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Activiteitenoverzicht

Chanoeka:
Bouw van een fietsmenora die de straten van Amsterdam verlichtte
Verlichtingsevenement Menorah op de ijsbaan in Amstelveen
Een feestelijk evenement voor gezinnen en het aansteken van een menora
Een muzikale Chanoeka-avond georganiseerd door een kinderband
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 menora's in huizen
aansteken
Een muzikale avond voor vrouwen en het aansteken van de laatste kaars van Chanoeka

Toe Bisjvat:
Seder Tu B'Shvat, fruit eten en zegeningen voor volwassenen
Creatieve activiteiten voor kinderen

Poerim:
Een enorm evenement voor leden van de gemeenschap over het onderwerp Purim in Peres
Distributie van pakketten aan de behoeftigen
Purim feest en kostuums voor kinderen
's Avonds en 's ochtends een boekrol lezen 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 pakketten aan jongeren en jongeren in het centrum van Amsterdam

Pesach:
Een avond voor vrouwen over 'Mirror Drum' en een creatieve workshop door een operator
uit Israël
Matzah bakactiviteit voor kinderen
Trainingskeukens voor Pesach voor leden van de gemeenschap
Distributie van honderden gereserveerde matzas aan leden van de Israëlische
gemeenschap
Verkoop van koosjer voedsel voor Pesach tegen een gesubsidieerde prijs aan leden van de
gemeenschap
Een grote openbare sederavond houden voor honderden toeristen en leden van de lokale
gemeenschap community

Lag B'Omer:
Feestelijk evenement voor gezinnen en speciale activiteiten voor kinderen
Een speciale lezing over 'Kabbalah' voor volwassenen

Shawoeot (Wekenfeest):
Vrouwenevenement ter voorbereiding op de vakantie en met een speciale docent
Een speciale zuivelvakantiemaaltijd bij het lezen van de Tien Geboden



Zuivelvakantiemaaltijd voor tientallen gasten in het Chabad Centre in Amsterdam
Avond van Tora-studie

zomer:
Introductie van een Thora-rol in het Chabad-huis in Mastelwein
Elke zaterdag gebedsopening in het Chabad Amstelveen
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 kwam
Tijdens de vakantie creatieve workshops houden voor kinderen, jongeren en vrouwen in het
Chabad House

Rosh Hashana (Nieuwjaar):
Agenda's naar communityleden sturen
Speciale activiteit voor kinderen en jongeren en leren na de honing
Het houden van vakantiegebeden 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
Gebeden houden op Heilige Dag in een grote zaal

Soekot, (Loofhuttenfeest):
Gastgezinnen in de sukkah
Pizza-evenement in de sukkah voor ouders en kinderen
'Sushi in the Sukkah' evenement voor volwassenen
Soekot vestigen op een fiets en rondreizen in Amsterdam om het vakantiepersoneel te
bedanken
Oprichting van een enorme sukkah in het centrum van Amsterdam en het verzorgen van
vakantiemaaltijden voor honderden gasten

Simchat Tora:
Hakafot en Simchat Torah evenement voor honderden deelnemers
Gemeenschappelijke feestmaaltijd voor leden van de gemeenschap

verschillende:
Opening van 'Mahane Yehuda' in het Chabad Centre in het centrum van Amsterdam en het
verstrekken van koosjer eten
Het houden van bar mitswa's, besnijdenissen en meer voor leden van de gemeenschap in
het Amstelwein Chabad House-gebouw
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