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OOFDSTUK I'

Van de lllitswous'
,.rtrKEr lr ''
Artikel

De

Mitpwous

ge worden door den

bi!

Kerkbestu-urder-5e
-!9

L'f;ËulÍË

en of de

-l"il"Ï:ml

rerkriigen een of meer
ander op te

*'u'nt*'nf-u"ii-ttn

de aanwrjzitlg
bij den Koster.aan' doch
week waarrn
der
:ffid"à dun n" het begin
rtoe

nomen'

Jing beslist het lot'
Artikel 3'

'.-À,
riiver gegund;
beslist het lot'
eerr aÍdeeling

der pesiggtls plaats
melde

neert

tanet'

ev^''

|

è

onder art' 7 veret ondet

4-

het recht'tot'f9sgf'r'ilting
Wanneer hii, die

over een'of 'meer

*,'§t:-*fi ['q;*tr*,-';*:'i]:t''í#ii#*:.Hni***
nn te dragen, dan
d;dd van de verplichí"nrn beschikt' D" ;ïi;;àïïorat
il";i;fi;dling niet ontheven'
Arti el 5'

'

niet
kan worden beschikt zijn
lvaarover
Onder de mitswous
begrepen: ..-..- ^1 clea rlf\ll vóór fiD! en op dien vóór -"lDl g1t' die
ilD))il] i'lNBlil.oP
@' de
a,
-."o'a1í
opgedragen;
ooo"rrabbiln wordt

q

57

nlt!.: die aan een bruidegom op den dag van de inze(ening var. ziin
huwelijk, oÍ op den Sabbat daarvoor oÍ op den Sabbat daarna wordt
opgedragen, mits deze de voor de inzegening bepaalde rechten heeft
voldaan, Indien er meerdere bruidegoms op denzel.Íden dag voor een

de

mitswoh in de termen vallen, tevens het overige daartoe benoodigde aantal
mitswous

;

de ltl'l)i,i] ïtïN nntn5 bii gelegenheid van het uitspreken van ,l1t'11 '1.l!l

van nftun lnl)n bii buitengewone §elegenheden, bii het lDtE §ebed
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.l5D en de ;11rn5 van ''l'tf:n ïrf, op t'1'l: 9:, welke ter
beschikking blijven van den Kerkbestuurder-Segan.
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Artikel

6.

Ieder die eene mitswoh waarneemt, moet daarbii de ritueele
yoorschriften en gebruiken opvolgen; bii \ /eigering kan het Ke-rkbestuur hem het recht tot de lvaarneming ontzeggen, en zelfs,
al is hij toegelaten, hem de waarneming dier mitswoh verbieden.
Artikel

7.

Het bedrag, waarroor men de beschikking over de verschilis als volgt:
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HOOFDSTUK II.
(Vastgesteld in de veÍgadering van den Kerkeraad van g Juli lg24).

Van het roepen voor de

il'l]n

Artikel I l.
De Segan is geheel vrij in de keuze van hen, die hij voor de
n.ttn laat roepen, behoudens het bepaalde in artikel 12.

Artikel

12,

Van rechtswege worden voor de n.ltn geroepen :
d. de Opperrabbijn der gemeente of die hem vervangt op
.ïr nJntr,
!tltn,u, ;t:tp/t, en als ïrlt!tr op ïiln/g en bij nn:n vart

b. d.

yp,n op den eersten dag van ;.tJU;r uN.r, of indien deze
dag n:u is, op den tweeden dag;
c. de pr:o op den dag der besnijdenis;
d. de jongeling op ziin nrrn r: dag;
(Deze wordt tot het voorlezen uit de nrrn aileen dan
toegelaten, indien de voor te dragen afdeeling (nou) door
hem vóóraf naar genoegen van een der o'xlp der gemeente

is

._,
,''-r,'

gelezen);

e, de

bruidegom op den dag van de inzegening van ziln
huwelijk en tevens op den n:u daarvóór of daarna, mits
de rechten voor de inzegening zijn voldaan;
de
man bij den eersten kerkgang ziiner echtgenoote na hare
Íbevalling, indien het kind in de geboorteregisters der gemeente is ingeschreven;
g. hij, die verplicht is de 5nr.rn n::: uit te spreken;
h, zii, die jaartijd hebben van vader of moeder;
i, hÍj, die van den opperrabbdn een kerkerijke eeretiter heeft

j.

