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Bestuursverslag 2021 

Amsterdam, juni 2022 

Inleiding  

AMOS bestaat sinds maart 2011 en is meerdere malen per week actief. Naast de wekelijkse 
sjoeldiensten organiseert AMOS ook veel activiteiten. AMOS draait volledig op vrijwilligers en 
is erg blij met de grote inzet van deze vrijwilligers.  

Leden 
Amos is een stichting met een bestuur en de stichting heeft geen leden. AMOS heeft 356 
vrienden die zich per gezin gecommitteerd hebben om jaarlijks een bedrag van ten minste 
€300 als gift aan AMOS te zullen overmaken. Deze giften worden gebruikt voor de kosten van 
AMOS.  

(Naast AMOS bestaat ook sjoelvereniging Amos, een onderdeel van de NIHS. Via de NIHS 
hebben per 31/12/2021 327 leden sjoelvereniging AMOS als hun sjoel gekozen. Dit betekent 
een daling van 2 personen ten opzichte van het jaar ervoor. AMOS is nog steeds de grootste 
sjoelgemeenschap binnen de NIHS.) 

Reguliere activiteiten 
 
De 1e vier maanden van 2021 stonden in het teken van de Coronacrisis. Er vonden geen 
(fysieke) diensten plaats. Wel werden er wekelijks door Rabbijn Menachem Sebbag sjioeriem 
(lessen) per zoom aangeboden waar veel bezoekers online aan deelnamen. Tevens werd er 
om de twee weken een sjioer voor dames gegeven per zoom door Rachel Halperin.  

Uitzondering was Poeriem waar wij een “Megilla-drive” organiseerden en onze bezoekers 
vanuit hun auto de Megilla konden volgens.  

Met Pesach konden wij eindelijk weer de deuren van de Sjoel openen voor fysieke diensten, 
zij het in eerste instantie met beperkt aantal bezoekers die vooraf moesten aanmelden en 
binnen de Sjoel vele corona-gerelateerde maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, het 
houden van afstand en geen Kidoesj. Na verloop van tijd konden de maatregelen worden 
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afgebouwd, kwamen onze bezoekers in grotere getalen weer terug naar de diensten en 
konden de reguliere activiteiten weer worden hervat.  

Ondanks de beperkingen door Corona heeft AMOS niet stil gezeten en wederom vele 
activiteiten en acties georganiseerd.  

• Tot eind maart heeft Rav Menachem wekelijks sjioer Parshat Hashavoea per zoom 
gegeven.   

• Tot de zomer heeft Rachel Halperin heeft maandelijks 2 sjioeriem voor dames per 
zoom gegeven 

• De wekelijkse Gemara-sjioer door Willy Krakauer is na de zomervakantie weer 
opgestart.  

• De jaartijd diensten hebben we tot april digitaal kunnen voorzetten via Zoom. Hierbij 
werd door alle deelnemers tegelijk mincha/ma’ariv gedavend en afgesloten met 
voorleren door Rav Menachem. Vanaf Pesach hebben de jaartijddiensten weer fysiek 
plaatsgevonden.  

• Na Pesach iedere vrijdagavond Dvar Tora van Joel Erwteman en Shabbatmiddag 
Mincha-Maariev. 

De chessed commissie heeft tijdens de tweede lockdown enorm veel aandacht besteed aan 
voornamelijk de alleenstaande en de zieken binnen onze gemeenschap en ze geholpen met 
alles waar behoefte aan was. 

Voor het volledige activiteitenoverzicht zie het einde van dit verslag. 

Bestuur 2021 
Het bestuur van Amos bestond gedurende 2021 uit de volgende personen 

Voorzitter:  Doron Sanders 
Penningmeester: Daniella Eitje 
Secretaris:  Jonathan Mouwes 
Lid:   Elishewa Mehlmann (contactpersoon kidoesjiem) 
Lid:    Sharon Weijel (tweede penningmeester/evenementen) 
Lid:   Jalon Salomon (PR/ marketing) 
Lid:   Eldan Santcroos  
 

Het bestuur komt iedere maand bijeen en tijdens de vergaderingen worden lopende zaken, 
alsmede in het verschiet liggende evenementen besproken. Tevens worden tijdens deze 
vergaderingen nieuwe activiteiten gepland en wordt het beleid voor de komende periode 
uitgezet. Daarnaast is er bijna dagelijks contact via Whatsapp in onze eigen Amos groepsapp. 
Ook tijdens de lockdown zijn de vergadering digitaal voortgezet.  

