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Van de Texelstraat
naar het JCC
Het afgelopen jaar bleek Snoge Amstelveen niet langer

bruikbaar als gebedsruimte tijdens de pandemie: er

kan geen voldoende afstand worden gehouden en er is

geen ventilatie. Als tijdelijke vervanging van Snoge

Amstelveen werd afgeweken naar het Joods Cultureel

Centrum (JCC) in Amsterdam. De grote zaal van het

JCC beschikt over een ventilatiesysteem dat de

verspreiding van het coronavirus voorkomt. Voor deze

editie van de Phoenix interviewde Carine Cassuto

initiatiefnemer Gideon Tahan en chazan Bertus

Sondervan. Lees het interview op bladzijde 7. 

Mr Visserplein 3    

1011 RD Amsterdam

E info@esnoga.com

T 020-6245351 

W esnoga.com
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Begin: 29 januari 17:00
Einde: 30 januari 18:09

Boas Entradas de Sjabbat! 

esnoga.amsterdam 

Kahal Kados Talmud

Tora - P.I.G.

EsnogaAmsterdam

Secretariaat

Gideon Tahan in de grote zaal van het JCC. 
Foto: Bar Vingerling

Redactie: Carine Cassuto, Salomon Vaz Dias, Bar Vingerling en Vera Querido

http://www.instagram.com/esnoga.amsterdam
https://www.facebook.com/secretaris.esnoga
https://www.youtube.com/user/esnogaamsterdam


Rabbijn Serfaty over Besjalach

Parasa Besjalach heeft als thema de uittocht uit Egypte met als hoogtepunt het

openscheuren van de zee. Over dat laatste wens ik met u allen een korte, maar bondige

gedachte te delen.

Het Joodse volk, achternagezeten door Egyptische

militairen, voelt zich als een rat in de val met de zee aan

hun voeten en de woestijn aan hun weerskanten. G'd

ordent Mozes zijn hand op te heffen en alzo de zee open

te splijten, zodat het Joodse volk op begane zeebodem

hun weg voortzet.

Met de uittocht van Egypte leert het Joodse volk, omringd

door allerlei obstakels tegelijkertijd, zich een weg te banen

door het onmogelijke.
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Het volk ziet dit gebeuren met het opheffen van Mozes’ hand, die wederom zelf uit het

water gered werd door de hand van Farao’s dochter. Bij zijn geboorte zette zijn moeder

hem in een waterdicht mandje aan de oever van de Nijl, waar Farao's dochter letterlijk

vertaald “haar hand stuurde” om hem te nemen (Sjemot 2, 5).

De Midrasj ad locum stelt al zicht op de gebruikte bewoordingen: een hand stuur je niet

uit, je strekt haar uit! De Midrasj legt die formulering als volgt uit: haar hand verlengde

zich ellenlang om het mandje te bereiken. Met andere woorden, ze strekte haar hand uit

ver buiten haar handbereik. Voor de dochter van de Farao, die het doodsvonnis uitsprak

voor al onze pasgeboren jongetjes, is een hand reiken naar een Israëlitisch vondelingetje

inderdaad even onverwacht als gewaagd en even dapper als absurd.

Lees verder op de volgende bladzijde. >>>

"De handreiking naar een Israëlitisch
vondelingetje is onverwacht, gewaagd,

dapper en absurd."
 

Foto: Bar Vingerling



Diezelfde vondeling, die met een prinselijke opvoeding opgroeide tot de verlosser van het

Joodse volk, wordt hier door G'd herinnerd aan de heldendaad van zijn stiefmoeder: "Hef

nu jij op jouw beurt de hand op boven de zee en strek haar buiten jouw handbereik uit

voor het volk. Doe het onmogelijke voor hun en baan hun een weg door het water naar

hun vrijheid toe." 

