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Bij de foto op de omslag
Het herdenkingsmonument ‘Zonen
van Katwijk die niet terugkeerden’ op
de Katwijkse boulevard. Stalen platen
met daarop de namen van Katwijkse
mannen die tijdens hun werk op
zee om het leven zijn gekomen. Bij
dit monument vindt de openlucht
samenzang plaats tijdens de Shaare
Zedek

Koor-

en

samenzangdag

op DV zaterdag 8 juni 2013. Het
programma voor deze dag vindt u op
pagina 4 en 5. U komt toch ook? 22
koren met samen 1.500 koorleden
zingen samen met u voor het Shaare
Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem en in
verbondenheid met het Joodse volk.
De toegang is gratis. De opbrengst
van de collecte is bestemd voor ons
nieuwe project: vijf isolatiekamers
voor het nieuwe kinderziekenhuis.
Meer hierover leest u op pagina 10.
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
Twee jaar burgeroorlog in Syrië. Raketaanvallen vanuit de Gazastrook.
Israël waarschuwt Hamas. Obama
bezoekt Israël, geeft steun maar uit
ook kritiek op het nederzettingenbeleid. Zomaar een greep uit de veelheid van recente onderwerpen die
rechtstreeks of indirect de vrede in
het Midden-Oosten raken en met
name de situatie in Israël.
Een ander bericht: voor het eerst
wonen er meer Joden in Israël dan
erbuiten: meer dan zes miljoen. Een
aantal dat bepaalde herinneringen
oproept...

Pasen en Pinksteren

Te midden van die politieke en sociale onrust en onzekerheid heeft
de christelijke kerk Pasen gevierd.
Hebt u het met vreugde gevierd,
als u denkt aan de betekenis van dit
rijke heilsfeit? Maar hebt u het ook
met hartzeer gevierd, als u denkt
aan zoveel Joden die hun Messias
nog niet kennen? In veel kerken van
gereformeerd belijden wordt juist op
het Paasfeest voor Israël gebeden en
gecollecteerd. Dat is een zinvolle gewoonte.
De ten hemel gevaren Koning heeft
op het Pinksterfeest Zijn Geest uitgestort. We zijn toch niet vergeten dat
dit gebeurde in Jeruzalem en dat de
eerste ontvangers van deze hemelse
zegen 3.000 Joden waren?

Als wij onze kerkelijke feesten op de
juiste wijze vieren, zal het de onopgeefbare band met Israël versterken
en ons gebed voor de bekering van
Israel verdiepen. Juist vanwege Pasen en Pinksteren kan er hoop zijn
voor het Joodse volk! Mogen we tegen deze achtergrond u opwekken te
blijven bidden, te blijven werken en
te blijven geven?

Verder in dit nummer

In dit nummer vindt u verdere informatie over het nieuwe project dat
we willen gaan sponsoren - met uw
hulp, alstublieft!
Verder worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de zogenaamde Katwijkdag op DV 8 juni a.s. We
hopen u en jullie daar te mogen ontmoeten om onze verbondenheid met
Israël te onderstrepen via de betrokkenheid bij het Shaare Zedek Ziekenhuis.
Verder kan ik u van de bestuurstafel
melden dat we met een aantal personen in contact zijn die ons willen
helpen door presentaties over het
ziekenhuis en over ons werk te gaan
verzorgen. Daar zijn we blij mee.
Van harte voor u en jullie allen een
welgemeend shaloom,
Ds. H. Korving, voorzitter

Psalm 118 vs. 19
“Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven.”

