
Vanuit de joodse traditie leeft men in het nu, 
van dag naar dag, wat wekelijks uitloopt op 

het hoogtepunt namelijk de Sjabbat. Men gaat 
van feest naar feest, maar men gedenkt ook de 
dieptepunten in de geschiedenis van de joodse 
gemeenschap. We vierden onlangs het Weken-
feest (Sjawoeot), waarin de Tora (met daarin o.a. 
de Tien Geboden) door God aan het joodse volk 
gegeven wordt. 
Het meest wezenlijke dat de Tora de mensheid 
heeft geschonken is de visie op tijd. Tijd bepaalt 
de ruimte (materiële). 
Onze horlogetijd hoort bij de ruimte, maar wij 
hebben nog een ander horloge. Dit dragen wij 
niet om onze arm, maar in ons hart. Op dit horloge 
staat – zoals een bewoonster in ons hospice ook 
daadwerkelijk heeft – de tijd geschreven: het is 
nu. Het maakt niet uit hoe laat het is volgens dit 
horloge, het nu doet er alleen toe. 

Deze bijzondere tijd is altijd voelbaar in het 
hospice, waar vrijwilligers onbaatzuchtig, liefdevol 
en vol energie en goede wil onze bewoners 
verzorgen, zonder op hun horloge te kijken. 
Natuurlijk gaan ze na hun dienst, die 4 uur duurt, 
weer naar huis! De tijd heeft hier zijn masker af-
gezet. Bewoners, familie en al onze medewerkers 
gaan met elkaar om zoals je dit iedereen toewenst: 
authentiek. Wat is belangrijk in deze laatste fase 
van het leven? Wat doet er nog toe? Het met 
elkaar zijn, het er voor elkaar zijn, het er zijn……
dat is wat mensen in het hospice aan elkaar geven. 
Ook bewoners, zoals u op een foto kunt zien, 
die elkaar fêteren op een gezellig dineetje op de 
kamer. Iedereen is in staat iets te geven als je maar 
op het goede horloge kijkt!
Om ons werk te kunnen blijven voortzetten wor-
den we omringd door een steeds groter wordende 
groep Vrienden, die ons financieel steunen met 
een grote of kleine bijdrage. In deze Nieuwsbrief 
kunt u uitgebreid lezen over diverse manieren van 
schenken aan het hospice. 

Steun ons
met uw hart!
Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Doneer nu op rekeningnummer 45.54.44.277

Onlangs bezocht Fleur Agema, lid 
Tweede Kamer van de PVV, het hospice. 
Het Joods Zorgcircuit, waarbij alle joodse 
zorginstellingen zijn aangesloten, nodigt 
regelmatig politici uit om hen te laten zien 
hoe belangrijk identiteitsgebonden zorg is. 

En het hospice is 
daar een waardig 
voorbeeld van. Ie-
dereen – joods en 
niet joods – krijgt 
hier zorg op maat 
waarbij autonomie 
en waardigheid 
centraal staan.

Kamerlid bezoekt hospice

Als ik er niet voor mijzelf ben, wie is 
er dan voor mij? Als ik er alleen voor 

mijzelf ben, wat ben ik dan?  
En indien niet nu, wanneer dan wel?  

(Spreuken der Vaderen 1: 14)

Mies Bouwman bezocht ons als bestuurslid van 
het Monuta Charity Fund om namens dit fonds 
ons een cheque uit te reiken van € 2500 waarmee 
wij een jaar lang koffie en thee kunnen schenken 
in het hospice. Echte bakjes troost! Die drinken 
we volop in ons hospice waar u ook welkom bent 
voor alleen een kop koffie.

Een goede zomer!
Sasja Martel, directeur

Mies Bouwman op bezoek in het hospice
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Laat een legaat
na aan het Joods
Hospice Immanuel
Als u er niet meer bent, gaan wij uit uw 
naam door. Door het hospice te begunsti-
gen in uw testament helpt u de continuïteit 
van het Joods hospice veilig te stellen. 
Wij informeren u graag! Tel. 020-4420676

Giften per notariële akte
Joods Hospice Immanuel is vrijwel geheel afhankelijk van 
donaties. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar. Wij zijn blij met elke 
donatie maar hebben vooral zekerheid op de lange termijn nodig. U 
kunt ons hierbij helpen door een jaarlijkse donatie voor de duur van 
5 jaar per notariële akte vast te leggen.  

