Naam: Inge Verschoor
Geboren: 1944, in Voorburg. Mijn ouders waren allebei doof en hebben elkaar
leren kennen op Effatha, het christelijke doveninstituut dat daar jarenlang was
gevestigd. Mijn vader, van beroep kleermaker, doceerde de jongere jongens op
de school couture. Afgedankte jassen van familieleden werden vermaakt, en zo
liep ik dan weer in een prachtige winterjas.
Alija: In 1998. Bij mij als christen neemt Israel een belangrijke plaats in. Israel is
Gods volk, de Bijbel is een joods boek, en Jezus was een jood. Voor mijn alija heb
ik Israel een aantal keer als toerist bezocht. Nadat mijn man overleed, besloot ik
voor langere tijd te gaan en Hebreeuws te leren. En terwijl ik op de oelpan zat,
bedacht ik dat ik eigenlijk graag de gidsenopleiding wilde doen. Wonder boven
wonder kreeg ik na afloop van die cursus niet alleen een gidsendiploma, maar ook
een visum.
Werk: Ik heb in Engeland en Amerika linguistiek gestudeerd en vervolgens in
Ivoorkust gewerkt voor een organisatie die onbekende lokale talen op schrift
stelde en plaatselijke mensen hielp de Bijbel in hun eigen taal te vertalen. Daarna
trouwde ik en heb met mijn man, die arts was, in Nepal gewerkt in de verzorging
van leprapatienten.
Vrijwilligerswerk: Heel vroeger zat ik in het jeugdwerk, en in Nepal gaf ik Engelse
les aan de medische staf van het ziekenhuis.
Vrijwilligerswerk bij Elah: Dat is begonnen doordat een andere vrijwilligster
tijdelijk naar Nederland ging en vroeg of ik haar wekelijkse bezoek aan een Sjoaoverlevende kon overnemen. Vanwege het gidsenwerk kon en wilde ik nooit
vaste verplichtingen aangaan, maar na deze ondervinding heb ik besloten om als
mogelijk overlevenden te bezoeken, ze naar doktersafspraken te rijden, en af te
toe mee te helpen op de koffieochtenden in Beth Bart.
Ik vind het een voorrecht dat ik de ouderen kan bezoeken, een relatie met hen
kan opbouwen, en hen in sommige gevallen aan het einde van hun leven mocht
begeleiden. Luisteren, praten, jezelf proberen af te stemmen op de zieke, dat is
een bijzondere ervaring.

