
Dit jaar staat in het teken van ons eerste 
lustrum. Het stemt ons tot dankbaarheid 

dat we al vijf jaar bestaan en we zijn ook trots dat 
we ons een plekje hebben weten te verwerven 
binnen en buiten de Joodse gemeenschap. We 
voorzien in een belangrijke behoefte. We bieden 
een veilige en vertrouwde omgeving waarin 
terminaal zieke patiënten, samen met hun gelief-
den, nog een waardige tijd kunnen hebben. Een 
hospice waar patiënten zich weer mens kunnen 

voelen en daarom bewoners genoemd worden. 
Ter gelegenheid van ons lustrum hebben we een 
boek uitgegeven met de veelzeggende titel Het 
Zindert Hier van Leven. Het hospice sluit naadloos 
aan bij de Joodse visie dat het leven altijd centraal 
staat en zo mogelijk gevierd dient te worden. Wij 
zijn geen sterfhuis, maar een huis waar levens-
ondersteuning geboden wordt. We kunnen niet 
uitleggen hoe het werkt en daarom zeg ik vaak, 
het is de magie van het hospice. De kwalitatief 
hoge medische zorg, de liefdevolle inzet van de 
vrijwilligers, het transparante nieuwe en moderne 
gebouw met veel licht en schitterende kleuren 
zorgen ervoor dat men zich hier thuis kan voelen. 
De ko�e staat altijd klaar, de deur open voor 
iedereen die onze zorg nodig heeft, maar ook voor 
hen die geïnteresseerd zijn in ons werk. Artsen, 
verpleegkundigen, studenten en scholieren lopen 
hier graag een tijdje mee en wij zien dit ook als 
een van onze taken: mensen bewust maken dat 

Op vrijdag 27 januari brachten de Tweede 
Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Linda 
Voortman (GroenLinks) een bezoek het 
hospice, in het kader van kennismaking 
met het aanbod van het Joods Zorgcircuit. 
De politici spraken ook met een van de 
bewoners van het hospice en gingen 
ontroerd maar ook geïnspireerd naar huis.

Vlnr Sasja Martel 
(directeur), Pia 
Dijkstra, Linda 
Voortman, David 
Serphos (voorzitter 
bestuur)

Kamerleden bezoeken hospice

“Je bent hier onderdeel van de familie 
al weet iedereen dat die familie komt 

en gaat en iedere week weer kan 
veranderen… Je staat er niet alleen 

voor. Je moeder is je moeder, dat 
voelen ze hier met je mee…

De laatste 2 weken waren goed”

Lunchen in de serre

de dood bij het leven hoort, maar dat het leven 
centraal staat. In deze Nieuwsbrief veel aandacht 
voor onze lustrumactiviteiten, maar ook een ont-
roerende ervaring van onze coordinator Nannette 
die een bijzondere laatste wens in vervulling deed 
gaan. Wij hopen dat wij met steun van u allen ook 
de komende jaren dit mooie werk mogen blijven 
doen: zorg met hart en ziel, zorg met nesjomme.

Sasja Martel, directeur

8 november heeft Koningin Beatrix de Hebreeuwse 
chocoladeletter Chai gekregen. Roland Vos, de maker 
van de letter, ging samen met Sasja Martel, de 
bedenker ervan, naar Den Haag. De letter Chai is kosjer 
en verkrijgbaar in puur of melk, heeft een heel hoog 
chocolagehalte en u steunt ons hospice ermee!
Kosten € 10 per Chailetter.
U kunt de letter bestellen tot 4 december via 
chocoladeletterchai@gmail.com of door overmaking 
van het bedrag naar rek. 54.45.44.277, St. Vrienden 
Joods Hospice Immanuel ovv aantal letters.
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Lustrumaktiviteiten – een impressie

Met de Stichting Ambulance Wens een 
weekendje weg naar Schiermonnikoog

Een laatste wens kan van alles zijn, nog een 
keertje naar huis, nog een keer de zee zien of 

nog een keer naar een voetbalwedstrijd. Elke wens 
is uniek maar deze wens was uitzonderlijk.

