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Helpt u mee anderen over
Shaare Zedek te vertellen?
Leerlingen van de basisschool moeten
regelmatig een spreekbeurt voor de
klas houden. Verena van den Brink
koos het Shaare Zedek Ziekenhuis als
onderwerp voor haar presentatie. Ze
heeft er een 9 voor gekregen. Haar
ervaring heeft ze opgeschreven. Je
vindt haar verhaal op pagina 10.
Als je ook een spreekbeurt over het
ziekenhuis wilt houden, vraag dan
onze informatie op.
Shaare Zedek verzorgt ook graag
een presentatie over het ziekenhuis
bij uw vereniging of tijdens een
gemeenteavond of ouderenmiddag.
Heeft u interesse? Maak dan een
afspraak met de heer Geluk. De
contactgegevens vindt u in de colofon
op pagina 11.
Stichting Shaare Zedek is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
De Raad voor Financiële
Betrouwbaarheid heeft de
Stichting Shaare Zedek ge
toetst en het Keurmerk
verleend.
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Van het bestuur
Afscheid secretaris

Het belangrijkste onderwerp in deze
rubriek is ditmaal het afscheid dat
we in de kring van het bestuur hebben genomen van mevrouw G.M.
Cornelisse-Verweij. Zoals we al eerder hebben gemeld, was mevrouw
G.M. Cornelisse-Verweij statutair af
tredend en niet herbenoembaar.
Vanaf 1998 maakte zij deel uit van
ons bestuur. Van haar ervaring, inzicht en inzet hebben we dankbaar
geprofiteerd. Met waardering hebben we opgemerkt dat mevrouw
G.M. Cornelisse-Verweij haar werk
voor onze stichting toegewijd heeft
verricht, gedreven door liefde tot het
Joodse volk. In besloten kring heeft
het bestuur aandacht gegeven aan
haar terugtreden. Voor de toekomst
wensen we haar van harte Gods zegen toe.

Uw steun voor nierpatiëntjes

Het vervult het bestuur met dankbaarheid dat we tot nu toe onze doelstellingen hebben kunnen verwezenlijken. Zonder de permanente steun
van u zou dat niet mogelijk zijn.
Elders in dit blad vindt u nadere informatie over de voortgang van de
bouw van de nieuwe vleugel van het
ziekenhuis. Graag willen we geld
inzamelen voor de afdeling kinder-

nefrologie om jonge nierpatiëntjes
een zo aangenaam mogelijk verblijf
in het ziekenhuis te kunnen bieden.
Graag vragen we dus uw steun voor
de bouw van onderzoek- en behandelkamers op deze afdeling kindernefrologie. Met name onder Arabische families komt deze ziekte veel
voor. Door uw gift draagt u direct
bij aan het welzijn van uw naaste in
Jeruzalem en levert u een positieve
bijdrage in de conflictueuze situatie
waarin Israël en Jeruzalem vrijwel
permanent verkeert.
Mag het ziekenhuis op u rekenen?
Met een hartelijk shaloom,
Ds. H. Korving, Urk

Bij de foto

Geertje Cornelisse-Verweij krijgt
een herinneringsplaquette uit handen van Uri Schwarz, directeur PR
van het Shaare Zedek Ziekenhuis
in Jeruzalem.

Meditatie over Johannes 21 vs. 24b

“En wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig is.”

Een waarachtig getuigenis
Johannes spreekt deze woorden
niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor degenen die tot zijn leerlingen behoren. Zij zijn er vast van
overtuigd dat het getuigenis van
Johannes waar is, betrouwbaar is.
Johannes heeft maar niet wat verhaaltjes verteld. Hij heeft eenvoudig doorgegeven wat hij hoorde en
zag. En niet alleen hij, maar ook de
andere apostelen. Daarom is het
getuigenis van Johannes en van de
andere apostelen waar, vast en zeker en alle aanneming waardig.
We zouden ons kunnen afvragen,
hoe komt het dat de leerlingen van
Johannes er zo van overtuigd zijn
dat dit woord van Johannes de
waarheid is? Hebben ze zelf Jezus
ook gehoord? Het is mogelijk maar
het hoeft niet. Maar het belangrijkste zal toch geweest zijn hun innerlijke overtuiging door de Heilige
Geest.

door en met het Woord in ons leven. Aan de ene kant ontdekt Hij
ons aan zonde en schuld, ja aan de
totale verdorvenheid van ons hart.
Hij snijdt vervolgens alle wegen
van onze eigen gerechtigheid af.
En aan de andere kant laat Hij ons
Christus verkondigen en Zijn gerechtigheid.

