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Inhoud

Redactioneel 
Voor de redactie is het altijd weer spannend of de kopij voor het komende nummer op tijd is. Dat geldt 
ook voor dit nummer op weg naar Pesach (begint 14 Nissan = 8 april) en Pasen (12 april).  
Maar ook 21 april (27 Nissan) is dit jaar een bijzondere dag: in Israël de grote gedachtenis van de 
Shoa. U zult lezend in dit nummer van deze gedenkdagen sporen terugvinden. Over uittocht en strijden. 
Over ondergaan en overleven. Over gedenken en vooruit zien. Dat zoiets ook heel concrete vorm kan 
aannemen ziet u op pagina 9-12!

Uiteindelijk is de kopij binnengekomen maar zoals vaker gebeurt aan de (te) late kant. Maar dankzij 
goede contacten met de drukker en vormgever van dit magazine komt het toch altijd weer goed. Het 
mag wel eens gezegd worden dat de redactie heel blij met deze drukker is en ook met de vormgeving. 

Zo hebt u nu toch weer redelijk op tijd het eerste nummer van dit jaar in handen. We hopen dat u het 
met plezier zult lezen en dat het wellicht ook tot nadenken stemt. Vreugdevol Pesach, Pasen gewenst!

Piet Warners

Het NES AMMIM MAGAZINE wordt viermaal per jaar 
uitgegeven door Stichting Nes Ammim Nederland en 
aan alle donateurs verzonden.
De minimum jaardonatie is € 25,-. Een hogere bijdrage 
stellen wij uiteraard zeer op prijs.
Opgaven kunnen worden gericht aan het bureau:
Looiersdreef 805
7328 HZ Apeldoorn
06 28072390
post@nesammim.nl
Giften zijn welkom op NL51INGB0000055556
t.n.v. Stichting Nes Ammim Nederland te Apeldoorn.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen 
ligt bij de auteurs.

Alle rechten voorbehouden
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen, foto’s of 
illustraties is alleen toegestaan na overleg met redactie. 
Bronvermelding is verplicht.

Redactie: Beatrice Hoffer (corrector), Anne van Keulen, 
Piet Warners, Marian Woudstra en Gerard Geitenbeek 
(tijdelijk eindredacteur) redactie@nesammim.nl

Aan dit nummer schreven mee: Piet Warners, 
Jolande Uringa, Gerard van der Klis, Ellen van der Meij, 
Tanja Maurer, Gerard Geitenbeek, Deborah Sausmikat, 
Peter Hoffer.

Voorkant: Park bij het hotel. 
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Toen ik begin januari op een nieuwjaarsreceptie 
was, sprak een bekende mij aan. ‘Ik zag jou laatst 
op een foto,’ zei hij. Omdat de speech van de 
burgemeester ons tot stilte maande, had ik even 
tijd om na te denken. Waar dan? De ontknoping 
volgde nog diezelfde avond: in het blad van Nes 
Ammim!  

Dat had ik zelf niet kunnen bedenken, als donateur 
ontvangt hij het magazine en spotte daarin een 
foto van de BoD, met mij erop. Het voelt heel 
goed dat je zomaar ergens een donateur van Nes 
Ammim in ‘het wild’ kunt aantreffen; de fanclub is 
groter dan je denkt. 
En dat had ik kunnen weten. Eind 2019 heb ik 
namens het bestuur een enquête gedaan onder 
alle lezers, met de vraag of het magazine voldoet 
aan uw verwachtingen. De respons was groot, 
de feedback positief. Het blad kreeg gemiddeld 
een 8! Natuurlijk, er waren ook opmerkingen en 
suggesties waar de redactie mee verder kan. U 
mag na dit magazine beoordelen of men zich iets 
heeft aangetrokken van uw tips. 
We zijn nog niet klaar met het opfrissen van de 
communicatiekanalen van Nes Ammim. Ook de 
Nederlandse website wordt gerenoveerd. 
De gebruiksvriendelijkheid was ondermaats, de 
informatie juist teveel en de huisstijl gedateerd. 
Checkt u de nieuwe website één dezer dagen 
maar eens: fris, groen en met heldere informatie. 
We hopen dat we hiermee een nog groter bereik 
hebben bij potentiële vrijwilligers.
Want daar zoeken we hard naar. Vorig jaar zomer 
hadden we er te weinig en de komende zomer lijkt 
het probleem zich te herhalen. De beste manier 
van werven blijkt nog steeds de mond-op-mond 
reclame. 

U bent als donateur ook de beste ambassadeur 
voor Nes Ammim. Kijk eens in uw omgeving voor 
wie Nes Ammim een waardevolle plek kan zijn. 
En vergeet ook onze grote fondsenwervende actie 
niet, met uitleg in dit magazine. Ook het dorp is 
toe aan een flinke opknapbeurt, met een paar 
grote projecten op de rol.
Kortom: het jaar 2020 is begonnen! Vol ambities 
voor Nes Ammim, die we hopelijk allemaal waar 
kunnen maken. Alvast veel dank voor uw steun, op 
welke manier dan ook.

Jolande Uringa 
(Board of Directors/bestuurslid)

Van het bestuur:
Een nieuw jaar boordevol Nes Ammim
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meer op konden. Zij hadden angst. De vrees van 
de oorlog werd hen niet bespaard. Hier rijst de 
eerste vraag: waarom de Rietzee? Bij de aanblik 
ervan was dit de slechtste route van alle routes. 

Ten tweede: als God niet wilde dat de Israëlieten 
oorlog zouden gaan voeren en als hij geloofde dat 
dit ertoe zou kunnen leiden dat het volk terug zou 
willen keren naar Egypte, waarom vertrokken de 
Israëlieten dan als chamushim (een geordend 
leger), bewapend en gereed voor de strijd? 

Ten derde: als God niet wilde dat de Israëlieten 
een oorlog zouden meemaken, waarom daagde 
Hij de farao dan uit om hen te achtervolgen? 
De tekst zegt uitdrukkelijk: ‘Ik zal ervoor zorgen dat 
hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt, 
en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao 
en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen 
de Egyptenaren beseffen dat ik de HEER ben’ (Ex. 
14:4). Drie keer horen we in dit hoofdstuk dat God 
het hart van farao verhardde (Ex. 14:4, 8, 17).
De Tora geeft als de reden: ‘Ik zal mijn majesteit 
tonen.’ Het verslaan van het Egyptische leger bij 
de zee zal een eeuwige herinnering zijn van Gods 
macht. ‘De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik de 
Heer ben!’ 

Egypte zal gaan beseffen dat er een kracht is 
die sterker is dan wagens, legers en militaire 
macht. Maar aan het begin van de parasja wekt 
God de indruk dat Hij allereerst bezorgd is over de 
Israëlische gevoelens - niet met zijn heerlijkheid 
of het geloof van de Egyptenaren. Als God niet 
wilde dat de Israëlieten een oorlog zouden zien, 
zoals het openingsvers leert, waarom regelde hij 
het dan zo dat zij getuige waren van de aanval bij 
de zee?
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Helaas lukte het niet bijtijds een parasja uit Israël 
te krijgen. Omdat in veel kerken gedurende deze 
weken uit Exodus wordt gelezen, nemen we nu 
een (vertaalde) parasja van Rabbi Jonathan Sacks 
over. In de synagoge is dit enkele weken geleden 
al gelezen, maar in het leesrooster van de kerken 
staat dit aangegeven voor eerste Paasdag.

