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Amersfoort, maart 2018 Mijn naam is Israel. In 1930
werd ik geboren in een
plaatsje in Tsjechië. Daar was
Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitztoen een hechte Joodse geBirkenau bevrijd.
meenschap. Wij hadden een
Tijdens de Nazi-tijd zijn daar één millioen Joodse mannen,
fijn gezin; vader, moeder en
vrouwen en kinderen vermoord. Op initiatief van de Europese
vier kinderen.
Coalitie voor Israël is in november 2005 door de Verenigde
Ik was trots op mijn vader, die
Naties de datum 27 januari uitgeroepen als International
met heel hard werken in de
Holocaust Memorial Day, dag van de wereldwijde herdenking
houtzagerij goed voor ons kon
van de meer dan zes miljoen Joden, die tijdens de Tweede
zorgen. Moeder deed het huisWereldoorlog zijn omgebracht. Het is verbijsterend geconfronhouden en onze opvoeding.
teerd te worden met de gruwelijkheden die plaatsvonden in de
Zoet zijn mijn herinneringen
aan de sabbat, de wekelijkse
vernietigingskampen. Van de weinige overlevende slachtoffers
hebben de meeste er nauwelijks over durven en kunnen spreken. rustdag.
In 1942 verloor ik mijn hele
Toch was en is het van het grootste belang dat het wel gedaan
familie. Na de bevrijding uit
wordt. Als waarschuwing dat dit nooit meer zal gebeuren.
Maar ook na de verschrikkelijk Shoa is het antisemitisme helaas het concentratiekamp kwam ik
naar Israël. Ondanks alles zag
niet opgehouden. Het lijkt in onze dagen zelfs weer even sterk
ik kans een nieuw leven op te
aanwezig als in de periode vóór Wereldoorlog II, nu in de vorm bouwen. Lang leek het er op
van anti-zionisme en een anti-Israel houding.
dat ik goed kon omgaan met
In de maand januari worden velen herinnerd aan de
mijn oorlogservaringen. Wij
verschrikkingen die in de nazi-kampen gebeurden. Voor de
genoten van onze kinderen en
kleinkinderen.
meeste overlevenden van de Shoa is de oorlog nooit voorbij en
is het een dagelijks overleven. AMCHA biedt daarin psychoso- Ik ging naar AMCHA nadat mijn
kleinzoon Bar Mitswah was geciale hulp en steun.
worden. In plaats hierover blij
te zijn, werd ik ernstig depresBlijf alstublieft Amcha steunen!
sief. Veel herinneringen
Met vriendelijke groet en namens het bestuur van
kwamen terug. Mijn eigen Bar
de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland,
Mitswah ‘vierde’ ik in het concentratiekamp. AMCHA werd
Jaap Hartog, voorzitter
voor mij een nieuw begin.
Daar vond ik bondgenoten,
Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?
z.o.z.
een luisterend oor.
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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 of bij
enig ander contact met de Stichting Vrienden
van AMCHA in Nederland.
Joodse Feest- en Gedenkdagen
1e Seideravond
2e Seideravond

30 maart 2018
31 maart 2018

Pesach
31 maart t/m 7 april 2018
Jom Hashoa (Holocaust herdenkingsdag)
12 april 2018
Jom Ha’atsmaoet (onafhankelijkheidsdag)
19 april 2018
Belastingvoordeel
Als u Amcha regelmatig steunt, is het wellicht
een idee om uw gift vast te laten leggen in een
overeenkomst tot periodiek schenken.
De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn en het
totale bedrag per jaar moet vastliggen.
Voordelig voor u, want uw schenking is dan
altijd volledig aftrekbaar van de belasting. U
bepaalt zelf hoeveel u geeft en of u het bedrag
maandelijks, per kwartaal of per jaar gaat
overmaken.
U kunt een schenkingsformulier opvragen via
(vooralsnog) onze voorzitter Jaap Hartog
telefoon nummer 020-6445299 of 06-53400410,
via info@amcha.nl of via ons postbusnummer
1197 te Amersfoort.

Aankondiging Dubbeltentoonstelling
in de Expositieruimte en Centrale Hal van het
Stadsarchief Amsterdam. 23 februari – 17 juni 2018.
Vrij toegang.
De tentoonstellingen verhalen over de
Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de
gevolgen daarvan. Portretten van verdwenen Joodse
levens uit de Rapenburgerstraat en actuele videoportretten van Joodse gezinnen die de oorlog schijnbaar ongeschonden overleefden. Rapenburgerstraat
1940-1945 laat zien hoe de straat door de oorlog
onherkenbaar veranderde. Nieuw archiefonderzoek
maakt duidelijk hoe de bewoners slachtoffer werden
van de Shoah. In ‘Samen weer aan tafel’ schetsen
zeventien personen hoe het was om na de oorlog
terug te keren en met het gezin opnieuw een bestaan
op te bouwen. De videoportretten zijn zeer indringend – hereniging heeft vele kanten en niets werd
meer zoals het voorheen was.
Beide exposities geven een reconstructie van het
leven aan de hand van herinneringen, anekdotes,
archieven, foto’s en filmbeelden, en pas dan wordt
pijnlijk duidelijk hoeveel er verloren is gegaan. Juist
door de combinatie van deze twee exposities wordt
het hele verhaal verteld, niet alleen dat van de catastrofe maar ook wat er op volgt.
(bron: Stadsarchief Amsterdam)
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