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Voorwoord van de voorzitter

CHAJ is hét centrum van levend Jodendom in Den Haag. In het Centrum voor Haagse Jiddisjkeit
(CHAJ) wordt het verleden, heden en de toekomst van de Joodse gemeenschap in Den Haag met
elkaar verbonden.
De belangrijkste pijlers van het centrum zijn educatie, cultuur en maatschappelijke zichtbaarheid.
CHAJ biedt huisvesting en sociale mogelijkheden voor zowel leden van de NIG als daarbuiten. Zo is er
bijvoorbeeld plaats voor het enige Joodse kinderdagverblijf in Den Haag, een informatief centrum
voor (externe) bezoekers, een koshere keuken en faciliteiten voor de vele samenkomsten binnen de
Joodse gemeente.
De missie van CHAJ (Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) is om met verschillende culturele activiteiten
de Joodse identiteit te vergroten. Daarnaast is er de ambitie om de relatie met de Haagse
maatschappij te versterken en zo zichtbaar te maken dat er al eeuwen een actief Joods leven is en
ook zal blijven in Den Haag.
Het is mooi te zien dat de missie van CHAJ middels haar activiteiten tot uiting komt. In 2017 zijn er
door de inzet van veel vrijwilligers veel activiteiten georganiseerd die zowel de eigen Joodse
gemeente als de externe bezoekers met elkaar heeft verbonden. In dit jaarverslag geven wij hiervan
een overzicht.
Namens het bestuur van CHAJ,

C. Twizer-Ubachs
Voorzitter stichting CHAJ
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1.

Verslag van het bestuur

In het jaar 2017 heeft CHAJ weer veel verschillende activiteiten georganiseerd. Ook heeft de
organisatie een aantal stappen genomen om op structurele en efficiëntere wijze met haar
doelgroepen te communiceren. Dit door het ontwikkelen van een nieuwe website
www.joodsdenhaag.nl, het verder uitrollen van een actief social media beleid (via Facebook, Twitter,
Instagram, email) en een actieve persbenadering. Dit alles heeft al geleid tot een grotere
zichtbaarheid bij de doelgroepen en een groeiende aanwezigheid van mensen bij de activiteiten.

2.

Activiteiten
2.1 Nieuwe website

De oude website van de Joodse gemeente in Den Haag was een zeer verouderde versie. Met de
nieuwe website www.joodsdenhaag.nl werd een stap gemaakt naar het versterken van de
zichtbaarheid van de NIG en CHAJ in het bijzonder. Op de website is nu zichtbaar welke identiteit de
Joodse gemeente in Den Haag heeft, wat we bieden, hoe contact op te nemen, en welke activiteiten
er in de gemeente georganiseerd worden. De reacties op de nieuwe website waren heel positief.

2.2 Wekelijkse activiteiten
o Ivriet les

Wekelijks volgen gemiddeld 15 mensen Ivriet les in CHAJ. Deze lessen worden gegeven door
professionele docenten.
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o Yoga voor dames
In CHAJ kwamen in 2017 op woensdagavond een groepje dames samen om een
ontspannende yogales te volgen. Deze werd gegeven door een gecertificeerde
yogadocente.

o Chaya-A Dameskoor

Onder leiding van zangdocent Dion Bossers (DB-music.nl) is in 2017 het Chaya-A Dameskoor
verder ontwikkeld. Elke donderdagavond oefent deze groep op het Joodse muziek repertoire.
De groep met minimaal tien dames zijn afkomstig uit zowel de eigen Joodse gemeenschap,
als daarbuiten. Af en toe treedt dit unieke en inmiddels hechte dameskoor op voor publiek.

