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Opnames Hoge
Feestdagen 5781
Rosj Hasjana en Jom Kipoer zullen dit jaar anders zijn:

in Snoge Amsterdam zijn plaatsen beperkt beschikbaar

en de diensten van Snoge Amstelveen worden tijdens

de Hoge Feestdagen voortgezet in het Adagiohotel.

Een aantal van onze leden zal besluiten niet naar

Snoge te komen. Speciaal voor hen hebben chazzan

Bram Palache en tokeang (sjofarblazer) David Samama

gewerkt aan een reeks opnames (o.a. van Kal Nidré)

zodat u thuis toch een beetje de sfeer van deze

bijzondere dagen kunt ervaren. Neem dus vooral een

kijkje op ons YouTube-kanaal! 

Mr Visserplein 3    

1011 RD Amsterdam

E info@esnoga.com

T 020-6245351 

W https://www.esno

ga.com
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Begin: 18 september 18:55
Einde: 20 september 20:24

Sjaniem rabot! Nog veel jaren!

esnoga.amsterdam 

Salomon Rodrigues de

Miranda

EsnogaAmsterdam

Secretariaat

Al jaren blaast David Samama de sjofar in Snoge. 
Foto: Bar Vingerling

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


Artikel van rabbijn Serfaty

Sjemang Israël, Hasjem Elokenoe, Hasjem echad. Hoor, Israël : De Eeuwige is onze G-d,

de Eeuwige is één. Baroech sjem kebod malchoeto lengolam wanged. Gezegend is de

naam van Zijn eervolle Koninkrijk voor altijd en eeuwig.

Dagelijks leest iedereen deze twee zinnen, ‘s

morgens en ’s avonds. Op Rosj Hasjana en op Jom Kipoer,

staan respectievelijk, die eerste en die tweede zin, centraal

in de dienst. Er zijn twee bekende gebruiken die deze

zinnen begeleiden bij het uitspreken ervan. Het eerste is,

de Sjemang Israël te spreken met de rechterhand voor

beide ogen. Dit gebruikt heeft zijn oorsprong in de

Talmoed, Berachot 13b, waar Rabbi Jehoeda, telkens

wanneer hij zijn leerlingen les gaf in de dageraad, hij zijn

hand voor zijn gezicht hield en Sjemang Israël las.
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Volgens de Rosj (Berachot §2,3) en de Sjieta (Berachot 13b) was die geste bedoeld om zich

daarbij te kunnen concentreren zonder zich te laten afleiden. Zo staat het ook in de

Sjoelchan Aroech (§61, 5).

De tweede is het fluisterend lezen van Baroech Sjem. Dat gebruik staat beschreven in de

Talmoed, Pesachiem 56a. De formule Baroech Sjem is toegeschreven aan Jacob. Hij

gebruikte het als refrein daar waar zijn zonen Sjemang citeerden. Daar het eigenlijk geen

deel uitmaakt van de tekst van Sjemang (Debariem 6,4), maar desondanks door Jacob

daarbij werd uitgesproken, wordt het enerzijds wel ingevoerd in de tekst, maar anderzijds

toch enkel fluisterend. Dit komt ook zo voor in Sjoelchan Aroech (§61,13).

Interessant is, dat ondanks dat men steeds Baroech Sjem fluisterend leest, wordt het op

Kipoer uitzonderlijk luidop gesproken. Zo schrijft de Sjoelchan Aroech §619,2. 

Lees verder op de volgende bladzijde. >>>

"Op Kipoer hebben wij zelf iets weg van
engelen."

Foto: Bar Vingerling



De traditionele verklaring daaromtrent, is, deze van de Midraasj (Debarim §2,36), dat het

verheven gebed van Baroech Sjem behoort aan de engelen, en dus op Kipoer, dat wijzelf

iets weg hebben van engelen, doordat wij vasten en in verzoening met elkaar zijn, lezen

we dit gebed uitzonderlijk luid op. Verder nog, schrijft de in de Amsterdam niet

onbekende rabbijn Mosje Chagiz         in Misjnat Chachamiem (Wandsbeck 1733. §23,494

p. 99a), dat hij zich altijd verwonderde, waarom de Joodse meoder hun peuters al

aanleren de Sjemang Israël te lezen met hun rechterhand voor de ogen en een boterham

in hun linkerhand. Daarmee bedoelt hij twee bronnen uit de Talmoed. De ene in

Berachot (40a) en Sanhedrin (70b): een peuter kan niet papa en mama zeggen totdat hij de

smaak van graan heeft geproefd. De tweede in Soeka (42a): vanaf het moment dat een

kind kan spreken, leert zijn vader hem de verzen Tora tsiva lanoe Mosje, morasja kehilat

Jangakob, en Sjemang Israël, Hasjem Elokenoe, Hasjem echad. Chacham Chagiz (ibid.

