
 

 

 N I E U W S B R I E F 
 

Beste vrienden en donateurs van het Levisson Instituut 

          en allen die het Instituut een goed hart toedragen, 

 

Amsterdam, juni 2013 – siewan 5773 

 

Deze Nieuwsbrief bevat de volgende inhoud: 

 

1. Afscheid van decaan Rabbijn David Lilienthal 

2. Het David Lilienthalfonds 

3. De nieuwe leiding van het Instituut 

4. De Levissonrabbijnen en onze rabbijnstudenten 

5. De gabbai opleiding 

6. Plannen voor de toekomst 

7. De financiën en de komende jaren 

8. Tenslotte 

 

1. Afscheid van decaan Rabbijn David Lilienthal 

 

Op 3 februari 2013 hebben we afscheid genomen van oprichter en 

decaan Rabbijn David Lilienthal. Per 2 september 2012 had hij al 

zijn taken overgedragen aan het nieuwe Management Team, 

aangezien hij met zijn vrouw en oudste dochter naar Israël wilde 

verhuizen. Het afscheid van het Levisson Instituut in de LJG in 

Amsterdam is groots gevierd met diverse toespraken, een lezing en 

muziek. David Lilienthal werd benoemd tot ere-decaan van het 

Instituut en ontving een oorkonde, die speciaal door Brenda 

Kaldenbach was ontworpen. Ook werd David benoemd tot lid van 

de Academische Commissie. U kunt de foto’s en de video’s van 

het afscheid uitgebreid bekijken op onze website: www.levisson.nl 

> Foto’s/video’s > Afscheid van decaan Lilienthal. 

 

Niet alles kon de familie Lilienthal meenemen naar hun appartement in Jeruzalem, waar ze al 

eind februari naar verhuisden. Voorafgaand aan het inpakken van hun inboedel, heeft David 

zijn grote boekenkast bekeken en vele honderden boeken aan de bibliotheek van het Levisson 

Instituut/LJG Amsterdam geschonken. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Deze vele 

boeken, vooral op het gebied van het liberale Jodendom, zullen in de komende maanden in de 

catalogus worden ingevoerd en toegankelijk worden voor iedereen. Het is een bijzondere 

aanwinst voor de bibliotheek. 

U kunt de bibliotheek vinden op www.levissonbibliotheek.nl en www.ljgbibliotheek.nl. 

 

  



2. Het David Lilienthalfonds 

 

Een van de cadeaus die David Lilienthal bij zijn afscheid van het Levisson Instituut op 3 

februari ontving was het David Lilienthalfonds. Dit fonds is bedoeld om jaarlijks een David 

Lilienthallezing te organiseren, waarvan het onderwerp voor een breed publiek interessant 

moet zijn. De eerste lezing zal waarschijnlijk in het najaar van 2013 plaatsvinden. U krijgt 

daarover uiteraard bericht. 

Iedereen die betrokken is bij het Instituut kon geld overmaken en zo werd een mooi bedrag 

symbolisch overhandigd, met daarbij een lijst van namen van de gevers. In dezelfde maand 

februari namen David en Gun Lilienthal ook officieel afscheid van LJG Amsterdam en heeft 

het bestuur van de LJG zijn leden opgeroepen ook aan dit fonds te schenken. Nieuwe donaties 

blijven altijd welkom op ABN Amro rek.nr. 400378213 t.n.v. Stichting Robert A. Levisson, 

o.v.v. DLfonds. 

 

3. De nieuwe leiding van het Instituut 

 

Het Management Team heeft inmiddels ruim acht maanden, 

sinds 2 september jl.,  de leiding over het Instituut.  

 

Op de foto ziet u het nieuwe team, v.l.n.r. rabbijn Menno ten 

Brink (decaan), rabbijn Marianne van Praag (hoofd Beroeps 

Voorbereidende Vorming), Francine Püttmann (directeur 

Algemene Zaken) en prof. Reinier Munk (hoofd 

Academisch Programma). 

 

De taken zijn nu verdeeld over vier personen, waarvan de directeur 20 uur per week, verspreid 

over drie dagen, in dienst is en op kantoor in het gebouw van LJG Amsterdam zit. De 

Levissonkamer is precies boven de kamer van de nieuwe decaan en daardoor kan er 

gemakkelijk overlegd worden. Het Management Team vergadert een keer per maand en 

verder is er veel email en telefonisch overleg. 

Voor alle betrokkenen, waaronder het Bestuur, de Academische Commissie, de BVV 

Commissie, de studenten en de docenten, is de nieuwe structuur nog steeds wennen. Er is niet 

meer een persoon die alles regelt, maar er moet rekening worden gehouden met de functies 

die verschillende mensen nu bekleden. De directeur op kantoor is de spin in het web, die ook 

zorgt dat alles bij haar bekend is en die zo een coördinerende rol kan spelen. Mails naar het 

emailadres van het Instituut, contact@levisson.nl, komen altijd bij haar terecht. 

