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Bij de foto op de omslag
De foto op de omslag is genomen

Van het bestuur

tijdens de internationaal gehouden
Glaucoom Awareness Week. Ook in
het Shaare Zedek Ziekenhuis is tijdens
deze week veel aandacht geweest
voor de veel voorkomende oogziekte
glaucoom. Met deze actie is het
belang van preventief professioneel
onderzoek onder de aandacht van het
grote publiek gebracht. Meer hierover
leest u op pagina 10.

Wilt u meer over het
ziekenhuis weten?
Shaare Zedek verzorgt 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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Mooi om te weten...

Mooi om te weten dat het Shaare
Zedek Medical Center (SZMC) het
grootste ziekenhuis in Israël is met
de grootste Spoedeisende Hulp-afdeling.
Mooi om te weten dat het SZMC
vanuit haar religieuze ethische waarden alles in het werk stelt om het leven en daarmee ook de waardigheid
van mensen te beschermen vanaf de
conceptie tot aan het levenseinde.
Mooi om te weten dat de Spoedeisende Hulp-afdeling van het SZMC
geheel is voorbereid op een calamiteit, zoals een terroristische aanslag.
Mooi om te weten dat in niet één
ander ziekenhuis in Israël zoveel
baby’s per dag worden geboren als
in het SZMC: veertig per dag, 14.800
per jaar.
Mooi om te weten dat de zorg voor
moeder en kind op een zeer hoog
peil staat.
Mooi om te weten dat er bij de poort
van het ziekenhuis niet wordt geselecteerd op nationaliteit, ras of religie.
Mooi om te weten dat Joden, Arabieren en christenen in het SZMC samenwerken op basis van de Joodse

zienswijze op de beschermwaardigheid van het leven.

Maar weet u ook...

Maar weet u ook dat de uitbreiding
van de nieuwe vleugel waarin het
kinderziekenhuis wordt ondergebracht geen luxe is maar noodzaak?
Weet u ook dat het ziekenhuis geen
overheidssubsidie ontvangt vanwege haar identiteit, de medische kos
ten vergoed worden uit de ziekte
kostenverzekeringen, maar het SZMC
haar overige onkosten moet dekken
met fondsen uit schenkingen en
steun van buitenaf? Weet u ook dat
onder de Joodse sponsors wij als
christelijke groep een unieke plaats
innemen? Weet u ook dat uw steun
zo wordt gewaardeerd, juist vanwege de loyaliteit aan het Joodse volk
die u daardoor zichtbaar maakt?

Daarom:

Blijf bidden om de vrede voor Jeruzalem. Blijf uw steun geven aan het
Shaare Zedek Ziekenhuis. In het bijzonder willen we ons nieuwe project
bij u aanbevelen: de uitbreiding van
de dialyse afdeling voor kinderen.
Uw gift is een bijdrage aan de levensader voor zieke kinderen.
Uw blijvende steun is onmisbaar!
Met een hartelijk shaloom,
Ds. H. Korving, Urk

Zij zingen het lied van Mozes
De nacht was zwart, de wind was hoog,
De nooit betreden weg was droog:
op Gods bevel, Die ’t water gaf,
hief Mozes vol geloof zijn staf.

De nacht is zwart, de storm loeit luid,
door eigen kracht komt niemand uit
die diepe weg. O, Jezus! kom,
wees mij een wolk- en vuurkolom!

De golven, wild aan elke kant,
verstijfden tot een sterke wand,
maar uit de hemel hield Gods hand
het water vast; de muur hield stand.

Aan ’t einde van mijn levenstijd,
door donk’re doodsvallei geleid,
plant ik mijn voet aan d’overkant
en treed ik op een gouden strand.

En Isrel trad met bange tred
in ’t diepe, wond’re waterbed.
God had een vuurkolom gesticht,
die voor hen ging met gunstrijk licht.

Daar zullen wij verwonderd zien:
Genade deed ons veilig vliên.
En, ziende ’s vijands ondergang,
uitbreken in triomfgezang!