495) verklaart dat het dient om aan te geven, dat men van kinds af aan blindelings in G-d

moet geloven. 

Als telg van Spaanse vluchtelingen, die rabbijn is van uw Portugees-Israëlietische

Gemeente, door ontsnapte marranos opgericht, wil ik hierbij een nieuwe interpretatie

voorstellen van de twee besproken gebruiken en daarmee een frisse kijk op de twee

geciteerde vraagstukken. 

Er bestaan tijden dat je je moet verbergen om veilig in G-d te kunnen geloven en dat je je

enkel fluisterend tot Hem kan richten. Het Joodse volk is sinds zijn ontstaan niet

gevrijwaard van de meest gruwelijke pogingen tot zijn vernietiging. Onze aartsvader

Abraham stemde er immers mee in om Izaäk te offeren, zoals we op Rosj Hasjana

voorlezen. Daarom lezen we altijd Sjemang Israël met de handen voor de ogen,

"incognito", en fluisteren we de vers Baroech Sjem, stiekem. Dit doen wij inderdaad van

kinds af aan, om aan te geven om aan te geven dat wij, desondanks, ons geloof en onze

traditie steeds door zullen blijven geven aan de volgende generaties; soms trots en

openbaar, soms verscholen en stiekem. >>>
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"Één keer per jaar weigeren wij om
onze identiteit te verstoppen."

https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Hagiz


Eenmaal per jaar, ter gelegenheid van Kipoer, weigeren wij gewoon om onze identiteit te

verstoppen. Dan mogen we best gehoord worden. Op Kipoer roepen we het uit,

volmondig en met rechte rug: Baroech sjem kebod malchoeto lengolam wanged. Ja,

inderdaad, wij zijn Joods, en op Kipoer halen we ons geloof diep in ons binnenste

verscholen naar boven. Dat iedereen het maar hoort. 

 

Dit jaar zullen bepaalde mensen uit voorzorg in verband met het coronavirus niet naar

Snoge kunnen komen en thuis hun gebed lezen. Hierbij komt het besproken idee ook van

pas. Inderdaad, zulke diensten bestaan ook; thuis, niet in Snoge, in zelfisolatie, ver van

anderen. Maar daardoor niet minder geldig en niet minder krachtig! Soms moet men zich

verbergen en op kousenvoeten de Sjemang lezen. Doch zullen we het niettemin met trots

en volmondig van de daken schreeuwen : Sjemang Israël, Hasjem Elokenoe, Hasjem

echad.

Mogen we allen worden bijgeschreven in Het Boek van het Leven. Ik wens u allen

sjaniem rabot, nog vele jaren in gezondheid en voorspoed.
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"Thuis zijn onze gebeden niet minder
geldig!"

Benoeming van de Chataniem

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat dit jaar als Chataniem benoemd zijn:

Meir Dori, Chatan Tora, en Eytan Karo, Chatan Beresjiet. Meir en Eytan, van harte

mazaal tob met jullie benoeming en veel succes met de voorbereidingen!

In de historie van de Gemeente zijn de bekendmaking en de installatie van de Chataniem altijd zeer

feestelijke gebeurtenissen geweest. De bekendmaking vindt plaats tijdens Sjachriet (ochtendgebed) op

de eerste dag Rosj Hasjana. De installatie vindt plaats op Sjeminie Chag Ngatseret, nadat men

Miencha (middaggebed) heeft gezegd. In het verleden werden de Chataniem - met hoge hoed - vanaf

hun huis tot aan Snoge begeleid op de ochtend van Siemchat Tora. 



Bericht van de Parnassim

Blikken we terug of kijken we vooruit? Dat is meestal de vraag tegen het einde van een

jaar. We kijken terug op een onzekere periode waarin velen in ons land en dus ook in

onze Gemeente getroffen zijn in economisch, geestelijk en/of lichamelijk opzicht.

Vooruitkijken is louter speculeren maar met u hopen we dat een vaccin uitkomst biedt.

