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Door de week 

Sefarim stellen: 

- ongeveer 1 x in de 3 weken zodat het Sefer op Sjabat goed staat  

- voor Rosj Chodesj (de ochtenddienst), 

- voor vastendagen, 

- voor Feestdagen (zowel 1e als 2e Sefer), 

- voor andere dagen als er Parasa wordt gelezen. 

Dit houdt in dat het Sefer op de goede plaats in het Hechal staat, en goed gesteld staat en dat 

het sandaal (de doek die om het Sefer gerold zit) in elk geval van het begin tot het einde van de 

Parasa zit. 

Hechal indelen: 

- Zorgen dat als het Hechal open gaat het vol is met Sefarim die ook netjes aangekleed zijn 

(Rimonim, mantels etc.), 

- op speciale (feest) dagen zorgen dat de goede mantels en Rimonim (of kroon) om / op de 

Serafim zittern. 

Boeken: 

- voor Sjabbat en doordeweeks, 

- voor vastendagen, 

- voor (de hoge) Feestdagen, 

- voor andere dagen als er speciale boeken nodig zijn. 

Bellen voor minjan: 

- in samenwerking met Danny, Dennis en Rene 1 mensen bellen (of mondeling vragen ) voor 

de doordeweekse ochtendminjanim zoals bv. Rosj Chodesj, vastendagen etc. 

 

Tijdens diensten 

Sjabbat: 

- toeristen boeken en talitot geven, 

- hekken bij de ingang  van de grote Snoge sluiten bij Nisjamt  (na de Zemirot), 

- tijdens de herhaling van de Ngamida van Sjachrit bij toeristen informeren of er Kohanim en 

evt. Levie'im zijn, 

- bij de Bierkat Kohanim de Kohanim begeleiden naar de hechal, het hek daar open maken, de 

schalen, kruiken en handdoek voor het handenwassen pakken en aan de Levie'im of 

Bechorim geven en als iedereen behalve de Kohanim het hek uitgaan het hek weer sluiten, 

na de Ngamida het hek weer openmaken zodat de Kohanim eruit kunnen en daarna weer 

sluiten, 

- als de Chazan de Parnaas met een buiging uitnodigt om naar de teba te komen ook naar de 

teba gaan voor het uitroepen van de Mitswot, 

- tijdens het uitroepen van de Mitswot evt. namen van de toeristen vragen die een mitswa 

krijgen en ze uitleggen wat ze meteen doen, 
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- na het uitroepen van de Mitswot naar het hechal lopen, beide hekken daar openmaken en 

daarna het hechal openen voor de Hanoten, waarna de Samaas het weer sluit, 

- de tilrimonim tijdens de Hanoten uit het hechal halen en meenemen naar de teba, 

- tijdens de Parasa toeristen hun naam vragen als de parnaas ze wil oproepen, 

- voor het wegbrengen van het Sefer naar de Hechal gaan met de tilrimonim, beide hekken 

daar openen en als de gene die Abrira (openmaken) heeft het Hechal opent de tilrimonim 

weer opbergen in het Hechal, 

- voor het hechal de namen van degenen die een Miesjeberach willen maken doorgeven aan 

de Chazan, 

- als iedereen weg is/gaat bij het hechal de hekken daar weer sluiten, 

- na afloop van de dienst alle boeken die mensen hebben laten liggen opbergen en evt. de 

schaal en kruiken voor het handenwassen en de sleutel van het hechal meenemen voor Joop 

2, en het Sefer voor Mincha naar de kleine Snoge (dit alles in overleg met Danny Dennis en 

Rene). 

Mitswot en vereisten 

Abrira (openmaken en sluiten van het Hechal) boven de 60 of indien echtgenote in de 3e of 9e 
maand van de zwangerschap is. 
Accompanhara (begeleiden van het Sefer) getrouwd. 
Sefer dragen (of Levara) Bar Mitswa. 
Deseinfaxara (uitkleden Sefer) onder Bar Mitswa. 
Ngets Chaim (uitkleden Sefer) onder Bar Mitswa. 
Alevantara (oplichten Sefer oftewel Hagbe) bij voorkeur getrouwd en in elk geval sterk genoeg om dit 
te doen. 
 

Rangorde in de Mitswot 

Abrira en Accompanhara geen verschil. 
Sefer dragen jongste van alle Mitswoteiro's. 

Indien er 2 of meer Sefarim zijn is de gene met het 1e Sefer het oudst, en de gene met het 
laatste Sefer het jongst. 

Alevantara staat los van de rangorde dit werd vroeger gedaan door mensen die officieel benoemd 
waren tot Levantador nu is de enige vereiste nog dat iemand sterk genoeg is. 
 

 

Notitie Samaats Stanly Beck, 2000 
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