
In het hospice is ruimte voor iedereen die onze 
zorg nodig heeft. Dat is onze visie en die pro-

beren we ook waar te maken. Dag in dag uit. 
Natuurlijk is het in eerste instantie bedoeld voor de 
Joodse doelgroep voor wie in heel Europa een der-
gelijk hospice niet bestaat. Vroom en vrij: iedereen 
kan zijn of haar Joods-zijn invullen en beleven zoals 
dit ook tot nu toe gebeurde. Maar ook mensen 
met een niet-Joodse achtergrond voelen zich op 
hun plaats en geborgen in ons huis. Het hospice 
‘faciliteert’: een uitdaging die licht lijkt, maar niet 
eenvoudig is. Wij luisteren en kijken voortdurend 
naar wat de bewoner nodig heeft om zich comfor-
tabel te voelen in deze laatste levensfase, waarin 

afscheid nemen en vaak ook pijn een grote rol 
spelen. In de joodse traditie is de zorg voor de ter-
minaal zieke mens van zo’n groot belang dat (bijna) 
alles ervoor opzijgezet moet worden. Dit wordt 
aangeduid met de Hebreeuwse term pikoeach 
nefesj. Alles wat bijdraagt aan het welzijn van onze 
bewoners wordt liefdevol gedaan. Wij denken maar 
al te vaak dat dit geldt voor iemand die gezond is 
en zorgt voor een ziek iemand. Soms helpen zieken 
elkaar en krijgt het leven voor hen weer even glans. 
Zo’n moment van betekenis is zichtbaar op de foto 
hierboven. De bewoonsters houden elkaar gezel-
schap, genietend van het uitzicht op de tuin en van 
het licht in de serre, maar vooral van elkaar. 
Een onverwachte kans kan er zomaar op je pad 
komen. Dat overkwam ons en die hebben we 
gegrepen! De eigenaar van ons pand zag zich 
genoodzaakt het te verkopen. Om de toekomst 
van het hospice veilig te stellen en niet het 
risico te lopen dat een nieuwe eigenaar de huur 
verhoogt of het huurcontract opzegt, hebben 
de bestuurders besloten om het pand te kopen. 
We kunnen nu met een gerust hart verder gaan 
met het bijzondere werk dat hier zo liefdevol 
en onbaatzuchtig – vaak in stilte – plaatsvindt. 
Mede dank zij de steun van u allen, die wij enorm 
waarderen en nodig hebben. Dank u wel!
Ik wens u een Sjana Towa!

Sasja Martel, directeur

Op dinsdag 6 augustus bezocht Judith 
Millul, bestuurslid van het Nederlands 
Joods verzorgingshuis Beth Joles in Haifa 
(www.joles.co.il/) ons hospice. Geïnspireerd 
door ons hospice heeft zij het initiatief 
genomen om een hospice op te gaan 
zetten in Beth Joles. Judith werkt al 22 
jaar als vrijwilliger in het verzorgingshuis 
en organiseert daar veel cursussen en 
gespreksgroepen.
Ze kreeg een rondleiding en was zeer onder 
de indruk van de organisatie, maar vooral de 
nesjomme in ons hospice. Benno Rubens 
(links op foto), een van onze vrijwilligers 
is bestuursvoorzitter van Beth Joles. Door 
zijn enthousiaste verhalen is het contact tot 
stand gekomen. 

Bewoonsters aan tafel

Koninginnedag in hospice
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Eten met nesjomme
In het hospice kunnen de bewoners eten wat 
ze wensen en eten wanneer ze trek hebben. 
Er zijn geen vaste etenstijden noch vaste 
menu’s. Vrijwilligers zijn daarom vaak bezig 
in de keuken, en dit met veel plezier! Ze doen 
hun uiterste best om het weinige dat er nog 
gegeten wordt zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken, maar het liefst ook vers en gezond…. 
Van stamppot tot een gehaktbal, een stukje 
vis en niet te vergeten de inmiddels beroemde 
zelfgemaakte kippensoep (ook wel kibbesoeb 
of joodse penicilline genoemd). 