Een dergelijke schenking kan zeer gunstig zijn voor uw belastingaftrek. Een notaris kan u 
hierover uitgebreid informeren. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons.  
Mocht u vragen hebben: 020 – 4420676.

Schenk aan het hospice met 
optimaal belastingvoordeel!
De voordelen van een verzamelakte

Met de Stichting Ambulance Wens een 
weekendje weg naar Schiermonnikoog

De 2 winnaars van de eerste  
Joods Hospice Bridgedrive 2011

Met de vrijwilligers 2 dagen  
weg naar Lunteren

Vlnr Sasja Martel (directeur),  
Agnes Wolbert en David Serphos

Mantelzorger 
geeft cadeautje 
aan vrijwilligers

Jessica Carciotto biedt jaarlijks de vrijwilligers 
een heerlijke pedicure aan als dank voor hun 
onbaatzuchtige en liefdevolle zorg aan haar 
vader en alle andere bewoners.

Een periodieke schenking is een duurzame 
manier van steunen. De gever verklaart in een 

notariële akte dat het hospice jaarlijks gedurende 
tenminste 5 jaar een vast bedrag ontvangt.
In een verzamelakte kunt u naast het hospice nog 
andere ( maximaal 10 ) goede doelen opnemen.
Voor u is het fiscale voordeel dat het totale 
bedrag dat u jaarlijks schenkt altijd volledig - 
zonder minimum of maximum - aftrekbaar is van 
uw belastbaar (verzamel-)inkomen.
Het hospice en de meeste goede doelen hebben 
de zgn. ANBI status ( Algemeen Nut Beogende 
Instelling) en zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.
 
De spelregels:
1. De periodieke schenking gaat u aan voor 

tenminste 5 jaar.
2. U bepaalt welk bedrag u aan het hospice 

en - in geval van een verzamelakte - aan welke 
andere goede doelen jaarlijks geeft, maar het 
bedrag / de bedragen dient/ dienen wel elk 
jaar hetzelfde te zijn.

3. De schenking wordt vastgelegd in een 
notariële akte. In deze akte wordt ook 
vastgelegd dat als u gedurende de looptijd van 
de schenking overlijdt verdere betaling stopt: 
nog openstaande bedragen komen dus niet 
ten laste van uw erfgenamen.

4. De schenking is voor het hospice en de andere 
goede doelen - in geval van een verzamelakte 
- vrijgesteld van schenkingsrecht.

5. Jaarlijks kunt u de schenking(en) als aftrekpost 
opnemen bij uw aangifte Inkomensbelasting.
Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt, 
kan uw voordeel oplopen tot maar liefst 52%.

6. U kunt de notariële akte via uw eigen notaris 
regelen of via onze huisnotaris.  
In het laatste geval hoeft u alleen een door ons 
in samenwerking met de notaris opgestelde 
volmacht in te vullen en samen met een kopie 
van een geldig legitimatiebewijs aan ons op te 
sturen. Een bezoek aan de notaris is dan niet 
nodig. 
U krijgt een afschrift van de schenkingsakte 
toegestuurd en het hospice betaalt de notaris-
kosten : u dient dan wel minimaal euro 250 per 
jaar aan het hospice te schenken.

Het notariskantoor waar wij mee  
samenwerken is:
Notariskantoor HamansBlocks,
Concertgebouwplein 15
1071 LL Amsterdam

Wat hebben wij in het hospice een mooie, 
bijzondere periode beleefd samen met onze 
(schoon)moeder en oma. Hier wordt het leven 
elke dag opnieuw gevierd en dat hebben wij 
ervaren. Een hoogtepunt was natuurlijk de 
viering van Rosj Hasjana waarbij onze moeder 
zichtbaar genoot van de ‘klezmer’ muziek.
Het te horen krijgen dat zij niet meer beter 
zou worden was een grote slag. Maar hier in 
het hospice kreeg zij snel haar oude veer-
kracht terug en besloot zij te genieten van het 
leven, hoe lang of hoe kort dat ook zou duren.
Er kwam een moment waarop ze zei dat ze 
nog wel zin had in een reisje en dankzij de 
Stichting Ambulance Wens kon deze wens 
gerealiseerd worden. Het werd Schiermon-
nikoog waar wij de 60-ste verjaardag van mij, 
haar dochter, gevierd hebben. En wat heeft zij 
ervan genoten!
De dagen na dat weekend heeft zij nog lekker 
liggen nagenieten en precies een week na 
mijn verjaardag is zij rustig ingeslapen. 
Heel tevreden zag zij er uit, en dat is onge-
twijfeld mede te danken aan de liefdevolle 
verzorging hier in het hospice. Wat ‘n plezier 