Shaare Zedek: de poorten der
gerechtigheid
Van wie is deze Psalm? Psalm
118 heeft geen opschrift. In tegen
stelling tot veel andere Psalmen.
Wanneer en door wie hij als eerste
gezongen is, we weten het niet. De
naam van de dichter wordt ons niet
met zoveel woorden meegedeeld.
Calvijn meent het wel te weten.
“Hij is van David!”, schrijft hij
in zijn verklaring van de Psalm.
“Het kan niet missen... In deze
Psalm zien we het leven van David
verklaard”, aldus de reformator.
“Als we deze Psalm goed lezen,
dan dringt zich onmiskenbaar het
beeld van David, de man naar
Gods hart, aan ons op... David
in zijn nood, David in zijn strijd,
David in zijn geloof!” We zullen
het er met Calvijn maar op houden.
Trouwens ook bij Matthew Henry
komen we deze zelfde gedachte
tegen. Een Psalm van David dus.
Van wie is deze Psalm? Ondertus
sen beseffen we dat deze Psalm
voluit ook een Psalm van Israël
is. Dat blijkt al aan het begin.
Israël wordt opgeroepen de
Heere te loven. “Dat Israël nu
zegge dat Zijn goedertierenheid in
der eeuwigheid is...“ De nood, de
strijd, de benauwdheid, waarvan
deze Psalm zingt, zijn aan Israël
niet onbekend. Door de eeuwen
heen. “Alle heidenen hadden mij
omringd…” Horen we ook niet

vanuit dit belaagde volk de roep
om zijn God? Om de toegang tot
de Heere? “Och, dat gij de hemelen
scheurdet…” En ook: “Doet mij de
poorten der gerechtigheid open…” Het
smeekgebed om de gemeenschap
met de levende God. Een Psalm
van Israël dus.
Van wie is deze Psalm? De Heere
Jezus zegt: het is Mijn Psalm. Ik
heb hem gezongen toen Ik Mijn
lijden tegemoet ging. Toen Ik
stond aan de peilloze afgrond van
lijden en sterven. “Als zij de lofzang
gezongen hadden, gingen zij uit naar
de Olijfberg”, lezen we in Matth. 26
vs. 30. Bij de Joodse liturgie van
het Pascha hoort het zingen van
de lofzang, het hallel, de Psalmen
113 tot 118. Zo heeft de Heere
Jezus deze Psalm 118 als laatste
gezongen. Als een Psalm van
Zijn bereidwilligheid: “Bindt de
offerdieren dan met touwen… Vader,
Ik ben bereid. Uw wil geschiede!”
Als een Psalm van Zijn geloof. “Ik
zal niet sterven, maar leven!” In dat
geloof heeft Hij Zich toebetrouwd
aan Zijn Vader: “Doet mij de poorten
der gerechtigheid open. Ik zal daardoor
ingaan, ik zal de Heere loven!”
Met het zingen van deze Psalm
heeft Hij Zich door lijden en
dood héén geloofd. In volkomen
overgave aan Zijn Vader. Wetend

dat Deze Zijn ziel in het graf niet
zou verlaten... Een Psalm van
Christus dus.
Van wie is deze Psalm? Toen de
Borg van Zijn kerk deze Psalm
zong, zongen de discipelen met
Hem mee. “Als zíj de lofzang
gezongen hadden...” Hij als de
Voorzanger. Hij met hen en zij
met Hem. Daarom is deze Psalm
de Psalm van heel Gods kerk.
Van allen die door het geloof aan
Christus verbonden zijn. Die door
genade Zijn navolgers werden.
Luther schrijft over deze Psalm:
“Het is mijn Psalm. Ik heb hem lief.
Omdat hij zich heel dikwijls voor mij
verdienstelijk heeft gemaakt en mij
hielp in talloze grote gevaren. Mijn
Psalm, maar blijmoedig wil ik hem met
allen delen!”
Het aangrijpende gebed om open
poorten, geopende poorten van
Gods heiligdom. Het is het gebed
van alle tijden en van alle plaatsen.
Verhoring zal er zijn omdat de
Borg hem gezongen en gebeden
heeft. Door het geloof in Hem zal
er toegang zijn tot de troon van
Gods genade. Voor Israël en voor
de volken!
Dordrecht, ds. J.M.J. Kieviet

118 SHAARE ZEDEK NIEUWS 3

Shaare Zedek Koor- en samenza
Voor de derde keer organiseert
Stichting Shaare Zedek een Kooren samenzangdag in Katwijk. We
begroeten 22 koren bestaande uit
zo’n 1.500 koorleden die samen
met u en vele andere gasten zingen
voor het Shaare Zedek Ziekenhuis
in Jeruzalem en in verbondenheid
met het Joodse volk.