Een ingeslagen weg die ging uitmonden in hun godsdienstige en intellectuele identiteit en

in een latere fase op een bijkomende grondgebiedige zelfstandigheid. Een pad dat wij nog

altijd bewandelen thans 3.000 jaar. Het is een les die vandaag nog even actueel is: wij

streven voort, zelfs omringd door welk labyrint dan ook, toekomstige successen tegemoet.

De collectiebeheerders van het JHM draperen de textiele objecten, zoals sandaals, faixes en

Toramantels (capa’s), zo dat de kostbare stoffen en bijzondere details tot hun recht komen.

Zilveren voorwerpen worden vanuit verschillende hoeken gefotografeerd; ook

zilvermerken en inscripties worden meegenomen. 
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Digitalisering cultureel erfgoed
CEPIG in de Ma’amad

Eind oktober begon het omvangrijke project om ruim 650 religieuze objecten uit de

collectie CEPIG te digitaliseren. Het doel van het project is om de collectie zowel online

als in de Schatkamers toegankelijk te maken voor het publiek en van informatie over

het gebruik in de eredienst te voorzien. Fotograaf Chris Booms zette zijn studio op in de

Ma’amad om de objecten in hoge kwaliteit op de foto te zetten.

Een bijdrage van Lisa de Goffau 

Helaas moest het project tijdelijk worden stilgelegd, maar

vanaf maandag 23 november werd het fotograferen

hervat. Chris Booms en zijn assistent werkten een week

lang in de Ma’amad om het grootste gedeelte van de

digitalisering te voltooien. Begin volgend jaar zullen de

grotere objecten, zoals baldakijnen, apart op de foto

worden gezet.
Foto: Lisa de Goffau



Snoge Amstelveen 25 jaar 

Op vrijdagavond 7 februari werd ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Snoge

Amstelveen een diner aan de leden aangeboden in het Adagiohotel. Op sjabbatmorgen

vond na de ochtenddienst een overheerlijke kidoesj plaats in Snoge Amstelveen. De

feestelijkheden vonden plaats in aanwezigheid van chacham Toledano en rabbijn Serfaty

en zijn gezin.

Rabbijn Serfaty over de parasa van de week 

Sinds begin april spreekt rabbijn Serfaty op de zondagochtend om 10:00 voor ons per

Zoom over de parasa van de week.

Sederschotel met maaltijd 

Tezamen met LJG Amsterdam en NIHS werd een maaltijdactie voor Pesach geïnitieerd.

Iedereen die zich had opgegeven ontving een compleet pakket met Hagada, Seder-

handleiding én maaltijd. De maaltijden werden verzorgd door H.Baron Catering, tezamen

met Chefs on Wheels. 

Bericht van de Parnassim

Aanvankelijk had de Gemeente in het kalenderjaar 2020 een heleboel leuke en

veelzijdige activiteiten gepland staan, zoals sjabbatmaaltijden, filmavonden en

kinderactiviteiten. En toen gooide corona roet in het eten. Wij waren plotseling

genoodzaakt creatieve alternatieven te bedenken voor de geplande activiteiten. Ook

bleek het als gevolg van de pandemie niet mogelijk te zijn om u nader met onze rabbijn

Serfaty en zijn gezin kennis te laten maken. Een terugblik op enkele hoogtepunten. 
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Snoge na de Dam

In het kader van 75 jaar bevrijding wilden we met de NIHS

de bijzondere, eerste na-oorlogse dienst van 9 mei 1945

laten herleven. Die gezamenlijke herdenking kwam er

toch, al gebeurde dit op een andere manier dan we hadden

gewild. De dienst in de Snoge werd weliswaar zonder

Snogeiros op 4 mei op film getoond via Zoom, bestaande

uit een unieke, speciaal geproduceerde combinatie van

onze opnamen met oud beeldmateriaal. Foto: Michael Minco

https://www.youtube.com/watch?v=vFa0R5Cp6oo


Bezorgactie Lag LaNgomer 

In mei heeft een groepje jongeren van binnen de Gemeente zich ingezet om oudere

leden tijdens Lag LaNgomer (Lag Ba-Omer) te verrassen. Met de fiets of auto

brachten zij een aardigheidje aan de deur. Zij wisselden wat woorden op gepaste

afstand om de ouderen zo een hart onder de riem te steken in tijden van corona.
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Azharot 5780 – internationaal Zoom-webinar

