
 

Verslag bestuursperiode Sjoel Amstelveen 2021/2022 
 
Dit bestuursverslag is het eerste bestuursverslag van dit zittende bestuur. Het bestuur bestaat uit 
vier leden, te weten Chaja F. O, Dewora den O, Sacha van R en Zandrie W, welke allen in de zomer 
van 2021 zijn aangetreden.  
 
Algemene informatie 
Het bestuur spreekt dank uit voor de ruimhartige overdracht die door het vertrekkende bestuur 
geleverd is. Door de compleetheid hiervan, samen met de bereidheid om in te springen en verder te 
verhelderen daar waar nodig heeft het bestuur tijdens dit eerste jaar veel steun ervaren.  
Ook Rabbijn G heeft veel bijgedragen aan het welkom heten van dit nieuwe bestuur, los van zijn 
tomeloze inzet voor de sjoel als geheel. Tevens wil het bestuur stilstaan bij de talloze taken die door 
actieve vrijwilligers worden volbracht; de hoofdgabbe Fedia J en assistent gabbes Joop E. en Jan Paul 
den O, de chazzans die voor ons voordawenen, de ba’alei kore die het gehele jaar vrijwillig voor ons 
laajnen, de SOPA commissie die alle leden die nét even extra aandacht verdienen in het zonnetje zet, 
Ludo als website beheerder en nieuwsbrief coördinator en de dames Driessen en Klein van de 
kiddoesj commissie die zich elke week weer inzetten om een heerlijke kiddoesj voor ons te 
verzorgen. Jonathan S zorgt onverminderd goed voor onze binnentuin en Shira en Liora voor het 
regelmatig organiseren van de kinderdienst op sjabbes morgen. Ook wil het bestuur graag nogmaals 
Osher en Sara K welkom heten in onze gemeenschap. Wat een feest om met een actieve, 
enthousiaste gemeenschap samen het joodse jaar door te gaan.  
 
Uiteraard hebben de eerste maanden van dit bestuurs-jaar voornamelijk in het teken van 
‘kennismaken’ gestaan. De (volledige) wisseling van de wacht zorgde voor een hoop nieuwe dingen 
die op de nieuwe bestuursleden afkwamen, waardoor er ruimte is genomen om stand van zaken op 
te maken, als ook een plan voor de komende paar jaar. 
 
De beperkingen samenhangend met de coronapandemie zijn het eerste jaar van dit bestuur nog zeer 
bepalend geweest voor wat er mogelijk was. Gedurende 2021 waren er nauwelijks sociale 
activiteiten mogelijk, wel is de kiddoesj in de zomermaanden (al was het tijdelijk) hervat. Dit jaar is 
er ook regelmatig een kinderdienst tijdens de sjabbes ochtend dienst in onze sjoel geweest. Op Rosh 
Hashana hebt u allen een presentje mogen ontvangen, wat mogelijk is gemaakt door het harde werk 
van een grote groep vrijwilligers. Op Poerim 2022 konden we (eindelijk) weer bij elkaar komen en 
hebben we een prachtige avond gehad na het laajnen van de megilla. Op Lag Beomer zijn we samen 
gekomen en hebben we heerlijke falafel gegeten terwijl de kinderen buiten op het opblaaskussen 
speelden en suikerspin hadden. En als klapper kon dit jaar de traditionele Shavuot maaltijd weer 
plaatsvinden zoals vanouds. Ook hebben Osher en Sara een clownsfeest op Poerim en de 
matsebakkerij voor Pesach georganiseerd voor de kinderen van de sjoel. Het samen komen werd als 
zeer positief ervaren en we hopen dit het komende jaar onverminderd voort te kunnen zetten.  
 
 
Sjoeldiensten en andere evenementen  
Gedurende dit jaar is het aantal sjoelbezoekers dat toegestaan was en de regels waar zij zich in sjoel 
aan moesten houden meermaals gewijzigd. Gelukkig zijn de diensten zelf dit jaar wel het hele jaar 



mogelijk geweest. In de zomer zijn er enkele maanden geweest waarin er 100 mensen in het gebouw 
mochten zijn en er geen mondkapjes gedragen hoefden te worden. Op Sjabbat Sjoewa (11 
september) hield Rabbijn G zijn jaarlijkse droosje, met dit jaar als onderwerp ‘De mitzwa van eten op 
de dag vóór Jom Kippoer’, waar u met velen naar bent komen luisteren.  
Tijdens Rosh Hashana, Jom Kippoer en Soekot werd de sjoel (door de zich hiervoor aangemelde 
leden) drukbezocht. De soeka heeft ook dit jaar goed gefunctioneerd. Simchat Thora kon dit jaar, in 
tegenstelling tot vorig jaar, wel uitbundig gevierd worden en dat is ook zeker gebeurd. Met minstens 
25 kinderen is er uitgebreid gedanst met de sefers, waarbij Moshe G en Amir K hebben opgetreden 
als, respectievelijk, Chatan Thora en Chatan Beresjiet.  
Tijdens de wintermaanden was er tijdelijk weer een maximaal aantal van 50 personen (mét 
mondkapje) en kon er geen kiddoesj meer plaatsvinden na de dienst. Ook Chanoeka is daardoor niet 
gevierd zoals u van vóór de pandemie gewend was.  
In het voorjaar zijn de diensten qua bezoekersaantallen in navolging van de versoepelingen van het 
RIVM weer uitgebreid. Ook zijn we weer gestart met simches vieren en het aanbieden van een 
kiddoesj na de dienst, waar men veelvuldig gebruik van heeft gemaakt. Kan bij 
Zoals al eerder genoemd, waren op Poeriem de mogelijkheden een stuk groter; daarom heeft het 
bestuur deze kans aangegrepen om met de hele gemeente bij elkaar te komen om dit te vieren. De 
kinderen hebben een clownsfeest met pizza en de megilla als stripverhaal gehad, de gemeente heeft 
na afloop van de megilla, zoals altijd geweldig voorgelezen door rabbijn Vorst, gezellig gegeten en 
plezier gehad.  
Op Sjabbat Hagadol heeft Rabbijn G wederom een prachtige droosje gehouden, met als onderwerp 
‘Mogen we Maror eten de dag vóór Pesach?’.  
Onze sjoel is ook sinds het arriveren van de vluchtelingen uit Oekraïne meerdere keren gastheer 
geweest voor maaltijden.  
 