Met de Stichting Ambulance Wens een 
weekendje weg naar Schiermonnikoog

Als pas getrouwd stel begonnen we in het 
hospice aan onze wittebroodsweken. Ik was blij 

verrast toen me werd gevraagd of ik wou blijven 
slapen... Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat 
mijn kersverse man en ik, de laatste 6 weken van 
ons leven samen, dag en nacht met elkaar konden 
beleven. Door de warmte, de liefdevolle zorg van 

Wittebroodsweken 
in het hospice...
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Die vrijdagnacht heb ik de hele nacht gewaakt. Heel 
intiem, heel intens, heel dankbaar. ‘s Ochtends werd 
Arend wakker en even leek het erop dat het hele 
ochtendritueel gewoon weer van start ging… Maar 
Arend kwam zijn bed niet meer uit, hij wist dat hij 
zou gaan sterven. Toch hield hij de regie strak in 
handen. Tot twee keer toe bestelde hij kippensoep. 
Via een sponsje zoog hij de kippensoep op, want 
slikken ging niet meer. Dan zei hij: “Heerlijk! 
Heerlijk!” Het feit dat Arend op zijn sterfbed nog 
zichtbaar genoot van de kippensoep zegt iets over 
zijn sterke optimistische karakter en zijn vermogen 
te genieten van kleine aardse geneugten, maar het 
zegt ook iets over jullie kippensoep!

Toen werd het avond en stil en vredig. Arend stierf 
op 8 juni, 2 minuten voor middernacht…..
Het was een prachtige intens mooie tijd en 
tegelijkertijd ook mijn meest verdrietige tijd ooit. Nu 
is het akelig leeg en mis ik Arend elk moment van de 
dag. Soms kan ik het nog steeds niet bevatten. Het 
hospice zelf mis ik niet, maar jullie allemaal wel.

Nettie Rottier, 27 juli 2013

Ruben van Coevorden (hospicearts) en Sasja Martel 
(directeur) werden dit jaar beiden benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau, ondermeer vanwege hun initiatief tot het 
oprichten van het hospice. Voor de totstandkoming ervan hebben 
zij zich 5 jaar lang intensief ingezet.

Yinon Walg heeft in het kader van zijn maatschappelijke stage 
de tuin netjes gemaakt voor de zomer. Alle stenen werden door 
hem met een hogedrukspuit schoongemaakt.

Die vrijdagnacht heb ik de hele nacht gewaakt. Heel 

Pluisje
Ondragelijk lichtNaar hemelse hoogtenWaar ben je tochLiefste
Nettie RottierNettie Rottierhet verpleegteam en de vrijwilligers, de uitstekende 

pijnbestrijding en de heilzame kippensoep, knapte 
Arend (en ik ook!) zienderogen op….. Een grote pluim 
voor alle vrijwilligers, die het vele bezoek altijd warm 
onthaalden met ko�e of thee, maar ook zorgvuldig 
checkten of het voor ons wel gelegen kwam… We 
werden deskundig gesteund door het verpleegteam, 
maar ook de vrijwilligers stonden ons bij in moeilijke 
momenten. Wat ik zo mooi en waardevol vond is dat 
iedereen ons geheel op zijn/haar eigen manier kon 
troosten, iedereen weer vanuit een eigen invalshoek…