Maar eenmaal aan de overzij
bij ’t ochtendgloren zagen zij
de golven woedend overslaan
en over Farao’s ruiters gaan.

En zelfs op aard’-benauwd, in smart,
van buiten strijd en angst in ’t hart,
vandaag met slaafse vrees bezet
en morgen wint de zonde het-

Ontzag en vreugde ging er om
in Isrels vrijgekochte drom.
En ziende wat het achterliet,
brak ’t uit in een verlossingslied.

toch hef ik ’t neergeslagen oog
tot U, o Vuurkolom omhoog!
Gij zijt mijn vijand macht geweest.
Die hoop geeft leven aan mijn geest.

Zo, Heere, Uw verlosten al
doorreizen hier een tranendal,
zij mengen sidderen en lust
en angstig wachten met hun rust.

En zo, mijn Sterkte, prijs ik U,
al woeden satans legers nu;
hier hef ik reeds ‘t geloofslied aan,
waardoor ‘k gesterkt mijn weg mag gaan.

Bron: ‘Liederen Sions’ van Robert Murray MacCheyne
Vertaald door ds. C.J. Meeuse; uitgave Den Hertog - Houten, 1993
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1980

Het kinderz

het fundament
Met de bouw van het nieuwe
ziekenhuis in 1980 werd meteen
het fundament gelegd voor het
kinderziekenhuis.
Het ziekenhuis telt negen verdie
pingen. Hiervan bevinden zich
er drie ondergronds. Bij de inge
bruikname in 1980 werden vijf
verdiepingen volledig ingericht
(drie ondergronds en twee boven
gronds). De overige vier verdie
pingen zijn pas ingericht toen er
voldoende financiële middelen
beschikbaar kwamen. Deze mid
delen worden ontvangen van
donateurs. In de besteding van
de beschikbare middelen wor
den prioriteiten gesteld. Dit bete
kent met name een continue in

4 SHAARE ZEDEK NIEUWS 115

vestering op de Spoedeisende
Hulp-afdeling, veiligheid en an
dere emergency-afdelingen. De
keerzijde hiervan is dat andere af
delingen minder toebedeeld krij
gen.

Bouw in gang na 32 jaar

Het fundament van het kinder
ziekenhuis, als teken van hoop
op vervulling, heeft 32 jaar lang
moeten wachten. Op Zijn tijd mag
er worden gebouwd aan een kin
derziekenhuis dat niet alleen de
eigen bevolking hulp verleent,
maar meer dan gemiddeld ook
kinderen van de ‘vijand’ helpt.
De realisatie van het kinderzieken
huis is niet alleen belangrijk voor

ziekenhuis

de bouw

2012

de zorg aan de kinderen. Het
creëert tevens de nodige ruimte
in het huidige ziekenhuis dat
vanwege de substantiële groei
ruimte nodig heeft.

De bouw van het kinderziekenhuis is mogelijk gemaakt
door de vele giften die uit de hele wereld ontvangen
worden. Mogen wij u vriendelijk vragen het ziekenhuis
in uw gebed en gift te blijven gedenken?

Ons project: de dialyseafdeling

Namens de patiënten, jong en oud, hartelijk dank.

Het project waar uw gaven voor
bestemd zijn, is gekoppeld aan de
bouw van dit kinderziekenhuis en
dan met name de dialyseafdeling.
Zie hierover ook de vorige num
mers van Shaare Zedek Nieuws
of vraag informatie via info@
shaarezedek.nl.
De fotoreportage toont de ont
wikkeling van de bouw. DV 2014
hoopt het kinderziekenhuis haar
poorten te openen.
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Shaare Zedek Koor
Het Shaare Zedek Koor is in 1995
opgericht met als doel in 1997 een
reis naar Israël te maken. Het was
de bedoeling om na afloop van de
reis het koor weer te ontbinden.
Het liep anders dan gedacht want
na de eerste reis is het koor op
verzoek van de enthousiaste leden
blijven bestaan.
Dit enthousiasme straalt het koor
en haar leden nog altijd uit. Van
af 1996 tot heden zijn er 82 zang
uitvoeringen gegeven. Koor en
bezoekers voelen zich allen sterk
met Israël en het Joodse volk ver
bonden. De lied- en muziekkeuze
is primair afgestemd op het Jood
se volk. Honderden mensen ge
noten de afgelopen jaren van de
optredens en samenzang van
psalmen, gezangen en geestelijke
liederen.
Het aantal koorleden bedraagt
momenteel 155 en neemt ge
staag toe. De koorleden komen
uit een wijde regio. De zater
6 SHAARE ZEDEK NIEUWS 115