o Hebreeuwse bibliotheek

CHAJ beschikt over een bibliotheek met vele Hebreeuwse boeken voor kinderen, jongeren en
ouderen. De drijvende kracht achter dit fantastische initiatief is vrijwilligster Ilana LangShomroni. Ook staan er boeken over het Jodendom. Naast boeken zijn er Hebreeuwse dvd’s
en cd’s te leen. De bibliotheek is bijna iedere zondag te bezoeken tussen 12.30 en 13.30 uur,
of op afspraak. Ilana organiseert ook diverse lezingen voor volwassenen en speciale
voorleesuurtjes voor kinderen.
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2.3 Evenementen rond Joodse feestdagen
o Opening van het nieuwe jaar in CHAJ
Jaarlijks organiseert CHAJ een (gratis) openingsevent voor het nieuwe Joodse jaar in de
Joodse gemeente Den Haag. In 2017 werd het een bijzonder event want we mochten de
nieuwe burgemeester van Den Haag, mevrouw Krikke verwelkomen.

Samen met burgemeester Pauline Krikke, de Israëlische ambassadeur Shir-On en
opperrabbijn Jacobs kwamen zo'n 90 mensen voor een leerzaam en gezellige middag ter
voorbereiding van het nieuwe jaar. Deelnemers konden kiezen uit verschillende workshops.
Kookles waar traditionele gerechten voorbereid werden, of een lezing volgen die de
achtergrond en relevantie van Rosj Hasjana tradities toelichtte, alsook zangles met de nadruk
op diverse melodieën van het Hoogtij seizoen. In alle workshops werden zowel Sefardische
als Ashkenazische gewoontes meegenomen. Voor de kinderen waren aparte workshops.
Hoogtepunt voor hen was het maken van een eigen Sjofar. Ook de andere activiteiten over
Jom Kipoer, Soekot en Simchat Tora waren leerzaam en spannend. Burgemeester Pauline
Krikke liet zich informeren over het joods leven in Den Haag en was blij een oude bekende,
Opperrabbijn Jacobs van het IPOR, tegen te komen.
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Ambassadeur Shir-On vertelde in zijn toespraak dat de boodschap van Rosj Hasjana zich
niet beperkt tot de Joodse gemeenschap: "Het zou goed zijn als iedereen deze tijd voor
bezinning en verbetering gebruikt". Nachshon Rodrigues Pereira verzorgde de muzikale
invulling.

o Rosh Hashana Diner
Op woensdag 20 september organiseerde CHAJ het jaarlijkse Rosh Hashana Diner. De
opkomst was weer geweldig. Ruim 70 mensen waren aanwezig en genoten van heerlijk eten
en elkaars gezelligheid.

o Challah bakken

Op 26 oktober organiseerde CHAJ een workshop challah bakken. Dit in aanloop naar het
wereldwijde The shabbat Project. De deelnemers leerde over de ingrediënten en hun
mystieke betekenis, hoe het te zegenen en de verschillende vormen die te maken zijn.

o Poerim thema ‘Italië’
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Op 12 maart organiseerde CHAJ het jaarlijkse poeriemfeest in Den Haag. Jaarlijks wordt hier
een landenthema aangehangen, dit jaar was het Italië. De opkomst was met 180 mensen
heel groot. Er was veel vrolijkheid met lekker eten, muziek en workshop ‘pizza maken’ voor
kinderen. En natuurlijk werd het feest vooraf gegaan met het lezen van de megillat Esther.

o Lag Ba Omer Barbecue
Op zondag 14 mei organiseerde CHAJ de jaarlijkse Lag Ba'omer barbecue. Jaarlijks een
evenement waar veel mensen uit de Joodse gemeente aanwezig zijn. Dit jaar was er ook een
trommelworkshop voor kinderen georganiseerd. Het werd een luidruchtige maar zeer
geslaagde bbq!

o Shabbaton met rabbijn Vorst
Op vrijdag en zaterdag 1-2 december werd er in CHAJ een shabbaton gehouden waarbij
rabbijn Vorst aanwezig was en een aantal interessante lessen verzorgde.
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o Chanoeka viering Den Haag in teken 100 jaar Mondriaan