De visie van het bestuur van Amos is: 

1.Het versterken van de joodse gemeenschap in (groot) Amsterdam door het organiseren van 
sjoeldiensten gebaseerd op de Modern Orthodox Joodse traditie op basis van wederzijds 
respect en betrokkenheid. 
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2. Onder het doel wordt tevens begrepen het (doen) organiseren van activiteiten die de 
sjoeldiensten kunnen verbeteren dan wel de band tussen de bezoekers van de diensten 
kunnen verbeteren, met name rond de viering van Joodse feestdagen. 

Het bestuur van Amos wordt bij het uitvoeren van haar taak ondersteund door een grote 
groep (minimaal 40) vrijwilligers. Zo is er een zeer actieve eigen sociaal-pastorale afdeling. Er 
zijn vele vrijwilligers die wekelijks boodschappen doen voor de kidoesjiem na afloop van de 
dienst. Wekelijks zijn er mensen beschikbaar voor het verzorgen van deze kidoesjiem. Er is 
een groep jonge moeders die zich bezighoudt met het verzorgen van activiteiten voor de 
kinderen. Het bestuur van Amos vindt het belangrijk veel mensen te betrekken en is enorm 
dankbaar voor alle hulp die zij mag ontvangen. Tijdens de Corona tijd hebben enorm veel 
vrijwilligers zich ingezet voor verschillende activiteiten. Van het bezorgen van de hagadot en 
matsot tot het boodschappen doen voor mensen die dat niet konden of niet wilde tijdens de 
lockdown. 

Het bestuur zich tot doel gesteld jongeren op vroege leeftijd te betrekken bij het joodse 
leven. In 2017 is een groep tieners bereid gevonden zich in te zetten bij verschillende 
activiteiten (tijdens de dienst). Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. De frequentie van de 
kinderdiensten in 2018, geleid door 5 jonge dames is toegenomen als ook de activiteiten zoals 
een pre-poeriem party en een chanoeka party. Vanzelfsprekend vonden de kinderdiensten 
niet plaats gedurende de sluiting van de Sjoel in verband met Corona-risico. 

AMOS heeft de signatuur van het Modern Orthodoxe Jodendom. Centraal bij Modern 
Orthodox Jodendom staat het integreren van de Joodse leefstijl in het dagelijkse leven van de 
maatschappij waar in je leeft. Dit is uitdrukkelijk geen nieuwe vorm van Jodendom. Het is niet 
meer dan Jodendom geformuleerd in hedendaagse termen en rekening houdend met de 
actuele leefsituatie. Alle diensten en activiteiten zullen worden uitgevoerd binnen de grenzen 
van de Halacha, de joodse wetten.  

Het bestuur wordt bij het uitvoeren van al haar werkzaamheden geadviseerd en ondersteund 
door Rabbijn Menachem Sebbag. Hij staat voor 0,6FTE op de loonlijst en is, hoewel hij geen 
bestuurslid is van Amos, bij iedere vergadering aanwezig. 

Daarnaast is er nog een medewerker die ons op oproepbasis helpt bij vooral fysieke hand- en 
spandiensten. U kunt hierbij denken aan het wekelijks opzetten van de sjoel, het regelen en 
verzorgen van de incidentele verhuizingen naar JSG Maimonides etc. Gemiddeld staat deze 
medewerker voor 12 uur per maand op de loonlijst. 

 

Nieuwe Sjoel AMOS 
In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de aankoop van het van het 
kantoorgebouw aan de Kalfjeslaan 380 waar de begane grond na verbouwing als Sjoel voor 
AMOS is bestemd. Voor de aankoop, financiering, verbouwing, beheer en onderhoud van het 
gebouw is een aparte Stichting opgericht, de Stichting Administratiekantoor AMOS (STAK 
AMOS). De certificaten van de STAK AMOS  zijn in bezit van Stichting AMOS.  
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Na intensive voorbereidingen en het ontvangen van de benodigde vergunningen is medio 
april aangevangen met een grootschalige verbouwing van de Kalfjeslaan 380 waarbij de 
begane grond omgebouwd is tot de nieuwe Sjoel, kantoor en activiteitenruimte van AMOS. 
De oplevering van het gebouw heeft plaatsgevonden in februari 2022 waarna de activiteiten 
van AMOS hierheen verplaatst zijn. 

De financiering van de verbouwing alsmede de inrichting van de begane grond, begroot op 
circa EUR 2,4 miljoen, is bekostigd via een uitgebreide fundraising actie onder de leden, 
vrienden en relaties van AMOS (circa EUR 940,000) alsmede via subsidies van Joodse 
instanties (circa EUR 423,000) en de Erfpachtsubsidie van de Gemeente Amsterdam (EUR 
458,000). Tevens hebben een aantal vrienden van AMOS de hypothecaire lening tegen 
gunstige voorwaarden aan de STAK AMOS verhoogd met EUR 600,000 tot een totaalbedrag 
van EUR 3 miljoen.  

