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18 oktober: Nog één maal synagogezang!  
Zang, klezmermuziek en jiddische verhalen   + illustratie 
zorgen voor feestelijk slot van Mannenkoor 
Nog één maal betreedt Mannenkoor Nieuwerkerk het podium. Op donderdag 18 oktober 20 uur zingt het 
in kerkgebouw  ‘de Lichtkring‘.  Daarmee komt een eind aan 25 jaar synagogezang vanuit Nieuwerkerk. 
De avond in joodse stijl krijgt extra sfeer  met joodse volksmuziek (klezmer) en vertellingen door het Trio 
Wilde Eend. 
 
Het wordt een avond vol afwisseling, waarin ook ‘de zaal‘ deelgenoot wordt. 
Klezmermuziek omlijst het verhaal van meesterverteller en klarinettist Gottfrid van Eck. Aan het slot van de avond 

wordt het Lustrumglas geheven op 25 mooie jaren. Met voldoening kijkt het koor onder leiding van Gerard 
Lange terug op de ruwweg 150 ‘optredens‘. Daarmee kon de relatie met de joodse traditie in onze samenleving 
tastbaar  

worden gemaakt. 
Kaarten voor het concert (Euro 7,50 incl. Lustrumglas) zijn verkrijgbaar aan de zaal (open  
vanaf 19.30 uur); reservering is mogelijk bij: 
- Rien Mourik (voorzitter@mannenkoor-nieuwerkerk.nl; tel. 0180-314419) of bij  
- Jan-Egbert Baalbergen (penningmeester@mannenkoor-nieuwerkerk.nl; tel. 0180-310575). 
 
Partner 
Mannenkoor Nieuwerkerk is ontstaan vanuit een initiatief van de Werkgroep Kerk & Israël en bleef - hoewel 
zelfstandig - haar vaste partner. Het begon allemaal in de morgendienst op Israëlzondag 3 oktober 1993 in het 
Ontmoetingscentrum, een dienst met vele joodse gasten. Nieuwerkerk beleefde die dag een primeur. Een 
orthodox joodse chazzan, de bij leven al legendarische muzikale grootheid Hans Bloemendal, zong met een 
gelegenheidskoor van de Werkgroep, geformeerd uit zangers uit de wijde omtrek. Het geplande ‘eenmalige 
optreden’ van het koor kreeg een onverwacht vervolg - een kwart eeuw later klinkt op 18 oktober het echte 
slotakkoord.   
 
7 oktober: Israëlzondag 
Op de eerste zondag in oktober geven vele protestantse kerken extra accent aan de verbondenheid met 
het religieuze Israël. In 1949 stelde de Hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede 
Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël, in 1984 haakte de Gereformeerde kerk aan. 
 
De Handreiking van het PKN-secretariaat voor 7 oktober a.s. heeft als titel meegekregen Trouw tot in 
eeuwigheid?  ‘Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte, Marcus 10 :1-16, denken we dan eerst aan verbintenissen 
tussen mensen, over huwelijk en trouw. In de kerk kun je ook denken aan de trouw van de Eeuwige, van God, 
aan ons mensen. Op Israëlzondag denken we in ieder geval ook aan de trouw van de kerk aan het volk Israël. 
Zoals Jezus trouw was aan de Tora.‘  
 

Dansen met de Tora                                                                                                                                  
Het najaar kent diverse joodse feesten: het Nieuwjaarsfeest  (5779), Grote Verzoendag  en het 
Loofhuttenfeest. Deze week, op 2 oktober, volgde de afsluiting met ‘Vreugde der Wet’ (Simchat Tora). Die 
‘vreugde’ betreft de op de Sinai van God gekregen leefregels: de eerste vijf boeken van ons Oude (Eerste) 
Testament, de Tora (letterlijk: onderwijzing, leer).  
 
Deze staan centraal in het jodendom. De blijdschap over ‘de aanwijzingen ten leven’ komt vooral tot uiting op 
deze jaarlijkse feestdag. Zeker bij een chassidische gemeenschap is die vreugde zichtbaar in een uitbundige 



processie van dansende joden met de Tora-rollen in de armen. De vijf boeken worden in de synagoge in een 
jaarcyclus gelezen. Het keerpunt is op Simchat Tora: eerst wordt in de dienst het eind van Deuteronomium 
gelezen en vervolgens het begin van Genesis. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het lezen uit de Tora niet 
mag eindigen.                                                                                                                 
In de synagoge worden liederen gezongen, zoals:  
Jubelt en juicht op het feest van de leer.                                                                                                                                
Geeft de Tora, zo goddelijk, eer!                                                                                                                                                
Zij heeft ons vreugd en verrukking gebracht.                                                                                                                                      
Zij is ons licht, onze vlam, onze kracht.                                                                                                                                        
Zij is de levensboom die ons verblijdt,                                                                                                                                
de levensbron die ons verkwikking bereidt.                                                                                                                           


