
 

 

 

 

 

Beste Vrienden van het Levisson Instituut 

 en allen die ons een warm hart toedragen, 

 

 

 

Amsterdam, augustus 2010 – elloel 5770 

 

 

Dit is de tijd van het jaar waarin wij ons voorbereiden op de Hoge Feestdagen en de dagen waarop wij 

verantwoording afleggen voor wat wij gedaan of nagelaten hebben in het jaar dat achter ons ligt en 

onze goede voornemens voor het nieuwe jaar op realistische wijze proberen te formuleren. Vandaar dat 

ik u vanuit het instituut ook een zodanige beknopte chesjbon hanèfèsj voor te leggen, vooruitlopend op 

het jaarverslag. 

 

De verhuizing: 

Eind juli zijn wij met de LJG meeverhuist naar het nieuwe gebouw, waar wij voor het eerste een hele 

eigen studie-college-vergader-kantoorruimte hebben kunnen huren. Noteert u alvast het bezoekadres, 

als u dat niet allang hebt gedaan: Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam.  

Het postadres en alle andere gegevens onderaan deze pagina blijven ongewijzigd.  

 

De bibliotheek: 

Begin juli verhuisde al de hele bibliotheek, daar we veel tijd nodig hadden om alle boeken op hun plaats 

te krijgen. Dank zij de hulp van een aantal efficiënte vrijwilligers is dit goed gelukt. Er zijn echter nog 

heel wat boeken die nog in de catalogus beschreven en ingevoerd moeten worden. Chava Pappie zal 

daarmee zeker tot het einde van 2010 mee bezig zijn. Ook daarna kunt u de aanschaf van nieuwe boeken 

volgen op de websites van de bibliotheek (zie hieronder) en het Instituut. 

 

De bibliotheek online: 

Ondertussen is de (90% complete) catalogus online gegaan. De website is nu nog in zijn testfase en wij 

stellen uw reacties en opmerkingen. Alle informatie over de bibliotheek is daar te vinden. Omdat de 

boekencollectie zowel de Levisson Bibliotheek als de Judith Druk Bibliotheek van de LJG omvat, zijn er 

twee internetadressen, die u naar dezelfde website leiden: www.levissonbibliotheek.nl en 

www.ljgbibliotheek.nl. Op deze site kunt u ook aangeven als u boeken aan de bibliotheek wilt afstaan of 

als u boeken zoekt die in de collecties ontbreken en die u vindt daarin thuishoren.    

 

De opening van het Academische Jaar 2010-2011: 

Deze jaarlijkse gebeurtenis was gepland voor 31 augustus. Het programma rond de opening van het 

nieuwe gebouw bleek echter zo uitgebreid zijn, dat het bestuur besloten heeft de opening van het jaar 

te verzetten naar de vermoedelijk wat rustiger periode van november. U krijgt daar tijdig uw 

uitnodiging voor. Dit betekent echter niet dat de colleges niet eerder beginnen, zij gaan zoals 

gebruikelijk direct na de Hoge Feestdagen van start. 

 

  

 



 
 

 

De afgestudeerde rabbijnen: 

Als eerste willen we melden dat onze vroegere studenten hun werk allemaal ter tevredenheid doen.  

Zo heeft ook de World Union Rabbinic Review Committee na 1½ jaar monitoren geconstateerd dat er 

geen bezwaren zijn tegen het definitief bevestigen van de internationale erkenning van hun semicha.  

Dit is onlangs gebeurd en wij feliciteren hen met het voltooien van deze, de laatste stap in de opleiding.  

 

De rabbijnstudenten: 

Alle drie rabbijnstudenten hebben een druk maar goed verlopen studiejaar achter de rug, en hebben 

hun tentamens met goed gevolg afgelegd.  

Vermeldenswaardig is verder dat: 

 David Snuijf geheel hersteld is van zijn auto-ongeluk en werkt aan het inhalen van zijn 

opgelopen achterstanden.  Met Gods hulp zal hij eind oktober met zijn Pauline onder de choepa 

staan. 

 Clary Rooda blijft werken als waarnemend rabbijn bij Beit ha’Chidush, maar sinds een aantal 

maanden en als gevolg van nieuwe afspraken onder begeleiding van het Instituut. Daarnaast 

heeft zij onlangs de plaats van rabbijn Albert Ringer als joods pastoraal werker bij het 

PsychoMedisch Centrum Parnassia in Den Haag in een deeltijdbaan overgenomen.  

 Ira Goldberg een volle baan als Strategic Planner heeft gekregen bij de International Criminal 

Court in Den Haag. Zijn speciale “inburgeringsprogramma” in joods Nederland verloopt goed en 

zijn Nederlands tijdens de colleges wordt steeds beter.    

 

De lerarenopleiding 

Nadat de voorzangersopleiding met goed gevolg was afgerond in mei 2009, is de aandacht gericht op de 

voorgenomen lerarenopleiding. De werving van studenten liep naar tevredenheid; het programma is op 13 

juni jl. met 14 studenten van start gegaan. De volgende bijeenkomst zal op 10 oktober plaatshebben, 

deze keer in de LJG Den Haag, alweer vanwege het hele intensieve programma in het Amsterdamse 

gebouw.  

Alle informatie over de opleiding en de studenten en leiding zijn te vinden op de website: 

www.levisson.nl/nl/nieuwe-lerarenopleiding.html. 

Personele wijzigingen: 

In het voorjaar van 2010 heeft mevrouw Ella Wijnschenk-Oesterman de taak van studentenbegeleider 

overgenomen van rabbijn Menno ten Brink, die wel actief blijft in de Academische Commissie. Mevrouw 

Wijnschenk is als lid van de subcommissie Beroepsvoorbereidende Vorming betrokken bij ons instituut 

sinds de oprichting. Een uitgebreider beschrijving kunt u vinden op de website.  

Uw eigen bijdrage: 

Wij zijn de Stichting Levi Lassen, Maror en enkele kleinere privéfondsen dankbaar voor hun niet 

aflatende steun aan het instituut. In gelijke mate zijn wij veel dank verschuldigd aan al onze trouwe 

Vrienden, die de voortgang van het Instituut mogelijk maken.  

Het bestuur hoopt dat nu de nieuwe rabbijnen aan het werk zijn, meer leden van onze gemeenten het 

belang van ons werk zullen inzien en daaraan ook een eigen bijdrage willen leveren. Een uitbreiding van 

de groep Vrienden blijft van levensbelang voor het Instituut.  

Met hartelijke groeten en de allerbeste wensen voor fijne en doorvoelde feestdagen en een goed, zoet 

en gezond 5771, mede namens het bestuur, 

 

Rabbijn David Lilienthal 

Decaan. 
 


