Chanoekaprogramma
5782
Portugees-Israëlietische Gemeente
Kahal Kados Talmud Tora te
Amsterdam

Lieve leden,
Chanoeka staat weer voor de deur en wij zijn blij om aan
te kondigen dat wij dit jaar weer gezamenlijk bijeen
kunnen komen om de Chanoekielje/Chanoekia aan te
steken in onze prachtige Snoge in Amsterdam.
Voor u hebben wij een mooi en veelzijdig Chanoekaprogramma samengesteld met als doel warmte,
vriendschap en harmonie te brengen in onzekere tijden.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Zo hebben wij op vrijdagavond 3 december een
uitgebreid diner op de planning staan in aanwezigheid
van familie Serfaty. De chefkok is Lucas Romviel.
Uitgaande sjabbat 4 december lezen wij Ngarbiet in grote
Snoge en genieten wij daarna van diverse oriëntaalse
hapjes in de tent op de plaats. Vanaf de Texelstraat in
Amstelveen rijdt die avond een gratis pendelbus om onze
Amstelveense Snogeiros de mogelijkheid te geven hierbij
aanwezig te zijn.
Als afsluiting van het weekend organiseren wij op
zondagavond 5 december – na het aansteken van de
Chanoekielje – een mediterrane tapasavond voor jonge
Snogeiros, studenten en young professionals. Voor elk
dus wat wils!
Chanoeka Alegre/Chanoeka Sameach!
Hartelijke groet en blijf gezond,
College van Parnassim

Chanoeka-programma 5782
Vrijdag 3 december
Sjabbatdiner in aanwezigheid van familie Serfaty.
16:10
17:00
17:30
20:00

Miencha/aansteken Chanoekielje/ingaande sjabbat
Sjioer Rabbijn Serfaty
Diner in de Ma’amad (max. 25 personen)
Einde

Deelnemersbijdrage voor het diner is €15,-. Studenten betalen
€10,-. Aanmelding via info@esnoga.com.
Zaterdag 4 december
Oriëntaalse avond samen met Snoge Amstelveen.
09:00 Sjachriet in Snoge Amsterdam/Amstelveen
17:50 Gratis pendelbus vertrekt vanaf Texelstraat 82,
Amstelveen
18:30 Ngarbiet/aansteken Chanoekielje
19:00 Soefganiot en oriëntaalse hapjes in de tent
20:00 Einde; vertrek pendelbus naar Amstelveen
Zondag 5 december
Mediterrane tapasavond voor jonge Snogeiros, studenten en
young professionals.
08:15

Sjachriet Rosj Chodesj, met na afloop koffie en
croissants
17:30 Ngarbiet/aansteken Chanoekielje
18:00 Mediterraan tapasbuffet (max. 25 personen)
20:00 Einde
Deelname voor leden is gratis. Niet-leden betalen €5,-.
Aanmelding via info@esnoga.com.
Houdt te allen tijde een papieren versie van uw
vaccinatiebewijs bij de hand!

Portugees-Israëlietische Gemeente
Kahal Kados Talmud Tora te Amsterdam
Mr. Visserplein 3
1011 RD Amsterdam

Dank voor uw gift!
IBAN: NL14 INGB 069 7322 777
BIC: INGBNL2A
PayPal: info@esnoga.com
RSIN: 002563599

