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 Neer tamied in beide snoges elke vrijdag verwisselen. 

 Kaarsen op de banken branden bij alle diensten in de avond. Op 9 Ab alleen waar mensen zitten. 

 Op de Tebah hoeken zitten “bollen”. Deze worden voor avonddiensten vervangen door kandelaars, en ’s ochtends weer terug geplaatst. 

 De drie dikke korte koperen kandelaars worden alleen ’s avonds gebruikt als verdichting voor de chazzan op de Tebah. 
Op Kal Nidre een 9 Ab worden deze gebruikt als (extra) verlichting op de specifieke plekken waar de chazzan staat of zit. 

 De kopen kandelaars op de Tebah worden op de (hoge)Feestdagen vervangen door zilveren kandelaars. Alleen dan wordt de zilveren 
schaal met drie kaarsen voor verlichting op de Tebah avonds gebruikt. 

 De twee triplex kandelaars die tegenwoordig in Snoge staan worden gebruikt als extra verlichting. Daar deze niet nagelvast staan moet 
men erg oppassen ze niet te verplaatsen op Saba en Kipur omdat ze muktze zijn. 

 

Dag Tebah 1 Hechal Kronen 2 Damesgalerij 

Werkdag avond lange & korte ??? 3 1 rij - 

Werkdag ochtend - - - - 
Vrijdagavond lange & korte lange & korte 1 rij Meijerplein 
Saba overdag - - - - 

Vrijdagavond bijzonder 4 lange & korte lange & korte 3 rijen Meijerplein 

Feest - avonds lange & korte lange & korte 2 rijen Meijerplein 

Feest – overdag 5 lange korte - - 

Hoshangana Rabba lange dikke 6 - - 

Simchat Tora 7- avond lange & korte lange & korte 3 rijen Meijerplein 

Simchat Tora - ochtend lang korte - - 
Rosh Hasnana - avonds lange & korte lange & korte 2 rijen Meijerplein 
Rosh Hsahana - ochtend lange korte - - 

Kipur  ->25 uur 8 lange dikke   

     Kal Nidre 9 korte     “    10 3 rijen beide kanten 

     Nengila lange & korte dikke 1 rij Meijerplein 
9 Ab - avond Korte 11 - - - 

Chupa lange & korte lange&korte 2 of 3 rijen 12 - 
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1  Hoeken hek Tebah: altijd lange kaarsen. Hoeken Tebah ’s avonds: altijd korte kaarsen. Op de Tebah: ’s avonds drie dikke korte koperen 

kandelaars. Chacham bank gaat mee met de Tebah. 
     Als het spreektafeltje uit is, ook daar korte kaarsen. 

2  De kleine kronen, de kaarsen op de pilaren, aan de muur en de Parnassim bank gaan aan met kronen. De kaarsen in de ramen worden alleen 

aangestoken met Kal nidre, Simchat Tora, Saba Bershit, Saba Hagadol en Saba Nachamu 

3  Onbekend, komt tegenwoordig nauwelijks meer voor. Daar deze kaarsen echt nodig zijn voor verlichting lijkt het mij logisch om zowel de lange 

als de korte kaarsen aan te steken. Volgens DZB werd er vroeger door de week gelezen onder de damesgalerij van de Muiderstraat. 

4  Saba Bershit, Saba Hagadol en Saba Nachamu. 

5  Niet als het Saba is. 

6  Deze moeten bij voorkeur van bijenwas zijn (DCP & JM). Als de dikke kaarsen worden gebruikt worden de koperen kandelaars verwijderd. 

7  Idem Saba Bershit, Hagadol en Saba Nachamu. 

8  Deze kaarsen worden door chazzanim aangestoken na mincha ingaande vastendag en branden tot na Nengila. Deze kaarsen mogen niet 

worden gedoofd gedurende de gehele Kipur. Deze zijn namelijk een van de voorwaarden om de kaarsen overdag opnieuw te mogen laten 
aansteken. Als ze per abuis toch zijn gedoofd dient het rabbinaat te worden geraadpleegd alvorens kaarsen mogen worden aangestoken. 

9  Tijdens Kal Nidre moeten de 4 kandelaars op de grote pilaren die over de paden hagen worden gedraaid zodat de Sepharim vrije doorgang 

hebben. 

10  De grote kandelaars worden verwijderd. 

11  In zwarte (houten) kandelaars. Alle koperen kandelaars van de Tebah en Hechal worden verwijderd, dan wel toegedekt. 

12  Afhankelijk wens familie 
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