CORONA – TEFILLA THUIS IN PLAATS VAN IN SJOEL
Als er geen minjan is, zoals nu, waar we niet in sjoel bijeen kunnen komen, worden bepaalde stukken of zinnen in onze tefillot niet gezegd.
Om voor een minjan samengeteld te worden, geldt dat 9 andere Joodse mannen van 13 jaar of ouder elkaar kunnen zien, of zelfs als ieder niet elkaar maar wel de chazzan kan zien (en
vanzelfsprekend dan ook kunnen horen).
Om de richting van Jeroesjalajiem thuis te bepalen, kun je op je telefoon de app “Where Jerusalem is” of “Jerusalem Compass” installeren waarvan de pijl niet naar het noorden maar
naar de plaats van de Beth Hamikdasj wijst.
Probeer de Amida dicht op een muur te zeggen. Probeer netjes gekleed te gaan en met schoenen, zoals gebruikelijk bij het uitspreken van tefillot.

NIET GEZEGD
1. NIET: Barachoe et H’ hameworach – Baroech H‘ leolam va’ed
2. WEL: Keel melech ne’eman zoals in de tefila staat aangegeven voor Sjema in het ochtend- en avondgebed
3. NIET: Kaddiesj
4. NIET: Herhaling van de Amida
5. NIET: Kedoesja (Nekadesj, Na’aritsecha)
6. NIET: In de maand Niesan wordt geen tachanoen gezegd. Wanneer wel tachanoen wordt gezegd dan legt men het hoofd NIET op de arm als er geen Sefer Tora in de ruimte is.
Op vrijdagavond wordt ook NIET GEZEGD
1. NIET: Beracha voor Magen Avot
2. NIET: Elokenoe … mekadesj hasjabbat na Magen Avot
Op sjabbatochtend wordt ook NIET GEZEGD
1. NIET: Waar het gebruik nog wordt gehanteerd om pioetim te zeggen, worden deze gedurende het zeggen van de tefilot NIET ingevoegd (deze kunnen wel buiten de tefila
worden gezegd)
2. WEL: u kunt wel de parasja lezen, maar NIET de beracha voor en na het lezen van de parasja
3. WEL: u kunt wel de haftara lezen, maar NIET de beracha voor en na het lezen van de haftara
4. WEL: Rosj Chodesj-bensjen
5. NIET: Sla de tweede Jekoem Porkan en de ‘Miesjebeerach … et kol hakal’ over. De gebeden voor Israel, de Israëlische strijdkrachten en voor het koninklijk huis en de regering
kunt u zeggen.
6. WEL: In middaggebed sjabbat wel Va’ani tefilatie … jisjècha

Kaddiesj zeggen
Ik moet Kaddiesj zeggen, want ik ben in het ovel-jaar of het is de jaartijddag. Probeer, eventueel via de rabbinaal functionaris van uw Joodse Gemeente of sjoel, te organiseren dat iemand
anders uit jouw naam Kaddiesj zegt in een ander land waar (nog) wel tien Joodse mannen bij elkaar kunnen komen.
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