In april werd ik gebeld door een medewerkster van de 
pastorale afdeling van de orthodox Joodse gemeente 
Amsterdam met de vraag of ik kon helpen. Ik had toen 
nog geen idee welke hulpvraag er ging komen.
Het betrof een terminaal zieke, veel te jonge vrouw, 
Dina Zij en haar man waren in het najaar van 2011 
bezig om hun al lang bestaande wens te verwezenlijken 
om op aliya te gaan, naar Israël te emigreren. Tot zij in 
december van datzelfde jaar bij de dokter kwam met 
hevige pijnklachten. Na talrijke onderzoeken bleek zij 
baarmoederhalskanker te hebben, helaas met veel 
uitzaaiingen.
In beginsel vol goede moed en hopend op een goed 
resultaat begon zij aan een lang traject van chemothe-
rapie dat echter na korte tijd gestaakt moest worden.
Toch werd haar verlangen om op aliya te gaan niet 
minder. Maar vanwege de toenemende klachten leek 
het niet meer haalbaar.
Toen ik dit hoorde heb ik meteen contact opgenomen 
met Kees Veldboer van de Stichting Ambulancewens 
in Rotterdam met wie ik als coördinator van Joods 
Hospice Immanuel regelmatig contact heb. De naam 
van deze stichting geeft het doel ervan aan: met een 
eigen ambulance en vrijwilligers de laatste wens van 
terminaal zieke patiënten helpen vervullen. Mede 
dank zij diezelfde Kees Veldboer is er in Israël nu ook 
een wensambulance. Met recht is hij daar reuze trots 
op. Het leek ons beiden een uitdaging deze bijzondere 
wens in vervulling te doen gaan: dan zou het een 
samenwerking worden tussen 2 wensambulances!
Hoe konden we het ongelofelijke waar maken om Dina 
en haar echtgenoot op korte termijn op aliya te laten 
gaan?

Gelukkig zijn lijnen soms heel kort: een aantal 
telefoontjes en anderhalve week later vertrokken we. 
Dit was te danken aan de voortre�elijke samenwerking 
van alle partijen.

Met een speciale wensambulance werd Dina vervoerd 
naar Schiphol. Alle ko�ers werden met een aparte auto 
gebracht. Op Schiphol werden we geweldig ontvangen 
en opgevangen door de Airport Medical Services. 
Dina kon de te overbruggen tijd heerlijk op een bed 
doorbrengen. 
De KLM was zo genereus om twee business tickets 
te sponsoren, waardoor de vlucht voor haar heel 
comfortabel was. 
Op Ben Gurion Airport geland stonden twee vrijwillige 
ambulanceverpleegkundigen van Magen David Adom 
(MDA: de Israëlische Rode Davidsster) ons al op te 
wachten met een speciale lift zodat Dina op een 
stretcher het vliegtuig kon verlaten. En dat allemaal 
midden in de nacht.
Direct naast het vliegtuig stond de (door Vrienden 
van MDA Zweden gedoneerde) wensambulance klaar. 
Comfortabeler kon het niet. Dina hoefde niet door de 
paspoortcontrole, maar werd door de verpleegkundigen 
naar de uitgang van het vliegveld gebracht.
Yael Hartong, de initiator van de wensambulance (am-
bulance hamisj’alot) in Israël reed achter de ambulance 
aan mee naar Jeruzalem.

Voet zetten op Israëlische grond
Dina had echter nog één laatste wens : letterlijk voet 
zetten op Israëlische bodem. De vrijwilliger van MDA 
heeft toen de ambulance gestopt op een prachtig punt 
op Mount Scopus (Har Haso�m) in Jeruzalem met een 
adembenemend uitzicht over de eeuwenoude stad . 

