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Welkom 

Welkom bij de opening van het academisch jaar 2017-2018 van het Levisson Instituut. In het 

bijzonder heet ik welkom onze gastspreekster, Tirtsah Levie Bernfeld.  

Zoals gebruikelijk start het nieuwe studiejaar ná de Hoge Feestdagen, die we ook weer net achter de 

rug hebben. 

En alhoewel deze bijeenkomst dit jaar weer in Amsterdam plaatsvindt, is het goed om te 

benadrukken dat wij een landelijk Instituut zijn en dat iedereen uit heel Nederland hier bijzonder 

welkom is.  

Ik zal u kort bijpraten over onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.  Daarna zal onze decaan, 

Rabbijn Menno ten Brink, onze spreekster introduceren. Nadat zij gesproken heeft, zal Menno het 

nagesprek begeleiden.  

En tot slot nodigen wij u graag uit voor koffie of een drankje. 

 

Ba’al Tefilla 

In 2018 zal een geheel nieuwe cursus starten : de cursus Ba’al Tefilla.  

De cursus Ba’al Tefilla leert de cursisten de basis om samen met de voorzanger diensten te kunnen 

leiden. Al jaar en dag doen gemeenteleden/vrijwilligers de dienst als de rabbijn afwezig is. Het is nu 

eenmaal in de praktijk niet mogelijk om bij elke sjoeldienst een rabbijn te hebben. Zeker in de 

mediene is dat moeilijk! Het blijkt dat er echt behoefte is aan mensen, die in staat zijn een aantal 

taken van de rabbijn over te nemen indien nodig. 

 

Het Levisson Instituut neemt de professionalisering van deze vrijwilligers op zich door hen kennis en 

kwaliteit bij te brengen en natuurlijk ook nieuwe mensen op te leiden. Zij leren niet alleen de 

sjabbatdienst te leiden, maar ook een sjiwwe, kiddoesj en havdala maken en meer. Belangrijk is ook 

dat de algemene kennis over jodendom aan de orde komt, alsmede het lezen van Iwriet. 

Dat alles gebeurt in vijf intensieve week enden. 

 

De opgeleide deelnemers zullen een ‘pool’ van mogelijke vervangers gaan vormen, die desgewenst 

ingeroosterd kunnen worden. Gemeenten kunnen dus putten uit deze ‘pool’. 

 

Annette Böckler (voormalig docent liturgie aan het Leo Baeck College) geeft de theorie lessen. Zij is 

mede verantwoordelijk voor het programma.  

Menno ten Brink, decaan en Marianne van Praag (lid van het Management Team), beiden rabbijn, 

bewaken de inhoud en Francine Püttmann (onze directeur) draagt zorg voor de organisatie. 

 



 

 

 

Wordt u nieuwsgierig, ga dan naar de website van het Levisson Instituut, waar u meer informatie zult 

vinden. 

 

Rimon 

Het Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum Rimon zorgt voor het opleiden voor leerkrachten 

voor het jeugdonderwijs binnen de verschillende Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland. Rimon 

ontwikkelt lesmateriaal en ondersteunt de leerkrachten op vele manieren.                                                                                                                              

Sinds medio 2013 is Rimon ondergebracht bij onze Stichting Robert A. Levisson. 

Na vele vele jaren van trouwe dienst en enorme inzet heeft de coördinator Matty van Eldik dit jaar 

het stokje overgedragen aan twee jonge coördinatoren, Lea Abram en Anne-Maria van Hilst. Zij 

hebben een proces ingezet om te komen tot een vernieuwd leerplan anno 2018, want het leerplan is 

inmiddels 10 jaar oud.  

Zij zullen het landelijk Talmoed Tora onderwijs binnen het Verbond verder ontwikkelen. Een aantal 

moderne ideeën uit het algemeen Nederlands onderwijs willen zij binnen het Talmoed Tora 

onderwijs inbrengen. Belangrijk is tegenwoordig bijvoorbeeld dat er niet alleen de nadruk ligt op 

cognitieve kennis, maar ook op de zgn. ‘soft skills’, en daarmee bedoelen wij dan:  het joodse gevoel 

en de leuke dingen van het jodendom. 

En er wordt momenteel hard en met veel enthousiasme gewerkt aan de vernieuwde website. 

 

Rabbijnenopleiding 

Wij zijn heel tevreden over deze nieuwe ontwikkelingen. Echter het opleiden van rabbijnen blijft 

onveranderd onze belangrijkste taak. 

Ons Instituut biedt een mooie, gedegen opleiding, erkend door de CCAR (Central Conference of 

American Rabbis), hetgeen betekent dat de semicha van de hier opgeleide rabbijnen ook in het 

buitenland geldig is. 

 

Desondanks blijft het werven van studenten een lastige taak. Wij hopen dat er het volgende 

studiejaar weer een aantal studenten aan het Instituut gaan starten. Liberaal Joods Nederland heeft 

in de toekomst rabbijnen nodig en het Levisson Instituut wil uiteraard graag opleiden.  

De samenwerking met het Verbond is in het afgelopen jaar groter geworden en gezamenlijk willen 

wij ons inzetten om potentiële rabbijnstudenten te interesseren in de opleiding. 

Tenslotte geeft de rabbijnenopleiding ons Instituut haar bestaansrecht.  

 

Joram 

Daarom is het natuurlijk heel erg leuk om u te vertellen, dat voor onze student Joram Rookmaaker, 

het einde van studie langzaam in zicht is. Het is niet eenvoudig om zonder mede studenten deze – 

part time – studie te doen. Joram heeft een mooi jaar gedraaid. En dat ondanks het feit, dat hij 

inmiddels benoemd is tot legerrabbijn. Dat betekende opleiding en training in het leger, hetgeen 

hem twee en een halve maand studietijd kostte. 

 



 

 

 

En als je dan maar één student hebt, dan is het heel mooi om te weten, dat wij nog nooit een student 

hadden, die tijdens de studie zoveel praktijk ervaring kon opdoen als assistent-rabbijn in Amsterdam. 

Wij hopen allen, dat Joram met dezelfde goede moed de eindspurt gaat maken en wensen hem 

daarin veel sterkte en plezier. 

 

Financiën 

Vorig jaar sprak ik op deze plaats onze grote zorg voor de financiën uit. En uiteraard daaraan 

gekoppeld onze grote zorg of het Instituut nog overeind te houden zou zijn, omdat vaste subsidies en 

langdurige toezeggingen al een tijd waren gestopt. 

Wij hebben er hard aan gewerkt om bronnen aan te boren. Een eerste start is gemaakt met nieuwe 

afspraken met Maror. Daar zijn we heel blij mee. 

Er is natuurlijk veel meer nodig en ook het komend jaar zal de fundraising de volle aandacht krijgen. 

 

Tot slot 

Wij hopen een mooi studiejaar tegemoet te gaan.  

En zoals altijd wil ik toch noemen, dat dat mogelijk is dankzij de medewerking en de enorme inzet 

van onze directeur, Francine, en een aantal mensen, professionals, rabbijnen, academici, die met 

grote betrokkenheid en op vrijwillige basis het Instituut vormgeven en de kwaliteit zorgvuldig 

bewaken. 

  

 

 

 