En vanuit dat getuigenis: ”Doet mij
de Shaare Zedek open, dat zijn de
poorten der gerechtigheid, door
dewelke de rechtvaardigen zullen
ingaan. Zo leer ik uit ondervinding
dat Gods Woord de waarheid is.
Ja, ik ga het getuigenis Gods verzegelen. Ik ga Amen zeggen op het
Woord en de beloften Gods.

En ons hongerig en dorstig hart
wordt getrokken tot HEM en
gevoed en gelaafd met Hem,
Wiens Naam luidt: de HEERE
onze Gerechtigheid. En met R.M.
M’Cheyne, die verlangend uitzag
naar de bekering van het Joodse
volk, belijden wij met hart en
mond: ”Nu ken ik die waarheid zo
diep als gewis dat Christus alleen
mijn gerechtigheid is…”

En wij weten dat zijn getuigenis
waarachtig is.
Weten wij dit ook?
Leven wij daaruit door het geloof?
Ds. C.M. Buijs, Elspeet

Zijn ook wij daar innerlijk van
overtuigd? Wij kennen het woord
van Johannes aangaande Jezus
toch wel? Johannes getuigt van
Hem dat Hij het Licht der wereld
is, de Zaligmaker van zondaren.
En hij is niet de enige getuige! Vallen wij dat getuigenis van ganser
harte toe?
Het gaat er om dat wij en ook het
Joodse volk, de beminden om
der vaderen wil, met ons hart het
woord van de Zaligmaker geloven.
Daartoe werkt de Heilige Geest
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Hoe kijkt een

‘buitenstaander’
naar het ziekenhuis?

ChangeKitchen Company (Haarlem)
is gespecialiseerd in duurzame
organisatieverandering, vanuit het
hart van de organisatie. Ter verbre
ding van haar visie op de gezond
heidszorg en met specifieke aan
dacht voor de organisatie van
de operatiekamers binnen grote
ziekenhuizen is ChangeKitchen op
bezoek gegaan bij een toonaan
gevend ziekenhuis in Israël: het
Shaare Zedek Medical Center.
ChangeKitchen Company heeft
de gelegenheid gekregen om een
kijkje in de OK’s van het Shaare
Zedek Ziekenhuis te nemen en in
dialoog te gaan over de verschil
len en overeenkomsten tussen de
gezondheidszorg en het manage
ment van de OK’s in Israël en
Nederland.

