lN;] l'lttu'r nly pili7 -;Eun uNt .rt;DE

iISOil Ut'ï wordt bekend gemaakt het begin
öp de Sabb,ath vóór
ilrr'l' f'lt' , het tijdstip
van de ochtenddienst oP
van het begin
l?']vD gebed op de eerste avond
illUil uN'I en
van het
ochtenddienst
-

A1s ilfoi'] uli'lop woensdagavond begÍnt, wordt herinnerd aan het
maken van
I r):o:n f l'1 ?Y .
Tevens wordt bekend gemaakt de openÍngstijd van het mikwe op
;1f@it uN'r f']9 .
a.
b.
c.
d.

nlni)o

De

beginnen vroeger dan op de voorafgaande dagen.
sn ntllil ï1)Tflg; nïnr)oop deze dag wordt de i7"i1t

Bi j de EDlo '5
f;eoperrd.

Bij het ochtendgebed wordt
llfnn niet (bij nlntro we1),
IlS3lI) wel gelezen.
Wanneer itrr.l I'lt op woensdag valt dan herÍnnert de rRfl
Iulno aan het voorschrift van
bÍj
lr)rOU f]]ry
o

nrrr@ zijn de mantels der wetsrollen, het
voorhangsel van de
iTttlrl , de kleden voor de Biema en al1e
Ertrllï,D van witte stof

Gedurende de

.

Voor ]3Vrlm] zi.e C art. 30.
op de beide dagen van ;lrr''t begint de ochtenddienst vroeger dan
gewoonlijk.
Omtrent de voordracht vanïtïEr 'llf erilloïn illroindien een ,il1D enz.
ter Synagoge aanwezig is, zie A. art. 4 .
It1'rf 1 wordt alsdan op
de gebruikelijke melodie voorgedraten.

Orde
1.
2.
3.
4.

der

ntl,ïpn

rröór

lptll wordt driemaal nrr'tor, dtriemaal nrrun en driemaal
teblazen.
In de luide trrpo , rtt'Jon (nÀttf),Íl ) , Drton (nat't''tf T) en rrtln (na
nrr'rn

n]1D]U' )

.

Vóófl)ttf lrndezelfde orde a1s vóór ïo.|a met dÍt verschil,
dat de Er'rfoen ilrt'ïn
zonder pauze geblazen worden. (nttrun'l)
'1TDïDis
Na:rr@
de volgorde nrr-lon)
nrun) drie maal
nil-ln)

Het openen van het i7r'irt biJ het gebed wordt verrlcht door een
vooraanstaand persoon van de Gemeente.- /p'lDï 13rt9 n)Dnl .
Op de eerste dag
;'l'r'l na ilnfD voor ilyliTo wordt er
ge,zegd, tenzij de eerste dag op
nfo
valt. Dan wordt dit de tweede dag gezegd.

In het geval dat er een

ntlf

In het geval dat iemand een
l\

ömtrent

Nt'R

» en tot

'lD1o

lr)on

sjoel is zie bij de prrlr'r3r1
ï:lt

is zie bij de gtt'1r r3r1

ofir)'If, D'ls zíe A. 7 en 8.
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;
,

-:l-

orntrentril?>'lD

Dl indien Donderdag en vrljdat

van
?irI=ïÍït;!f
ï:".1ï.n:ï,'
itillE IllO
o>riz)$
De

13'nt,' oo

wordt op
ip
'UPï:l wordt blJ het mlddaggebed
Op deze Sabbath wordt bekend gen
van UIDoo Drr:ilïr f'lr het ttJdstlp
ErllDrfil o
het ochtendgebed oP
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