DOELSTELLING STICHTING PaRDeS.
Vanuit haar visie ziet PaRDeS het als haar missie om Joodse bronnen, gebaseerd op de rabbijnse
traditie, in een dialoog 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 de 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 Judaica 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 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 en publicaties. Het
liquide deel van het vermogen dient als continuïteitsreserve en als buffer voor onverwachte
uitgaven.
BESTUUR.
In de boekjaren 2016 – 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Prof. Dr. Marcel Poorthuis – voorzitter
A.T.M. Veldman – penningmeester
Dr. Bas van den Berg – bestuurslid
Juliette van Deursen MA – bestuurslid
Esther van Eenennaam – bestuurslid
Stichting PaRDeS is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden stellen hun diensten onbezoldigd ter
beschikking.
ACTIVITEITEN 2016 – 2018.
-

Vijf respectievelijk vier uitgaven in de 29e, 30e en 31e jaargangen van het tijdschrift
Tenachon
Negen cursussen in 2016, vijftien cursussen in 2017 en elf cursussen in 2018
Diverse uitgaven

-

Inspiratie dagen
Zes geslaagde donatie-acties.