 

4. De Levisson rabbijnen en onze rabbijnstudenten 

 

Op 1 september jl. verkreeg Ira Goldberg in een mooie dienst in LJG Amsterdam zijn 

semicha en werd tegelijkertijd geïnstalleerd als tweede rabbijn van de Liberaal Joodse 

Gemeente Amsterdam, naast rabbijn Menno ten Brink. Hij is de zesde rabbijn die aan ons 

Instituut is afgestudeerd en hij heeft onlangs ook zijn internationale erkenning gekregen via 

het Rabbinic Recognition Committee van de World Union for Progressive Judaism.  



Speciaal voor de semicha en installatie waren rabbijn 

Yehoram Mazor en chazzan Eli Schleifer uit Israël 

overgekomen. Rabbijn Mazor was Ira’s scriptie 

begeleider en chazzan Schleifer, die de voorzangers van 

het Instituut heeft opgeleid, is een bekende van de 

familie Goldberg. Voor foto’s en video’s van de dienst 

zie onze website:  Foto’s/Video’s > Semicha en 

installatie 2012. 

 

Twee studenten zijn nog met hun studie bezig zijn. Clary Rooda schrijft intussen aan haar 

scriptie over Eco-kasjroet en zal nog stage gaan lopen in o.a. LJG Den Haag, onder toezicht 

van rabbijn Marianne van Praag. David Snuijf heeft zijn stage afgerond in LJG Brabant, onder 

begeleiding van rabbijn Tamarah Benima. David Snuijf heeft laten weten dat hij voor zijn 

werk voor drie jaar met zijn gezin naar Zwitserland gaat verhuizen. Hij zal tijdelijk zijn studie 

aan het Instituut onderbreken.  

 

In september start een nieuwe rabbijnenopleiding. De toelatingscommissie heeft met 

verschillende kandidaten gesproken en op dit moment één nieuwe student aangenomen. Graag 

hadden we gezien dat er een paar nieuwe studenten tegelijkertijd zouden kunnen starten, maar 

niet alle kandidaten voldeden aan onze hoge eisen. In onze volgende Nieuwsbrief zult u 

kennis kunnen maken met deze nieuwe student; haar naam is Hannah Neudecker, lid van LJG 

Den Haag. 

 

5. De gabbai opleiding 

    

Voor het eerst heeft het Levisson Instituut een gabbai opleiding georganiseerd. Dit was tevens 

de eerste opleiding geïnitieerd door het nieuwe Management Team. Het doel van deze 

opleiding was om het niveau van de gabbai, die o.a. tijdens het lezen van Tora zo’n 

belangrijke functie heeft, in alle LJG-sjoels te verhogen 

en ook om nieuwe mensen voor de functie op te leiden. 

Het enthousiasme voor deze opleiding was groot en uit 

alle gemeenten hebben mensen deelgenomen. Ook Beit 

Ha’Chidush uit Amsterdam, waar een 

samenwerkingsverband binnen het Verbond mee bestaat, 

had drie deelnemers gestuurd. In totaal namen bijna 40 

mensen deel. De drie bijeenkomsten werden gehouden in 

de sjoels van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Onder 

leiding van de decaan werden de lessen mede gegeven 

door andere rabbijnen en ervaren gabbaiem en 

sjammasjiem uit de verschillende gemeenten. Vele 

aspecten van het gabbaoet kwamen aan bod, er waren 

levendige discussies en er is grote vraag naar een handleiding. Daarom zal door het College 

van Rabbijnen, in samenwerking met het Levisson Instituut, een Gabbai-gids worden 

samengesteld, waarin de gabbai elk onderdeel makkelijk kan vinden en waarin vele variaties 

en mogelijkheden in de sjoels beschikbaar zullen zijn. 

  



6. Plannen voor de toekomst  

 

Onze plannen voor het komend jaar beginnen al snel. In het komend weekend van 8-9 juni zal 

er weer een nascholing voor onze voorzangers plaatsvinden. We zijn verheugd dat Josee 

Wolff die komt verzorgen. Zij is een zeer goede bekende in LJG Nederland, vele jaren was zij 

lid van LJG Gelderland en heeft er ook als chazzan gezongen. Nu woont en werkt zij alweer 

lange tijd in New York en komt speciaal voor onze Levisson-voorzangers naar Nederland. 

In oktober zal ook de Amerikaanse chazzan Gershon Silins, nu werkzaam in Engeland, naar 

Amsterdam komen voor een nascholingsweekend voor de voorzangers. 

 

In het najaar hopen wij ook voor de nascholing van de rabbijnen sprekers te kunnen 

begroeten, u hoort daar nog nader over.  

 

Voor de hierboven genoemde David Lilienthallezing in het najaar krijgt u natuurlijk een 

uitnodiging. Zodra wij definitieve afspraken met de spreker hebben gemaakt, zullen wij de 

uitnodiging versturen. 