Ook u bent van harte welkom!

Neem vrienden en bekenden mee.
De toegang is gratis. De collecte
is bestemd voor de nieuwbouw
van het kinderziekenhuis. Over
het projectdoel leest u meer in dit
magazine.
Zingt ook u mee om op deze wijze
met Woord en daad de medemens
tot steun te zijn?
Vanaf 9.30 uur bent u welkom
in de Nieuwe kerk aan de Voor
straat waar om 10.00 uur het och
tendprogramma aanvangt. Het
ochtendprogramma bestaat uit
samenzang en het optreden van
de gezamenlijke koren, gemeng
de koren, Shaare Zedek Koor,
Mannenzanggroep Sion. Dit alles
afwisselend met beurtzang. De
opening zal plaatsvinden door de
voorzitter ds. H. Korving uit Urk.
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Het ochtendprogramma wordt af
gesloten om 11.30 uur.
Tussen 11.30 en 12.30 uur heeft u
de mogelijkheid om in Het Anker
tegenover de kerk gebruik te ma
ken van de sanitaire voorzieningen
en tevens een kop soep, broodje
of anderszins te nuttigen. Even
een rustpunt als opstart naar het
programma op de boulevard. We
vertrekken om 12.30 uur naar het
herdenkingsmonument ‘Zonen van
Katwijk die niet terugkeerden’ op
de Katwijkse boulevard.
Het monument bestaat uit een
aantal stalen platen. Daarop staan
de namen van Katwijkse mannen
die tijdens hun werk op zee om
het leven zijn gekomen. Vooral
tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn veel zeelieden verdronken.
Met het herdenkingsmonument
in Katwijk krijgen de omgekomen
zeelieden, voor wie geen graf of
gedenkplaats is, alsnog een plek.
Op deze gedenkwaardige plaats is
dit jaar de openlucht samenzang.
De samenzang wordt begeleid
door een blazerensemble. Het kin
derkoor Mattánja en de Mannen
zanggroep Sion krijgen hier een

eigen rol toebedeeld. Wij zingen
hier met honderden gasten en
passanten Psalmen en liederen die
onze verbondenheid met Israël
extra toonzetten. We eindigen
deze openluchtsamenzang met
het bekende lied: ‘Lichtstad met
uw paarlen poorten’.
Na de afsluiting van dit onderdeel
vertrekken we weer richting
de Nieuwe kerk waar u in Het
Anker nog iets kunt drinken,
een ijsje nuttigen of…. Het mid
dagprogramma begint om 14.30
uur met een samenzangmedley
van Psalm 98 en ‘Genade, zo on
eindig groot’. Vervolgens nemen
de koren ons mee in het Muzikaal
Drieluik ‘Alpha & Omega’. Dit
Drieluik bezingt de Uittocht naar
Babel (Psalm 137 vs. 1-6), de
Tocht door de woestijn (Exodus
33 vs. 12-17) en de Thuiskomst
(Openbaringen 21 vs. 22-25). Het
Muzikaal Drieluik is dermate
afwisselend door samenzang en
afwisselend optreden van indivi
duele koren als het groot samen
gesteld koor, dat u geen moment
de aandacht laat verslappen.
Tussen de liederen door worden
de bijbelteksten gelezen in het
Nederlands of in het Hebreeuws.

ngdag Katwijk DV 8 juni 2013
De muzikale omlijsting bestaat uit
orgel, vleugel, hoorn, trompet en
trombone.
De middag zal om 16.00 uur
worden afgesloten door ds. J.C.
Schuurman uit Harderwijk

Parkeermogelijkheden

Wij adviseren u gebruik te ma
ken van de op de verkeersborden
aangegeven parkeermogelijkheden.
Op de meeste parkeerplaatsen is het
betaald parkeren. Daar er dezelfde
dag ook een wandelevenement
plaatsvindt, attenderen wij u er op
rekening te houden met de reistijd.

