
 

 

 

 

 

Update van enkele ontwikkelingen in en plannen voor 

het Levisson Instituut sinds juni 2004: 
 

1. Begin september is het tweede jaar van start gegaan en zowel studenten als docenten 

zijn er weer met enthousiasme aan begonnen.  

 

2. Gedurende de zomer mochten wij bezoek ontvangen van prof. dr. Marc Bregman van 

het Hebrew Union College te Jeruzalem, een van de leden van ons internationale Raad 

van Advies. Hij ontmoette zowel studenten als docenten, leden van de Academische 

Commissie en van het bestuur. Prof. Bregman heeft uitvoering met ze gesproken en 

schrijft hier een positief rapport over aan de leiding van zijn eigen instituut.  

 

3. In overleg met mevrouw Sarah Friedman, de hoofdbibliothecaris van de Hebrew 

Union College te Jeruzalem is ook een lijst samengesteld van boeken die nu 

aangekocht worden als beginnend referentiebibiotheek voor de studenten. Deze zal 

worden gevestigd in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. 

 

4. Verder zullen de studenten in het komend voorjaar deelnemen aan een gezamenlijke 

studiebijeenkomst in Berlijn met studenten en docenten van het Leo Baeck College en 

het Abraham Geiger Kolleg. In juli zullen zij de tweejaarlijkse Conferentie van de 

World Union for Progressive Judaism en de daarop volgende wereld 

rabbijnenconferentie in Moskou bijwonen.  

 

5. In het najaar 2005 willen wij een 10-dagse rondreis door Israel arrangeren, met als 

doel zoveel mogelijk Liberaal Joodse gemeenten en instellingen te bezoeken en kennis 

te maken met de leiders van de beweging daar. Ook willen we zoveel mogelijk leren 

over hun werk, doelstellingen, problemen en wat er zoals bereikt is over de jaren. 

 Zo mogelijk willen wij de reis ook openstellen voor degenen die de Lerarenopleiding 

onlangs hebben voltooid en voor leiders van onze Nederlandse beweging.    

 

6. Aan de negatieve kant hebben wij afscheid moeten nemen van een student die om hem 

moverende redenen met de studie is opgehouden. Een tweede student heeft een “time-

out” tot het einde van dit kalenderjaar gekregen in verband met tijdsproblemen.  

 

7. Daartegenover staat dat een ander student rabbijn Menno ten Brink is opgevolgd als 

rabbijn van de krijgsmacht, een baan die hij combineert met deeltijdwerk als pastoraal 

verzorger bij “Parnassia,” een bundeling van een aantal psychiatrische ziekenhuizen in 

de regio Den Haag. 

 

8. Wij zijn inmiddels ook begonnen met bekendheid te geven aan de studie en met een 

“talentenjacht,” om zodoende nieuwe studenten aan te trekken, hopelijk voor het 

studiejaar 2005-2006.  

 

 

Amsterdam, 

november 2004 


