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4 januari 2017 – 6 tewet 5777

Beste koorleden,

We wensen jullie allemaal een gezond, geïnspireerd en muzikaal 2017 toe, en we hopen dat je een
goede Chanoeka en jaarwisseling hebt gehad. Maandagavond 30 januari is iedereen om 20.00 uur
uitgenodigd voor de jaarvergadering voor Koordeelnemers in de Kleine Sjoel op de tweede etage. De
stukken (agenda, Financieel en Secretarieel verslag en de notulen vorige vergadering) krijg je per mail
toegestuurd. We beginnen na de winterstop met drieëntwintig koorleden, twee minder dan vorig jaar.
Met het Beth Shalom optreden heeft Olly voor het laatst met ons meegezongen. Ze heeft meer dan 50
jaar in het koor gestaan, wie doet haar dat na! Unbeschrieën. Rachel Reedijk heeft als alt vorig jaar kort
in ons koor gezeten, maar heeft zich om gezondheidsredenen weer teruggetrokken. Het gaat gelukkig
nu weer beter met haar.
We hopen dat we weer veel mooie kooruitvoeringen en gezelligheid met elkaar beleven.
Maandag 16 januari begint vervroegd het nieuwe
koorseizoen na de winterstop. We hopen dat iedereen
lekker is uitgerust en ontspannen de koordraad kan
gaan oppakken. Tijdens de repetities zullen we ons
voorbereiden op de verschillende optredens, onder
andere op het Joods Korenfestival, twee
vrijdagavonddiensten ter gelegenheid van de 50 jarig
huwelijken van Margriet & Martin en Sophie & Hans
En we bereiden ons voor op de CD opname van ons
repertoire op zondag 30 april van 10.00 – 18.00 uur, in
het Witte Kerkje,
Kampstraat 8, 3741 AR Baarn.

Nieuw Bestuurslid
Fred Salomon heeft als bestuurslid LJG de portefeuille Sjier Chadasj doorgegeven aan Vera Melkman. Zij
gaat ons koor vertegenwoordigen in het bestuur. We hopen op een goede toekomst en een prettige
samenwerking met elkaar.
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TERUGBLIK
Gan Hashalom

Op 25 september werden de
Selichot dagen ingeluid door
een herdenking op Gan
Hashalom Hoofddorp en
Amstelveen. Sjier Chadasj
heeft een bijdrage geleverd
aan de herdenking in
Amstelveen. Onze Rabbijn
Menno ten Brink leidde de
plechtigheid en Joram
Rookmaker hield de Droosje.
Marcela zong en begeleidde
het lied lechol iesj jesj sjem
(Elke persoon heeft een
naam). Ons koor zong het
refrein vierstemmig. We
zongen verder Adonai ma
adam en Enosj, en de
herdenking werd afgesloten
met Sjiwitie Adonai.
Foto Martin Winnink
De Hoge Feestdagen
We hebben met ons optreden tijdens de Hoge Feestdagen ons weer sterk ingezet. We kregen een
bedankmail van voorzitter Fred Salomon en rabbijn Menno ten Brink:
De hogefeestdagen zijn achter de rug, en we hebben in totaal 18 diensten binnen 4 weken. Een
uitputtingsslag. De diensten zijn voorspoedig verlopen. Maar dat ging niet vanzelf. We zijn deze
dagen doorgekomen dank zij de inzet van zeer velen: de rabbijn, de rabbinaal medewerker, de
sjammasj, de begeleider, het koor en zijn
dirigente, de gabbaiem, de mensen die de
mitswe deden onder wie ik vooral de baal
koree noem, de directeur en haar
medewerkers, het huishoudelijk personeel,
de plaatsindeler, onze sjomriem en vele
anderen. We hebben op diverse momenten
in de Soeka vertoefd. Die soeka verrijst niet
uit zichzelf. Vele handen zijn uitgestoken om
dit bouwwerk op te richten.
Allen die hebben meegeholpen om deze
dagen tot een waar feest te maken
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verdienen onze bijzondere waardering en onze hartelijke dank.
Onze slogan is: samen zijn wij één gemeente. Dat dit geen loze woorden zijn is de afgelopen
weken gebleken. Kol HaKawod!
Fred Salomon
Beste Fred, en allen,
Dank je wel voor je woorden, zeer gewaardeerd. Ook ik wil iedereen, zoals ik dat al met Simchat
tora deed, maar nu nog een keer bedanken voor de enorme inzet de afgelopen periode op alle
gebieden, om de Feestdagen weer een hoogtepunt te maken.
Kol hakawod aan iedereen.
Groeten,
Menno
JO 70 JAAR JONG
Op 11 oktober is Jo, je geloofd het
niet, 70 jaar geworden, dezelfde dag
dat Marcela verjaarde. En dit jaar
viel hun verjaardag op Jom Kipoer,
geen dag om dat te vieren. Jo heeft
voor deze gelegenheid op sjabbat 15
oktober een kiddoesj gegeven en
Martin en Margriet hebben een lied op de melodie van
"Oh Waterlooplein" gemaakt dat tijdens de kiddoesj is
gezongen. Jo, nog vele jaren in gezondheid!