dagse repetitieochtenden (inclu
sief kindercrèche) zijn een fami
liehappening. De onderlinge ver
bondenheid is extra voelbaar in de
(koffie)pauze waar gezelligheid
de boventoon voert. Onder leiding
van de dirigent Bert Noteboom
jr. en de organisten Arie van der
Vlist en Marco den Toom wordt
intensief ingestudeerd. Arie is de
vaste organist bij alle repetities en
bij de uitvoeringen de pianist. Bij
de uitvoeringen is Marco de vaste
organist.
Het Shaare Zedek Koor onder
steunt het Shaare Zedek Zieken
huis door het houden van zang
avonden en andere acties. De
collecteopbrengst van de zang
avonden en de bijdrage van de
verkoop van de eigen CD’s bren
gen veel geld op. De opbrengsten
komen volledig ten goede aan het
ziekenhuis. Ook zijn er koorleden
die artikelen verkopen waarvan
de bijdrage bestemd is voor het
ziekenhuis.

Het koor heeft zich de afgelopen
jaren sterk ontwikkeld. Dat resul
teerde in acht uitvoeringen van
een Muzikaal Drieluik ‘alphA &
Omega’. In zeven verschillende
plaatsen luisterden honderden
aanwezigen naar een gesproken
en gezongen indrukwekkende
reis die ons meenam naar aan
leiding van psalm 137 naar de
Uittocht, vervolgens de Tocht, de
woestijntocht en als laatste van
de Drieluik, de Thuiskomst. Het
koor oogstte veel waardering en
inherent hieraan een toename van
koorleden.
We laten enkele koorleden aan het
woord:

Jan Ros

Jan Ros uit Alblasserdam is in 1998
op het koor gekomen om met de
tweede reis in 1999 mee te gaan.
Na deze reis meteen verknocht
en verkocht. Verkocht gaf hij zich
direct, samen met zijn vrouw, op
als definitief koorlid en sloeg nog

Het bestuur van Stichting Shaare Zedek wil op deze
plaats haar erkentelijkheid uitspreken voor de goede
samenwerking met het koor en de financiële bijdrage van
de afgelopen jaren. Vele noodzakelijke bouwstenen zijn
door het koor al zingend bij elkaar gebracht en dienen
nog altijd voor de noodzakelijke hulpverlening. Een
ziekenhuis dat zonder hulp van buitenaf niet de hulp kan
verlenen die vereist is.

enkele anderen koorleden aan de
haak. Verknocht aan Israël, het
Joodse volk én het ziekenhuis.
Jan: “Samen zingen om op deze
wijze de medemens te helpen,
je kunt er niet omheen. De sfeer
onder de koorleden is vanaf het
begin geweldig te noemen. Met de
jaren door kun je elkaar moeilijk
loslaten.”

Tineke Alberts-Oskam

Tineke Alberts-Oskam uit Nieuw
Vennep is sinds vorig jaar lid.
Was al enige tijd op zoek naar een
koor waar zij haar altstem kon
inbrengen. Na enkele repetities
te hebben meegemaakt, was de
zoektocht ten einde en begon
zij bij het Shaare Zedek Koor
meteen aan het Drieluik ‘alphA &
Omega’. Op de repetities ontmoet
Tineke tevens haar broer, zwager,
neef en andere kennissen: allen al
jaren enthousiast koorlid. Van de
keus die zij gemaakt heeft, heeft
zij geen moment spijt. Het is een
gemengd koor in vele opzichten:

de koorleden komen uit de breedte
van de kerken, de liederenkeus
is evenwichtig afgestemd en de
leden een gemengd gezelschap in
leeftijd.
“Praktisch zijn er ook voordelen
daar er slechts eenmaal per drie
weken repetities zijn op een zater
dagochtend, dus niet echt sto
rend in de planning en de vier
uitvoeringen per jaar zijn goed te
doen. Ik raad ieder die graag zingt
en op zoek is naar een koor eens
enkele repetities bij te wonen. Je
bent vast verkocht en blijvend
verknocht!”