Een bijzondere reis!
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Net op dat moment kwam de zon op! Het was pas 
half zes. We hielpen Dina uit de ambulance zodat zij 
staande op haar eigen voeten op Israëlische grond 
kon genieten van het uitzicht.
Samen zongen we op haar initiatief het lied “me’al 
pisgat Har Haso�m” en het Israëlische volkslied 
Hatikva . Daar stonden we dan, Dina en haar man, 
twee vrijwilligers van Magen David Adom, Kees 
Veldboer en zijn vrouw, Yael Hartong en ik, zingend 
uit volle borst en met tranen in onze ogen.
Daarna bracht de ambulance een gelukkige en 
tevreden Dina naar het hospice in het Hadassa 
Ziekenhuis.
De volgende dag vlogen wij terug naar Nederland 
met een meer dan voldaan gevoel.

Mei 2012
Nannette Blitz-Verdooner,
Coordinator Joods Hospice Immanuel
Bestuurslid Magen David Adom Nederland

Speciale dank aan:
Stichting ambulancewens Rotterdam
De KLM 
Magen David Adom Nederland en Israël

Dina overleed in oktober, tijdens de week van Soekot 
(Loofhuttenfeest), en is in Israel begraven. Moge haar 
ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige 
leven.

Nannette Blitz in de wensambulance met Dina

Dina met haar man in Jeruzalem

Lustrumboek
Vlnr: Sasja Martel (directeur), Marie-Jeanne van 
Hövell tot Wester�ier, Annemarie Vink, Sacha 
Joseph, Hans Weber, David Serphos (voorzitter 
bestuur), Margreet Shabi (bestuurslid PR)
De presentatie van het lustrumboek Het Zindert 
Hier Van Leven, geschreven door Annemarie Vink, 
vond plaats in het hospice op 15 mei. Annemarie 
zag het als een uitdaging om ‘de magie van het 
hospice’ te vangen in woorden en dat is haar enorm 
goed gelukt. Mede door de integere foto’s van 
fotografe en vrijwilligster Marie-Jeanne van Hövell 
tot Wester�ier en de professionele vormgeving van 
Sacha Joseph is dit boek een juweeltje geworden. 
Ook dank aan Hans Weber, de drukker die zijn 
persoonlijke aandacht erin stopte. Wilt u weten wat 
er in het hospice gebeurt? Lees dan dit boek, kijk 
naar de foto’s en ervaar tussen de regels door de 
liefdevolle zorg voor onze bewoners. Het lustrum-
boek is te koop voor € 24,95 bij het hospice.

Boekenmarkt
Vrijwilligers Simone Koopman en Fons Koper 
organiseerden op zondag 20 mei de goed bezochte 
boekenmarkt in het hospice, met boeken op het 
gebied van Jodendom, Amsterdam en kookboeken. 
Opbrengst € 1785.

Ko�e met taart
15 mei was het open 
ochtend voor alle vrijwil-
ligers en verpleegkundigen: 
ko�e met taart, een cadeau 
van Roland Vos Catering & 
Events. Vlnr Coordinatoren 
vrijwilligers Nannette Blitz 
en Debora Walg.

Bridgedrive
De winnaars van de bridgedrive samen met Ina 
Groenteman en Sasja Martel. Ina Groenteman, die 
het hele jaar door ‘bridgen voor het hospice’ bij 
mensen thuis organiseert, deed ook de jaarlijkse 
bridgedrive die onder leiding stond van Joost 
Dessaur. Het was een geanimeerde middag met 
heerlijke kosjere hapjes zelfgemaakt door onze 
hospice arts Ruben van Coevorden en Bernard 
Hammelburg van BNR Radio. De opbrengst was dit 
keer in het kader van het lustrum € 3500.

Het bene�etconcert
Het bene�etconcert bij de LJG Amsterdam die 
ons gastvrij ontving, werd georganiseerd door 
coördinator vrijwilligers Lija Hellendall en 
vrijwilliger Richard Wolfe. Marguerite Samama 
presenteerde de bijzondere avond met werken van 
Shostakovich, Mendelsohn en Ravel, maar ook met 
Jiddische liederen. Alle musici traden belangeloos 
op! In de pauze werd een loterij gehouden met voor 
bijna iedereen een mooie prijs. Opbrengst € 2000.
v.l.n.r. Richard Wolfe, Marguerite Samama , Peter de 
Leeuw, Julia Bronkhorst, Lija Hirsch, Sander Veeken, 
Gertru Pasveer.

