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De Phoenix herrijst uit
de as

Vele (oud)leden zullen er goede herinneringen aan

hebben: de Phoenix. Het was een publicatie die vroeger

wekelijks werd uitgegeven door het secretariaat. Het is

hoog tijd dat dit blad weer terugkeert naar onze

Gemeente, zij het in een nieuw jasje. De maandelijkse

nieuwsbrieven die u tegenwoordig ontvangt, zullen vanaf

nu in de nieuwe uitgaven van de Phoenix verschijnen. De

Phoenix herrijst uit zijn as!

 

Oproep

Alleen met uw bijdragen kunnen we van de Phoenix weer

net zo'n succes maken als weleer. Heeft u ideeën of wilt u

een stukje tekst aanleveren? Neem dan contact op met het

secretariaat. 

 

De Phoenix

 

Mr Visserplein 3    

1011 RD Amsterdam

 

E info@esnoga.com

T 020-6245351 

W www.esnoga.com  
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Het tapijt in de Ma'amad met het logo van de Gemeente: de Phoenix. 
Foto: Bar Vingerling

Begin: 1 mei 19:35 
Einde: 2 mei 21:58
 
Boas Entradas de Sjabbat!

 

esnoga.amsterdam 

 

Salomon Rodrigues de

Miranda

 

EsnogaAmsterdam

Secretariaat PIG

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010817850383
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam


Online herdenking 4 mei en 75
jaar bevrijding

Het is woensdag 9 mei 1945. De plaats van de Snoge stroomt vol met Joden. Niet alleen

uit Amsterdam. Honderden zijn van heinde en verre, veelal te voet, naar de hoofdstad

gereisd. Vandaag is de eerste publieke Joodse bijeenkomst na de oorlog. In de Snoge

vindt om 16:30 uur een bijzondere dienst plaats “voor de Joden te Amsterdam bij de

bevrijding van ons land”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van deze middag zijn zwart-witfoto’s van Boris Kowadlo en ook filmbeelden

overgeleverd. We zien mensen over de plaats lopen, op zoek naar overlevenden, mensen

die elkaar begroeten en mensen die hun dierbaren niet zullen terugzien. Het is een

gezamenlijke dienst van de NIHS en de PIG, met plek voor zowel de Hoogduitse als de

Portugese noesach. Het is een bijeenkomst waar de bevrijding wordt gevierd, maar waar

ook ruimte is voor het onbeschrijflijke dat ons Joodse volk is aangedaan, voor de angst,

het verlies en de pijn. Een deel van psalm 118 wordt gezongen, er zijn toespraken, het

gebed voor het Koninklijk Huis en de overheid wordt uitgesproken en er wordt gebeden

voor “al de slachtoffers van het Nationaal Socialisme”. Het dramatische en emotionele

hoogtepunt staat in het programma als volgt aangekondigd: “De Tora-rollen worden uit

de Heegal (de kast der rollen) genomen en naar de Teeba (de verhooging in de synagoge)

gebracht”. Een ander aangrijpend hoogtepunt van de bijeenkomst is de toespraak van

Opperrabbijn Justus Tal, die zelf rondom deze dienst urenlang tevergeefs heeft gezocht

naar zijn enige zoon, die uiteindelijk ook in de kampen blijkt te zijn vermoord. En aan het

einde van de ceremonie klinkt het eerste couplet van het Wilhelmus.

 

 

Collectie Nederlands fotomuseum. (c) Hans Sibbelee
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Snoge na de Dam 

In het kader van 75 jaar bevrijding wilden NIHS en PIG deze bijzondere dienst laten

herleven. Opnieuw zou de Snoge volstromen, we zouden de dienst van 9 mei 1945

integraal herhalen: dezelfde tefilot/gebeden, dezelfde muziek en dezelfde toespraken. Zo

zouden we samen vieren en herdenken. De corona-crisis heeft dat onmogelijk gemaakt.

Maar we laten ons niet verslaan. Die gezamenlijke herdenking komt er toch, al is het op

een andere manier dan we hadden gewild. De dienst in de Snoge gaat, weliswaar

zonder Snogeiros, door en wordt op film gezet. Op 4 mei, om 20:30 uur aansluitend op

de nationale herdenking, starten we een Zoombijeenkomst waarin we samen de

herdenkingsdienst volgen, bestaande uit een combinatie van onze opnamen met oud

beeldmateriaal. U bent meer dan van harte welkom!

 

         Snoge na de Dam via Zoom | maandag 4 mei 20:30 | Meeting ID: 917-7258-9198

Password: 601764

 

De bijzondere dienst van PIG en NIHS op 4 mei is mede mogelijk dankzij de medewerking van het

JCK en met steun van het NIK.