Zoals de Koning het in Troonrede formuleerde: "Door het coronavirus werd dit voorjaar

ineens alles anders." We moesten onszelf opnieuw uitvinden. Met een daadkrachtig

rabbinaat aan onze zijde werd samen opgetrokken tijdens de pandemie. We

slaagden er zelfs in onze ledenvergadering per Zoom te houden, een prettige

ervaring. Toont dat niet onze veerkracht?

Na de stilstand komen we nu weer terug in het gareel. De erediensten zijn aan wijzigingen

onderhevig, zelfs eeuwenoude verankerde tradities worden op de proef gesteld. Sinds juli

vinden diensten op ingetogen wijze plaats. Afgelopen dinsdag zagen we de effecten op ’s

lands tradities tijdens een afgeschaalde Prinsjesdag. Zo is het ook in onze aloude kehilla.

Zichtbare elementen in de eredienst, zoals één van onze zeer eigen gebruiken te weten

acompanhará o sefer tora (het plechtig begeleiden van het Sefer van en naar de Hechal)

zijn voorlopig geschrapt.

 

Onze rabbijn Joseph Serfaty is als gevolg van de pandemie minder in ons midden dan

voorzien. Zoals u weet, had 2020 een jaar van nog meer kennismaking moeten worden.

Gelukkig heeft u tijdens de lock-down veelal telefonisch of per Zoom contact met hem

gehad en steun ondervonden, onze rabbijn is er immers voor ons allemaal. Responsa van

zijn hand vindt u terug op onze website.

Ondertussen zijn er maatregelen genomen om de ventilatie in de Wintersnoge en Snoge

Amstelveen te laten toetsen door experts. Uw gezondheid is immers leidend bij ons

handelen. >>>

"Zichtbare elementen in de eredienst
zijn geschrapt."
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De komende tijd verwachten we voorstellen om de ventilatie op het vereiste niveau te

krijgen.

Is er dan helemaal geen positief nieuws te melden? Natuurlijk wel, we hebben een tijdelijk

onderkomen gevonden voor Snoge Amstelveen! Na de feestdagen worden onze diensten

hervat in de grote zaal van het JCC in Buitenveldert. We danken onze zustergemeente de

NIHS en het JCC-sjoelbestuur voor de bereidwilligheid en samenwerking.

 

Ander goed nieuws is dat er tijdens de komende feestdagen een grote partytent op de

plaats van Snoge staat. Vanuit die locatie kunt u tussen de diensten door verblijven en na

afloop van een heerlijke kiedoesj genieten. De tent is nodig omdat we ons niet in de

bijgebouwen ophouden. Uiteraard geldt ook in deze tent dat iedereen zich aan de

richtlijnen houdt.

 

Dit goede nieuws is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Collectieve Maror-gelden

Nederland die subsidies verstrekt voor beide projecten. Wij vinden het fijn dat deze

Stichting op korte termijn bereid was ons te steunen en danken hen hiervoor.

 

Vanaf deze plaats feliciteren wij de familie Serfaty met de Bat Mitswa van hun dochter

Tsivia op de eerste avond van Rosj Hasjana. Van harte mazaal tob!

 

Tevens een chazak baroech aan de familie Angat, die recent in Amsterdam is komen

wonen, voor het schenken van de tefilot Kol Yaakov, een prachtige uitgave met Turkse

vertaling.

Tot slot drukken we iedereen nogmaals op het hart een zorgvuldige afweging te maken

alvorens naar de diensten te komen tijdens de feestdagen. Het aantal zitplaatsen is beperkt

en het gevoel misschien ook omdat er bijvoorbeeld niet hardop wordt gezongen. Dat is

één van de consequenties van de maatregelen om de pandemie in te dammen. >>>
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"Door Maror staat tijdens de feestdagen
een partytent op de plaats."



Voor de Snogeiros was het niet te missen: de

Snoge stond ruim een maand in de steigers. 

Snoge in de
steigers
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Foto: Bar Vingerling

Michael Minco

Gideon Tahan

David Nunes Nabarro

Sara-Joan Pinto-Sietsma

Gideon Senior Coronel

Bar Vingerling

En voor zover van toepassing, zeg het ook tegen iedereen die gewoon is op Jom

Hakipoeriem naar onze diensten te komen. Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor

niet-leden (in Snoge en in Adagio) en het heeft dus geen zin om dit jaar [zonder

bevestiging] te komen. 