grote familie die verspreid woont
over een regio die loopt van
Hoek (Zeeuws Vlaanderen) tot
de Noord-Oost Veluwe. Zelf heb
ik de 1e en 2e koorreis naar Israël
meegemaakt en vanaf die tijd voel
ik me sterk verbonden met het
ziekenhuis; met je eigen ogen zien
wat daar gebeurt, wordt het doel
waarvoor je zingt wel heel sterk
op je hart gebonden.”
“Ik wil ieder oproepen die graag
zingt: Van harte welkom op het
Shaare Zedek Koor!”

Brigitte Akram-Hoek

Brigitte Akram-Hoek uit Katwijk
was van 1997 tot 2002 koorlid. In
verband met huwelijk en gezin is
zij in 2002 gestopt, maar het koor
bleef trekken. Nu zij weer meer
tijd heeft, is zij opnieuw terug bij
het koor en wordt de sopraanpartij
weer duchtig versterkt. “Het voel
de als een thuiskomst! Het is een

Kijk voor de zanguitvoeringen
en repetities op:

www.shaarezedekkoor.nl
of neem contact op met voor
zitter Nico de Heus, telefoon:
(078) 691 75 56.
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Nieuws
het
Toename behandelen van brandwonden
Het Shaare Zedek Medical Center
staat bekend als een vertrouwd
en erkend traumacentrum voor
de behandeling van slachtoffers
met ernstige brandwonden. Dit
jaar is dat weer bewezen toen
het ziekenhuis zorg droeg voor
een aantal kinderen met ernstige
brandwonden tijdens de Lag Ba’
Omer vakantie*.
Het meest ernstige ongeval was
een grote ontploffing in een
vreugdevuur, waardoor veel
kinderen gewond raakten. Een
kind werd overgebracht naar
het Stefan Adelipour Pediatric
Shock, Trauma en brandwon
dencentrum in het Glaubach
Department of Pediatric Emer
gency Medicine in het Shaare
Zedek Ziekenhuis. Hij was in
slechte toestand en is momen
teel nog herstellend van 7 tot 10
procent brandwonden op zijn
gezicht.
Nadat hij op de Spoedeisende
Hulp geholpen was, werd hij
overgebracht naar de pediatri
sche intensive care afdeling.
Daar heeft hij de nacht doorge
8 SHAARE ZEDEK NIEUWS 115

bracht en werden de voorzorgs
maatregelen genomen voor de
operatie. Deze jongen heeft lang
moeten herstellen op de pedia
trische heelkunde afdeling. Er
werden nog meer kinderen be
handeld, maar zij konden in de
loop van de vakantie weer ontsla
gen worden uit het ziekenhuis.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis
ziet een toename van dit soort
ernstige brandwonden rond
Lag Ba’Omer. Het personeel is
goed getraind om adequaat te
reageren op deze incidenten om
littekens zo veel mogelijk te be
perken en de hersteltijd te ver
minderen.
Deze specialistische zorg staat
onder toezicht van de afdeling
Plastische Chirurgie. Deze afde
ling staat onder leiding van de
onlangs nieuw benoemde direc
teur, dr. David Mendes. Dr.
Mendes, die verscheidene jaren
doorbracht als senior plastisch
chirurg in de Verenigde Staten,
meldt dat het ziekenhuis op dit
moment intramurale zorg ver
leent aan een zestal slachtoffers

