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7 januari 2019 – 2 sjewat 5779

Beste koorleden,
We wensen jullie allemaal een gezond, geïnspireerd en muzikaal 2019 toe en dat je een gezellige
jaarwisseling hebt gehad. We hopen dat we dit jaar weer veel mooie kooruitvoeringen en gezelligheid
met elkaar beleven.
s’micha
In onze sjoel heeft rabbijn Joram Rookmaaker op zondag 6 januari uit handen van rabbijn Menno ten
Brink zijn s’micha ontvangen. Tevens werd hij geïnstalleerd als rabbijn van de LJG Amsterdam, naast
rabbijn Ten Brink. Dat gebeurde tijdens een feestelijke Mincha dienst in een volle zaal met meer dan
vijfhonderd gasten. Volgens aanwezigen genoten zij van een prachtige dienst met spitsvondige
toespraken en een royale receptie na afloop. Een van de eregasten bleek de Amsterdamse wethouder
Rutger Groot Wassink (GroenLinks) te zijn. Mogelijk kwam hij kennismaken met de LJG Amsterdam.
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Jaarvergadering
21 januari
We zullen elkaar zien over twee weken op maandagavond 21 januari om
20.00 uur voor de jaarvergadering voor Koordeelnemers in de Kleine Sjoel op
de tweede etage. De stukken (Financieel en Secretarieel verslag en de
notulen vorige vergadering) krijg je nog toegestuurd.

High Tea
3 februari
Voordat de repetities weer beginnen
op 4 februari, hebben we een ander
kooruitje gepland dan anders: dit
jaar is iedereen met partner
uitgenodigd op een Singing High Tea
op 3 februari om 14.00 – 17.00 uur.
Margriet stelt haar huis hiervoor
beschikbaar. Het is de bedoeling net als voor de zomerstop dat
iedereen wat lekkers meeneemt. Op de vergadering kan je
doorgeven wat je meeneemt.
Adres: Margriet en Martin Winninnk-Dasberg
Rembrandtweg 208-B
1181 GZ Amstelveen
020-643 8234 06-100 77 632
Nieuw koorseizoen na winterstop
Maandagavond 4 februari begint het nieuwe koorseizoen met de repetities, waarbij we ons gaan
voorbereiden op de verschillende optredens. Het Joods Korenfestival stond gepland op 31 maart, maar
het gaat dit jaar niet door. We proberen op 29 maart een vrijdagavonddienst Erev Shabbat met
Lewandowski te plannen. Nadere informatie volgt.

TERUGBLIK
Op 9 juli hebben we het koorseizoen traditioneel
afgesloten met een gezellig ‘bring your own’
buffet.
Foto David Douma
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Zondagmiddag 2 september
15.15 uur herdenking op Gan Hasjalom
Met de herdenking op Gan Hasjalom Hoofddorp en
Amstelveen werden traditioneel de Selichot dagen
ingeluid. Sjier Chadasj heeft een bijdrage geleverd aan
de herdenking op GH Amstelveen. Rabbijn Menno ten
Brink leidde de plechtigheid en hield de Droosje.
Marcela zong en begeleidde het lied lechol iesj jesj sjem
op gitaar en ons koor zong het refrein vierstemmig mee.
We zongen verder Adonai ma adam en Enosj, en de
herdenking werd afgesloten met Sjiwitie Adonai.

Vrijdagavond 30 november
we hebben drie extra repetities in oktober direct na de Hoge
feestdagen ingelast om ons optreden tijdens de opening van de
tentoonstelling ‘Vervolgde Componisten in Nederland’ op 30
November na de dienst goed te hebben kunnen voorbereiden.
De tentoonstelling is georganiseerd door de Leo Smitstichting.
Dit was het repertoire:
Neutraal - Rosy Wertheim
Het gemeenzame - Rosy Wertheim
Waar bleven de Joden van Amsterdam - Hans Krieg
Hajo haja - Hans Krieg
Rabbijn Menno ten Brink heeft, voordat het aangrijpende stuk
uit 1947 van Hans Krieg – ‘waar blijven de Joden van ons
Amsterdam’ – een korte inleiding gegeven over het stuk. De
dochter van Hans Krieg, Mirjam Krieg, was ook aanwezig tijdens
de uitvoering.
We hebben ook gezongen tijdens Erev Sjabbat.

