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Bij de foto op de omslag
In de laatste week van december

Van uw penningmeester

2012 is in Jeruzalem de overeenkomst
ondertekend voor de fusie van het
Shaare Zedek Ziekenhuis en het Bikur
Cholim Ziekenhuis. De kraamafdeling
van het Bikur Cholim Ziekenhuis
wordt als ‘parel in de kroon’ van
deze overname gezien. Met meer
dan 15.000 geboortes per jaar is
het Shaare Zedek Ziekenhuis het
ziekenhuis met de meeste geboortes
in Israël. Door de fusie worden
21.000 geboortes per jaar verwacht.
Directeur prof. Jonathan Halevy zegt
daarvan: “We worden hierdoor een
omvangrijk kraamcentrum en zullen
naar mijn mening de grootste in de
westerse wereld zijn.”
Meer over de fusie van de twee
ziekenhuizen leest u op pagina 8.

Aan het begin van een nieuw jaar
kunnen wij u nog geen totaaloverzicht van de inkomsten en uitgaven
in 2012 geven. Dat willen wij later in
het jaar doen na de controle van de
boekhouding door de accountant.
Wij kunnen u wel alvast meedelen
dat wij in het afgelopen jaar, mede
dankzij enkele grote legaten, een totaal bedrag van € 296.000,- hebben
overgemaakt naar het ziekenhuis.

Ontvangen legaat

Daarnaast hebben wij op de laatste
dag van het oude jaar via de bank
een legaat ontvangen uit de nalatenschap van mevrouw N.N. te W. met
een bedrag van € 103.643,70. Begin
januari hebben wij van het Shaare
Zedek Koor het mooie bedrag van
€ 20.000,- mogen ontvangen. Wij
zeggen het koor hiervoor hartelijk
dank.

Ontvangen giften via de Postbank
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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Het is al jaren de gewoonte van de
penningmeester om een bedankbrief te sturen voor ontvangen giften van kerken en instellingen. Ook
particulieren die een gift boven een
bepaald bedrag overmaken, krijgen
een bedankbrief toegestuurd. Echter
bij ontvangen bedragen via de Postbank staat niet altijd een volledig
adres vermeld. Wij vinden het dan

jammer dat wij u geen brief kunnen
sturen. Daarom even een paar regels
in ons Shaare Zedek Nieuws dat wij
u hartelijk willen bedanken voor uw
giften.
Tot slot willen wij u, na de Heere,
hartelijk dank zeggen voor alle ontvangen giften in het afgelopen jaar.
Hij is het die in het verleden harten
heeft willen neigen om middelen te
schenken voor dit ziekenhuis waar
iedereen geholpen wordt, ongeacht
kleur of ras of godsdienst. Na ruim
dertig jaar mogen wij als stichting
samen met u nog steeds onze bijdragen leveren voor de instandhouding
van dit mooie ziekenhuis. Bid om de
vrede voor Jeruzalem, ook voor hen
die daar werkzaam mogen zijn.
C. den Hertog, penningmeester

Lukas 8 vs. 22 - 25
Bron: ‘Liederen Sions’ van Robert Murray McCheyne
Vertaald door ds. C.J. Meeuse; uitgave Den Hertog-Houten 1993

Naar de overzijde
Het heuvelland van Naftali
ligt in een gulden gloed,
waardoor de ondergaande zon
zijn bergen blinken doet.

Zo zag ik een ontwaakte ziel
in vrees bij woeste zee,
Tot Jezus’ stem het stormgeweld
verwisselde voor vree.

De koele avondbries ontrust
het Galilese meer;
de golven breken op de kust
in zachte zang terneer.

En nu slaat Hij een vriendelijk oog
op Zijn discipeltal.
‘Waarom die angst en ongeloof?
Ik sprak toch steek van wal?’

‘Steek nu van wal!’ klinkt Heilands stem.
De twaalven zijn gereed.
‘Wij varen naar de overzij’,
met bergen hoog en breed.

Toen Christus levenwekkend riep,
mij vatte bij de hand,
wees Hij mij op de levenszee
en sprak : ‘Naar de overkant!’

