
Joods Hospice Immanuel is inmiddels een 
begrip in Joods Nederland en zeker ook in de 
regio Amsterdam als het gaat om hoogwaar-

dige palliatieve terminale zorg. Dat dit niet altijd 
zo was lijkt alweer lang geleden. In de zomer van 
 – toen 
het initiatief 
tot ons hos-
pice ontstond 
– waren er 
nog maar  
zelfstandige 
hospices. 
Nu zijn dat 
er ! Het 
was in de 
samenleving 
nog een vrij 
onontgonnen 
terrein waar 
het woord 
hospice nau-
welijks viel. 
Ons oprich-
tingsbestuur 
was daarom 
vooral bezig met uitleg en natuurlijk kwam heel 
vaak de vraag waarom er dan een specifiek Joods 
hospice moest komen. Want als in een hospice 
zorg op maat geboden wordt dan kan iemand 
met een Joodse achtergrond toch ook naar 
een algemeen hospice! Wij waren en zijn er van 

overtuigd dat de survivors van de Tweede We-
reldoorlog en ook de Tweede Generatie beter af 
zijn in een veilige en vertrouwde omgeving waar 
bekend is wat men in die vreselijke periode heeft 
doorstaan en wat verlies betekent als je nog maar 

alleen of met 
weinigen over 
bent. Het is niet 
in woorden uit 
te drukken, laat 
staan dat men 
hierover kan of 
wil praten. Dan 
is het fijn als je 
begrepen wordt 
en er erkenning 
is voor wie je 
bent. 
Tijdens ons 
-jarig bestaan 
hebben we 
veel van deze 
bewoners en 
hun familie in 
huis gehad. De 
Joodse identiteit 

en nesjomme (Hebreeuws voor ‘bezieling’ ) zit in 
de stenen van ons hospice gebakken. Iedereen 
voelt zich hier welkom, van vroom tot vrij en van 
alle gezindten!
Het jaar  wordt een jaar van terugkijken, 
vooruitkijken maar ook van vieren! 

Een huis dat op vrijwilligers draait, voor een groot 
deel aangewezen is op donaties en waar zoveel 
liefdevolle terminale zorg wordt verleend…! Dat 
is iets om met tevredenheid op terug te kijken en 
met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien!
We vieren het met een speciale bridgedrive 
op zondag  maart, een golftoernooi in de 
zomer, een symposium in het najaar en ten slotte 
nog een kookboekje met overheerlijke kosjere 
hospicerecepten! Wilt u op de hoogte blijven van 
deze festiviteiten? Mail ons dan! 
(vrienden@joodshospiceimmanuel.nl)

Natuurlijk kijken we ook naar de toekomst. Het 
hospice onderzoekt de mogelijkheid om een 
tweede huis op te zetten waar mensen – met 
een levensverwachting van ca.  jaar - in een 
kleinschalige setting kunnen verblijven. Het 
komt te vaak voor dat mensen bij het hospice 
afgewezen worden omdat ze niet voldoen aan de 
indicatie dat bij een hospice past.

We hopen nog heel veel jaren samen 
met ons geweldige team van vrijwilligers, 
verpleegkundigen, artsen en andere 
medewerkers – ondersteund door u – 
bewoners te verzorgen en hen de nodige 
levensondersteuning te bieden. 

LeChajim – Op het Leven!

Sasja Martel, directeur

Op  september  bracht de burgemeester van Amstelveen 
mevrouw Mirjam van het Veld een bezoek aan ons hospice. Zij (zelf 
verpleegkundige van beroep geweest!) sprak met bewoners, vrijwilligers 
en medewerkers en nam alle tijd. Ontroerd was ze door de liefdevolle en 
professionele zorg in ons unieke hospice.

1

Vanuit het hospice

NIEUWSBRIEF
Jaargang 10 - nummer 14 - februari 2017

Drie bewoners genieten van elkaars gezelschap. 
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T
ien jaar geleden werd de droom van een Joods hospice 
in Amsterdam werkelijkheid. Als bestuurder van het 
eerste uur heb ik aan de wieg mogen staan van ons 
unieke hospice.

Het was een droom dat al jaren leefde bij initiatiefnemers 
Ruben van Coevorden en Sasja Martel en nu vorm kreeg.
Er ging voor het werkbestuur heel veel tijd, werk, denken, ver-
gaderen, lobbyen en vooral onderzoek aan vooraf. Niet overal 
werd het idee met open armen ontvangen.
Het motto bij verschillende instellingen binnen de joodse 
gemeenschap was: begin er niet aan, het gaat jullie niet lukken! 
Waar zouden we bijvoorbeeld 100 vrijwilligers vandaan moeten 
halen? En het geld?