Een korte impressie

In Israël bestaan drie verschillende
soorten ziekenhuizen, gebaseerd
op de manier waarop ze gefinan
cierd zijn. De privé-klinieken, de
door de staat gefinancierde zie
kenhuizen, die de staat als ga
rantie hebben en de non profit
ziekenhuizen die ook iedereen
zorg bieden maar hun fondsen
krijgen vanuit stichtingen, dona
ties en schenkingen. Dit geld is
voornamelijk voor het financieren
van de gebouwen omdat de regu
liere zorg door de verzekeraars
wordt betaald.
Het Shaare Zedek Medical Center
(SZMC) is een ziekenhuis uit de
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laatste categorie. Het is dit jaar
110 jaar geleden opgericht, mede
met behulp van Nederlandse ini
tiatiefnemers en die zijn tot op
de dag van vandaag nog steeds
betrokken. Er hangen bijvoor
beeld veel foto’s in de gangen
van typisch Hollandse beelden,
molens, de keukenhof en het rivie
renlandschap.
Het SZMC is het grootste zie
kenhuis van Israël met de groot
ste Spoedeisende Hulp-afdeling
(Emergency Room), een omzet van
$ 200 miljoen, leider op het gebied
van onderzoek op het gebied van
genetica (specifieke Joodse ziek
tebeelden) en geboortes. Jaarlijks
worden er 14.800 baby’s gebo
ren, ruim veertig per dag. Het
patiëntenbestand is in lijn met de
bevolking van Jeruzalem namelijk
30 procent Arabieren, 69 procent
Joden en 1 procent christenen.
Deze verhoudingen vind je ook
terug in het personeelsbestand.
Arabieren, Joden en christenen
werken goed samen in het zieken
huis.
Het SZMC is een duidelijk waar
degedreven ziekenhuis. Haar op
leidingen voor onder andere ver
pleegkundigen leggen daarop ook
de nadruk. Vanuit haar religieuze
ethische waarden staat het SZMC
voor alles wat ze kan doen om
mensen in leven te houden. Dit
betekent dus geen abortus en geen
mogelijkheden tot euthanasie.
Door deze waarden creëert zij een

hechte groep van medewerkers en
stichtingen die haar (financieel)
steunen.

Overeenkomsten verschillen
Israël en Nederland

Een overeenkomst is dat het aan
trekken en behouden van goed per
soneel een uitdaging is. In Israël is
recent gestaakt door de dokters en
de verpleegkundigen. De redenen
waren voor de dokters dat de
assistenten teveel uren maakten
(overeenkomstig Nederland) en
dat de verpleegkundigen meer
salaris wilden.
Een verschil is dat in ieder geval
in het SZMC alle medewerkers in
loondienst zijn, dus de specialis
ten en verpleegkundigen staan
allemaal op de payroll. Er is geen
externe inhuur behalve voor
schoonmaak. Freelancers zijn niet
toegestaan. Dit is een groot verschil
met de Nederlandse situatie waar
in binnen ziekenhuizen veel met
inhuur en maatschappen gewerkt
wordt.
Een ander verschil is dat in Israël
Health Maintenance Companies
(zorgverzekeraars) ziekenhuizen
mogen bezitten. Ongeveer de
helft van de ziekenhuizen is in de
handen van de HMC’s. Er is in
Israël ook een machtsconcentratie
op dit gebied, de vier grootste
hebben de markt in handen.
De OK van het SZMC is een jaar
geleden uitgebreid en telt nu 13

V.l.n.r. Egbert Veen, Hermien Kosian, Thijs Vink en Barry Popma. Rechterfoto: de groep met Uri Schwarz.
OK’s. De bouw van de nieuwe
OK’s heeft plaats gevonden terwijl
de oude vol in gebruik bleven.
Alle OK’s zijn flexibel bruikbaar
maar hebben ook een specifieke
gebruiker. Ze hebben de nieuwe
OK’s gebouwd na een uitgebreide
dialoog met alle betrokkenen. Zo
zijn onder andere de verpleeg
kundigen, schoonmakers en spe
cialisten betrokken bij het ont
werp. Daarnaast zijn vooruitstre
vende ziekenhuizen in Europa en
de Verenigde Staten bezocht. De
uitbreiding van de OK’s is gro
tendeels gefinancierd met giften.
Net als in Nederland is de per
soneelskrapte op de OK’s een
uitdaging. De gespecialiseerde
verpleegkundigen zijn schaars en
daar komt weinig verandering in.
Ook zijn er net als in Nederland bij
voorbeeld problemen met de roos
terplanning voor de sterilisatie. Er
is, anders dan in Nederland, geen
aparte manager voor de OK.
Het SZMC is momenteel druk
aan het bouwen van een nieuwe
vleugel waarin het nieuwe kinder
ziekenhuis zal worden gevestigd.
Indrukwekkend is ook om je te
realiseren dat het SZMC volledig
is ingericht om haar Emergency
Room ter beschikking te stellen
voor hulp bij grote aanslagen.

