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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 2021 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 2021. 

Het bestuur van de Stichting kwam vijf maal in vergadering bijeen, op 14 januari, 25 maart, 

27 mei, 2 september en 11 november 2021.  

Veel energie werd gestoken in correspondentie en onderhandelingen met de verhuurder De 

Nieuwe Poort. Voor DNP werd door corona het huren van het pand op de Zuidas 

onbetaalbaar. De verhuurder was niet bereid de huur te verlagen. Daarom is besloten om de 

bovenverdieping te ontruimen en alle activiteiten op de begane grond te concentreren. 

Consequentie was dat de bibliotheek moest verhuizen. In september hebben er 

verkennende gesprekken plaatsgevonden over nadere samenwerking tussen De Thomas en 

PaRDeS. Met als resultaat dat in het nieuwe jaar 2022 een aantal cursussen zullen worden 

georganiseerd in De Thomas.  

Het bestuur werd er op attent gemaakt dat Eli Whitlau samen met Yehuda Aschkenasy aan 

de wieg stond van de Folkertsmastichting. Yehuda werd in dat verband vermeld op de 

website van PaRDeS, maar Eli niet. Eli was ook de bedenker van de naam en uitvoerder van 

Tenachon. De website, het missie- en visiestuk en de concept folder over PaRDeS zijn 

intussen aangepast. 

 

Vroeg in het jaar werd de geheel vernieuwde website in gebruik genomen. De nieuwsbrief 

van 18 januari was er geheel aan gewijd. Via de website werd het systeem van Mollie-

betalingen ingevoerd waarbij er eerst betaald moet worden en pas na betaling aan een 

cursus of evenement kan worden deel genomen.  



 

De eerste druk van het boek van de donateursactie eind 2020 ‘Zorg voor de aarde’ werd 

door de uitgever teruggenomen vanwege een foutieve druk. Het geplande webinar rond het 

boek is mede daardoor tot het voorjaar van 2021 uitgesteld. De nieuwsbrief van april was 

aan het webinar gewijd. Alle vier de auteurs hadden hun medewerking toegezegd aan het 

webinar dat uiteindelijk op 6 mei heeft plaatsgevonden via ZOOM. Het webinar ‘Zorg voor 

de aarde, herstel van de wereld’ was zeer geslaagd met een 40-tal deelnemers. De vier 

gezamenlijk deelnemende instituten: NieuwWij, het Fahm instituut, de Liberaal Joodse 

Gemeente en PaRDeS hebben de thematiek vervolgens doorvertaald naar ieders eigen 

achterban. 

De in mei verzonden Nieuwsbrief ging in op de interessante dialogen die steeds vaker in de 

tweede ronde van het in 2020 gestarte Leerhuis Online op de website werden gevoerd. 

Het Leerhuis Online is in de covid-periode tot het DNA van PaRDeS gaan behoren. De auteurs 

besteden veel aandacht aan hun bijdragen. De bijdragen leveren ook onderlinge contacten  

op, waar de auteurs veel plezier aan beleven. Er werden in totaal 16 afleveringen van het 

Leerhuis Online op de website gerealiseerd in het jaar 2021. 

Rond het actuele politieke debat over bijzonder onderwijs werden twee bijdragen, van Rasit 

Bal en Marcel Poorthuis, op de website geplaatst.   

 

In 2021 is een algehele folder over de Stichting PaRDeS uitgebracht. Bij de verspreiding van 

de folder wordt met name gefocust op predikanten en kerkenraden. 

 

In het kader van minder afhankelijk willen zijn van Canthrijn loopt alles ten aanzien van 

Tenachon nu via Henk Scholder. En dat loopt goed. Met name de oudere generatie is 

geabonneerd op de Tenachon. Dat vraagt om een nadere bezinning. Hoe kunnen we 

Tenachon bij een bredere groep terecht laten komen? 

 

Door de lockdown werd in 2021 het organiseren van cursussen problematisch. De cursussen 

Joodse Meditatie en Bijbels Hebreeuws gingen online verder. In september was de 

Nieuwsbrief zeer optimistisch van toon en werd een hele serie cursussen aangekondigd voor 

het najaar.  

De rond de feestdagen in december traditioneel georganiseerde donateursactie is in 2021 

vormgegeven rond het boek “Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland”. 

Het was begin mei als e-book uitgegeven door de interreligieuze organisatie “In Vrijheid 

Verbonden”. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en 

mensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere 

levensbeschouwelijke tradities: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en 

Hindoeïsme. Het voorwoord is geschreven door minister BiZ Ollongren. Het e-book is voor 

de donateurs van PaRDeS omgezet in een papieren versie.  

Veel aandacht werd besteed aan het organiseren van een fysieke Studiedag rond het thema 

“Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland” op 9 december, ruimten waren 

geboekt, alle schrijvers hadden hun medewerking toegezegd aan workshops, een 60-tal 

deelnemers werd verwacht. 



In november nodigde de toen verzonden Nieuwsbrief nog uit om deel te nemen aan de 

Studiedag op 9 december. Door de lockdown moest de studiedag worden afgelast en is toen 

uitgesteld tot eind maart 2022. 

De boeken die nog in DNP op voorraad lagen zijn gefotografeerd en worden op de site te 

koop aangeboden. 

Op de website werd in 2021 elke week zowel de door Rob Cassuto verzorgde Parasja als de 

Haftara van de Week gepubliceerd.  

De maandelijkse column van Harry Polak verscheen in totaal dertien keer. 

Er verschenen in 2021 van het tijdschrift Tenachon 4 nummers: Misleiden, Satire, 

Democratie en Waardigheid. 

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

beschreven december mailing. 

 

 


