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Bestuursverslag 2019 

Amsterdam, november 2020  

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 daarnaast bestaat ook sjoelvereniging Amos. Via de 
NIHS hebben per 31/12/2019 332 leden AMOS als sjoelgemeenschap gekozen. Dit betekent 
een daling van 26 personen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt deels door een aantal 
sterfgevallen en opzeggingen van leden bij de NIHS. Ook hebben een aantal personen de 
leeftijd van 18 bereikt en die hebben zich niet als nieuw lid ingeschreven. Hier wordt nu aan 
gewerkt om deze personen weer lid te laten worden. Echter is AMOS nog steeds de grootste 
sjoelgemeenschap binnen de NIHS. 

Reguliere activiteiten 
Sjoeldiensten  

 Iedere sjabbatochtend -> grootste orthodoxe sjoel van Nederland! Opkomst per 
sjabbat 125 – 175 m/v/kind per keer. Dienst voorafgegeaan door een sjioer Parshat 
Hashavoea van *******. Locatie ********* 

 Sjoeldiensten vrijdagavond -> Wekelijks werd er samen gedavend bij het ingaan van 
shabbat in de zomertijd en in de wintertijd om 17.30 uur. Opkomst per vrijdagavond 
15-30 (minjan)mannen. Locatie ********* 

 Sjoeldiensten alle feestdagen, zoals pesach, shawoe’ot, soekot, poeriem, chanoeka, 
jom ha’atsmaoet, lag baomer, jom jeroeshalaim en alle vastendagen. Locatie 
******** 

 Sjoeldiensten jamiem nora’iem, rosh hashana, en jom kipoer. Tot de laatste plek 
bezet, ca. 1000 unieke bezoekers. Locatie ********* 

 Faciliteren van Bar en Bat Mitswot. Afhankelijk van het aantal bezoekers worden deze 
diensten gehouden in het ***************** 
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 Jaartijddiensten 

• Sjioeriem  

 Huiskamersjioer heeft 2 keer plaatsgevonden van ********* Opkomst 20 – 50 m/v 
per keer. Dat de frequentie is gedaald komt daar het aantal extra gastsprekers en 
sjioeriem die hebben plaatsgevonden. 

 Wekelijkse Gemara-sjioer door ******** 

Voor het volledige activiteitenoverzicht zie het einde van dit verslag. 

 

Bestuur 2019. Per januari 2019 is ********* aan het bestuur toegevoegd. Zij verving 
********** die na 8 jaar is teruggetreden als bestuurslid van AMOS . ***** heeft vanaf de 
oprichting van AMOS een zeer betrokken bestuursfunctie vervuld, waarbij zij onder andere 
heeft bezig gehouden met de opzet en coordinatie van Kidoesjiem. Het bestuur is haar zeer 
dankbaar voor haar enorme inzet en waardevolle bijdrage.   

Het bestuur van Amos bestond gedurende 2019 uit de volgende personen 

******************** 
 

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. 

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. 

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. 

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 
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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 ************. 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 ******** etc. Gemiddeld staat deze 
medewerker voor 12 uur per maand op de loonlijst. 

 

Vooruitzicht 2020 
2020 belooft een spannend jaar te worden. Medio 2019 zijn gesprekken opgestart met 
************ voor haar reguliere sjoeldiensten ruimte huurt, (********), met als streven 
het gebouw aan de ******** aan te kopen en om te vormen tot een eigen Sjoelgebouw. 
Medio november 2019 is met de eigenaar van *********, hieromtrent een 
intentieovereenkomt getekend. De aankoop van een eigen Sjoelgebouw heeft als doel alle 
Sjoeldiensten en activiteiten zelf te kunnen faciliteren in plaats van regelmatig uit te wijken 
naar andere lokaties. Een eigen Sjoelgebouw zal ook de mogelijkheid beiden om de 
frequentie van de diensten op te voeren, vooral door de week, alsmede nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen. 