Hiervoor is een groot gedeelte van
de daarvoor benodigde capaciteit
ook allemaal ondergronds geloka
liseerd. Al met al was het een in
drukwekkend bezoek waarbij
Change Kitchen Company zeer
gastvrij werd ontvangen en de ge
legenheid kreeg om een kijkje in
de keuken te nemen in een van de
grootste ziekenhuizen van Israël.

Het kloppend hart

“De OK is het kloppend hart van
ziekenhuizen,” zegt Barry Popma,
change consultant Change Kitchen.
“Het is dus in alle opzichten be
langrijk dat operatieteams zo goed
mogelijk functioneren. Optimale
bezetting versus kwaliteit van
zorg is dus van wezenlijk belang.
Het is voor OK-managers een
uitdaging om alle neuzen dezelfde
kant op te krijgen.”

Crisis zorgt voor verbinding

Hoe doen ze dat in Israël? Een
land dat constant leeft met oor
logsdreiging en waar politieke en
religieuze tegenstellingen over el
kaar heen buitelen. “We hebben
een indrukwekkend kijkje in de
keuken gekregen in een van de
grootste ziekenhuizen van Israël”,
zegt Barry. “Wat opvalt is dat
de sense of urgency op OK’s zó
groot is, dat het andere belangen
overstijgt. Crisissituaties zorgen

voor een sterke verbinding in het
team.”

Shaare Zedek: Doe mij open de
poorten…

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is
een orthodox Joods ziekenhuis,
maar elke patiënt is welkom en de
bezetting op de OK is een goede
afspiegeling van de maatschappij.
Binnen het ziekenhuis geldt vol
strekte neutraliteit. Voor alle me
dewerkers geldt dezelfde (Joodse)
waarde: alles wordt in het werk
gesteld om het leven van de
patiënt te redden. Tegengestelde
belangen en hiërarchie op de OK
maken zodoende plaats voor het
gemeenschappelijke doel: het wel
zijn van de patiënt.

Reddingsboei

De combinatie van juiste waarden
en een gevoel van urgentie zijn
wezenlijk voor ziekenhuizen. “Als
je een gevoel van urgentie weet
te creëren, raken bijzaken op de
achtergrond. Dat moet in het hart
van het ziekenhuis een dialoog
opleveren.”

Bron van inspiratie

“Als ziekenhuizen kwalitatieve
zorg willen blijven leveren die be
taalbaar is, kan de werkwijze in
het Shaare Zedek Medical Center
als bron van inspiratie dienen.”
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Een levensader voor honderden
kinderen, elk jaar!
Het nieuwe project voor 2012

In Shaare Zedek Nieuws van fe
bruari 2012, nummer 113 is uit
voerig aandacht aan het nieuwe
project geschonken. Kijk eens op
www.shaarezedek.nl onder pro
jecten. Enkele belangrijke aspecten
van de huidige afdeling geven een
extra inkijk. Met de bouw van het
nieuwe kinderziekenhuis wordt
de dialyseafdeling aanmerkelijk
uitgebreid. Noodzakelijk om aan
de forse vraag te kunnen voldoen.
De plaatst van het Shaare Zedek
Ziekenhuis wortelt hiermee steeds
dieper in het land en volk dat ons
lief is. Blijft u het steunen? Plaats
van vrede en barmhartigheid!

Shaare Zedek dialyseafdeling:
een tweede thuis voor deze
kinderen

Er zijn speelgoed en spelletjes
voor de kinderen om mee te spelen
en kunst en muziektherapie om
aan deel te nemen. Ook is er de
mogelijkheid om met andere kin
deren te praten als ze dialyse
ondergaan. De dialyseafdeling is
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ingericht met vrolijke en kleurrijke
muurschilderingen en kijkt uit
op de mooie achtertuin van het
Shaare Zedek Ziekenhuis. Tevens
biedt de afdeling toegang tot een
volledig uitgeruste overdekte
speeltuin. Er wordt alles aan ge
daan om de afleiding te geven
die noodzakelijk is voor het kind
en de ouders. Regelmatig treden
musici op of wordt op andere
wijze afleiding gebracht. Het
Shaare Zedek Ziekenhuis doet er
alles aan om vreugde te bieden in
het leven van deze patientjes.

