
‘Het Heilige in het Alledaagse’ 
Een impressie van de officiële presentatie van de Nederlandse vertaling op 26 
oktober 2014 van het boek ‘Everyday Holiness’, geschreven door Alan Morinis ziet u 
hier: http://youtu.be/TEmmITK22uk.

Bij het evenement was de zaal volledig met gasten gevuld: https://mussar.eu/een-
groot-publiek/

Op 27 oktober 2014 sprak Alan Morinis bij de opening van het Academisch jaar van 
het Levisson Instituut. *) Avi Fertig opende het Academisch jaar van het Seminarium 
op hetzelfde moment.  
In de dagen daarna gaf Alan Morinis een workshop Mussar aan de Nederlandse 
rabbijnen van de Liberaal Joodse Gemeente. 
Op de shabbat vóór de kallah spraken Alan Morinis en Avi Fertig in AMOS - 
voorafgaand en volgend op de lezing uit de Torah - over Mussar in relatie tot de 
parashah van de week. 

Onder andere de volgende platforms hebben ons ondersteund:

Levisson Instituut 
Nederlands-Israëlietisch Seminarium   
Amsterdamse Modern Orthodoxe sjoel (AMOS)                                  

Een foto impressie van de presentaties van het vertaalde boek aan de Nederlandse 
rabbijnen ziet u hier: https://mussar.eu/presentaties-aan-de-amsterdamse-rabbijnen/

Op 2 november 2014 volgde nog een presentatie samen met rabbijn Evers in 
Apeldoorn.
Op 3 maart 2017 werd het boek gepresenteerd aan het OJEC, het overlegorgaan 
tussen Joden en Christenen.

Het boek wordt in alle va’adim gebruikt als studie materiaal.
Uit diverse reviews blijkt dat mensen die het boek gekocht hebben stuk voor stuk blij 
zijn met de inhoud omdat de inhoud vaak nieuwe inzichten aan ze verschaft.

De nieuwe vertaling (van het boek ‘With Heart in Mind’):
Zal worden gepresenteerd in de Uilenburgersjoel op 12 mei 2020. 
In Nederland is rond die dagen de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden een wijd 
verbreid thema. De auteur Alan Morinis is Canadees en zal in zijn presentatie het 
boek aan vrijheid en bevrijding koppelen.
Wij laten graag weten aan welke prominente Nederlander het eerste exemplaar zal 
worden aangeboden.
Een breed PR programma richting de joodse pers waaronder NIW, Jonet en andere 
media wordt opgezet.

*)
http://www.levisson.nl/images/Joods_nu_6_Morinis.pdf
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