bekomen;

op ;rïrn nntrp een der beambten van de gemeente met a[e
kinderen (orry:n 9: oy).
.
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Artikel 13.
vorige artikel geVan de onder c, tot en met i' van het
vóór den aanvang van
noemde gevallen geschiedt aanmelding
waar men voor
den dienit bij den Koster van de synagoge'
de nrtn wenscht te veischijnen'
het aantal beIndien zich meer peÍsonen aanmelden dan
beslist
geroepen'
wordt
de
nrtn
draagt, dat op dien dàg voor
tret tot tusschen hen, die :t'n ziin'
Artikel

14.

Aanmeldingkannietplaatsvindenopn)un?,N.1,Dr]]DfitEl]r,jl.lyfu
nDÀ- en nt>o-feest'
en de beide eerste- en laaiste dagen van het

-

Artikel 15.
.rtoln voor de nrtn geroepen
Onsehuwden worden niet als
nty:u en op een
op r'1;'itu, nD! lvr 1trnx, op den eersten dag
der Sabbatdagen tusschen 17 ttnn en 0!''11à);'1 Dï'

Artikel

16.

leest de nroàn overluid, tenzij hij zulks aan den
hij zelf de voor- en
Voorlezer opdraagt. tn elk geval spreekt
na-n:'r: uit,
De

r.ul:

Artikel 17.
Op hen, die voor de nrtn worden geroepen'
van Hoofdstuk I van toePassing'

is

artikel 6
I
t

I

HOOFDSTUK III.

Van het uitspreken van het
(Goedgekeurd

V;'1?

gebed ter Synagoge.

bii besluit van den Kerkeraad do.27 Juli l91l).

Artikel

18,

De namen van alle te dezer stede woonachtige mannelijke
o'5:x, die eene zitplaats ter Synagoge in huur hebben, of eene
zitplaats ambtshalve occupeeÍen, worden, zoodra- aan het Kerkbestuur van hun nt!:n wordt kennis gegeven, op een daarvoor ter Synagoge aanwezige lijst geplaatst en wordt zoowel
Dtjit ut..lp als o'lnn ,p beurtsgewijze door hen gezegd. Van cieze
Dt?rr'lp worden echter afzonderlijke lijste'n gehouden.

Artikel

19.

Een 5:x, die eene zitplaats wenscht te huren, maar voor
wien, ter beoordeeling van het Kerkbestuur, geen hem passende
zitplaats beschikbaar is, kan op de in artikel l8 genoemde lijst
geplaatst worden na vooruitbetaling van een bedrag, gelijkstaande met de huur voor één iaar van eene dusdanige zitplaats.
Ingeval van onvermogen, eveneens ter beoordeeling van het
Kerkbestuur, geschiedt de plaatsing op de lijst kosteloos.
Artikel

20.

namen op voornoemde líjst geplaatst ziin, zeggen'
voor zoover zd den dertienjarigen leeftdd bereikt hebben,
.t).1f ut..rp beurtsgewijze en voor zooverre zij den twintigjarigen
leeftiid bereikt hebben, 9:pn,r iP eveneens beurtsgewijze.

Zij, wier

Artikel
Indien

.

in

21.

meer dan ééne Synagoge vanwege de gemeente

godsdienstoefeningen worden gehouden, kan men slechts in die
.synagoge voor het zeggen van ut.tP in aanmerking komen,
men eene zitPlaats occuPeert.