Op 13 december organiseerde CHAJ de jaarlijkse chanoeka bijeenkomst in het Atrium van het
Haagse stadhuis. Het werd een bijzondere versie want het stond in het teken van het 100
jarige jubileum van Mondriaan. In de maand december werd de Mondriaan campagne die
een jaar in heel Den Haag te zien was, afgesloten. Met het aansteken van de lichten op een
megagrote Mondriaan menorah. Het was een druk bezochte bijeenkomst met bezoekers van
verschillende Joodse gemeenschappen, uit de politiek, corps diplomatiek en andere
geïnteresseerden. Ook de media schreef over het bijzondere Joodse lichtfeest in de Hofstad.
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2.4 Lezingen
o Dr. Lisa Aiken, A Jewish Guide to Coping with Challenges
Lisa Aiken is een bekende schrijfster van 11 boeken en een internationaal spreker op
diverse Joodse onderwerpen. Lisa is een klinisch psycholoog die al meer dan 30 jaar
werkt met individuen en koppels in New York City en Jeruzalem. Ze is ook een
internationaal spreker over joodse onderwerpen, die ze in meer dan 200 steden over de
hele wereld heeft gegeven. Daarnaast is Lisa een erkende Israëlische gids en de auteur
van zeer succesvolle boeken, waaronder: To be a Jewish Woman, Guide for the
Romantically Perplexed en The Art of Jewish Prayer. Lisa kwam naar Den Haag voor een
lezing op 16 januari 2017.

o Lezing Entebbe raid door Rami Sherman
Rami Sherman is een oud militair die op 23 januari vertelde over de gebeurtenissen in
Entebbe, waar hij zelf bij was. Er was een grote opkomst met ook mensen van de
veiligheidsdiensten als NCTV en politie.
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o

Lezing door Israëlische ambassadeur

Op zondag 7 mei was de Israëlische ambassadeur Shiron te gast in CHAJ om te vertellen
over zijn persoonlijke herinneringen van unit 188 die de Golan veroverd had in de Jom
Kipoer oorlog. Bij deze lezing waren ongeveer vijftig mensen aanwezig om dit bijzonder
verhaal te horen.

o

Lezing door Rabbijn Shmuel Katzman

Op dinsdagavond, 30 mei gaf Rabbijn Shmuel Katzman van de Joodse gemeente Den
Haag een interessante lezing met het thema: “Zelf rijdende auto’s; komt het vanzelf
goed?" Die ging in op verschillende ethische vragen en dilemma’s dat ontstaan bij het
ontwikkelen van zelfsturende en autonome auto’s. Circa 30 mensen namen deel.

o Lezing door Rabbi Shlomo Yaffe
Op woensdag 5 juli kwam Rabbi Shlomo Yaffe naar CHAJ voor een lazing met het thema:
“How does Judaism deal with radicalism?” Intolerante en gewelddadige iteraties van de
islam hebben ons onlangs diep geraakt. In ons verre verleden hebben we andere vormen
van religieuze intolerantie en radicalisme gezien. In deze lezing verkende Rabbi Yaffe de
halachische bronnen van de Talmud. Hij ging op zoek naar de veiligheidsmaatregelen die
zijn ingebouwd in het rechtssysteem en gemeenschappelijke instellingen van het
klassieke jodendom, om dergelijke ontsporingen te voorkomen. Zijn ze effectief?

o Sjioer ‘De schatten van de Tempel’
Op woensdagavond, 19 juli gaf Rabbijn Katzman een bijzondere sjioer over de schatten
van de Tempel. Een zeer boeiende zoektocht -dat spreidde zich over 20 eeuwen en 4
continenten- die inzicht gaf op de geschiedenis en het belang van de Tempel in de Joodse
traditie. Hier waren 20 mensen aanwezig.