Omdat we elkaar dit jaar tijdens Sjaboengot helaas

niet in Snoge konden ontmoeten, werd er op

zondag 24 mei tezamen met zustergemeentes in de

wereld (onder meer Bayonne, Florence, Londen,

Montreal, New York en Parijs) een bijzonder

Zoomwebinar – Azharot-dienst georganiseerd.

Namens onze Gemeente droeg chazan Danny

Shapiro voor.

Saba Nachamoe 

Op Saba Nachamoe, zaterdag 1 augustus, bood het Joods Historisch Museum een

feestelijke kidoesj aan ter gelegenheid van de verjaardag van Snoge Amsterdam. Voor

jongeren vond een yoga-activiteit plaats onder begeleiding van Seth Kamphuijs.

Partytent tijdens de Hoge Feestdagen 

Tijdens de Hoge Feestdagen stond een grote partytent op de plaats van de Snoge. De tent

was nodig omdat wij ons niet in de bijgebouwen konden begeven. De tenten waren van

lampen voorzien opdat we deze ook tijdens en na de avonddiensten optimaal konden

gebruiken. De tent is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Collectieve Maror-gelden.

Chanoeka-pakket

Begin december stuurde de Gemeente naar al haar leden een Chanoeka-pakket,

voorzien van een Chai-chocoladeletter en een gebedenboekje samengesteld door

Janneke Samson-Jessurun Cardozo. 

Samen de Chanoekielje aansteken

Tijdens Chanoeka waren leden uitgenodigd om iedere avond samen met elkaar

de Chanoekielje aan te steken via Zoom. Telkens stak een andere familie aan.

Lees verder op de volgende bladzijde. >>>

Foto: Michael Minco

https://www.youtube.com/watch?v=eP1EhB5rOyM


Mirjam Knotter over onze ceremoniële objecten

Elad Zigler over StandWithUS

Rudie Cortissos over Portugees-Joodse genealogie

Ronit Palache over ambivalentie in het Jodendom

Benjamin Behar over de karakteraspecten van Sjaboengot

Sasja Martel over het Joodse Hospice Immanuel en het concept Chesed

Benjamin Ricardo over Portugese achternamen

Sara-Joan Pinto over corona

Eliot Alderman over Spaans-Portugese liturgische muziek

Salomon Vaz Dias over K.K.T.T. en Shearith Israel 

Sasha Goldstein-Sabbah over een moderne geschiedenis van Joods Irak 

Jaap Sondervan over 424 jaar Seder Chazzanoet

Joël Cahen over topstukken van Joodse kunst

Zoomlezingen 

Naast bovenstaande Gemeenteactiviteiten hebben we voor u lezingen (vele zijn terug te

bekijken op YouTube) over een heel scala van onderwerpen verzorgd:

 

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de succesvolle activiteiten van 2020!

 

College van Parnassim
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Nieuwe
loelabstrikken

José Samson heeft voor onze Gemeente drie

gloednieuwe loelabstrikken ontworpen. Met deze

strikken zullen de loelabiem van de Gemeente vanaf

komend jaar Soekot versierd worden. Vroeger had

bijna elke Snogeiro zijn eigen strik; deze traditie was de

afgelopen jaren in onbruik geraakt. José heeft deze

traditie weer nieuw leven weten in te blazen. 

Chazak baroech! 

Foto: José Samson



Snoge Amstelveen breidt uit in de
lockdown

We mogen dan in een lockdown leven, dat weerhoudt de Snogeiros van de Texelstraat in

Amstelveen er niet van om vier maal per week dienst te houden, zei het dan in het

gebouw van het Joods Cultureel Centrum (JCC) aan de Van de Boechorststraat. Met als

nieuwste loot aan de stam diensten op maandag- en donderdagochtend.