Lustrumfeest 17 juni - golfen
Max Groen, penningmeester van het hospice bestuur en 
zijn vrouw Jolie, John Sijes en Fons Hertog traden tijdens 
de maaltijd op met een gevarieerd repertoire.
Zondag 17 juni werd het lustrum gevierd op het terrein 
van Golfcentrum Amsteldijk te Amstelveen. De familie 
Loogman, eigenaren van het terrein, waren bereid 
het hospice te steunen. Hiermee maakten zij deze 
onvergetelijke dag mogelijk. Het hielp ook dat het weer 
meewerkte om het golfen en de autorally een succes 
te laten zijn. Firma Langerhuize, die het hospice al 5 
jaar steunt en voorziet van heerlijke maaltijden voor 
de bewoners, had een oriëntaals bu�et gemaakt. De 
dag eindigde met de bekendmaking van de uitslag van 
de loterij met veel prijzen. De hoofdprijs, een reis naar 
Israël, ging naar Gerda Verdooner.

De kledingbazaar
De voorbereidingen voor de kledingbazaar, in een 
loods beschikbaar gesteld door de �rma Verlaan in 
Aalsmeer, kostte een aantal vrijwilligers maanden-
lang veel tijd en energie maar het gaf ook plezier 
en voldoening. Iedereen vond wel wat tijdens de 
verkoopdagen. Opbrengst: € 3750.

Kunstwerk aangeboden
Ter gelegenheid van het lustrum boden 
de vrijwilligers een kunstwerk aan, dat 
een mooi plaatsje heeft gekregen in 
onze serre.

Vlnr de organisatoren Tiny de Bruin, 
Joost de Bruin z”l, Selma Fransman,

Leo en Lizzy Kukenheim.
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Deze Nieuwsbrief werd gesponsord. 
Wilt u ook een Nieuwsbrief sponsoren?

Neem dan contact met ons op.
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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 
�scaal 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 optimaal pro�teren en tegelijkertijd gul 
schenken aan andere door u te bepalen goede 
doelen, naast uw gift aan het hospice. Dit alles 
in 1 akte, en de kosten worden door ons betaald 
bij een minimaal bedrag van € 350 per jaar, 5 jaar 
lang.

Voor bedrijven: geven met �scaal 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 certi�caat dat wij u 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 ko�e, thee 
of fruit. In overleg met ons hoort u over de 
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?

Vrijwilligers gezocht!
Lef komt van het Hebreeuwse woord 
hart. Wij zoeken mensen met het hart op 
de goede plaats, die er kunnen zijn voor 
een ander. Heeft u lef? Meld u dan aan 
voor een vrijblijvend gesprek! Wij zoeken 
gemotiveerde mensen, joods en niet-joods, 
die zich als vrijwilliger in willen zetten voor 
onze bewoners in het hospice.

Kunstwerk
Toen het hospice gebouwd werd was er 
geen geld beschikbaar voor een kunstwerk 
op de daarvoor bestemde buitenmuur. Elk 
dubbeltje moest worden omgedraaid voor 
de bouw en inrichting van het hospice, dat 
op 15 mei 2007 openging. Inmiddels steunen 
een groot aantal donateurs ons. De Stichting 
Vrienden van het Joods Hospice Immanuel 

bood ter gelegenheid van Rosj Hasjana 
een schitterend mozaïek aan, onthuld door 
medeoprichter Marco de Groot. Het is een 
Ajin, de beginletter van het woord Immanuel, 
maar door de kleuren en het materiaal lijkt 
het ook een tak of boom, wat leven symboli-
seert. Mozaïeken vindt men al eeuwenlang in 
Israël, vandaar de materiaalkeuze die de band 
met dit land uitdrukt. Dikla Zohar maakte 
het kunstwerk, dat zo nauw aansluit bij onze 
visie: het leven staat centraal.


