DE JAARLIJKSE OPFRISSER:
EEN POERIEM OVERZICHT.
Zo vlak voor Poeriem is een geheugensteuntje nooit weg. We lopen even de gang van zaken
door, zoals wij gewend zijn Poeriem in Sjoel Amstelveen samen te vieren!
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Op woensdag
maart is het Taaniet Esther. Het ochtendgebed begint om 06.45 uur en
de selichot van die dag worden gezegd. Er wordt ook gelaajnd. Taaniet Esther is namelijk één van
de gemeenschappelijke vastendagen. Het vasten begint om 04.47 uur en duurt tot nacht.
Om 18.30 uur is het tijd voor mincha. Er wordt weer gelaajnd en haftara gezegd. In de tefilla
worden de extra stukken voor een vastendag toegevoegd.
Na mincha geven we de Zecher lemachatziet hasjekel. Op de biema liggen speciale zilveren
bakjes waarin u per gezinslid 3 maal een halve euro stort. Dit ter herinnering aan de halve sjekel
die wij verplicht waren in de Tempeltijd te doneren.
Heeft u geen halve euro's dan kunt u een groter bedrag (bijvoorbeeld 5 euro) in het bakje nemen en
daarvoor een iets kleiner bedrag (b.v. 9 maal een halve euro, terug nemen).

Voor wie geeft men? Voor alle mannen boven de 20 jaar, sommigen geven al vanaf 13 en in
ieder geval als men eenmaal voor iemand gegeven heeft, blijft men dat ieder jaar doen. (Kitzoer
Sjoelchan Aroeg 141:5)

Dan volgt maariew om 19.20 uur. Hier wordt Al Hanisiem gezegd, om 19.35 uur is het nacht,
Poeriem is begonnen. Na Maariew/nacht is er een korte pauze om de gelegenheid te geven aan
wie dat wilt om even iets te eten en te drinken. En dan begint de megilla om 19.45 uur. Rav
Vorst zal de megilla weer voor ons lezen. En dan weet iedereen wat voor feest dat is!
Na de megilla volgt een uitgebreide kiesjeliesj-koffie bijeenkomst, u aangeboden door de
kidoesjcommissie van onze sjoel.
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Donderdagochtend
maart is sjachariet om 6.45 uur. De megilla wordt ongeveer om
7.25 uur begonnen. Maar komt u iets eerder voor de zekerheid.
Na sjachariet en het horen van de megilla zijn er nog drie mitswot die wij doen:
Misjlo'ach manot (sjlach monous):
Aan minstens één iemand geeft men minstens twee direct eetbare zaken, die de ontvanger kan
gebruiken bij zijn Poeriem maaltijd. Alles wat men meer geeft en doet aan deze mitzwa is mooi.
Matanot La'ewjoniem:
Aan minsten twee armen geeft men een donatie. Dit kan via de (sjoel-) rabbijnen die er voor
zorgen dat het geld op een goede bestemming terecht zal komen.
De chachamiem zeggen dat men beter meer Matanot la'ewjoniem kan geven dan geld
aan Misjlo'ach manot en een grote Seoeda uitgeven.
Mincha is om 13.30 uur. En daarna eet men een feestmaaltijd, de Se’oedat Poeriem. Het
belangrijkste is hier een echte simcha te voelen over de overwinning op onze vijanden. Denk bij
het bensjen aan het uitspreken van het toegevoegde Al Hanissiem, waar in het kort de
gebeurtenissen van Poeriem vermeld. Dit jaar is weer een megilla lezing om 16.00 uur, gevolgd
door het Poeriemfeest met maaltijd voor degenen die zich hebben opgegeven om 17.00 uur.
Maariew op donderdag is
Poeriemmaaltijd.

19.40 uur,

zodat iedereen ruim de tijd heeft voor de

Wij wensen U alvast een Poeriem Sameach!
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