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helaas tellen vrouwen, die gewoonlijk in prettige
aantallen aanwezig zijn, vooralsnog niet mee
Bloeme Evers-Emden
in NIW 25 oktober 2013 • 21 chesjwan 5774

NEEM NU EEN PROEFABONNEMENT OP HET NIW

BEL (020) 524 55 55 VOOR 10 NUMMERS VOOR 10 EURO
149 JAAR JOODS NIEUWS

chaf/kaf

Naast het jaarlijks wisselende
cursusprogramma biedt Crescas nu
ook de mogelijkheid van online
leren. Thuis, op het moment dat
het ú uitkomt, in úw tempo. U volgt
deze cursussen op uw computer,

uw laptop, uw tablet, en een deel
van de cursussen zelfs op uw smart
phone. Het online cursusaanbod
wordt regelmatig uitgebreid
met nieuwe cursussen. Kijk op
www.joods.net en maak een keuze.

e-mail info@crescas.nl telefoon 020-640.23.80 informatie www.crescas.nl cursussen www.joods.net
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Welkom

STAP OP JOUW

Inhoudsopgave

Welkom
Beste Limmoednik,
Van harte welkom. Je staat aan het begin van
een leerzame en enerverende dag als volgende
stap op jouw Joodse weg, of je nu orthodox,
conservatief, liberaal, of seculier bent. Limmoed
is voor iedereen. Dit betekent ondermeer dat
Limmoed strikt kosjer is en dat we respect
hebben voor elkaars mening.

Het is voor alle vrijwilligers een uitdaging geweest om
weer een groots Limmoed evenement te organiseren.
Om te beginnen voor alle leden van het kernteam. Zonder
hun tomeloze inzet hadden we Limmoed Amsterdam niet
kunnen realiseren. Alle lof en dank.
•

•

•

•

•
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Voor het programmateam dat alles uit de kast heeft
getrokken om een zeer gevarieerd en prachtig
programma samen te stellen. Verderop in dit programmablad zul je zien dat er voor elk wat wils is met een ruime
keuze aan lezingen, workshops en voorstellingen.
Voor de penningmeester, die de toegangsprijs weer zo
laag mogelijk heeft weten te houden, zodat iedereen
aan Limmoed kan deelnemen. Dat kon mede door de
bijdragen van subsidiegevers, sponsors en deelnemers.
Voor het pr-team dat heeft gezorgd voor de website, de
nieuwsbrieven, de flyers en de advertenties en voor dit
programmablad.
Voor het logistieke team dat zich voor een vlekkeloos
verloop heeft ingezet door te zorgen dat alle faciliteiten
op de locatie aanwezig zijn, de bewegwijzering in orde
is, er tijdens de pauzes iets te nasjen en te drinken is
en dat je kunt genieten van een heerlijke kosjere lunch.
Voor het team deelnemerscontact dat steeds paraat was
om de talrijke contacten met deelnemers en vrijwilligers
te onderhouden.

Limmoed Amsterdam

En natuurlijk dank aan alle dagvrijwilligers. Hun inzet bij
onder andere de inschrijving van deelnemers, het bemensen
van de koffie en theepunten en de inrichting van lokalen,
is onmisbaar. Alleen samen kunnen we Limmoed maken tot
hét evenement voor Joods Nederland.
Verder bedank ik graag:
• Alle sessiegevers voor hun inspirerende en boeiende
lezingen, workshops en optredens.
• Het team van Het Sieraad en ROC voor hun gastvrijheid
en enorme hulp voor en tijdens Limmoed.
• De madrichiem voor het begeleiden van Jong Limmoed.
• Harmke Hienekamp voor de technische ondersteuning
bij het maken van het programmablad.
• Ruud Uittenboogaard voor het mooie drukwerk.
• Iedereen die op welke andere manier dan ook heeft
geholpen om Limmoed Amsterdam 2014 tot een succes
te maken.
Om inzicht te krijgen hoe je Limmoed Amsterdam hebt
ervaren, vraag ik je de evaluatie in te vullen die je binnenkort krijgt toegestuurd. Jouw ervaringen helpen ons om een
volgend evenement nog beter te organiseren.
Tot slot wens ik je namens het hele team een fantastische
dag en als jij tevreden kunt terugkijken, dan zijn wij dat ook.
Louis Polack,
Voorzitter Limmoed Amsterdam 2014
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Limmoed Nederland
Welkom bij Limmoed Amsterdam 2014, het
zevende jaar dat Limmoed in Nederland volledig
door vrijwilligers wordt georganiseerd. Het is
mooi om te zien dat het Limmoedconcept in
Nederland zo enthousiast wordt omarmd. Om
die reden heeft Limmoed ervoor gekozen om
in 2013 haar vleugels uit te slaan en een aantal
evenementen buiten de regio Amsterdam te
organiseren. Dit is goed bevallen en in de nabije
toekomst zullen we hier vervolg aan geven. Weet
jij een leuke plaats om een volgende Limmoed
te organiseren? Laat het ons weten.

Vandaag zul je rennen van de ene sessie naar de andere
waarbij je een keuze hebt uit meer dan tien verschillende
sessies per ronde. Sessies die variëren van uitleg over
Maimonides, het kaddisj gebed en de misjna tot chawroeta
(samen leren) social media, Israëlisch volksdansen, muzikaal cabaret of tehilliem (psalmen) meezingen. Ik ben trots
op het Limmoedteam dat er dit jaar opnieuw in is geslaagd
om een prachtige dag neer te zetten waar iedereen welkom
is, ongeacht religieuze achtergrond, leeftijd, of politieke
voorkeur. Limmoed is er voor iedereen die wil groeien op
zijn of haar Joodse weg.
Als deel van een wereldwijde ‘Limmoedfamilie’ hanteert
Limmoed Nederland zeven gedeelde waarden en principes.
Het centrale principe ‘leren’ gaat over persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden. Leren verandert mensen,
inspireert tot actie en opent nieuwe werelden. Iedereen
kan een leraar zijn, iedereen zou een leerling moeten zijn.
Limmoed streeft naar het creëren van een leeromgeving
waarin mensen kunnen reflecteren en groeien.

De laatste jaren zijn op meer dan vijftig plaatsen Limmoedevenementen georganiseerd, waaronder in Australië,
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Turkije, Duitsland, Frankrijk en
dus ook in Nederland. Ik moedig je van harte aan om de
Limmoedsfeer ook eens in een ander land op te snuiven om
je horizon te verbreden. Kijk voor de kalender op
www.limmudinternational.org/calendar.
Heb je ideeën hoe Limmoed de volgende keer nog interessanter, groter, inspirerender of leuker kan worden? Laat
ons dat dan weten. Nog beter, de beste manier om jouw
ideale Limmoed te creëren is door zelf actief deel te nemen
in ons Limmoedteam. Je bijdrage is zeer welkom. Voor tips
en ideeën, schiet een van onze vrijwilligers aan of stuur een
e-mail naar info@limmoed.nl.
En last but not least, onmisbaar voor Limmoed zijn de vrijwilligers. Een groot compliment voor voorzitter Louis Polack
en het vrijwilligersteam die het afgelopen jaar hard hebben
gewerkt om Limmoed Amsterdam 2014 tot een succesvolle
en leerzame dag te maken.
Ben (zoon van) Zoma zei: “Wie is wijs? Diegene die
leert van alle mensen”, want er is gezegd: “Van
allen die mij onderwezen heb ik begrip gekregen.”
Tehilliem 119:99. Pirké Awot, H4, misjna 1(a).

Ik wens je een leerzame en inspirerende dag toe.
Daniël Elzas,
Voorzitter Stichting Limmoed Nederland

Limmoed is ruim 30 jaar geleden in Engeland opgezet.
Docenten die Joodse les gaven, op allerlei niveaus en in
verschillende vormen, besloten elkaar te onderwijzen. In
de loop van de jaren is dit initiatief uitgegroeid tot Limmud
Conference met 2.500 deelnemers die een week lang bij
elkaar komen.
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Limmud International

Dear Friends,
It is with great pleasure that I am writing to you to wish mazel tov to
everyone at Limmoed Amsterdam for this year’s event.
Limmud was launched more than 30 years ago in the UK and has now spread around the
world. Limmud’s unique model of volunteer-led, cross-communal, multi-generational and
transformational Jewish experiences is now truly global. There are
now 80 Limmud groups in 38 countries round the world. In 2013
there were over 50 Limmud events run by 3,000 volunteers with
25,000 participants, including first time events in Belarus, Peru
and India. These events are all inspired and supported by Limmud
International and you can find out more at www.limmudinternatio
nal.org.
My congratulations therefore to the wonderful team who have put
so much effort into creating Limmoed Amsterdam this year and
wish you a very successful event. I know how dedicated the team are and I have no doubt
that this year’s event will see Limmud in the Netherlands going from strength to strength.
With warmest wishes,
David Hoffmann
Chair Limmud International
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Praktische informatie
Badge
Bij je inschrijving krijg je een badge met je naam. Om veiligheidsredenen is het belangrijk en daarom verplicht om
je badge tijdens je hele verblijf op Limmoed zichtbaar te
dragen.
Gelijkwaardigheid is essentieel voor Limmoed. Op de
badges staan daarom alleen de voornaam en de achternaam van iedereen. Of je nu rabbijn, minister, timmerman of
student bent. Iedereen draagt persoonlijk bij aan Limmoed
door er te zijn en mee te doen. Daarom staan op de badges
ook geen aanspreektitels of namen van organisaties.

BHV
We hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft, maar er kan
een situatie zijn dat je toch een EHBO-medewerker nodig
hebt. Meld je dan bij de informatiebalie in het Atrium. Bij een
eventueel veiligheids- of brandalarm, of bij andere calami
teiten fungeren de huismeesters als (ontruimings)coördinator BHV. Voor ieders veiligheid is het in zo’n situatie
essentieel dat je hun aanwijzingen stipt opvolgt.

Hulp nodig?
In het Atrium is een informatiebalie voor algemene vragen
en voor het afgeven of ophalen van gevonden voorwerpen.
Sessiegevers kunnen hier ook terecht met vragen. Heb je
tijdens Limmoed een vraag of heb je iets nodig, dan vind je
in het hele gebouw ook Limmoed vrijwilligers die je graag
helpen. De vrijwilligers zijn te herkennen aan een Limmoed
button met ‘Kan ik je helpen?’.

Toegankelijk voor mindervaliden
Het gebouw is drempelvrij. In het gebouw is een ruime lift
aanwezig en een invalidentoilet.

Gevonden voorwerpen

Rookbeleid
In het Sieraad en het ROC mag niet worden gerookt, ook
niet in de toiletten.

Ben je vrijwilliger?
In het Atrium is een informatiebalie waar je je kunt aan
melden als je vrijwilliger bent of wilt zijn om even mee te
helpen. Helpen kan bijvoorbeeld al door bij een van je
sessies te zorgen dat er geen ‘rommel’ in het lokaal achterblijft. Daar is iedereen blij mee.

Eten en drinken
De lunchpauze is van 13.15 - 14.00 uur. Bij het lunchbuffet
krijg je een lunchpakket met belegde broodjes en fruit. De
lunch is verkrijgbaar in het Atrium en in Dizengoff (zie de
plattegrond). De hele dag kun je koffie, thee, frisdrank en
koekjes halen in het Atrium.
Voor de avondmaaltijd kun je van 17.30 - 18.00 uur bij verschillende standjes op de sjoek eten kopen, zoals falafel
en pizza.

Controleer voordat je een klaslokaal verlaat, of je je spullen
bij je hebt. Gevonden voorwerpen kun je brengen en afhalen
in Ben Gurion.

Afgesloten ruimte voor bagage
Tijdens Limmoed is er een afgesloten ruimte waar je tassen of koffers in bewaring kunt geven. Vraag ernaar bij de
informatiebalie. Denk eraan om waardevolle spullen uit je
bagage te halen. Het afgeven van bagage gebeurt op eigen
risico.
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Houd Limmoed schoon en milieuvriendelijk

Tefilla/gebed

We zijn de directie en medewerkers van het Sieraad en het
ROC zeer dankbaar dat we hun gebouw mogen g
 ebruiken.
Laten we er daarom voor zorgen dat we de lokalen weer
achterlaten zoals we ze bij het begin van Limmoed hebben aangetroffen. Belangrijk is onder andere dat iedereen
meehelpt om eventuele ‘rommel’ aan het eind van een sessie op te ruimen.

Limmoed geeft iedereen die dat wil de mogelijkheid tot
gebed. Hiervoor kun je terecht in lokaal 2.32. Gebeds
diensten worden niet georganiseerd, maar het staat iedere
deelnemer vrij om dit zelf te doen. Limmoed verwacht van
iedereen respect voor de verschillende manieren waarop
mensen hun Joods-zijn beleven.

Hou er verder alsjeblieft rekening mee dat eten in een
lokaal niet is toegestaan. Je vindt in elk lokaal en op de
lunchlocaties prullenbakken waar je je etensresten kunt
weggooien. Er zijn ook bakken voor papierafval.

Donaties

Omdat Limmoed open is voor alle Joden, is alles strikt
kosjer. Daarom gebruiken we plastic bekertjes voor de

koffie, thee en frisdrank. Die plastic bekertjes zorgen helaas
voor veel afval. We hebben daarvoor etiketten zodat je je
eigen beker kunt merken en hergebruiken.

Tijdens Limmoed bieden we je een boeiend en veelzijdig programma in een aansprekende locatie. Daarvoor en voor de
organisatie eromheen is veel geld nodig. Naast je bijdrage
in de vorm van de toegangsprijs zijn we daarom heel blij als
je ons extra wilt helpen met een donatie. Dit kun je doen
met een gift in de Limmoed tsedakabus. Je kunt ook een gift
overmaken op ING-rekening NL14INGB0005295677, t.n.v.
Stichting Limmoed Nederland te Rotterdam. Vermeld bij de
omschrijving ‘Donatie’.

