
 

 

           N I E U W S B R I E F 

 

 

 

 

Beste Vrienden van het Levisson Instituut 

 en allen die vinden dat het instituut moet blijven bestaan, 

 

Amsterdam, augustus 2011 – menachem-av 5771 

 

Er zijn op dit moment drie LJGs die een (2e) rabbijn zoeken, Amsterdam, Den Haag en 

Brabant. Binnen afzienbare tijd zal Utrecht een opvolger zoeken als rabbijn Navah-Tehila 

terugkeert naar Israel. Bovendien wil de Beit Ha’Chidush gemeente, (die een 

samenwerkingsverband heeft met het Verbond) een gekwalificeerde rabbijn aanstellen.  

Waar moet men deze rabbijnen zoeken?  

Wij in het Levisson Instituut doet ons best om in de noden te voorzien. 

In 2010 kwam er een 10e LJG in het Verbond bij. Een van de in 2008 afgestudeerde 

rabbijnen heeft die gemeente onder haar vleugels genomen. Anderen in dat jaar 

afgestudeerde “Levisson-rabbijnen”  staan LJG Den Haag bij in deze “rabbijnloze” periode.  

LJG Brabant wordt tijdelijk bijgestaan door de decaan van het instituut. 

Maar door de economische situatie en door de uitgebreide fondsenwervingen voor onder 

andere gebouwen voor meerdere gemeenten is het voortbestaan van het instituut in gevaar 

gekomen. Enkele stichtingen die ons met de start hebben geholpen en meer gedaan hebben 

dan ze anders doen, hebben aangegeven dit niet te kunnen voortzetten. Bovendien  hebben 

we vanwege andere fondsenwervingen geen nieuwe Vrienden mogen benaderen.  

De begroting voor de rabbijnenopleiding is beperkt tot zo’n € 140.000 per jaar (zie de 

cijfers in de jaarverslagen, te vinden op onze website). Dit jaar moeten we werken met een 

begrotingstekort van € 40.000. We hebben dringend uw financiële steun nodig als Vriend 

met een wat substantiëler bedrag vastgelegd voor een aantal jaren of met kleinere bedragen 

die samen ook wezenlijk bijdragen aan het werk. 

Nu men de niet-meer-zo-nieuwe rabbijnen en chazzaniem aan het werk ziet, hoopt het 

bestuur dat men – en ook u - het belang van ons werk zal inzien en daaraan ook een eigen 

bijdrage wil leveren. Een uitbreiding van de groep Vrienden en het vinden van stichtingen en 

fondsen die ons willen steunen blijft van levensbelang voor het instituut. 

Wij willen de deuren niet sluiten!  

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

decaan of een van de bestuursleden. 



 

Hoe loopt het met onze activiteiten? 

De rabbijnenopleiding 

Wij hebben op dit moment drie rabbijnstudenten met mogelijk een vierde in aantocht. 

 

 

 

 

 

Twee van hen zullen – im jirtse HaSjeem – in het voorjaar van 2012 hun semicha krijgen, de 
derde enige tijd later. Samen met de eerder afgestudeerden zullen zij –in goed overleg met 

de gemeenten en het Verbond- de verantwoordelijkheden met elkaar delen.       

Zowel de rabbijnenopleiding als de lerarenopleiding verlopen gelukkig volgens plan. 

Voor de rabbijnenopleiding hebben we dit jaar twee buitenlandse docenten gehad.  

Rabbijn prof. Jonathan Magonet, voormalig hoofd van het Leo Baeck College te Londen, 

heeft een hele module “Biblical Narrative and Poetry” gegeven.  

Rabbijn prof. Reuven Firestone van Hebrew Union College te Los Angeles gaf een intensief 

meerdaags seminar: “Islam en de relatie moslims-joden door de eeuwen.”  Lees er meer over 

in de recente artikelen van het Levend Joods Geloof en het Amsterdamse Kol Mokum, die te 

vinden is op de Levisson website (klik op “Vier recente artikelen...” op de Homepage). 

In augustus komt prof. Melila Hellner-Eshed van de Hebrew 

University een Hebrew Union College te Jeruzalem een meerdaags 

seminar “Kabbala and Jewish Mysticism” geven. 

  

Zij zal dan ook de lezing geven tijdens de opening van het 

academische jaar 2011/2012 op zondag 21 augustus a.s. om 15.00 uur. 

(zie de bijlage).     

 

De lerarenopleiding  

heeft in juni het eerste jaar afgerond met een boeiende studiedag in het Joods Historisch 

Museum, om te leren hoe de daar aanwezige materialen gebruikt kunnen worden in ons 

onderwijs. 



 

Rabbijn dr. Michael Shire, de vice-Principal van het Leo Baeck College te Londen en 

oprichter en langjarige directeur van het Centre for Jewish Education heeft ook een 

studiedag voor zijn rekening genomen. Zijn onderwerp was het moeilijk thema van “Hoe 

onderwijs je over God aan de kinderen en aan hun ouders?” 

Lees ook hierover meer op de Levisson website (klik op “Vier recente artikelen...” op de 

Homepage). 

 

De bibliotheek 

De Levisson bibliotheek is in combinatie met de Judith Druk bibliotheek nu uitgegroeid tot 

een van de beste joodse bibliotheken in Nederland, met name op het gebied van eigentijdse 

joodse ontwikkelingen, halacha, feminisme, medische ethiek, filosofie en joodse denkers, 

moderne Toracommentaren en geschiedenis.  

We hopen vanaf oktober aanstaande de bibliotheek op vaste uren te kunnen openstellen en 

met het uitlenen van een deel van de boeken te beginnen.      

De catalogus is op het internet te raadplegen, zie www.levissonbibliotheek.nl.  

Let dan ook op de regelmatig vernieuwde pagina met “recente aanwinsten” (die ook te vinden 

is op de Levisson website).  Daar kunt u ook aangeven als u boeken aan de bibliotheek wilt 

schenken of als u boeken zoekt die in daar ontbreken en die volgens u daarin thuishoren. 

Het wetenschappelijk onderzoek 

Ons eerste onderzoekproject gaat over de ontwikkelingen in het [religieuze] Jodendom in 

Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Ons oud-lid en historicus Chaya Brasz uit 

Jeruzalem werkt er met groot enthousiasme aan en hoopt ons over haar bevindingen te 

vertellen in een lezing tegen het einde van het jaar .  

Op onze website (www.levisson.nl > Archief > Wetenschappelijk onderzoek) kunt u een 

uitgebreide projectbeschrijving lezen. 

Ondertussen worden nu ook plannen ontwikkeld, samen met de Universiteit van Amsterdam 

en de Universiteit Leiden om een tweede onderzoekproject te starten. 

Met vriendelijke groeten en de beste wensen,  

mede namens het bestuur, 

 

Rabbijn David Lilienthal 

Decaan 