Zacht voer het schip op ’t watervlak,
zij hesen ’t puntig zeil.
Vermoeid sliep in het achterschip,
Die waakte voor hun heil.

‘Ik ben de ark, eens Noachs huis,
de zondvloed kwam op Mij.
Wie in Mij rust vindt, komt niet om.
Daarom: naar de overzij’!’

De wereld zoekt een valse rust,
maar schuld knaagt als een worm.
Hij, die aan ’s Vaders boezem ligt,
Mag rusten in de storm.

Eerst was de weg met Christus mij
een kalme, gladde zee;
Vergeven schuld, de vijand ver;
mijn hart gevoelde vree.

De lucht werd dreigend donkerder
uit Basans rotsig oord;
De winden joegen bij het schip
De golven binnen boord.

Maar snel ontstak de zondedrift
een storm van vuil verderf.
Ik riep, op satans zeef gezift;
‘Help Meester! Help, ik sterf!’

Toen riepen de dicipelen
bij ’t gapend watergraf:
‘Wij zinken, Meester, wij vergaan;
’t schijnt of het U niet gaf!’

‘Mijn vrede is, bestreden hart,
voor u, met al Mijn rust’,
zo sprak de Heiland als weleer
aan Galilea’s kust.

Hij hief Zich soeverein en sprak
met Goddelijke macht;
‘Gij wind en watergolven, zwijg!’
Zijn rust verbrak hun kracht.

En nu voel ik Zijn heilig oog;
’t verbreekt het hart in mij.
‘Waarom die roep uit ongeloof?
Ik sprak: naar de overzij’!’
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Van het bestuur
Sneeuw in Jeruzalem

Het haalde alle kranten, met foto’s
erbij: er lag sneeuw in Jeruzalem.
Hoewel het wel vaker voorkomt,
is het toch een niet alledaags en
ook niet ‘allejaars’ gebeuren. Gaat
er van de sneeuw ook een sprake
uit?

Lastige sneeuw

Op de dag dat ik deze regels
schrijf is er in Nederland een
nieuw record gevestigd: vanwege
de sneeuwval in het westen en
zuiden van ons land ontstonden
er files met een totale lengte van
meer dan duizend kilometer. Opvallend hoe een beetje sneeuw ons
land in zijn greep kan houden en
voor ontwrichting kan zorgen van
het verkeer.

Sneeuw als zegen

Wie door een besneeuwd landschap loopt, wordt al snel betoverd door de prachtige aanblik.
De sneeuw verandert het gelaat
van het aardrijk. In Jesaja 1 vs. 19
komt de sneeuw naar voren als
beeld van de schuldbedekking;
“al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als
sneeuw.” Het hebreeuwse woord
voor verzoening betekent bedekken. Zoals de sneeuw alles bedekt
en wit maakt, zo het verzoenend
bloed. Sneeuw als zegen.
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Sneeuw als belofte

Er is nog een woord waaraan ik
moest denken ten tijde van de
sneeuwval, zowel in Nederland
als in Jeruzalem. Het staat in Je
saja 55 vs. 10-11. “Want gelijk de
regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet
wederkeert; maar doorvochtigt de
aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den
zaaier, en brood den eter; Alzo zal
Mijn woord, dat uit Mijn mond
uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig
tot Mij wederkeren; maar het zal
doen, hetgeen Mij behaagt, en het
zal voorspoedig zijn in hetgeen,
waartoe Ik het zende.”
Deze woorden staan in verband
met de terugkeer van het volk uit
de ballingschap. Sneeuw als een
zichtbaar bewijs dat God gedenkt
aan Zijn genade en Zijn trouw aan
Israël nooit heeft gekrenkt.