62

Artikel 22'

/

Artikel 23.
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Zijn er zes jaartijden, dan geschiedt zulks alleen voor 9:pnn u'.rp.
Indien er meer dan zeven jaartijden ter Synagoge aanwezig
zijn, wordt No, 8 eveneens begrepen onder de orpt.ïp, waarover
loting plaats vindt.
Gedurende den Omertijd komt de u'-rp na de Drltrrn bij het
avondgebed op No. 3b. in bovenstaande lijst.
Een jaartijd, op n:u ter Synagoge zijnde, voor wien geen
r.r'r7 beschikbaar was, heeft het recht tot het uitspreken van
den u"rp op Zaterdagavond, mits er op Zondag geen vijf of
meer jaartijden zijn, waarvan minstens één op dien avond ter
Synagoge aanwezig is.
Personen, die jaartijd hebben en voor wie geen afzonderlijke
u"rp beschikbaar iS, kunnen bij elke godsdiensoefening gezamenlijk een Err'lp uitspreken.

Artikel

25.

Ziin er zoovele jaartijden, dat niet ieder een

orn' u'.rp of
krijgt, alsdan heeft de loting voor alle o'u':p onder allen
plaats; erlangt dan iemand een vr.1l, waarop hd volgens
artikel 23 geen recht heeft, dan vindt een ruiling plaats met
een jaartijd, die daarvoor wel ,in aanmerking komt. Zoo de
ruiling niet lcan plaats hebben, kan hii voor het uitspreken van
het pt.,p gebed niet verder in aanmerking komen.
o'5nn ,p

Artikel

26.

Zii, die reeds des avonds te voren ter Synagoge aanwezig
waren en geen u''rp gekregen hebben, genieten den voorrang
bij hen, die eerst des morgens ter Synagoge komen.
Artikel 27.

Hij, die als Snrn fungeert, zegt op dien dag, bij voorkeur
boven een jaartijd en een 9:x, nr:n9 u'rp.
Artikel

28.

ZelÍs op de dagen, dat men geen ïl:nn zegt, zooals in de
maand IDt), van .n!f D'tt tot ltun n/,1, van IID n'í't tot ntyt:u, op
.rDly: .rí5 en 'tu1r nwnn, zegt de !:* of de jaartijd ny:ng u'rp.

7\
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Echter op n)l)n, DrttD, Dr''115 lutu, beide dagen van ïtlP Dt''11à, op
een dag, waarop in' de synagoge een ïnn aanwezig is, en op
de dagen voorafgaande aan en volgende op o'91 v\v en 'l'lD)Di'
zegt mln geen ny:D5 en dus een 9:x of jaartijd geen it'19 Nfl rrt'ïP.
Van den eersten dag nn'9o tot en met den dag voor'll!) Dlt
zegt uitsluitend hij, die als Voorlezer Íungeert nx:bl ?r"',P,

Artikel 29.
Een l:x, die eene zitplaats ter Synagoge occupeert alsook
een vreemdeling, die op den Sabbath in de nn 9tp ;lyfu ter
Synagoge komt, zegt ook dan, wanneer iaartijden aanwezig
zijn, alle Drprlp, met uitzondering van die bij het middaggebed.
Zijn er meerdere zoodanige o'!:x ter Synagoge aanwezig,
dan heeft er eene loting plaats en kan, zoo noodig, alsdan
ook over de u"rp na t:t!y bij het middaggebed voor deze o'l:x
worden beschikt.
Artikel 30.
Ook een nflrp nyrDt Ë 9:x (die binnen 30 dagen na het overldden van vader of moeder de zeven treurdagen houdt, ofschoon
de overledene reeds meer dan zeven dagen begraven is,) zegt
op nft, indien hij ter synagoge komt alle D!ut'lP, doch moet hij
aan elken jaartijd een u!'lP afstaan ; hij heeft echter de eerste
v)1p, en moeten de jaartijden zoo noodig, onderling loten,
welke rrt'ïp elk hunner zeggen moet. Zijn er dus meerdere
zoodanige o'9:x, dan hebben zij steeds elk voor één ra'rP den
voorrang boven de jaartijden'

o'9:x beneden

l3

Artikel 31.
jaren, die dus bíj elke godsdienstoefening

ter synagoge mogen komen, hebben de rechten als n:t'tp ;lyltrurn 9lN

op I1fu.
Op o'rtr en lNf nyo'n geniet de meerderjarige 9:x, die ter
synagoge komt, ook de rechten gelijk deze minderjarigen.
l)''rr pt'rp blijft ook dan echter voor een jaartijd oÍ anderen ):s.
Een 5:x in de nn