o Lezing ‘een kabbalistisch kopje koffie
Rabbijn ing. I. Vorst kwam op dinsdagavond 7 november speciaal uit Amsterdam om een
lezing te geven met het thema ‘een kabbalistisch kopje koffie’. Het werd een
interessante en goed bezochte lezing.
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2.5 Bijzondere activiteiten
o Tienernetwerk
Op 5 maart kwamen 20 tieners vanuit het hele land naar CHAJ om met elkaar te leren
maar ook om elkaar te leren kennen. Daarnaast was natuurlijk tijd voor snacks, sjmoezen
en samen spellen te doen.

o CHAJ Batmitswa voetbalteam ‘de Haagse Hopjes’
Op 25 juni werd CHAJ op Yom Ha Voetbal vertegenwoordigd door het batmitswa team
‘de Haagse Hopjes’ o.l.v. ‘kootsj’ Danny Springer. Dit leverde nog mooie publiciteit voor
CHAJ op in het NIW.

o

Europese Dag van de Joodse cultuur
Op 3 september organiseerde de stichting Joods Erfgoed Den Haag in CHAJ de
Europese Dag van de Joodse cultuur met als thema ‘Diaspora’. Dirigent Jules van
Hessen gaf met zijn orkest een optreden. Het bestuur is blij dat het CHAJ centrum
ook gebruikt wordt door andere organisaties om relevante evenementen te
organiseren. Dit is dan ook een van de doelstellingen van CHAJ.
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o filmavond
Op 21 november was er een filmavond in CHAJ. De film “het leven van Sara Katzenelbogen”
werd getoond.

2.6 Vrienden van CHAJ
CHAJ heeft voor niet NIG-leden de mogelijkheid in het leven geroepen om financieel bij te
dragen aan de activiteiten middels de ‘CHAJ Vriendenkring’. Vrienden krijgen korting op
evenementen, de bibliotheek en worden 1 x per jaar uitgenodigd voor een evenement.
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Organisatie

3.

CHAJ - Centrum voor Haagse Jiddisjkeit
Spaarwaterstraat 200
2593 RS Den Haag
t: 070 - 347 32 01
e: bestuur@chajdenhaag.nl
i: www.joodsdenhaag.nl/chaj/over-chaj/
IBAN: NL75ABNA0404950639
KvK: 65994396

3.1 Doelen CHAJ
•
o

De Stichting CHAJ stelt zich ten doel:
Het organiseren van met name Joodse culturele en educatieve activiteiten,
welke activiteiten zijn gegrond op de Thora en Joodse culturele traditie;
o Het bevorderen van het onderling respect tussen de diverse bevolkingsgroepen
binnen de bevolking van ’s-Gravenhage en omstreken; en voorts het verrichten van al
hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn.
•
o
o

De Stichting CHAJ tracht haar doel te bereiken door:
Het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen en lezingen.
De wijze waarop de Stichting haar doel tracht te bereiken mag onder geen beding in
strijd zijn met de belangen van de Nederlands Israëlitische Gemeente ‘s-Gravenhage.

•

De Stichting CHAJ heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het bestuur vergadert gemiddeld éénmaal in de twee maanden. Deze vergaderingen zijn niet
openbaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk
gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

3.2 Bestuur
Het bestuur van CHAJ bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:

mevr. C. Twizer-Ubachs
dhr. D. Simon
dhr. R. Cohen
dhr. S. Katzman

De hoop is om het bestuur volgend jaar te versterken met een adviseur van buiten de Haagse Joodse
gemeenschap. Doel is dat deze persoon zijn/haar netwerk inzet om Joodse gemeente en Den Haag
met elkaar te verbinden.
Ook spreekt het bestuur de hoop uit om meer vrijwilligers aan zich te binden die zich op projecten of
onderwerpen op structurele basis kunnen inzetten. Te denken valt aan het aanvragen van subsidies,
projecten organiseren en helpen bij het uitvoeren en het inzetten van het eigen netwerk binnen en
buiten de Joodse gemeenschap.
14