Sneeuw als appèl

Neen, ik weet geen rechtstreekse
verbinding te leggen tussen de
sneeuw en het Shaare Zedek Medical Center. Toch gaat er indirect
een appèl van uit. Juist vanwege
die trouw van God voor Zijn volk
dienen wij waar we kunnen ook in
getrouwheid de helpende hand te
bieden aan dit volk. Laat daarom
uw steun aan het ziekenhuis niet

bekoelen, maar gestaag voortgaan
zoals sneeuwvlokken uit de hemel vallen.
Met dankbaarheid melden we
dat – mede dankzij een groot legaat dat aan het eind van het
vorige jaar ontvangen werd – de
realisatie voor ons huidige project
in zicht komt. Daarom gaan we
als bestuur, in samenspraak met
het Shaare Zedek Ziekenhuis, op
zoek naar een vervolgproject dat
verband houdt met het kinderziekenhuis. Het zou fijn zijn als we
dat het tweede kwartaal van 2013
kunnen starten.
Tevens melden we dat het ziekenhuis een belangrijke stap heeft gezet en een forse uitbreiding heeft
ondergaan door de overname van
het orthodoxe Bikur Cholim hospitaal in het centrum van de stad.
Door deze overname is de werkgelegenheid in dit hospitaal, die
onder druk stond, voor een belangrijk deel veiliggesteld. In de
nabije toekomst wordt verder invulling gegeven aan het samengaan en de samenwerking van de
beide ziekenhuizen.
Tot slot een hartelijke sjaloom voor
u en jullie allen,
Ds. H. Korving, voorzitter

Shaare Zedek Koor- en samenzangdag Katwijk DV 8 juni 2013
Mogen wij u begroeten op deze
Shaare Zedek Familiedag waar
meer dan 20 koren en vele gasten
elkaar ontmoeten? Het programma
begint om 10.00 uur en vangt aan
in de Nieuwe kerk met koor- en samenzang. Tussen 12.00 en 13.30 uur
is er massale samenzang rondom
de Oude kerk aan de Boulevard.
De afsluiting van deze dag, met
massale koor- en samenzang, zal
wederom plaatsvinden in de Nieuwe kerk van 14.30 uur tot 15.30 uur.
De Nieuwe en Oude kerk liggen op
8 minuten loopafstand van elkaar.
Een blazersensemble dat wordt gevormd door vier trompetten, twee

Programma

hoorns, drie trombones en één bas
ondersteunen de samenzang op de
Boulevard.
De koor- en samenzang in de Nieuwe kerk wordt gedirigeerd door
Bert Noteboom jr. De volgende
musici verlenen hun medewerking: Marco den Toom, orgel; Arie
van der Vlist, piano; Maurice van
Dijk, trompet; Pier de Jong, hoorn
en Willem Kiewiet de Jonge, trombone.

Zingt u ook mee?

Samen zingen met een samengesteld koor van meer dan 1.500 zangers. Zingt u ook mee?

Openingsprogramma: 10.00-11.15 Nieuwe kerk		
Openluchtsamenzang: 12.00-13.15 Boulevard (Oude kerk)
Ontmoeting: 		
13.30-14.30 Rondom de Oude kerk
							
Slotbijeenkomst:
14.30-15.30 Nieuwe kerk		

Shaare Zedek informatiestand en
de versterking van de inwendige
mens

De informatiestand is gesitueerd
op het plein bij de Oude kerk. Hier
is tevens gelegenheid voor het kopen van koffie, thee en frisdrank,
broodjes haring en ander beleg tot
en met een heerlijk ijsje.

Zingen in verbondenheid

met het Joodse volk en het
Shaare Zedek Ziekenhuis.
Welkom in Katwijk!

Voor informatie: h.geluk@solcon.nl

Koor- en samenzang
Massale samenzang
Tijd voor ontmoeting en het nuttigen
van broodjes/koffie/thee/frisdrank
Massale koor- en samenzang