Kom op tijd en blijf
Het is niet beleefd om te laat te komen voor een sessie en
het stoort de presentatie van de spreker. Als de sessie van
je eerste keuze vol is of al is begonnen, kijk dan of je naar
een andere sessie kunt gaan.

Foto’s en opnames tijdens sessies
Foto’s en video- of geluidsopnames maken is alleen mogelijk
met toestemming van de sessiegever(s) en iedereen die
gefotografeerd of opgenomen wordt. Laat verder alsjeblieft
je mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen voor
persoonlijk gebruik tijdens de sessies - stil - in je tas zitten.

Religieuze teksten
Als je religieuze teksten krijgt en deze niet wilt houden, gooi
ze dan niet weg, maar geef ze aan een van de vrijwilligers.
Uit respect is het namelijk een Joods gebruik om religieuze
teksten niet achteloos bij het afval te gooien, maar te
begraven (in een ‘gniza’). Ook fotokopieën van religieuze
teksten worden niet weggegooid.
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Sjoek
Bezoek de sjoek (markt) in het Atrium. Ga langs de unieke
collectie van Nederlands beste Judaica, Israël gerelateerde
items, kunst, boeken, informatie en veel meer. Er is nooit
een makkelijkere manier geweest om al je Joodse inkopen
op één plek en op dezelfde tijd te doen. Er is voor elk wat
wils. Bovendien zie je daar ook de stands van de door
Limmoed Amsterdam 2014 gesteunde goede doelen. De
sjoek is de hele dag geopend.

Limmoed Amsterdam
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Zo werkt Limmoed
Tijdens Limmoed verken je je eigen Joodse pad.
Wat vind jij belangrijk? Tora, muziek, Israël,
meditatie of iets anders? Op Limmoed stel je je
eigen programma samen.

Na elke sessieronde heb je vijftien minuten de tijd om naar
een volgende sessie te gaan. Tussen ronde drie en vier is
een langere pauze voor de lunch. Houd er rekening mee
dat die op tijd beginnen. Per ronde kan je kiezen uit meer
dan tien verschillende sessies. Je kunt niet van tevoren inschrijven. Als de sessie van je eerste keuze vol zit, ga dan
zo snel mogelijk naar die van je tweede keuze. We zijn er
zeker van dat er telkens iets interessants voor je bij zit.
Kijk ook wat de laatste wijzigingen zijn. Misschien gaat een
sessie van je keuze niet door. Of misschien is er een sessie
toegevoegd waar je graag heen zou willen gaan.

Om een afgewogen keuze voor elke sessieronde te kunnen
maken, vind je in dit programmablad een beschrijving van
elke sessie en een biografie van alle sessiegevers.

Jong Limmoed
Voor de leeftijdsgroepen 6 t/m 8 en 9 t/m 12 jaar is een
speciaal programma van vier sessierondes met allerlei
activiteiten, verspreid over de hele dag.
De hele dag zullen madrichiem (jeugdleiders) meelopen
met het programma. Zij zorgen er voor dat het de kinderen
aan niets ontbreekt. Zij stellen hen op hun gemak, doen
spelletjes met ze in de pauzes, helpen bij de workshops,
zorgen ervoor dat ze wat te eten en te drinken krijgen, dat
kinderen met heimwee naar hun ouders kunnen bellen en
regelen verder alle andere dingen die voorkomen.
We zullen de kinderen een leuke dag bezorgen, zodat je
zelf onbezorgd Limmoed kunt meemaken.

Leren bij Limmoed is een feest.
Wij wensen jullie een geïnspireerde dag!

Amsterdam is het mooist vanaf het water. Ons aanbod aan groepsarrangementen
staat garant voor een onvergetelijke dag op het water.
T 020 217 0500 canal.nl
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Mijn programma
Sessie
09.00 - 10.00 uur Inschrijving

10.00 - 10.55 uur Ronde

1

11.10 - 12.05 uur Ronde

2

12.20 - 13.15 uur Ronde

3

Lokaal
Ben Goerion

13.15 - 14.00 uur Pauze en lunch

14.00 - 14.55 uur Ronde

4

15.10 - 16.05 uur Ronde

5

16.20 - 17.15 uur Ronde

6

17.30 - 18.00 uur Avondmaaltijd en afsluiting

Atrium

18.00 - 20.00 uur Avondprogramma
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Sessies
Ronde
10.00 - 10.55 uur

1

De tien geboden van het brein
René Kahn gaat in de lezing dieper in wat we kunnen doen
of laten om ons brein gezond te houden. En wel in tien eenvoudige geboden. We zorgen voor ons hart, onze spieren
en ons lijf. Waarom zouden we dat niet voor onze hersenen
doen? Ons brein is immers minstens zo belangrijk voor ons
functioneren. Zo maakt het verschil of je moeilijke leerstof
tot je neemt of luiert voor de tv. En het heeft effect als je op
jonge leeftijd een instrument leert bespelen en veel oefent.

Israël een staat voor Joodse burgers
of voor alle burgers?
Rosa geeft een korte inleiding over de oorspronkelijke
aannames voor de op te richten staat Israël en over de
realiteit van de laatste decennia en van vandaag. Daarna
volgt een discussie over de dilemma’s van een democratie
op religieuze grondslag.
Roza van der Wieken | Discussie - 2.23

Israël in West-Afrika
Israël werkt vanuit de ambassade in Dakar, Senegal aan
de opbouw van de land- en tuinbouw in West-Afrika met
behulp van het Israëlische TIPA irrigatiesysteem. Het is een
voorbeeld van hoe Israël bijdraagt aan tikoen olam. Erwin
vertelt erover en over de politieke en sociale impact van
deze werkwijze.

René Kahn | Lezing - Knesset

Erwin Brugmans | Discussie - 2.24B

Een reis in beelden door Erets Israël

Relaties en emotionele groei in de
slagschaduw van oorlogsgeweld

Han toont dia’s van zijn reizen als journalist naar Israël. Hij
zoomt in op de dia’s die hij heeft gemaakt tijdens het bezoek
aan Israël van HKH Prinses Juliana en ZKH Prins Bernhard
en op die van het staatsbezoek van Koningin Beatrix en
ZKH Prins Claus. Dat hij niet alleen een uitstekende fotograaf is, bewijst hij met zijn boeiende verhaal bij de dia’s.
Han Schenk | Lezing - 2.22a

Shema: listen with Rashi
We say the Shema frequently, preferably twice a day. But
how carefully do we think about these familiar words? Come
and discover with Lindsey how Rashi’s commentary on the
first paragraph of the Shema offers us an opportunity to put
more into - and get more out of - the Shema.
Lindsey Taylor-Guthartz | Tekststudie - 2.22B

diversiteit
12
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Oorlog, vervolging en ‘man made disaster’. Heftige en nare
gebeurtenissen als decor bij het opbouwen van een gezin.
Waarom worden deze soms zo ‘uitgeleefd’ in latere rela
ties? Kun je als kind of partner ruimte maken voor eigen
emotionele groei, met behoud van respect en liefde voor de
getraumatiseerde naaste? Of vermijd je dit beladen thema
liever? Kan men daar ooit bevredigend uitkomen? Vragen
die Fedia bij deze lezing bespreekt.
Fedia Jacobs | Lezing - 2.26A

Seeing the First Creation story
with new eyes
The ‘personalized’ Second Creation story of Adam and Eve
speaks to the imagination a lot more than does the abstract
First Creation story, but the first story happens to be the one
that really encodes the underlying principles of Judaism.
How it does so will be the subject of Paul’s talk, which will
draw in both traditional approaches to the subject and also
more modern methods that are associated with 20th century
literary criticism.
Paul Gabriner | Lezing - 2.26B
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Talmoed voor jong en oud
De Talmoed is een zee van kennis op alle terreinen van
geschiedenis, filosofie, wetgeving, kennis, kunde en praktische ervaring. De joodse geleerden wisten 2.500 jaar geleden al hoeveel sterren aan de hemel stonden en hoe oud
de kosmos was. In zijn sessie geeft Jacob een bloemlezing
van agada en wetenschappelijke waarheden. Geschikt voor
alle leeftijden.
Jacob de Leeuwe | Lezing - 2.31B

Mosaic matzah plates
Vrijmetselarij en Jodendom
Vrijmetselarij staat bekend als een geheim genootschap. In
werkelijkheid wordt de beslotenheid gebruikt om te werken
aan ‘jezelf’, om zo een beter mens in een betere wereld
te worden. Net zoals het Jodendom ons leert. Jodendom
en vrijmetselarij kennen beide rituelen gericht op inwijding
en broederschap. Hierover en over nog veel meer praten
Andrea en Erik.

Together with Sharon you are going to mozaic a special
matzah plate that you will be proud to put on your Seder
table and use during Pesach. This workshop is for adults
and young adults. No previous experience is needed.
Sharon Welsh | Workshop - 2.34

Andrea en Erik Bachrach | Discussie - 2.30A

Hoe komen tentoonstellingen tot stand?
Hoe worden de keuzes gemaakt om tentoonstellingen te
maken zoals Meier de Haan (2010), Gedurfd Verzamelen
(2011) door Beffie, Van Wezel en Slijper en de komende
tentoonstelling Joden in de Nieuwe Wereld (2015)? Van
onderzoek tot tentoonstelling, van idee of spannende figuur
tot expositie. En de Nieuwe Wereld, hoe kwamen wij Joden
daar terecht en wat is de bijzondere band met Nederland.
Dat wij Joden voor kosmopolieten zijn uitgemaakt is bekend,
dat wij onderdeel waren van de eerste Global 
Villages,
Portugal en de Republiek wat minder.
Joël Cohen | Lezing - 2.30B

Chassidische en biologische G-dswonderen
in deze tijd
Nederland is een overwegend vlak land. Of daaraan de overwegende oppervlakkigheid van de gemiddelde Nederlander
is toe te schrijven, weet Ies niet. Maar het v erschijnsel is er
niet minder zorgwekkend door. Chassidische en biologische
G-dswonderen kunnen deze oppervlakkigheid doorbreken.
Wie wil, kán wonderen zien.
Ies Vorst | Lezing - 2.31A
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Sessies
Ronde
11.10 - 12.05 uur

2

Artis in oorlogstijd
Maarten verzamelde twintig jaar lang gegevens over hoe
Artis de oorlog heeft doorstaan. Hoe hield het personeel
de honderden dieren in leven in de Hongerwinter? Behalve
de dieren, vonden ook ongeveer 300 mensen een veilig
onderkomen in de tuin. Vooral Joden en jonge mannen die
dwangarbeid in Duitsland probeerden te ontlopen.
Maarten Frankenhuis | Lezing - Knesset

How the Jewish calendar can help to
declutter your life
Are you overwhelmed by too much stuff? Is your schedule
overloaded with commitments? In this session Juliet will
explore the impact of clutter - material and metaphorical - in
our busy lives. It shows how the Jewish calendar promotes
practical strategies to make time and space for what really
matters.
Juliet Landau-Pope | Discussie - 2.22A

Hospitality: it’s not just polite, it’s a mitzvah
The mitzvah of offering hospitality to guests is deeply rooted
in the Torah, beginning with Abraham and Sarah. What
can we learn from our ancestors about the importance of
welcoming others? How does this impact our lives as twenty-first century Jews in countries that value privacy? Come
and discuss these questions with Rebecca.
Rebecca Lilian | Discussie - 2.22B

Als de rebbe speelt
Anouk en Jelle brengen hun favoriete Jiddische liederen
mee. Soms komisch, soms triest en hier en daar ontroerend
herkenbaar. De muziek vormt het uitgangspunt voor het
maken en spelen van korte theaterscènes waarin de deelnemers hun Joodse identiteit omarmen, op de hak zetten
en dramatiseren. Dansende rebbe’s, jiddische mama’s en
draaiende dreidels. Wat inspireert jou tot het maken van
theater?
Anouk Dorfmann en Jelle Zijlstra | Muziek/Zang - 2.23

Herdenken: traditie of noodzaak?
Hoe moeten wij, als het al kan, betekenis geven aan de dood
van hen die tijdens de Shoa zijn vermoord? Ging het in de
na-oorlogse jaren vooral om het herdenken zelf, nu zoeken
wij naar instrumenten om ‘het’ door te geven. Maar is dat
alleen het herdenken van de slachtoffers van de Shoa sec?
Of moeten wij Auschwitz ‘gebruiken’ als de morele meetlat,
waarlangs wij andere genociden en discriminatie meten.
Hadassa gaat hierover met de deelnemers in gesprek.
Hadassa Hirschfeld | Discussie - 2.24A

Joods Hospice Immanuel
Sasja belicht het leven van dag tot dag in het hospice: geen
sterfhuis, maar een plek waar levensondersteuning wordt
geboden. Wie wonen er? Wie werken er? Wat is de visie?
Sasja Martèl | Lezing - 2.24B

Temple Mount secrets
For thousands of years the Temple Mount concealed hidden
underground treasures. Archaeologists were never a
 llowed
to access and explore its inner halls. In recent years, excavations were conducted in order to cover the Jewish
remnants. In his lecture Ohad will present the findings and
stories along with rare movies and photos of underground
cavities prohibited to foreign visitors.
Ohad Tal | Lezing - 2.26A
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Het boek van de appel
Marie-José spreekt over Het boek van de appel, een laatmiddeleeuws boekje, waarschijnlijk geschreven in een
Arabische context. Het adviseert bepaalde leerstelligheden
uit de filosofie van Aristoteles over te nemen, omdat die
goed aansluiten bij het geloof, en omdat die de daarvan
afgedwaalden weer terug kunnen leiden naar de juiste weg.
Marie-José Wijntjes | Lezing - 2.26B

Gered voor het Leven
Willy vertoont de documentaire Gered voor het Leven.
Samen met zijn Joodse strijdmakker Max Léons redde de
niet-Joodse Achterhoeker Arnold Douwes tijdens de bezetting ruim tweehonderd Joodse kinderen. Douwes is een van
Nederlands grootste, maar ook meest bescheiden verzetsmensen, die het eigenlijk nooit belangrijk vond zijn bijzondere verhaal te vertellen. Althans, tot de weergave van zijn
levensverhaal in de documentaire. Door de getuigenis van
enkele door hem geredde kinderen en die van Max Léons,
en door Douwes’ eigen herinneringen, worden zijn mens
lievende en risicovolle activiteiten gereconstrueerd.
Willy Lindwer | Film - 2.28