LEWANDOWSKI MEEZINGCONCERT
20 november 2016
Zondagmiddag 20 november heeft Sjier Chadasj opgetreden
voor een divers publiek met een uniek meezing Lewadowski
concert met de drie gast Chazzaniem Daniel ten Brink, Anna
de Voogt en Helma Blankman. In de pauze werden
zelfgebakken Kuchen verkocht. De bezoekers kregen het
programmaboekje uitgereikt, met de tekst in fonetisch
Hebreeuws en met de vertaling. Met dank aan Jacqueline
voor het uittypen van de teksten
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Dit was het repertpoire:
Adon Olam
Ma Tovoe
Tik'oe Wachodesj
Awinoe Malkeenoe
Hajom Harat Olam
Zacharti Lach
Se’oe Sjearim
Kadsjeenoe
Kedoesja

Oenetane Tokef
0ewesjofar Gadol
Oetesjoewa
Hajom Teamtseenoe
Pauze
Wetechezena
Ji’hehoe Leratson

Besefer Chajim
Ledor Wador
Kaper Chataeenoe
Sjema Koleenoe
Darkecha
P’tach Lanoe Sja'ar
Amsterdamse Kedoesja
El Melech Josjev
Halleloeja

Foto Pim Verdonk – inzingen Lewandowski concert

BETH SHALOM
Op zondagmiddag 25 december heeft Sjier Chadasj
traditiegetrouw met het Amsterdams Synagogaal koor en Santo
Serviçio opgetreden tijdens Chanoeka in Beth Shalom. Lex Bolle
opende het programma van de drie koren, die ieder een eigen
programma van ongeveer twintig minuten hadden. Voordat de
kaarsen voor tweede dag Chanoeka om kwart over vier werden
aangestoken (waar zijn de lucifers?) werd het programma
afgesloten met het gezamenlijk gezongen Mi Jemalel.
Tijdens het branden van de kaarsen zongen wij met de bewoners
en de drie koren Chanoekaliedjes.
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Santo Serviçio – foto Wim Weisz

Sjier Chadasj - Foto Wim Weisz
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Amsterdams Synagogaal Koor - Foto Wim Weisz

Drie koren tezamen Foto Wim Weisz
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Ons repertoire was

Ma Towoe
Besefer Chajim
P'tach Lanoe Sja'ar
Zacharti Lach
Adon Olam Lew.
Jewarechecha
Hajo Haja (solist Harvey van Straten)

Chanoeka Liedjes

Mi Jemalel (samen met de andere koren)
Hanerot Halaloe
Maoz Tsoer
Jemei Hachanoeka
Kad Katan
Banoe Chosjech
Ner Li

AFSCHEID OLLY ROOS
Met het optreden bij Beth Shalom heeft Olly haar bijna vijftigjarige
zangcarrière bij Sjier Chadasj afgesloten. Zij was het langst zittende lid, en
heeft zich alle jaren geweldig goed ingezet, verzorgde alle mappen toen dat
nog het gebruik was, kibbelde met Sal Arbeid (z.l.) als dat nodig was, haalde
andere met de auto op, als dat kon, en kende alle altpartijen van voren en
naar achteren uit haar hoofd, want dat kon ze. Olly’s betrokkenheid en
doorzettingsvermogen is een voorbeeld voor ons allen. Door de inzet van
Jacqueline, die haar niet alleen van huis haalde en bracht, maar ook hielp
met het thuiskomen, heb heeft Olly het meezingen tot op ZEER HOGE ZANGLEEFTIJD kunnen volhouden.
Het spijt ons dan ook dat het deelnemen aan Sjier Chadasj te zwaar is geworden. We hebben voor Olly
een boom laten planten in Israel, en van Margriet kreeg ze, heel toepasselijk, een roos.
Olly, we wensen je nog vele jaren in gezondheid.

