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   Verslag bestuursperiode Sjoel Amstelveen 2019/ 2020 
 
 
Op de ALV van vorig jaar hebben de aanwezigen met algemene stemmen ingestemd met de 
benoeming door het bestuur van mevrouw Paula de Bruijn per 27 november 2018. Met deze 
benoeming is de eerste bestuurstermijn van mevrouw Paula de Bruijn ingegaan.  

De voorzitter heeft tijdens de vergadering nog eens duidelijk te kennen gegeven dat in juni 
2021 drie van de vijf bestuursleden reglementair, na hun twee benoemingstermijnen, hun zetel 
het volgende jaar ter beschikking moeten stellen.  
 
Het bestuur doet een dringend beroep op met name jongere leden van onze 
sjoelgemeenschap, het liefst leden met een administratieve en/of financiële 
achtergrond, om zich voor een bestuursfunctie aan te melden. 
 
Voor de continuïteit van de uit te voeren werkzaamheden en voor het bewaren van de 
noodzakelijke ‘knowhow’ is het van het grootste belang dat kandidaten nu reeds ingewerkt 
worden.  
Ambieert u een bestuursfunctie, meldt u zich dan aan door middel van het sturen van een e-
mail naar info@sjoelamstelveen.nl of stelt u zich persoonlijk met de voorzitter in verbinding. 
 
Aanvulling op het verslag van vorig jaar 
 
In aanvulling op het verslag van vorig jaar wordt het ‘uitstappen uit het bestuur’ van mevrouw 
Jacqueline Jacob als volgt geherformuleerd: ‘op eigen verzoek terugtreden uit het bestuur 
wegens drukke persoonlijke bezigheden’. 
Eveneens wordt de formulering t.a.v. de aangebrachte aanpassing van het aanwezige 
invalidentoilet als volgt geherformuleerd: ‘verbouwing en aanpassing van het voormalige 
invalidentoilet tot opslagruimte voor de catering’. 
Tot slot wordt er aan het verslag toegevoegd dat naar aanleiding van het experiment in januari 
2019 m.b.t. de dwarse proefopstelling van het meubilair in de grote sjoel een meerderheid van 
de binnengekomen reacties van de leden zich tegen deze éénmalige experimentele 
proefopstelling had uitgesproken.    
 
Algemene informatie 
       
Een woord van dank is op zijn plaats aan alle dames van de kiddoesjcommissie voor het 
wekelijks verzorgen van de kiddoesjiem; aan Ludo, voor het ontwerpen en verzenden van de 
weekberichten en het bijhouden van de informatie op de beeldschermen en de website; aan 
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Jonathan Soesman, voor het verzorgen van onze binnentuin; aan de medewerkers van onze 
SOPA-afdeling, voor het met hart en ziel inzetten voor onze leden daar waar het nodig is en 
aan de moeders van de kinderen die zich om de paar weken met veel enthousiasme inzetten 
om de kinderdiensten te verzorgen.  
 
Tevens zegt het bestuur veel dank aan Rabbijn Groenewoudt, onze sjoelrabbijn, voor zijn 
tomeloze inzet om de diensten gedurende het jaar te leiden, maar ook aan de heren gabba’iem, 
onder leiding van onze hoofdgabbai Fedia Jacobs en alle andere, geheel belangeloos 
optredende chazzaniem die hun steentje daaraan hebben bijgedragen. Vanzelfsprekend komt 
ook eer toe aan alle ba’alei kore, met name rabbijn Vorst, die het gehele jaar door vrijwillig 
het lajenen op zich hebben genomen. Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats aan onze 
jongere sjoelbezoekers die van tijd tot tijd een stukje van het chazzanoet en het zingen van 
Aniem Zemierot voor hun rekening hebben genomen en nog steeds nemen. 
 
Aanschaf Sefer Thora 
 
Vorig jaar augustus zijn we begonnen met een inzamelingsactie voor de aanschaf van een 
eigen handzaam Sefer Thora. Deze actie is tot op heden een groot succes gebleken. Ondanks 
dat het totaalbedrag nog niet is bereikt, menen wij dat de aanschaf een haalbaar streven is.   
Het bedrag dat inmiddels voor de aanschaf op de bankrekening gereserveerd staat, is 
aangegroeid tot rond de € 30.000, -. We gaan uiteraard nog door met de inzameling voor deze 
actie. Het bestuur zal u berichten wanneer tot de definitieve aanschaf zal worden overgegaan. 
Het totaal te betalen bedrag van de aankoop zal uit eigen middelen worden voldaan.  
 