Alhoewel Arends geest onverwoestbaar sterk en 
levenslustig was, werd zijn lichaam van binnen 
overgenomen door een leger strijdlustige kankercellen. 
Hoe zwak zijn lichaam ook werd, hij wou niet in bed lig-
gen. Op vrijdag 7 juni, de dag voor hij stierf, heeft Arend 
nog de hele middag in de tuin gezeten. Omdat “ in bed 
liggen” onbespreekbaar was, legden we kussens op tafel, 
waar hij zijn hoofd op kon leggen. Een hartverscheurend 
tafereel. En toch genoot hij nog van het leven, van zijn 
kinderen en andere dierbaren, van de vogels en niet te 
vergeten… van de kippensoep. Ik denk dat hij in de tuin 
wou sterven. Het verpleegteam heeft zelfs een scenario 
met me doorgesproken wat er zou gebeuren als Arend 
daar zou sterven. Arend kreeg alle ruimte om het op zijn 
eigen manier te doen en hij werd niet “ gedwongen” om 
in bed te liggen. Met veel engelengeduld hebben alle 
vrijwilligers elke keer hun best gedaan om de maaltijd 
precies naar Arends wens te bereiden... 
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Frits ProntFrits Pront Omgaan met trauma
Alle medewerkers in het hospice, zowel verpleegkun-
digen als vrijwilligers, krijgen regelmatig scholing. 
Op 27 juni jl. gaf Fedia Jacobs, psychiater in het Sinai 
Centrum te Amstelveen, een lezing en workshop over 
omgaan met mensen die een traumatische ervaring 
hebben gehad.
Na een boeiend verhaal gaf hij praktische tips die 
voor ons heel waardevol zijn. In het hospice verblijven 
regelmatig mensen met een oorlogsverleden. Hun  
familierelaties zijn vaak, mede door het verleden, 
gecompliceerd. Onderscheid maken tussen het 
‘toen en daar’ en ‘hier en nu’ kan enorm helpen in 
de omgang met hen die iets traumatisch hebben 
ervaren. Zij die het niet hebben meegemaakt, 

moeten zich er niet in mee laten slepen alsof ze het 
zelf hebben ervaren. Het aangeven van eigen grenzen 
is ook een must. Liefdevol omgaan met mensen en 
ze niet in hun eenzaamheid laten, maar ze in het 
‘hier en nu’ brengen als ze weer ‘daar en toen’ zijn: 
dat is al een hele opgave, maar wel zeer de moeite 
waard om steeds weer te proberen. Deze inzichten 
kunnen nagelezen worden in het boek van Fedia 
Jabobs Pijnlijke Verrijking, Rouw en herboren Relaties 
(Voetspoor 2012 ) over omgang met trauma’s en het 
herstel van relaties na een trauma.
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Kom in Beweging voor het hospice
Op zondag 21 juli kwamen velen in beweging voor 
ons hospice! Hoewel het die dag erg warm was, 
vertrokken 70 mensen, jong en oud, te voet of 
per �ets richting het Amsterdamse Bos vanuit het 
hospice. Maar eerst werd iedereen getrakteerd 
op ko�e met zelfgebakken boterkoek, terwijl er 
geluisterd kon worden naar een korte inleiding over 
ons doen en laten in het hospice. Ook werd er een 
rondleiding gegeven. 

Kunst in het hospice
De kunstenaar Axel Veenendaal exposeert in het 
hospice met een schitterende serie schilderijen van 
granaatappels (rimonim), die samen op één paneel 
hangen. Elk schilderij hangt los op het paneel en 
kan verplaatst worden. We zijn heel blij dat juist 
met de Hoge Feestdagen dit kunstwerk een centrale 
plaats heeft in de huiskamer van het hospice:  het 
is het seizoen van de granaatappel in Israël en 
het is een vrucht die veel gegeten wordt vanwege 
zijn heerlijke smaak. Er zijn 613 ge- en verboden 
in het Jodendom en er zouden 613 pitten in elke 
granaatappel zitten. 

Mw. Voorsluis, arts
en donateur vanaf het begin
Ik hoorde van collega SCEN-arts Ruben van 
Coevorden over de opzet en start van dit 
sympathieke initiatief. Nu het huis er, zie ik hoe 
fantastisch de sfeer er is. Zo zit je in de tuinkamer 
bijna in de tuin die omringd is met hoge bomen. 
Iedereen kan er terecht, welk geloof je ook hebt en 
alles kan.

Zelfsturend verpleegkundig 
team in het hospice
In het hospice werkt een enthousiast en zeer 
deskundig team verpleegkundigen, dat in het 
hospice ‘gedetacheerd’ is vanuit de thuiszorgor-
ganisatie Amstelring. Dag en nacht zijn in het 
hospice verpleegkundigen aanwezig die in nauwe 
samenwerking met de hospicearts er alles aan doen 
om het zo comfortabel mogelijk te maken voor onze 
bewoners. Samen met de vrijwilligers ziet dit team 
erop toe dat er hoogwaardige zorg geboden wordt.

