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30 augustus 2019 – 29 av 5779

Beste koorleden,
Tijdens deze zomerstop bereikte ons het
droevige nieuws dat op 16 augustus ons lieve
koorlid Nel Ushpiz op 72 jarige leeftijd
plotseling is overleden. Uit de vele reacties
bleek dat alle koorleden enorm geschrokken en
verdrietig waren. De lewaja heeft op maandag
19 augustus om 14.00 uur op Gan HaSjalom
plaatsgevonden en de koorleden die aanwezig
waren hebben onder leiding van Jo Enosj
gezongen. Sjier Chadasj heeft in het NIW een
advertentie laten plaatsen namens ons koor. Zie
hiernaast.
Marcela, die in Israël verbleef toen ze het
bericht hoorde, schreef:

“Ik zit nu in Israël en ben in tranen van dit
verschrikkelijk en onverwachte nieuws. Nel
was heel geliefd , ik kan niet geloven dat ik
in het verleden tijd schrijf.... Wij zullen zeker
tijdens onze eerste repetitie Nel samen
herdenken.”
David stuurde een link van het Joods
Korenfestival 2016 op waar Nel links in beeld is.
Ook onze Willy Melkman-Samson z.l. is op deze
link te zien.
zichrounem livrooche.

We zullen haar warme persoonlijkheid en haar
mooie stem enorm missen. We wensen haar
man Shlomo en kinderen Mirjam en Rafie veel
sterkte met dit verlies.

tot ons grote verdriet is ons lieve koorlid
Nel Ushpiz
overleden
Vele jaren was zij met haar mooie stem en warme
persoonlijkheid een zeer gewaardeerd lid van ons
koor. Wij zijn geschokt door haar plotselinge
overlijden.
namens alle koorleden van
Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj
Ieke Rottenberg-Spiekman, voorzitter
Marcela Obermeister-Shasha, dirigent
Jo van Beusekom, muzikaal begeleider
Amsterdam, 16 augustus 2019/15 av 5779

https://youtu.be/zBk2iEdRQ-o
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Volgende week maandag 2 september begint om 20.00 uur het nieuwe koorseizoen na de zomerstop met
de eerste repetitie. We hopen dat het verder een rustige zomer is geweest en dat iedereen is uitgerust
om de koordraad weer op te pakken. Tijdens de repetities zullen we ons optreden voorbereiden op Gan
haShalom op zondag 22 september, op de Hoge Feestdagen, op het concert in de Sloterkerk en natuurlijk
op Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartholdy voor het jubileumconcert van Marcela

PROGRAMMA komend seizoen
concert in Sloterkerk, Amsterdam Osdorp
24 november 2019
Leo heeft ons al een tijd geleden geattendeerd op de mogelijkheid
om een concert te geven in de Sloterkerk in Amsterdam Sloten.
We vinden het erg leuk dat het er nu van gaat komen.
Het concert wordt gehouden op zondagmiddag 24 november is 's
en begint om 15.00 uur. Je hoort nog hoe laat we gaan inzingen.
We zingen het programma "Het Joodse jaar door met Sjier
Chadasj begeleid door Jo op orgel. We hebben dit programma
eerder uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk en in Synagoge
Alkmaar.
De Flyer is ook bijgevoegd als apart attachment, zodat je het op je
Facebookpagina kunt plaatsen, als je dat wilt.

Jubileumconcert Marcela
21 maart in Amsterdam & 4 april in Den Haag
De drie deelnemende koren - Rénanim, EsGroot en Sjier Chadasj zijn met Marcela druk bezig met de organisatorische
voorbereidingen van dit Jubileumconcert. Marcela is dit jaar 25 jaar
dirigent, en dat is een goede reden om iets feestelijks te
organiseren. De koren worden begeleid door het Philharmonisch
Orkest Mozart, waar Francine Püttmann ook in speelt. De locaties
zijn nog niet vastgesteld, maar je wordt op de hoogte gehouden.
We zijn al in de lente begonnen te repeteren, en een aantal leden
hebben in Den Haag samen met EsGroot in de Engelse Kerk op 19
en 26 juni gerepeteerd. Dat was zeer inspirerend. Natuurlijk
moeten we nog meer samen repeteren, ook met het orkest erbij.
We hebben al wat data gepland hiervoor, steeds om 13.00 uur in
onze sjoel: 1 december, 5 januari, 19 januari, 2 februari en 16
februari
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TERUGBLIK
Jaarvergadering
21 januari
Op maandagavond 21 januari om 20.00 uur was de jaarvergadering
voor koordeelnemers in de Kleine Sjoel op de tweede etage. Het
financieel en secretarieel verslag en de notulen vorige vergadering
zijn besproken, het convenant met de LJG is weer verlengd en Sophie
verzorgde (als altijd) voor het bestuur een aardige attentie voor de
inzet van het afgelopen jaar. Dank je wel hiervoor! Sophie verzorgt
trouwens het hele jaar door voor een gevuld Potje Lief en Leed, en
zorgt ook voor steeds passende verjaardagskaarten en soms een
bloemetje, of een boom, zoals hiernaast te zien ter gelegenheid van
het 45jarig koorlustrum van Margriet.
Foto: Lennie de Lange