De doortocht door de zee
Deze parasja begint met een ogenschijnlijk sim-
pele inleiding: Toen de farao het volk had laten 
vertrekken, leidde God hen niet langs de weg 
die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook 
al was dat de kortste route. God dacht namelijk 
dat wanneer ze strijd zouden moeten leveren, 
ze weleens spijt konden krijgen en terug zouden 
gaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een 
omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee 
trekken. De Israëlieten waren als een geordend 
leger uit Egypte weggetrokken (Ex. 13:17-18).
God leidde het volk niet via de kustweg naar het 
beloofde land, dat zou directer zijn geweest De 
reden die gegeven wordt is dat dit zo’n belangrijke 
hoofdweg was, het vormde de hoofdroute van 
waaruit Egypte aangevallen kon worden door 
legers uit het noordwesten zoals de Hittieten. De 
Egyptenaren bouwden een aantal forten langs 
deze weg die de Israëlieten als onneembaar 
beschouwden.

Als we echter dieper graven, dan roept deze be-
slissing een aantal vragen op. Allereerst zien we 
dat de alternatieve route die zij namen zo mogelijk 
nog onaangenamer was. God leidde hen over de 
woestijnweg in de richting van de Rietzee. Het 
gevolg zoals we spoedig zullen ontdekken was dat 
de Israëlieten, toen zij de Egyptische wagens die 
hen achtervolgden in de verte zagen, geen kant 

Parasja
Jonathan Sacks

Exodus 14:9-14



tussen het begin van de parasja en het einde? 
Aan het begin is God beschermend en doet hij 
wonderen. Aan het eind is God meer verborgen. 
Hij voert niet de strijd tegen de Amalekieten. Hij 
geeft de Israëlieten kracht om het zelf te doen. Aan 
het begin raken de Israëlieten in de confrontatie 
met de Egyptenaren in paniek en zeggen ze dat 
zij Egypte nooit hadden moeten verlaten. Aan 
het eind, geconfronteerd met de Amalekieten, 
vechten zij en winnen zij.
Wat is er veranderd? Het antwoord lijkt te zijn 
dat we hier misschien het eerste vastgelegde 
voorbeeld hebben van wat later een sleutel werd 
voor de militaire strategie. In één van de meest 
beroemde voorbeelden gaf Julius Caesar zijn 
leger bevel om de Rubicon over te steken in het 
kader van zijn poging om macht te verwerven. 
Zo’n daad was strikt verboden in het Romeinse 
recht. Hij en zijn leger moesten winnen of zij 
zouden ter dood gebracht worden. Vandaar de zin: 
‘De Rubicon oversteken.’

In 1519 verbrandde Cortes, de Spaanse comman-
dant betrokken bij de verovering van Mexico, 
de schepen die zijn mannen hadden vervoerd. 
Zijn soldaten hadden nu geen ontsnappings-
mogelijkheid meer. Zij moesten winnen of sterven. 
Vandaar de uitdrukking ‘je schepen achter je 
verbranden’. 
Wat deze tactische daden gemeenschappelijk 
hebben, is de gedachte dat je er soms voor moet 

Ten vierde: God wilde niet dat de Israëlieten een 
reden hadden om te zeggen: ‘Laten wij terugkeren 
naar Egypte.’ Echter bij de Rietzee zeggen zij tot 
Mozes iets dat hier heel dichtbij komt: ‘Waren 
er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt 
meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe 
kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit 
Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte 
gezegd: ‘Laat ons toch met rust, laat ons maar als 
slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is 
altijd nog beter dan om te komen in de woestijn?’ 
(Ex. 14:11-12).

Ten vijfde: God wilde dat de Israëlieten 
zelfvertrouwen zouden krijgen dat hen de kracht 
zou geven om de gevechten aan te kunnen 
gaan die nodig waren om het heilige land te 
veroveren. Waarom bracht hij hen dan in een der-
gelijke toestand bij de zee waarin ze precies het 
tegenovergestelde moesten doen: alles aan God 
overlaten? Mozes antwoordde het volk: ‘Wees 
niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de 
HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De 
Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit 
meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u 
hoeft zelf niets te doen.’ (Ex. 14:13-14).
Het wonder dat volgde heeft zich zo vastgezet in 
de joodse geest dat we het ‘lied bij de zee’ in ons 
dagelijks ochtendgebed reciteren. Het splijten van 
de zee was daarin het grootste van alle wonderen. 
Maar het droeg niet bij aan Joods zelfvertrouwen 
en onafhankelijkheid. De Heer zal voor u strijden, 
je moet alleen rustig blijven. De Egyptenaren 
werden verslagen, niet door de Israëlieten maar 
door God, en niet door een gewone veldslag maar 
door een wonder. Hoe kon de confrontatie de 
Israëlieten dan moed aanleren?

Ten zesde: de parasja eindigt met een andere 
strijd: tegen de Amalekieten. Maar deze keer is 
er geen klacht over het aandeel van het volk, geen 
vrees, geen trauma, geen wanhoop. Jozua leidt 
het volk in de strijd. Mozes, ondersteund door 
Aäron en Hur, staat op de top van een heuvel, zijn 
armen geheven, en als de mensen omhoog keken 
naar de hemel werden ze geïnspireerd, gesterkt 
en hadden ze de overhand.
Waar was toen die vrees waarvan gesproken werd 
in het openingsvers van de parasja? 
Geconfronteerd met de Amalekieten, in sommige 
opzichten angstaanjagender dan de Egyptenaren, 
zeiden de Israëlieten niet dat zij naar Egypte 
wilden terugkeren. Deze volkomen stilte van 
de kant van het volk staat in sterk contrast met 
hun eerdere klachten over water en voedsel. De 
Israëlieten blijken goede krijgers te zijn. 
Waarom is er dan zo’n plotselinge verandering 
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zorgen dat er geen weg terug meer mogelijk is, 
geen mogelijkheid voor een door angst ingegeven 
ontsnapping. Het is een radicale strategie, die 
ondernomen wordt zodra de belangen groot zijn 
en als er buitengewoon veel moed nodig is. Dat 
is de logica van de gebeurtenissen in deze parasja 
van deze week die anders moeilijk te begrijpen zijn.
Voor zij door de Rietzee trokken waren de 
Israëlieten vol angst. Maar toen zij de zee 
waren doorgetrokken was er geen weg meer 
terug. Natuurlijk klaagden zij nog over water en 
voedsel. Maar hun vermogen om te vechten en 
de Amalekieten te verslaan toont aan hoe funda-
menteel zij veranderd waren. Zij zijn de Rubicon 
overgestoken! Hun schepen en bruggen zijn 
verbrand. Zij kijken alleen nog maar vooruit, want 
er is geen weg terug.