Programma

Het Herdenkingsmonument is ge
situeerd aan de Boulevard tegen
over hotel Savoy. Vanaf de Nieuwe
kerk lopend te bereiken in ongeveer
15 minuten.
De dagprogramma’s met tekst en
overige informatie ontvangt u bij
binnenkomst in de Nieuwe kerk.
Bij Het Anker is een aantal kramen
waaronder de informatiestand van
Stichting Shaare Zedek, het Shaare
Zedek Koor en de Reformatorische
Omroep. De catering is in het
Anker en mogelijk ook verdeeld
over diverse kramen buiten.

Openingsprogramma: 10.00-11.30 Nieuwe kerk		
		
09.30
Kerk open
(Lunch)pauze		
11.30-12.45 Het Anker tegenover de kerk
		
					
Openluchtsamenzang: 13.00-13.50 Boulevard (bij het
			
Herdenkingsmonument)
Ontmoeting: 		
14.05-14.20 Het Anker			
							
Slotbijeenkomst:
14.30-16.00 Nieuwe kerk		

Routebeschrijving
naar plaats openlucht
samenzang
- Vertrek vanaf de Nieuwe
kerk in westelijke richting
- Na 120 m rechtsaf
Noordeinde op
- Na 90 m linksaf Tramstraat
op
- Na 300 m rechtsaf Boulevard op
- Na 400 m aankomst bij
Herdenkingsmonument
(tegenover Boulevard 1)

Koor- en samenzang
Verkrijgbaar: broodjes, soep, haring,
saté, ijs
Massale samenzang
Tijd voor ontmoeting en gelegenheid
voor koffie/thee/frisdrank
Massale koor- en samenzang

U bent van harte welkom: toegang vrij
Collecte voor het Shaare Zedek Ziekenhuis
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Bezoek aan he

Platina

huwelijksjubileum
Het echtpaar W. Suyker en W. Suyker- de
Groot uit Berkenwoude mocht op 18 maart
jl. de dag herdenken dat zij 70 jaar geleden
met de tekst uit Psalm 62 vs. 9b “God is
ons een Toevlucht.” in het huwelijk zijn
verbonden.
Een huwelijksdag die ook getekend werd
door de oorlog. De bruid had nog een lap
stof op de kop kunnen tikken voor een
trouwjurk. De bruidegom moest genoegen
nemen met een tweedehands kostuum.
Het huwelijk werd gezegend met vier
kinderen, 14 kleinkinderen en 38 achter
kleinkinderen.
Met hen allen en overige familieleden
en bekenden werd deze dag gevierd. De
cadeautip ten behoeve van het nieuwe
Shaare Zedek Kinderziekenhuis bracht
€ 500,- op. Al jarenlang zijn de heer en
mevrouw Suyker donateur van Shaare
Zedek en zoals blijkt: met hart voor het
ziekenhuis.
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Goed voorbereid door een
lezing van de heer Geluk van
de Nederlandse Stichting
Shaare Zedek, gingen we
tijdens onze Israël-vakantie
in maart 2013 op weg naar
het Shaare Zedek Ziekenhuis
in Jeruzalem. Het was een
prachtige zonnige dag, toen
we de tram namen naar
het ziekenhuis. We stapten
uit bij de halte Yeffeh Nof.
We hadden om 12 uur een
afspraak met Marla Haruni
voor de rondleiding en we
waren er al om 11 uur, dus
hadden we tijd genoeg om
eerst foto’s te maken van
het grote gebouw en om de
omgeving te bekijken. De
naam van dit ziekenhuis
‘Shaare Zedek’ betekent Poorten der Gerechtigheid.
Daarna hebben we nog even
in de grote hal gezeten, sa
men met vaders en moe
ders en hun zieke kinderen,
samen met mensen die in
een rolstoel zaten, samen
met velen die hoopten op
genezing. We zagen mensen
in Joodse kleding, in Ara
bische kleding, in westerse
kleding. Allen, ongeacht hun
nationaliteit, worden in dit
ziekenhuis geholpen.
Bij de informatiebalie hebben
we ons gemeld voor de
afspraak met Marla Haruni,
zij zou ons het één en ander
vertellen en ons rondleiden.
We werden hartelijk begroet.
Het eerste wat Marla ons
liet zien was een vitrine
waarin een Statenbijbel ligt
van het jaar 1702. Wij lazen
in deze prachtige oude