Kabbala en taal
In deze sessie maak je kennis met een van de onderdelen
van de kabbala: de Joodse taalmystiek. Letters hebben een
getalswaarde en elk woord heeft een eigen letterwaarde.
Karin belicht verschillende thema’s via de letterwaarde van
woorden. Door de onderlinge samenhang van letters en de
letterwaarde worden de geheimen in de taal zichtbaar.
Karin Daalderop | Lezing - 2.30A

Patenten door een Joodse bril
Samen met Benjamin neem je een luchtig kijkje in de wereld
van patenten vanuit Joods perspectief. Hij geeft een overzicht van wat patenten zijn en hoe een patentaanvraag in
zijn werk gaat. Daarbij toont en bespreekt hij een aantal
bestaande patenten en gerelateerde aangelegenheden met
een Joods thema.
Benjamin Cohen | Lezing - 2.30B

Is Chanoeka alleen maar gezellig
en is Poeriem Joods Carnaval?
Er is een zichtbaar verschil tussen Chanoeka en Poeriem
enerzijds en de (Hoge) Feestdagen als Jom Kippoer, Rosj
Hasjana en Soekot anderzijds. Poeriem lijkt op carnaval en
Chanoeka is een gezellig lichtfeest dat doet denken aan de
kerstboom. Toch blijven we Poeriem en Chanoeka vieren,
door de eeuwen heen. Zijn ze dan toch religieus, maar op
een lager niveau? Of zijn het juist deze feesten die hoger
op de spirituele ladder staan? Misschien zijn de acht dagen
van Chanoeka de belangrijkste periode van onze joodse
kalender? Zoek, samen met Binyomin, naar een antwoord.
Binyomin Jacobs | Discussie - 2.31A

Het leven van Salomon Kroonenberg
Salomon vertelt over zijn Joodse grootvader, Salomon
Kroonenberg (1891-1961). Over zijn leven als tropenarts in
Indië, als wetenschapper, als directeur van het Nederlands
Israëlitisch Ziekenhuis, als gedeporteerde in Westerbork en
Theresienstadt, als directeur van het Weesperpleinziekenhuis na de oorlog, als polyglot en als vader en grootvader.
Zijn biografie is een van de thema’s in het nog te verschijnen boek De binnenplaats van Babel.
Salomon Kroonenberg | Lezing - 2.31B

The Music of Shabbat Resouled
Come and learn to sing with Dean some of the original liturgical music from Shabbat Resouled, the popular Kabbalat Shabbat service held every month at Finchley Progressive Synagogue in North London. No singing experience is
necessary for this session. All you need is a love of music
and a desire to be ‘resouled’.
Dean Staker | Muziek/Zang - 2.33A

Unieke challekleedjes maken
voor volwassenen
Samen met Wil maak je een uniek challekleedje waarvan er
geen tweede bestaat. Door te stempelen of te sjabloneren
op een lapje stof. We gebruiken alles waarmee je een af
druk kunt maken: kurken, sponsjes, piepschuim enzovoort.
De sjablonen worden gemaakt van plastic mapjes. Maximaal 12 deelnemers.
Wil Noordtzij | Workshop - 2.34
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Juist omdat de vrije wil een illusie is, hebben
we vrijheid nodig
Door onze genetische achtergrond en vroege hersen
ontwikkeling zijn onze karaktereigenschappen, talenten en
beperkingen al voor een belangrijk deel vastgelegd. Juist
omdat de vrije wil een illusie is, moeten wij kunnen leven
zoals ons brein is geprogrammeerd. Deze vrijheid moet de
staat garanderen, zolang die niet ten koste van anderen
gaat.
Dick Swaab | Lezing - Knesset

Israëlisch volksdansen voor beginners
Angela leert je enkele langzame en snelle Israëlische
dansen in verschillende stijlen. De moeilijkheid van de
dansen en het leertempo zijn gericht op deelnemers met
weinig of geen volksdanservaring. Dansplezier staat voorop.
Angela Reutlinger | Dans - 1.07

Yiddish poetry set to popular music
Jan will discuss the various literary, cultural and musico
logical inspirations for Chava Alberstein and The Klezmatic’s
classic CD The Well. He will play excerpts from the CD and
will highlight the multilayered fabric of the songs and the
lyrics, most of which are Yiddish poems set to music.
Jan Schwarz | Lezing - 2.22A

How we defined and now define
our Jewish identity
Shlomo will present a historical survey on the modes Jews
developed and employed in order to define who is Jewish,
what is Jewish, and the implication that history has on the
way we can think nowadays on Jewish identity.
Shlomo Berger | Lezing - 2.22B
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Israëlkritiek versus antisemitisme
Deze sessie gaat over het verschil tussen legitieme kritiek
op Israël en antisemitisme. Israëlkritiek is niet hetzelfde als
antisemitisme, hoe kwetsend wij die kritiek soms ook vinden
en hoezeer wij soms ook denken dat er antisemitisme achter schuil kan gaan. Ten onrechte de antisemitisme kaart
trekken doodt iedere discussie, terwijl de discussie juist
gevoerd moet worden. Met goede argumenten. Guy geeft
je er alle ruimte voor.
Guy Muller | Discussie - 2.23

Immuno-art: kunst uit wetenschap
voor het goede doel
Florry vertelt over haar kunst- en goede doelenproject immuno-art. Dit zijn grote, kleurrijke kunstwerken gebaseerd op
microscopische foto’s die zij heeft gemaakt bij studies naar
de afweer van de mens (immuno). Florry belicht het doel
en de achtergrond van immuno-art en hoe de kunstwerken
zijn gemaakt. In een videopresentatie zie je er voorbeelden
van. Tijdens Limmoed is immuno-art te zien en te bestellen.
De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar nieuwe
behandeling van kanker.
Florry Vyth-Dreese | Lezing - 2.24A

Hoe werkt (Joodse) lobby?
Hoe werkt beïnvloeding door lobby? Hoe boek je succes?
Wat is het verschil tussen lobbyen in Den Haag, Brussel en
Washington? Vragen waarover René met de deelnemers
in discussie gaat. Voor een effectieve lobby zijn netwerken
noodzakelijk. Voor hoe je die opbouwt en hoe je je eigen
boodschap naar voren brengt reikt René handvatten aan.
René Glaser | Discussie - 2.24B

Nieuwe Sjabbatsidoer: niet volgen,
maar doen
Veel sjoelbezoekers gaven aan behoefte te hebben aan
een sidoer die het makkelijker maakt de dienst te volgen. In
de nieuwe Sjabbatsidoer is daarmee rekening gehouden.
Henny praat over het doel en de inhoud van de sidoer. Voor
dat laatste zoomt zij in op Lecha Dodi. Samen met haar
leer je over de achtergronden, luister je naar verschillende
versies en kun je het lied meezingen.
Henny van het Hoofd | Lezing - 2.26A
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Speed-Chawroeta
Chawroeta is de traditioneel Joodse manier van studie.
Samen met een studiepartner, een Chawér, dring je v erder
door in een tekst, Chawroeta brengt een tekst tot leven.
Chawroetastudie is van oudsher verbonden met Limmoed.
Onder leiding van Albert leer je, op traditionele en eigen
tijdse manier, wat het Jodendom te zeggen heeft over
gebed. Is gebed voor onszelf of voor God?

Zoals de Levieten zongen:
de psalmenschat in onze traditie
Zing met Jalda de prachtige, poëtische psalmen (tehilliem)
uit onze liturgie. Ontdek met haar de oude structuur en de
manier waarop de Levieten de tehilliem zongen volgens de
psalmodie zangwijze. Wie weet neem je er iets van mee
naar je eigen gemeente. Iedereen die van zingen houdt, is
welkom.

Albert Ringer | Tekststudie - 2.26B

Jalda Rebling | Muziek/Zang - 2.33A

De derde generatie: kleinkinderen van
Holocaustoverlevenden

Creatief met Tyvek

Natascha laat haar eindexamenfilm van de filmacademie
Lost and Found zien. Deze fllm gaat over het kleinkind van
een Holocaustoverlevende. Daarna is er gelegenheid voor
discussie over het onderwerp: de derde generatie.
Natascha van Weezel | Discussie - 2.28

Met gekleurde velletjes tyvek, een soort plastic, gaan we
manipuleren met de hitte van de strijkbout. Door diverse
bewerkingen, onder andere knippen, ontstaan mooie structuren. Het behandelde stukje kan later goed in een groter
werkstuk of bijvoorbeeld een boekomslag worden verwerkt.
Geschikt voor iedereen. Maximaal 20 deelnemers.
Saskia Weishut-Snapper | Workshop - 2.34

Shut up and write: schrijfworkshop
Rosanne hanteert een simpel motto voor deze workshop:
stil zijn en schrijven. Iedereen is welkom. Voor een beperkt
aantal deelnemers is aan het eind van de sessie de moge
lijkheid om hun werk ter beoordeling voor te lezen.
Rosanne Hertzberger | Workshop - 2.30A

Traditie: milennia oud of (her)uitgevonden?
Als we ons beroepen op traditie, bedoelen we meestal dat
verandering niet gewenst is. Maar de traditie is nog nooit zo
veel veranderd als in de laatste 60 jaar. Hannah bespreekt
opvallende voorbeelden. Vormen deze veranderingen een
bedreiging voor ons voortbestaan, of bewaren zij juist de
essentie van het Jodendom?
Hannah Nathans | Lezing - 2.31A

Grensovergangen tussen leven en dood
In deze lezing behandelt Jacob de invloed van kabbala,
Talmoed en medische ontwikkelingen op het Joodse den
ken over de grenzen tussen leven en dood.
Jacob de Leeuwe | Lezing - 2.31B
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Religie en het brein
Religiositeit - de behoefte het leven te voorzien van een verticale dimensie - is een normale persoonlijkheidstrek. Religie is de man-made levensbeschouwing op die persoon
lijkheidstrek. Religiositeit wordt mogelijk gemaakt door een
functionerend brein. Religiositeit is echter geen ‘product
van hersencellen’, maar bloeit op psychologische bodem.
De discussie met Dick Swaab zal gaan over de vraag of
en welke bijdrage hersenbiologie verschaft aan het wezen
en de betekenis van religiositeit. Hersenbiologie verschaft
geen enkel inzicht in het wezen en de betekenis van dit
fenomeen.
Herman van Praag en Dick Swaab | Discussie - Knesset

Israëlisch volksdansen voor gevorderden
Angela leert je enkele langzame en snelle Israëlische
dansen in verschillende stijlen. Het leertempo is gericht
op deelnemers met enige volksdanservaring. Dansplezier
staat voorop.
Angela Reutlinger | Dans - 1.07

Translating Tevye
As the Danish translator of Tevye the Dairyman, Scholem
Aleichem’s classical Yiddish novel, Jan will present some
of the challenges facing a translator of this work. He will
compare recent translations of Tevye into English, Hebrew
and Danish.
Jan Schwarz | Lezing - 2.22A

diversiteit

Mishnah to go: exploring Rosh Hashanah
Lindsey will explore the first chapter of Mishnah Rosh
Hashanah, using an interactive study method that focuses
on structure and considers the Mishnah from a variety of
perspectives. No Hebrew or previous Mishnah learning
necessary. Find out about fearsome fours, special sixes,
and troubling two’s.
Lindsey Taylor-Guthartz | Tekststudie - 2.22B

Als de Rebbe speelt
Anouk en Jelle brengen hun favoriete Jiddische liederen
mee. Soms komisch, soms triest en hier en daar ontroerend
herkenbaar. De muziek vormt het uitgangspunt voor het
maken en spelen van korte theaterscènes waarin de deelnemers hun Joodse identiteit omarmen, op de hak zetten
en dramatiseren. Dansende rebbe’s, jiddische mama’s en
draaiende dreidels. Wat inspireert jou tot het maken van
theater?
Anouk Dorfmann en Jelle Zijlstra | Muziek/Zang - 2.23

The veiled mystery of Desdemona’s murder,
The giving of the Torah and Hitchcock’s
McGuffin
Hitchcock explained Truffaut the meaning of McGuffin.
Two men are sitting in a train. One man says: “What’s that
package up there in the baggage rack?” And the other

answers: “Oh, that’s a McGuffin.” The first one asks: “What’s
a McGuffin?” The other man says: “Well, it’s an apparatus
for trapping lions in the Scottish Highlands.” The first man
says: “But there are no lions in the Scottish Highlands.” The
other one answers: “Well, then that’s no McGuffin. So you
see, a McGuffin is nothing at all.”
Yaniv Hagbi | Lezing - 2.24A

Boem! Paf! Oy! Joodse strips en
graphic novels
Joden hebben altijd een grote rol gespeeld in de stripwereld.
Als schrijver en tekenaar, maar ook als (anti-)held. De opkomst van de graphic novel zet die trend voort. Maar waar
komt dit vandaan bij een volk dat traditioneel het woord
boven het beeld verkiest? Jaron vertelt erover en laat het
zien.
Jaron Beekes | Lezing - 2.24B
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Joden hebben alle tijd
Tijd is iets universeels. Joods of niet-Joods, de tijd tikt door.
Niettemin is de eerste opdracht aan het Joodse volk bij de
uittocht uit Egypte: deze maand is voor jullie het begin van
de maanden. Blijkbaar is er dus toch iets specifiek Joods
aan tijd. En wat is de consequentie van de opdracht aan
de generatie van de uittocht om de tijd in te delen? Ruben
bekijkt de Joodse invulling van tijd en van het begrip tijd.
Ruben Vis | Lezing - 2.26A

De Nabatese wortels van Herodes de Grote
De Nabatese en Joodse koninkrijken lagen naast elkaar en
kenden een bloeitijd in de tijd van Herodes, die zelf half-Nabateeër was. En zoals vaker gebeurt, waren de grootste
ruzies binnen de familie. In deze sessie vertelt Diklah meer
over Herodes, de Nabateeërs, hun legendarische rijkdom
en de mooiste monumenten uit die tijd.
Diklah Zohar - Lezing - 2.26B

Jochanan ben Zakkai:
from corpse to re-creator
Ira will look at the Talmudic story of Jochanan ben Zakkai’s
meeting with Vespatian. He will discuss what the consequences of that meeting have been for the shape of
Judaism in the post-Second Temple period, the beginning
of rabbinic Judaism.
Ira Goldberg | Tekststudie - 2.28

Leren door visualisatie
Visualisatie - impressie via beeldvorming - geeft toegang
tot bewust worden van aangeboden leerstof. Visualisatie
maakt de stof innerlijk zichtbaar en de betekenis meditatief
voelbaar. Henny Esther legt het uit en laat je deze methode
ervaren via de letters van het alef bet en de woorden die je
daarmee vormt.
Henny Esther van Dijk | Workshop - 2.30A

De Joodse-voorwerpenronde
in 120 seconden
Vertel over je persoonlijke band met een eigen Joods voorwerp aan de overige deelnemers. Na 120 seconden stopt
automatisch de spreektijd en is de beurt aan de volgende
deelnemer en het volgende voorwerp.