heeft ze gehad met de verpleegkundigen 
die haar gevoel voor humor oppakten en 
voortdurend grappen met haar maakten 
tijdens de verzorging. Dat was goud waard 
want zij kon niet zonder en dat heeft er zeker 
toe bijgedragen dat ze zich hier zo thuis heeft 
gevoeld. 
Ik wil de vrijwilligers speciaal bedanken voor 
de door hen met liefde klaargemaakte en 
mooi gepresenteerde ontbijtjes en uiteraard 
voor het heerlijke krentenbrood. Mijn moeder 
en ik hebben er erg van genoten en natuurlijk 
mag ik de eigengemaakte kippensoep niet 
vergeten te noemen. Mijn moeder was er dol 
op! 
Wij, als familie, danken jullie allen voor jullie 
steun, gezelligheid en gastvrijheid maar 
bovenal voor de liefde en aandacht voor onze 
(schoon)moeder en oma. Jullie zullen voor 
altijd een speciaal plekje in ons hart innemen.

Namens ons allen,
Joke Diks-Hoffmeister

Lieve mensen,

Kunstveiling 
hospice
De bekende kunstenaar Hans Sarfaty, 
bekend om zijn naïeve Hollandse land-
schappen, stelde zijn laatste 40 werken 
beschikbaar aan het hospice. Deze werden 
onder de bevlogen leiding van bestuurslid 
Raymond Schloss geveild op zondag 6 maart. 
De opbrengst: € 8500.

Drie bewoonsters tijdens zelf georgani-
seerd dineetje a trois

Coördinator Nannette Blitz bezig met de 
succesvolle verkoop van de Hebreeuwse 
chocolade letter Chai (‘leef’), een 
initiafief van het hospice

Agnes Wolbert (PvdA) 
op werkbezoek 

Deze week was ik op werkbezoek in Am-
sterdam bij het enige Joodse hospice dat 

Nederland kent. Bijzonder in allerlei opzichten. 
Natuurlijk op het eerste gezicht vanwege de 
prachtige nieuwbouw, maar eigenlijk veel meer 
vanwege de bijzondere toewijding van de me-
dewerkers en de vrijwilligers… Het is voor veel 
joodse ouderen een geruststellende gedachte, 
dat ze in een joods hospice terecht kunnen, want 
als je oud en kwetsbaar bent is het een weldaad 
te weten dat je aan een half woord genoeg hebt 
om begrepen te worden.  
 
 
 
 

De gasten van het joods hospice zijn getekend 
door de oorlog en alles daarna en merken daar 
elke dag de zware gevolgen van. Kwetsbare, 
stervende mensen willen zich op de eerste 
plaats veilig voelen, en dus is naast de veilige 
en vertrouwde sfeer ookhet gebouw op allerlei 
manieren beveiligd. In de benadering van de 
bewoners is veel plaats voor de Joodse traditie, 
maar ook is er veel kennis over omgaan met 
trauma’ s. Tel daarbij op, dat ook niet - joodse 
mensen in het hospice wonen en je begrijpt 
hoezeer de zorg er op maat is. Nogmaals, we 
zouden niet moeten rusten totdat alle zorg voor 
ouderen op hospice-niveau was!” 

 “Laten we hospices van Nederland 
als norm voor alle zorg nemen!”

Bridgen voor het hospice
Bridgen voor het hospice vindt twee keer in 
de maand plaats bij mensen thuis en wordt 
georganiseerd door Ina Groenteman. 
De eerste bridgedrive – georganiseerd door Ina 
Groenteman en geleid door Joost Dessaur - vond 
plaats op 27 maart in Restaurant de Veranda 
tegenover het hospice. Hieraan namen 120 
enthousiaste bridgers deel. Er waren heerlijke 
hapjes, bereid door vrijwilligers van het hospice 
en uiteraard kregen de winnaars een mooie 
beker. Ina Groenteman overhandigde directeur 
Sasja Martel een cheque van € 4500, als resultaat 
van een jaar lang bridgen thuis en van de drive. 
Wilt u ook graag een keer mee bridgen? Bel Ina 
Groenteman: 020-6414155. Teambuilding vrijwilligers 

Twee dagen lang werden de vrijwilligers 
gefêteerd op een mooie locatie in Lunteren. 
Naast heerlijke taart en eten van cateraar Roland 
Vos waren er veel leerzame momenten onder 
leiding van ervaren trainers. Een geslaagde 
teambuilding!
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Deze Nieuwsbrief werd gesponsord. 
Wilt u ook een Nieuwsbrief sponsoren?