vertaling: “Mijne hulpe is
van den HEERE, die hemel
en aarde gemaeckt heeft”.
Wij waren verrast om een
Nederlandse Statenbijbel in
dit ziekenhuis te zien. Het
gaf gelijk een verbinding aan
met Nederland.
Nadat Marla ons het één en
ander had verteld, bezochten
we een paar afdelingen. Alle
disciplines van bijvoorbeeld
‘cardiologie’ of ‘gynaecolo
gie’ zijn op één verdieping
bij elkaar gebracht, dit om
niet onnodig heen en weer
te moeten lopen van bene
den naar boven. Op de af
deling Cardiologie worden
mensen geholpen met hart
problemen, zij krijgen thera
pieën, maar ook voorlichting
over gezonde voeding. In op
gewekt Hollands werd ons
een goede gezondheid toe
gewenst.
We zagen kleintjes in cou
veuses, zieke kinderen in
bedjes, moeders met zorge
lijke gezichten die bij hun
kinderen zaten. In een zaal
waren kinderen bezig met
kleuren en tekenen. Behalve
zorgen over de gezondheid
van de kinderen was er toch
ook veel blijdschap, want
er worden per jaar 16.000
kinderen geboren. Men is
bezig met de nieuwbouw
van een kinderziekenhuis,
dat doormiddel van een
overdekte gang met het
huidige gebouw wordt ver
bonden.
Het ziekenhuis telt zes af
delingen bovengronds en

et ziekenhuis
drie ondergronds. De laat
sten zijn gebouwd in de
voet van de Herzlberg en
ingericht voor de opvang en
behandeling van slachtoffers.
Als het ziekenhuis boven
gronds getroffen wordt door
een ramp of oorlogshande
lingen kan men ondergronds
de taken uitvoeren die nood
zakelijk zijn. Met name de
Emergency afdeling speelt
hierbij een belangrijke rol.
Deze afdeling is tevens ge
specialiseerd in de opvang
van slachtoffers van een aan
val waarbij gebruik wordt
gemaakt van zeer gevaarlijke
chemische stoffen.
Op de dagbehandeling van
de Dialyse afdeling komen
de volwassen patiënten in de
morgen om te spoelen. ‘s middags komen de kinderen. Zij
kunnen dan eerst nog naar
school. De apparatuur wordt
daardoor intensief en effi
ciënt gebruikt.
Marla vertelde: “Shaare Ze
dek is een religieus zieken
huis. Dat houdt onder andere
in dat de Sabbat wordt ge
houden en dat er volgens de
spijswetten voedsel wordt
bereid. De religie heeft uiter
aard ook gevolgen voor de
medische zorg die wordt
verleend. De Joodse visie (de
Bijbelse visie) op het leven
is, dat we daarvoor alles
moeten doen om het leven
te behouden. Dat betekent
dat de mens centraal staat
in de behandeling, er wordt
niet alleen naar de kwaal
gekeken, maar naar de tota
le mens. Abortus en eutha

