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Feest in het rusthuis
oe Bischvat is het Nieu-
wjaar van de bomen! 
In Israël betekent dit 
het begin van de rijping. 

De Almachtige heeft voor ons 
een prachtige wereld gescha-
pen en hij wil dat wij ervan 
genieten. Wij hebben het recht 
om het te gebruiken, maar het 
is ook onze verantwoordeli-
jkheid om het te behoeden, 
te beschermen en te respec-
teren en zeker niet te ruïneren. 
Toe Bischvat leert ons aan hoe 
wij ons moeten gedragen ten 
opzichte van onze omgeving, 
onze natuur.
Daaruit zien wij dat on-
danks het feit dat het buiten 
nog winter is, het proces van 
herbloeien weer begonnen is. 
De boom maakt zich klaar om 
nieuwe vruchten te dragen. 
Ook al is het soms somber, 
wij weten dat de hele natuur 
opnieuw zal bloeien. Dit telt 
ook voor ons! Ook al is het le-
ven soms moeilijk, wij blijven 
allemaal hopen op een nieuwe, 
betere toekomst. 
De damescommissie had voor 
de gelegenheid aan iedere 
pensionair een mandje met 
verschillende soorten fruit 
aangeboden. De jonge nieuwe 
vrijwilligsters samen met de 
ervaren veteranen hadden voor 
een heel mooi feest gezorgd.
Onze bejaarden waren overge-
lukkig. Daar streven we naar!
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oerim valt op 14 Adar, het herdenkt één van 
de meest dramatische gebeurtenissen uit 
onze geschiedenis, maar is tegelijkertijd het 
vrolijkste feest van het Jodendom. Het ver-

haal speelt zich af 2300 jaar geleden, in Perzië, onder 
de heerschappij van koning Achasverush.  Zijn 
minister Haman de slechte, had een plan beraamd 
om het joodse volk uit te roeien. Het einde van Ha-
man kennen we allemaal; hij eindigde aan de galg 
die hij voor Mordechai had beraamd. De geschiede-
nis herhaalt zich! Er zijn hier talrijke analogieën met 
de hedendaagse toestand. Onze vijanden in het hui-
dige Perzië, Iran, complotteren en hebben hetzelfde 
doel voor ogen: onze uitroeiing. Maar uit het verhaal 
van Poerim leren wij, dat zelfs als we omringd zijn 
door vijanden en voor ons voortbestaan vrezen, dat 
we nooit de hoop moeten opgeven. De Almachtige 
waakt over ons! 
Deze namiddag werd aangeboden en georganiseerd 
door de dames van ons comité die voortdurend aan 
de residenten denken en hun leven zo aangenaam 
mogelijk proberen te maken. De dames hadden 
zich verkleed en de sfeer was ongelooflijk vrolijk. 
Het hoogtepunt van de namiddag was natuurlijk de 
voorstelling van de meisjes van de Jesode-Hatora. 
Het was buitengewoon geslaagd en het oogstte een 
enorm succes. Hartelijke dank aan Mevr. Rosa Za-
hori die dat samengesteld heeft.
Wij wensen u toe dat de vreugde die Poerim karak-
teriseert altijd zal blijven voortduren!
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