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In memoriam Rob Bosch 

 
Op 12 juli 2017 is onze penningmeester Rob Bosch (73) onverwachts overleden in het Meanderziekenhuis te Amersfoort.  

Omdat hij zich niet goed voelde had hij een paar dagen daarvoor zelf 112 gebeld en eenmaal in het ziekenhuis werd hij succesvol 

geopereerd. Aanvankelijk leek er verbetering op te treden in zijn toestand, maar de avond voor zijn overlijden kreeg hij plotseling 

hoge koorts; hij werd toen in slaap gehouden en is niet meer bij kennis geweest. Zijn dochter was bij Rob toen hij overleed.  

Vooral voor zijn familie, maar ook voor de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is dit een groot verlies. 

 

De betrokkenheid van Rob bij slachtoffers van de Holocaust dateert uit de tijd dat hij werkzaam was bij de vestiging van ABN-

AMRO in de Jodenbreestraat in Amsterdam. Hij was o.a. verantwoordelijk voor klanten van de bank in de kleding branche. Het 

merendeel van deze klanten was Joods. Tijdens contacten met hen vertelden ze ook over hun ontberingen gedurende de Tweede 

Wereld Oorlog en de Holocaust. 

Rob Bosch werd bestuurslid van AMCHA op verzoek van Roel van Praag, de toenmalige voorzitter, en was vele jaren onze 

penningmeester. Na het vertrek naar het buitenland van de familie van Praag werd Rob het centrale aanspreekpunt voor 

AMCHA. Ongetwijfeld vele van onze donateurs zullen in de loop der tijd contact met hem hebben gehad.   

Vele jaren was hij ook organisator van reizen voor AMCHA sympathisanten naar Israël, zodat men met eigen ogen kon zien en 

ervaren wat het effect was van de hulp van AMCHA aan overlevenden van de Holocaust in Israël.  

 

Met respect, grote waardering en dankbaarheid gedenken wij onze trouwe penningmeester Rob Bosch.  

 

Moge zijn gedachtenis zijn tot zegening 
 

Met vriendelijke groet,   

Jaap Hartog, voorzitter 
BLIJF 

alstublieft AMCHA steunen 
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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. 

 

Joodse Feestdagen 
Soekot (Loofhuttenfeest)               5 – 12 oktober 

Simchat Tora (Vreugde der Wet)        12 oktober 

 

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 zo’n legaat 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. 

Bereikbaarheid Stichting Vrienden van 

AMCHA in Nederland 

In verband met het overlijden van onze penning-

meester zijn wij tot nader bericht bereikbaar via 

onze voorzitter Jaap Hartog onder telefoon num-

mer 020-6445299 of 06-53400410 en via 

info@amcha.nl. 

Correspondentie en andere post die aan AMCHA 

via Rob Bosch of de postbus is verstuurd zal de 

komende weken worden afgehandeld. Onze 

verontschuldiging voor de vertraging en dank 

voor uw begrip. 

 

Nieuwsbrief via internet 
Het proces om de AMCHA nieuwsbrief per 

internet te versturen aan diegenen die dat hebben 

aangegeven is gereed. Dit betekent dat voor een 

aantal van onze donateurs de AMCHA nieuws-

brief, met inbegrip van de huidige, niet meer via 

PostNL wordt verstuurd maar per Email. Indien 

u hier ook in geïnteresseerd bent dan verzoeken 

wij u dat ons te melden via info@amcha.nl. 

 

AMCHA folders 
Indien u wilt meehelpen donateurs te werven 

voor AMCHA dan kunt u folders aanvragen via 

info@amcha.nl  
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