lijk werker heeft de rol kinderen
en ouders voor te bereiden op
de toekomstige niertransplanta
tie. De realiteit is dat een trans
plantatie lang op zich kan laten
wachten; een frustrerend pro
ces dat de patiënt soms hopeloos
maakt. Het personeel van het
Shaare Zedek Ziekenhuis onder
steunt de kinderen en hun ouders
in dit proces. De patiënt gerust
stellen dat er hoop voor een betere
toekomst is, maar dat na trans
plantatie herstel niet altijd even
gemakkelijk is.

Psychologische aspecten

Een gevoel van vertrouwen over
brengen op de kinderen en dat
er hoop is om een gezonder
leven te hervatten. Dit is de hoop
dat elke dialysepatiënt en onze
medewerkers motiveert en geeft
ons alle kracht en vertrouwen om
ervoor te zorgen dat elk kind de
best mogelijke zorg en emotionele
steun krijgt.

Kinderen met nierproblemen zijn
vaak kleiner dan gemiddeld. Extra
gezondheidsproblemen doen zich
meer dan gemiddeld voor. In reactie
op deze symptomatische gezond
heidsproblemen biedt het Shaare
Zedek Ziekenhuis in-center con
sultaties voor chirurgie, podothe
rapie en oogheelkunde.
De meeste kinderen worden be
schouwd als kandidaten voor nier
transplantaties. De maatschappe

Speciaal ter voorbereiding op een operatie:

‘Book for Kids’
Het blijft een uitdaging om pa
tiënten, en vooral de jonge pa
tiënten, zo goed mogelijk te hel
pen hun angsten te overwinnen
in verband met een opname in het
ziekenhuis. Het ‘Lincoln David
Abraham Pediatrische Educatio
nal Institute’ van het Shaare Ze
dek Ziekenhuis heeft daarom
een boek uitgegeven met de titel:
‘Voorbereiding op een operatie’.
Het full color boek is speciaal
ontworpen voor kinderen om
hen goed voor te bereiden op een
operatie in het ziekenhuis. In het
boek worden de procedures rond
om de operaties helder uitgelegd
en wordt er gebruik gemaakt van
goed fotomateriaal.
Het boek telt 40 pagina’s. Aan
de hand van een jong meisje dat
een chirurgische ingreep moet
ondergaan bij het Shaare Zedek
Ziekenhuis wordt het hele proces
in de vorm van een verhaal
uitgelegd. Vanaf de eerste stap
in het ziekenhuis, het ondergaan
van pre-operatieve testen, totdat
het kind is ontslagen uit het
ziekenhuis. Op deze manier wordt
de lezer vertrouwd gemaakt met
het hele proces rondom een zie
kenhuisopname.

“Wanneer een kind opgenomen
moet worden, is het van essentieel
belang dat zowel het kind als de
ouders volledig geïnformeerd zijn
over alles wat er gaat gebeuren. Wij
geloven dat hoe meer men vooraf
al weet des te minder traumatische
ervaringen een ziekenhuisopname
zal opleveren.”
Het boek gaat moeilijke en zelfs
pijnlijke aspecten van de opera
tie niet uit de weg. Het laat dui
delijk zien wat de patiënten moe
ten ondergaan, ook de vaak on
gemakkelijke handelingen, zoals
het plaatsen van onder andere
een infuus. Ook de rol en betrok
kenheid van het ziekenhuisper
soneel komt in het boek aan de
orde. Zij zijn zeer behulpzaam en

toegankelijk. Dit maakt dat be
paalde aspecten van een zieken
huisopname zelfs leuk en boei
end zijn. Indrukwekkend is het
verhaal met foto’s in het boek van
een patiënte die lijdt aan Cystic
Fiobrosis (taaislijmziekte). Ze komt
al meerdere jaren bij het Instituut
van het Shaare Zedek Ziekenhuis.
Het meisje wil op deze manier
andere kinderen graag laten zien
dat een ziekenhuisopname niet
iets is om bang voor te zijn. Het
boek eindigt met: “Veel succes
met je operatie. Geloof me als ik
zeg dat je niets zult voelen tijdens
de operatie en ook wanneer je na
de operatie wat pijn krijgt, wat
zelfs niet zeker is, wensen we je
vooral een: Refuah Shelemah (een
spoedig en volledige herstel).”