Tevens heeft het bestuur het doel gedurende 2020 te focussen op de groep 20-40 jaar oud 
om deze leeftijdsgroep actiever te betrekken bij de diensten en activiteiten.  

 

 

 

Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Sjoel: AMOS  
******************** 
www.amossjoel.nl  
info@amossjoel.nl  
******************  
RSIN 850558827 
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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 
****************************** en is direct de grootse synagoge van deze organisatie 
geworden. Meer dan 332 leden van de NIHS hebben zich als lid aangesloten. 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.  

Het enthousiasme onder onze bezoekers was zo dat wij 2019 wederom met een batig saldo 
kunnen afsluiten. Over 2019 heeft AMOS negatief saldo van EUR 2.377 welke in mindering is 
gebracht op het kapitaal. Het kapitaal per 31-12-2019 bedraagt EUR 12.818,-. Voor meer 
specifieke informatie verwijzen wij graag naar de jaarrekening en de toelichting erop.  

In 2019 is er een voorziening getroffen voor de ontvangen erfpachtgelden van de Gemeente 
Amsterdam. Op 31 december 2019 was nog niet duidelijk of Amos het geld mocht behouden, 
aangezien er niet aan de genoemde voorwaarden kon worden voldaan. 

Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening nieuwbouw. De in 2019 
gemaakte kosten voor het aangekochte pand Kalfjeslaan 380 zijn ten laste van de voorziening 
geboekt. De gemaakte kosten voor de (her)ontwikkeling van een pand samen met 
*********** zijn te lasten van het resultaat 2019 genomen. 

 

AMOS activiteiten overzicht 2019 
Dinsdag 8 januari begin cursus wegwijs in sjoel – deze cursus zal 4 avonden worden gegeven  
 
Donderdagavond 24 januari – Sjioer gastspreekster ******** 
Vrijdagavond 25 januari – gezamenlijke maaltijd met een sjioer van ******Shabbatochtend 
26 januari – sjoeldienst inclusief drasja van ************ 
 
Shabbat 26 januari – start kinderdiensten voor 2019 
 
Shabbat 23 februari Sjioer professor ******* (clowning people – views in Jewish Law) 
 
Woensdag 20 maart poeriemdienst met megilla in het *******– na afloop poeriemfeest in 
samenwerking met ******* 
 
Shabbat 13 april Halachische voordracht 
 
Shabbat 6 april - kinderdienst 
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Shabbat 6 april – bezoek van ******* 
 
Zondag 5 mei – Hachnasat sefer Tora – AMOS heeft een Torarol ontvangen 
Dit grote onthaal begon in ******** en eindigde met een supermooi diner elders. 
 
Shabbat 11 mei – Kumzits met ******** en koor 
 
Shabbat 18 mei – sjioer ******* 
 
Shabbat 25 mei – bezoek van gastspreekster ******** 
 
Woensdagavond 29 mei – huiskamersjioer met ********* 
 
Zaterdagavond 8 juni – Shavuot leeravond met verschillende sprekers 
 
Shabbat 6 juli – shabbat met gastspreekster ********* 
 
Vrijdagavond 12 juli – chazzan ******* 
 
Zaterdagavond 10 augustus – 9 av sjoeldienst 
Zondagochtend 11 augustus – 9 av sjoeldienst 
 
Zaterdagavond 21 september – Slichotdienst in samenwerking met ****** onder leiding van 
********* 
 
30 september & 1 oktober – Rosh Hashana sjoeldiensten inclusief kinderdiensten 
 
 
Shabbat sjoewa 5 oktober – halachische voordracht 
 
Donderdag 10 oktober – kinderactiviteit soeka decoratie knutselen 
 
Shabbat 1 & 2 november – Shabbat met ***** 
 
Shabbat 9 novemner – kinderdienst 
 
Zondagavond 8 december - huiskamersjioer 
 
 
 

Locatie Amos 
Zie paragraaf : Vooruitzicht 2020. 

 

 


