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Op de ALV van vorig jaar hebben wij u medegedeeld dat vier van de vijf bestuursleden in
juni 2017 een tweede en laatste termijn zijn ingegaan. Mevrouw Jacqueline Jacob, die per 1
augustus jl. uit het bestuur is gestapt, werd inmiddels vervangen door mevrouw Paula de
Bruijn.
Drie van de vijf bestuursleden moeten reglementair over twee jaar vervangen worden. Hoewel
zij met veel toewijding en enthousiasme de sjoel besturen, doen zij een dringend beroep op
met name wat jongere kandidaten, het liefst kandidaten met een administratieve en/of
financiële achtergrond, om zich voor een bestuursfunctie aan te melden. Het is dan ook voor
de continuïteit van de uit te voeren werkzaamheden en voor het bewaren van de noodzakelijke
‘knowhow’ van het grootste belang dat kandidaten nu reeds ingewerkt worden. Wilt u tot het
bestuur toetreden, 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.
Algemeen
Vanaf de in juni vorig jaar gehouden ALV zijn er weer diverse prachtige sjoeldiensten
gehouden met aansluitend mooi verzorgde kiddoesjiem.
De heren die de diensten gecoördineerd, voorbereid en geleid hebben verdienen alle eer. Dat
geldt in de eerste plaats voor Rabbijn Groenewoudt, de spiritueel leider van onze
sjoelgemeenschap, maar ook voor de heren gabbaiem onder leiding van onze hoofdgabbai
Fedia Jacobs en alle andere, geheel belangeloos optredende chazzaniem. Uiteraard komt deze
eer ook alle ba’ale kore toe en met name rabbijn Vorst, die eveneens het gehele jaar vrijwillig
hebben gelajend. Onze sjoel mag zich gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers.
Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de dames van de kiddoesjcommissie die elke
week weer de boodschappen doen en de kiddoesjiem verzorgen.
Eveneens is een woord van dank verschuldigd aan Ludo van Aalen, die de website bijhoudt
en de weekberichten ontwerpt en verzendt, en aan Jonathan Soesman, die met zijn ‘groene
vingers’ onze binnentuin verzorgt.
Tevens is grote dank verschuldigd aan alle medewerkers van onze SOPA-afdeling. Zij zetten
zich met hart en ziel in voor onze leden daar waar het nodig is.
De heren Jaap Sondervan en Fedia Jacobs hebben zorggedragen voor de noodzakelijke update
en vastlegging van de Bar Mitswa parsjes van de mannelijke sjoelbezoekers en van de
jaartijden voor zover bekend van alle sjoelbezoekers. De geactualiseerde informatie is in een
handzaam bestand ten behoeve van de gabbaiem gedigitaliseerd. Ook de op de jizkorborden
vermelde personen zijn aan dit bestand toegevoegd. In de komende maanden zult u worden
betrokken om de lijst verder te kunnen bijwerken. Een grote dank is op zijn plaats aan beide
heren voor hun inspanning in deze.
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In het afgelopen jaar is de belangstelling voor de kinderdiensten toegenomen. Wij schrijven
tot slot hier dan ook een woord van dank aan al die moeders, die zich om de paar weken met
enthousiasme inzetten om de kinderen spelenderwijs te leren over de parasja van de week en
over de verschillende jomtovdagen van het Joodse jaar.
Sjoeldiensten en evenementen
Zondag 24 juni hebben we met ruim 40 deelnemers een boottocht langs een aantal punten van
de Eroev gemaakt. Rav Evers heeft met veel enthousiasme uiteengezet hoe de Eroev in
Amsterdam en omgeving tot stand is gekomen.
Op Sjabbat Sjoewa (15 september) heeft rabbijn Groenewoudt een interessante droosje
gehouden over het onderwerp: Waarom doechenen wij alleen op Jom Tov. Hierbij was een
redelijk aantal bezoekers aanwezig.
De opkomst bij de sfeervolle en plechtige diensten op de Hoge Feestdagen in september en
oktober was groot. Op de beide dagen van Rosh Hashana en op Jom Kippoer heeft rabbijn
Groenewoudt vocale ondersteuning gehad van Nadav Wiersma. Deze ondersteuning heeft
prachtig geklonken en verdient zeker navolging.
De heren Maurice Cohen Paraira en David Gaillard waren met Simchat Thora respectievelijk
Chatan Thora en Chatan Beresjiet.
Het ‘Challebake-event’ voor heren heeft op 24 oktober in onze sjoel plaatsgevonden. De
belangstelling was minder groot dan verwacht, doch het plezier van de deelnemers aan dit
evenement was er niet minder om.