Sjoeldiensten en evenementen    
 
2019 was het 350 jaar geleden dat Rembrandt is overleden. Ter gelegenheid van dat 
bijzondere Rembrandtjaar heeft de heer Jan Six op 23 juni 2019 een interessante Rembrandt-
lezing gehouden. Deze avond werd tezamen met de activiteitencommissie van de CIZ-
sjoelgemeenschap georganiseerd en vond plaats in de sjoel van het Amstelland Ziekenhuis. 
De opkomst was groot en wij hopen dit gezamenlijke initiatief verder te continueren.  
 
Op Sjabbat Sjoewa (5 oktober 2019) heeft rabbijn Groenewoudt een interessante droosje voor 
een groot aantal belangstellenden gehouden over het onderwerp: ‘Mag ik jouw loelav even’?  
 
Met de Jamiem toviem en andere feestdagen waren de sjoeldiensten goed bezocht. Op de 
beide dagen van Rosj Hasjana en op Jom Kippoer heeft rabbijn Groenewoudt vocale 
ondersteuning gehad van Nadav Wiersma en Milo Walg. Deze ondersteuning sloeg goed aan 
en verdient zeker navolging.  
 
De soeka van Sjoel Amstelveen heeft wederom prima gefunctioneerd. Soekot werd sfeervol 
beëindigd met een goed bezochte sjoeldienst op Simchat Thora, waar wij tot onze vreugde 
ook vele kinderen mochten begroeten. De dienst werd afgesloten met een prachtig verzorgde 
kiddoesj. 
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De heren Adam Ohayon en David Klein waren met Simchat Thora respectievelijk Chatan 
Thora en Chatan Beresjiet.    
 
De paint-night welke op 6 november 2019 heeft plaatsgevonden was een doorslaand succes. 
De belangstelling voor dit evenement was groot en een aantal deelnemers heeft het bestuur 
verzocht om dit evenement in de toekomst te herhalen. 
 
In het weekend van 13 en 14 december 2019 werd traditiegetrouw de jaarlijkse Sjabbaton 
gehouden. De belangstelling was overweldigend en de sfeer was buitengewoon goed. 
Chazzan Nachson Pereira was gedurende de gehele Sjabbaton onze gastchazzan. Aan het 
diner op vrijdagavond, verzorgd door Marcus Catering, en aan de lunch op sjabbesochtend 
hebben meer dan 100 bezoekers deelgenomen. De Israëlische ambassadeur, Z.E. de heer Naor 
Gilon, die aanwezig was bij de lunch, heeft de aanwezigen toegesproken en heeft zich een 
tijdlang met de jongeren onderhouden.   
Het weekend is voor jong en oud zeer succesvol verlopen en het bestuur heeft dan ook van 
een groot aantal deelnemers positieve reacties ontvangen.  
 
Op 15 december 2019 heeft de heer Leon de Winter een lezing gehouden met als thema: het 
Midden-Oosten tegen de achtergrond van veranderende mondiale machtsverhoudingen. Deze 
lezing werd tezamen met de CIZ-sjoel georganiseerd en vond in de sjoel van het Amstelland 
Ziekenhuis plaats. De belangstelling en de opkomst voor deze avond was bijzonder groot.  
 
De Amsterdamse Jarchei Kallo heeft op 25 en 26 december 2019 met veel lezingen door 
gastsprekers uit binnen- en buitenland in het gebouw van Sjoel Amstelveen plaatsgevonden. 
 
Vrijdag 10 januari jl. werd er een Kabbalat Sjabbat dienst gehouden m.m.v. rabbijn Camissar 
die de dienst leidde. De dienst werd afgesloten met een uitgebreide kiddoesj, verzorgd door 
mevrouw T. Camissar. 
 
Met Poeriem heeft Rabbijn Vorst weer op zijn geheel unieke wijze de Megillat Esther 
gelajend. Na afloop stond er een prima verzorgde Indonesische rijsttafel klaar waar de 
aanwezigen lekker van hebben gesmuld. De kinderen hebben zich kostelijk geamuseerd met 
een clown die hen ook bezighield met het opblazen van ballonnen en de kunst van het 
schminken aanleerde. 
 
