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Chanoeka:
Bouw van een fiets menora die de straten van Amsterdam verlichtte
Een menora verlichting evenement op de ijsbaan op Leidseplein
Een kinderactiviteit uitvoeren

Toe Bisjvat (nieuwjaarsfeest voor de groei van de bomen)
Evenement voor kinderen (o.a. het maken van kunstbomen).
Een gemeenschap bijeenkomst over groei en welvaart met deelname van een gastdocent uit
Israël

Poerim:
Purim Community Celebration "Purim op een vliegtuig" de wanden gaven een vliegveld weer.
Er werden werden Poerim pakketten bezorgd aan de leden van de gemeenschap.
Er werd er uit de “Megilla” (rol van Ester) gelezen bij oudere en eenzame mensen
In een speciale tent werd er non-stop scroll op de Dam uit de “Megilla-rol”

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

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

Shawoeot (Wekenfeest):
Een gezamenlijke maaltijd ter ere van het feest (met zuivelproducten) in het Chabad House in
Amsterdam-Zuid.
Een gezamenlijke maaltijd ter ere van het feest (met zuivelproducten) in het Chabad House in
Amsterdam-Centrum.
Een feestelijk kinderevenement in de synagoge met het horen van de tien geboden uit de
Thora-rol.

zomer:
Een prestigieus en speciaal evenement ter gelegenheid van 5 jaar activiteit voor het Chabad
huis met de deelname van honderden leden van de gemeenschap.
Het houden van een zomerkamp voor kinderen met de deelname van tientallen kinderen
Een speciale lezing door een ouderbegeleider voorafgaand aan de zomervakantie



Een avond voor vrouwen met veel educatie en amusement gericht op het speciale gebod van
het “Challe” nemen

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)
gebedsdienst voor Jom Kipoer
Een maaltijd aan het einde van het vasten

Soekot, (Loofhuttenfeest):
Gastgezinnen in de sukkah
Een Falafel-evenement in de soeka met deelname van kinderen en ouders
Oprichting van een enorme sukkah in het centrum van Amsterdam en het verzorgen van
feestmaaltijden voor honderden gasten.

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

Wereld Shabbat-project:
Een prachtige Shabbat-maaltijd voor leden van de gemeenschap

Diverse:
Rondleidingen voor kinderen in de Portugese Synagoge in Amsterdam
Lezing ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Operatie Entebbe met een gastdocent
Een wekelijkse bat mitswa-les voor meisjes van de bat mitswa-leeftijd
Privé en algemene bar mitswa lessen voor bar mitswa jongens
Mezoeza's controleren en aanbrengen bij de huizen van leden van de gemeenschap
Bijstand en verdeling van voedsel aan de behoeftigen
Operatie voor ouderen en eenzame, persoonlijke bezoeken
Wekelijkse wekelijkse Torah-portieles voor mannen
Een les in Chasiedot (“praktische mystieke leer”) voor vrouwen
Elke maand vrouwenavonden
Elke week Shabbat-maaltijden houden voor toeristen
Koosjer eten verstrekken aan toeristen
Assistentie bij joodse zaken aan toeristen in Amsterdam en in heel Nederland