nasie is iets dat niet binnen
deze visie past. Door de be
schermwaardigheid van het
leven op Bijbelse principes
te benaderen, krijgt dit zie
kenhuis nauwelijks over
heidssteun. Het is een voort
durende zorg om voldoende
financiën te krijgen om deze
hoogwaardige medische zorg
te kunnen blijven verlenen.
Iedereen wordt geholpen on
afhankelijk van hun religie.
Het ziekenhuis is ook zo
groot, zodat we lang niet alles
hebben kunnen zien en in
ons konden opnemen. Leuk
om te zien dat de Inhalation
room op de Glaubach pedia
tric emergency afdeling werd
geschonken door de Stich
ting Shaare Zedek en de
lezers van het Reformatori
sch Dagblad. Terug op het
kantoor gaf Marla ons een
broche met het symbool van
het ziekenhuis. Ook ontvingen we een prachtig fotoboek
over de geschiedenis van dit
ziekenhuis.
Met deze korte schets geven
we iets weer, van wat we
gehoord en gezien hebben.
Iedereen die Israël bezoekt,
kunnen we aanraden om een
bezoek te brengen aan dit
ziekenhuis.
We weten nu dat het geld
goed wordt besteed en we
raden daarom iedereen aan,
om sponsor te worden voor
maar € 5,- per jaar! (meer
mag ook…).
Nel van As en
Corrie van der Pijl

Bij de foto’s:

Van boven naar beneden:
Nel van As en Corrie van der Pijl bij de Nederlandse Statenbijbel.
Informatiebordje over de schenking van de Inhalation Room
op de Glaubach pediatric emergency afdeling.
Marla Haruni overhandigt een fotoboek over de geschiedenis
van het ziekenhuis.

Wilt u ook het ziekenhuis bezoeken?

Ook u kunt het ziekenhuis bezoeken. Maak daarvoor een afspraak met de heer H. Geluk. Zie de colofon voor de contactgegevens.
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Nieuws
het
Conferentie verpleegkundigen kinderafdeling
Verpleegkundigen van de afde
ling pediatrie (kindergeneeskun
de), gespecialiseerd in nierdialyse, komen samen in het Shaa
re Zedek Ziekenhuis voor een
training in het kader van voor
bereidende zorg voor kinderen
die een niertransplantatie moe
ten ondergaan.

Kinderen met nierstoornissen

Uit heel Israël kwamen 60 ver
pleegkundigen bijeen voor deze
professionele conferentie gericht
op het opleiden van medisch
personeel van de afdeling kin
dergeneeskunde. Het gaat om
de zorg voor kinderen die lijden
aan nierstoornissen en specifiek
op de zorg voor kinderen die
een niertransplantatie moeten
ondergaan.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis
wordt gezien als dé thuisbasis en
zal de komende jaren uitgroeien
tot Israëls grootste afdeling
kindergeneeskunde op het ge
bied van nefrologie (nieren),
tevens als gevolg van de uitbrei
ding en opening van het nieuwe
‘Wilf Childrens Hospital’.
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Forum

De conferentie is een initiatief
van een forum van verpleeg
kundigen, werkzaam op de af
deling pediatrische nefrologie.
De groep is sinds drie jaar
online. Verpleegkundigen van
het Shaare Zedek Ziekenhuis
zijn actieve leden, samen met
vertegenwoordigers van vier an
dere Israëlische ziekenhuizen.
Gali Weiss, directeur Verpleeg
kunde van het Shaare Zedek
Ziekenhuis, omarmt dit initiatief
en geeft aan telkens weer on
der de indruk te zijn van het
niveau, de deskundigheid en
goede afstemming die er heerst
op deze afdeling. Ondanks de
etnische verschillen van zowel
de verpleegkundigen als de pa
tiënten is er sprake van eenheid
op de afdeling.
Veel van de kinderen die in het
ziekenhuis worden behandeld
moeten het ziekenhuis zien als
een soort tweede huis, omdat
ze vaak vijf dagen aan een (of
sommigen nog langer) nier
dialyse ondergaan, en aan een
machine moeten liggen.