Rashbam (kleinzoon van Rashi) geeft een opmer-
kelijk commentaar door het verbinden van de 
worsteling van Jacob met de engel met de ge-
beurtenis waarin Mozes die terugkeert naar 
Egypte wordt aangevallen door God (Ex. 4:24) 
en dit gebeuren ook nog eens vergelijkt met 
Jona in de storm op het schip. Alle drie, zegt hij, 
werden ze overvallen door angst voor het gevaar 
of de beproeving waarmee zij geconfronteerd 
werden en waaraan ze elk wilden ontsnappen. 
Jacobs engel, Mozes’ tegenstander en de storm 
die het schip van Jona dreigde te laten zinken, 
waren allemaal manieren waarop de hemel de 
terugtocht afsneed. 
Elke grote onderneming gaat gepaard met angst. 

Vaak vrezen we mislukking. Soms vrezen we zelfs 
succes. Zijn we het wel waardig? Kunnen we het 
vasthouden? We verlangen naar de zekerheid van 
het vertrouwde leven dat we kennen. We zijn bang 
voor het onbekende, het niet in kaart gebrachte 
gebied. En de reis zelf toont onze kwetsbaarheid. 
We zijn van huis gegaan maar hebben onze 
bestemming nog niet bereikt. 

Rashbam leerde ons dat als we deze gevoelens 
hebben we ons niet hoeven te schamen. Zelfs 
de grootste mensen kennen angst. Moed is niet 
zonder vrees. Het is als de titel van een bekend 
boek al zegt: ‘Angst voelen, maar het toch doen’.
Soms is dat de enige manier om je te laten weten 
dat er geen weg terug is. Frans Kafka schreef in 
één van zijn aforismen: ‘Achter een zeker punt 
is er geen terugkeer. Dit punt moet toch worden 
bereikt.’ 
Dat is wat de doortocht door de Rode Zee voor 
de Israëlieten was en waarom het zo belangrijk 
was dat zij dit aan het begin van hun reis moesten 
ervaren. Het markeerde het punt van no return, 
de lijn van je niet meer kunnen terugtrekken, het 
kritische punt van waar zij alleen maar vooruit 
konden gaan. 
Ik geloof dat als er grote positieve veranderingen 
in ons leven staan te gebeuren, wij die uitdaging 
aangaan, als het oversteken van onze eigen 
Rietzee en dat we weten dat er geen weg terug 
meer is. Er is alleen een weg die vooruit gaat. 
Dan geeft God ons de kracht om onze strijd te 
strijden en die te mogen winnen.

Zin om er even tussenuit te gaan in een bijzondere 
omgeving? Of herinneringen ophalen als oud-Nes 
Ammimnik? 

Je kunt een nachtje blijven tijdens een rondreis in 
Israël of een van de vakantiehuizen als uitvalsbasis 
gebruiken om de omgeving te verkennen. Akko, de 
kruisvaarderstad is 15 minuten rijden, het meer van 
Tiberias en Nazareth ongeveer een uurtje. Wil je naar 
het strand, geen probleem. Dagelijks rijden bussen 
naar Nahariya of je pakt de fiets naar Shave Zion. 

Nes Ammim biedt accommodatie, maaltijden en gebruik van zwembad. In Nes Ammim zijn ver-
schillende verblijfsmogelijkheden van een vakantiehuis tot paviljoen. Kosten zijn afhankelijk van 
verblijfsduur en soort accommodatie en liggen tussen 50 en 100 euro per nacht.
In de vakantiehuizen kunnen 4 tot 6 personen verblijven, in de paviljoens 2 of 3 personen. Alle 
accommodaties beschikken over een badkamer en keuken. 
Donateurs, oud-Nes Ammimniks, familie en vrienden van huidige vrijwilligers krijgen 15% korting 
op genoemde prijzen van accommodatie. 

Informeer vrijblijvend via vs@nesammim.com (in het Engels) of stuur een appje 
naar 00972-547943850.

Vakantiehuis te huur
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Na het grote succes van de ‘workshop Peace 
Carpet’ (workshop vredestapijt) in juni, besloten 
we de groep Woman Wage Peace nog eens uit 
te nodigen om naar Nes Ammim te komen. 
Zeventien vrijwilligers namen deel aan deze 
tweede ronde op 26 december 2019.   

Eerst kregen we een introductie in de ideologie 
achter de organisatie Woman Wage Peace en hun 
belangrijkste doelen. Deze organisatie is in 2014 
opgericht en heeft momenteel al meer dan 43.000 
leden. Het hoofddoel is om een politiek akkoord te 
promoten als een strategische oplossing voor het 
Israëlisch-Palestijnse conflict en om vrouwen te 
betrekken bij alle aspecten van de besluitvorming 
zoals vastgelegd in VN-resolutie 1325. Vanaf 2014 
heeft de organisatie duizenden mensen, zowel 
vrouwen als mannen, kunnen mobiliseren voor 
vreedzame marsen.

De naam ‘Woman Wage Peace’ is het resultaat 
van een woordspeling; meestal voeren mensen 
oorlog (wage war), maar in dit geval voeren de 
vrouwen vrede (wage peace). Het is belangrijk 
om te beseffen dat de organisatie voor iedereen 
openstaat, ongeacht cultuur, beroep of geslacht. 
Zodoende was het interessant om het verhaal te 
horen van Moshe, een actief lid van Woman Wage 
Peace. Hij liet ons enkele video's zien van hun 
evenementen uit het verleden.

Elke vrijwilliger ontving een stuk katoen en een 
enorme hoeveelheid verschillende materialen: 
pennen, penselen en verf om de lap in 
verschillende kleuren te versieren. De opdracht 
was om op een creatieve manier te laten zien hoe 
vrede eruit kan zien. Al snel werd een gevarieerde 

mix van beelden en indrukken getekend op 
katoenen ondergronden, met woorden en citaten 
evenals cartoons en natuurtekeningen. Deze 
verschillende kunstwerken werden aan elkaar 
genaaid tot een lappendeken van 25 stukjes. 

Samen met de kunstwerkjes van andere vrouwen 
van over de hele wereld wil Woman Wage Peace 
demonstreren, zonder geweld en zonder woorden: 
de vrouwen in Israël en in Palestina willen vrede. 
Op een gegeven moment moet het geknutselde 
tapijt van Jeruzalem tot Ramallah reiken.

Het project gaat nog steeds door en iedereen 
wordt uitgenodigd om deel te nemen. 
U kunt meer informatie vinden op: 
https://womenwagepeace.org.il/en/piece-peace-
aliza-erez/

Tanja Maurer

Woman in peace – Workshop Vredestapijt
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Dit is Yitschak! Hij is 19 jaar oud, komt uit 
Nederland maar woont sinds zijn 7e jaar in 
Duitsland. Yitschak heeft twee zussen, waar hij 
met zijn leeftijd tussenin zit. Zijn oudere zus, 
Migal, heeft ook als vrijwilligster in Nes Ammim 
gewoond. Mede dankzij de positieve ervaring van 
zijn zus en de brede interesse die hij al had voor 
Israël heeft Yitschak besloten dat ook hij een jaar 
naar Nes Ammim wilde komen. Inmiddels is hij al 
halverwege zijn periode.  

