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REGIEil,IEiVI vooR DE CERts||ÍONTEEIE ORDD

DE

SYIIAGOGE DER NEDJ!.RI.

BIJ DEI{ EEREDTENSI

TSMEtr. GU{EENIE TE

trEIDEN.
L.

HOOtrDSTÏK

1.

Yan ile Mltswöus

r

I.

Art.

De verdleellng vau. ile Mltswous bl J ttelr eerectlenet
gesohlerlt rtoor den Bangal Segan.

Art.

ter

S5rnagc

E.

HIJ'dle een Mttswoh uiaarneeg_trmoet cle claarvoor geltlen6.e rLt
eele voorschriften en gebruikón- lpvàigón.wensóni-rrij-'a eze
n
ln avht te nemen,dan wórdt hem hJï
,àErii tot-waÀrn#tng aoo

rlen Bangat Segarr- ontzegiL.

Art.5.
IIIJràle weigert een hem dloor
Mltswoh waar te nemenrkan doo
clen van he t waarnetlpn va!! sen
hoogste twaal_f maanclen.Van ile
kere schrlftellJk kennls

gegeyerL

Art.4.
treden zoowel al.s nlet-lerten il
vgr ïet àaarbte ln art.8 vast
gen é6n of me6r Mitswous wa&r

aan een anrler op te ilregen.A
Koster vó6r rlen aarrvang Terr

Art.

E.

JyenJage-r hlJ,rtle cle besohlkking ov€r 6én of meer Mltswous ge.
kooht
heeft nl-e!^t_er,synagoge-aanwezlg ts en niet opgegeyen
heeft aen wre hlJ het_waamemen ran aéze-uiis*oriuiï§;3ilÍ*
Jven§-oht.op te clragen-,dan worttt dsa,rover tloor-dil Brrigàr ÉesÉ
besohltct.van verplloÍrting tot betarlng-worài àà[tér-Eà"r, orr,
hefflng vsleenit;

.A.rt. 6.

De_volgelde Mitsvuouer ]runnen nlet gekooht wordlen:
1.P" Peslegoh_van Ngolelnoe en vai IÍaJJoum Teömislgelnoe op
'Hooge Feeetdagen.
2.De-P_e_slegoh van Eannouseln TesJoengoh op d.en avaond van

Kol l{ldr ei .

?.lr_fe_s1_egoh van Nelgleloh op Jorm Klppoero
4.Ge1le1o[,w-erf9.worft
opg-edragen aon èàn Èruldegom op den
van dle KerkerU-rg tnzegëtng van ziJn huwerÍJk of op à.en s;
. bos claarvoot of tLaaraa.
5.Eet tweede en dlertle selfer op slmgas Thouroh.

81J byzontlere tLlenstorx

Art.7.
kurien geen }Íltsworas gekooht worfleni
Art. 8.

Het tariefrwaartegen men dle besohtl<ktng oveï tte Mltsïuous kr
rkrl Jgeurr ls als volgt:
0p Sialbgp:Houtsoöh ï[ehegnosoh,selfer SJeinle on Selfer S,Jt
sJ!-e:lefte.r F1_.0,50;elke andere Mitswoh:tr'I. O,Z5;
Op Jom-Touv:Houtsoöh
!ïehagnosoh,selfer SJetnle en Selfer
- S Jelles'Jle:1etler
X'I. 0,75; eIJre anrlere Mltswoh:
Fr. o,50.
Op
í-o$lg[r l[ouróIem:Houtsoöhren Selfer SJelnie:1e«ter FI.]
- de @
en Gelleloh:Ieder §I.0,?b.
ChorÈ HalrEnoUBgsLÈ
0p S.Íabbosmldttas
HauunounEeitl:: leilere Mltswoh 81. 0, l
bbpgmtQ4eg en Chou].
Houqpngnolr
o tr e6lFFtl-fr
eohötr X'I.;qU
0, 20.
Hous
neà o!-F-a5'Ë
0.
Rabboh
E'6-f,eEïEE-fïï-Fef tllas TaI eà néftttas Ges Jems!'f i 0,.10r
feitere Pealegoh op de Jomiem Nouröïem:81. O,'16;op den avontl
KoI Nld.rei echter:FI.1. -.
0p Poerlem en Channoekoh:Ieclere Mltswoh ï'1.0;20.
Op werfrdlmnrmet ultzontlertng var tle ln iltt artlgenowrrle:It
Mltswoh:ï'I. OrI0.
Over Ngeits GaJJtem woràt rloor clen Eangal Segan besohikt.
ve

F U/chuonotoA

HOOEDSII]K 2.