23 Adar I 5774

Dynamiek is gegarandeerd, net als prachtige persoonlijke
Joodse verhalen.
Daniel Elzas | Discussie - 2.30B

Houden de profeten of de Talmoedische
rabbijnen van interreligieuze dialoog?
In onze multiculturele en multireligieuze samenleving
waarderen wij dialoog, tolerantie en openheid tegen andere
culturen. Is Jodendom een traditie die zich goed kan aanpassen aan deze houding? Zijn de profeten of de rabbijnen
van de talmoedische traditie toonbeelden voor moderniteit?
Ga met Tzvi in gesprek over deze vragen.
Tzvi Marx | Discussie - 2.31A

Sederavond toen en nu
De sederavond op Pesach is een hoogtepunt in het Joodse jaar, met veel eeuwenoude tradities. 2000 jaar geleden vierden we het op bijna dezelfde wijze. Dat staat
gedetailleerd beschreven in de Misjna. Samen met Moshe
zul je de tekst daarover in masechet Pesachim bekijken en
vergelijken met de seder zoals wij die kennen. Enige kennis
van Ivriet is een voordeel, maar geen noodzaak.
Moshe Godschalk | Tekststudie - 2.31B

Muzikale reis met Joodse muziek
uit alle windstreken
Hans en Paul spelen vol overgave en verve een gevarieerd
programma met chazzanoet, klezmer en sefardische
muziek. Muziek uit Amerika, Rusland, de Balkan en Israël
komt voorbij. Ook laten zij de Joodse inspiratie horen in
klassiekers zoals van Verdi. Kom en geniet van bekende
melodieën als Lecha dodi en Hava Nagila. Meezingen mag.
Graag zelfs.
Hans Schnabel en Paul Swaab | Muziek/Zang - 2.33A

Jewish papercut
Papercut has a Jewish tradition, especially in Eastern
Europe. Using patterns generously donated by Zipora
Ne’eman, we will make one or two papercuts. Scissors and
paper will be provided. A maximum of 20 participants.
Brenda Kaldenbach | Workshop - 2.34

Limmoed Amsterdam

19

Sessies
Ronde
15.10 - 16.05 uur

5

Café be’Ivriet
Café be’Ivriet biedt iedereen en op elk niveau de mogelijk
heid om een uurtje Ivriet met elkaar te kletsen over verschillende onderwerpen. Heb je ooit Ivriet geleerd en heb je
de basis onder de knie? Shirley verwelkomt je van harte in
haar gezellige sjmoes café.
Shirley Ensel | Workshop - 2.24B

Israëls internationale positie tegen de
achtergrond van de Palestijnse kwestie
Salomon zal spreken over het effect van het uitblijven van
een vergelijk met de Palestijnen op Israëls internationale
positie en op de binnenlandse situatie.
Salomon Bouman | Lezing - Knesset

Lichaamstaal
Wat vertelt het lichaam non-verbaal? Bloeme belicht dit
boeiende onderwerp en praat erover met de deelnemers
aan deze sessie.
Bloeme Evers-Emden | Lezing - 1.07

How to be happy or happier
Why are educators, rabbis and politicians talking about happiness? What do contemporary studies reveal about the
links between happiness and Jewish tradition? Drawing on
studies from the fields of positive psychology and happiness
economics, Juliet looks in this session at the implications for
individuals and communities.
Juliet Landau-Pope | Lezing - 2.22A

Vertalen wat er staat
Hilde laat je kennis maken met de mogelijkheden en moei
lijkheden van het vertalen van Hebreeuwse literatuur in het
Nederlands. Kennis van Hebreeuws is voor deze sessie
niet vereist.
Hilde Pach | Workshop - 2.24A
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De Joodse identiteit van niet-religieuze
Joden
Hoe komt het toch dat niet-religieuze (seculiere) Joden
vaak een sterke Joodse identiteit hebben en hoe ziet die
er dan uit? Samen met de deelnemers aan de sessie zoekt
Ido een antwoord op die vraag. Voorkennis is niet vereist.
Ido Abram | Discussie - 2.26A

Sociale media: 'mooi' voor iedereen
Anti-semitsme, smaad, cyberpesten, diefstal van gegevens
en oplichting. Zomaar wat voorbeelden van de risico’s
met sociale media. In deze praktische, maar niet technische, workshop gaat Elise in op de gevaren van de 'mooie'
digitale wereld. Hoe kun je alert blijven en wat kun je doen
als het mis gaat? Geschikt voor alle leeftijden.
Elise Groenteman | Lezing - 2.26B

Making Tsitsit
Where do those funky fringes come from, what do they
mean and how to make them. Ira will explain it all. Learn
about tsitsit and what they could mean for you. At the same
time have fun tying your own tsitsit. And who knows, perhaps you can even make your own tallit.
Ira Goldberg | Workshop - 2.28

verbinding
mogelijk maken
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The connection between Israel
and the Diaspora
Concerning the connection between Israel and the Diaspora
in the past, present and future, Keren, Ohad and Yuval will
try to answer these two main questions:
•• Is the concept of Israel as the center of the Jewish n
 ation
relevant in the Diaspora?
•• What do the Israelis think about their 'big family' in the
Diaspora?
Jewish Agency | Discussie - 2.30A

A choir in an hour
A fun singing workshop with Noam where a group of
individuals gets together and becomes a choir, within the
hour. You will learn basic vocal training, sing a new song
and perform in the closing event of Limmoed. Singing in
a choir and developing vocal ability, leads to higher confidence and strengthens communication skills. Some say
that it also opens your heart.
Noam Vazana | Muziek/Zang - 2.33A

Is werk bevorderlijk of juist belemmerend
voor spirituele groei?
Is het doel van werk alleen om brood op de plank te krijgen?
Of dient het ook als middel voor zelfontwikkeling? Sommige
mensen maken hun werk tot middelpunt van hun leven.
Anderen zien het als een ongewenste last die ze liever kwijt
dan rijk zijn. Samen met de deelnemers, ontwikkelt Shmuel
in deze sessie een visie op werk, gebaseerd op bronnen uit
de Tora en Talmoed.
Shmuel Katzman | Tekststudie - 2.31A

Neemt de Tora ons in de maling?

Homemade Jewish gifts

Door enkele prangende vragen en uitdagende observaties,
hoopt Wim in deze lezing te laten zien hoe de Tora omgaat
met de lezer en met de waarheid. En dat is niet altijd even
recht door zee. Waarom eigenlijk niet?

Say you want to celebrate Chanukah and you do not have
a beautiful decoration. Or you cannot find a nice mezuzah.
Together with Anna you can create your own little Jewish
gift for the Holidays or another occasion. Anna will give
this workshop twice. By participating in both sessions, you
have the opportunity and the time to create something more
complicated.

Wim van Dijk | Lezing - 2.31B

Anna Adam | Workshop - 2.34
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Sessies
Ronde
16.20 - 17.15 uur

6

George & Eran lossen wereldvrede op

Een Joodse columnist: een inspirerend en
uitdagend gesprek
Hoe is het om columnist met een Joodse achtergrond
te zijn? Speelt dat mee en hoe speelt dat mee? Zijn er
beperkingen of mogelijkheden? Wat zijn de reacties en zijn
er opvallende reacties? Waar houd je rekening mee? Een
gesprek tussen Rosanne Hertzberger en Salomon Bouman,
met Maurice Swirc als gespreksleider én d
 eelnemer vanuit
zijn specifieke ervaring als hoofdredacteur.

De conflict komedie, 'George & Eran lossen wereldvrede op'
gaat over twee jongens: Eran en George. Een Nederlandse Israëliër en een Syrische Hollander. Twee acteurs die
ooit toevallig in dezelfde productie, Hamlet, terechtkwamen
bij 'De Utrechtse Spelen'. Ze moesten samenwerken. Ze
moesten samen spelen. Hun kostuum was zelfs één broek
met drie pijpen waar ze met z’n tweeën in moesten. Een
Jood en Arabier. Israël en Syrië waren nog nooit zo dicht
bij elkaar.

Maurice Swirc, Rosanne Hertzberger
en Salomon Bouman | Discussie - 2.24A

Eran Michael en George Tobal | Muziek/Zang - Knesset

Rosa van der Wieken-de Leeuw | Discussie - 2.24B

Is zionisme niet totaal achterhaald?
Rosa geeft een korte inleiding over de verandering die
het zionisme als term en als ideologie heeft doorgemaakt.
Daarna volgt een discussie over hoe die term en die

ideologie nu worden ervaren.

Rated X: Purim for Adults Only
Sex, violence. Drunken Haredim in drag. A harem filled with
sexy women, organized by a eunoch. And sometimes a
king's scepter is not just a scepter. So, why did twentieth
century Jews turn Purim into a children’s holiday? In this
session Rebecca will explore the adult side of Purim: a
celebration of parody, comedy, and fractured fairy tales. A
survival strategy for Diaspora Jews.
Rebecca Lilian | Lezing - 2.22B

Het leven van Lin Jaldati
Jalda vertelt het verhaal van haar moeder Lin 
Jaldati
(1912-1988). Lin was geboren in Amsterdam als Rebekka
Brilleslijper. Zij was een danseres en wereldberoemd als
zangeres van jiddische liedjes. Zij begon haar carrière in
1935 in de 'Schalom Anski kring' in Amsterdam. Lin en haar
zus Jannie Brilleslijper zaten op hetzelfde transport naar
Auschwitz en Bergen-Belsen als Anne en Margot Frank.
In 1952 emigreerde Lin met haar familie uit idealisme naar
Oost-Berlijn, waar zij lang de enige vertegenwoordiger was
van jiddische muziek.
Jalda Rebling | Lezing - 2.23
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Making Tsitsit
Where do those funky fringes come from, what do they
mean and how to make them. Ira will explain it all. Learn
about tsitsit and what they could mean for you. At the same
time have fun tying your own tsitsit. And who knows, perhaps you can even make your own tallit.
Ira Goldberg | Workshop - 2.28

The world of chesed and meditation
Sid will show the world of chesed - loving kindness by sharing together stories, chanting and meditation.
Sid Bachrach | Workshop - 2.30B

Hillel, Sjammaj en ik! Is de hele Tora
van G-d afkomstig?
Gebaseerd op werk van ondermeer Maimonides, bespreekt
Jehoeda Vorst de oorsprong en status van de Schriftelijke
en Mondelinge leer. In deze audiovisuele en interactieve
sessie krijg je een diepere achtergrond van de uitleg van
Maimonides.
Jehoeda Vorst | Lezing - 2.31A

Het kaddisj gebed

Dean Staker in Concert

Het kaddisj gebed wordt bij veel gelegenheden gezegd,
zoals bij begrafenissen (lewajot), Sjabbatdiensten en feestdagen (jamiem toviem). Soms wordt er wat aan toegevoegd
en soms wordt het half gezegd. Wat voor gebed is het, wat
betekent het, hoe is het ontstaan en wanneer wordt het
gezegd? Op deze vragen geeft Wim in zijn lezing antwoord.

Join Dean as he performs contemporary liturgical music
from his own Shabbat Resouled repertoire, as well as songs
by other contemporary artists such as Craig Taubman,
Debbie Friedman and Jeff Klepper.