In Duitsland vermaakte Yitschak zich vooral met 
voetballen in de rol van keeper en hij speelt ook 
graag een spelletje op de PlayStation. Als het 
even kan speelt hij graag een potje voetbal in Nes 
Ammim, trekt hij eropuit met de fiets en is vooral 
graag actief bezig.

Yitschak werkt voornamelijk in de Technische 
Dienst (TS) en de Dishwash. Het is een actieve 
jongeman want Yitschak is ook de ‘Security 
guy’ en de ‘Head of Dishwash’. “Ik vind het leuk 
om extra verantwoordelijkheid te hebben en de 
dishwash past goed bij mij.” Als Head of Dishwash 
zorgt Yitschak ervoor dat de communicatie met de 
keuken goed verloopt, dat er voldoende producten 
aanwezig zijn en traint hij nieuwe vrijwilligers. 
En als ‘Security guy’ zorgt hij ervoor dat de 
schuilkelders van water en dergelijke voorzien 
zijn en wanneer het brandalarm afgaat, sprint 
hij naar het hotel om uit te zoeken wat er aan de 

Even voorstellen…
Yitschak Meijer
Ellen van der Meij

hand is. Yitschak is de juiste keuze geweest voor 
deze extra taken want het gaat hem erg goed af!
Wat wil je echt nog zien of doen voor je weer naar 
huis gaat? “Ik wil heel graag nog een keer naar 
Jeruzalem om Yad Vashem te bezoeken, maar 
ook de Massada. En ik wil ook nog graag naar Ein 
Gedi. Dus nog genoeg trips om naar uit te kijken!”
De leukste (studie)trip tot nu toe vond Yitschak 
het Negev seminar. Dit is een driedaagse bustrip 
door de Negev, waarin uiteraard de berg ‘Mitzpe 
Ramon’ wordt bezocht. “Youssef gaf ons veel en 
leuke informatie over de woestijn, maar de kou ’s 
nachts vond ik heel bijzonder. Ik sliep daardoor er 
wel heel prima door. En het gesnurk van de rest 
om mij heen was vooral ontzettend grappig.”
Heb je iets meegenomen van thuis waar je niet 
zonder kan? Yitschak: “Er zijn vooral dingen die 
ik thuis wel heb maar hier mis. Zoals bijvoorbeeld 
een frituurpan en mijn PlayStation. Maar nu het 
mooie weer er weer aan komt, kijk ik eigenlijk 
weer uit naar de stranddagen en dan mis je al 
deze dingen al een stuk minder!”

Nog 5 maanden en dan zit Yitschaks jaar in Nes 
Ammim er alweer op. In Duitsland zal hij dan een 
baantje gaan zoeken en wil hij zijn rijbewijs gaan 
halen. Yitschaks grootste passie zijn vliegtuigen. 
Hij hoopt dan ook uiteindelijk op de Flight 
Academy te worden aangenomen. Maar voor 
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halen. En vooralsnog lukt dat heel goed!
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HELP 
ons vermenigvuldigen

Vanuit de onopgeefbare verbondenheid van Kerk en Israël is Nes Ammim een plek van 
dialoog geworden voor de diverse bevolkingsgroepen in Israël. Dat werk willen wij graag 
voortzetten met goede faciliteiten voor onze vrijwilligers. 
Dat is voor nu een grote uitdaging. Om het dorp –en daarmee de community van vrijwilligers- 
toekomstbestendig te maken, moet er grondig gerenoveerd worden. Veel gebouwen zijn al 
decennia oud en hebben meer nodig dan alleen dagelijks onderhoud. Daarom is renovatie 
noodzakelijk voor Nes Ammim. 

Nes Ammim heeft een fonds gevonden dat wil helpen investeren in het dorp. Maar niet zonder 
voorwaarden. We zijn zelf aan zet om donaties op te halen, elke euro wordt vervolgens door 
het fonds verviervoudigd. Een unieke kans voor ons om de grote investeringen te kunnen 
betalen. Maar dan hebben we wel uw hulp nodig! 

Voor elke euro die 
u geeft, krijgen 
wij er vier! 
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Dit zijn de bedragen die wij (samen met Nes Ammim Duitsland) moeten 
opbrengen om de projecten te kunnen uitvoeren. 

Help ons vermenigvuldigen! 
Maak het gewenste bedrag over op NL51INGB0000055556 
t.a.v. Stichting Nes Ammim Nederland onder vermelding van het project 
dat u wilt steunen. 
Wilt u geen keuze maken, vul dan ‘fondsenwerving 2020’ in.

Eenvoudig doneren kan ook via de QR-code. 
(Zo werkt het: scan de QR-code met de camera 
van uw mobiele telefoon. De pagina met de 
betaalgegevens wordt dan geopend. Vul het 
gewenste bedrag in en u wordt verbonden met 
de mobiel bankieren app van uw bank. Hier 
kunt u de betaling veilig afronden.) 

1. Vervangen van asbestdaken op de verblijven  EURO  38.000
 van vrijwilligers en gasten       

2. Uitbreiden van het Studiehuis  EURO  125.000
 (Centre for Learning & Dialogue)  

3. Renovatie appartementen  EURO  160.000
 voor (dialoog)groepen 

4. Renovatie community-centre (zoals eetzaal)  EURO  12.000
 van vrijwilligers                           

NB: de poster op de achterkant kunt u ophangen in bijv. kerk/school/
buurthuis zodat ook andere mensen kunnen bijdragen. Alvast veel dank!
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Nadat de belangrijke politici van de wereld in 
Yad Vashem de bevrijding van Auschwitz en de 
Holocaust herdacht hebben, is er ook in Nes 
Ammim een dag gewijd aan het gedenken van de 
Holocaust. 

We gingen naar het museum van onze buurkibboets 
Lochamei HaGettaot (Gettostrijders). Het gegeven 
dat deze kibboets gesticht is door overlevenden 
van het getto in Warschau, toont aan hoe dichtbij 
de Holocaust ook vandaag nog is in Israël. Het 
is indrukwekkend dat Lochamei HaGettaot het 
museum zelf heeft opgebouwd zonder staats-
steun, omdat de herinnering voor de stichters zo 
belangrijk was. Wij in Duitsland leren op school 
heel veel daarover, maar hier in Israël horen 
de kinderen over de Shoa vanaf dat ze kunnen 
denken – het is overal. Eén op de drie Israëliërs is 
binnengekomen als gevolg van de Holocaust. Bijna 
elke familie heeft er ergens in het verleden mee te 
maken gehad en uitstapjes naar gedenkplaatsen 
maken natuurlijk deel uit van deze opvoeding. 
Een vriendin van Nes Ammim, Tanja Ronen - zij 
is een dochter van een Holocaustvluchteling - 
heeft ons rondgeleid. Zij is van mening, dat men 
het land Israël en het conflict in deze regio alleen 
kan begrijpen op basis van de Holocaust - het 
is een land in trauma. Zowel de Joden door de 
Shoa als de Palestijnen door de Nakba hebben 
traumatische ervaringen. Dat moet je altijd in je 
achterhoofd hebben. Na de inleiding van Tanja, 
waarin zij over haar eigen geschiedenis vertelde, 
wisselden we kort met elkaar uit wat we van 
een museum als dit konden leren, waarom het 
belangrijk is te herinneren en wat het doel daarvan 
is: een herhaling van de geschiedenis voorkomen 
en deze ervaringen op het heden betrekken. 
Wat bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis betreft, 
vertelde Tanja, dat het erop aankomt mensen 
te helpen en dat het er niet toe doet wat hun 
achtergrond is en wat de ander van zo iemand 
als helper mag denken. De families die tijdens de 