“Dit boek is geschreven vanuit
de wetenschap dat wanneer een
kind weet wat hem of haar te
wachten staat het veel minder
bang zal zijn”, zegt Sara Shoshani.
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Nieuws
het
Een avond met een Israëlische chef-kok
geneeskunde een heerlijke traktatie
Onlangs werd in het Shaare Zedek
Medical Center een innovatief culinair programma georganiseerd
met een medisch karakter. Dit
programma was bedoeld om aandacht te geven aan gezonde voeding voor kinderen met de ziekte
van Crohn (chronische darmontsteking) en Colitis ulcerosa (ontstekingsziekte aan de dikke darm).
Samen met deze kinderen ging de
Israëlische chef-kok Omer Miller
aan de slag.
De kinderen genoten van het pro
gramma: het bereiden van de
maaltijd, maar vooral ook door het
zelf lekker op te eten. Het smaakte
hen goed! Juist voor kinderen met
deze aandoeningen, die worden
geconfronteerd met strenge diëten,
was het een succesvolle uitdaging.
De avond werd georganiseerd
door een speciaal team onder leiding van dr. Dan Turner, kinder
gastro-enteroloog van het Shaare
Zedek Ziekenhuis, dat zich richt
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op de behandeling van darmziekten bij kinderen. Deze avond is
een onderdeel van een doorlopend
programma om kinderen te helpen
omgaan met gastro-enterologische
aandoeningen. Dat zijn aandoeningen van het maag-darmstelsel
en de organen die met de spijsvertering te maken hebben. De kinderen ontmoeten elkaar een keer per
drie weken in het ziekenhuis om
ervaringen uit te wisselen met andere jonge mensen. Het is bewezen
dat dit het emotionele welzijn van
de zieke kinderen erg goed doet.
Het volgen van een dieet is vaak
moeilijk voor kinderen met deze
ziekten. Dr. Turner zocht een leuke
en creatieve manier om hen te helpen. Patiënten met de ziekte van
Crohn en Colitis moeten omgaan
met veel pijn, voortdurende behandelingen, ziekenhuisopnames,
operaties en andere onaangename
ervaringen. Dit staat een onbezorgde jeugd in de weg. Bijna al
deze kinderen worden gedwongen

uit
ziekenhuis
biedt patiënten van de afdeling Kinder
om een aangepast dieet te volgen,
ook als de ziekte onder controle is.
De avond met de chef-kok was
bedoeld om deze kinderen lekker
en gezond te leren koken en eten.
Ongeveer 120 kinderen namen
aan de avond deel, veelal samen
met familieleden. Ze kregen een
koksmuts, een schort en een receptenboekje dat speciaal ontworpen was voor het programma. Het
boekje bevat recepten conform de
strenge dieetvoorschriften waaraan veel van deze kinderen verplicht zijn zich te houden.

Ondertussen kregen de ouders
van onder andere dr. Turner uitleg
over de voedings- en dieetmogelijkheden voor de kinderen.
Daarna werd het tijd voor het: diner! Alle kinderen en ouders vertrokken met een enorme glimlach
op hun gezicht en misschien nog
belangrijker: een volle maag.

