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Chanoeka:
Verspreiding van grote menora's geplaatst overal op bruggen in Amsterdam
Bouw van een fiets menora die de straten van Amsterdam verlichtte
Een Chanoeka menora aansteken event op de ijsbaan op het Leidseplein
Menora bouwevenement voor kinderen
Het openingsevenement van het nieuwe Chabad-huis Amstelveen en het aansteken van de
Chanoeka-kaarsen.
Distributie van Chanoeka-kits aan toeristen in het centrum van Amsterdam.
Elke avond Chanoeka-kaarsen aansteken met muziek, donuts en meer in het Chabad House in
het centrum van Amsterdam.
Huisbezoeken aan leden van de gemeenschap die alleen wonen en daarbij menora's aan te
steken
Menorah-ontsteking evenement in EL AL-kantoren

Toe Bisjvat (nieuwjaarsfeest voor de groei van de bomen)
Een vrouwenevenement dat een verbinding legt tussen de zeven speciale vruchten en de band
met het land Israël.
Uitgebreid onderzoek naar soorten Israëlische bomen in een speciale campagne voor kinderen
van de Israëlische gemeenschap.

Poerim:
Een enorm evenement voor leden van de gemeenschap over het onderwerp Azië
Distributie van pakketten aan de behoeftigen
Poerim feest en kostuums voor kinderen
's Avonds en 's ochtends lezen uit de “Megilla” (rol van Ester) in het Chabad House in
Amsterdam.
Een Poerim-tent opzetten op de Dam en non-stop “Megilla” voorlezen aan alle toeristen in de
stad.
Verdeling van poerim pakketten aan kinderen en jongeren in het centrum van Amsterdam

Pesach:
Matzah bakkerij activiteit voor ca. 100 kinderen
Distributie van matza aan leden van de gemeenschap.
Distributie van honderden matzas aan leden van de Israëlische gemeenschap
Een grote openbare sederavond houden voor honderden toeristen en leden van de lokale
gemeenschap.
Kashere (kosher maken) van keukens voor leden van de gemeenschap
Verkoop van koosjer voedsel voor Pesach tegen een gesubsidieerde prijs aan leden van de
gemeenschap

Lag B'Omer (33 omer):



Feestelijk evenement voor gezinnen en speciale activiteiten voor kinderen
Een speciale lezing over 'Kabbalah' voor volwassenen

Shawoeot (Wekenfeest)
Een evenement voor vrouwen en meisjes ter voorbereiding op de feestdag.
Een speciale feestdag maaltijd met zuivelproducten en het lezen van de Tien Geboden in
Amstelveen
Een speciale feestdag maaltijd met zuivelproducten en het lezen van de Tien Geboden in het
Chabad Centre in Amsterdam
Avond van Tora-studie

zomer:
Een zomerkamp voor meer dan honderd kinderen
Accommodatie in een Chabad-huis voor een groep patiënten van de "Bigger Than
Life"-organisatie die uit Israël op bezoek kwamen.
Tijdens de vakantie creatieve workshops voor kinderen houden in het Chabad House
Een speciale les ter gelegenheid van Tisha B'Av en een studie van de tempel

Rosh Hashana (Nieuwjaar)::
Aan de vooravond het heffen van het glas voor donateurs en supporters van het Chabad House
Kalender sturen 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)
Speciale activiteit voor kinderen en jongeren en leren na de honing
Het houden van een gezamenlijke gebedsdienst voor leden van de Israëlische gemeenschap
Een hoofdmaaltijd voor de feestdagen voor honderden deelnemers

Jom Kippoer (Grote Verzoendag):
Een avond van voorbereiding en verheffing gecombineerd met een boeiende lezing
Gezamelijke Se’oedah mafseket (laatste maaltijd voor de vastendag)
gebedsdienst voor Jom Kipoer

Soekot, (Loofhuttenfeest):
Gastgezinnen in de sukkah
Een ervarings evenement in de soeka voor ouders en kinderen
'Sushi in the Sukkah' evenement voor volwassenen
Een 'hot soups' evenement voor volwassenen in de sukkah
Soekot vestigen op voertuigen en reizen in de centra in Nederland en de velen over de
mitswoth (geboden) van het feest  te vertellen.
Oprichting van een enorme sukkah in het centrum van Amsterdam en het verzorgen van
vakantiemaaltijden voor honderden gasten



Simchat Tora (Vreugde der wet):
Hakafot (dansen met de Torah rollen) e.a.; een  Simchat Torah evenement voor honderden
deelnemers.
Gemeenschappelijke feestmaaltijd voor leden van de gemeenschap