tweede wereldoorlog joden en andere vervolgden 
verborgen, riskeerden daarmee hun leven en 
hadden er op geen enkele manier voordeel van. 
De meeste van deze mensen werden pas na de 
oorlog door Yad Vashem tot ‘rechtvaardigen onder 
de volken’ verklaard.
Daarna hadden we tijd om in groepen door de 
verschillende tentoonstellingszalen te lopen en 
later aan de andere groepen te vertellen wat we 
gezien hadden. 
Er zijn veel thematische exposities: over het getto 
van Warschau vóór de oorlog, over de opstand 
in het getto, over joden in Nederland, over 
concentratiekampen, over kinderen in de Holocaust 
en over de witte roos, over rechtvaardigen onder 
de volken, over het Eichmannproces, en ook 
zijn er tijdelijke exposities zoals een fotoproject 
over Auschwitz of medische experimenten in 
concentratiekampen. 
Bij zo’n hoeveelheid aan thema’s konden we 
helaas niet alles zien, maar het was hoe dan 
ook heel interessant. Het kindermuseum was 
heel levendig samengesteld, met nagebouwde 
huizen en veel audio- en videoberichten. Ik had 
in het museum ook een interessant gesprek met 
een joodse Israëliër die gemerkt had dat we uit 
Duitsland kwamen en ietwat sceptisch vroeg 
hoe Duitsers heden ten dage over de Holocaust 
denken. Onze generatie draagt eenvoudigweg 
nog steeds de historische schuld met zich mee, 
vandaar dat je je hier in Israël in zo’n museum 
soms tamelijk klein voelt. 

Net zoals in Yad Vashem was mijn belangrijkste 
gedachte aan het einde van de dag: hoe het toch 
gebeuren kon, dat zo’n grote massa mensen 
het gewone mensenverstand opgeeft en zoiets 
tot stand brengt. Voor ons is dat vanuit het 
gezichtspunt van nu niet te verklaren. Het 
museum is hoe dan ook een bezoek waard en was 
een belangrijke en tot nadenken stemmende dag 
in het studieprogramma van Nes Ammim.

Holocaust seminar

Deborah Sausmikat
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66. Daar had hij geluk mee, want de kinderen in 
dat blok zijn alle 900 gered. 
De blokoudste Kalini, een Tsjechische communist, 
zette zich ervoor in dat zij een speciale behan-
deling kregen. Hij zorgde ervoor dat zij kleding 
zonder Jodenster mochten dragen, zodat het niet 
meer duidelijk was wie van de kinderen Joods 
waren en wie niet. Dat maakte het ook mogelijk 
dat Kalini tegen het eind van de oorlog toen de 
nazi’s  probeerden nog zo veel mogelijk joden op 
te sporen, kon zeggen dat er in het kinderblok 
geen joden meer waren, ook al was 90% van 
de kinderen joods. De nazi’s geloofden hem 
en de kinderen werden in januari 1945 door de 
Amerikanen bevrijd en hadden het overleefd. Een 
van hen was Naftali. 

Door de inspanning van de kinderen werd hun 
‘redder’ door Yad Vashem onderscheiden als 
rechtvaardige uit de volkeren. Kalini zelf zei 
dat hij alleen maar gedaan had wat menselijk 
was: zoveel mogelijk kinderen redden. Hij kijkt 
bescheiden terug op zijn heldendaden. 
Het ergste voor Naftali was dat hij in het kamp 
zonder zijn ouders was. Hij was nog maar een 
kind, had steeds honger en leed kou zonder zicht 
te hebben op een einde. De kinderen in het blok 
vertelden elkaar daarom steeds verhalen over hun 
families en de beste recepten van hun moeders. 
Na de oorlog ging Naftali terug naar Bratislava 
waar hij met zijn familie gewoond had. Zijn 
moeder had hem en zijn broer bij de scheiding 
ingeprent dat zij moesten overleven! Als hen dat 
lukte dan zouden zij elkaar na de oorlog weer op 
dat en dat adres in Bratislava zien. Naftali ging 
na de bevrijding naar dat adres en was daar als 
eerste van zijn familie. Hij woonde tijdelijk bij een 

Een paar weken na het Holocaustseminar kwam 
Naftali Fürst op bezoek in Nes Ammim om ons 
deelgenoot te maken van zijn levensverhaal. 
Naftali is 87 jaar geleden geboren in Slowakije 
en woont nu in Haifa.  

Zijn moedertaal is Duits. Op zesjarige leeftijd moest 
hij samen met zijn ouders en broer onderduiken. 
De regering in Slowakije werkte samen met de 
nazi’s en vervolgde al snel de joden. Drie jaar lang 
verborg het gezin zich op verschillende plekken. 
Toen hij negen jaar oud was, werd het gezin 
ontdekt en werden alle vier naar verschillende 
concentratiekampen gedeporteerd. Tot zijn twaalfde 
verbleef Naftali in vier verschillende kampen, 
waaronder Auschwitz. Alle gevangenen uit de 
kampen in Polen, waaronder die uit Auschwitz 
werden in verband met het naderende Russische 
front via de beruchte dodenmars naar Buchenwald 
overgebracht. 
De Duitsers probeerden nog snel hun sporen uit 
te wissen door gaskamers op te blazen en andere 
zaken te verbranden, maar ze konden niet alles 
vernietigen, waardoor er nog veel te zien was  
voor de soldaten die daar aankwamen. 
Vaak staat men er niet bij stil dat de Amerikaanse 
en Russische soldaten die Buchenwald en de 
andere kampen bevrijdden ook trauma’s hebben 
opgelopen van wat zij daar aantroffen. Eén van 
hen zei: “Ik had nooit gedacht dat mensen andere 
mensen zulke vreselijke dingen konden aandoen.” 
Hoe moet het dan wel niet geweest zijn om dat 
alles te moeten doorstaan? Je kunt en wilt je dat 
niet voorstellen. 