Aanschaf Sefer Thora 
Het vorige bestuur heeft in 2019 een inzamelingsactie gestart voor de aanschaf van een eigen, 
handzaam Sefer Thora. Deze actie was zeer succesvol, waardoor er dit jaar over gegaan is tot 
opdracht geven van het schrijven van een nieuw Sefer Thora! Het bestuur verwacht dat dit Sefer aan 
het einde van 2022 gereed zal zijn, wat natuurlijk samen met de gemeenschap gevierd zal worden.  
 
Stoelen en kastjes 
Nu we weer met onbeperkte aantallen naar sjoel mogen komen heeft het bestuur de verkoop van 
stoelen en kastjes weer hervat, waarover u bent ingelicht. Na afronding hiervan worden er nieuwe 
stickers geplaatst. De tafelopstelling in de mannensjoel is voor nu nog wel met in acht houding van 
1.5m.  
 
Verbouwing 
De grootschalige verbouwing zoals deze vorig jaar gepland werd gaat niet meer plaatsvinden. De 
NIHS heeft een ander gebouw aangekocht, waardoor invasief verbouwen van ons gebouw teneinde 
kantoorruimtes te realiseren niet meer aan de orde is. Wel zijn wij als bestuur hard bezig met het 
verbeteren van de ‘kinderhoek’ en onderzoeken we mogelijkheden om de kookgelegenheid te 
verbeteren. Ook willen wij graag een deel van ons meubilair vervangen. Hiervoor zullen ook subsidie 
aanvragen bij Maror worden ingediend. 
 
Aandacht jongeren 
Zoals al meerdere keren genoemd zijn er verschillende stappen genomen om de kinderen en jonge 
gezinnen meer te betrekken bij de sjoel gemeenschap. Door deze veranderingen zijn er nu meer 
actieve aandacht en activiteiten voor deze groep. Er is regelmatig kinderdienst tijdens de sjoel dienst 
op sjabbes, er worden activiteiten georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen en er staat een 
hoop op het programma voor het komende jaar.  



 
Ledental 
Onze sjoel telt per momenteel 231 leden en 15 buitenleden. Dit is stabiel ten opzichte van vorig jaar. 
Het blijft onverminderd belangrijk om uw kinderen, bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd, 
aan te melden bij de NIHS en voor onze sjoel gemeenschap te laten kiezen. Het bestuur wijst u er, 
wellicht ten overvloede, op dat NIHS lidmaatschap voor leden tussen de 18 en 24 jaar kosteloos is.  
 
Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit dhr F. H en dhr R. K, hebben de financiële verantwoording over het 
boekjaar 2021 gecontroleerd. De door hen op 22 juni en 23 juni jl voor akkoord getekende verklaring 
is met de ALV stukken meegezonden.  
 
SOPA (sociaal pastoraal) commissie  
De leiding van de SOPA commissie is overgenomen door mw Naomi E. Het bestuur dankt 
(bestuurslid) Dewora den O voor haar inzet van de afgelopen tijd. De SOPA is permanent op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn zich zo nu en dan in te zetten voor het welzijn van onze 
leden. Mocht u zich willen inzetten in de SOPA commissie, kunt u dit laten weten aan Naomi E of via 
info@sjoelamstelveen.nl. 
 
Jizkorborden 
Op de ‘Jizkorbomen’ is nog ruimte beschikbaar voor naamplaatjes voor overleden dierbaren. 
Deze kunnen door zowel leden als niet-leden worden besteld. De kosten bedragen € 300,- per 
naamplaatje. Op de jaartijddag wordt, ook wanneer er geen familielid in sjoel aanwezig is, het 
lichtje bij de naam van de overledene aangestoken. Tevens wordt er een misjna geleerd en 
wordt er jizkor en kaddiesj gezegd. Met het aanschaffen van een Jizkorplaatje dient u de 
herinnering aan uw overleden naaste(n) en bent u tevens tot financiële steun van onze sjoel. 
 
 
Tot slot 
Het bestuur dankt u allen voor de warme ontvangst waarmee u onze bestuursperiode heeft ingeleid. 
Wij stellen voorop dat wij deze sjoel allerminst alleen draaiend kunnen houden en altijd afhankelijk 
zijn van de inzet van onze leden.  Als u ook een steentje bij wil dragen kunt u contact opnemen met 
info@sjoelamstelveen.nl, of een van ons aanspreken.  
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