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Activiteitenoverzicht

Chanoeka:
Bouw menora's op voertuigen en een rondrit door Amsterdam en Amstelveen
Een feestelijk evenement op de eerste avond van Chanoeka voor ouders en kinderen in een
geïnvesteerd en bijzonder programma
Communautaire competitie bij het plaatsen van foto's van het aansteken van een menora
thuis op sociale media
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
Vrouwenavond en lezing over wonderen
Activiteiten voor tieners ter voorbereiding op Chanoeka en een kookwedstrijd tussen de
deelnemers

Toe Bisjvat:
Lezing over onderwijs door een gastdocent uit Israël
Vrouwenavond en lezing over bloei en persoonlijke groei
Kinderactiviteiten en een fruitviering ter gelegenheid van Tu B'Shvat
Tu Bishvat-evenement voor tieners en de voorbereiding van fruitsushi

Poerim:
Een evenement voor leden van de gemeenschap over het onderwerp Purim in Italië
Een luxe Purim-maaltijd voor leden van de gemeenschap
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
Verdeling van pakketten aan jongeren en jongeren in het centrum van Amsterdam

Pesach:
Virtuele matzah bakactiviteit voor kinderen via Zoom
Distributie van honderden sets gereserveerde matzahs, Pascha-schalen, Haggadot en meer
aan leden van de Israëlische gemeenschap
Verkoop van koosjer voedsel voor Pesach tegen een gesubsidieerde prijs aan leden van de
gemeenschap
Een virtuele bijeenkomst voor leden van de Israëlische gemeenschap ter voorbereiding op
de vakantie

Lag B'Omer:
Een virtueel evenement voor de viering van Lag B'Omer via Zoom
Een virtueel evenement voor kinderen met een speciaal programma
Honderden kunstpakketten naar Lag B'Omer sturen voor de kinderen van de gemeenschap

Shawoeot (Wekenfeest):



Levering van kits voor het maken van koekjes voor kinderen
Een virtueel vrouwenevenement in samenwerking met gasten van over de hele wereld
Cheesecakes geven aan tientallen gezinnen voor de vakantie

zomer:
Een zomerkamp houden voor ongeveer honderdtwintig kinderen

Rosh Hashana (Nieuwjaar):
Agenda's naar communityleden sturen
Een activiteitendag voor kinderen over honing maken
Vakantiegebeden houden op een enorme parkeerplaats volgens de richtlijnen van de
Corona
Vakantieborden naar gemeenschapsfamilies sturen
Verkoop van vakantievoedsel voor geïnteresseerden
Incident wandelevenement in groepen volgens coronarichtlijnen

Jom Kippoer (Grote Verzoendag):
Heilige dag gebeden houden op een enorme parkeerplaats volgens de richtlijnen van de
Corona

Soekot, (Loofhuttenfeest):
Oprichting van een grote sukkah en gastvrijheid in kleine groepen de klok rond volgens de
beperkingen van de corona
Soekot-evenement voor kinderen verdeeld in kleine groepen
Huisbezoeken en naleving van de geboden van de vier soorten
De open sukkah in het Chabad House in het centrum van Amsterdam - een lulav zegen en
verfrissingen in de sukkah, elke dag de hele dag

Diverse:
Distributie van Shabbat-pakketten aan leden van de gemeenschap
Hulp bij winkelen voor singles en singles
Zorg voor buurtgenoten en een luisterend oor tijdens de Corona periode
Virtuele lessen geven
Virtuele kook- en bakevenementen houden
Elke week virtueel een zondagsschool houden
Bezorging van post met Joodse inhoud aan alle leden van de gemeenschap tijdens de
dagen van de Corona
Het geven van bar mitswa lessen en vrijwel diepgaande studie
Virtueel een bat mitswa-les houden
Zaterdagbijeenkomsten 'Jahanon-Filosofie' voor jongeren in het centrum van Amsterdam
Kraamhulp voor warme maaltijden en ondersteuning voor familie en baby - verbeterd
Persoonlijke lessen in lidmaatschap
Warme gerechten verstrekken aan ouderen en eenzamen
Oude en eenzame huisbezoeken
Mezoeza's instellen en mezoeza's controleren



Geestelijke hulp aan Corona-slachtoffers