27 oktober was een zwarte dag voor de Joodse Gemeenschap over de gehele wereld. Die
ochtend werd de Tree of Life Synagoge in Pittsburgh (USA) uitermate ernstig en lafhartig
getroffen door een afschuwelijke moordpartij. Elf sjoelbezoekers, variërend tussen de leeftijd
van 54 tot 97 jaar, vonden de dood. Op zondag 28 oktober, na mincha/ ma’ariev, hebben wij
stilgestaan bij deze gebeurtenis. Rabbijn Groenewoudt heeft een jizkor uitgesproken en er
werden tehillim gezegd. Om ons medeleven te betuigen heeft het bestuur het volgende bericht
naar deze Synagoge gemaild:
The Board, Rabbi of the shul, and the members of 'Sjoel Amstelveen' in the Netherlands are deeply
shocked by the reports of a shooting in your synagogue.
Our thoughts are with your community and all those affected by this despicable act.
Baruch Dayan Ha'emet.
Fred Kijl

Naftali Groenewoudt

Chairman

Rabbi of the shul
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In het weekend van 30 november en 1 december werd traditiegetrouw de jaarlijkse Sjabbaton
gehouden. Op vrijdagavond hebben ca. 80 personen aangezeten aan het smaakvolle diner,
verzorgd door Marcus Catering. Chazzan Avraham Kirshenbaum uit Jeruzalem was dat
weekend wederom onze gastchazzan. Na afloop van de dienst op sjabbatochtend had onze
kiddoesjcommissie een feestelijke kiddoesj verzorgd. Ook hebben wij die ochtend de eer
gehad om de ambassadeur van Israël, Z.E. de heer Aviv Shir-On te verwelkomen, waarbij hij
ons aan het eind van de dienst heeft toegesproken.
Van 21 tot en met 26 december heeft de 29ste Amsterdamse Jarchei Kallo plaatsgevonden,
waarbij vele lezingen door diverse gastsprekers in onze sjoel werden gehouden.
Eén van de gastsprekers, Opperrabbijn A. Folger uit Wenen, heeft op sjabbat Wajechi de
derasja gehouden.
Op 20 januari heeft mevrouw Els van Diggele, historica en journaliste, een interessante lezing
bij ons in sjoel gehouden met als titel: ‘Inzicht in een gecompliceerde samenleving’.
Mevrouw Van Diggele woont afwisselend in Nederland en Israël en heeft vele gesprekken
gevoerd met zowel Israeli’s als Palestijnen. De kiddoesjcommissie had vanwege Toe Bisjwat
de tafels met diverse vruchten gedekt.
Deze avond werd tezamen met de aktiviteitencommissie van de CIZ-sjoelgemeenschap
georganiseerd. De opkomst was groot en wij hopen dit geslaagde, gezamenlijke initiatief in de
toekomst te continueren.
Met Poeriem heeft Rabbijn Vorst op zijn geheel unieke en eigen wijze de Megillat Esther
gelajend. Na afloop werd er door de aanwezigen heerlijk gesmuld van de in overvloed
aanwezige kiesjeliesj. Overdag werd door veel van onze sjoelleden deelgenomen aan de
uitstekend verzorgde Poeriemmaaltijd in ‘Perzische sfeer’. De aanwezigen hebben zich,
behalve met elkaar, ook kostelijk vermaakt met de wonderbaarlijke trucs van een
tafelgoochelaar en ook was er middels het optreden van een heuse clown aan de kinderen
gedacht.
Rav Groenewoudt heeft traditiegetrouw zijn Sjabbat Hagadol Droosje de week voor Pesach
gehouden. Het onderwerp was: Gasten uitnodigen op Jom Tov, wanneer wel en wanneer niet.
Met Pesach hadden wij redelijk gevulde sjoeldiensten ondanks het feit dat diverse vaste
sjoelbezoekers elders Pesach hebben gevierd.
Helaas werd er op sjabbat 27 april wederom een lafhartige, antisemitische aanslag gepleegd
op een sjoel in Amerika; de Poway Chabad-sjoel in Californië. Eén bezoekster, mw Lori
Gilbert Kaye, een eshet chayil, verloor hierbij haar leven. Drie andere personen raakten zwaar
gewond. Na afloop van de reguliere mincha/ ma’ariev dienst op 28 april werd stilgestaan bij
deze droeve gebeurtenis en er werden tehillim en een jizkor-gebed gezegd.
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Er zullen ook steeds tehillim worden gezegd voor de slachtoffers van terreurdaden in Israël,
waarover niet altijd in de media verslag wordt gedaan.