Wim van Dijk | Lezing - 2.31B

respect
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Dean Staker | Muziek/Zang - 2.33A

Homemade Jewish gifts
Say you want to celebrate Chanukah and you do not have
a beautiful decoration. Or you cannot find a nice mezuzah.
Together with Anna you can create your own little Jewish
gift for the Holidays or another occasion. Anna will give
this workshop twice. By participating in both sessions, you
have the opportunity and the time to create something more
complicated.
Anna Adam - Workshop - 2.34
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Programmaoverzicht
Ochtendsessies
Zaal
Knesset

Ronde 1 | 10.00 - 10.55 uur
De tien geboden van het brein
René Kahn

Ronde 2 | 11.10 - 12.05 uur
Artis in oorlogstijd
Maarten Frankenhuis

Ronde 3 | 12.20 - 13.15 uur
Juist omdat de vrije wil een illusie
is, hebben we vrijheid nodig
Dick Swaab
Israëlisch volksdansen
voor beginners
Angela Reutlinger

1.07
2.22A

Een reis in beelden door Erets Israël
Han Schenk

How the Jewish calendar can help
to declutter your life
Juliet Landau-Pope

Yiddish poetry set to popular music
Jan Schwarz

2.22B

Shema: listen with Rashi
Lindsey Taylor-Guthartz

Hospitality: it’s not just polite,
it’s a mitzvah
Rebecca Lilian

How we defined and now define
our Jewish identity
Shlomo Berger

2.23

Israël een staat voor Joodse
burgers of voor alle burgers?
Rosa van der Wieken-de Leeuw

Als de rebbe speelt
Anouk Dorfmann en Jelle Zijlstra

Israëlkritiek versus antisemitisme
Guy Muller

Herdenken: traditie of noodzaak?
Hadassa Hirschfeld

Immuno-art: kunst uit wetenschap
voor het goede doel
Florry Vyth-Dreese

2.24A
2.24B

Israël in West-Afrika
Erwin Brugmans

Joods Hospice Immanuel
Sasja Martèl

Hoe werkt (Joodse) lobby?
René Glaser

2.26A

Relaties en emotionele groei in de
slagschaduw van oorlogsgeweld
Fedia Jacobs

Temple Mount secrets
Ohad Tal

Nieuwe Sjabbatsidoer:
niet volgen, maar doen
Henny van het Hoofd

2.26B

Seeing the First Creation story
with new eyes
Paul Gabriner

Het boek van de appel
Marie-José Wijntjes

Speed-Chawroeta
Albert Ringer

Gered voor het Leven
Willy Lindwer

De derde generatie: kleinkinderen
van Holocaustoverlevenden
Natascha van Weezel
Shut up and write: schrijfworkshop
Rosanne Hertzberger

2.28
2.30A

Vrijmetselarij en Jodendom
Andrea en Erik Bachrach

Kabbala en taal
Karin Daalderop

2.30B

Hoe komen tentoonstellingen tot
stand?
Joël Cahen

Patenten door een Joodse bril
Benjamin Cohen

2.31A

Chassidische en biologische
G-dswonderen in deze tijd
Ies Vorst

Is Chanoeka alleen maar gezellig
en is Poeriem Joods Carnaval?
Binyomin Jacobs

Traditie: milennia oud of
(her)uitgevonden?
Hannah Nathans

2.31B

Talmoed voor jong en oud
Jacob de Leeuwe

Het leven van Salomon
Kroonenberg
Salomon Kroonenberg

Grensovergangen tussen
leven en dood
Jacob de Leeuwe

The Music of Shabbat Resouled
Dean Staker

Zoals de Levieten zongen: de
psalmenschat in onze traditie
Jalda Rebling

Unieke challekleedjes maken
voor volwassenen
Wil Noordtzij

Creatief met Tyvek
Saskia Weishut-Snapper

2.33A

2.34
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Mosaic matzah plates
Sharon Welsh
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Middagsessies
Ronde 4 | 14.00 - 14.55 uur

Ronde 5 | 15.10 - 16.05 uur

Religie en het brein
Herman van Praag en Dick Swaab

Israëls internationale positie tegen
de achtergrond van de Palestijnse
kwestie - Salomon Bouman

Israëlisch volksdansen voor
gevorderden
Angela Reutlinger

Lichaamstaal
Bloeme Evers-Emden

Translating Tevye
Jan Schwarz

How to be happy or happier
Juliet Landau-Pope

Ronde 6 | 16.20 - 17.15 uur
George & Eran lossen
wereldvrede op
Eran Michael, George Tobal

Zaal
Knesset
1.07
2.22A

Mishnah to go: exploring
Rosh Hashanah
Lindsey Taylor-Guthartz

Rated X: Purim for Adults Only
Rebecca Lilian

Als de Rebbe speelt
Anouk Dorfmann en Jelle Zijlstra

Het leven van Lin Jaldati
Jalda Rebling

2.22B
2.23

The veiled mystery of Desdemona’s
murder, The giving of the Torah and
Hitchcock’s McGuffin - Yaniv Hagbi

Vertalen wat er staat
Hilde Pach

Een Joodse columnist
Maurice Swirc, Rosanne Hertzberger
en Salomon Bouman

2.24A

Boem! Paf! Oy! Joodse strips
en graphic novels
Jaron Beekes

Café be’Ivriet
Shirley Ensel

Is zionisme niet totaal achterhaald?
Rosa van der Wieken-de Leeuw

2.24B

Joden hebben alle tijd
Ruben Vis

De Joodse identiteit van
niet-religieuze Joden
Ido Abram

2.26A

De Nabatese wortels van
Herodes de Grote
Diklah Zohar

Sociale media: ‘mooi’ voor iedereen
Elise Groenteman

2.26B

Jochanan ben Zakkai:
from corpse to re-creator
Ira Goldberg

Making Tsitsit
Ira Goldberg

Leren door visualisatie
Henny Esther van Dijk

The connection between Israel and
the Diaspora
Jewish Agency

De Joodse-voorwerpen ronde
in 120 seconden
Daniel Elzas

Making Tsitsit
Ira Goldberg

2.28
2.30A

The world of chesed and meditation
Sid Bachrach

2.30B

Houden de profeten of de
Talmoedische rabbijnen van
interreligieuze dialoog? - Tzvi Marx

Is werk bevorderlijk of juist
belemmerend voor spirituele groei?
Shmuel Katzman

Hillel, Sjammaj en ik! Is de hele
Tora van G-d afkomstig?
Jehoeda Vorst

2.31A

Sederavond toen en nu
Moshe Godschalk

Neemt de Tora ons in de maling?
Wim van Dijk

Het kaddisj gebed
Wim van Dijk

2.31B

Muzikale reis met Joodse muziek
uit alle windstreken
Hans Schnabel en Paul Swaab

A choir in an hour
Noam Vazana

Dean Staker in Concert
Dean Staker

2.33A

Jewish papercut
Brenda Kaldenbach

Homemade Jewish gifts
Anna Adam

Homemade Jewish gifts
Anna Adam
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Avondprogramma
We s l u i t e n L immo ed A ms terd am 2014
a f me t e e n pra c htig a
 v ondprogramma.
Van 18.00 - 20.00 uur kun je genieten van de
volgende programmaonderdelen.

Muzikale cabaretvoorstelling Op mijn hoop!
Anouk nodigt je graag aan tafel. Ze zal zorgen dat het
warm is, dat er genoeg is voor iedereen, dat de kamer
geurt naar kruiden en dat de broden zijn gevlochten. Het
zal vrijdagavond zijn, terwijl dat het waarschijnlijk niet is.
Ze belooft een voorstelling vol opzwepende klezmer,
zachte Franse woorden, zware jiddisje klanken, het haast
uitgestorven Ladino en het mysterieus Hebreeuws. Talen
die al jaren in haar mond wonen. En dan is er haar eigen
Nederlandse blik, alles wat er in zit en er uit moet en…
Mammie zou zeggen: “Mange! T'es maigre!” (“Eet! Je bent
mager!”).
Anouk Dorfmann | Muziek/Zang - Knesset

Kumsitz
Na een volle dag lernen bij Limmoed Amsterdam nemen
we de tijd om samen te ontspannen. Kom zitten rond ons
Limmoedkampvuur, laat je in gepaste sfeer inspireren door
gitaarklanken van Dean Staker en zing mee.
Dean Staker | Muziek/Zang - Ben Goerion

Pubquiz
Je bent jong of je voelt je jong en je weet alles over
jodendom? Of je wilt gewoon een vrolijke avond met leef
tijdgenoten? Doe dan mee aan de grote Limmoed Pubquiz
onder leiding van Jigal Krant. Meld je voor deze quiz met
een team bij de informatiebalie in het Atrium van Het
Sieraad. Een team bestaat uit twee tot vijf deelnemers.
Jigal Krant | Wedstrijd - Dizengoff
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Jong Limmoed
We gaan weer leuke en allerlei creatieve dingen doen. Om tien uur komen we allemaal tegelijk bij
elkaar om even kennis te maken. Het programma voor Jong Limmoed is op de tweede verdieping
van Het Sieraad. Van kwart over tien tot kwart over één en van twee tot vijf uur. Om kwart over één
is er een heerlijke lunch. Tussendoor is er steeds een korte pauze en ook iets lekkers.

Programma
Alle sessies voor Jong Limmoed zijn in 2.27B.

Ronde
10.15 - 11.45 uur

1

Maak zelf een mens | Eli Content

6 - 8 jaar

Op grote kartonnen silhouetten ga je aan de slag met verf en kwast.

Pe'oela | Haboniem / Bne Akiva

9 - 12 jaar

Poeriem: een spel van woorden | Caro Middag

6 - 12 jaar

Ga gezellig met de madrichiem in een kring zitten en leer samen over een interessant en
boeiend Joods thema.

Ronde
11.45 - 13.15 uur

2

Lunchpauze

13.15 - 14.00 uur

Ronde
14.00 - 15.30 uur

Letters worden woorden, woorden worden verhalen, verhalen worden verteld en uitgebeeld
in werkbladen en werkboeken, zoals het Poeriemverhaal.

3

Decorating small drums for Purim | Sharon Welsh

6 - 8 jaar

As Purim is approaching we are going to decorate small drums that can be used to boo the
name of Haman.

Challekleedjes maken | Wil Noordtzij

9 - 12 jaar

Je gaat je eigen challekleedje maken. Door te stempelen of te sjabloneren op een lapje
stof. We gebruiken alles waarmee je een afdruk kunt maken: kurken, sponsjes, piepschuim
enzovoort.

Ronde
15.30 - 17.00 uur

4

De ark van Noach | Itai Cohn

6 - 8 jaar

Samen met Itai ga je de Ark van Noach tekenen. En ook de dieren en mensen die er in
woonden toen het zo hard ging regenen, dat overal alleen maar water was.

Schilderen | Oscar Schrover

9 - 12 jaar

Laat je creativiteit de vrije loop. Ontdek de kunstenaar in jezelf en maak je mooiste schilderij
over een Joods onderwerp.
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Tikoen olam
Tikoen Olam betekent letterlijk 'heel maken
van de wereld'. Bij Limmoed geven we dat
vorm door bij te dragen aan een goed doel
in de n
 iet-Joodse omgeving.

Immuno-art: kunst uit
wetenschap voor het
goede doel

Immuno-art is een kunst- en goede
doelenproject opgezet door biologe
Florry Vyth-Dreese. Immuno-art is
gebaseerd op microscopische foto’s uit haar onderzoek naar het
afweersysteem (immuun-) van de
mens. De fluorescerende kleuren
van de oorspronkelijke beelden
vormen in immuno-art de basis voor kleurrijke, moderne
kunstwerken voor aan de muur.
Doel van immuno-art is kunst te laten zien en er geld mee
in te zamelen voor onderzoek naar nieuwe behandelingen
van kanker. Tijdens Limmoed is er een expositie waar je
immuno-art kunstwerken kunt zien en kunt bestellen. Ook
zijn er immuno-art kunstkaarten en een poster te koop.
Met je aankoop draag je bij aan dit goede doel. Meer over
immuno-art lees je op www.immuno-art.nl.
Je kunt ook fiscaal aftrekbaar doneren voor immuno-art via
de AVL Foundation: www.avfoundation.nl.
Florry geeft tijdens Limmoed een sessie waarin zij belicht
wat de achtergrond van immuno-art is, hoe het is gemaakt
en wat het doel is.
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Tsedaka
Tsedaka is de religieuze verplichting om
te 'geven aan behoeftigen'. Bij Limmoed
Amsterdam 2014 geven we daarvoor extra
aandacht aan Joods Hospice Immanuel.

De magie van het hospice
Het dagelijks leven in Joods Hospice Immanuel te
Amsterdam - geopend op 15 mei 2007 en het enige zelfstandige Joodse hospice in Europa - is heel anders dan
men vaak denkt. Het vooroordeel dat een hospice een
sterfhuis is wordt hier weggenomen zodra men het huis
binnenstapt en de kleuren, geuren en geluiden waarneemt.
Mensen, Joods en niet-Joods, die terminaal ziek zijn en een
levensverwachting van ongeveer drie maanden 
hebben
komen naar het hospice. Niet om stervensbegeleiding te
krijgen, maar - conform de Joodse traditie - levensonder
steuning. De dood hoort volgens het Jodendom bij het
leven.
Het leven wordt nog zoveel mogelijk gevierd, in het klein
en in het groot. Met een lekker ontbijtje, een verjaardag,
een dagje uit met de wensambulance, een concert of een
heerlijke wandeling in het Amsterdamse Bos.
In het hospice is het vaak bedrijvig, maar soms kun je ook
een speld horen vallen. Wat de bewoners en hun familie
gewend zijn of fijn vinden, maken de vrijwilligers mogelijk.
Dat geeft hen een veilig en vertrouwd gevoel. Alsof men
thuis is.
Of het nu komt door de gein, de kippensoep of de boterkoek.
Of door een goed gesprek. Men voelt zich thuis in dit unieke
huis, een hospice met nesjomme. De magie van dit hospice
is misschien wel dat het zindert van leven.
Het Zindert hier van Leven, het lustrumboek uitgegeven bij
het vijfjarig bestaan van Joods Hospice Immanuel, is tijdens
Limmoed Amsterdam te koop.
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Sessiegevers
Op deze bladzijden stellen we in alfabetische
volgorde alle sessiegevers aan je voor. Maak
kennis met rabbijnen, kunstenaars, e
xperts,
zangers, wetenschappers, h
 obbyisten, acteurs
en vertellers. Laat je inspireren.