 

U allen wensen wij een gezond en voorspoedig 5781 toe!

 

Hartelijke groet, ִנים ַרּבֹות ְזּכוּ ְלׁשָ ּתִ

 

In samenspraak met de CEPIG is men op 10 augustus gestart met het schilderen van de

voormuur van Snoge. Tijdens het schilderen zijn de zijmuren achterwege gelaten. Het was

een behoorlijke grote klus, die weken heeft voortgeduurd. De demontage van de steigers

werd gelukkig op 17 september afgerond, zodat vlak voor ingaande Rosj Hasjana nog de

twee grote partytenten op de plaats konden worden neergezet. De tenten zijn mogelijk

gemaakt door steun van Stichting Collectieve Maror-gelden.



Choepa tijdens corona

Op zondag 2 augustus vond een bijzondere choepa plaats in Snoge. Na bijna 50 jaar

burgerlijk getrouwd te zijn geweest, kregen Asher (77) en José (77) Hyams alsnog een

choepa. Rabbijn Serfaty stelde terecht in zijn toespraak aan het huwelijkspaar: "Vele

koppels kijken uit naar een 50-jarig huwelijk. Dit stel kijkt hier al op terug, met vandaag

als nieuw begin." 

Een bijdrage van Gideon Hyams
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Heide Warncke aan haar bureau in Ets Haim. 
Foto: Bar Vingerling

De van oorsprong Indiase Asher en

Nederlandse José, geboren in een niet-

Joods gezin, ontmoetten elkaar in 1971

toen José in Londen werkte. Zij

trouwden in Nederland, maar bleven in

Londen wonen. Daar beviel José van

haar eerste kind Joseph. Kort daarna

verhuisde het stel naar Nederland, waar

nog vier jongens en drie dochters

volgden. Zij kregen allemaal bewust

Joodse namen. 

Het was José die haar man uiteindelijk terugbracht naar zijn wortels: samen begonnen zij

thuis sjabbat te vieren. De gedachte om Joods te worden, begon bij José sterk op te leven.

Toen Gideon, haar zesde kind, besloot gioer (toetreding tot het Jodendom) te doen,

versterkte dit haar wens. De afgelopen tien jaar was José daarom regelmatig in Snoge te

vinden tijdens de diensten. Ondanks vele tegenslagen en lichamelijke ongelukken heeft

José toch doorgezet: eind juli mocht zij het mikwa in. De ouders van Asher hoopten altijd

dat José Joods zou worden. Ashers moeder sprak ooit bij haar bezoek in Nederland de

wens uit dat de familie lid zou worden van de Portugese Gemeente in Amsterdam. 

Zowel de wens van José als van haar schoonmoeder zijn in vervulling gegaan, gevolgd

door een bijzondere choepa. Baroech Hasjem!  >>>

José en Asher tijdens hun choepa in Snoge op 2 augustus. 



Volgens de overlevering ontvluchtten de Bene Israel het land

Israël ten tijde van de invasie van Antiochus Epiphanes in het

jaar 175 voor de gewone jaartelling. Via Egypte verplaatsen zij

zich verder per boot richting India. Tijdens een storm verging

het schip en kwamen zij terecht op de kust van Noord-India.

Het verhaal duidt dat slechts zeven koppels overleefden. Alle

Torarollen en andere documenten gingen verloren. Waar deze 

"Alle Torarollen gingen verloren."
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Bene Israel 

Asher, die geboren werd in Bombay, stamt af van de meer

dan 2000 jaar oude gemeenschap "Bene Israel" uit India. Zijn

overgrootvader Haeem Samuel Kehimkar was historicus en

een vooraanstaand persoon in de gemeenschap. Hij was een

pionier en maakte zich hard voor Joods onderwijs. Ashers

overgrootvader zette zich met name in voor arme Joden: hij

hielp hen Joods te leven en verzorgde voor hen gratis

onderwijs. Hij bouwde een synagoge en een Joodse school

waar gratis lessen werden gegeven en slaapvertrekken 

Asher tijdens zijn Bar Mitswa in 
Bombay.

beschikbaar werden gesteld. Ook was hij een expert op het gebied van Joodse gebruiken

van de Bene Israel, die terug te voeren zijn tot de tijd ze in India arriveerden.