Op donderdag 9 mei vond een feestelijke dienst plaats met chazzan Lipa Schmelzer en zijn
koor, die voor Jom Ha’atsma’oet door de NIHS was uitgenodigd, gevolgd door een barbecue
aangeboden door de NIHS.
Op sjabbat 11 mei vond een muzikale omlijsting van de ochtendsjoeldienst plaats door
chazzan Lipa Schmelzer met zijn koor, gevolgd door een feestelijke kiddoesj, aangeboden
door onze sjoelgemeenschap.
Op 28 mei werd de nieuwe burgemeester van Amstelveen, de heer Tjapko Poppens
geïnstalleerd. Tevens werd afscheid genomen van de waarnemend burgemeester, de heer Bas
Eenhoorn. Op verzoek van de gemeente Amstelveen hebben zowel de voorzitter als rabbijn
Groenewoudt de installatie bijgewoond. De voorzitter heeft de nieuwe burgemeester
uitgenodigd om een bezoek aan onze sjoel te brengen. Tevens heeft hij de heer Eenhoorn
bedankt voor zijn tijdelijke burgemeesterschap. De aanwezigheid van rabbijn Groenewoudt en
de voorzitter werd ten zeerste op prijs gesteld.
Op verzoek van een sponsor werd op 30 mei een speciale mincha/ ma’ariev herdenkingsdienst
gehouden daar het op die joodse datum precies 74 jaar geleden was dat de Duitsers zich aan
de geallieerden hebben overgegeven.
Op 5 juni is een workshop bloemschikken ter gelegenheid van Sjawoe’ot georganiseerd,
waarbij de deelnemers onder deskundige leiding hun eigen bloemstuk voor thuis konden
maken.
De Sjawoe’ot leernacht heeft wederom op de eerste dag Sjawoe’ot in de nacht van zaterdag 8
op zondag 9 juni plaatsgevonden en traditiegetrouw vond op de tweede dag Sjawoe’ot, de
traditonele maaltijd plaats.
Ledental
Onze sjoelgemeenschap telt de dato van heden 260 leden en 18 buitenleden. Alhoewel wij tot
ons genoegen enige nieuwe leden bij onze sjoelgemeenschap hebben mogen verwelkomen, is
het totaal aantal leden in het afgelopen jaar wat teruggelopen, doordat leden zijn verhuisd of
op alijah zijn gegaan, ofwel helaas zijn overleden. Daarnaast hebben een aantal leden zich ook
bij de NIHS laten uitschrijven.
Kascommissie
De heer Jaap Wijnschenk heeft vorig jaar aan de voorzitter te kennen gegeven niet meer
beschikbaar te zijn voor de kascommissie in verband met zijn verhuizing naar Amsterdam. De
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heer Michael Swartz heeft zich op de laatste ALV voor deze commissie beschikbaar gesteld.
Het tweede kascommissielid, de heer Frans Hellendall, heeft zich wederom gecommitteerd
voor het lidmaatschap van deze commissie.
De heren Hellendall en Swartz hebben op 14 april jl. de financiële verantwoording over het
boekjaar 2018 gecontroleerd en goedgekeurd.
SOPA (SOciaal PAstorale commissie)
De SOPA-commissie zet zich in om onze leden aandacht te geven op die momenten in het
leven waar aandacht welkom is. Zodra de SOPA op de hoogte is gesteld van een belangrijke
gebeurtenis, onderneemt zij actie voor zover dat binnen haar capaciteit ligt. Dat kunnen het
brengen van een bloemetje op bijzondere verjaardagen zijn, iets kleins brengen bij geboortes
of bij ziekte informeren of men iets nodig heeft. Wat wij heel graag zouden willen is het
bezoeken van kwetsbare ouderen. Daar is echt behoefte aan, maar wij missen de menskracht.
Wij zouden ons team het liefst willen uitbreiden met twee of drie enthousiaste vrijwilligers,
die wat vrije tijd hebben om zich in te zetten voor het welzijn van onze leden. Wij doen van
harte een beroep op u om de SOPA te versterken. Voor meer informatie over dit belangrijke
vrijwilligerswerk, kunt u een e-mailsturen naar info@sjoelamstelveen.nl.
Maror
Maror heeft het afgelopen jaar subsidies verstrekt voor: de aanschaf van een geluidsinstallatie,
de Sjabbaton en voor het opknappen van de kiddoesjzaal. Wij zijn Maror zeer erkentelijk voor
de verleende subsidies.