U bent van harte welkom: toegang vrij
Collecte voor het Shaare Zedek Ziekenhuis
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JERUZALEM – De afdeling Spoedeisende
Hulp van het Shaare Zedek Ziekenhuis ligt
in de frontlinie. Variërend van terreuraanslagen tot grootschalige verkeersongevallen. Ofer Merin: „We moeten altijd op het
ergste voorbereid zijn.”
Het lijkt een gewone parkeergarage. Maar
een nauwkeuriger blik leert dat zich her
en der in het dak van de ruimte onder het
hospitaal douches bevinden. Bedoeld om
mensen te ontsmetten als Israël door een
chemische aanval wordt getroffen.
Realiteit in Israël, benadrukt dr. Ofer Merin, hoofd van de afdeling Spoedeisende
Hulp. “We moeten altijd op het ergste
voorbereid zijn. Kennis alleen is niet voldoende; we moeten voortdurend oefenen.”
De spoedeisende hulp kent een speciaal
protocol wanneer zich een calamiteit voordoet. Merin: “Afhankelijk van de omvang
van de gebeurtenis kan ik met één druk
op de knop 300 tot 500 extra mensen oproepen. Zij krijgen automatisch een smsbericht en een telefoontje.”
In geval van een terreuraanslag of andere
grootschalige calamiteit wordt de afdeling
Spoedeisende Hulp binnen tien minuten
ontruimd, vertelt Merin. „We kunnen honderd nieuwe patiënten in een kwartier tijd
een plek geven.”
Het aantal aanslagen is de afgelopen jaren
fors afgenomen. De volgende grote calamiteit die Merin verwacht, is een aardbeving. “We zitten hier in een risicogebied,
dus de kans is groot dat het een keer gebeurt.”
Ofer Merin maakt ook deel uit van het
nationale rampenteam dat regelmatig bij
calamiteiten in het buitenland wordt ingezet. Drie jaar geleden reisde de Joodse
arts naar Haïti om slachtoffers van de
aardbeving te helpen. „Dat geeft een grote
mentale druk. Het moeilijkst is de beslissing om iemand niet te helpen omdat een
ander meer overlevingskansen heeft.”
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Shaare Zedek

altijd op het erg
Dat het Shaare Zedek Medical Center voortdurend
voorbereid is op noodsituaties vereist frequent groot
schalige oefeningen die de
werkelijkheid zo dicht mo
gelijk benaderen. De foto’s
laten iets zien van een oefening waarbij de oorzaak
van het ‘alarm’ een raketinslag is waarbij de chemische
kernkop gevaarlijke stoffen
vrijgeeft. De oefening werd
uitgevoerd in samenwerking
met het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.
Honderden soldaten (Israëlische Defence Force), perso
neel van het Shaare Zedek
Ziekenhuis en personeel van
hulpdiensten van de stad namen aan de oefening deel.
De simulatie is ontworpen
om zo goed mogelijk de wer
kelijke omstandigheden na
te bootsen van een raket met
chemische stoffen die een
dichtbevolkt gebied treft.

‘Slachtoffers’ van de aanslag
werden gespeeld door soldaten en deelnemers in de
leeftijd van zuigelingen tot
senioren. Naast de menselijke ‘slachtoffers’, worden ook
veel dummy’s gebruikt.
Bij aankomst van de eerste
‘slachtoffers’ in het ziekenhuis wist het medisch personeel niet de specifieke aard
van de aanval. Al het personeel, belast met de toelating
van patiënten, was uitgerust
met speciale pakken om ervoor te zorgen dat ze werden
beschermd tegen elke mogelijke soort chemische stof die
door raketinslag vrijkomt.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis is het enige ziekenhuis
in Jeruzalem dat volledig
voorbereid is op de behandeling als gevolg van chemische aanvallen. Een uitgebreid ‘douchesysteem’ reinigt
de slachtoffers van alle che

Ziekenhuis:

gste voorbereid
mische stoffen voordat zij
worden toegelaten in het
ziekenhuis. Dit systeem dat
meer dan 70 mensen in één
keer kan behandelen, wordt
bij iedere rampoefening volledig getest. Met name worden hier de dummy patiënten voor gebruikt.

stig gewonden. Ten aanzien
van tien patiënten werd bij
aankomen in het ziekenhuis
‘overleden’ vastgesteld. Ook
dat hoorde bij deze rampoefening. Het rabbinale Corps
van de IDF draagt zorg voor
het integer omgaan met de
‘overledenen’.

Nadat de eerste golf van patiënten bij het Shaare Zedek
Ziekenhuis aangekomen was,
bleek dat de chemische stof
die gebruikt is bij de aanval,
een bijzonder virulent karakter toonde. Er was spra
ke van gevaar voor een zeer
snelle transmissie tussen pa
tiënten en tussen patiënten
en de medische teams. Be
scherming van het ziekenhuispersoneel verdient dus
extra aandacht.

