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Betreft: Boekpresentatie Talmoed Sanhedrin I en II 

      

       Amsterdam, Ureterp, oktober 2021. 
                Be’ezrat Hashem, met de hulp van de NAAM  

 

Beste lezer, 

 

Op 28 november 2021 aanstaande, de eerste avond van het Chanoeka-feest, hoopt (B.I.) onze 
Stichting in samenwerking met de Stichting Crescas het eerste deel van de tekst en de vertaling van 
het Talmoed tractaat Sanhedrien te presenteren, met toelichting. Dhr rab. Jacob de Leeuwe bezorgt 
deze uitgave en vertaling, de uitgever is Skandalon. Zo hopen de Stichting TalmoedNL, de stichting 
Crescas en Jacob de Leeuwe de unieke vorm van talmoedisch lernen te bevorderen. 

De middag en avond van 28 november 2021 zal plaatsvinden in het auditorium van het JCC – de 
Jeruzalem-zaal, van de Boechorststraat 26, Amsterdam. Het programma is als volgt. 

- 15.00  Inloop 
- 15.30  Welkom en Opening (dr Diklah Zohar) 
- 15.40  Over de Stichting TalmoedNL (dr Jak Verwaal) 
- 15.50  Introductie lezing Leo Mock: Sanhedrien 
- 16.10  dir. Jan de Vlieger van uitgeverij Skandalon overhandigt het eerste exemplaar  
- 16.20  Jacob de Leeuwe : waarom dit vertaalwerk? 
- 16.40  Eerste licht van chanoeka aansteken (Jacob de Leeuwe) 
- 16.50  Receptie en boekentafel 
- 18.30 afsluiting 

Toegang tot dit evenement is mogelijk indien u zich tevoren aanmeldt via digitale inschrijving op: 
www.crescas.nl/cursussen 

Houdt bij aankomst uw Corona-checq gereed.Het boek is via www.Skandalon.nl te bestellenvoor de 
voorintekeprijs van € 59,50 voor 21 november. Na 21 november €75,-. INTEKENLIJST. Op veler 
verzoek openen wij bij deze de mogelijkheid om uw naam of de namen van uw familie te vermelden 
op de lijst van intekenaren die zal worden opgenomen in dit eerste deel van Sanhedrien. U maakt 
dan € 100,- over naar NL08 TRIO 0338424261 van de Stchting TalmoedNL o.v.v. de gewenste naam of 
namen. Tot slot biedt Skandalon de optie ‘Adoptie Royaal voor € 500,-. U ontvangt dan tevens naar 
keuze boeken van J. Sacks of A.J. Heschel. Alles ligt gereed op 28 november. Kunt u niet komen, dan 
wordt het(de) boek(en) opgestuurd. 
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En zijn er in uw netwerk mensen die belangstelling hebben voor het evenement, dan vernemen wij 
dit graag. Dan zullen zij een uitnodiging ontvangen. 

 

In afwachting van uw antwoord groeten wij u hoogachtend, 

 

 

Dr Diklah Zohar (Stichting Crescas) en Dr Jak Verwaal (Stichting TalmoedNL) 