De intentie van STAK AMOS is om de exploitatie van het gebouw te bekostigen door 
commerciële verhuur van de begane grond aan de Stichting AMOS en de kantoren op de 1e 
en 2e verdieping aan externe organisaties. Ondertussen zijn alle kantoren verhuurd en zijn 
hiervoor huurcontracten afgesloten met de Israelactie (per 1 februari 2022) en het 
Nederlands Israëlitisch Seminarium (per 1 oktober 2022) .  

Voor verdere details zie de jaarrekening van STAK AMOS. 
 

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel: AMOS  
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 52700534 Oud-Ehrenstein 1 
1082 AH Amsterdam 
www.amossjoel.nl  
info@amossjoel.nl  
NL42 ABNA 0437 101 495  
RSIN 850558827 

Financiën  
AMOS heeft ervoor gekozen te starten als volledig onafhankelijke sjoel die haar bestaansrecht 
moet bewijzen door te voorzien in de behoefte van de Joodse Gemeenschap. AMOS heeft er 
daarom voor gekozen in haar eerste jaar geen beroep te doen op Kerkgenootschappen of 
andere subsidiegevers, maar geheel zelfvoorzienend te zijn vanuit haar bezoekers. Sinds mei 
2013 heeft AMOS zich als sjoelgemeenschap aangesloten bij de NIHS en is direct de grootse 
synagoge van deze organisatie geworden. 327 personen hebben zich als lid aangesloten bij 
AMOS via de NIHS. AMOS ontvangt per lid een bepaald bedrag van de NIHS. Sinds augustus 
2011 zijn wij begonnen om onze sympathisanten via een vriendenbijdrage ons structureel te 
steunen. De minimumbijdrage is € 25 per maand per gezin of € 25 per jaar voor studenten.  

Voor de jaarrekening 2021 van Stichting AMOS zie de link via de website. 
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AMOS activiteiten overzicht 2021 
 
AMOS heeft medio december 2021 helaas weer moeten besluiten om haar fysieke diensten 
en activiteiten in verband met Corona te staken. Wel heeft Rav Menachem per die datum 
wekelijks en Rachel Halperin om de week Sjioeriem gegeven per ZOOM. Tevens hebben de 
jaartijddiensten per zoom plaatsgevonden. Vanaf 1e dag Pesach (28 maart) zijn de fysieke 
Sjoeldiensten en Sjioeriem hervat met strenge Corona gerelateerde maatregelen.  
 
Overige activiteiten gedurende 2021 :  
 
Zondag 31 januari Sjioer via ZOOM van Sivan Rachav-Meir 
 
Donderdag 25 februari Poeriem dienst en activiteit “Megilla-Drive” 
 
Vrijdag 26 februari Poeriem dienst “Megilla-Drive” 
 
Zondag 14 maart Sjioer per ZOOM van Rabbijn Lopes Cardozo 
 
Zondag 28 maart 1e dag Pesach hervatting Sjoeldiensten in Moadon Bne Akiwa 
 
Zondag 11 april Huiskamersjioer 
 
Woensdagavond 14 april Jom Ha’atsmaoetdienst onder leiding van Pdaya Halperin  
 
Donderdag 29 april Lag ba’omer percussie workshop met pizza ism concertino 
 
Zondag 2 mei Huiskamersjioer 
 
Zondag 9 mei Jom Jeroesjalajiemdienst en Kumsitz onder leiding van Pdaya Halperin 
 
Maandag 10 mei Aanvang sloop en verbouwing kantoorgebouw Kalfjeslaan 380 tot nieuwe 
AMOS sjoel 
 
Donderdag 13 mei Digitale informatieavond over de nieuwe AMOS sjoel 

Zondag 16 mei Sjavoe’ot leeravond   

Maandag 17 mei Sjavoe’ot kinderactiviteit met ijsbar  

Zondag 20 juni Kumsitz 

Motsee Shabbat 28 augusts 1e Selichotdienst onder leiding van Chazzan Sacha van 
Ravenswade 

Zondag 29 augustus Ceremonie Hanachat Even Pina (1e steen) van de nieuwe Sjoel 

Zondag 12 september Algemene Ledenvergadering AMOS  
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Dinsdag 14 september Kick-off van de fundraise-activiteiten voor de nieuwe Sjoel 

Shabbat 22/23 oktober Bezoek Chazzan Nachman Israel Tordjman 

Shabbat 30 oktober 1e Kinderdienst na Corona 
 
Vrijdag 5 november Vrijdagavondmaaltijd 
 
Zondag 7 november Huiskamersjioer 
 
Shabbat 13 november Bezoek Rabbijn Yechiel Wasserman 
 
Zondag 28 november Channoeka kinderactiveit ism Joods Hospice 
 