Mede dankzij uw gift

Elk kind met een aangeboren
nierziekte droomt er van, samen
met de ouders, dat er een dag
komt met het bericht dat er een
geschikte donor is en er een
succesvolle
niertransplantatie
plaatsvindt.
Naomi
Tzioni,
hoofdverpleegkundige van de
afdeling, zegt: “De verbeterde
communicatie tussen de me
dische centra heeft een aan
zienlijke bijdrage geleverd in
de verbetering van zorg. Het
ziekenhuis is constant in contact
en dialoog met de transplantatie
coördinatoren van het Schnei
der Childrens Hospital in Petah
Tikva, het belangrijkste pedia
trisch transplantatie centrum in
Israël”.
“We kunnen het niveau van de
zorg voor onze kinderen aan
zienlijk verbeteren als we beter
geïnformeerd worden over de
uitdagingen die onze collega’s
ervaren en over nieuwe behan
delmethodes en -technieken”,
aldus Tzioni. “En dit is de reden
waarom forums en ook deze con
ferentie zo belangrijk zijn voor
ons team én onze patiënten.”

uit
ziekenhuis
‘One stop breast care’
Het Shaare Zedek Ziekenhuis staat al jarenlang bekend
als een van de meest vooraanstaande ziekenhuizen
voor de behandeling van borstkanker en aanverwante
aandoeningen. Enkele weken geleden werd het nieu
we ‘Breast Health Diagnosis Center’ geopend. Een aan
zienlijke afdeling voor het identificeren en het stellen
van diagnoses van gezwellen en tumoren in de borst.
Het centrum wordt geleid door een van de belangrijkste
deskundigen op het gebied van borstkanker in Israël,
dr. Strano. Deze arts emigreerde meer dan twintig jaar
geleden vanuit Zuid-Afrika naar Israël.

Financiële steun

Het Shaare Zedek is al jarenlang betrokken bij een
samenwerkingsprogramma met de Amerikaanse rege
ring: het ‘USAID ASHA Programm’. Dit programma,
gecoördineerd en gefinancierd door de United States
Agency for Internationaal Development (USAID), helpt
overzeese instellingen Amerikaanse medische normen
ter beschikking te stellen voor haar bevolking. Zo ook
voor de lokale bevolking in Israël. Dankzij de financiële
hulp vanuit dit ‘USAID-programm’ was het Shaare
Zedek in staat de broodnodige medische apparatuur,
inclusief de nieuwe apparatuur voor het nieuwe Diag
nostic Breast Health Center, te kopen.

Vroegtijdig signaleren

Dr. Strano zegt dat het vroegtijdig signaleren van borst
kanker het belangrijkste element is om borstkanker
te kunnen overleven. Vooral vrouwen die een hoog
risico lopen, dienen op gezette tijden onderzoeken te
ondergaan, zodat alle mogelijk gevaarlijke gezwellen
kunnen worden geïdentificeerd voordat ze zich kunnen

verspreiden. “De realiteit is dat bij 1 op de 8 vrouwen
borstkanker wordt gediagnosticeerd. Mammografie en
waar nodig, echografie, zijn van fundamenteel belang
bij vroege opsporing.”

‘One stop breast care’

