
JaarlijkseThee

e jaarlijkse Thee van de damescommissie op 
28 oktober die in de zaal Keter Malchut plaats 
vond trok veel mensen aan. Al onze vrijwil-
ligsters waren al ‘s morgens komen opdagen; 

de ene met een prachtige taart, de andere met mooi 
versierde fruit of met smakelijke koekjes. Ze waren al-
lemaal gekomen om een handje toe te steken. Het 
meest indrukwekkend was de ploeg die de zaal omvor-
mde tot een adembenemend decor. Het buffet, een lust 
voor de ogen en voor de smaakpapillen, was prachtig 
versierd. Men moest het allemaal zien om het te 
geloven!
Het hoogtepunt van de namiddag was natuurlijk de 
voorstelling van onze kinderen. De meisjes van de Je-
sode Hatora gaven een mooie dansvoorstelling onder 
leiding van Nechama Peterfreund. Iedereen genoot er-
van, zowel de moeders, grootmoeders, tantes, zusters 
enzovoort...Op een zeker ogenblik was de zaal zo 
propvol dat het jonge publiek op de grond moest gaan 
zitten. Ze konden ook buiten naar hartelust op de tram-
poline springen.
Wij willen langs deze weg allen die ons geholpen heb-
ben van harte bedanken. Tevens willen we onze trouwe 
sponsors bedanken, alsook de winkeliers van de stad 
die ons mooie geschenken voor de tombola hebben 
geschonken. De opbrengst van deze Thee is bestemd 
voor de sociale hulp aan de arme families in onze stad. 
Gezien de noden in onze gemeenschap zal het vlug op-
gebruikt zijn! 

Het is inherent aan onze traditie om de behoeftigen te 
helpen. Ten allen tijden hebben we dit gedaan en zo 
zullen we altijd trachten verder te doen!
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           Feesten in hetRusthuis       2015
p 3 september vierde men in het vooruit-
zicht van Rosh Hashana 5776.
Twee dames, Macha Daum en Betty 
Parnas, boden deze namiddag aan. 

Ook al zijn de Hoge Feestdagen ernstige dagen, 
het was een gepaste gelegenheid om aan iede-
reen een gelukkig jaar toe te wensen en bijgevolg 
was de sfeer buitengewoon aangenaam. Het feit 
dat de twee sponsors van verschillende genera-
ties waren droeg bij tot het feit dat iedereen zich 
betrokken voelde, zowel jong als oud. De hoop 
voor iedereen op een beter jaar werd met veel 
geloofsovertuiging uitgedrukt.
Voor Chanoeka werd hier ook gecelebreerd. Het 
feest werd aangeboden door Rachel Finkelstein 
en Mirel Leah Mörsel. Ze hebben allebei een 
Simcha (familiefeest) in hun familie en ze wilden 
de residenten van het rusthuis ook daarvan laten 
genieten. Het was een gevarieerd programma. 
Het koor van de leerlingen van de Jesode-Hatora 
zongen mooie liedjes onder begeleiding van 
Mevr.Grosz. Dan werd het gebak en het fruit 
uitgedeeld, en natuurlijk werden de traditionele 
“pontchkes”ook geserveerd. Nadien stak Rabbi 
Zafir de Chanukakaarsen aan en dan waren de 
jongens van de Javne school aan de beurt. 
Ze voerden een mooie prestatie uit onder be-
geleiding van hun directeur M.Oseri. Het werd 
echt een gevulde namiddag!
De dames van ons comité hadden zich weer echt 
overtroffen.
Iedereen had een inspanning gedaan en het resul-
taat was geweldig. Hopelijk zullen de lichten van 
Chanoeka voor ons altijd blijven verder branden!

Giften op het feest
Bendavid Adina

Davids Madeleine
Holzer Blima

Lieberman Anna
Maier Betty
Mörsel Gitta
Pollak Dori

Het verhaal van Chanoeka weerspiegelt de ul-
tieme overwinning van de waarden van de Thora. 
En ondanks het feit dat deze gebeurtenissen zo 
lang geleden plaatsvonden is deze strijd tot op 
heden nog altijd actueel.
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