Door veel netwerken hoorde ik dat ‘ de Rode Villa’, waar de 
Joodse jeugdbeweging Bne Akiva jarenlang was gehuisvest, te 
koop stond. Het bleek de ideale locatie voor ons: in het hart van 
de Joodse gemeenschap en het Amsterdamse Bos was de over-
buur! De israelische architect Boaz Brown ontwierp een huis 

met veel licht dat nauw aansloot bij de visie: de bewoners zou-
den overal – met bed en al – naar toe moeten kunnen. Ruime 
gangen en deuren, een (Sjabbat)lift waar een bed in kon.
De lokale omroep AT5 bracht het nieuws voor het eerst naar 

buiten en we waren als bestuur apetrots! In september 2006 
werd de 1e steen ingemetseld. Ondertussen ging de fondsen-
werving en de bouw door. Want er was veel geld nodig voor het 
goede doel: fondsen en particulieren werden aangeschreven. 
Een ingenieur van het Instituut voor Science en Halacha uit Isra-
el kwam regelmatig naar Amsterdam om ons te ondersteunen 
bij de “joodse techniek”.We wilden bijvoorbeeld een deurbel die 
zowel door de week als ook op Sjabbat en Joodse feestdagen 
gebruikt kan worden. Aannemer en technici begrepen hier 
eerst niets van. Toen het uiteindelijk allemaal gerealiseerd was 
waren ze verrast en hadden ze er iets heel nieuws bijgeleerd.
Vanuit Israel ontving het hospice bij de opening een certificaat 
dat alles (zowel qua visie als technisch) in het huis conform de 
Joodse traditie was.

Tijdens een informatieavond over het op te richten hospice 
meldden zich de eerste vrijwilligers en coördinator. Ze zijn - net 
als de oprichters en bestuurders van het eerste uur - als een 
soort familie van het hospice geworden.

Toen we onze eerste teambuilding op “de hei” hielden voor 
bestuur, directeur, arts, coördinatoren en vrijwilligers ontstond 
er een spirit die tot aan de dag van vandaag dit geweldige 

initiatief tot een succes maken.
Tien jaar zijn voorbijgevlogen en we hebben enorm veel 
mensen van alle gezindten mogen ondersteunen in de laatste 
levensfase.
Ik ben blij en trots dat ik aan dit mooie huis mijn bijdrage kan 
leveren. Nu als voorzitter van de Stichting Vrienden, die zich 
inzet voor alles wat het hospice nodig heeft om te kunnen 
draaien.
Bij een verjaardag horen naast taart en ballonnen natuurlijk 
ook cadeautjes. 

Het hospice is een goed doel dat zich volledig inzet voor de 
bewoners en hun familie. 
De grote cadeauwens: de keukens, die zo intensief gebruikt 
worden, vernieuwen (ca. €50.000). Wij hopen dit zeker met de 
steun van onze donateurs en sponsors te gaan realiseren. Helpt 
u ons een handje? 
Maak dan een bedrag over o.v.v. verjaardagscadeau hospice. 
Kleine en grote bedragen zijn ons even dierbaar! Want uitein-
delijk gaat het om uw steun, jaar in jaar uit, waar wij u hartelijk 
voor danken!

Bram Haas
voorzitter Stichting Vrienden Joods Hospice Immanuel

10 jaar Hospice!

Op zondag 11 december 2016 werd de Jaap van 
Hasselt Award 2016 - bestaande uit een schitterend 
kunstwerkje en een bedrag van €1000 - uitgereikt 

aan 2 vrijwilligers van het hospice door de burgemeester van 
Amstelveen, Mw. Mirjam van het Veld, in het bijzijn van Aviv 
Shir-On, ambassadeur van Israël. B’nai B’rith / Loge Hilleel 
nomineerde de vrijwilligers van ons hospice voor de eerste 
uitreiking van deze Award. Zowel de ambassadeur van Israël 
als de burgemeester van Amstelveen spraken hun bewon-
dering uit voor het liefdevolle werk dat onbaatzuchtig wordt 
verricht door alle vrijwilligers van het hospice, dag in dag uit, 
week in week uit. Hospice voorzitter Samu de Leeuw uitte 

ook zijn dankbaarheid 
naar de vrijwilligers die 
het fundament van het 
hospice zijn. Hij ziet de 
Award als een erken-
ning hiervan en een 
stimulans om verder 

te gaan met de zorg voor mensen in de laatste levensfase. 
B’nai B’rith, opgericht in 1843, is de oudste dienstverlenende 
organisatie in de Joodse wereld. Loge Hilleel is de 986ste loge 
van deze internationale organisatie.  Doel is de bevordering 

van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de 
mensheid in het algemeen en van joden in het bijzonder.
De middag werd muzikaal omlijst door een fantastisch concert 
van de veelbelovende pianist Maxim Heijmerink.