Een bijdrage van Carine Cassuto 

wat Maror-gelden zijn we hier nu vier keer per week."
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"Naar aanleiding van corona hadden we een

aantal maanden geen activiteiten meer. Ons

gebouw is heel klein en voor de veiligheid

moesten we de diensten opschorten," vertelt

Gideon Tahan, samaas van Snoge

Amstelveen. "Goede ventilatie gaat tijd

kosten, dus dachten we laten we zelf het

initiatief nemen. We hebben met Michael

gesproken, met de NIHS en met hulp van Foto: Bar Vingerling

Het is nog donker en koud als de eerste mannen even na zeven binnendruppelen. Na het

afpellen van de sjaals en mutsen zoekt iedereen z’n eigen tafeltje, terwijl chazan Bertus

Sondervan en samaas Tahan de laatste voorbereidingen treffen. Wat betreft corona is de

zaal van het JCC ideaal: de tafels staan ruim uit elkaar en de ventilatie voldoet aan de

coronavoorschriften.

Tahan: "Ik moet soms schipperen, op
zijn Hollands polderen."

 
Het mienjan is een mix van Snogeiros uit Amsterdam en Amstelveen en dat betekent ook

compromissen sluiten. "Ik moet soms schipperen, op zijn Hollands polderen. Bijvoorbeeld

als het gaat over snelheid of sommige dingen die niet in onze noesach thuishoren. Wij

maken door de week geen miesjeberach of hasjcabot. De harde kern van de Portugezen wil

dat niet, maar de Israëli’s wel. >>>
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Tot op zekere hoogte vind ik dat prima, maar het moet niet te gek worden. Wel kort, snel

en klaar. Ik ben tevreden als de tsiboer tevreden is."

Samaas Tahan: "De Israëlische mienhag wijkt af; dat is een structureel probleem. We kijken

nu met chaham Toledano en rabbijn Serfaty hoe we een gezamenlijke dienst kunnen

organiseren. Israëli’s zijn heel emotioneel en gepassioneerd. Ik kom zelf uit Irak en ben heel

spiritueel en emotioneel in die zin."

Sondervan hoefde niet na te denken toen hij werd gevraagd. "We wilden het Portugese

mienjan nieuw leven inblazen; er was alleen een mienjan op Sjabbat en hoe meer

activiteiten we als Portugese gemeente ontplooien, hoe beter."

Foto: Bar Vingerling

Sondervan: "We wilden het Portugese
mienjan nieuw leven inblazen."

 

Voor Tahan valt het organiseren van de

diensten samen met een verdieping van zijn

religieuze leven. "Ik deed thuis tefila, maar

toen mijn moeder twee jaar geleden is

overleden, werd het meer en meer. Ik ben

meer betrokken geraakt en het is echt een

onderdeel van mijn leven geworden." Als

samaas onderhoudt Tahan goede contacten

met de Israëli’s. ,,We hebben een eigen App

en ik bel mensen. De lijnen zijn heel kort en

de structuur zit er goed in.’’

Tijden van de JCC-diensten

Het mienjan van Snoge Amstelveen komt vier keer per week bij elkaar in het gebouw van

het JCC, aan de Van de Boechorststraat in Amsterdam. Op Sjabbat om 9.00. Zondag om

8.30 en maandag en donderdagochtend om 7.15.

Wil je meer weten over het mienjan? Bel dan met samaas Gideon Tahan, 06 225 143 33. 



Saba Besjalach &

Schoteltjesavond

De Portugese Joden hebben zo hun eigen uitdrukkingen en woordspelingen. Mijn

gedachten gaan naar de familie Palache-a’Cathan, bij wie ik ’t voorrecht had een deel

van mijn jeugd door te brengen. Mevrouw Palache grapte, "je weet het, op Saba

Besjalach krijgen de bomen hun krach(t)."