OPROEP VAN MARCELA:
2016 stond vol mooie optredens van het koor en het begin van 2017 staat ook vol mooie
muzikale gebeurtenissen!!!!
Daarom deze oproep om alles duidelijk op tijd te voorbereiden,
zodat wij een succesvolle CD kunnen maken!!!!
Samen
met het bestuur hebben we besloten om de repetities van 16
en 23 januari door te laten gaan voor HET HELE KOOR!!!!!
De bedoeling van deze twee repetities is dat IEDEREEN de
partijen van de twee stukken van J. Hamburg Hodo al erets en
Oewnoecho Jomar en Lecha Dodi van Lewandowski zelfstandig
kan zingen (noten en tekst). Wij willen deze stukken namelijk
opnemen en dat kan alleen met de inzet van iedereen. Als
iemand een vraag over de muziek heeft, wacht niet tot de 16de,
vraag het nu; de repetitie van 16 januari moet alles op rolletjes
gaan, zodat Marcela met haar planning verder kan.Marcela
stuurt alvast een lijst met de liederen die wij gaan opnemen,
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zodat je elk lied goed kan checken, zodat je alles "BIJNA UIT HET HOOFD" kan zingen. Dat
betekent VEEL oefenen!
Tot 30 april moeten we heel intensief gaan werken om een mooie CD achter te laten voor de
komende generaties en voor de gene die willen nu van ons genieten!
AKKOORD????
Kleding tijdens optredens
De heren hebben inmiddels zwarte en witte koorkeppels. De witte koorkeppels worden tijdens de Hoge
Feestdagen gedragen. Tenzij anders vermeld dragen vrouwen zwarte kleding met het zijden turquoise
sjaaltje, de fluffie. Mannen dragen een zwarte broek/kostuum en een wit overhemd met de blauwe das.
Echter :
 op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen een zwarte broek, een
wit overhemd met stemmige das.
 Tijden Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kipoer dragen mannen effen wit-zwart, of naar eigen
voorkeur helemaal wit, en vrouwen dragen ook effen wit-zwart, zonder de blauwe sjaal, of
helemaal wit naar keuze.
Muziekmappen
Tijdens ALLE diensten gebruiken we de zwarte map en alleen tijdens "bijzondere" uitvoeringen,
bijvoorbeeld op Gan haShalom, Korenfestivals en Choepot gebruiken we de zogenaamde “feestmap”, de
map met het logo van Sjier Chadasj. Het oogt beter wanneer iedereen dezelfde map voor zich heeft.
Aanwezigheid
Mocht je niet op een repetitie kunnen komen, meld dit dan bij Marcela:
marcelaobermeister@gmail.com met een (cc.) aan Sarah: Sarah@ambire.nl.
Website
Voor actuele informatie en recente repetitielijst zie de website
www.ljgamsterdam.nl/nl/koor-sjier-chadasj.
sjierchadasj@hotmail.com
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Agenda en REPETITIE OVERZICHT SJIER CHADASJ 2017 – 5777/5778
Januari 2017
16-01
23-01
30-01 Koorvergadering
Februari 2017
06-02
13-02
Januari 2017
30-01 Koorvergadering
Februari 2017
06-02
13-02
19-02 Kooruitje
20-02
Maart 2017
06-03
13-03
20-03
24-03 Margriet & Martin
26-03 Joods Koren Festival
27-03
April 2017
03-04
11-04 Pesach
17-04

24-04
30-04 CD opname in Baarn
Mei 2017
08-05
15-05
22-05
29-05
31-05 Sjawoeot
Juni 2017
12-06
19-06
26-06
30-06 Sophie & Hans
Juli 2017
03-07
10-07 ??

Augustus 2017
21-08
28-08
September 2017
04-09
11-09

17-09
18-09
20-09
21-09
22-09
25-09
29-10
30-10

Gan haSjalom
Erev Rosj haSjana
1ste dag Rosj haSjana
2de dag Rosj haSjana
Kol Nidre
Jom Kipoer – sjabbat

Oktober 2017
02-10
05-10 Soekot
09-10
12-10 Simchat Tora
23-10
30-10
November 2017
06-11
13-11
20-11
27-11
December 2017
04-12
11-12
16-12 Sjabbat Chanoeka
17-12 Beth Shalom -???

Bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj
Ieke, Jacqueline, Margriet, Sarah en Vera