Sid Bachrach
Sid Bachrach is born and educated in the United States.
He emigrated in 1977 to Israel to teach in Jerusalem. He
established in 1984 in Handel, the Netherlands, the Weyst
and Ecological peace and Cultural Center. He published in
2011 So Sweet as Honey-Aleph Bet Meditations.
The world of chesed and meditation
Ronde 6 | 2.30B

Ido Abram
Ido Abram (1940, Batavia) heeft wiskunde en filosofie ge
studeerd. Hij was wiskundeleraar, onderwijsonderzoeker
en educatief adviseur. Van 1990 tot en met 1997 was hij
bijzonder hoogleraar opvoeding na Auschwitz. Sinds 1996
is hij directeur van Stichting Leren.
De Joodse identiteit van niet-religieuze Joden
Ronde 5 | 2.26A

Anna Adam
Anna Adam is a well known Jewish artist. Her art is shown
in many European museums and galeries. In 2002 was her
satiric and controversial exhibition Feinkost Adam in the
Jewish Museum of Fuerth. Since 2010 she is driving with
her happy hippie Jew bus through Germany to connect with
the non Jewish neighbours. Anna works and lives in Berlin.
Homemade Jewish gifts
Ronde 5 | 2.34
Homemade Jewish gifts
Ronde 6 | 2.34
Kindersessie
Ronde 3 | 2.27A

Andrea en Erik Bachrach
Andrea en Erik Bachrach zijn beiden van traditioneel
Joodse huize. Ze zijn al geruime tijd vrijmetselaars. Andrea
is lid van de gemengde orde Le Droit Humain en Erik
van een mannenloge, behorend tot het Groot Oosten der
Nederlanden.
Vrijmetselarij en Jodendom
Ronde 1 | 2.30A

Jaron Beekes
Schrijver en tekenaar Jaron Beekes (1982) publiceerde de
graphic novels De Lens van Spinoza en Epstein, het brein
achter the Beatles. Daarnaast werkt hij als journalist en
illustrator, onder meer voor het NIW.
Boem! Paf! Oy! Joodse strips en graphic novels
Ronde 4 | 2.24B

Shlomo Berger
Shlomo Berger is professor of Yiddish language and culture
at the University of Amsterdam. He teaches in the Department
of Hebrew and Jewish Studies. Shlomo teaches Yiddish,
modern Jewish history and Jewish literature. His research
field is early modern Yiddish and Ashkenazi culture.
How we defined and now define our Jewish identity
Ronde 3 | 2.22B

Bne Akiwa Nederland
Bne Akiwa is opgericht als jeugdafdeling van de Mizrachi
beweging. Bne Akiwa ontstond in de jaren twintig van de
vorige eeuw. Gelijktijdig met de oprichting van de jeugd
beweging in Palestina ontstonden er steeds meer van
deze religieuze jongerenorganisaties in de diaspora. In
Nederland zijn er sinds de tweede helft van de twintigste
eeuw allerlei - wekelijkse en jaarlijkse - activiteiten.
Pe’oela
Ronde 1 Jong Limmoed | 2.27B

je Joodse horizon
verbreden
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Salomon Bouman
Salomon Bouman is parlementair verslaggever bij het
Parool en correspondent in Israël geweest voor onder

andere NRC-handelsblad. Hij heeft een MA internationale
betrekkingen behaald aan het Instituut voor Politieke Studies
in Parijs en gestudeerd aan de Johns Hopkins School of
Advanced International Studies. Salomon is getrouwd en
heeft twee kinderen en vier kleinkindeen.
Israëls internationale positie tegen de achtergrond van
de Palestijnse kwestie
Ronde 5 | Knesset
Een Joodse columnist: een inspirerend
en uitdagend gesprek
Ronde 6 | 2.24A

Erwin Brugmans
Erwin Brugmans (1950) is geboren in een Joods gezin met
sterke oorlogservaringen. Hij kijkt terug op een fijne tijd met
Joodse les bij het PIG en Joodse verdieping in Sjoel West.
Erwin is actief binnen en buiten de Joodse gemeenschap
en werkzaam als ambulant psychiatrisch verpleegkundige.
Hij woonde tien jaar in Australië, heeft vele reizen gemaakt
en kennisgemaakt met veel culturen.
Israël in West-Afrika
Ronde 1 | 2.24B

Joël Cahen
Joël Cahen (1948) studeerde onder andere Joodse
geschiedenis. Hij is sinds 2002 algemeen directeur van het
Joods Historisch Museum. In 1990-2002 was hij chief curator
en deputy director general van Beth Hatefutsoth in Tel Aviv.
Naast zijn directeurschap is hij onder andere bestuurslid
van de Stichting Charlotte Salomon en het Menasseh ben
Israel Instituut van de Universiteit van Amsterdam.
Hoe komen tentoonstellingen tot stand?
Ronde 1 | 2.30B

je eigen programma
samenstellen
23 Adar I 5774

Benjamin Cohen
Benjamin Cohen (1959) is geboren in Groningen. Na zijn
opleiding aan het Maimonides Lyceum, voltooide hij een
studie aan het Technion in Haifa en aan het King’s College
in London. Sinds 1988 is hij onderzoeker bij de European
Patent Office in Rijswijk, waar hij patentaanvragen op
toelaatbaarheid evalueert.
Patenten door een Joodse bril
Ronde 2 | 2.30B

Itai Cohn
Itai Cohn is een inwoner van Den Haag. Hij is beeldend
therapeut met een freelance praktijk en voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie.
De Ark van Noach
Ronde 4 Jong Limmoed | 2.27B

Eli Content
Eli Content is beeldend kunstenaar. Schilderen is voor hem
essentieel. Het is vorm geven aan zijn bestaan, aan zijn
Joods zijn. Voor hem zijn teksten uit de Joodse traditie,
maar ook literatuur en gedichten een bron van inspiratie.
Een terugkerend element in zijn werk is het gebruik van
Hebreeuwse letters. Niet slechts als leestekens, maar als
beeld en als motief.
Maak zelf een mens
Ronde 1 Jong Limmoed | 2.27B
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Karin Daalderop
Karin Daalderop studeerde filosofie in Groningen. Na
jaren van lesgeven ontdekte ze het werk van Ramchal,
de joodse filosoof, ethicus en kabbalist. Aanleiding voor
haar om H
 ebreeuws te gaan studeren. Zij geeft lezingen
en cursussen, waarbij de inhoud ligt op het snijvlak van
filosofie, ethiek, Jodendom en kabbala. Verder schrijft zij
als freelancer ondermeer voor Trouw.
Kabbala en taal
Ronde 2 | 2.30A

Daniel Elzas

Henny Esther van Dijk is yogadocente bij Stichting Yoga
& Vedanta. Daarnaast is ze studente aan het Nederlands
Israëlitisch Seminarie. Ze heeft lessen in visualisatietechnieken gevolgd bij Colette Muscat z.l. in Jeruzalem.

Daniel Elzas draagt Limmoed een warm hart toe. Hij
is de afgelopen vier jaar actief betrokken geweest bij de
organisatie ervan. Momenteel is hij voorzitter van S
 tichting
Limmoed Nederland. Daarnaast is Daniel lid van de NIHS.
Hij is getrouwd met Mirjam en samen hebben zij hun
eenjarige dochter Jaffa. In het dagelijks leven werkt hij bij
een internationaal consultancybedrijf.

Leren door visualisatie
Ronde 4 | 2.30A

De Joodse-voorwerpen ronde in 120 seconden
Ronde 4 | 2.30B

Wim van Dijk

Shirley Ensel

Wim van Dijk (1950) is geboren in Rotterdam. Hij is historicus, Joodse leraar, spreker en forumtijger. Hij is getrouwd
en heeft een groot joods gezin.

Shirley Ensel is geboren in Haifa. Zij heeft psychologie
gestudeerd aan de Universiteit van Haifa. In 2005 kwam ze
naar Nederland. In 2008 behaalde ze haar master Joodse
culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisatie is Joodse en Israëlische identiteit van Israëliërs buiten
Israël, met name van Israëliërs in Amsterdam. Shirley geeft
onder andere Ivrietles bij Crescas.

Henny Esther van Dijk

Neemt de Tora ons in de maling?
Ronde 5 | 2.31B
Het kaddisj gebed
Ronde 6 | 2.31B

Anouk Dorfmann
Anouk Dorfmann is een jonge theatermaker die haar
Joodse achtergrond als inspiratie gebruikt voor haar werk.
Zij is in 2013 afgestudeerd met haar voorstelling Op Mijn
Hoop waarin haar (Joodse) familie en de 
persoonlijke
worsteling met die achtergrond centraal staan. Anouk heeft
verschillende Franstalige chansonprogramma’s op haar

naam staan. Momenteel speelt ze in theaterensemble
Andermans veren live!.
Als de rebbe speelt
Ronde 2 | 2.23
Als de rebbe speelt
Ronde 4 | 2.23
Muzikale cabaretvoorstelling
Op mijn hoop!
Avondprogramma | Knesset
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Café be’Ivriet
Ronde 5 | 2.24B

Bloeme Evers-Emden
Bloeme Evers-Emden is lid van de Orthodoxe Joodse Gemeente. Zij probeert veranderingen voor vrouwen in het
openbare Joodse leven te bewerkstelligen. Ze streeft naar
het harmoniemodel in de omgang met andere stromingen in
het Jodendom. Bloeme is docente in diverse Joodse onderwerpen bij onder andere Crecsas.
Lichaamstaal
Ronde 5 | 1.07
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Moshe Godschalk
Moshe Godschalk is geboren en opgegroeid in Deventer.
Later verhuisde hij naar Amsterdam waar hij eindexamen
heeft gedaan aan Maimonides. Hij studeerde Landbouw/
Biologie in Israël. Na een onderzoekscarrière in Nederland
is hij rector geworden van het Maimonides. Moshe is orthodox. Hij heeft geen formele Joodse opleiding. Informeel
heeft hij jarenlang Joodse lessen gegeven, onder andere
misjna.

Maarten Frankenhuis
Maarten Frankenhuis (1942) studeerde diergeneeskunde.
Na zijn militaire dienst en diverse onderzoekperiodes,
werd hij dierenarts-onderzoeker in Diergaarde Blijdorp. In
1984 werd hij hoogleraar bedrijfspluimveegeneeskunde in
Utrecht. Daarna was hij ruim dertien jaar directeur van Artis.
Sinds zijn pensionering in 2003 houdt hij zich bezig met
schrijven, leiden van natuurreizen en geven van lezingen.
Verder is hij onder andere adviseur bij Zodiac Zoos en
Jerusalem Zoo.
Artis in oorlogstijd
Ronde 2 | Knesset

Paul Gabriner
Paul Gabriner is born in the U.S. He has taught English and
American literature at the Hebrew University of Jerusalem in
Israel and at the University of Amsterdam. During his many
years in Holland, he has also taught a number of courses
on well-known Jewish authors as well as on various aspects
of the Torah for - among others - the LJG and Crescas.
Currently, he is teaching a course on Jewish authors from
around the world in Amsterdam and Groningen.

Sederavond toen en nu
Ronde 4 | 2.31B

Ira Goldberg
Ira Goldberg is the second rabbi of the Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam and a graduate of the Levisson
Institute. He has an MA in Jewish Studies and an MPA in
management and public policy. He has worked with Jewish
communities in Asia, Africa, North America and Europe.
Jochanan ben Zakkai:
from corpse to re-creator
Ronde 4 | 2.28
Making Tsitsit
Ronde 5 | 2.28
Making Tsitsit
Ronde 6 | 2.28

Elise Groenteman

Seeing the First Creation story with new eyes
Ronde 1 | 2.26B

Elise Groenteman is regionaal projectleider jeugd en veelplegers en diversiteit bij de Amsterdamse politie. Zij is namens afdeling diversiteit actief in het Joods politienetwerk.
In haar inmiddels 28-jarige carrière heeft zij op zeer divers
politioneel gebied gewerkt. Daarnaast is zij vetrouwenspersoon bij integriteitszaken.

René Glaser

Sociale media: ‘mooi’ voor iedereen
Ronde 5 | 2.26B

René Glaser was na zijn studie Staatkundig Recht onder
andere medewerker in de Tweede Kamer en het Europees
Parlement en heeft ook gewerkt bij een werkgeversorganisatie en op het Ministerie van Economische Zaken. In 1988
richtte hij Glaser Public Affairs op. René is daarnaast onder
andere lid van het bestuur van CIDI en lid van de Raad van
Advies van de Anne Frank Stichting, en vervult nog diverse
andere bestuurlijke functies in en buiten Joods Nederland.
Hoe werkt (Joodse) lobby?
Ronde 3 | 2.24B
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Haboniem-Dror BeHolland

Henny van het Hoofd

Haboniem-Dror BeHolland is een zionistische beweging
voor Joodse jeugd in Nederland. Als jeugdbeweging probeert Haboniem haar leden van een tweede thuis te voorzien en tegelijkertijd de Joodse identiteit van haar leden
te versterken door hen kennis te laten maken met Joodse
geschiedenis, Joodse cultuur en zionisme.

Henny van het Hoofd studeerde na de PABO Hebreeuws
en Joodse geschiedenis in Leiden en pedagogiek in
Jeruzalem. Sinds 1989 leidt ze de afdeling Onderwijs van
het NIK. Ze ontwikkelde onder andere het Jeled leerplan
voor joodse les. In 2013 verscheen de door haar samen
gestelde Sjabbatsidoer, bestemd voor wie niet zo gewend
is aan de sjoeldienst en toch actief wil meedoen.

Pe’oela
Ronde 1 Jong Limmoed | 2.27B

Yaniv Hagbi

Nieuwe Sjabbatsidoer: niet volgen, maar doen
Ronde 3 | 2.26A

Yaniv Hagbi teaches Aramaic and Jewish Studies in the
Department of Hebrew, at the University of Amsterdam. He
studies the connections between philosophy and literature
through the notion of play and the history of literary histories
of Jewish and Hebrew literature. Among others he is the
author of the novel The Yemenite Guide for the Writing of
Legends (2009) and of Language, Absence, Play: Judaism
and Superstructuralism in the Poetics of S.Y. Agnon (2007
Hebrew, 2009 English).

Binyomin Jacobs

The veiled mystery of Desdemona’s murder, The giving
of the Torah and Hitchcock’s McGuffin
Ronde 4 | 2.24A

Fedia Jacobs

Rosanne Hertzberger
Rosanne Hertzberger (1984) is microbioloog en
NRC-columnist.
Shut up and write: schrijfworkshop
Ronde 3 | 2.30A
Een Joodse columnist: een inspirerend
en uitdagend gesprek
Ronde 6 | 2.24A

Hadassa Hirschfeld
Hadassa Hirschfeld is historica en afgestudeerd op het
onderwerp Ontkenning van de Holocaust. Zij was tot 2007
adjunct-directeur van het CIDI. In deze functie heeft zij zich
bezig gehouden met de bestrijding van antisemitisme en
discriminatie. Zij verzorgde de uitgave van de 
jaarlijkse
monitor Antisemitische incidenten in Nederland. Vanaf 2007
organiseert zij reizen met jongeren naar Auschwitz.