Sjioer van Serfaty

Wekelijks verzorgt rabbijn Joseph Serfaty een

deraas (sjioer) op de zondagochtend. Heeft u

een (halachische) vraag of wilt u meer weten

over een specifiek onderwerp? Laat het de

rabbijn dan vooraf weten via info@esnoga.com

 

          Serfaty via Zoom | Elke zondag 10:00 

Meeting ID: 924-949-654 | Password: 1675

 

U kunt ook meedoen door in te bellen op 020 794

7345. Daarbij gebruikt u hetzelfde Meeting ID en

wachtwoord.

Rabbijn Joseph Serfaty in de Ma'amad. 
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https://us02web.zoom.us/j/924949654?pwd=eXlKNDBMbkt3ZEozZk8vTVZZWU1yZz09
https://us02web.zoom.us/j/91772589198?pwd=MnJ4NGxpUmNOQ1BQaTNJOW5XV2hsUT09


Koningsdag - 27 april 

Ter gelegenheid van Koningsdag lag op de Teba het kleed van oranje

zijde en antiek kant, vervaardigd in 1882 bij het bezoek van Koning

Willem III. Op de sjabbat van of volgend op Koningsdag hoort het kleed

op de Teba te liggen en wordt het Hanoteen - het gebed voor de

overheid en het Koninklijk Huis - met gedeeltes van het Halleel

uitgesproken. 

Maak kennis met
StandWithUs
Nederland

StandWithUs (SWU) werd opgericht in 2001 als

reactie op de grote desinformatie die het conflict in

het Midden-Oosten omringt. Elad Zigler (1992),

wonend in Israël en lid van onze Gemeente, startte

in 2016 met SWU Nederland met het doel om het

Nederlandse publiek te informeren over de

ontwikkelingen met betrekking tot Israël, onderwijs

te bieden over de Holocaust en het versterken van

de Joodse gemeenschap.

Op woensdag 6 mei vertelt Elad via

Zoom over zijn werkzaamheden bij

SWU. Doet u mee? 

 

            Elad Zigler via Zoom

Woensdag 6 mei 19:30 | Meeting ID:

890-0318-7065 | Password: 0234
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Speciale kleden in Snoge

Foto: Michael Minco

Jom Ha'atsmaoet - 29 april 

Zo'n vijf jaar geleden kwam Shimi Beck met het idee een Teba-

kleed te doneren ter gelegenheid van Jom Ha'atsmaoet - Israëls

onafhankelijkheidsdag. Helen Budniaksy heeft Shimi's ontwerp

uitgewerkt en het kleed vervaardigd. 
Foto: Bar Vingerling

Dit jaar werd het gebed ingezongen door Bram Palache. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCvSdNzBKCI&t=2s
https://us02web.zoom.us/j/89003187065?pwd=bHExYUlTMG1OWFgxWjY2K2RRWXFKUT09


Rudie Cortissos (1939) deed onderzoek naar achttien generaties die teruggaan tot diep in de

vijftiende eeuw en verspreid leefden over de hele wereld: Engeland, Australië, Nieuw Zeeland,

Italië, Spanje, Portugal, Verenigde Staten, Canada, Colombia, Frankrijk, Curaçao en uiteraard

Nederland. Bijna 1200 personen trok hij na, inclusief de partners en de soms heel grote gezinnen.

Rudie Cortissos stuitte op vele geboorte- en huwelijksakten in de honderden archieven en boeken

die hij al of niet via internet raadpleegde. Op woensdag 13 mei om 19:30 geeft hij een Zoomlezing

over zijn onderzoekervaringen. Welke bronnen zijn beschikbaar, wat zijn de valkuilen en welke

familiewapens komen ter sprake? Rudie Cortissos zal het allemaal uitleggen. Neem pen en papier

bij de hand om aantekeningen te maken!

 

           Cortissos via Zoom | woensdag 13 mei 19:30 | Meeting ID: 861-7598-5896 | Password: 5369

 

Snoge-melodieën
vanuit huis

De afgelopen weken zijn wij begonnen met het delen van

verschillende opnames van melodieën uit de Snoge op

ons YouTube-kanaal en andere social media. Onder

anderen David Nunes Nabarro, Danny Shapiro en Bram

Palache hebben de melodieën ingezongen om de Snoge in

tijden van corona een beetje dichterbij u te brengen. Zo

kunt u vanuit uw woonkamer toch het Adon Ngolam en

de Sjiera meezingen. Heeft u een favoriete melodie die u

ingezongen wilt hebben? Laat het dan weten via het

secretariaat. 

 

Neem eens een kijkje op ons YouTube-kanaal. 

Rudie Cortissos vertelt
over Portugese genealogie

Al zestig jaar werkt hij aan de genealogie van zijn familie, in eerste

instantie handmatig en sinds vele jaren via een computerprogramma. 
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Chazan Danny Shapiro voor de opnames. 
Foto: Bar Vingerling

https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam
https://us02web.zoom.us/j/89003187065?pwd=bHExYUlTMG1OWFgxWjY2K2RRWXFKUT09