High Tea
3 februari
Dit jaar was voor het kooruitje iedereen met partner uitgenodigd op een
Singing High Tea op 3 februari om 14.00 – 17.00 uur bij Margriet en Martin. Alle
aanwezigen hadden iets lekkers meegenomen, en we hebben, door Jo begeleid,
uit volle borst gezongen, tot aan smartlappen aan toe.
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Olly Roos 90 jaar
8 februari
Op Erev Shabbat heeft Olly ter ere van haar negentigste verjaardag een
kiddoesj aangeboden. Verschillende koorleden waren aanwezig en hebben
Jewarechecha gezongen, ad mea ve esriem.
Een toevallig treffen met Reina, tijdens een openlucht opera in park Frankendael

Joods Korenfestival 2019
31 maart
Het Joods Korenfestival stond gepland op 31 maart, maar het is dit jaar niet
doorgegaan wegens de onmogelijkheid om het te kunnen organiseren. Zo zie
je maar wat Madelon, Lenny, Lizzy en Margriet al die jaren voor elkaar
hebben gekregen. Kol hakavod.

Erev Sjabbat - Lewandowski dienst:
31 mei
In navolging van vorig jaar is er ook deze zomer een Erev
Shabbat met Lewandowski melodieën georganiseerd, met
orgelbegeleiding, zoals Lewandowski het had bedoeld.
Het koor had de kleding aangepast: dames in het zwart, zo
mogelijk in het lang of in zwarte lange broek met als wit
accent een witte kraag of een witte (parel) ketting.
De heren in zwarte pantalon met zwart jasje en een wit
overhemd met witte stropdas en zwarte keppel.
Het zag er prachtig uit, en het klonk fantastisch.

Landelijke Oneg Shabbat,
29 juni 2019:
Aangezien Amsterdam dit jaar als gastkehilla voor de landelijke Oneg Sjabbat optrad en met haar beste
beentje voor de dag wou komen, heeft Sjier Chadasj de sjabbat ochtenddienst begeleid. Daniel ten Brink
zong de chazanpartijen.
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Afsluiting koorseizoen ,
15 juli 2019:
Op 15 juli hebben we het koorseizoen traditioneel afgesl oten met een gezellig ‘bring your own’ buffet.
Sophie heeft met een woordje Marcela bedankt voor dit koorseizoen, Jo heeft ons toegezongen en
Daniel las een gedischt voor van Vasalis.

)
.

Koortips van Marcela:
Deze link stuurde Marcela, heel leerzaam. Misschien herkennen we
wat?www.radio4.nl/nieuws/16944/bekijk-de-beste-koortips

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 of bloem.
Echter:




op Gan haSjalom dragen vrouwen zwart zonder fluffie, mannen dragen
een zwarte broek, een wit overhemd met de zachtblauwe effen koordas.
Ook tijdens shabbatot en treurdagen dragen heren de effen zachtblauwe
koordas.
Tijdens Rosj haSjana, Kol Nidre en Jom Kipoer dragen mannen effen witzwart, of naar eigen voorkeur helemaal wit met witte koorkeppels
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Muziekmappen
Tijdens ALLE diensten gebruiken we de zwarte map en alleen tijdens "bijzondere" uitvoeringen,
bijvoorbeeld op Gan haSjalom, 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
Ieke, Jacqueline, Margriet, Sarah en Vera