Binyomin Jacobs is opperrabbijn van het Interprovinciaal
Opperrabbinaat (IPOR-NIK) en geestelijk verzorger van het
Sinai Centrum.
Is Chanoeka alleen maar gezellig en
is Poeriem Joods Carnaval?
Ronde 2 | 2.31A

Fedia Jacobs is psychiater en sedert 27 jaar verbonden
aan het Sinai Centrum. Momenteel is hij onder andere
behandelend psychiater in de polikliniek voor volwassenen
en ouderen. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de
doorwerkende betekenis van geweld dat mensen elkaar
aandoen. Hij is auteur van het boek Pijnlijke Verrijking, rouw
en herboren relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld.
Relaties en emotionele groei in de slagschaduw van
oorlogsgeweld
Ronde 1 | 2.26A

Jewish Agency
Yuval Ben-Horin, Keren Friedmaan and Ohad Tal are emissaries of the Jewish Agency. More specific is Yuval shlicha
to LJG-Netzer Holland, Keren shlicha to Habonim Dror
Holland and Ohad shaliach to Bnei Akiva Holland.
The connection between Israel and the Diaspora
Ronde 5 | 2.30A

Herdenken: traditie of noodzaak?
Ronde 2 | 2.24A
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René Kahn

Salomon Kroonenberg

René Kahn is voorzitter van het UMC Utrecht Hersencentrum en medisch hoofd van de afdeling Psychiatrie van het
UMC Utrecht.

Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar geologie aan
de Technische Universiteit Delft. Verder is hij voormalig
columnist van Intermediair en schrijver van de boeken De
menselijke maat en Waarom de hel naar zwavel stinkt.

De tien geboden van het brein
Ronde 1 | Knesset

Brenda Kaldenbach

Het leven van Salomon Kroonenberg
Ronde 2 | 2.31B

Branda Kaldenbach is born in New York City. She studied
art and graphic design in New York and Amsterdam. She
is specialised in illuminated calligraphy, but has been
interested in papercut for some time, for which she followed
a workshop at Limmud Conference 2012. She is honoured
to be able to use the patterns and instructions of Zipora
Ne’eman.

Juliet Landau-Pope

Jewish papercut
Ronde 4 | 2.34

How the Jewish calendar can help to declutter your life
Ronde 2 | 2.22A
How to be happy or happier
Ronde 5 | 2.22A

Shmuel Katzman
Shmuel Katzman is geboren in Brooklyn NY, waar hij zijn Yeshiva opleiding volgde en voltooide. In 1993 kwam hij naar
Nederland als sheliach van de Lubavitcher rebbe. Shmuel
is rabbijn van de Joodse Gemeente (NIG) Den Haag. In die
hoedanigheid geeft hij lezingen, sjioerim en lessen, onder
andere voor de befaamde cursussen van het Joods Lern
Instituut.
Is werk bevorderlijk of juist belemmerend voor spirituele groei?
Ronde 5 | 2.31A

Jigal Krant
Jigal Krant (39) is journalist en filmmaker. Hij studeerde
communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel schrijft hij voor verschillende kranten
en tijdschriften. Daarnaast is hij radioverslaggever voor
BNR. Hij is maker van de televisieserie De Koosjere hamvraag voor de Joodse Omroep. Jigal is getrouwd en heeft
twee kinderen.

Juliet Landau-Pope is an educator, coach and professional
organiser, based in London. She teaches social sciences
and study skills at the Open University, and is a leading
member of the UK Association of Professional Declutterers
& Organisers. She motivates individuals and groups to
manage time and space more effectively.

Jacob de Leeuwe
Jacob de Leeuwe (1950) is geboren in Rotterdam. Na
zijn studie medicijnen heeft hij in verschillende ziekenhuizen gewerkt en was hij vijtien jaar bedrijfsarts bij de KLM.
Op dit moment is hij freelancer. Hij heeft delen van de
Talmoed vertaald met verklaringen in het Nederlands voor
de boekenserie Het geschenk van Jacob. Hij geeft lessen
in 
Talmoed en kabbala, en over medische en Joodse
levensgrenzen.
Talmoed voor jong en oud
Ronde 1 | 2.31B
Grensovergangen tussen leven en dood
Ronde 3 | 2.31B

Pubquiz
Avondprogramma | Dizengoff
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Rebecca Lilian

Eran Michael

Rebecca Lillian is an American born rabbi, teacher and
writer who spends a great deal of time on the bridge

between Malmo, Sweden and Copenhagen, Denmark. She
is involved with Jewish communities on both sides, and is a
co-chair of Oresundslimmud 2014, to which you are warmly
welcomed. Her favorite holiday is Purim.

Eran Michaël (1982) studeerde in 2004 af aan de Toneelschool in Amsterdam. Sindsdien speelde hij onder andere
bij De Theatercompagnie, het Nationale Toneel, Theatergroep Rast, en De Utrechste Spelen. Hij regisseerde Les
Liaisons Dangereuses en Cyrano voor het Groninger Studenten Toneel en schreef en maakte onder andere de voorstellingen Henk en De David Goldberg Show.

Hospitality: it’s not just polite, it’s a mitzvah
Ronde 2 | 2.22B
Rated X: Purim for Adults Only
Ronde 6 | 2.22B

Willy Lindwer
Willy Lindwer (1946) is geboren in Amsterdam. Hij studeerde
aan de Nederlandse Filmcademie, werkte bij de Publieke
Omroep en richtte in 1985 AVA Productions op. Zijn thema’s
zijn de Holocaust, Israël en het Jodendom. De Laatste
Zeven Maanden van Anne Frank kreeg een Emmy Award
en Kind in Twee Werelden (over Joodse oorlogspleegkinderen) een Gouden Kalf. Willy is Officier in de Orde van
Oranje Nassau voor zijn gehele filmwerk.
Gered voor het Leven
Ronde 2 | 2.28

Sasja Martèl
Sasja Martèl is directeur en mede-oprichter van Joods Hospice Immanuel. Zij is de auteur van het boek Sterk als de
dood, sterven en rouw in Joods perspectief.
Joods Hospice Immanuel
Ronde 2 | 2.24B

Caro Middag
Caro Middag is docent NT2 (Nederlands als Tweede Taal)
en betrokken bij het Joodse onderwijs.

Poeriem: een spel van woorden
Ronde 2 Jong Limmoed | 2.27B

Guy Muller
Guy Muller studeerde bestuurskunde aan de Haagse
Hogeschool en internationale betrekkingen aan de Uni
versiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie werkte hij als
peer educator en projectmedewerker bij maatschappelijk
projectbureau Diversion. Na zijn studie werkte hij als docent
economie in het voortgezet onderwijs. Sinds september
2012 werkt hij bij het CIDI als onderzoeker antisemitisme
en coördinator van het Platform Educatie WOII en Sjoa.
Israëlkritiek versus antisemitisme
Ronde 3 | 2.23

Hannah Nathans

Tzvi Marx
Tzvi Marx kreeg zijn rabbinale bevoegdheid (semicha) aan
de Yeshiva University in New York. Hiij geeft onder andere
lessen in Talmoed en Joodse filosofie. Van zijn hand is het
boek Disability in Jewish Law. Tzvi is ook actief op interreligieus gebied in Nederland en Israël.
Houden de profeten of de Talmoedische rabbijnen van
interreligieuze dialoog?
Ronde 4 | 2.31A
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George & Eran lossen wereldvrede op
Ronde 6 | Knesset
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Hannah Nathans is rabbijn van de moderne Joodse gemeente Beit Ha’Chidush in Amsterdam. Zij ontving haar
semicha van Aleph: Alliance for Jewish Renewal. Zij heeft
HaMakor, centrum voor Joodse spiritualiteit, opgericht en
Tikkoen, voor psychospirituele en transpersoonlijke ontwikkeling. Zij is Joods spiritueel begeleidster en heeft een
master in Hebreeuwse taal en cultuur.
Traditie: milennia oud of (her)uitgevonden?
Ronde 3 | 2.31A
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Wil Noordtzij

Jalda Rebling

Wil Noordtzij houdt van jongs af aan van bezig zijn met
textiel, breien, haken, borduren, enzovoort. Ook van het
op verschillende manieren bewerken van stoffen. Voor de
Liberaal Joodse Gemeente Brabant heeft zij samen met
anderen een Toramantel, een biemakleed en een parochet
voor de Hoge Feestdagen gemaakt. Ze volgt nu een textielkunst opleiding aan de Diy Textile School.

Jalda Rebling is chazzan en gespecialiseerd in Joodse
muziek. Zij is oprichtster van Ohel HaChidusch Berlijn en
mede-oprichtster van T´filla Leaders European Retreat,
EAJL in Londen. Jalda is een ervaren Joodse moeder en
grootmoeder.

Unieke challekleedjes maken voor volwassenen
Ronde 2 | 2.34
Unieke challekleedjes maken voor kinderen
Ronde 3 Jong Limmoed | 2.27B

Hilde Pach
Hilde Pach vertaalt Hebreeuwse en Jiddisje literatuur. Zij
is als freelance journalist onder andere recensent bij NRC
Handelsblad. Voor haar vertalingen van Israëlische literatuur
in het Nederlands kent het Prins Bernhard Cultuurfonds
haar de Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2014 toe. Deze prijs
wordt in maart 2014 uitgereikt.
Vertalen wat er staat
Ronde 5 | 2.24A

Herman van Praag
Herman van Praag is onderzoeker naar relaties tussen
hersenen en gedrag. Hij is emeritus hoogleraar psychiatrie
van de Universiteit Groningen, Utrecht, Maastricht en het
Albert Einstein College of Medicine in New York. Hij is auteur van God en Psyche - de redelijkheid van het geloven,
visies van een Jood (Boom, 2008) en van Het verstand te
boven - beproevingen van een verstandig mens (Boom,
2013).
Religie en het brein
Ronde 4 | Knesset

Zoals de Levieten zongen:
de psalmenschat in onze traditie
Ronde 3 | 2.33A
Het leven van Lin Jaldati
Ronde 6 | 2.23

Angela Reutlinger
Angela Reutlinger is al 40 jaar bezig met volksdansen, met
een voorliefde voor Israëlische dansen. Regelmatig gaat zij
naar Israël en elk jaar volgt zij dansseminars, waar choreografen uit Israël de beste dansen van dat moment aanleren.
Angela brengt in haar lessen een veelzijdig dansprogramma
met verschillende dansstijlen en tempo’s, in een kring of in
paren.
Israëlisch volksdansen voor beginners
Ronde 3 | 1.07
Israëlisch volksdansen voor gevorderden
Ronde 4 | 1.07

Albert Ringer
Albert Ringer is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente
Rotterdam en van de Liberaal Joodse Gemeente Twente.
Daarnaast is hij krijgsmachtrabbijn. Rabbijn Ringer heeft
gewerkt als software engineer en als geestelijk verzorger
bij Parnassia. Hij is geboren in Den Haag en woont nu in
Rotterdam.
Speed-Chawroeta
Ronde 3 | 2.26B

Han Schenk

empowerment

Han Schenk is 60 jaar fotojournalist. Hij heeft voor zijn werk
57 landen bereisd, waarvan 43 landen met Koningin Beatrix
en de Koninklijke familie. Israël heeft hij het meest bezocht.
Han geeft regelmatig lezingen over zijn reizen.
Een reis in beelden door Erets Israël
Ronde 1 | 2.22A
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Hans Schnabel

Dean Staker

Hans Schnabels grote liefde is muziek. Zijn leven is ermee gevuld. Hij is een gewoon Amsterdams jochie dat
thuis met veel muziek is opgevoed. Nadat hij in contact
kwam met Joodse muziek, was hij hieraan verknocht. Hij
heeft in 
verschillende Joodse koren gezongen. Hans is
een selfmade pianist. Hij speelt in een klezmerband en als
begeleider.

Dean Staker is an in Australia born musician and award-
winning singer-songwriter. He has performed and recorded
extensively in Australia, Japan and the UK during a career
spanning over 30 years. He is a founder member of the
acclaimed Shabbat Resouled band and is Musician in Residence at Finchley Progressive Synagogue in North London.

Muzikale reis met Joodse muziek uit alle windstreken
Ronde 4 | 2.33A

Oscar Schrover
Oscar Schrover studeerde aan de Koninklijke Akademie
voor kunst en vormgeving in ‘s-Hertogenbosch en aan
de school voor grafiek aan de Koninklijke Akademie voor
Schone Kunsten in Kopenhagen. Hij exposeerde in musea
en nam deel aan grafiek biennales in het buitenland. Hij
is actief als boekverzorger en organisator van tentoonstellingen waarbij filosofie een rol speelt.
Schilderen
Ronde 4 Jong Limmoed | 2.27B

Jan Schwarz
Jan Schwarz is a Copenhagen native. He is associate
professor of Yiddish Studies at Lund University, Sweden
since 2011. Before that he was senior lecturer at the
University of Chicago. He published many articles about
Jewish life-writing, the Holocaust and Yiddish literature. Jan
is the Danish translator of Scholem Aleichem and of a forthcoming volume of Abraham Sutzkever’s prose.
Yiddish poetry set to popular music
Ronde 3 | 2.22A
Translating Tevye
Ronde 4 | 2.22A
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The Music of Shabbat Resouled
Ronde 2 | 2.33A
Dean Staker in Concert
Ronde 6 | 2.33A
Kumsitz
Avondprogramma | Ben Goerion

Dick Swaab
Dick Swaab is hersenonderzoeker en emeritus hoogleraar
neurobiologie van de Universiteit van Amsterdam (AMC).
Hij is de auteur van de bestseller Wij zijn ons brein.
Juist omdat de vrije wil een illusie is,
hebben we vrijheid nodig
Ronde 3 | Knesset
Religie en het brein
Ronde 4 | Knesset

Paul Swaab
Paul Swaab besteed naast zijn dagelijks werk veel tijd
aan muziek. Hij heeft hij viool en altviool gestudeerd en
orkest
directie. Vanaf zijn negende jaar speelde hij in
allerlei jeugdorkesten en later onder andere in operette- en
begeleidingsorkesten. Momenteel speelt hij in het Fine Arts
Chamber Orchestra. De passie voor klezmer en andere
Oost-Europese en lichtere muzieksoorten maakt Paul tot
een veelzijdig musicus.
Muzikale reis met Joodse muziek uit alle windstreken
Ronde 4 | 2.33A
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Maurice Swirc

George Tobal

Maurice Swirc is van origine jurist en werkte jarenlang als
journalist voor onder andere Trouw, de Volkskrant en de
Groene Amsterdammer. Sinds 2001 schrijft hij artikelen en
columns voor het NIW. Verder werkte hij mee aan televisieprogramma’s van de Joodse Omroep. In 2010 verscheen
zijn boek Altijd mazzel - Een wereldreis langs Joodse gemeenschappen. Sinds december 2011 is hij hoofdredacteur
van het NIW.

