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11 oktober 2012 – 25 tisjri 5773

Beste koorleden,
We hebben net de inspirerende en enerverende feestdagen achter de rug, en het leek ons een mooi
moment om rustig onze uitvoeringen te laten bezinken. We hebben uit verschillende hoeken
opmerkingen gekregen, en een zal ik hier noemen:
Graag wil ik namens het bestuur iedereen van harte bedanken voor zijn/haar inspanningen die de
afgelopen Hoge Feestdagen weer tot een enorm succes hebben gemaakt. De rabbijnen, de chazaniem
en de shamash voorop maar ook en evenzeer het koor, de directeur, de huishoudelijke dienst, de
shomriem en Chelly en alle anderen die met zo hartverwarmend veel inzet geholpen hebben om deze
Jamiem tot een prachtige belevenis voor alle bezoekers te maken. De LJG Amsterdam heeft het, dankzij
jullie, buitengewoon goed gedaan!
Hartelijke groeten, chag sameach Soekot
Namens het bestuur,
Ron vd Wieken

Aanstaande maandag 15 oktober hervatten we de repetities voor de komende tijd. Er staan een paar
bijzondere optredens op de agenda:
Agenda + repetitierooster komend kwartaal:
Oktober 2012
15-10
22-10
29-10
November 2012
5-11
10-11
Sjabbat i.v.m. verjaardag Jacqueline
12-11
18-11
Lustrum Benefiet Concert
19-11
26-11
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December 2012
2-12
Choepa Leo & Eva
3-12
10-12
15-12
Sjabbat Chanoeka
17-12
Jaarvergadering
Je bent als medekoorlid en belangstellende van harte uitgenodigd om kopij of foto’s op te sturen
naar sjierchadasj@hotmail.com

Deze foto is niet tijdens zeg-eens-A is genomen, maar op 2 september tijdens de s’micha van Ira Goldberg:

Aanwezigheid
Mede namens Marcela het verzoek, om wanneer je niet op een repetitie kunt komen, dit bij haar te
melden, marcelaobermeister@gmail.com en een (cc.) naar Sophie te sturen, s10schaap@upcmail.nl.
Website
De repetitielijst wordt nu meegestuurd, en is ook te vinden op de website
www.ljgamsterdam.nl/religieus/koor Daar is onder de kop repetities ook het repetitieschema te
vinden.

Vriendelijke groeten,
Ieke, Jacqueline, Liane, Margriet en Sophie
bestuur stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj

