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Bijdrage door Pim van der Hoff, 

 

In Nederland zijn wij zeer bevoorrecht, omdat wij wonen in een land dat al 

meer dan zeventig jaar niet direct met oorlog te maken heeft. Dat is 

bijzonder, omdat wereldwijd nog altijd gewapende conflicten voor dood, 

verderf, chaos en lijden zorgen. Daarbij gaan onze gedachten in de eerste 

plaats uit naar het Midden-Oosten. In Israël lijkt het vandaag meestal 

ogenschijnlijk rustig, maar het Joodse volk leeft onder permanente dreiging 

van omringende volken en terroristische groeperingen. 

Dat raakt speciaal die inwoners, die als overlevenden van de Shoa eindelijk 

thuis zijn gekomen in het Beloofde Land. Geconfronteerd met terroristisch 

geweld, op hogere leeftijd gekomen en geplaagd door diep tragische 

herinneringen ervaren zij opnieuw de enorme kwetsbaarheid van het leven. 

Met alle traumatische gevolgen van dien. 

 

De vraag die we onszelf steeds weer moeten stellen is deze: wat doen wíj 

om het kwade in de wereld van vandaag te bestrijden?  

Ons trof een bekend citaat van Albert Einstein: “De wereld is een 

gevaarlijke plek, niet vanwege hen die kwaad doen, maar vanwege hen die 

het kwaad aanschouwen en niets doen”. Een gedachte die vele Joden - 

helaas - kunnen bevestigen na wat zij in de Tweede Wereldoorlog 

meemaakten.     

Vandaag kunnen wij zeker nog iets doen door steun te geven aan AMCHA, 

die psycho-sociale hulp biedt aan duizenden Shoa-overlevenden in Israel. 

 

Blijf alstublieft AMCHA steunen! 

 

Met vriendelijke groet en namens het bestuur, 
 

Jaap Hartog, voorzitter 

 

 

Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?                  z.o.z. 

Max en Fred 
 
Met vader en moeder waren zij 

aangekomen in Kamp 

Westerbork. In 1942 waren Max 

en Fred, twee broertjes, 11 en 9 

jaar. Het viel wel mee in het 

kamp. Zij kwamen bekenden 

tegen uit Utrecht. ‘s-ochtends 

moesten zij soms naar school.    

‘s-Middags zwierven zij over het 

terrein. 

Na enige tijd kreeg Max, de 
oudste, een slecht gevoel. Hij wist 
kleine Fred te overtuigen, dat zij 
moesten vluchten, voordat zij 
met die gevreesde trein op 
transport moesten. In alle stilte 
verzamelden zij kleren en eten 
voor onderweg. Op een nacht 
vertrokken zij zonder iemand te 
groeten. Door een gat in het hek 
liepen zij het kamp uit. Zij wilden 
‘gewoon’ terug naar Utrecht. De 
eerste nacht buiten het kamp was 
echt verschrikkelijk. Na 
omzwervingen werden zij 
opgenomen in een gezin bij wild 
vreemde mensen. Na de oorlog 
vonden zij veel familie terug. Na 
hun opleiding vertrokken de 
broers naar Israël om mee te 
helpen het land op te bouwen. 
Jarenlang waren zij vrijwilliger bij 
AMCHA, om hun broeders bij te 
staan. 

 

   

 

 

                    Gaarne verzoeken wij u uw donatie over te maken op 

                       Rekeningnummer: NL42 ABNA 049 06 06 210 

              Ten name van Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland .   

                Wilt u bij uw donatie als referentie vermelden:  144 
 



 

 

Nieuws en mededelingen in het kort – jaargang 31 Nr. 3 

Dringend verzoek 

Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven 

een betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers 

in 4 groepjes van 4 cijfers. De laatste 8 cijfers 

daarvan zijn uw identificatie. Wilt u a.u.b. deze 

laatste 8 cijfers vermelden bij uw donatie. 

 

Joodse Feest- en Gedenkdagen (2019) 

Joods Nieuwjaar (Rosh Hashana) 30 sept.-1 okt. 

Grote Verzoendag (Jom Kipoer)                9 okt. 

Loofhuttenfeest (Soekot)               14 tot 21 okt. 

Vreugde van de Wet (Simchat Thora)     22 okt. 

 

Herhaalde Oproep 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van 

AMCHA zoekt nieuwe bestuursleden.  

Met name een secretaris en een redacteur (met 

computer ervaring) zijn zeer welkom. 

De secretaris is verantwoordelijk voor het 

uitschrijven van en notuleren tijdens vergaderin-

gen (4 keer per jaar). 

De redacteur is verantwoordelijk voor het 

bijhouden van het donateursbestand en het 

samenstellen van de nieuwsbrief (4 keer per 

jaar). 

De AMCHA bestuursleden zijn vrijwilligers en 

ontvangen geen bezoldiging.  

 

Affiniteit met Israël is een vereiste. 

NS Claim 

De NS heeft een commissie ingesteld om 

individuele vergoedingen te betalen aan 

Holocaust-slachtoffers. De vervoerder heeft in de 

Tweede Wereldoorlog Joden vervoerd naar 

concentratiekampen in Nederland (Westerbork, 

Vught, Ommen, Schoorl en Amersfoort) en hier 

veel geld aan verdiend. Vaak was dat geld 

afkomstig van de Liro roofbank. Met de 

vergoedingen geeft de vervoerder gehoor aan de 

oproep van Holocaust-overlever Salo Muller. 

Voor meer informatie zie website: 

https://commissietegemoetkomingns.nl/ 

 

Website AMCHA 

Hebt u opmerkingen en/of wilt u zich aanmelden 

(donateur of bestuurslid) dan kan dat via het 

contact formulier op de website www.amcha.nl  

 

Comité van Aanbeveling: 

Ds. W.J.J. Glashouwer 

Dr. ir. J. van der Graaf 

Prof. dr. O. van der Hart 

Opperrabbijn J.S. Jacobs 

Drs. J. Kamminga 

Drs. E.H.T.M. Nijpels 

Rabbijn A. Soetendorp 

Drs. J. Wallage. 

https://commissietegemoetkomingns.nl/
http://www.amcha.nl/

