

Chanoeka – Grote Menora van 3 meter op een schaatsbaan in de binnenstad van
Amsterdam.



2 Menorot van 3 meter (Leidseplein en Vijzelgracht)



Uitdelen van Chanoekiot en kaarsen aan toeristen.



Aansteken van de kaarsen in huiselijke sfeer.



Winter dagkamp – een weekje dagkamp tijdens de wintervakantie.



Toe bisjwat – Evenement voor kinderen en volwassenen.



Poeriem – Theater voorstelling Bim en Bam over de  פוריםgeschiedenis.



Feestelijke Poeriem viering voor de Israëlische gemeenschap. 400 gasten.



Uitdelen van Misjlo’ach Manot aan de gehele Israëlische gemeenschap.



Pesach – Het uitdelen van Matses.



Model-Seider om te leren hoe een Seider volgens de Halacha gevierd moet worden.



Gemeente Seider in het Hilton hotel. 300 gasten.



Kinderevenement: Matse-bakkerij .



Opening van het Bet Chabad in het centrum van Amsterdam.



Lag Ba’omer - evenement voor volwassenen en kinderen.



Sjawoe’ot – Evenement voor volwassenen en kinderen , inclusief melkkost
feestmaaltijd, icecream-party en het lezen van de Aserret hadibrot..



Groots evenement met de Gat Brothers en mevr. M. Resnick t.g.v. de 20 jaartijd van
de Rebbe.
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Zomerdagkamp – 2 weken dagkamp tijdens de zomervakantie.
Hulp aan toeristen en evenementen in het Bet Chabad in de binnenstad.



Rosj Hasjanna – Sjofar-workshop voor kinderen met uitleg over het maken van de
sjofar en achtergrond en inhoud van het feest.
Feestelijke Jomtov-maaltijd t.g.v. het nieuwe jaar. 200 gasten.
Synagoge dienst in een speciaal voor de gelegenheid gehuurde locatie.






Soekot – Met een opvallende mobiele-Soeka aan een fiets gekoppeld door de stad
gereden en met vele joden de Mitswa van Loelav gedaan.



Simchat Tora – Hakafot en dansen met de Tora in de synagoge van de joodse
gemeente. 400 gasten.



Verrassingsfeest t.g.v. 30 verjaardag van Rabbijn Camissar.



Joodse lessen – Iedere week is er een cursus Jodendom.



Dames avond – Iedere maand wordt er een vrolijke avond georganiseerd voor dames
over het onderwerp van de aankomende maand.



Sjabbat – Sjabbat diensten voor joden die op bezoek zijn in Amsterdam, eerst in de
synagoge aan de Gerard Dou straat, vanaf April in het nieuwe Bet Chabad in het
centrum van de stad.



Vele Sjabbat maaltijden voor de Israëlische en andere joodse toeristen in het nieuwe
Bet Chabad in het centrum van de stad.



Limoedon – Verrijkend programma om hebreeuws en joodse onderwerpen te leren,
iedere zondag voor Israëlische kinderen in Nederland.



Tefilien en Mezoezot – Hulp en uitleg bij het verkrijgen en kopen van Tefilien en
Mezoezot voor de Israëlische gemeenschap in Nederland.



Kasjeren van keukens – Kasjer-service aan huis voor geïnteresseerden.



Bar Mitswa lessen – Joodse jongens opleiden voor hun Bar Mitswa en het leren van
hun Parasja.



Bat Mitswa lessen – Maandelijkse interessante en leuke bijeenkomsten voor meisjes
van Bat Mitswa leeftijd ter voorbereiding van hun Bat Mitswa.



Boeiende lezingen – Het houden van lezingen van verschillende onderwerpen met
uitstekende leraren bij verschillende gelegenheden in Bet Chabad.



Muzikale activiteiten voor kleintjes - Iedere week is er een muziekaal evenement voor
ouders en kinderen met joodse inhoud.
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Een op een – Persoonlijke lessen over Jodendom voor geïnteresseerden.



Hulp aan toeristen – informatie verstrekking via telefoon/internet aan de joodse toerist
in Amsterdam.



Algemene hulp – fysieke, sociale, spirituele en emotionele hulp op welke manier dan
ook en aan ieder die het nodig heeft.