Ven

het

oproepeno

Art.0.
De Banga1 Segan ls vrlí ln de keuze van hen,dte htJ voor àr
Thouroh laat roepen,behoudtens hetgeen ln de volgenrte artlke

Is bepaalil.

.A,rt.10.

Van reehtswege wortlen voor tl.e Ihouroh g€roep€n3
À:De treeraar der Gemeertterof tlle hem verw.ngt,op Ltlatnas Jad
neTeus op S Jabbos h"zzoun als ltlaftler.
b:De [oukeleng op iten eersten tlag rran RousJ llasJonohgvalt ë
op S Jabbos , f,aD op tLen twee dro -q"9.
etDé bruÍitegóm op dten §Jabbos vóór dle KerteltJke lnzegenln6
zLJn huvriellJk; íals hertrouwtl wetluwnaar wordt htJ op ilen S
boË na, de lizógenlng opgeroepen).
itrDe §erdek op tlen öag van tlen besnlJclenls.
e:De Bar Mitswoh. ([ot hdt lezen uit tle Thouroh wordt hlJ s.
tLan toegelatenr lnttlen hl J . tlaartoe verlof van tlen treeraar
Gemeente heeft verkregen. I
f : III J , wl ens e ohtgeno ote Yoo r het eers t, ffi een bevalllng, tel
S57:ragog6 1e o

B:HlJrdle JaartlJd. heeft van vadler of moede.r.
Art.11.
Indllen er 1neer personenrdlan de tn het vortg art.genoenderwt
opgeroepenrhebber allerëerst reoht op een NgalleJohi
a:De li[ouheilrop den dla§rèat hlJ een besniJdenls verrtohto
b:De vadler van het klndrilat besnetlen woröt.
o:De vatLer van ilen Bqr trfi.tswoh.

^e.rt.II

al de Sjlrrmgoh of rle SJelou_
Indlen er meer p€rsonen van d
pen §gnu6n wordenrbesllst het
bfJ é6n of meeï gioepen Awetl
hebbenrvolstaan kan met 66n v
keur den oudlste der aanwezlge
Art. IE.
fnrtlen hlJrr[1e a].s Maf,tler ls opgëroepenrdte Haftoroh zerf n
kan voordra,genrworrlt dleze rtoor
dèn voörzànger

ter gel ozart,-

of door rLen K

Art.13.

Blj het

oproepen

ls het ln art.p en g bepaalde van toepassl

EOOFDSTIIK i3.

van het ultsprekem. vsÏr eén Mle s Jebeirag en va,u het
kout-gebed.

JLz

Art.14.
Yoor letlerrclle voor rle fhouro

toe aangewezrn Arnbtenaar een
kau bovendten Mle SJebelrags
biJ als mlnlmura moet geofferd
art.IT.Boverdlen kan geoff sd
ke voortsomeu op een daartoe d[
Opperrab bl

J

n

st
Art. IE.

gehoordt, vastge

rn ledere MÍ.e^sJebeir-ag mggen ten hoogste vler namen genoem
wortlenrwaarbí.J nlet 1s lnbegrepenrale ven ilen ressortàren
Oppérrabbl Jn.
Art.16.
Dev opgeroepemen kan op strngas [houroh voor den Gassan llhou
en ctenGassan. B-e1ql_s Jf es- een yie s Jebe irag iloen ultspreken,
werke dan nlet bl J het nftlmaal te noemen aantal ztJn- lnbegi
p€Ilo

Art. I7.
Het mlnlmun beilrag,dat volgens art.14 geoff erdl moet wordlen,
aIs volgt;

0p

Op

IO.

Op

op

"€-YeI
Ererste M.s J.x'r.0rE0rtte tweecte x'r.0rEor rertere
vo]
4.la Ia r r

Art. Igo

Art.19.

EOOXIDSTT]K

Yan hsD

4,

ultspreken vaa het faddtsJgebed ter
SJrnBgoge.

Art.

E0.

Art. pI.
De

ÏanneltJke letten de

Geme

Arr'rzz.

der of noeiler heeft recht oI

Owello

gn_9r géea Oretl besorg SJtwt
Io*19" -er geon owell aanwàztg ts ,zegt
KaddlsJ
van Kabbolas SJabbos.

htJ,itÍe JaartiJit he

Art.

p5.

heaft op tlen dagrwaarop htJ
rloht, reoht op KailttÍs J trarnnatselËg.