 

U heeft al kunnen lezen dat wij in september weer beginnen met een nieuwe 

rabbijnenopleiding. De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. Uiteraard hopen we dat er 

in de loop van de tijd nog een of meerdere studenten zich zullen aanmelden. 

De leraren die de opleiding in juli 2012 afgerond hebben, zijn allen aan het werk in de 

gemeenten. Intussen zijn er weer nieuwe leraren bij gekomen, die ook een opleiding moeten 

krijgen. Het plan is om hen allereerst een basiscursus aan te bieden en pas als er voldoende 

mensen en middelen zijn, weer een volledige opleiding te starten. 

 

Voor de iets langere toekomst heeft het Levisson Instituut plannen om een ba’al koree 

opleiding te starten voor iedereen die tijdens sjabbat of de feestdagen Tora leest (lajent) of dat 

wil leren. Plannen daarvoor zijn ook afhankelijk van de financiële haalbaarheid. 

 

7. De financiën en de komende jaren 

 

Wij zijn tevreden over wat er zoal bereikt is in ruim tien jaar van het Instituut. Onze rabbijnen 

werken nu in alle LJGs in Nederland, chazzaniem en leerkrachten in bijna alle gemeenten en 

ook de gabbaiem zijn in alle LJG-sjoels actief. Het Levisson Instituut werkt hard aan het 

verder uitbouwen van de professionaliteit van onze LJGs. 

 

Over minder dan tien jaar zullen de eerste rabbijnen van ons Instituut, die nu in onze 

gemeenten werkzaam zijn, met pensioen gaan. Nieuwe mensen moeten opgeleid worden om 

hun taak over te nemen. Met een student starten we dus nu komend najaar. Wij hopen dat in 

de komende jaren nog meer rabbijnstudenten zich zullen aanmelden. Het belangrijkste doel 

immers van het Levisson Instituut is het opleiden van rabbijnen. Hier ligt onze eerste 

prioriteit. 

 

Er is grote behoefte aan meer leerkrachten voor het jeugd- en volwassenonderwijs, daarom 

zouden wij graag met een nieuwe groep beginnen, maar daar is geen geld voor. Daarom 

willen wij eerst een basiscursus aanbieden. 



Gelukkig kunnen wij met de voorzangers nog wel enkele jaren wachten, die gebruiken hun 

opgedane kennis goed en geven mensen in hun gemeenten zelf de basiskennis mee die nodig 

is om in standaarddiensten goed te functioneren. 

 

De organisatie van het Instituut met zijn nieuwe structuur in de vorm van een vier-hoofdig 

Management Team begint goed ingewerkt te raken, de leerplannen en de ervaring zijn er. 

Maar alles kost geld, en met de voortdurende crisis wordt het steeds moeilijker de gelden te 

vinden die wij nodig hebben. Het voelt ook niet goed om een nieuwe meerjarige opleiding 

van start te laten gaan als wij niet verzekerd zijn van de financiering van deze hele periode; 

het is eigenlijk niet eerlijk tegenover studenten om hen iets te beloven als je er niet zeker van 

bent dat je het kunt waarmaken. 

 

Wij appelleren dus aan u allen om ons te helpen en te blijven steunen in het werk dat we doen. 

Leden van de Vrienden van Levisson, hebben zich verbonden om jaarlijks een vast bedrag 

van tussen de € 250 - € 1000 voor de komende 5-6 jaar te doneren, en dat is van cruciaal 

belang. Maar we hopen op uitbreiding van deze betrokken donateurs, waarbij natuurlijk ook 

kleinere bedragen van harte welkom zijn. Kleine en grotere stichtingen en fondsen die ons 

met wat grotere bedragen willen steunen, behoren ook tot de vaste basis van waaruit wij 

kunnen blijven werken, en de toekomst van het leiderschap van Progressief Joods Nederland 

kunnen blijven garanderen. Erfenissen en legaten kunnen de basis vormen voor een 

kapitaalfonds en dus een levensverzekering zijn voor de toekomst en de continuïteit van het 

Instituut. Wilt u ons helpen door zelf bij te dragen en ons de weg te wijzen naar anderen die 

ons werk willen steunen?  

Zie ook hiervoor onze website (www.levisson.nl > Steun ons) of neem contact op met de 

decaan of een van de bestuursleden.  

 

8. Tenslotte 

 

Deze Nieuwsbrief sturen wij u toe per email of met de post. Uit kostenoverweging zouden wij 

heel graag meer mensen deze brief met de mail willen toesturen, maar wij zijn niet altijd in 

het bezit van uw emailadres. Als u er geen bezwaar tegen heeft onze Nieuwsbrief voortaan 

per elektronische post te ontvangen, verzoeken wij u uw emailadres door te geven aan onze 

directeur Francine Püttmann via contact@levisson.nl. 

 

 

Met vriendelijke groeten en de beste wensen,  

mede namens het Management Team en het Bestuur, 

 

 
Rabbijn Menno ten Brink 

Decaan 

   


