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Chanoeka:
Het plaatsen van een 6 meter lange menora in het centrum van Amstelveen naast het Cobra
Museum.
Verder werden er 3 menora's plaatsen op centrale locaties in het centrum van Amsterdam.
Er werd een Chanoekafeest voor de kinderen van de gemeenschap
Elke avond van Chanoeka was er in het Beth Chabad in Amsterdam Centrum een avond waar
de mogelijkheid was voor mensen om aan te steken. Chabad Centre in Amsterdam
Ook werd er een feestelijke vrouwenavond voor de vrouwen van de gemeenschap

Toe Bisjvat (nieuwjaarsfeest voor de groei van de bomen)
Vrouwenavond ter voorbereiding van het feest.
Community-evenement voor volwassenen

Poerim:
Een Poerim-feest in Afrikaanse stijl voor 350 personen
Er werden werden Poerim pakketten bezorgd aan de leden van de gemeenschap.
Er werd er uit de “Megilla-rol” gelezen bij oudere en eenzame mensen

Pesach:
Matzah bakkerij activiteit voor ca. 100 kinderen
Distributie van matza aan leden van de gemeenschap.
Een openbare sederavond voor ongeveer 400.
Kashere (kosher maken) van keukens voor leden van de gemeenschap

Lag B'Omer (33 omer):
Community-evenement, barbecue en activiteiten voor kinderen

Shawoeot (Wekenfeest):
Zuivel-workshop voor vrouwen
Activiteiten voor kinderen
De tien geboden lezen
IJs feest

zomer:
Een zomerkamp voor de kinderen van de Israëlische en Nederlandse gemeenschappen
Evenement ter ere van 3. Tammuz
Lezing met een gastdocent

Rosh Hashana (Nieuwjaar):
Levering van een pakket met een kalender en inhoud voor het nieuwe jaar aan leden van de
gemeenschap



Maaltijd voor het de ingang van het feest  met deelname van leden van de gemeenschap
Gezamenlijke gebedsdienst
Sjofar blazen op allerlei plaatsen gedurende de dag
Tashlich (speciaal gebed gezegd bij natuurlijk water)

Jom Kippoer (Grote Verzoendag):
Gezamelijke Se’oedah mafseket (laatste maaltijd voor de vastendag)
gebeden voor Jom Kipoer
Een maaltijd aan het einde van het vasten

Soekot, (Loofhuttenfeest):
Gastgezinnen in de sukkah
Een pizza-evenement in de soeka met deelname van kinderen en ouders
Oprichting van fiets-sukkot om alle Joden de gelegenheid te geven om met deze mitswa kennis
te maken

Simchat Tora (Vreugde der wet):
Een feestelijk evenement voor de gemeenschap met deelname van een groot publiek

Wereld Shabbat-project:
Een glorieuze Sabbatsmaaltijd voor leden van de gemeenschap

Koningsdag
Joodse bedrijvigheid op Koningsdag, bouw van een tefillien legger  in het centrum van
Amsterdam

Deelname aan Goede Daden Dag in samenwerking met een aantal Joodse organisaties in
Nederland