Autoriteiten waren vol lof
over de prestaties van de
deelnemers aan de rampoefening. Professor Jonathan
Halevy, directeur van het
ziekenhuis, zei: “Terwijl wij
hopen en bidden dat we
deze oefeningen nooit in het
echt in praktijk hoeven te
brengen, is het realiteit dat
onze stad en ons land geconfronteerd wordt met echte
bedreigingen waar wij altijd
op voorbereid moeten zijn.
Rampoefeningen als deze
moeten er voor zorgen dat
we morgen klaar zijn voor
een ander type aanval”.

De simulatie bracht meer
dan 100 licht gewonde patiënten, 40 matig gewonden
en tussen tien en vijftien ern-

Bij de foto’s:

Patiënt komt aan met de ambulance. Voorbereiden op de
komst van de ‘slachtoffers’. Al het medisch personeel bevindt zich in de ‘schone zone’ en is uitgerust met speciale
kleding. Nieuw ontworpen communicatiesystemen werden
geïntegreerd in het chemisch bestendige hoofddeksel. Elke
patiënt wordt gefotografeerd voor interne doeleinden en de
foto’s worden direct verwerkt in het interne computersysteem van het Shaare Zedek Ziekenhuis. Vanuit de controlekamer wordt alles gedirigeerd. ‘Slachtoffers’ worden eerst
met poeder behandeld voor de noodzakelijke decontaminatie
en vervolgens onder de ‘douche’ gereinigd voor verdere behandeling in het ziekenhuis. De patiënt wordt overgedragen
‘over de gele lijn’, de streep die aangeeft dat de persoon vrij
is van de verontreiniging en kan worden behandeld.
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Nieuws
het
Fusie Shaare Zedek Ziekenhuis
De laatste week van december
2012 was misschien wel de meest
memorabele in de lange medische carrière van prof. Jonathan
Halevy, directeur-generaal van
Shaare Zedek Medisch Centrum
- Jeruzalem. Die week ondertekende hij na maanden van intensieve onderhandelingen een
historische overeenkomst dat de
fusie inhield met het Bikur Cholim Ziekenhuis. Door deze fusie
wordt het Shaare Zedek Ziekenhuis het meest toonaangevende
ziekenhuis van Israël.
“Ik heb bijzonder weinig geslapen die week, vanwege de zware
verantwoordelijkheid die ik voel
voor 30 procent van de werknemers van het Bikur Cholim
Ziekenhuis die hun baan zullen
verliezen ten gevolge van deze
fusie. Aan de andere kant kunnen we de resterende 70 procent
juist wel blijvende werkgelegenheid bieden. Dit geeft ons natuurlijk een goed gevoel”, zegt
Halevy. Er was een sterke voorkeur vanuit de overheid dat het
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Shaare Zedek Ziekenhuis met het
Bikur Cholim Ziekenhuis zou
fuseren vanwege de identiteit
van beide ziekenhuizen.
Een historische overeenkomst
De ‘Bikur Cholim-Shaare Zedek
overeenkomst’ kan zonder enige
twijfel omschreven worden als
een historische overeenkomst.
Het komt immers niet vaak voor
dat een ziekenhuis dat al 145
jaar bestaat en een symbool is
van Jeruzalem gesloten wordt.
Het Bikur Cholim is het oudste
medische centrum in Jeruzalem.
De afgelopen tien jaar werd drie
keer bekendgemaakt dat het ziekenhuis haar deuren zou moeten
sluiten. Heel kort noemen we
een aantal momenten. In 2003
zou er een faillissementsprocedure opgestart zijn, nadat duidelijk werd dat binnen de nonprofit afdeling sprake zou zijn
van schulden van honderden
miljoenen shekels.
In oktober 2007 kocht zakenman
Arcadi Gaydamak het zieken-