met ernstige brandwonden, kin
deren en volwassenen.
“Deze gevallen laten zien dat
het Shaare Zedek Ziekenhuis
steeds meer gewaardeerd en
erkend wordt voor haar inzet
en kwaliteiten in geval van me
dische noodsituaties. Het Shaare
Zedek Ziekenhuis treedt op als
een centraal orgaan voor de in
frastructuur voor traumabehan
deling voor Jeruzalem en de
omliggende gebieden”, aldus dr.
Mendes.
* Lag Ba’Omer is een Joodse feest
dag. Lag Ba’Omer valt ieder jaar
op 18 Ijar (meestal in mei), dat
samenvalt met dag 33 van de omer
telling. De tijd tussen Pesach tot
Sjavoeot is een rouwperiode in het
Jodendom: de omertijd. Gedurende
33 dagen van de omertijd wordt
niet getrouwd, worden geen feesten
gegeven en gaat men niet naar de
kapper. In deze periode zijn door de
eeuwen heen veel Joden slachtoffer
geworden van vervolgingen. Ook
zijn er tijden geweest waarin er
met name ellende is ontstaan door
onderlinge verdeeldheid van de Joden.

uit
ziekenhuis
Nieuwe MRI-afdeling in gebruik
Het Medisch Centum van het
Shaare Zedek Ziekenhuis in Je
ruzalem heeft officieel de nieu
we MRI-afdeling in gebruik ge
nomen. De opening vond plaats
in tegenwoordigheid van de bur
gemeester van Jeruzalem Nir Bar
kat en Rabbi Yechiel Eckstein van
Keren L’Yedidut-IFCJ, wiens gene
reuze bijdrage het mogelijk maak
te om deze afdeling op te zetten.
De afdeling heeft twee aparte,
technisch hoogwaardige MRI scan
ners van Siemens Corporation,
in gebruik genomen. Het Shaare
Zedek Ziekenhuis is uniek in
Jeruzalem in het aanbieden van
deze ultra moderne vorm van
medische beeldvorming, aldus
de directeur-generaal van Shaare
Zedek, professor Jonathan Halevy.
Professor Halevy noemde het
voorbeeld van een soldaat die
ernstig gewond geraakt was door
een tragisch ongeluk op de berg
Herzl, tijdens een oefening voor
de ‘onafhankelijkheidsdag’. Deze
soldaat onderging een operatie
in een van de operatiekamers
van het Shaare Zedek Ziekenhuis

die ook gedoneerd is door IFCJ.
De voortgang van de operatie
werd gedicteerd door beelden
die geproduceerd werden door
de MRI-afdeling. “Dit voorbeeld
geeft aan, dat Shaare Zedek, mede
door giften van sponsors, geze
gend is met deze apparatuur en
de voordelen die dit met zich mee
brengt, zowel voor het personeel
als de patiënt. We zijn onze spon
sors dan ook enorm dankbaar”,
aldus professor Halevy.
In zijn toespraak verwees burge
meester Barkat naar het Shaare Ze
dek Ziekenhuis als een “symbool
van Jeruzalem, met een centrale
positie in de infrastructuur, die
een belangrijke bijdrage geeft aan
de groei van de stad.” De bur
gemeester vertelde verder: “Het
Shaare Zedek Ziekenhuis wil uit
muntend zijn in al wat zij doet.
Zij verschaft medicijnen uit mede
dogen en blinkt uit in haar con
stante verlangen om zorg te verbe
teren. Dat is de motivatie van het
ziekenhuis om deze nieuwe MRIafdeling op te zetten.”
Rabbi Eckstein werd vergezeld

door zijn vrouw, ouders en broer.
Tijdens zijn toespraak vertelde hij
zijn motivatie voor de steun aan
het Shaare Zedek Ziekenhuis. Zijn
werk dat hij hiervoor mag doen
wordt gedreven door de waarden
die hij geleerd heeft van zijn familie.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis is
een van de eerste ziekenhuizen
in Israël dat zich bezig houdt
op het snijvlak van de zorg voor
de gezondheid van de burgers
en zich tegelijk inzet voor het
nationaal belang. Zijn organisatie,
Keren L’Yedidut – IFCJ, is daarom
trots om bij te kunnen dragen aan
dit schitterende instituut dat zich
bezig houdt met de zorg voor de
mensen van Israël.
De MRI afdeling, die in januari
2012 begon met de behandeling
van patiënten, is nu volledig ope
rationeel en volgens Professor Ha
levy worden per dag 24 scans uit
gevoerd.
Op de foto vlnr:
burgemeester Nir Barkat, Rabbi
Yechiel Eckstein en Professor Jo
nathan Halevy.
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Spontane acties
voor het
ziekenhuis
Een echtpaar meldde:

“Zaterdag 12 mei, waren wij 40 jaar
getrouwd en hadden onze gasten
doorgegeven dat we een eventuele
gift bestemmen voor het Shaare
Zedek Ziekenhuis.
Dat is bij elkaar het mooie bedrag
van 500 euro geworden, wat we
graag willen overmaken naar uw
stichting. We hebben het ziekenhuis
bezocht, wat diepe indruk op ons
maakte.”

Het volgende bericht vroeg
aandacht voor…

“Op onze scholengemeenschap Gui
do de Brès te Rotterdam zijn we ge
wend om tijdens de lesuren gods
dienst te collecteren voor een goed
doel. De leerlingen mogen kiezen
uit enkele projecten. Wekelijks wordt
dus wat geld meegebracht.
Dit jaar hadden de leerlingen van
mijn mentorklas 1 gt 1 gekozen
voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.
Ik heb geprobeerd om duidelijk
te maken dat men daar veel geld
nodig heeft om de patiënten te kun
nen helpen. De leerlingen hebben
besloten om zich te laten sponsoren
voor de coopertest bij gymnastiek.
Dit bracht het totaal, inclusief de
wekelijkse bijdrage, op 1.531 euro.
Dit bedrag wordt aan de stichting
overgemaakt.”
Beide initiatieven vinden mogelijk
navolging. De opbrengsten komen
geheel ten goede aan het lopende
project ‘Een levensader voor hon
derden kinderen, elk jaar!’
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Vroegtijdige behandeling
van glaucoom belangrijk
De hal van het Shaare Zedek Ziekenhuis is tijdelijk gebruikt voor
een unieke serie controles op de
oogziekte glaucoom. Glaucoom is
een van de meest voorkomende
oogziekten. Een tijdige diagnose
kan veel narigheid voor de patiënt,
maar ook dure oogheelkundige be
handelingen voorkomen. De con
troles werden allemaal uitgevoerd
door oogchirurgen van het Shaare
Zedek Ziekenhuis. De actie maakt
deel uit van de Glaucoom Awareness Week dat een internationaal
initiatief is.

Controle heeft resultaat

Glaucoom is een oogziekte die
vaak kan leiden tot blindheid.
Mensen met glaucoom voelen mees
tal niet de gevolgen van de ziekte
totdat het te laat is. De enige manier om oogschade te voorkomen,
is een tijdig professioneel onder
zoek door een oogarts. Elke controle duurt minder dan enkele minu
ten. De artsen konden gelijk bepa
len of de patiënt met een kans op
deze ziekte een vervolgonderzoek
nodig heeft.

Glaucoom kan erfelijk zijn

In een dag hebben 84 mensen zich
op glaucoom laten controleren. Bij
18 mensen werd vastgesteld dat zij
mogelijk glaucoom hebben. Voor
hen is zo spoedig mogelijk een
afspraak gemaakt op de afdeling
Oogheelkunde van het ziekenhuis.
De controles zijn begeleid door dr.
Amos Mazobar en dr. Zohar Bracha, twee senior artsen van de afdeling ‘Glaucoma Diagnosis and
Treatment Unit’ van het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Glaucoom veroorzaakt een hoge
boldruk in het oog. Gevolg hiervan is slechter zien en uiteindelijk
blindheid. Bij een vroegtijdige diagnose kan preventief worden in
gegrepen om met medicijnen de
boldruk te verlagen. Glaucoom kan
erfelijk zijn. Artsen raden daarom
aan dat alle mensen boven de leef
tijd van 40 jaar zich jaarlijks laten
controleren.