Naftali kwam in Buchenwald toen dat kamp 
overvol was. Hij werd ondergebracht in kinderblok 
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Naftali Fürst, overlevende van de Holocaust  
Deborah Sausmikat
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tante. Na ongeveer twee maanden kwamen zijn 
beide ouders terug en als laatste zijn broer die 
kort voor de bevrijding nog met een kolenwagen 
door Duitsland was gestuurd en daar ernstig ziek 
van terugkeerde. Als enige familie in Slowakije 
hadden allen de oorlog overleefd, ondanks dat ze 
allen in verschillende kampen hadden gezeten.
Toen hij 17 jaar was vertrok hij naar Israël en 
zweeg 60 jaar lang over zijn verleden. Zo’n 15 jaar 
geleden begon hij over zijn verleden te vertellen. 
Hij was uitgenodigd voor een herdenking in 
Buchenwald. Hij nam de uitnodiging aan. Het 
was voor de eerste keer dat hij weer terug was 
in Duitsland, sprak weer Duits en ontmoette vele 
andere overlevenden. Het was een bijzondere 
gebeurtenis voor hem. Vanaf die tijd begon hij zijn 
verhaal te vertellen. Ondertussen werd er door de 
universiteit van Aken een film gemaakt met hem 
en drie andere kinderen uit blok 66. Ook Kalini 
werd geïnterviewd. 
Naftali spreekt eerlijk en open over zijn gruwelijke 
belevenissen. Hij wil anderen zijn verhaal vertellen. 
Voor hem is het heel belangrijk dat de komende 
generaties zich deze geschiedenis zullen blijven 

herinneren en zij moeten ervoor waken dat zoiets 
zich zal herhalen. 
In Auschwitz heeft Naftali zijn nummer op zijn 
arm getatoeëerd gekregen. Het moet voor hem 
zwaar zijn als je nu na bijna 80 jaar nog iedere dag 
aan die vreselijke tijd herinnerd wordt.. 

Naftali heeft ook gezegd dat hij in het kamp zijn 
geloof verloren heeft en dat hij het tot op heden 
niet heeft teruggevonden. “Als God er in Auschwitz 
niet bij was, en dat was Hij zeker niet, dan kan Hij 
daar plotseling nu ook niet zijn.” 
De traumatische ervaringen opgedaan als kind, 
hebben een stempel gezet op de rest van zijn 
leven. Het heeft lang geduurd voordat hij weer 
vertrouwen in andere mensen kreeg. 
Hij is een strijder, heeft diverse ziektes doorstaan, 
maar staat weer op en gaat verder. Het is bewon-
derenswaardig hoe hij met zijn verleden omgaat. 
Iedere nieuwe dag begroet hij met optimisme. 
Naftali’s bezoek aan Nes Ammim was een zeer 
verrijkende middag voor ons allen, vooral omdat 
er steeds minder overlevenden van de Holocaust 
zijn.

Het dialoogbankje in Nes Ammim  
Gerard Geitenbeek

Vlakbij bij het Village Centre en de Menorah staat 
een bankje dat is opgedragen aan Shlomo en 
Mirjam Bezek. Het bankje is in 1976 ontworpen 
door Wim van der Hout.   

Shlomo en Mirjam Bezek maakten in 1952 kennis 
met Johan Pilon in de Schotse kraamkliniek in 
Tiberias. Hieruit ontstond een warme vriendschap 
waarin veel gesproken werd over de moeizame en 
pijnlijke verhouding tussen joden en christenen. 
Johan was vanuit de zending uitgezonden naar 
Israël, maar ging in de ontmoeting verstaan dat 
zending onder de joden uit den boze was. In hun 
gesprekken werd de noodzaak gevoeld om tot een 
nieuwe verhouding te komen. Zo ontstond het idee 
om een nederzetting te stichten. 
Bezek was sterk beïnvloed door Martin Buber voor 
wie de dialoog geen middel is om tot communicatie 
te komen, maar de kern van de communicatie is. 
In de gesprekken met Pilon en andere geïnte-
resseerde, bewogen mensen groeide men toe naar 
de stichting van Nes Ammim. Vanaf het begin was 
het duidelijk dat in de nieuwe verhouding er geen 
zending bedreven mocht worden. Shlomo spande 
zich in om in Israël alle problemen op de weg naar 

het vestigen van een nederzetting op te lossen., 
Pilon zette zich in om kerken voor de ideologie te 
winnen en fondsen hiervoor te werven. Shlomo zei 
een keer dat wie niet in wonderen gelooft in Israël, 
geen realist is. Het wonder gebeurde, hun droom 
kwam uit, in 1963 begon Nes Ammim.
Als herinnering aan deze founding father die in 
1971 overleed is het dialoogbankje geplaatst met 
een gedenksteen erbij. Mirjam, een van de founding 
mothers van Nes Ammim is in 2015 overleden en 
voor haar is nu een gedenksteen toegevoegd aan 
het bankje. 



Elke zondagmiddag wordt de House of Prayer 
and Study gevuld door vrijwilligers. Om 17.00 
uur begint hier de kerkdienst. Deze diensten 
worden door de vrijwilligers georganiseerd. Het 
kerk comité zorgt voor de planning, de nodige 
faciliteiten en helpt bij het voorbereiden van de 
dienst. In deze rubriek stellen wij de leden aan u 
voor en zij vertellen u iets over hun ervaringen. 

Deborah is augustus 2019 in Nes Ammim aange-
komen en blijft hier een jaar. Zij is 18 jaar en komt 
uit Duitsland. In het comité is zij vooral verant-
woordelijk voor de muziek.
Zolang als Deborah zich kan herinneren kerkte zij 
in de Protestantse kerk in Wolfschlugen. Het is een 
kleine en meer traditionele kerkgemeenschap, 
waar zij zich zeer thuis voelt. Ze is lid van de jeugd-
club ‘Entschieden für Jesus Christus’ (vertaald: 
Kies voor Jezus) en inmiddels helpt ze ook mee 
in de begeleiding van de jeugdgroep bij de leeftijd 
van 7 – 13 jaar. ’s Avonds worden er jeugddiensten 
georganiseerd en Deborah speelt dan op de piano 
in een band. Ze kent de kerk van binnen en van 
buiten. Deze kerk heeft een vaste plek in haar 
leven.

