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DOELSTELLING STICHTING PaRDeS 

Vanuit haar visie ziet PaRDeS het als haar missie om Joodse bronnen, gebaseerd op de 

rabbijnse traditie, in een dialogisch en open leerproces toegankelijk te maken voor een 

breed publiek. 

De stichting werkt daarbij vanuit de overtuiging dat het besef van humaniteit, menselijke 

waardigheid, tolerantie en solidariteit belangrijke impulsen kunnen ontvangen uit die Joodse 

traditie. 

In het leerproces zijn de vragen van de deelnemers primair en wordt telkens gezocht naar 

verbinding van wijsheidsbronnen met actuele levensvragen. Telkens wordt gezocht naar een 

evenwicht tussen denken, voelen en handelen. PaRDeS ziet het als haar taak dit leerproces 

voor een breed publiek aan te bieden en te faciliteren, op eigen kracht of in samenwerking 

met organisaties die vanuit een vergelijkbare missie opereren. 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 

PaRDeS voert haar missie uit door middel van: 

• Een toegankelijke uitgebreide Judaïca bibliotheek 

• Aanbod van scholing en dialoog: cursussen, seminars, lezingen, studie- en 

inspiratiedagen 

• Uitgave van het blad Tenachon 

• Uitgave van boeken en andere publicaties 

• Communicatie via haar website 

PaRDeS bekostigt haar activiteiten door middel van de bijdragen van deelnemers, abonnees, 

donaties, legaten en subsidies. Het bestuur streeft een kostendekkende exploitatie na. Het 

vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur op spaarrekeningen en 

rekeningen courant enerzijds en anderzijds in het beheer van de Yehuda Aschkenasy 

bibliotheek.  

Het liquide deel van het vermogen dient als continuïteitsreserve en als buffer voor 

onverwachte uitgaven. 

Beleidsdocument. 

In maart 2019 heeft het bestuur haar missie en visie nader uitgewerkt in een 

beleidsdocument. Daarin is ook een strategie neergelegd om de ambitie, het geformuleerde 

doel, binnen 5 jaar te realiseren door middel van: 1. verbreding en verdieping van 



netwerken, 2. nieuwe vormen van dialogisch leren én 3. inzetten van een grote variëteit aan 

hedendaagse bronnen. 

Bestuur. 

Het Bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. In 2020 hadden de volgende 

personen zitting in het bestuur: 

• Bas van den Berg, voorzitter  

• Pieter Dirk Wolthaus, secretaris  

• Herman Schouten, penningmeester  

• Rasit Bal  

• Dick Hage 

• Esther van Eenennaam 

• Leo Mock 

• Marcel Poorthuis 

 

Stichting PaRDeS is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden van de Stichting verrichten 

hun taken onbezoldigd, doch kunnen aanspraak maken op de vergoeding van de werkelijk te 

maken onkosten/reiskosten. 

Activiteiten in 2020. 

Het bestuur van de Stichting kwam vier maal in vergadering bijeen, op 5 maart, 24 juni, 28 

augustus en 20 november 2020. 

Eind februari werd de eerste nieuwsbrief verzonden aan 1421 relaties waarin men werd 

uitgenodigd voor het seminar ‘Samen leren over Poeriem en Esther’ op 6 maart in de 

Thomaskerk. Er namen een veertig-tal mensen aan deel. Het eind 2019 uitgegeven en aan de 

donateurs toegezonden boek ‘Esther en Poeriem’ werd er te koop aangeboden. Vlak daarna 

werd de lockdown aangekondigd. De tot en met augustus aangekondigde cursussen en 

evenementen konden geen doorgang vinden. 

Een crisis nodigt uit tot samen leren. Daarom hebben we in een vervolg nieuwsbrief in april 

2020 de start van een nieuwe rubriek op de website aangekondigd: Leerhuis Online. Door de 

medewerkers, fellows en leden van hun netwerk werden in totaal 21 afleveringen 

gerealiseerd in het jaar 2020. 

De voor april 2020 aangekondigde Chassidische reis naar West-Oekraïne kon door de Covid-

pandemie geen doorgang vinden 

De derde nieuwsbrief in mei was een uitnodiging voor het seminar via ZOOM op 7 juni, een 

Inspiratiemiddag met rabbijn Awraham Soetendorp. In een vervolg nieuwsbrief werden de 

links naar de gemaakte video opnames aangeboden. 

De laatste nieuwsbrief van het jaar werd in oktober verzonden en kondigde het 

najaarsprogramma van een vier-tal cursussen aan. 

Op de website werd elke week zowel de door Rob Cassuto verzorgde Parasja als de Haftara 

van de Week gepubliceerd. De maandelijkse column van Harry Polak werd gestart en 

verscheen vier keer. 

 



Begin 2020 was het aantal abonnees van het tijdschrift Tenachon 540. Er verschenen in 2020 

4 nummers: Markt, Omgang met Dieren, Vergeven en Vergeten, Crisis. 

Er werden per post twee donateursmailings uitgestuurd: de Pinkstermailing en de december 

mailing. 

 

 