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

Van uw penningmeester
In dit nummer kunt u een verkorte
publicatie lezen van de jaarcijfers
over 2011. Mede dankzij de toezeg
ging van een mooie legaat mogen
wij heel dankbaar zijn voor alles
wat u in 2011 heeft willen geven
voor ons ziekenhuis te Jeruzalem.
Na de Heere iedereen hartelijk dank
daarvoor.
‘Een levensader voor honderden
kinderen, elk jaar!’ is de slogan voor
ons huidige project. Dit nieuwe
project is gekozen voor die kinderen
waar een ernstige noodzaak is ont
staan om hen te helpen met hun
gezondheid. U heeft al enkele arti

kelen hierover kunnen lezen in de
afgelopen maanden.
Voor het project is een bedrag no
dig van € 365.000,-. Wij willen u
vriendelijk vragen dit project te
steunen. Op deze kinderafdeling is
er echt een grote behoefte aan deze
apparatuur. Wanneer u dit nummer
leest hebben wij opnieuw een bedrag
van € 60.000,- overgemaakt voor dit
project.
C. den Hertog, penningmeester
Bij de foto: een impressie van de dialyse
afdeling in het nieuwe kinderziekenhuis.

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

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
Overzicht van inkomsten en uitgaven 2011
BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Som van de baten
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Voorlichting / bewustwording
Ziekenhuis Shaare Zedek
Werving Baten
Kosten eigen fondswerving
Beheer en administratie
Som van de baten
Resultaat

e 2011 % 2011 e 2010 % 2010
362.931
97,3 291.970
98,2
10.100
2,7
5.500
1,8
________ ________ ________ ________
373.031
100,0 297.470
100,0

48.308
200.609

17,2
71,3

53.316
207.035

17,7
68,9

30.172
10,7
36.435
12,1
2.159
0,8
3.629
1,2
________ ________ ________ ________
281.248
100,0 300.415
100,0
91.783

- 2.945

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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Vrienden van
Shaare Zedek
zoeken nieuwe
vrienden
Om aan de steeds toenemende
hulpvraag te kunnen voldoen is ook
een uitbreiding van vrienden die het
ziekenhuis willen steunen nood
zakelijk.
De voordurende dreiging in een
onrustige regio noodzaakt het zie
kenhuis op het ergste voorbereid
te zijn. Dit vraagt om continue
investeringen op het gebied van
veiligheid en hulpopvang. Deze
investeringen krijgen prioriteit. De
keerzijde hiervan is dat noodzake
lijke investeringen op andere afde
lingen langer op zich laten wachten
of achterwege blijven.

Heeft u een nieuwe donateur?

Daarom doen wij een oproep
aan u of u in uw kennissenkring
iemand weet die lezer/donateur
van ons blad wil worden. Door uw
medewerking maakt u het mede
mogelijk om de hulpvraag blijvend
te financieren.

U krijgt van ons een CD!

Als aanbrenger van deze lezer/
donateur ontvangt u een prachtige
CD van het Shaare Zedek Koor: ‘Op
weg naar Jeruzalem’. Een muzikale
tocht met psalmen en liederen over
het volk van Israël. Een speciale
opname in de Evangelisch Luther
se Kerk te ‘s-Gravenhage. Het Bätzorgel, trompet, vleugel, viool, hobo
en dwarsfluit begeleiden de zang
en maken de CD tot luistergenot.
Tevens dus een muzikale kennis
making met het Shaare Zedek Koor.
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Aanmelden per e-mail of met de bon
U kunt de nieuwe donateur doorgeven per e-mail: h.geluk@solcon.nl.
Vergeet niet uw eigen adres voor het toezenden van de CD. Ook kunt u de
bon opsturen naar:
		

		
		

Stichting Shaare Zedek
Antwoordnummer 3149
3370 WB Hardinxveld-Giessendam

Noteer als lezer / donateur
Naam
Adres
Postcode		

Plaats

Als aanbrenger ontvang ik de CD ‘Op weg naar Jeruzalem’
Naam
Adres
Postcode		

Plaats