huis en beloofde er een levensvatbaar bedrijf van te maken.
Maar na zijn nederlaag in 2008
tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen in Jeruzalem, stopte ook
deze stroom van geld richting
het ziekenhuis. Dit leidde helaas opnieuw tot financiële problemen en noodplannen, zoals
flinke bezuinigingen op de salarissen.
Sindsdien hebben telkens reorganisaties plaatsgevonden en volgden plannen voor herstel, maar
geen van allen hebben financiële stabiliteit gebracht. Vooral
de werknemers op de werkvloer
waren hiervan de dupe, omdat
hierdoor in hun salarissen gesneden ‘moest’ worden.
Parel
De kraamafdeling van het Bikur
Cholim Ziekenhuis wordt als
‘parel in de kroon’ van de overname gezien. Met meer dan
15.000 geboortes per jaar, is het
Shaare Zedek Ziekenhuis verreweg de grootste in Israël. Door

uit
ziekenhuis
met Bikur Cholim Ziekenhuis
deze overname is de verwachting dat dit aantal zal oplopen
naar 21.000 geboortes per jaar.

lijke voet met het Hadassah Zie
kenhuis en is zij in sommige op
zichten zelfs groter.

overstappen van het Hadassah
Ziekenhuis naar het Shaare Zedek Ziekenhuis”.

Halevy zegt: “21.000 geboortes
is een enorme verantwoordelijkheid. We worden hierdoor
een omvangrijk kraamcentrum
en zullen naar mijn mening de
grootste in de westerse wereld
zijn. Het meest praktisch en beste
voor de stad is om verloskamers
op beide campussen te hebben,
dus zowel bij het Shaare Zedek
Ziekenhuis als het huidige Bikur
Cholim Ziekenhuis. Want een
zodanig groot aantal geboortes kan noch het Shaare Zedek
Ziekenhuis noch Hadassah Ziekenhuis aan. De bevolking heeft
een kraamkliniek dicht bij huis
nodig en het ziekenhuis is juist
gelegen in het hart van de ultraorthodoxe bevolking.”

Halevy geeft hierbij aan: “Het
gaat ons niet om de wedstrijd
over het aantal patiënten, maar
over het welzijn van de patiënten. Beide instellingen, zowel
het Hadassah Ziekenhuis als het
Shaare Zedek Ziekenhuis, streven naar uitmuntendheid. Feit
is dat het Hadassah Ziekenhuis
jarenlang een toonaangevend
universitair medisch centrum
van Israël was, terwijl het Shaare
Zedek Ziekenhuis bekend stond
als de wat kleinere buurman.

Voor de mensen van Jeruzalem
Vanwege de complexiteit van de
overeenkomst, waren er erg veel
partijen betrokken bij de totstand
koming van deze overeenkomst.
Onder andere de ministeries van
Financiën en Gezondheid, de algemene en medisch vakbonden.

Hadassah Ziekenhuis
Was in het verleden het Hadassah Ziekenhuis het grootste ziekenhuis, door de fusie staat het
Shaare Zedek Ziekenhuis op ge

In de afgelopen jaren is dit aanzienlijk veranderd en gaan patiënten met ernstige problemen
niet meer automatisch naar het
Hadassah Ziekenhuis. We zien
hierin ook een stuk vertrouwen
van de inwoners van Jeruzalem.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis
heeft door de fusie een nog betere uitgangspositie verkregen
en we zijn er trots op dat dokters

Halevy geeft aan dat deze betrokkenheid nu eindigt: “Het
gaat er om één ziekenhuis te zijn.
Het zal een actieve en bloeiende
plek zijn met twee campussen
op drie kilometer afstand van elkaar gelegen. We gaan doen wat
gedaan moet worden voor de
mensen van Jeruzalem!”