Chef-kok Miller, die zelf ook de
ziekte van Crohn heeft, deelde
zijn liefde voor eten en koken en
was een geweldig voorbeeld. De
kinderen gingen in kleinere groepen uiteen om zelf aan de slag te
gaan. Met de chef-kok gingen ze
gerechten bereiden als een kiphamburger, vis, quiches. Ook het
keukenpersoneel van het Shaare
Zedek Ziekenhuis hielp mee.
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Een spreekbeurt over het
ziekenhuis?
Regelmatig komt de aanvraag om
informatie over het Shaare Zedek
Ziekenhuis dat geschikt is voor het
houden van een spreekbeurt.
Shaare Zedek heeft hiervoor (digitaal) een aantal belangrijke foto’s
en informatie geselecteerd waardoor met een beetje eigen creativiteit een goede presentatie samen
te stellen is. De informatie is met
name geschikt voor de jongeren

uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Verena van den Brink wil haar
ervaring graag met jullie delen.
De quiz die zij na afloop van de
spreekbeurt/presentatie heeft ge
houden is ook toegevoegd. Zij
schrijft het volgende:
“Ik heb mijn spreekbeurt over
het Shaare Zedek Ziekenhuis ge-

houden. Het resultaat was een 9.
Ik heb uw informatie omgezet in
mijn eigen woorden en foto’s die u
gestuurd had, heb ik geselecteerd.
Ik heb er een stukje muziek (Baruch Adonai mi Tzion) van ons
koor bij gedaan en nog een quiz
gemaakt.
U begrijpt dat ik blij ben met het
behaalde resultaat en ik wil u nogmaals bedanken voor uw hulp en
het toesturen van de informatie.
Als bijlage stuur ik de PowerPoint
nog even mee.”
Hartelijke groeten van Verena van
den Brink
Ook interesse? Voor informatie en
aanvraag: h.geluk@solcon.nl met
vermelding van adres en telefoonnummer.

Quiz

Verena van den Brink: een jonge ambassadrice voor het Shaare Zedek Ziekenhuis, wie
volgt?

1. Wat riepen Joden in 1873 op voor de op-		
		 richting?
2. Wat is een ziekte die heel gewoon is in
		 Israël?*
3. Aan welke straat was het ziekenhuis van
			1902?

6. Waar is in 1979 een nieuw ziekenhuis in
		 gebruik genomen?
7. Wat betekent LEV?*
8. Hoeveel procent van de baby’s wordt te
			vroeg geboren?
9. Wat krijg je als je een nierziekte heb?

4. Hoe heette de dokter die kwam pionieren?
5. Hoe heette de zuster die hem hielp?
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10. Wat betekent Shaare Zedek?
				*meerdere antwoorden mogelijk

BESTUUR
Voorzitter
Ds. H. Korving, Urk
Secretaris
Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman,
Apeldoorn
Penningmeester
C. den Hertog, Houten
Algemeen adjunct
Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk
Overige bestuursleden
Mw. J.M. van den Berg, Rijswijk
H.J. Goudriaan, Capelle aan den IJssel
L.H. Trouwborst, Hoornaar

SECRETARIAAT

Gen. van Heutszlaan 118,
7316 C K Apeldoorn
T 06 - 41 644 848
E hg@solcon.nl

ADMINISTRATIE

C.H. Kleinbloesem
Andante 20, 2925 AB Krimpen a/d IJssel
T 0180 - 51 42 52
E shaarezedek@planet.nl

VOORLICHTING

Van uw penningmeester
Uit liefde geschonken

In de afgelopen maanden hebben
wij als stichting via de notaris een
legaat ontvangen van N.N., voor het
laatst wonend te H., met het mooie
bedrag van € 74.617,47. Daarnaast
ontvingen wij een week later uit de
nalatenschap van N.N., voor het
laatst wonend te H., het mooie be
drag van € 53.687,75.