Indiase ketoeba

De ketoeba van Asher en José herinnert aan deze

familiegeschiedenis. Niet alleen is de opmaak Indiaas,

maar ook alle namen van Ashers voorouders staan op

het document. Zo zal hun bijzondere verhaal door de

komende generaties Hyams niet vergeten worden.  
Rabbijn Serfaty ondertekent de ketoeba. 

Joden precies vandaan kwamen, ging verloren in de geschiedenis, maar men denkt dat zij

afkomstig waren uit de streek van Galilea. Hun wil om als Joden te overleven, zou sterker

zijn geweest dan in Israël te leven onder een heidens regime.

Haeem Samuel Kehimkar.



Nget Sjangaré Ratson

Veel van de hymnen en gezangen die wij Spaans-Portugees-Israëlieten zingen op Rosj

Hasjana en Kipoer zijn heel erg oud, mooi en indrukwekkend. Deze schitterende

melodieën kennen we dan ook vrijwel allemaal. Nget Sjangaré is daar één van. 

Een bijdrage van Salomon L. Vaz Dias 

Nget Sjangaré Ratson is een van de oudste van

deze melodieën (twaalfde eeuw). Het wordt bij ons

gezonden vóór het blazen op de sjofar, op zowel

de eerste en tweede dag Rosj Hasjana en ook

aan het einde van de avonddienst op Kipoer. Het

bijzondere gedicht werd geschreven door de

Noord-Afrikaanse rabbijn Juda van Samuel Ibn

Abbas (Fez 1145 – Aleppo 1205). In het gedicht

wordt het verhaal beschreven over onze

aartsvader Abraham die zijn zoon Izaäk als offer

tracht te brengen en dan wordt tegengehouden

door een door onze Hemelse Vader gezonden

engel. De auteur geeft aan dat Abraham zeer hevig

geëmotioneerd was en er tegelijkertijd bij huilde

van zowel vreugde als verdriet (״עין במר בוכה ולב

.(שמח״

10DE PHOENIX -  SEPTEMBER 2020 |  5781

"De tokeang loopt langzaam, maar
gedistingeerd naar de Teba."

Tokeang Isaac Leo Palache (1926-1996), vader
van chazzan Bram Palache.

Het refrein dat we ons allemaal terdege herinneren is "Ngoked Vehanengekad

VeHamizbeach" (degene die offert, de geofferde en het altaar). Gedurende de laatste strofe

buigt de dienstdoende chazzan (de voorlezer) bij het zingen van de woorden “oesjmang

tekienga, tokenga, oetroenga” naar de tokeang (de blazer) die dan langzaam, maar toch zeer

gedistingeerd naar de Teba loopt en er de sjofar op deponeert.

Lees verder op de volgende bladzijde. >>>



Hier kunt u de versie beluisteren als gezongen in onze gemeente door chazzan

Salomon D. Nunes Nabarro. 

Hier kunt u de versie die gezongen wordt in onze dochtergemeente Saare Asamaim te

Londen beluisteren, met de herhaling door chazzan Adam Dichter. 

Hier kunt u de versie die gezonden wordt in onze dochtergemeente Shearith Israel te

New York horen, met de herhaling door chazzan Ira L Rohde. 

Net als onze chacham (opperrabbijn), dajan (rabbijn), chazzan (voorlezer), samaas (koster)

en "de oppassers" draagt ook de tokeang (de blazer) traditioneel een steek. Hij gaat echter

niet gekleed in een toga uit de Franse tijd maar draagt een streepjesbroek, jacquet en in

plaats van een stropdas een witte strik.

Audiofragmenten
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In memoriam 

Dr. A.H. Gomes de Mesquita

Dhr. D. Bar Yosef

Dhr. A.M.A. Wijnschenk

De afgelopen maand augustus en in september zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Wij wensen de families veel sterkte toe. Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn. 

Hascabot

Op Jom Kipoer worden hascabot gelezen voor de belangrijkste chachamiem van de

Gemeente, met als voorwaarde dat ze te Ouderkerk zijn begraven. Ook worden er hascabot

gezegd voor de mensen in het elfmaandenregister, zij die daarvoor geld hebben

gelegateerd en tenslotte alle rabbijnen en 'officiantes' (ambtenaren ofwel medewerkers) die

gedurende de tweede wereldoorlog door de hand van de bezetter zijn vermoord.

https://www.chazzanut-esnoga.org/all_material/Nabarro/TAPE_25.MP3
https://www.youtube.com/watch?v=N36kEEvlhOc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wyFbzmGlKO8&feature=youtu.be