Dit bericht kreeg Marcela door van Eleonore Pameijer van de Leo Smit Stichting: Beste koorleden,
"Ha Marcela, nog eens ontzettend bedankt voor het prachtige openingsconcert bij de
tentoonstelling. Ik was enorm ontroerd door de muziek. Het was prachtig. Ik vind het razend
knap wat je met het koor voor elkaar hebt gekregen. Brava, Bravissima! Laten we graag contact
houden over repertoire en alles. Hartelijke groeten en liefs van Eleonore"
Ik ben heel trots op jullie!!!! Het was heel bijzonder denk ik, om deel aan dit project te nemen. Marcela
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donderdag 6 december.
We hebben tijdens de ma'ariv dienst opgetreden ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van rabbijn
Menno ten Brink. De hele organisatie was complete verrassing voor Menno.
De dienst begon om 17.30 uur en zoon Daniel ten Brink heeft de chazanpartijen op zich genomen. Na de
dienst is er eten en een receptie.
Dit was ons repertoire;
Baroech Haba
Ahavat Olam
Ose Sjalom
Maoz Tsur 1ste en vijfde couplet

Mi Jemalel
Wehaja(Wene´Emar)
Haleloeja Psalm 150 Nieuw Groot
Jewarechecha

Burgemeester Femke Halsema heeft de Banninck Cocq penning uitgereikt tijdens een eredienst voor de
rabbijn. Menno ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de LJGA, zijn
inspanningen binnen de Joodse samenleving en zijn vrijwillige inzet voor onder meer het Nederlands
Auschwitz Comité. Hij haalde zijn rabbijntitel op het Londense seminarium voor liberaal Jodendom. Hij
werkte eerst in verschillende joodse gemeenten in Nederland en werd bijna 25 jaar geleden benoemd in
zijn huidige functie bij de LJGA. De penning is vernoemd naar oud-burgemeester Frans Banninck Cocq,
die afgebeeld is op De Nachtwacht. De penning bestaat sinds 1996. Amsterdammers die zich ten minste
tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied
komen in aanmerking

foto Parool.

zondagmiddag 9 december
Chanoeka in Beth Shalom
Op zondagmiddag 17 december heeft Sjier Chadasj traditiegetrouw met het Amsterdams Synagogaal
koor en Santo Serviçio opgetreden tijdens Chanoeka in Beth Shalom. Het programma van de drie koren,
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die ieder een eigen programma van ongeveer twintig minuten hadden werd dit keer door het ASK
geopend. Voordat de kaarsen voor zesde dag Chanoeka om half vijf werden aangestoken werd het
programma afgesloten met het gezamenlijk met de drie koren en de bewoners gezongen Mi Jemalel en
nog andere chanoekaliedjes

Foto Irma Leijden van Amstel

Ons repertoire was
Baroech Haba
Ma Towoe - Lewandowski
Lecha Dodi - Lewandowski
Tsadik Katamar - Lewandowski
Lo Amoet
Hajo Haja – solist Harvey
Adon Olam Lew.
Haleloeja Psalm 150 (Groot)
Jewarechecha
Maoz Tsoer - Alle 6 Coupletten

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

Koortips van Marcela:
Deze link stuurde Marcela, heel leerzaam. Misschien herkennen we wat?
www.radio4.nl/nieuws/16944/bekijk-de-beste-koortips
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Kleding tijdens optredens
De heren dragen doorgaans zwarte koorkeppels, zwarte broek / kostuum en een wit overhemd met
turquoise strik. De vrouwen dragen zwarte kleding met de zijden turquoise fluffie.
Echter:




op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen een zwarte broek,
een wit overhemd met de stemmige zachtblauwe koordas. Ook tijdens shabbatot en
treurdagen dragen heren de stemmige effen zachtblauwe koordas.
Tijdens Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kipoer dragen mannen effen wit-zwart, of naar eigen
voorkeur helemaal wit met witte koorkeppels

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
Naast de mails die je geregeld krijgt en deze nieuwsbrief, kunt je
ook actuele informatie en de repetitielijst vinden op de website
www.ljgamsterdam.nl/nl/koor-sjier-chadasj
Daar is onder de kop repetities ook het repetitieschema te vinden.
Voor de Nieuwsbrieven ben je van harte uitgenodigd om kopij of
foto’s op te sturen naar sjierchadasj@hotmail.com

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