Een bijdrage van Salomon L. Vaz Dias 

De donkeren januaridagen in Amsterdam waren kil

en koud. Gelukkig werden in Holland verjaardagen

uitgebreid gevierd en dat was reuze gezellig. En

vrijdagavond was de allerleukste avond van de week.

Op Saba Besjalach zong de chazan de kadiesj, de

oproep tot gebed, alsmede de kedoesja, op een

feestelijke melodie. Dezelfde wijsjes werden ook

gebruikt op de zevende dag van Pesach. Gedurende

de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw

kwam chazan S.D. Nunes Nabarro met deze

bijzondere liturgische muziek en deed met enorme

grote overgave zijn uiterste best ’t echt zo mooi

mogelijk te maken. Op die Sabamorgen werd altijd
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"De vereniging "Peri Ets Hadar" werd in
oktober 1943 ontbonden." 

Schoteltjesavond, 2020. 
Foto: Michael Minco

onze rabbijn, de weleerwaarde heer Drukarch, geroepen om te subiren bij ’t kapittel

Exodus 15:1 – 26. Rabbijn Drukarch had een zware diep imponerende stem en zo maakte

hij, met de op grote wijs gezongen tekst, enorme indruk.

In ‘t betreffende hymne in de Tora wordt verteld hoe de Israëlieten na de uittocht uit

Egypte bij de Schelfzee terechtkwamen. De Egyptenaren achterhaalden hen daar. Doch

een orkaanstorm zorgde dat een veilig pad in de Schelfzee vrijkwam. Over dit pad

vluchtten de Israëlieten weldra naar de overzijde. >>>
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De Egyptenaren volgden hen maar het pad vervaagde en zo verdronken de Egyptische

koning met een groot deel van zijn leger.

Schoteltjesavond werd, voor de tweede wereldoorlog, zowel bij families thuis alswel bij

een bijzondere daartoe opgerichte vereniging met de naam “Peri Ets Hadar” jaarlijks

op de vooravond de 15de Sjebat gevierd met ’t lezen van daarvoor geschreven liturgie en ’t

consumeren van fruit en granen van Terra Santa. Deze vereniging is in oktober 1943 door

de Duitse autoriteiten ontbonden. 

Ofschoon van ’t gebruik de 15de Sjebat te vieren reeds in de 17de eeuw melding wordt

gemaakt, in ’t archief onzer Gemeente, verkreeg deze lezing grotere populariteit in de

19de eeuw. Er zijn zeldzame boekjes gedrukt in Amsterdam. Een is van Raphael

Montezinos, gedrukt in 1859. Ook Josef Bueno de Mesquita publiceerde in 1858 een versie. 

"Parnassim en rabbijnen verschilden
vaak van mening over de invloed van

kabbalistische ideeën."

De huidige conservator van de bibliotheek Ets Haim, mevrouw Heide Warncke, schreef

ons dat “Peri Ets Hadar is, naar mijn weten, voor het eerst in 1728 in Venetië gepubliceerd

als onderdeel van het kabbalistische werk Hemdat Yamim. Bij Ets Haim is de vroegste

editie van Hemdat Yamim die wij hebben in Zolkwa gedrukt (1753-1756) en dan hebben

wij nog een aantal edities gedrukt in Livorno (waarvan de oudste in 1762 gedrukt is). Peri

Ets Hadar als zelfstandige uitgave hebben wij niet.”

 

Zowel onze rabbijnen als onze Parnassim (bestuurders) verschilden, door de eeuwen heen,

nogal eens van mening over religieuze waarden en de invloed van Kabbalistische

(mystieke) ideeën en idealen. Een compromis werd gevonden door sommige van deze

mystieke gebruiken niet officieel deel te maken van de eredienst in de synagoge maar er

verenigingen en gebroederschappen voor te laten bestaan.