\v

Artikel 32.
ny:o heeft op de dagen, dat hij ter
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synagoge mag komen, den voorrang boven allen en staat aan
een 9:x bedoeld in artikel 3l slechts één p"rp af.
Ziin er echter vijf of meer o'9:x in de nn 5w ny:o ter synagoge
aanwezig, dan heeft de 5:n bedoeld in artikel 3l geen or:p
dan alléén op n:u na ;rn.:D, en wordt, indien er meerdere zoodanige or!:* ter synagoge aanwezig zijn, voor die ut'rp onder
hen geloot,

Artikel

33,

Op n:u heeft een 1:tx, ook een minderiarige, dezelfde rechten
als een nlr:u 1tn: 5:x.

Artikel

34.

Een minderjarige 1:rx en een minderjarige ilyr?, '1nr h* hebbert
gelijke rechten, en worden de Etu"rp bij loting onder hen verdeeld.

Artikel

35.

Hij, wiens nrlfx tD' ;iylt op n:u eindigen, zegt na het avondgebed (n':ry) pi'rp en des anderen morgens één vt1p,
Eindigen de nr}:x ttrr ilyfs echter op een werkdag, dan heeft
hii, die gerechtigd is de lijst bedoeld bij artikel 18 geplaatst te
worden, de eerste van de voor Dt!:N beschikbare o'ot'ïP en vooÍ
zooverre hij volgens artikel 20 daartoe gerechtigd is Èr: vr'tP
en 9:pnn 7.

.

Artikel

36.

Wanneer door een invallenden feestdag de nr5:* 'trr nyfu opgeheven worden, heeÍt een na5w nrfu'ltnl 5:x den eersten dag
alle rechten, die hij op n:p in. de ny:p zoude hebben; de
andere dagen, die nog tot die nt!:x'n'nqv toudè*Ëehoord
hebben, heeft hij de rechten van den minderiarige gecsdÈ
de rn5:n rhr i'ry!p.
Is ook een ï)r!s aanwezig, dan worden den eersÍén feestdag
de Ery''ïp verdeeld geliik in artikel 34, De andere dagen echter
zegt de ilyru 'ltnr 5:x slechjs één otni u'tp per .dag'en de 1:x
alle overige Erpr'ïP zelfs indien een iaartiid aaawezïg h.'
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Artikel

37.

. De 5:x, die wegens eene begrafenis op ),to Dtt de nr!:* ,r:, irirfu
na den Íeestdag moet beginnen, heeft op dien dag na de ter
4arde bestelling alle D't,r.ïp gelijk een ïjls op n:u. De overige
feestdagen heeft hij slechts de rechten, die de minderjarige op
werkdagen geniet gedurende de n9:x
'b' ;ryru, Deze iaaÉtgenoemde rechten geniet hij ook op den nf?, na de feesldagen,
binnen de eerste 7 dagen na de nrr:p valrende. rs echter op
dezen n:u of reeds vroeger de nn \wnytv voorbij,danzegthij
tlien n:u slechts één 8".?p.
Artikel

38,

'

Hij, wiens naam op de bij artikel rg bedoerde rijstvoorkomt
en wiens tijdperk van v.:ip zeggen eindigt, zegt óp dien dag
één Ètn'p''?p,

Eindigt dit tijdperk op ''r'r,)

or

.1ntil .'ltp rrr.rp en één
O'9nn U'.tp.

Artikel

dan zegt hij des avonds één

39.

. I.9:I Oie' ter synagoge het ur.ïp gebed wil zeggen, moet
daarbij alle ritueele voorschriften en gebruiken opvótgen. ari
gebreke hiervan, zal hèt zeggen van Er).rp niet worden toeiestaan.
Artikel

40,

Op deze verordering IS van toepassing het bepaalde bij de
artikelen 14 en 6l van het reglement der gemeènte,
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