Jaarverslag 2016
Het bestuur van Mizrachi Holland bestond in 2016 uit:
Voorzitter
Lisya Gerez
Vice-voorzitter
Edward Weisz
Penningmeester
Miriam Abraham
Secretaris
Elisheva van den Brink
Lid
Nathan Boosman
Lid
Ben Manassen
Begin 2016 waren 122 mensen lid van Mizrachi Holland. Eind 2016 stond het ledenaantal op 96
leden. Verschillende leden hebben er voor gekozen geen lid meer van ons te zijn. In 2015 hadden
veel leden in verband met de verkiezingen van de WZO een proeflidmaatschap. Gelukkig hebben we
begin 2017 weer nieuwe leden kunnen inschrijven.
Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Bloeme Evers-Emden. We wisten dat ze heel
ziek was, maar toch kwam haar overlijden in Israël onverwachts en veel te snel. We zullen haar
aanwezigheid missen bij onze bijeenkomsten.
Gedurende 2016 is het bestuur 9 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering en een
vergadering samen met leden bij de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering heeft Judith Bachrach na 2 jaar voorzitterschap van Mizrachi Holland de
voorzittershamer overgedragen aan Lisya Gerez. Lisya op haar beurt heeft het penningmeesterschap
overgedragen aan Miriam Abraham. Het bestuur werd daarnaast nog uitgebreid met Ben Manassen
en Edward Weisz.
Het bestuur heeft voor de leden 6 activiteiten georganiseerd. Tevens heeft het bestuur zitting gehad
in het FNZ (Federatie Nederlandse Zionisten).
Onze website: www.mizrachi.nl wordt goed bezocht. In 2015 waren er 389 bezoeken door 101
bezoekers. In 2016 waren er 819 bezoeken door 281 bezoekers. De bezoekers kwamen in 2015 en
2016 niet alleen uit Nederland (1093), maar ook uit Israël (30) en Amerika (55). Op onze website
staan al onze activiteiten, foto’s van oude activiteiten, jaarverslagen en het beleidsplan 2016. Het
beleidsplan voor 2017 moet nog geschreven worden. Via onze website kunnen mensen zich
aanmelden voor een activiteit.
Mizrachi heeft in 2016 een ANBI status gehad en zij behoudt deze ANBI status ook in 2017.

Activiteiten 2016
Filmavond
Op 30 januari hebben we een filmavond georganiseerd in het Moadon. Er kwamen 16 mensen kijken
naar de film Va, Vis en Deviens van Radu Mihaileanu. Een drama over een jongetje uit Ethiopië dat
zich uitgeeft voor een joods weesje om veilig op te kunnen groeien in Tel Aviv met daarnaast alle
problematiek die Ethiopische joden zijn tegen gekomen in Israël.
Algemene ledenvergadering
Deze vergadering vond plaats op 21 februari in het Moadon. Inclusief het bestuur waren er 22 leden
aanwezig.

1

Shabbaton weekend
Van 27 t/m 28 mei heeft Mizrachi een shabbaton weekend gehouden in Amsterdam en Amstelveen.
Thema van het weekend was: De grootste uitdagingen van het jodendom in de 21e eeuw.
De zaterdagochtend en de lunch met medewerking van rabbijn van Dijk in sjoel Amstelveen was een
groot succes. ’s Middags was er gelegenheid bij Elisheva van den Brink in de tuin een rustpauze te
nemen met daaraan aansluitend de wandeling naar de CIZsjoel voor de se’oeda sliesjiet met
medewerking van de rabbijnen Menachem Sebbag en Akiva Camissar. Daarnaast hebben
verschillende leden zich ingezet als chazan en ba’al koré, zoals Marc de Haas, Casper en Levi Filarski
en Jaap Sondervan. De samenwerking met de sjoelcommissies van sjoel Amstelveen (zij zorgden o.a.
voor een voortreffelijke lunch) en de CIZ sjoel (voor het helpen organiseren van de se’oeda sliesjiet)
verliep in prettige sfeer. Het was voor allen een eerste keer zo met elkaar samen te werken om er
gezamenlijk een fantastisch en leerzaam weekend van te maken. Dit verdient zeker een vervolg.
Helaas hebben we door te weinig aanmeldingen voor vrijdagavond, nl. 24, deze avond moeten
annuleren. In totaal hebben 62 mensen deel genomen aan een of beide activiteiten in het weekend.
De deelnemers kwamen niet alleen uit Amsterdam of Amstelveen, maar ook uit andere plaatsen,
zoals Den Haag en Almere. Wat ook bijzonder positief was, was de aanwezigheid van het aantal
studenten en Israëliërs die deelnamen aan een van de activiteiten.
Filmavond
Op 3 juli hebben we weer een filmavond georganiseerd in het Moadon. Er waren 23 mensen die naar
de Israëlische film Fill the Void kwamen kijken. De film ging over hoe je omgaat binnen de
Chassidische gemeenschap met liefde, rouw en verlies.
Lezing van Leon de Winter
Op 28 augustus hebben we samen met Likoed in het
Amstelhotel een lezing georganiseerd van Leon de
Winter over de Amerikaanse verkiezingen en wat de
mogelijke uitslag betekent voor Israël.
Er was zeer veel belangstelling voor deze lezing. De zaal
in het Amstelhotel puilde dan ook uit met 150
geïnteresseerden.

Lezing Christenen voor Israël
Op 18 september hadden we een lezing van Christenen voor Israël georganiseerd over hun diverse
projecten in Israël met medewerking van de oud voorzitter van Christenen voor Israël de heer Jaap
de Vreugd. Helaas bestond er te weinig belangstelling voor deze lezing en waren wij genoodzaakt de
lezing te annuleren.
Grillavond
Op 25 december hadden we tijdens Chanoeka (en kerst) onze
jaarlijkse grillavond met heerlijk gegrild vlees door Mohammed van
slagerij Marcus met heerlijke salades en sauzen. We eindigden
natuurlijk met een soefganiot. Na deze voortreffelijke maaltijd
heeft Freddie Rosenberg, de directeur van het JNF, ons
meegenomen via prachtige beelden naar de JNF projecten in Israël.
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Commissie nieuwe leden
De commissie nieuwe leden die op verzoek van de leden op de ledenvergadering is opgericht bestaat
uit Sally de Vries, Eron Wolf en Edward Weisz. Door persoonlijke omstandigheden is deze commissie
slechts een paar keer bij elkaar gekomen afgelopen jaar.

Dank
Het bestuur wil de Stichting Levi Lassen bedanken voor het financieel ondersteunen van het
shabbaton weekend in mei. Hierdoor bleef het weekend betaalbaar voor de deelnemers.
Ook willen we alle leden bedanken die ons het afgelopen jaar weer hebben geholpen met o.a. het
vervoeren van materialen, het doen van inkopen, het helpen inrichten en opruimen van zalen en de
ondersteuning tijdens het weekend in mei in de verschillende sjoels.
Mizrachi Holland bestaat niet alleen uit bestuursleden, maar is een vereniging voor en door leden.
Daar ligt de kracht van Mizrachi Holland. Het samen doen.
Elisheva van den Brink
Secretaris Mizrachi Holland
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