Neem dan contact met ons op.
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Nu 3 maanden na dato beseffen we nog 
meer wat een enorme toevoeging jullie 

geweest zijn in de laatste dagen van onze 
moeder, schoonmoeder en oma. Afronding 
en comfort hebben een tastbare betekenis 
gekregen. De toewijding in en van het 
huis met zoveel naastenliefde is een zegen 
geweest voor haar en familie. We hebben 
mogen wennen aan het feit dat zij ons vredig 
ging verlaten. Dat blijkt nu en het is van 
onschatbare waarde. Onze moeder had de 
hoofdrol, dat zeker. Maar zonder het huis 
was het ons niet gelukt. 
Wij zijn jullie meer dan dankbaar. In alle 
weken ondanks de vele mensen die jullie 
hebben begeleid, nooit een spoor van 
beroepsroutine. Het was altijd Meity, nooit 
een patient.

— een familielid

Een gift zelf overmaken
U kunt zelf een gift overmaken aan het hospice.

Gift via een automatische machtiging
Door het Joods Hospice te machtigen voor uw 
gift ondersteunt u structureel ons werk. U kunt 
kiezen voor een eenmalige gift, een machtiging 
per maand, kwartaal of jaar. Wij sturen u graag 
een machtiging toe. Uiteraard kunt u de 
machtiging op elk moment stopzetten.

Via uw testament
U kunt geld nalaten aan het Joods Hospice via 
uw testament. Uw nalatenschap komt geheel 
ten goede aan het hospice, omdat wij als 
goed doel (ANBI) geen erfbelasting (voorheen 
successierechten) hoeven te betalen. 

Notarieel schenken met optimaal 
belastingvoordeel
Met een notariële schenking wordt uw gift direct 
fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen 
kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug 
krijgen. 

Verzamelakte: 1 akte voor al uw goede 
doelen: het hospice regelt het voor u!
U kunt in deze Nieuwsbrief uitgebreid lezen hoe 
u optimaal kunt profiteren en tegelijkertijd gul 
kunt schenken aan andere door u te bepalen 
goede doelen, naast uw gift aan het hospice.

Voor bedrijven: geven met fiscaal voordeel
Een gift aan een goed doel is voor bedrijven 
aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. 

Heeft u iets te vieren en weet u geen cadeau 
omdat u alles al heeft? 
Geef het hospice uw cadeau!
Organiseert u binnenkort een feest zoals een 
jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u het 
Joods Hospice een warm hart toe? U kunt een 
bijdrage vragen voor het hospice. Wij hebben 
een mooi certificaat dat wij u en de jubilaris 
kunnen sturen.

Wilt u iets concreets schenken?
Het Hospice is voor een heel groot deel 
afhankelijk van donaties, maar er zijn ook 
bedrijven en particulieren die ons steunen 
middels het leveren van warme maaltijden of 
bloemen, levensmiddelen zoals koffie, thee 
of fruit. In overleg met ons hoort u over alle 
mogelijkheden.

Meer informatie kunt u krijgen bij Sasja 
Martel, directeur of Marco de Groot, 
penningmeester Stichting Vrienden Joods 
Hospice Immanuel. Tel. 020-4420676  
of info@joodshospiceimmanuel.nl

Hoe kunt u aan het 
Joods Hospice Immanuel 
schenken?

We vierden onlangs onze vierde verjaardag

Run for life….
Bestuurslid Raymond Schloss loopt al een paar 
jaar marathons met als doel geld op te halen 
voor het Joods Hospice Immanuel en het hospice 
meer naamsbekendheid te geven. De Amsterdam 
Marathon in oktober jl. liep hij samen met Paul 
ten Hof, Roland Schipper en Jim Fraeyhoven. 

Running for Joods  Hospice Immanuel tijdens 
Amsterdam Marathon, oktober 2010


