Liberaal Joodse Gemeente 'Beth Jehoeda'
Den Haag, juli 2017
Geachte leden en belangstellenden,
De organisatie van de Hoge Feestdagen 5778 is begonnen.
Hierbij ontvangt u het formulier waarmee u uw plaatsen kunt reserveren.
Voor volwassen leden en hun echtgenoot/echtgenote/partner kost de reservering van een
zitplaats € 12,50 per persoon. Introducés en niet-leden betalen € 37,50 per persoon voor een
zitplaats; meer betalen wordt zeer op prijs gesteld.
Degenen die op deze wijze een zitplaats of zitplaatsen reserveren, zijn van erev Rosj
Hasjana tot en met Jom Kipoer verzekerd van een vaste zitplaats. Dat betekent dus ook dat
leden die geen zitplaats hebben gereserveerd of tijdelijk op een andere plek zijn gaan zitten,
die zitplaats weer vrij moeten maken op het moment dat de rechthebbenden hun zitplaatsen
willen innemen.
Het wordt bijzonder op prijs gesteld als u ons laat weten of u tijdens een of meerdere van de
diensten niet aanwezig zult zijn. Dit is voor ons nuttige informatie bij het indelen van de
plaatsen. Het gaat dan in het bijzonder om: erev Rosj Hasjana, Kol Nidré en/of Neïla op Jom
Kipoer.
Wij verzoeken u dringend op tijd aanwezig te zijn, opdat het karakter van de diensten ni et
wordt doorbroken. Tijdens de herdenkingsdienst op Jom Kipoer zullen de deuren van de
Snoge gesloten blijven.
Wie op erev Rosj Hasjana, Kol Nidré of met Neïla zonder reservering naar de dienst komt,
zal alsnog dienen te betalen. Alleen krijgt deze bezoeker dan geen váste zitplaats meer
toegewezen.
Bij de plaatstoewijzing aan introducés geldt dat leden voorrang hebben. Introducés zijn
welkom, maar kunnen niet altijd zitten naast degenen die hen hebben uitgenodigd. Nietleden krijgen op de avond zelf een zoekplaats.
Plaatsen worden uitsluitend gereserveerd indien de betaling uiterlijk 6 september a.s. is
bijgeschreven op onze ING-rekening nr. NL91INGB0000175892) o.v.v. ‘Hoge Feestdagen
2017’.
Plaatsen voor kinderen tot 21 jaar zijn gratis. Vanaf 21 jaar wordt men geacht zelfstandig lid
te zijn.
Leden voor wie de prijs van de kaarten een bezwaar is, kunnen contact opnemen met de
penningmeester Alejandro Bank Pintel (alejandrobank@gmail.com of 06-12301432).
CHAJ-ACTIE
Via de Chaj-actie vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw bijdrage helpt u de
LJG bij haar werk om in de rest van het jaar de goede voornemens van deze Hoge
Feestdagen zo goed mogelijk te realiseren. Het bestuur doet een beroep op u royaal aan de
Chaj-actie bij te dragen. Alle activiteiten kosten veel geld en uw gift vormt een belangrijke
bijdrage voor het welslagen van projecten die ons allen ten goede komen.
AANBIJTEN
Ieder jaar zijn er gemeenteleden die niet thuis of bij familie kunnen aanbijten. Het is een
mitswa om na afloop van Jom Kipoer gasten aan tafel te ontvangen. Wij hopen dat velen van
u dit jaar het bijgesloten formulier inzenden en daarmee iemand voor de maaltijd uitnodigen.
U kunt ook aangeven dat u graag een uitnodiging zou ontvangen om bij iemand te komen
aanbijten.
z.o.z.
GEBEDENBOEKEN

Liberaal Joodse Gemeente 'Beth Jehoeda'
Via Stichting Sja’ar kunt u machzoriem (gebedenboeken) voor de Hoge Feestdagen
bestellen. www.sjaar.nl
ROSJ HASJANARECEPTIE
De Rosj Hasjanareceptie zal plaatsvinden op vrijdag 22 september a.s. ten huize van rabbijn
Van Praag, aanvang 16.00 uur. De vrijdagavonddienst zal aansluitend aan de receptie ten
huize van de rabbijn plaatsvinden. Er is dan geen dienst in sjoel!
De diensten worden gehouden op de volgende data:
Beth Hachaim Rijswijk Herdenking
Erev Rosj Hasjana
Ma’ariv Rosj Hasjana

zon 17 sept
woe 20 sept

13.00 uur
19.30 uur

1e dag Rosj Hasjana

Sjachrit 1e dag Rosj Hasjana

do 21 sept

09.30 uur

2e dag Rosj Hasjana

Sjachrit 2e dag Rosj Hasjana

vrij 22 sept

09.30 uur

Vrijdagavond

Ma’ariv Sjabbat Sjoewa

vrij 22 sept

18.00 uur

Sjabbatochtend

Sjachrit Sjabbat Sjoewa

zat 23 sept

09.30 uur

Erev Jom Kipoer
Kol Nidré
Jom Kipoer

Kol Nidré

vrij 29 sept

19.30 uur

Jom Kipoer

zat 30 sept

Erev Soekot

Ma’ariv Soekot

woe 4 okt

10.00-20.04
uur
18.30 uur

Soekot

Sjachrit Soekot

do 5 okt

09.30 uur

Chol Ha’moëd Soekot

Lernen in de soeka

ma 9 okt

20.00 uur

Erev Sjemini Atsèrèt –
Simchat Tora

Ma’ariv Sjemini Atsèrèt –
Simchat Tora

woe 11okt

18.30 uur

Sjemini Atsèrèt Simchat Tora

Sjachrit Sjemini Atsèrèt –
Simchat Tora

do 12 okt

09.30 uur

U kunt het aanvraagformulier volledig ingevuld terug sturen naar of inleveren bij:
Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
Prinsessegracht 26
2514 AP Den Haag
U kunt via onze website www.ljgdenhaag.nl het aanvraagformulier downloaden en mailen
naar info@ljgdenhaag.nl.
Formulieren die niet volledig zijn ingevuld zullen niet in behandeling worden genomen.
Met vriendelijke groet,

Ohad Topper

Alejandro Bank Pintel

Voorzitter

Penningmeester