Coronacrisis 
 
Eind februari/ begin maart sloeg de coronacrisis toe. Deze crisis heeft ertoe geleid dat het 
bestuur noodgedwongen de sjoel vanaf 19 maart jl. voor alle activiteiten heeft moeten sluiten.  
Een geplande bestuursvergadering op 26 maart heeft het bestuur via e-mail moeten 
afhandelen. Een te houden lezing van de heer Maarten Frankenhuis, voormalig directeur van 
Artis, moest worden afgezegd; zo ook de viering van de Bar Mitswa van Yanai Grufi. De in 
mei geplande chocolade workshop kon ook niet doorgaan. 
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De Sjabbat Hagadol droosje ‘Druivesap voor kiddoesj en de 4 bekers’ van rabbijn 
Groenewoudt werd op 2 april jl. online via Zoom gehouden.  
De Pesachdiensten zijn niet doorgegaan en wij allen hebben Seideravond al dan niet thuis in 
een klein gezelschap moeten vieren. 
Met Pesach heeft het bestuur besloten naar alle (buiten)leden een Pesachkaart te sturen en met 
Sjawoe’ot een doosje met kaaskoek. Het bestuur heeft heel veel positieve reacties op beide 
acties ontvangen.  
Zeer regelmatig onderhouden enige bestuursleden telefonisch contact met onze 75-plus leden. 
Ook dit contact wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Openstelling sjoel 
 
Op 24 mei jl. heeft Rav Wolff verklaard dat het Beth Din van Amsterdam, op grond van 
ingewonnen halachische en medische informatie, nog geen positief advies kon afgeven dat de 
sjoels volgens de strikte richtlijnen van de Overheid weer open mochten gaan. Hij verbood 
deze openstelling van de sjoels echter niet wanneer de sjoelbesturen de maatregelen en 
richtlijnen, zoals die per 1 juni a.s. van overheidswege van kracht zijn, strikt en consequent in 
acht zouden nemen. 

Het bestuur van Sjoel Amstelveen heeft zich vervolgens over deze vraag beraden en heeft in 
overleg met rabbijn Groenewoudt besloten om de uitspraak van rabbijn Wolff te volgen en de 
sjoel op sjabbat en jomtov nog niet open te stellen. Wel werd besloten om met ingang van 7 
juni jl. het doordeweekse minjaniem voor mincha-ma’ariew in sjoel weer voorzichtig op te 
starten en vanaf 20 juni jl. de diensten op sjabbat, uiteraard met inachtneming van de 
stringente overheidsmaatregelen. Wanneer de sjoel weer volledig opengesteld gaat worden, 
uiteraard met inachtneming van al die overheidsvoorschriften, kunnen wij helaas nog niet 
aangeven. 

Ledental 

Onze sjoelgemeenschap telt per heden 246 leden en 16 buitenleden. Alhoewel wij tot ons 
genoegen enige nieuwe leden de afgelopen tijd bij onze sjoelgemeenschap hebben mogen 
verwelkomen, is het ledental de afgelopen jaren per saldo teruggelopen, doordat een aantal 
leden hun lidmaatschap bij de NIHS heeft opgezegd, of is verhuisd naar een andere 
sjoelgemeenschap of gemeente. Daarnaast zijn helaas enige leden overleden. Tenslotte is een 
aantal leden op alijah gegaan.  
Wij roepen onze leden op om hun kinderen, die inmiddels 18 jaar zijn geworden, als lid aan te 
melden bij de NIHS voor onze sjoelgemeenschap. Zonder aanmelding worden deze kinderen 
niet lid van de NIHS en dus ook niet lid van onze sjoelgemeenschap. Er zijn voor de kinderen 
van leden van 18 – 24 jaar geen kosten verbonden aan een NIHS-lidmaatschap. 
 
Kascommissie  
 
Net zoals vorig jaar hebben de heren Michael Swartz en Frans Hellendall de financiële 
verantwoording over het boekjaar 2019 gecontroleerd en goedgekeurd.  De door hen op 26 
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januari jl. voor akkoord getekende verklaring zal met de ALV stukken worden meegezonden. 
De beide heren hebben aangegeven ook het komende boekjaar weer als kascommissie te 
willen fungeren.   
 
