Jongvolwassenen LJG Netzer / Jong LJG Netzer bij Talmoed Tora lessen en meer
De laatste Netzer lessen van dit jaar in een Talmoed Tora klas
bij LJG Utrecht & LJG Rotterdam waren op 5 juni. Door het jaar
heen hebben wij de kids meer over Israël geleerd, en in onze
laatste les deden wij meer Hebreeuws, inclusief een lied in het
Hebreeuws – Ani Ve Ata – Jij en ik. Klik hier om meer te zien
(in een video) over het afgelopen jaar in Talmoed Tora Netzer
lessen.

Als je nog niet geweest bent, of nog
niemand anders hebt aangeraden om te
komen naar een LJG Netzer Diner &
Dialoog (Shabbos dinner) bij LJG Den
Haag, dan wordt het nu tijd! Onze laatste
Shabbos dinner was op 10 juni. Wij hebben
over Sjawoeot gepraat, en de link gelegd
naar hedendaagse onderwerpen. Bedankt
Hadassa voor de geweldige discussie, en
Tanya en Laura voor het eten. Om info te
krijgen over het volgende evenement,
neem contact op met ons .

Op 9 juni hebben wij gelukkig/verdrietig
afscheid genomen van ons Netzer
bestuurslid Gaddy, die deel gaat nemen
aan het Garin Tzabar programma in Israël –
een keus om zinvol dienst te doen in het
IDF als een soldaat zonder familie in Israël.
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij gedaan
heeft en wensen hem het aller-allerbeste.

Op 7 juli hadden wij een Jong LJG Netzer
bestuursvergadering – om in het kort het
afgelopen jaar door te nemen.

6 juni was een Jom Jeroesjalajiem les bij Maimonides (foto
boven), om te vieren dat het 49 jaar is sinds de hereniging van
de hoofdstad Jeruzalem. Wij speelden spelletjes met een link
naar Jeruzalem en testten onze kennis over de heilige stad.

Op 4 juni was LJG Den Haag de gastvrouw voor de Landelijke
Oneg Sjabbat en Sjabbat dienst. Wij waren erg blij om alle
jongeren te ontmoeten die lid zijn geworden van het
jeugdprogramma geleid door Luka, Rebecca en Tal. Wij hebben
gepraat over identiteit en aan een fantastische Krav Maga
workshop meegedaan. Wij verheugen ons op volgend jaar!
Op 11 juni hebben wij
meegedaan
aan
Limmoed
Sjawoeot
voor jongeren bij LJG
Amsterdam.
Dit
interessante Limmoed
werd geleid door Jong
LJG Netzer bestuurslid
– Hadassa!

Meer evenementen en updates
Meer evenementen:
Op 19 juni hebben wij meegedaan aan de
Community Fun Run georganiseerd door
Maccabi.

/

Jong LJG Netzer voor 12-16 jaar
Op 24-25 juni hadden wij
bijzondere bezoekers: Joodse
jongeren van de Wimbledon
synagoge in Londen.

Wij hebben een fantastische vrijdagavondmaaltijd en kiddoesj
samen gedaan (met dank aan Rabbijn Menno en Riëtte ten
Brink) bij LJG Amsterdam. Op de zaterdag zijn wij met de groep
meegegaan voor een boottocht, diner en havdala. Met dank aan
de Netzer jongeren voor hun gastvrijheid.
Op 13 juli hebben we afscheid genomen van
de Kommuna – de 4 jonge Israëlische
vrijwilligers die dit jaar betrokken zijn
geweest bij veel activiteiten in de Joodse
gemeenten in Nederland, inclusief onze eigen
vrijwilliger bij Jong LJG Netzer – Tamir Levy.

Op 15 juli vonden wij het leuk om in de Oneg
Sjabbat en Sjabbat diensten te zijn bij LJG
Amsterdam die geleid werden door 3 Jong
LJG Netzer jongeren – Benyamin, Benjamin
en Noa.
Bar/Bat Mitswa gedaan: Mazzal Tov aan LJG
jongeren die hun BM hebben gedaan de
afgelopen maanden: Noam Abram 25 juni,
Michaël de Bruijn 2 juli en Noa Chouchena 9
juli bij LJG Amsterdam en Lotte Son 9 juli bij
LJG Utrecht. Wij hopen jullie te zien bij de
komende activeiten.
15 juni: Bijeenkomst
Mishlachat in Nederland.

van

Israëlische

19 & 27 juli: Bijeenkomst met Netzer
jongeren om activiteiten voor te bereiden
voor een zomerkamp in Engeland.

26
juni:
Jom
HaVoetbal – Jong LJG
Netzer team!
Klik
hier om meer te zien
van wat wij dit jaar
bij Jong LJG Netzer
hebben gedaan.
Tikoen Olam is een levensstijl! Wij, bij Jong LJG Netzer, geloven
dat het belangrijk is dat LJG jongeren in contact komen met
mensen van alle delen van de maatschappij om hun perceptie
van zorg en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Op 3 juli
deden wij een Tikoen Olam activiteit bij Artis met Sinai Centrum
bewoners. Een van de jongeren schreef ons daarna en zei: “het
was een eer om aan dit programma mee te doen”.