Jaap van Hasselt
Award



In boomgaard de Olmen plukten vrijwilligers en 
medewerkers appels en peren ter gelegenheid van Rosj 
HaSjana. Er worden dan appels met honing gegeten. 
Het was een heel gezellig uitstapje.
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  Op Sint Maarten belden kinderen aan bij het hospice en kregen natuurlijk wat snoepgoed   
 zoals het hoort. Ze kwamen binnen en verrasten onze bewoners met hun lampionnen.

Malka Soesman is sinds september j.l. toegetreden tot 
het team van de coördinatoren.

Tijdens een groots opgezette Chanoeka bijeenkomst op de Dam 
in Amsterdam werd onze Hebreeuwse Chocoladeletter Chai 
door rabbijn Menachem Evers uitgereikt aan cabaretier Javier 
Guzman. Rabbijn Evers vertelde Guzman dat zijn opa onlangs 
overleden was in het hospice. Er zijn ca.  letters verkocht 
met dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben!

Om alle donaties netjes te administreren is er een nieuw 
software programma aangeschaft (CRM systeem). Een 
aantal bestuurders en medewerkers ging op cursus! 

Directeur Sasja Martel op bezoek bij Hans Webers van 
drukkerij De Marne (Leens in Groningen), die al jarenlang 
het drukwerk van het hospice verzorgt.

In het hospice werken vrijwilligers en verpleegkundigen 
nauw samen. Ze delen een kamer waar regelmatig 
overleg plaatsvindt.

Door een liftstoring 
konden bewoners niet 

naar de woonkamer 
voor de inwijding van de 

Sjabbat. Daarom deed 
men deze dan maar in de 

gang op de kamers van de 
bewoners. Het werd een 
bijzondere gebeurtenis!

Marcel van der Meulen 
(MTB) is dag en nacht 
bereikbaar met zijn team 
om ervoor te zorgen dat 
het hospice qua techniek 
op orde is. Dat storingen 
snel verholpen worden 
draagt ook bij aan de 
kwaliteit van onze zorg!

Henk den Breejen kookt wekelijks 
alle maaltijden voor onze bewoners. 
Als Milo Walg ( jaar) vakantie heeft 
helpt hij Henk graag!
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Deze Nieuwsbrief werd gesponsord. 
Wilt u ook een Nieuwsbrief sponsoren?

Neem dan contact met ons op.

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

Gift via een automatische incasso
Door het 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. 

Schenken met optimaal belastingvoordeel – 
overeenkomst periodieke gift.
Vanaf  januari  is het niet meer nodig een 
notaris in te schakelen om een periodieke gift vast 
te leggen. 

Met een periodieke schenking verplicht u zich om 
minstens vijf jaar achter elkaar een vast bedrag (de 
hoogte maakt niet uit) te schenken. De verplichting 
stopt als u als schenker tijdens deze periode zou komen 
te overlijden. De schenking is volledig aftrekbaar!

Voortaan kunt u zelf een overeenkomst periodieke 
gift downloaden van de site van de belastingdienst. 
U vult de overeenkomst in, stuurt het ons op en wij 
vullen de ontbrekende gegevens op het formulier 
aan en sturen het u terug. 
Zowel u als wij horen 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 
inkomstenbelasting. 
Uiteraard helpen wij u graag! Wij kunnen het 
formulier toesturen en ondersteunen met het 
invullen. 
Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 
% van uw gift terug krijgen.

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 kunnen sturen. Een origineel manier van uw 
verjaardag vieren: bridgen voor het hospice.

Wilt u iets concreets schenken?
Het hospice is deels afhankelijk van donaties, maar 
er zijn ook bedrijven of particulieren die ons steunen 
middels het leveren van bloemen of levensmiddelen. 
In overleg met ons hoort u over alle mogelijkheden.

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. -
of Vrienden@joodshospiceimmanuel.nl.

Hoe kunt u aan het Joods 
Hospice Immanuel schenken?
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Tijdens Chanoeka op het hospice mochten 
nabestaanden, vrijwilligers en medewerkers de 
kaarsen aansteken. Duo Kwatsch verzorgde een 
geslaagd optreden en natuurlijk was er iets te eten: 
erwtensoep en bitterballen!

Stichting Roparun heeft ons geholpen met de 
aanschaf van een nieuwe wasmachine.

Hospice arts Ruben van Coevorden kreeg van 
Robby Lobatto een krant als symbool voor het 
jaarabonnement op een krant ten behoeve van onze 
bewoners. Het geld hiervoor werd bijeengebracht 
op het jaarlijks terugkerend evenement Misjpooche 
Open– voor golfers en niet-golfers.