SOPA (SOciaal PAstorale commissie) 

Zoals wij u in ons weekbericht van Sjabbat Sjemot (17 en 18 januari jl.) hebben geïnformeerd, 
zijn de dames Malka Soesman en Hadassa Hirschfeld gestopt met hun functie van hoofd-
organisator. Beide dames worden bedankt voor hun jarenlange inzet. Mevrouw Devora den 
Ottolander heeft toegezegd voortaan de taak van hoofd-organisator op zich te nemen waarbij 
zij de SOPA-vrijwilligers zal aansturen. Zodra de SOPA op de hoogte is gesteld van een 
belangrijke gebeurtenis, onderneemt zij actie, zoals bijvoorbeeld het laten bezorgen van een 
bloemetje voor een bijzondere verjaardag, ofwel ‘acte de présence’ geven bij een geboorte of 
ziekte. De SOPA is permanent op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om zich 
in hun vrije tijd in te zetten voor het welzijn van onze leden. Wij doen dan ook van harte een 
beroep op u om de SOPA te versterken. Meldt u zich alstublieft aan via ons e-mailadres: 
info@sjoelamstelveen.nl. 

Maror    
 
Bij Maror werden het afgelopen jaar subsidies aangevraagd en ook door haar verstrekt voor 
de aanschaf van de inmiddels geplaatste ‘Narrow Casting’ beeldschermen en voor de in 
december 2019 gehouden Sjabbaton.  
De voorzitter/ penningmeester heeft de eindverslagen van deze subsidietoekenningen tijdig 
naar het bureau van Maror verzonden en is nog in afwachting van de vaststelling van deze 
twee eindafrekeningen. Alle eerdere subsidieaanvragen werden inmiddels door Maror geheel 
overeenkomstig de ingediende eindverslagen afgewikkeld.  
Wij zijn Maror zeer erkentelijk voor de verleende subsidieaanvragen. 
Eind maart heeft de voorzitter/ penningmeester bij Maror subsidie aangevraagd voor de 
aanschaf van 50 extra stoelen voor de kiddoesjruimte. Deze aanvraag is nog steeds bij Maror 
in behandeling. 
 
Interieur   
 
Vorig jaar hebben wij u een opsomming gegeven van alle werkzaamheden en de aangebrachte 
verbeteringen aan en in het interieur. In de kiddoesjzaal werden vele werkzaamheden verricht 
waardoor deze nu een frisse en moderne uitstraling heeft gekregen. In juli 2019 werd ter 
afsluiting van de werkzaamheden in deze zaal het nieuwe buffet met daarboven drie 
hanglampen geplaatst. 
De vloeren in de gangen; de keuken en de toiletten werden professioneel gereinigd. Het is de 
bedoeling dat deze vloeren voortaan periodiek professioneel worden schoongemaakt.  
In de gang en in sjoel werden (Narrow Casting) beeldschermen geplaatst. Alle informatie 
m.b.t. sjoelactiviteiten worden op deze schermen vermeld.                                                         
Het bestuur heeft plannen ontwikkeld t.b.v. een aantal verbeterpunten in de grote sjoel; te 
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beginnen met het vernieuwen van het interieur. In verband met de coronacrisis (zie hieronder) 
ligt dit project op dit moment stil. 
Ook de NIHS heeft aangegeven enige verbouwingen in het gebouw te willen laten uitvoeren, 
zodat de grote ruimtes van het gebouw te zijner tijd beter benut zullen gaan worden. Maar dit 
project ligt helaas nu eveneens stil.  
 
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 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. 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
 
Op 15 maart werd er een extra vergadering van de RvT gehouden. De onderwerpen die ter 
sprake zijn gekomen betroffen de verhouding NIHS/NIISA; de aanschaf van het AMOS-
gebouw en het onderhoud en verbetering sjoels en begraafplaatsen. Voor mededelingen en 
genomen beslissingen van die vergadering verwijzen wij u naar de website van de NIHS. 
 
Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid; een veilige en zeer aangename zomer en 
hoopt u spoedig weer in sjoel bij de diensten en/ of andere te houden evenementen of 
activiteiten te mogen begroeten. 
 
 
Amstelveen, juni 2020/ Siewan 5780 


