Bestuursverslag 2020
Amsterdam, juni 2021
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 gecommitteerd hebben om jaarlijks een bedrag van ten minste €300 als gift
aan AMOS te zullen overmaken. Deze gisten worden gebruikt voor de kosten van AMOS.
(Naast AMOS bestaat ook sjoelvereniging Amos, een onderdeel van de NIHS. Via de NIHS
hebben per 31/12/2020 329 leden sjoelvereniging AMOS als hun sjoel gekozen. Dit betekent
een daling van 3 personen ten opzichte van het jaar ervoor. AMOS is nog steeds de grootste
sjoelgemeenschap binnen de NIHS.)
Reguliere activiteiten
Het jaar 2020 stond in het teken van het begin van de Corona crisis.
Na de eerste 2,5 maand reguliere sjoeldiensten en sjioeriem te hebben kunnen organiseren
hebben we daarna noodgedwongen onze deuren fysiek moeten sluiten.
Echter heeft AMOS niet stil gezeten en een aantal activiteiten en acties weten te organiseren.






De huiskamersjioer heeft 1 keer plaatsgevonden van Rav Menachem. Opkomst
gemiddeld 60 personen.
Vanaf half maart heeft Rav Menachem voor een langere periode filmpjes opgenomen
en gedeeld met de achterban
De sjioeriem hebben we digitaal doorgezet via Zoom
Rachel Halperin heeft maandelijks 2 sjioeriem voor dames gegeven
De wekelijkse Gemara-sjioer door Willy Krakauer heeft tot half maart kunnen
plaatsvinden
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De jaartijd diensten hebben we digitaal kunnen voorzetten via Zoom
Hierbij werd door alle deelnemers tegelijk mincha/ma’ariv gedavend en afgesloten
met voorleren door Rav Menachem
Rav Menachem heeft regelmatig ook nieuwsbrieven verstuurd rond onder andere
Shavuot en 4/5 mei.
Wekelijkse dvar Tora van Joel Erwteman
Filmpjes met uitleg over de feestdagen door de meiden van de kinderdienst

De chessed commissie heeft tijdens de eerste lockdown enorm veel aandacht besteed aan
voornamelijk de alleenstaande en de zieken binnen onze gemeenschap en ze geholpen met
alles waar behoefte aan was.
Met pesach hebben we alle vrienden AMOS en alle AMOS-NIHSleden matsot een zelf
samengestelde hagadah persoonlijk naar iedereen gebracht. Deze actie is ontzettend goed
ontvangen bij iedereen.
Op 19 maart zou het 9-jarig bestaan van AMOS prachtig gevierd worden. Dit met onder
andere de gastspreekster Erica Brown en onze huischazan Nachman Tjordman. Echter door
Corona heeft dit niet plaats kunnen vinden.
Voor het volledige activiteitenoverzicht zie het einde van dit verslag.
Bestuur 2020
Het bestuur van Amos bestond gedurende 2020 uit de volgende personen
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Doron Sanders
Daniella Eitje
Jonathan Mouwes
Elishewa Mehlmann (contactpersoon kidoesjiem)
Sharon Weijel (tweede penningmeester/evenementen)
Jalon Salomon (PR/ marketing)
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.
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.
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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 (16-7 jaar) is toegenomen als ook de
activiteiten zoals een pre-poeriem party en een chanoeka party.
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.

Vooruitzicht 2021
In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van een intentie overeenkomst in November
2019 voor het aankopen van het kantoorgebouw aan de Kalfjeslaan 380. Zoals bekend
hebben wij deze intentie overeenkomst medio 2020 kunnen omzetten in een definitieve
koopovereenkomst. 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.
Gedurende 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een grootschalige verbouwing van de
Kalfjeslaan 380 waarbij de begane gronde omgebouwd zal worden tot de nieuwe Sjoel,
kantoor en activiteitenruimte van AMOS. Verwachting is dat eind 2021 de verbouwing zal
worden afgerond. De 1e en 2e verdieping van dit gebouw zal commercieel worden verhuurd .
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Ook hopen we in 2021 onze reguliere diensten en activiteiten weer normaal te kunnen
hervatten en het 10-jarig bestaan van AMOS grootst te kunnen gaan vieren.

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. 229 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.
Begin 2020 hebben we van een van onze bezoekers een legaat mogen ontvangen. Deze
hebben wij geoormerkt voor de bouw van de nieuwe sjoel. Ook kunnen we met zekerheid
zeggen dat de ontvangen erfpachtgelden van de Gemeente Amsterdam definitief zijn
toegekend.
De voorzieningen die per 31-12-2019 nog op de balans stonden, zijn per 31-12-2020
toegevoegd aan het bestemmingsfonds.
AMOS activiteiten overzicht 2020
Shabbatochtend 18 januari een sjoeldienst georganiseerd door 18 jongeren die de hele dienst
hebben overgenomen. Voordavenen, Laaienen, Drasja etc.
Zondag 19 januari huiskamersjioer
Kinderdienst shabbat 25 januari
9 maart Poeriem dienst en activiteit in het JCC in samenwerking met Bne Akiwa.
Onder andere een catwalk voor de kinderen en oer-Hollandse spelen
Vanaf 20 maart hebben wij in verband met corona helaas de fysieke diensten/activeiten
moeten stopzetten.
Rav Menachem is begonnen met het inspreken van filmpjes over onder andere de parasja.
Daarnaast heeft Rav Menachem ook regelmatig verhalen geschreven omtrent onder andere
Shavuot en 4/5 mei.
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12 mei – lag ba’omer zoom met Rav Menachem, Chazzan Nachman en Pdaya & Rachel
Halperin.
21 mei – Jom Jeroeshalaim zoom met Rav Neuwirth, inclusief tefilla en hallel.
25,26 en 27 mei– in samenwerking met Go Jewish en de NIHS een zoom met verschillende
sjioeriem en sprekers in aanloop naar Shavuot. Dit met een musicale finale van Shai Barak en
Udi Ulman.
7 juni – digitale vriendenbijeenkomst met een sjioer van Erica Brown
Heropening van de sjoel op shabbat 20 juni – echter met maximaal 30 personen.
11 juli – verhuizing van de shabbatdienst naar maimonides zodat we maximaal 100 personen
kunnen hosten.
9 av – sjoeldiensten met overdag nog een sjioer van Rav Aviad Tabory via Zoom
12 september – Slichotdienst in het moadon maar ook digitaal te volgen
18-20 september Rosh Hashana diensten
27-28 september Jom Kippoer diensten
Beide diensten op de Hoge feestdagen hebben we dubbel uitgevoerd in zowel Rosh Pina als in
Maimonides zodat we zoveel mogelijk bezoekers konden hosten.
2-9 oktober soekot. Alle diensten met verplicht aanmeldingen.
Woensdagmiddag 7 oktober – soeka tocht voor de kinderen. Ze hebben verschillende soekot
bezocht.
Vanaf 1 november op zondagavond de wekelijkse sjioer parashat hasjawoe’a van Rav
Menachem
Zondagavond 22 november – algemene vergadering via Zoom
Zondagavond 12 december – Chanoekia aansteken door Pdaya Halperin en daarna een
digitale bingo special voor AMOS
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