Celeste, vrijwilliger
Ik heb in mijn nabijheid 
ervaren hoe goed het is om 
in een warme huiselijke sfeer 
de laatste levensfase door te 
brengen. Die huiselijke zorg 
wil ik ook aan anderen geven. 

Daarom werk ik vanaf het begin al in het hospice. 
Zoiets kun je volgens mij nooit bereiken in een 
ziekenhuis. 

Emmy, vrijwilliger
Mijn moeder is in het hospice 
overleden. Tot die tijd had 
ik nog nooit van een hospice 
gehoord. Het is fantastisch 
wat ze hier doen. Nu vind 
ik het heerlijk om liefdevol 

te mogen zorgen voor bewoners en hun naasten 
zonder er iets voor terug te krijgen. Het wordt zo 
gewaardeerd door familie. De geliefden van de 
bewoners!

Irit Suissa, coördinator
Met ingang van 1 juni 
versterkt Irit Suissa het team 
van coördinatoren, bestaande 
uit Nannette Blitz-Verdooner 
en Debora Walg. Irit is tevens 
werkzaam als fondsenwerver 

en neemt daarvoor contact op met (potentiële) 
donateurs.

Lidy, wijkverpleegkundige 
in het hospice
Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Hier 
kan ik mijn bijdrage leveren om het laatste stukje 
leven waardig af te sluiten. Dat kan in een hospice 
echt veel beter dan in een thuissituatie. Er zijn 
veel mensen beschikbaar die tijd en aandacht voor 
de bewoner hebben. En ook de naasten staan er 
minder alleen voor. Door de zeer korte lijnen met 
de hospicearts kunnen problemen snel worden 
opgelost. Er is ruimte voor nog zoveel vreugde en 
intens leven, ondanks dat het einde nabij is. 

Rob Nunes Vaz, huisarts
De keuze voor een hospice gaat voornamelijk van 
de mensen zelf uit. Men wil toch het liefst thuis 
sterven. Maar vraagt men mijn advies, dan is 
Joods Hospice Immanuel mijn eerste keus. Ik hoor 
veel goeds erover. Men is zeer tevreden over de 
verzorging en de sfeer vol nesjomme. En niet te 
vergeten, Ruben van Coevorden de hospicearts, die 
met zoveel inzicht en kennis palliatieve zorg geeft.
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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 ge-
sprek! Wij zoeken gemotiveerde mensen, joods 
en niet-joods, die zich als vrijwilliger in willen 
zetten voor onze bewoners in het hospice.

Hebreeuwse 
Chocoladeletter Chai
Ook dit jaar kunt u de Hebreeuwse 
chocoladeletter Chai bestellen 
voor €10 per stuk. De letter is kosjer, 
verkrijgbaar in melk en puur, heeft een 
heel hoog chocolagehalte en u steunt 

ons hospice ermee. Bovendien zit de 
letter in een mooie geschenkverpak-
king! Wees er snel bij: Chanoeka begint 
al op 28 november. Bestellen via: 
chocoladeletterchai@gmail.com. 
U krijgt per mail alle informatie over 
uw bestelling. Indien u liever per 
telefoon bestelt: 020-4420676.



Colofon

Stichting Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
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T (020) 4420676 
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www.joodshospiceimmanuel.nl
ABNAMRO NL56ABNA0443702578

Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel
Amstelveenseweg 665
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Info: 020-4420676
Donaties: ABNAMRO NL59ABNA0455444277
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Gra�sche vormgeving
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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 incasso
Door het Joods Hospice Immanuel 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 
machtigingsformulier toe. Uiteraard kunt u de mach-
tiging op elk moment stopzetten.