De voorzitter/ penningmeester, die de eindverslagen van alle subsidietoekenningen steeds
tijdig naar het bureau van Maror heeft verzonden, is heden nog in afwachting van de
vaststelling van de eindafrekeningen. Maror heeft inmiddels alle subsidieaanvragen 2017
definitief in 2018 afgewikkeld.
Interieur
Wij geven hier een opsomming van de werkzaamheden en de aangebrachte verbeteringen aan
en in het interieur:
Nadat het interieur in 2017 grotendeels was geschilderd, heeft in 2018 ook de buitenkant van
het gebouw een nieuwe verflaag gekregen.
In de kiddoesjzaal werden diverse werkzaamheden verricht waardoor deze nu een frisse en
moderne uitstraling heeft gekregen. Begin van dit jaar werd er een schitterende foto van
Jeruzalem op één van de muren bevestigd en alle muren van deze ruimte werden geschilderd.
Ook werden de bestaande ledlampen vervangen door dimbare ledlampen. De ‘oude’
ledlampen werden in de dagsjoel, de vergaderkamer en in het invalidentoilet geplaatst. De
geluidsboxen van de aangeschafte geluidsinstallatie werden in het plafond weggewerkt. De
oude, korte gordijnen werden vervangen door lange gordijnen en aan één van de muren
werden drie sfeervolle lampjes opgehangen.
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Op het podium werd een uitschuifbare afscheiding met lamellen gemaakt waardoor het
speelgoed uit het zicht kan worden opgeborgen.
De vloer werd professioneel gereinigd; zo ook de vloeren op het podium en in de ruimte
achter de kiddoesjzaal. Alle overtollige spullen werden naar het afvalstation gebracht.
Het bestuur heeft in samenwerking met de interieurcommissie een nieuw buffet voor de
kiddoesjruimte besteld.
Het aanwezige invalidentoilet werd aangepast; er werd een professionele spoelbak geplaatst
en deze ruimte wordt nu tevens als opslag voor onze catering gebruikt.
Aan de luchtverversing in sjoel is eveneens de nodige aandacht besteed. Op het dak zijn
maatregelen getroffen die voor een beter functionerende luchtverversing moeten zorgdragen.
In de dagsjoel werd een prachtige, door een grafisch ontwerper gemaakte Biema geplaatst.
Tot slot zijn extra boekenkasten voor de bibliotheek aangeschaft, die in de kleine ruimte naast
de ingang van het mikwe zijn geplaatst.
Het bestuur hoopt de plannen t.a.v. een aantal verbeterpunten in de grote sjoel op korte
termijn voor te leggen aan de interieur- en jongerencommissie.
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)
Er werden in het afgelopen jaar drie vergaderingen van de RvT gehouden. De eerste
vergadering vond plaats op 20 juni. In die vergadering werd het jaarverslag/ de jaarrekening
2017 van de NIHS besproken en goedgekeurd. Ook werd er aandacht besteed aan de
vervolgstappen met betrekking tot een eventuele verbouwing van het JCC. Deze stappen zijn
echter inmiddels voorlopig stilgelegd, daar de Gemeente Amsterdam het voornemen heeft om
het JCC een monumentale status te geven. De NIHS heeft hiertegen een bezwaarschrift
ingediend, daar de financiële waarde van het gebouw door een dergelijke status zal dalen.
Wanneer de monumentale status wordt bekrachtigd, is nieuwbouw niet meer mogelijk en
resteert slechts de optie tot verbouwing of verkoop.
De tweede vergadering heeft plaatsgevonden op 16 december, waarbij de geagendeerde
begroting 2019 werd goedgekeurd. Tevens is daarbij het in juni door VU-studenten
opgestelde adviesrapport ‘Evaluatie NIHS 2.0’ aan de orde geweest, welk rapport over het
algemeen als ‘mager’ werd beschouwd. Tenslotte werd door de audit commissie de extra
donatie van € 50.000, - voor outreach activiteiten goedgekeurd.
De derde vergadering heeft op 16 mei plaatsgevonden. In die vergadering werd het nieuwe
bestuur van de NIHS benoemd. De heer Ruben Troostwijk is tot voorzitter gekozen. Eén van
de punten die aan de orde werd gesteld was het in de toekomst benoemen van een neutrale
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voorzitter van de RvT. Een commissie van vier personen gaat zich hierover buigen. Een ander
punt dat ter sprake kwam was de verplichting zoals vermeld in het rapport NIHS 2.0 voor
zowel Sjoel Amstelveen als de RAS om vanaf 2023 huur aan de NIHS te moeten gaan
betalen. Het nieuwe bestuur gaat zich hierover beraden.
Het bestuur wenst u een zeer aangename zomer toe.
Amstelveen, juni 2019 / Siewan 5779
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