Project voor 2012

Ons nieuwe project met de slogan
‘Een levensader voor honderden
kinderen, elk jaar!’ is dit jaar van
start gegaan. Het begrootte bedrag
voor dit project is circa € 365.000,-.
Dit is een groot bedrag maar gezien
het belang van nieuwe uitgebreide

nierdialyse apparatuur voor het
nieuwe kinderziekenhuis is deze
actie een hoofdzaak geworden om
onze naaste kinderen in Jeruzalem
te helpen hun nood te verzachten.
Wij hebben in het eerste kwartaal
van dit jaar het mooie bedrag van
€ 150.000,- mogen overmaken naar
het Shaare Zedek Ziekenhuis te
Jeruzalem. Wij willen na de Heere
iedereen hartelijk bedanken voor
zijn of haar giften en willen ook de
kerken bedanken voor de ontvangen
collecten. Wij vragen u blijvend om
het ziekenhuis in uw gebeden niet te
vergeten.
C. den Hertog, penningmeester

H. Geluk
Kloet 3, 3371 HL Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 61 26 32 b.g.g. 0651 236 636
E info@shaarezedek.nl
W www.shaarezedek.nl

GIFTEN

Gironummer 4295426 t.n.v. St. Shaare
Zedek, Houten
Bankrekeningnummer 4364.27.060
ABN AMRO, Houten

LEGATEN

Indien u St. Shaare Zedek in uw testament wilt
gedenken, kan de schenking als volgt worden
omschreven: Ik legateer vrij van rechten aan de
St. Shaare Zedek, gevestigd te Apeldoorn, een
bedrag groot e ............

GRONDSLAG EN DOEL

De stichting verricht haar werkzaamheden in
gehoorzaamheid aan Gods Woord, opgevat
naar de Drie Formulieren van Enigheid. De
stichting stelt zich ten doel om vanuit Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare
Zedek Hospital te Jeruzalem en dit financiële
en morele hulp te verlenen. Zij stelt daarbij als
voorwaarde, dat genoemd ziekenhuis medische
hulp verleent aan alle mensen van welke huidskleur, nationaliteit of religie zij ook mogen
zijn. Vereiste voor de te geven hulp is, dat in
genoemd ziekenhuis het leven van de conceptie
tot de dood wordt beschermd. De stichting staat
onder toezicht van de Raad voor de Financiële
Betrouwbaarheid.
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Israëlreizen 2012
Gaat u in 2012 ook mee naar Israël? Een
goede gelegenheid om zelf ‘ons’ ziekenhuis te bezoeken! Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een bezoek meer dan waard.
Er staan voor dit jaar nog één reis op het
programma. Met deze reis brengt u een
bezoek aan het ziekenhuis.

Informatie en aanmelden
Voor nadere informatie over het reis
programma: www.amicitia.nl
Aanmelden bij Amicitia:
telefoon (078) 6845353
E-mail: info@amicitia.nl

Kanaän, Moab en Decapolis
Met bezoek aan Petra
o.l.v. ds. H. Korving uit Urk
12-daagse reis,
vertrek 10 september

Shaare Zedek

Presentatie
ook voor uw
vereniging?
Ook het eerste kwartaal van dit jaar
waren er weer een aantal presentaties: onder andere bij de Protestant
Christelijke Ouderen Bond in Sliedrecht, Krimpen aan den IJssel en
Maasdijk. Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zeist en Aalten
respectievelijk een gemeenteavond
en ouderenmiddag. Afsluiting van
het catechisatieseizoen bracht vele
jongeren van de Hersteld Hervormde Kerk in Uddel en Waddinxveen
op de been.
Voor het aankomend seizoen staan
weer al 18 presentaties ingepland.
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Een presentatie levert de nodige bekendheid op en nieuwe donateurs.
Daarnaast is er altijd wel een collecte, gift of op andere wijze een actie
voor het ziekenhuis.

De opbrengst van de collecten en
giften zijn dit jaar allen bestemd
voor het nieuwe kinderziekenhuis
en dan met name voor de inrichting
van de dialyseafdeling.

Meestal ontvangen we de opbrengst
na de presentatie, maar tijdens de
ouderenmiddag van de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Aalten werd
voor de presentatie door de heer Te
Lindert namens de diaconie symbolisch een cheque overhandigd die
de opbrengst van de avondmaalscollecte vermelde. Na afloop waren
er nog diverse ‘toegiften’.

Heeft u interesse in een boeiende
presentatie bel of mail de heer H.
Geluk. Adresgegevens in de colofon.