Ook in Nes Ammim verzorgt Deborah voornamelijk 
de muziek. Een preek verzorgen of een persoonlijk 
verhaal vertellen tijdens de dienst is niet iets 
wat zij ambieert. In de muziek kan zij alles kwijt. 
Deborah heeft een klassieke piano-opleiding 
gevolgd en na haar jaar in Nes Ammim hoopt ze 
naar het conservatorium te kunnen. 
Hoe kies je eigenlijk de muziek uit? Deborah: 
”Dit doe ik eigenlijk altijd wel samen met de 
persoon die de preek zal gaan houden. Dan kun 
je de muziek hier mooi op aan laten sluiten. Maar 
soms bepaal ik de muziek zonder dat ik weet wat 
het onderwerp van de preek zal zijn. Dan is het 
extra leuk als een van de nummers alsnog blijkt 
aan te sluiten!” Het is wel lastig om muziek te 
kiezen die alle kerkgangers kennen en ook kan 
worden meegezongen. “Juist omdat iedereen een 
verschillende kerkelijke achtergrond heeft, wil je 
het graag voor iedereen goed doen.” 
De voorkeur van Deborah ligt toch wel echt 
bij de Worship muziek zoals bijvoorbeeld van 
Hillsong. Ze speelt graag samen met Matthew 
Fox (General manager). Ze oefenen samen voor 
de dienst de muziek. Deborah: “We spelen het 
nummer nooit zoals we het hebben geoefend. En 
ik kan echt spelen met de muziek. Juist omdat hij 
ook muzikant is raakt hij niet zo snel in de war 
als ik een ander akkoord kies of er een paar aan 
toevoeg.”
Momenteel luistert Deborah heel graag naar 
het nummer ‘He reigns’ van de Newsboys. In de 
coupletten gaat het over hoe de verschillende 
naties zingen en in het refrein komen ze samen 
in de tekst ‘It’s all God’s children singing’. Een 
absolute aanrader!
Ten slotte wil Deborah nog een laatste opmerking 
toevoegen: “Het maakt niet uit hoe perfect je 
de muziek laat klinken of het instrument kan 
bespelen, het gaat om waarom je dit doet en voor 
wie!”

Rondje om de Kerk 
Ellen van der Meij

16



17

Kerstevenement met de inwoners
Dit evenement kwam in de plaats van het traditionele 
kerstdiner met de inwoners en partners van Nes 
Ammim. Uiteraard begon de avond in de House of 
Prayer and Study. Tobias en Matthew bedankten 
alle partners en adopterende families voor hun 
support en betrokkenheid. Ook hebben we een 
toffe presentatie getoond die een overzicht gaf van 
de bezigheden van de vrijwilligers in het afgelopen 
jaar. Natuurlijk zongen we tussen de toespraken 
door een aantal bekende kerstliederen. 
In de Chader Ochel werden de kinderen verzameld 
voor het theater. In een toneelstuk vol humor werd 
uitgelegd wat Kerstmis nu eigenlijk betekent. Het 
theater trok veel bezoekers! Natuurlijk werd er ook 
gegeten. Er waren verschillende food corners met 
falafel, patat, kipschnitzels en kebab. 
In het restaurant van het hotel konden de kinderen 
knutselen en hun gezicht laten schminken. Maar 
de grootste verrassing wachtte in de lobby. De 
kerstman was op komen dagen en had ook nog eens 
enkele goodiebags voor de kinderen meegenomen. 
In de dagen erna hoorden we veel positieve geluiden 
en bedankjes uit de gemeenschap  Het was een 
zeer geslaagd evenement.

Nieuwe Gato
De Gato: het favoriete speeltje van voornamelijk 
de heren van de Technical Service. Maar ook het 
dorp maakt er graag gebruik van wanneer er 
spullen versleept moeten worden. Een waardevolle 
toevoeging dus voor het werk in Nes Ammim. De 
oude Gato had zijn beste tijd gehad en het werd 
tijd om afscheid te nemen. Het heeft nog even 
geduurd omdat er donaties nodig waren om dit te 
kunnen bewerkstelligen. De nieuwe Gato is in de 
eerste week van februari gearriveerd. Naast dat 
deze er mooi uitziet, biedt hij meer ruimte in de 
(elektrische) laadbak en is deze van alle nieuwe 
technieken voorzien. Een investering waar we vele 
jaren van zullen profiteren!

Renovatie 9-Doors
Het staat al een tijdje op het verlanglijstje, het 
vervangen van alle daken van de barakken en 
paviljoens. Maar voor de 9-Doors kwam dit moment 
sneller dan verwacht. Door een kleine brand was 
er een klein gat in het dak ontstaan. Door de snelle 
actie van een aantal vrijwilligers werd de brand snel 
geblust en raakte niemand gewond. Het dak moest 
wel vervangen worden. Helaas zorgde de regen 
er voor dat de vervanging nog even moest worden 
uitgesteld, maar inmiddels ziet de 9-Doors er weer 
zo goed als nieuw uit! 

Nieuwe bushalte
In de vorige editie vertelden we al dat er een nieuwe 
bushalte zou worden geplaatst. Wachten op de bus 
in Nes Ammim was niet altijd even comfortabel. Er 
was geen plek om te schuilen voor de regen of juist 
voor de felle zon tijdens de zomermaanden. Daar is 
nu verandering in gekomen. De overkapping is er 
inmiddels ook en het resultaat mag er zijn!

Travel tip
Wanneer je in Israël bent, breng je zo mogelijk een 
bezoekje aan Jeruzalem. De klaagmuur, Yad Vashem 
en het Israël Museum zijn populaire plekken. Maar 
wat dacht u van de Western Wall Tunnels of het Old 
Yishuv Court museum. Twee plekken die niet altijd 
in de planning worden opgenomen maar zeer zeker 
een bezoekje waard zijn. 

Vacatures 
U heeft de oproepen waarschijnlijk wel voorbij zien 
komen op Facebook, Instagram of wellicht heeft u 
de poster ergens zien hangen. Nes Ammim is hard 
op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die het werk 
in het hotel aankunnen, maar ook de posities van 
Village Manager, HR Manager en Communication 
Officer komen vrij. 
Interesse? De vacatures zijn te vinden op de website: 
http://nesammim.org/volunteering/vacancies/ 
en op www.nesammim.nl/. 
Of neem contact op met HR via email: 
hrm@nesammim.com.

Nieuws uit het dorp  
Ellen van der Meij



‘Op een zonnige dag ging ik naar Arnhem om de 
kleine Joodse begraafplaats te zien.’ Zo begint Daniël 
van den Bos zijn vertelling over de lotgevallen van 
Nathan de Bruin en zijn nakomelingen.

Daniël van den Bos is oud-Nes Ammimmer en heeft 
mede daaruit een sterke verbondenheid met het 
jodendom en de Joodse geschiedenis ontwikkeld. 
Hij kan meeslepend vertellen - hoe hij die kleine, 
verborgen begraafplaats ging zoeken en uiteindelijk 
vond. Grafstenen met vooral Hebreeuwse letters - 
en toen die steen met onderaan in Nederlandse 
letters een naam: Nathan de Bruin. “Het was of hij 
zich voorstelde en zijn hand uitstak naar mij ...” Dat 
was het begin van een lang avontuur van zoeken en 
speuren: wie was Nathan de Bruin?