117 SHAARE ZEDEK NIEUWS 9

Nieuws uit
het ziekenhuis
Innovatief ‘Patiënt Hygiëne Systeem’
Om het bekende probleem van verspreiding van
besmettelijke ziekten in ziekenhuizen tegen te
gaan heeft het Shaare Zedek Medisch Centrum
een nieuw programma geïntroduceerd. Dit programma is speciaal ontworpen om patiënten te
beschermen tegen de verspreiding van infecties.
De pilot zal in eerste instantie worden ingevoerd op de Interne Geneeskunde afdeling B
voor een periode van een jaar, waarna de resultaten nauwkeurig onderzocht zullen worden.
Afhankelijk hiervan zal overwogen worden om
dit programma ook op andere afdelingen toe te
passen.
Volgens epidemioloog Pua Kopit van de unit infectieziekten van het Shaare Zedek Ziekenhuis
is het doel van het programma “het bewustzijn
onder het personeel te vergroten, om continu attent te zijn op hygiëne en schone handen voor,
tijdens en na de behandeling van elke patiënt”.
Studies hebben aangetoond dat het belangrijkste middel om overdracht van de infecties in
ziekenhuizen te beperken, is het goed inwrijven
van de handen met antibacteriële oplossingen.
Dit middel staat bij ieder ziekenhuisbed.
Het programma, dat ontwikkeld is door Hyginex en op de markt gebracht is in Israël door
Teva Pharmaceuticals, vereist dat elke zorgverlener zoals arts, verpleegkundige en het ondersteunend personeel wordt uitgerust met een digitale armband. Een sensor in de armband geeft
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een signaal wanneer de arts of verpleegkundige
een patiënt benadert. Het geeft dan een zacht
gezoem als herinnering om het middel op de
handen aan te brengen. Als negentig seconden
voorbij gaan zonder dat het middel wordt toegepast, volgt er een ander signaal. De sensor is
zelfs in staat te signaleren hoe lang de arts of
verpleegkundige besteedt aan het insmeren van
de handen. Wanneer dit minder is dan 20 seconden, is het niet effectief.
Het systeem is ook in staat om bijvoorbeeld
aan het einde van de week weer te geven hoe
vaak en hoe lang de handen zijn gewassen,
zodat het afdelingshoofd het personeel kan
stimuleren hiermee effectief om te gaan en betere hygiëne in de praktijk te kunnen brengen.
De ontwikkelingskosten van dit nieuwe systeem dat speciaal voor het Shaare Zedek Ziekenhuis is ontworpen, zullen naar verwachting
op termijn worden gecompenseerd, omdat kosten die anders gemaakt worden bij behandeling
van ernstige infecties, veroorzaakt door slechte
hygiëne, worden voorkomen.
Mevrouw Kopit zegt hierbij: “We zijn er van
overtuigd dat initiatieven als deze ons zullen
helpen bij het bereiken van een betere hygiëne
en een beter bewustzijn van het belang van een
goede hygiëne, hetgeen uiteindelijk meewerkt
tot de best mogelijke zorg voor de patiënt”.

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

Israëlreizen

met een bezoek aan het Shaare

Zedek Ziekenhuis
Ook voor DV 2013 staan er weer
reizen gepland. Indien u interesse
in een van deze reizen heeft, neemt
u hiervoor contact op met Amicitia.
Met uw vragen over het bezoek aan
het ziekenhuis kunt u de heer H. Geluk benaderen.

2-12 september
Israël met bezoek aan Messiaanse
Gemeenten, o.l.v. ds. A.D. Goijert

De volgende reizen bezoeken DV in
2013 het ziekenhuis.

Bij de foto’s: Tijdens het bezoek aan het
ziekenhuis krijgen de deelnemers een
toelichting voor de rondleiding begint.

2-16 april
Van Dan tot Eilat, o.l.v. mr. R. van
Dam Deze reis heeft gegarandeerd
vertrek.
15-26 april
Israël en de Landpalen van Dekapolis, o.l.v. dhr. J. Molenaar

1-15 oktober
Van Dan tot Eilat, o.l.v. ds. T.W. van
Bennekom

Amicitia Reizen

Veersedijk 95
3340 AG Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: 078-684 53 53
Internet: www.amicitiareizen.nl
E-mail: info@amicitia.nl

Concertagenda
Shaare Zedek Koor

Zaterdag 20 april 2013
Middelburg, Nieuwe Kerk
Concert
Aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 8 juni 2013

Koor- en samenzangdag Stichting
Shaare Zedek Katwijk
Programma: 10.00 - 15.30 uur

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

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