George Tobal (1985) studeerde in 2012 af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunst Academie. Zijn stage
deed hij onder andere bij De Utrechtse Spelen. Hij maakte
in 2011 de solovoorstelling Vertreksvergunning waarmee hij
de ITs Parade Parel en de Best of ITs on Tour prijs heeft
gewonnen. Nu speelt hij in As I left my fathers house en in
de reprise van Kust.

Een Joodse columnist: een inspirerend
en uitdagend gesprek
Ronde 6 | 2.24A

Ohad Tal
Ohad Tal (32) is married to Tamar and father of Harel. He
holds a BA in educational management as well as in history
and archaeology of Israel. For several years he has been
researching the history and archaeology of Jerusalem. He
was head of the Temple Mount antiquities salvage operation.
Currently he serves as an emissary of the Jewish Agency
and World Bnei Akiva to the Netherlands.
Temple Mount secrets
Ronde 2 | 2.26A

Lindsey Taylor-Guthartz
Lindsey Taylor-Guthartz studied archaeology at Cambridge
and at the Hebrew University in Jerusalem. She lives in London, editing and translating books on Jewish subjects. She
is a Teaching Fellow of London School of Jewish Studies.
Currently she is completing a PhD on the religious lives of
Orthodox Jewish women in London.
Shema: listen with Rashi
Ronde 1 | 2.22B
Mishnah to go: exploring Rosh Hashanah
Ronde 4 | 2.22B
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George & Eran lossen wereldvrede op
Ronde 6 | Knesset

Noam Vazana
Noam Vazana is a singer-songwriter and a choir conductor. She has thirteen years experience as a professional
singer, as a vocal coach and as a choir conductor. Noam
specializes in various styles: Pop, Jazz, Opera, CVT
technique and more. She is educated at the Conservatorium
van Amsterdam, the Jerusalem Academy of Music and the
Tel Aviv Music Academy.
A choir in an hour
Ronde 5 | 2.33A

Ruben Vis
Ruben Vis (1967) is geboren in Rotterdam waar hij actief
is geweest voor de Joodse Gemeente in het onderwijs
en in sjoel. Hij woont met zijn gezin in Amsterdam. Hij is
werkzaam als algemeen secretaris van het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap, dat dit jaar 200 jaar bestaat
en als leidraad heeft: NIK mijn Jodendom. Het grensvlak
van Joods in een niet-Joodse samenleving, vormt voor hem
een zwaartepunt qua interesse en werkterrein.
Joden hebben alle tijd
Ronde 4 | 2.26A
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Jehoeda Vorst

Natascha van Weezel

Jehoeda Vorst is rabbijn van de Joodse Gemeente Rotterdam.
Verder doet hij rabbinaal werk bij het gevangeniswezen. Hij
studeerde onder andere in Jeruzalem en New York, waar
hij zijn rabbinale bevoegdheid behaalde. Jehoeda is actief
geweest op het gebied van Joods onderwijs in ondermeer
Sydney, Minsk en Moskou. Meer recentelijk heeft hij in
Nederland gedoceerd voor het Jewish Learning Institute.

Natascha van Weezel (1986) debuteerde op twintigjarige
leeftijd met het boek Magere Jaren. In 2012 studeerde zij
af aan de Nederlandse Film en Televisie academie met de
korte film Lost and Found. In mei 2014 wordt haar documentaire Elke dag 4 mei uitgezonden op televisie en in september 2014 verschijnt haar boek De derde generatie.

Hillel, Sjammaj en ik! Is de hele Tora
van G-d afkomstig?
Ronde 6 | 2.31A

De derde generatie: kleinkinderen van
Holocaustoverlevenden
Ronde 3 | 2.28

Saskia Weishut-Snapper

Ies Vorst
les Vorst bouwde gedurende 40 jaar, samen met zijn vrouw,
Joods Amstelveen op. Hij geeft onder andere Sjie’oeriem
en lezingen, schrijft artikelen, verzorgt parasjat hasjawoe’a
op internet en geeft derasjot. Hij is een van de motoren
achter de activiteiten van Chabad-Lubavitch Nederland. les
schreef verschillende boeken zoals Vorst ontdooit, Joods
oud en nieuw, Baderech en Geheim Agent 613.

Saskia Weishut-Snapper is opgegroeid in het kunstenaarsdorp Bergen. Na een periode van tekenen en schilderen
ontdekte ze in 1970 haar grote liefde: textiel. Haar peintisseries zijn vernuftige composities van alle mogelijke textiele
materialen, die ze in lagen opbrengt en veelal manipuleert
met hitte. Ze heeft regelmatig geëxposeerd. Sinds 2001
maakt haar ‘Huwelijksbaldakijn’ deel uit van de permanente
tentoonstelling ‘Tradition’ van het Joods Museum Berlijn.

Chassidische en biologische G-dswonderen in deze tijd
Ronde 1 | 2.31A

Creatief met Tyvek
Ronde 3 | 2.34

Florry Vyth-Dreese

Sharon Welsh

Florry Vyth-Dreese heeft jarenlang als bioloog/immunoloog
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de afweer van de
mens. Zij is betrokken geweest bij het opzetten van nieuwe
immuno-behandelingen van kanker. Nu heeft zij een
kunst- en goede doelen project, immuno-art, gebaseerd op
microscopische foto’s uit haar onderzoek. Florry exposeert,
houdt verkoop- en donatiemiddagen en geeft lezingen over
immuno-art.

Sharon Welsh was born in England and has worked in
England, Israel and the USA. She is now working in The
Netherlands. She is an Information Scientist at the Institute
for Housing and Development Studies at the Erasmus
University Rotterdam. She also works in the field of art,
teaching and running workshops for children and adults,
and as a book editor and illustrator.

Immuno-art: kunst uit wetenschap voor het goede doel
Ronde 3 | 2.24A
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Mosaic matzah plates
Ronde 1 | 2.34
Decorating small drums for Purim
Ronde 3 Jong Limmoed | 2.27B
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Rosa van der Wieken-de Leeuw

Diklah Zohar

Rosa van der Wieken-de Leeuw is opgeleid als arts. Later
werd zij openbaar bestuurder in Amsterdam. Ze heeft twee
kinderen die met hun gezinnen in Israèl wonen. Rosa is
voorzitter van ARZA-Nederland (progressief zionistische
vereniging) en sinds enige tijd voorzitter van de Federatie
Nederlandse Zionisten (FNZ).

Diklah Zohar is kunsthistorica en mozaiekkunstenares. Zij
studeerde kunstgeschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en archeologie aan de Universiteit Leiden.
Haar specialisme is kunst van de Romeinse tijd en de late
oudheid. Zij verzorgt colleges aan het HOVO-programma
van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht
en de Universiteit Leiden.

Israël een staat voor Joodse burgers of
voor alle burgers?
Ronde 1 | 2.23
Is zionisme niet totaal achterhaald?
Ronde 6 | 2.24B

De Nabatese wortels van Herodes de Grote
Ronde 4 | 2.26B

Marie-José Wijntjes
Marie-José Wijntjes studeerde Semitische taal- en letter
kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, met als specialisatie
klassiek Hebreeuws. Zij is gepromoveerd op een literair
onderzoek naar I en II Samuel en I Koningen 1 en 2. Zij
werkte van 1993-2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap
als vertaler klassiek Hebreeuws aan de Nieuwe Bijbel
vertaling (Tenach).
Het boek van de appel
Ronde 2 | 2.26B

Jelle Zijlstra
Jelle Zijlstra vindt als theatermaker inspiratie in zijn Joodse
achtergrond. In 2011 is hij afgestudeerd met de voorstelling
‘Boek’ over vijf Joodse zussen. De verhoudingen tussen
hen worden op scherp worden gezet als een van de zussen
een boek publiceert over het oorlogsverleden van het gezin.
Sinds zijn afstuderen is Jelle door het hele land werkzaam
als theaterdocent en regisseur.
Als de rebbe speelt
Ronde 2 | 2.23
Als de rebbe speelt
Ronde 4 | 2.23
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Dankwoord

Onze dank gaat allereerst uit naar de mensen van het team
voor Limmoed Amsterdam 2014, die zo hard hebben gewerkt
om deze mooie dag voor elkaar te krijgen. Hun geweldige inzet,
enthousiasme, vasthoudendheid, creativiteit, productiviteit,
gezelligheid en vriendschap is precies wat Limmoed tot
Limmoed maakt. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ieder op zijn
eigen manier onder het motto 'alleen samen maken we een
geheel dat groter is dan de som der delen'.
Natuurlijk gaat onze grote dank en waardering ook naar alle
particulieren, organisaties en instellingen die ons steunen met
donaties, giften en andere bijdragen. Zonder hun steun zou
Limmoed niet mogelijk zijn.

Word vrijwilliger
Naast Limmoed Amsterdam zijn we in 2013 begonnen met regionale Limmoedevenementen.
Op zondagmiddag 3 maart 2013 was Limmoed Amersfoort en op zondagmiddag 6 oktober 2013
Limmoed Rotterdam. Door het succes van deze middagen zullen we zeker doorgaan met zulke
evenementen.
Alle Limmoedactiviteiten worden bedacht, geleid en vormgegeven door toegewijde vrijwilligers.
Zonder hen zou Limmoed niet bestaan. Voor elk evenement wordt een nieuwe kerngroep
gevormd die bepaalt hoe Limmoed er dan uit komt te zien.
Dat betekent natuurlijk dat er steeds weer mensen nodig zijn die enthousiast willen meewerken
aan het bedenken en op poten zetten van een volgende Limmoed.
Dat betekent ook dat iedereen van harte welkom is om mee te helpen. Voor iedereen is wel
wat te doen. Het zou fantastisch zijn als jij deel zou willen uitmaken van het kernteam voor de
volgende Limmoed.
Neem je de uitdaging aan of wil je eerst precies weten hoe alles werkt? Meld je dan bij de
informatiebalie in het Atrium of stuur een e-mail naar info@limmoed.nl.

DRAAG JE STEENTJE BIJ EN BOUW MEE AAN LIMMOED
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Waar Limmoed voor staat
Limmoed ontstond meer dan dertig jaar g
 eleden
in Engeland, toen een paar leraren spraken over
nieuwe lesmethodes voor Joods onderwijs. Een
programma met voor elk wat wils groeide uit
tot een wereldwijde Joodse beweging van leer
avonden, Limmoeddagen, Shabbatons of zelfs
hele weken Limmoed.

Laat je inspireren en geef volgende keer zelf een sessie of
help mee in de organisatie.

Kernwaarden
Respect, discussiëren en het in acht nemen van religieuze
tradities, dat zijn de uitgangspunten van Limmoed. Die
principes komen tot uiting in de kernwaarden van Limmoed.
Je kunt deze kernwaarden lezen op onze website
www.limmoed.nl.

Respect
Doelstellingen
Limmoed Nederland onderschrijft de doelstellingen van
Limmud UK, zoals die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld en in een groot aantal landen over de hele wereld
worden toegepast.

Volgende stap

Respect verwachten we van alle deelnemers aan Limmoed:
vrijwilligers, sessiegevers en participanten gelijk. Voor persoonlijke aanvallen is geen plaats. Bij Limmoed staan leergierigheid en openheid voorop. Limmoed mengt zich niet
in het legitimeren of ontkrachten van religieuze of politieke
standpunten en niet in debatten tussen of binnen Joodse
stromingen.

Limmoed is de volgende stap op jouw Joodse pad. Dat
is kort samengevat wat we met Limmoed willen bereiken.
Ongeacht je leeftijd of achtergrond, op Limmoed leert iedereen samen. Leren doe je samen en op allerlei manieren:
ieder van ons kan een leraar zijn, ieder van ons zou een
leerling moeten zijn.

Educatie

Participatie

Voor Limmoed zijn Sjabbat en kasjroet de basis van onze
Joodse verbondenheid. Wij willen een thuis bieden voor
iedereen, hoe je je Jodendom ook beleeft.

Je leert bij Limmoed niet alleen met en van elkaar. Soms
leer je ook over jezelf. Welke talenten schuilen er in jou?

23 Adar I 5774

Wij willen dat Limmoed sessies educatief zijn, niet haat
zaaiend. Daarom stimuleren wij debatten ‘lesjem sjamaiem’,
om ’s hemels wil. Debatteren om van elkaar te leren en niet
om het eigen gelijk op te leggen.

Sjabbat en kasjroet

Limmoed Amsterdam
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Aantekeningen
verbinding • diversiteit • verbreding
empowerment • participatie • horizon
verantwoordelijkheid • respect • leren
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Aantekeningen
verbinding • diversiteit • verbreding
empowerment • participatie • horizon
verantwoordelijkheid • respect • leren
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Plattegrond eerste etage
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Toiletten
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Plattegrond tweede etage
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