Nathan leefde als Arnhemse Jood rond 1800. Wie 
waren zijn ouders, wie zijn kinderen en verdere 
nakomelingen? Hoe was het leven van Joden in 
die tijd, in Arnhem, in Nederland? En hoe is het 
daarna verder gegaan met de nakomelingen van 
Nathan? Meer dan vijfhonderd nakomelingen 
is Daniël op het spoor gekomen. Tot zijn verre 
nazaten van vandaag. Daniël is gaan speuren in 
archieven, akten, bevolkingsregisters. Hij heeft 
Nathans nakomelingen van nu opgezocht. En zo 
heeft hij een schat aan gegevens gekregen. Die 
heeft hij verwerkt in verschillende familielijsten 
en tijdperken. Waaronder ook informatie over 
de tijd en omstandigheden waarin zij leefden. Zo 
ontstaan boeiende verhalen, waarbij je als lezer 
steeds opnieuw benieuwd bent hoe het toch verder 
is gegaan of hoe het is afgelopen met de familie.
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Het boeiende van het boek zit ‘m ook in de combinatie 
van heel persoonlijke verhalen met tegelijk een 
tekening van de algemene maatschappelijke ken-
merken van die tijd. En vooral: hoe de plaats en 
positie van de Joodse gemeenschap zich in die 
ruim twee eeuwen in Nederland heeft ontwikkeld. 
Nog boeiender: het is geen vertelling óver Joodse 
Nederlanders, maar vanuit de Joodse landgenoten. 
Je leest vanuit hún positie mee. 
Daniël heeft zijn vertelling in verschillende tijd-
perken geordend. Het begint met de ‘Achterstelling’ 
(1740-1795), toen Joden het moeilijk hadden en 
hoogstens gedoogd werden. Daarna de periode van 
‘Emancipatie’ (1795-1880), toen vanaf de Franse 
tijd gelijke rechten voor Joden in de samenleving 
steeds meer werden vastgelegd en de tijd van 
‘Assimilatie’ (1880-1940), toen Joden steeds meer 
gewone medeburgers geworden zijn. Maar de 
onheilspellende laatste paragraaf van die periode 
heet ‘In de schaduw van Adolf Hitler’ - en dan raak 
je aan een bijzonder aspect van het boek: wij, 
achteraf, weten hoe het de meeste van de Joodse 
mensen is vergaan. Ik ervoer het als beklemmend 
om met deze wetenschap die episode te lezen. 
En dan die huiveringwekkende periode van de 
‘Ontrechting’, over de jaren van de Oorlog en van 
de Grote Vernietiging. Beklemmend, verbijsterend, 
juist omdat je als lezer je verbonden bent gaan 
voelen met die Joodse families. En daarna, ‘Na 
1945 Herleven’, is een mengeling van ontzetting 
en verdriet om wie er nog overgebleven zijn met al 
hun trauma’s - én van bewondering en hoop om de 
veerkracht van tóch weer verder gaan en opnieuw 
opbouwen.

Daniël van den Bos heeft een bijzondere familie-
kroniek geschreven met meerdere lagen, persoon-
lijke verhalen te midden van de tijd waarin zij 
leefden, en dat met name vanuit de invalshoek van 
Joodse medelanders, en daarmee ook een beschrij-
ving van Joodse geschiedenis in Nederland vanuit 
Joods perspectief.

Mij heeft het zeer geboeid.

Gerard van der Klis

Uitgeverij Aspekt, 2019
ISBN: 9789463387552

Boekrecensie: Gezagsgetrouwe Vredelievende 
Belastingbetalende Medeburgers
Een familiekroniek
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Zoals al jaren gebruikelijk is, is de opbrengst van 
dit magazine bestemd ter dekking van de onkosten 
voor het opmaken, drukken en verzenden van de 
vier magazines die we in 2020 hopen uit te geven. 
Naast de genoemde onkosten zit er veel 
vrijwilligerswerk in, zowel in Nes Ammim Israël 
maar vooral ook van de redactie van het magazine 
in Nederland. En de kosten van het verzenden 
van het magazine zijn dit jaar opnieuw drastisch 
gestegen. 
We proberen voorlopig de bijdrage nog op € 25 te 
houden, onzes inziens een redelijk bedrag maar 
dat kost steeds meer moeite.          
Ook vorig jaar hebben we u laten weten wat we 
met het magazine beogen: informeren wat er met 
uw bijdrages gebeurt, zoals bijv. door verslagen 
van dialoogbijeenkomsten en studietrips in Nes 
Ammim, maar ook over het gemeenschapsleven 
in Nes Ammim.
We hopen dat u dit jaar ook weer gul wilt bijdragen 
aan het magazine. Wij van onze kant hopen er dit 
jaar weer vier bijzondere magazines van te maken. 

U kunt uw bijdrage, minimaal € 25, overmaken 
op ING-rekening NL51INGB0000055556 of op 
NL42TRIO0197769187 onder vermelding ‘donatie 
magazine 2020’.

Deze omschrijving zal ook op onze acceptgiro 
komen te staan, mocht u daarvan gebruik maken.

Eind maart, begin april zal ook de jaarlijkse 
eenmalige incasso worden geïnd, waar een aantal 
donateurs ons hun machtiging voor hebben 
gegeven.

Bij voorbaat dank.
Peter Hoffer, penningmeester

Magazine 1 2020 ten behoeve 
van het magazine van Nes Ammim Nederland 

Financiën-verantwoording  
Voor magazine 3/2019, de jaarlijkse actie voor het dialoogcentrum, kwam vanaf 26 november tot 
midden december 2019 nog € 800 binnen, zodat we nu in totaal bijna € 7.000 ontvangen hebben. 
Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden, tussen 26 november 2019 en eind februari 2020 
van diaconieën giften gekregen voor een totaalbedrag van € 6.500, waaronder een gift van een 
Baptisten gemeente van € 1.054, een gift uit Maassluis van € 937, een gift uit Elst van € 916 en een 
gift uit Haren van € 1.023.

Voor magazine 4/2019, de actie in december voor de Stichting Nes Ammim Nederland zelf hebben 
we van midden december 2019 tot eind februari 2020 € 9.500 ontvangen.

Wij danken alle gevers heel hartelijk voor hun donaties in de periode 26 november 2019 tot en met 
28 februari 2020.

Peter Hoffer,
Penningmeester

In dit nummer:
o.a. Parasha - Jonathan Sacks, woman in peace - workshop vredestapijt, 

even voorstellen... Yitschak Meijer, help ons vermenigvuldigen, 

holocaust seminar, rondje om de kerk, nieuws uit het dorp en boekrecensie.
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Neem contact met ons op via:
Tel. 06 2807 2390 (NL) of +972 (0) 499 50 000 (ISR)
E-mail: post@nesammim.nl of hrm@nesammim.com

Vacatures in   
Nes Ammim
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HR manager
De HR manager zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid zoals werving, aanstelling en 
effectieve inzet van vrijwilligers in het dorp. Als HR manager vervul je een centrale positie, let je op het 
welzijn van vrijwilligers en medewerkers en zorg je voor balans tussen werk en studieprogramma.

Communication officer
De communication officer coördineert en faciliteert onze PR en communicatie activiteiten. Beeldvorming, 
naamsbekendheid, creëren en onderhouden van online content, artikelen schrijven voor de tijdschriften 
en nieuwsbrieven maken deel uit van deze avontuurlijke positie.

Village manager
De village manager zorgt voor de organisatie van de ‘Village Services’ voor de gemeenschap van 
vrijwilligers en voor gasten van het dorp. Het leven in het dorp gemakkelijk en comfortabel maken is je 
belangrijkste prioriteit. Een geweldige positie in het centrum van Nes Ammim.

Voor uitgebreide vacatureteksten zie www.nesammim-werving.nl