Een Mouhell

een besnlJdenis ver-

Att.Z4.
rndien op sJabbos of Jorzn llouv een owtern of een oveÍt besoug sJlqmgoh blJ tlen illenst ter synagoge aanwezlg is.heeft
d.eze recht op aIle KailaetsJlernrmet ultzonilertng van 66n Kaadls J,ille beschlkhaar bLlJft:
a:voor hemrdte op tlien deg JaartÍJaheeft.
b:voor hmrclLe voor het eerst,na een SJtwagoh ter Syuagoge
komt.

o:voor hem,dÍe op tllen tl.ag ophoutlt rnet KaddelsJ zeggert.
fn lecler geÍal heeft de Ouneln of tle OweiL besoug SJlvungoh
reoht op de easte Kad rlls j.
Hetzerfrle gertlt voor tLen Oureh,op Poeriem Goiloul.lnttlen dez
tlag nlet die tter teraar{.ebestolltng Ls,nlsnecle voór ttte dage
waarop tle Ounein en rle Owell besoug SJiwngöh te Synagoge

mo8en gaaD.

Art.25.o

er een Ouneln en ee! Oweil besoug

sJlwngoh tegellJker
Synagoge zíJarheeft rte Ounetn ran rechtswege itevoorrang tot het ultspreken van l(attdlsJ.

Ind.ten

tlJd ter

Arto E 6.

Indf an_de SJtwngoh iloor het lnvallen van Joum Touv elndtgtrb
houilt d.e Ovsell getl.urehtte de X'eestdragen tot en met tl.en zeieód@ Aeg na de begraf,enls het reoht op aIIe KaAAelsJlem,net
dÍea verstanderdat hlJ,die Jeartlrq heeft,feoht heeft óp 66n

KaililiíJ.
/

AtlrZT.
Inttlen rLe SJtwng0hrln verband. met Joum [ouv tot na het einde
van het X'eest Is ultgestoldrheeft de GrueII op den eersten ila
ra de teraardlebestelllrtg reoht op alle KatldeisJlemrmet
\ tnadr
nwrlng van ile in artoZL geno nde beperklngen.
Art.28o

ïnil.len 1Ét aarrtal aanwezíge Awelllen besoug S jturngoh en/of

Otnrenlem grooter is dan dat cler te zeggen Eartdels jlem, zeggdn
tle Ounerlem ftr volgorde van ancl6nnltelt Kaddlitrtéén KailttlsJ
echter rcrtlt'cloor cten oud.ste tlc Aweillsr besoug SJiwrgoh
ultgesprokemo
IndÍen er meer ttan é6n owell besoug SJtrurgoh ter Strmagoge
ae.nwezlg ísrzeggen deze in volgortle van anciërnltelt KarlttisJ
Art. p9.

EiJ,tlie op àar eersten tlag na tLe SJlwngoh ter Synagoge komt,
heeft evenals hÍ.J,dLle ophouilt met KadtllsJ zeggen,reoht op
aILe Ka<tàeisJLem,mete ultzoncl nlng van één f+öclisJ,voLgens
het bepaalde tn art r? rarb €rr or

Art.30.

i:iï L"i 3n:irË ïfr
wlIIIg op Ltau,

ffi ;";ïï*

Ser!örea-ïebben

Art.3I.

Art.52.
Awelr-ien,tlle elders woonagltls
l,,eyerars mlrltalren,arb
?+ :"ó
ln garnl zo qr riggeuril, hebb-en ràcht
ééil-Lda^i.' j-r'i" week
n;bil,n-;ïi
àË,;ira.
rechtar-Àrs ;A
ïffi J3i'S:#Hf;èehrór
Art.55.
mn 4oeder Oryeil ls,of van be

:ii H";itliï
!i'ffï,Ëte Jaartf Jd hebbe-n

ïl',5

Art.54.

gd yg

zíJn ptee6
sJiemrrlie een Grel

tterrdle geqn mann(
Art.5E.

Artr 3 6.

BtJ het uitsu*rrek€fl van l(atldlsJ ls het in art.2 bepaalile
van
toepasslng.
Art.57.
31J het toew'i Jzen der Kecr.dersJieru wsrtlt dre srond gerekm.è
tr
tot da volgentlen d"Ë;--

behooren

Art.3g.

IIiJ'ille reoht h..gfË op een Kad.aÍpí,neg creze sreohts dan ult.
spreken, lntlt_eur hÍ J aanwezlg
Éi i-aitïàd";1ià-;;nïen
-'
at
-rnras
waama d.eze KadrtisJ uitgedíoken
*ofAí.

r

'
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IÍamsre 0en EerkeraaÀ
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T.E.Bloemkopsr. SeoretarLs.
Bekend gemaakÈ

ter
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op zateràag,4
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Narmns het Kerkbestrmr:

E.Eoeb.

Yoonzltter.
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