
Aantekeningen J. Meijers 

© JBS  https://www.chazzanut-esnoga.org     JM-div 01.docx     v 26 May 2021    pagina nr 1 

J. Meijers was de koster (officieel “ambtenaar algemene dienst”) van 1990 tot 2010. Het eerste 
gedeelte hieronder is één op één overgenomen van getypte algemene instructies, die hem door de 
Parnaas zijn overhandigd. Het tweede deel is een notitie geschreven door Meijers zelf en het derde 
deel geeft relevante punten uit handgeschreven instructies door DZB, specifiek daterend in het jaar 
1991 en op relevantie geselecteerd door JBS. 

Deel 1 

Sjaboengot 
 Borden met het einde van de omertelling op Sjaboengot beide dagen nog hangen (H:49, S:7, 

D:-) 

 Met Jom Tob steekt men in de grote Snoge de kaarsen aan op de Tebah en het hek rond de 
hechal aan. 

 Gele kleed zonder veren op Tebah leggen. 

 De hoeken rond de Tebah voorzien van zilveren knoppen. 

 Op de eerste dag Sjaboengot gebruikt men de zilveren kroon, plankje kroon klaarzetten. 

 Op 1ste sefer kroon (indien te vinden) op 2de sefer rimonim de Pinto. 

 Beide dagen gouden pontairo (jad) en beide dagen alle Cohanim kannen en schalen 
(afspraak maken met museum om deze een dag van tevoren te brengen) 

 In de keuken ontsteekt men een rookkaars. 

 Bordje einde nacht verzetten. 

 Normaal verse koffie zetten. 

 De 1ste maal zegt een Kiddoesj. 

 

Diverse opmerkingen (zonder titel) 

Alle dagen dat er gewoonlijk Parasa wordt gelezen behalve Sabbat worden de vier kaarsen op de 
Tebah ontstoken en alle kleine kaarsen op het hek van de hechal. 

Op Quipur en Hosjangana Raba steken de Jechidim waskaarsen aan 1. 

Op 9 Ab wordt al het staande koperwerk verwijderd, ook op de Tebah, en plaats men zwarte houden 
er voor in de plaats. Tevens wordt een speciaal zwart gordijn voor de hechal bevestigd. 

Daags na Quipur worden de Chataniembanken voor de hechal geplaatsts.  Met het gezicht naar de 
hechal, links één met fruitschaal en rechts één met vogels. De hoezen worden pas op Hosjangana 
Raba verwijderd. 

Denk op Simchat Tora aan het plankje voor de kronen. Dit wordt op de plaats van het 
spreekgestoelte geplaatsts.  

Op Soekot wordt aan alle officiantes een Etroghouder verstekt. De Haham of Dayan krijgt tevens een 
Loelabbeker met zilveren houder. 

  

                                                           

1 JBS: de dikke kaarsen op het hek van de hechal 
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Deel 2 

Algemeen over Choepa: grote en kleine snoge 
 Trouwhemel (choepa) neerzetten. 

 3 persen (tapijten). 

 4 stoelen + tafel. 

 Zilveren kan + beker met schotel. 

 Glas om te breken. 

 Wit tafelkleed 

 1 fles wijn 
 

 

 Bij aankomst stoet alle deuren open. 

 In grote Snoge 2 rijen kaarsen 

 Grote kroonluchters aan en alle kaarsen behalve achter trouwhemel en banken. 

 spreekbankje neerzetten + kleedje en kaarsen standaards op spreektafel. 

 2 Taza schaaltjes bij het naar buiten gaan. 

 

Deel 3 

Rosj Hasnana 
 ’s avonds: alle kaarsen aan behalve damesgalerij Muiderstraat en de bovenste rij van de 

grote luchters en de ramen. 

 Ook opzetten spreekbankje met wit dekje + kaarsen 

 Kaarsen na de dienst uitmaken (staat in de tekst na elke dienst) 

 Op kantoor “rookkaarsen” (staat in de tekst na elke dienst) 

 ’s ochtends: grote kaarsen Tebah en kleine kaarsen op hek van de hechal aansteken, verder 
niet. 

 ’s middags alle kaarsen aan behalve Muiderstraat plus bovenste rij van de grote luchters. 

 Zilveren kaarsenhouders hoeken Tebah 

 Zilveren kaarsenhouders spreekgestoel 

 Na avonddienst einde feest zilveren knoppen vervangen door koperen. 

Soekot 
 ’s avonds Zilveren kaarsenhouders hoeken Tebah. 

 Onderste twee rijen kaarsen + Meijerplijn. 

 Etrog doos op Tebah zetten. 

 Zilveren knoppen hoeken Tebah. 

 Medianos inclusief Saba: koperen knoppen. 

 Hosjangan raba: waskaarsen op hek hechal, grote kaarsen op Tebah. 

 Simchat tora avond: alle kaarsen aan, behalve vrouwengalerij Muiderstraat.  
Mangamad: 4 grote stoelen vóór de tafel (voor chatnim en calot). 
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