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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 2018 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,

Caroline Twizer-Ubachs
Voorzitter stichting CHAJ
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1.

Verslag van het bestuur

In het jaar 2018 heeft CHAJ weer veel verschillende activiteiten georganiseerd. Dit werd actief
gecommuniceerd via de verschillende social media kanalen, de website en de pers.
Dit alles heeft inmiddels geleid tot een grotere zichtbaarheid bij de doelgroepen en een groeiende
aanwezigheid van mensen bij de activiteiten. Het CHAJ bestuur vergadert gemiddeld vier keer per
jaar.

2.

Activiteiten
2.1 Wekelijkse activiteiten
o Ivriet les

Wekelijks volgen gemiddeld 15 mensen Ivriet les in CHAJ. Deze lessen worden gegeven door
professionele docenten.

o Chaya-A Dameskoor

Onder leiding van zangdocent Tal Sacha is in 2018 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.
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o 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.
In 2018 hebben wij ook een geschenk van circa 300 oude Nederlandstalige boeken met een
Joodse inhoud ontvangen. Die zijn gecatalogiseerd en van stickers voorzien en opgenomen in
de CHAJ bibliotheek.

o Yoga voor dames
In CHAJ kwamen in 2018 regelmatig op zondagavond een groepje dames samen om een
ontspannende yogales te volgen. Deze werd gegeven door een gecertificeerde
yogadocente.

2.2 Evenementen rond Joodse feestdagen
o Lezing Toe B’sjwat door Opperrabbijn B. Jacobs
CHAJ organiseerde op 31 januari 2018 onder genot van fruit en andere lekkernijen
een bijzondere avond ter gelegenheid van 15 Sjewat, Nieuwjaar der Bomen.
Opperrabbijn Jacobs gaf een lezing met als thema ‘De Jood als middelpunt van de
belangstelling’.
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o Opening van het nieuwe jaar in CHAJ
Op 6 september opende het nieuwe jaar in CHAJ met een bijzondere happening, namelijk de
inwijding van een nieuwe Torarol. Er was een korte lezing waarna er een feestelijke optocht was
richting de synagoge om de hoek. Daar werd gedanst en gelezen uit de nieuwe Torarol. Het
geheel werd afgesloten met een heerlijk buffet.

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.
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o

Poerim thema ‘Japan’

Op 1 maart organiseerde CHAJ het jaarlijkse poeriemfeest in Den Haag. Jaarlijks wordt hier
een landenthema aangehangen, dit jaar was het Japan. De opkomst was met 200 mensen
heel groot. Er was veel vrolijkheid met lekker eten, muziek en er werd verse sushi gemaakt.
En natuurlijk werd het feest vooraf gegaan met het lezen van de megillat Esther in sjoel
Bezuidenhout.

o Chanoeka viering Den Haag – tentoonstelling 18 Lichtpunten in Joods Den
Haag

Op 3 december organiseerde CHAJ de jaarlijkse chanoeka bijeenkomst in het Atrium van het
Haagse stadhuis. Het was een drukbezochte bijeenkomst, waar de burgemeester Krikke,
wethouder Revis en de Israëlische ambassadeur Shir-On bij aanwezig waren. De
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fototentoonstelling ‘18 Lichtpunten in Joods Den Haag’ werd door de wethouder geopend.
De grote menorah werd door de ambassadeur aangestoken.

Er was een grote opkomst 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. De tentoonstelling was een week te zien in het
Atrium, waarna het bij de ingang van CHAJ een mooie plek kreeg.
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2.3 Lezingen
Vanuit de Hebreeuwse bibliotheek werden diverse lezingen voor volwassenen georganiseerd.

o The Miriam Sharon Murder Case

Leo Simais, coördinator van de coldcase-eenheid Den Haag en Bernard Rosental,
oppercommandant van Israëlische politie vertelden hoe de moord op de Israëlische Miriam
Sharon in Den Haag na bijna 30 jaar is opgelost.

o Lezing Dr. Vered Raz over het verouderingsproces van het lichaam

In februari 2018 gaf mevrouw Dr. Vered Raz een interessante lezing over de kennis
die is opgedaan over het verouderingsproces van ons lichaam, en het bewustzijn van
de neuroziekten.
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o Lezing door auteur Ora Ahimeir.

Er kwamen 35 mensen uit heel Nederland naar CHAJ om te luisteren naar schrijfster Ora
Ahimeir. Ze vertelde haar persoonlijke verhaal over de twee boeken ‘Bride' en ʼRrtym'
die ze schreef.
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2.4 Bijzondere activiteiten
o Workshop tamboerijn schilderen
Op 11 maart gaf de Israëlische Shira Haivri een workshop tamboerijn schilderen in CHAJ. De groep
dames maakte prachtige creaties onder begeleiding van deze kunstenares, die haar opleiding
heeft gedaan aan de Kunstacademie in Den Haag. Het werd een gezellige avond en een leuke
voorbereiding op pesach.

o Concert: After The Darkness door The Hague String Trio
Op 24 juni was er een concert van The Hague String Trio. Het bijzondere programma bestond
uit strijktrio's van componisten van wie het leven door de Tweede Wereldoorlog werd
verwoest. De titel verwijst naar het boek van Auschwitz-overlevende Elie Wiesel: ‘After The
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Darkness: Reflections on the Holocaust’. The Hague String Trio wil er zich graag voor inzetten
de muziek van deze componisten in leven te houden.

o

Chanoeka concert door Valerius Studentenorkest

Op zondagmiddag 9 december gaf het Valerius Studentenorkest, onder leiding van dirigent
Arne Visser, een bijzonder concert in CHAJ. Het concert stond in het teken van het feest
Chanoeka, hetgeen terug kwam in de muziek. Naast traditionele klezmer-muziek speelden ze
een aantal klassieke stukken. Het werd een druk bezocht concert met ook veel mensen
buiten de Joodse gemeenschap. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat tijdens een borrel
met hapjes.

2.5 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 per kwartaal. 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

Het bestuur krijgt sinds dit jaar advies van een vrijwilliger van buiten de Haagse Joodse
gemeenschap, de heer Rob Leenheer. Hij draagt bij door het geven van advies en de inzet van zijn
netwerk om zo de Joodse gemeente en Den Haag met elkaar te verbinden.
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Ook spreekt het bestuur de hoop uit om in 2019 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.
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