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

Notarieel schenken met optimaal 
belastingvoordeel
Met een notariële schenking wordt uw gift direct �s-
caal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt 
u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen. Van-
af 1 januari 2014 is het niet meer nodig een nota-
ris in te schakelen om een periodieke gift vast te 
leggen. Voortaan kunnen donateurs zelf een schen-
kingsovereenkomst downloaden van de site van de 
belastingdienst. Voorwaarde is wel dat beide partij-
en, dus zowel het Joods Hospice Immanuel als u zelf, 
de overeenkomst ondertekenen. Om voor de giften-
aftrek in aanmerking te komen moet u zelf het for-
mulier downloaden, het invullen en opsturen naar 
ons. Wij vullen de ontbrekende gegevens op het for-
mulier in en sturen het u terug. Zowel u als wij die-
nen een kopie van de overeenkomst te bewaren voor 
het geval de Belastingdienst hierom vraagt. Om de 
gift aftrekbaar te laten zijn, moet u de periodieke gift 
jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbe-
lasting. Uiteraard kunnen ook wij voor u het formu-
lier downloaden en het u toesturen.

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 doe-
len, naast uw gift aan het hospice. Dit alles in één 
akte. De kosten worden door ons betaald bij een mi-
nimaal bedrag van € 350,00 per jaar, 5 jaar lang.

Voor bedrijven: geven met �scaal voordeel
Een gift aan een goed doel is voor bedrijven aftrek-
baar voor de vennootschapsbelasting.

Heeft u iets te vieren: geef dan iets bijzonders!
Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort 
een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en 
draagt u Joods Hospice Immanuel een warm hart toe? 
U kunt een bijdrage vragen voor het hospice. Wij heb-
ben 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 of particulie-
ren die ons steunen middels het leveren van warme 
maaltijden of bloemen, levensmiddelen zoals ko�e, 
thee of fruit. Overleg met ons over de mogelijkheden 
die daarvoor zijn. 

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

Hoe kunt u aan het Joods 
Hospice Immanuel schenken?

Wisseling van de wacht 
Na 5 jaar voorzitterschap draagt David 
Serphos de leiding van het Hospicebestuur 
per 1 oktober 2013 over aan Samu de Leeuw.
David Serphos was 7 jaar lid van het bestuur 
en heeft het hospice helpen groeien naar 
een niet weg te denken instelling binnen de 
Joodse gemeenschap. Wij zijn hem hier zeer 
erkentelijk en dankbaar voor!

 

Samuel de Leeuw heeft, naast na zijn werk in 
de wereld van de public relations en voorlich-
ting, een lange actieve bestuur carrière achter 
de rug in de sport, media en politiek. De laat-
ste jaren heeft hij zich, nationaal en internati-
onaal, ingezet voor verschillende Joodse orga-
nisaties. Als voorzitter van ARZA-Nederland, 
heeft hij 12 jaar leiding geven aan de groot-
ste progressief-zionistische organisatie in ons 
land. Ook was hij vicevoorzitter van de FNZ en 
o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van 
de Jom Hasjoa-herdenking in de Hollandsche 
Schouwburg in Amsterdam. Verder maakte hij 
die gehele periode deel uit van het Centraal 
Joods Overleg, het samenwerkingsverband 
van Joodse organisaties in Nederland. Daar-
naast heeft hij voor Nederland in de afgelo-
pen 12 jaar zitting gehad in het bestuur van 
ARZENU, de progressief-zionistische wereldor-
ganisatie en politieke arm van de World Union 
for Progressive Judaism en in de Zionist Exe-
cutive Council van het World Zionist Congres. 
Op dit moment is hij nog bestuurslid van de 
Stichting 1940-1945 en de Programmaraad 
Noord-Holland. Tot zijn laatste ’grote klussen 
in eigen huis‘ behoorde zijn werk in de voor-
bereidingscommissie bij de opening in 2010 
van de nieuwe synagoge van de LJG Amster-
dam, alsmede het Europese congres van de 
World Union in maart 2012 in Amsterdam.

De jaarlijkse bridgen voor het hospice drive was 
dit jaar op 18 maart waar ruim 50 paren dongen 
naar de wisselbeker. Het winnende paar was Tiny 
de Bruin, zelf vrijwilligster in het hospice!, en El� 
Gumbmann. De gezamenlijke opbrengst van de 
bridgedrive en het bridgen thuis voor het hospice 
was €3500. Ina Groenteman (links op foto) 
organiseert zowel het bridgen voor het hospice 
thuis als de bridgedrive. Chapeau Ina! Voor meer 
info over het bridgen: 020-6414155. De volgende 
bridgedrive is zondag 23 maart 2014.