Behalve t.g.v. 15 Sjebat bestaat er bijzondere vaste liturgie voor de 7de dag Pesach, de

eerste avond Sjaboengot en de avond van Hosjangana Raba. Voorts ook, vrij te

interpreteren liturgie, voor een Beriet Mila, Bat Mitswa (na WWII), Bar Mitswa, Trouwerij,

de viering van de 60ste, 70ste en 80ste verjaardagen en, last but not least, ‘Meldaduras’ om

’t leven van geliefden te herdenken. >>>



Schoteltjeavond 5781

Aankomende woensdag 27 januari om 20:00 vindt de

traditionele Schoteltjesavond plaats via Zoom. Zowel

chacham Toledano als rabbijn Serfaty zullen online

aanwezig zijn bij de lezing. Wij zijn erg blij dat velen zich al

hebben aangemeld. Wilt u ook meedoen? Dan vernemen wij

graag of u van plan bent deel te nemen aan de avond en/of

u een stukje wilt lezen. U kunt zich aanmelden door een e-

mail te sturen naar info@esnoga.com.

Schoteltjesavond              | Meeting ID: 896 9648 5316

Password: 3602

Connectie met Madeira, Portugal

RTP Radio e Televisão de Portugal, het nationale televisiestation van Portugal, is op zoek

naar Joodse families van wie hun voorouders op Madeira, Portugal, hebben gewoond. Het

televisiestation is van plan een documentaire te maken over de verschillende

migratieroutes die Portugese Joden vanaf Madeira hebben afgelegd. Hebben uw

voorouders op Madera gewoond? Of heeft u een andere connectie met Madeira? Neem

dan contact op met de redactie door een e-mail te sturen naar info@esnoga.com. 

De oudere heren die dat allemaal voor de oorlog deden, kregen als dank af en toe een slof

sigaretten en een taart.

In 1974 heeft rabbijn Drukarch een aan die tijdsomstandigheden aangepaste vaste liturgie

vastgesteld. Deze is thans door J. Samson-Jessurun Cardozo opnieuw uitgebracht.

Het opnieuw uitgegeven boekje 
door Janneke Samson-Jessurun
Cardozo. 
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https://us02web.zoom.us/j/89696485316?pwd=cVNWalFORDRzWGFQNEZjRllpaWppQT09


Mw. Mazor werd 75 jaar op 18 januari 2021/16 Sjebat 5781. 

Dhr. Benbanosta werd 80 jaar op 7 januari 2021/8 Tebet 5781.

Mw. B. Aleng-Duque is overleden op 2 januari 2021/18 Tebet 5781. 

Bij speciale verjaardagen, geboorte of ziekte brengt één van ons een bezoekje aan de

desbetreffende leden. Prioriteit hebben onze oudere leden die vaak niet in de

gelegenheid zijn naar onze diensten of activiteiten te komen.

Helaas konden wij dit jaar wegens de coronamaatregelen geen bezoekjes afleggen, wel

hebben wij getracht telefonisch contact te onderhouden. Als wij iemand zijn vergeten,

dan bieden wij bij dezen hier onze excuses aan. 

Het College van Parnassim heeft in dit moeilijke jaar ook kleine attenties aan alle leden

toegestuurd om ieder van ons een hart onder de riem te steken. 

Hopend dat het coronatijdperk vlug voorbij is, roep ik jongere leden op om zich aan te

melden het stokje van ons over te nemen en een vernieuwend elan in te brengen.   

Vera Querido

Speciale verjaardagen

In memoriam

Mevrouw Aleng-Duque was de dochter van de legendarische voorzanger Simon Duque

z'l die voor de oorlog dienst deed in Snoge. Voor haar is een hasjcaba uitgesproken in

Snoge op Saba Sjemot - 9 januari jl. 
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Bericht van de sociale commissie

In deze eerste uitgave van 2021 stelt de sociale commisie zich graag aan u voor. De

commissie bestaat uit Ingrid Palache, Elly Cortissos en ondergetekende. Wij trachten

onze leden zeer bewust te laten merken dat ze niet vergeten worden.

Verjaardagen en in memoriam


