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Geachte

Als u deze nieuwsbrief van AMCHA leest, liggen de internationale Jom
Hasjo’a herdenkingen en de nationale 4 mei herdenkingen weer achter
ons.
Vele speeches zijn gehouden om de miljoenen slachtoffers van de verschrikkingen van die zwarte periode in de geschiedenis te herdenken en
ons allen te waarschuwen voor herhalingen in onze tijd.
Door belangrijke instanties en particulieren zijn slachtoffers herdacht en
kransen gelegd. Veel mensen vergeten daarna wat helaas voor anderen
nog steeds niet mogelijk is.
Zij leven dag in dag uit en nacht in nacht uit met de herinneringen aan de
ontberingen die zij of hun naasten hebben moeten doorstaan.
Ook in Israël leven nog veel Holocaust slachtoffers die dagelijks leven
met dat trauma. Om hen te helpen hun leven wat dragelijker te maken is
AMCHA opgericht.
Zij zijn blij met uw financiële steun om die hulp mogelijk te maken; niet
slechts één dag, maar 365 dagen per jaar staat Amcha paraat voor deze
mensen.
Met vriendelijke groet,
Jaap Hartog voorzitter

BLIJF
alstublieft AMCHA Steunen

Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?

z.o.z.

Vrede in mijn gedachten
Ik ben een vrouw van in de 80 jaar.
Meestal ben ik alleen thuis; vaak zit
ik te huilen van geestespijn. Soms,
als in een nachtmerrie, word ik herinnerd aan alles wat ik meemaakte
in mijn jeugd. Dat is nooit uit mijn
gedachten weggegaan. Op zulke
momenten weet ik niet wat ik met
mijzelf aan moet. Voortdurend ga
ik gebukt onder verschrikkelijke
herinneringen en schuldgevoelens.
Ik heb angstige dromen over mensen die mij opjagen. Dan smeek ik
om mij met rust te laten. In een flits
zie ik beelden van toen: hoe Nazi’s
ons gezin aanvielen, mijn zusje
doodsloegen, mijn ouders die nooit
terugkwamen. Ja, dan bloedt mijn
hart.
Als ik ontwaak, dank ik God dat
het dit keer slechts een droom was.
Zo gaat het al vele jaren. Ik zou
mijn jeugd en het leed willen vergeten. Ik wil zo graag vrede in mijn
gedachten. God geef mij een
beetje beter leven zonder de pijn
van herinneringen.
Chaja, Amcha Tel Aviv
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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.

Nieuwsbrief via E-mail
Wij kunnen u mededelen dat er vorderingen zijn
gemaakt. Het gaat te ver om hier uit te leggen wat de
problemen waren maar naast de techniek vormde de
factor tijd van de redacteur zeker een niet te verwaarlozen onderdeel daarvan.

Joodse Feestdagen
Sjawoe’ot (Wekenfeest)
31 mei – 1 juni
Rosh Hasjana (Joods nieuwjaar 5778)
21 – 22 september
Jom Kippoer (Grote Verzoendag) 30 september

Israël is 69
Gelezen in het rapport van Eropese Coalitie voor
Israël van deze maand
De Staat Israël heeft zojuist de 69 jarige onafhankelijkheid gevierd. Tegen alle verwachting in werd
de moderne Staat Israël, ontstaan uit de as van de
Holocaust, vastgesteld op 14 mei 1948.
Negenenzestig jaar later staat het land er sterker dan
ooit voor. Echter, het antisemitisme neemt toe en
Israël heeft meer dan ooit onze vriendschap en ondersteuning nodig.

Neem Amcha op in uw testament
Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u
Amcha een legaat toekennen of tot uw (mede) erfgenaam benoemen. In een legaat kunt u het bedrag aangeven, dat u aan Amcha wil toebedenken. Vanwege
de ANBI status van Amcha is dat belastingvrij.
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
Drs. A. Slob
Rabbijn A. Soetendorp
Drs. J. Wallage.

Periodiek schenken
Veel van onze donateurs geven op regelmatige
basis hun donaties maar maken niet gebruik van
‘periodiek schenken’.
Bij periodiek schenken legt u vast voor tenminste 5 jaar welk bedrag u per jaar wilt schenken
maar de hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
Het voordeel voor u is dat het volledige bedrag
kunt aftrekken van de belasting. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen.