Met het nieuwe centrum onderscheidt Shaare Zedek
zich van de andere ziekenhuizen, mede door een zeer
integrale aanpak. Dr. Strona zegt: “Het Shaare Zedek
Ziekenhuis introduceert een uitgebreid borst(kanker)
centrum met ‘one stop breast care’ in het voordeel
van onze patiënten. Mensen die een mammogram
of biopsie nodig hebben kunnen dit met één bezoek,
zonder de noodzaak van extra verwijzingen of andere
formulieren”. Dr. Starno bevestigt dat het ziekenhuis
bezig is samenwerkingsoverkomsten af te ronden met
de vier grootste ziekenfondsen. Hij benadrukt tevens
dat het nieuwe centrum nauw zal samenwerken met
de andere relevante afdelingen binnen het ziekenhuis,
inclusief met de bekende afdeling ‘Medical Genetics’,
onder leiding van professor Ephrat Levy-Lahad. Pro
fessor Levy-Lahad is een van de meest talentvolle
onderzoekers in Israël in het kader van genetische
studies met betrekking tot borstkanker.
Ook zal het centrum nauw samenwerken met de ‘Breast
Surgery Unit’, onder leiding van dr. Moshe Carmon, het
oncologie instituut onder leiding van professor Alberto
Gabizon. “De nauwe samenwerking en coördinatie
tussen deze individuele centra zal aanzienlijk bijdragen
aan goede en toonaangevende zorg voor de patiënt,
alles onder een dak: om de vrouwen van Jeruzalem
uitstekende zorg en service te kunnen bieden.”
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Nieuw project: vijf isolatiekamers
Vijf isolatiekamers voor het nieu
we kinderziekenhuis. Investering
$ 500.000. Dat is ons nieuwe
project. Helpt u mee dit project
te financieren?

fectie, heeft onderzoek aange
toond dat kinderen meer vatbaar
zijn vanwege een verzwakt im
muunsysteem dat zich gaande
de leeftijd ontwikkelt.

Kinderen die ernstige chirurgi
sche ingrepen hebben ondergaan
kunnen als gevolg daarvan in een
zwakke medische staat verkeren.
Dit vereist geavanceerde en ge
individualiseerde zorg op ni
veau. Behalve de apparatuur die
nodig is om snel en effectief kin
deren te behandelen, moeten de
ze kinderen in een aantal geval
len volkomen geïsoleerd van de
overige kinderen verder behan
deld worden.

Kinderen die worden behandeld
in isolatiekamers zijn meestal
patiënten die toevertrouwd zijn
aan de zorg van de oncologie
afdeling. Het zijn met name de
oncologische behandelingen die
de werking van het immuun
systeem negatief beïnvloeden
en de kinderen vooral gevoelig
maken voor virussen en bacte
riën. Ook patiënten met andere
aandoeningen die worden gecon
fronteerd met een soortgelijke
dreiging moeten worden be
schermd door opname in een
isolatiekamer.

Isolatie is noodzakelijk voor
kinderen die geconfronteerd worden met een breed scala van ziek
ten waarvoor blootstelling aan
schadelijke virussen en bacte
riën die in ziekenhuizen kunnen
voorkomen fataal kan zijn. Be
paalde complexe operaties waar
bij het kind een hoog risico op
infectie oploopt, vragen dus om
de nodige voorzorgsmaatregelen.
Hoewel alle patiënten postchi
rurgisch gevaar lopen voor in
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De inrichting van deze vijf
kamers voor isolatieverpleging
valt onder de richtlijnen van
de zogenaamde beschermende
isolatie, dus preventief, voor
die patiënten die door ziekte en
meestal in combinatie met een
belastende therapie een sterk
verminderde weerstand hebben.
Deze isolatieverpleging vereist
een gesluisde isolatiekamer die

aan de omgevingsfactoren wordt
aangepast.
Elk van de vijf kamers binnen het
complex zal worden geïnstalleerd
met gespecialiseerde ventilatie
systemen die geen verbinding
hebben met andere systemen,
zodat virussen de isolatiekamer
niet bereiken. Elke kamer is 26
vierkante meter en beschikt over
een eigen toilet en wasruimte. De
kamers bieden voldoende ruimte
voor de nodige apparatuur en de
intensieve zorg rondom het bed.
Een verpleegkundig werkstation
zal met personeel dat specifiek
is opgeleid voor de behandeling
van patiënten met een vermin
derd immuunsysteem worden
toegewezen aan dit complex van
vijf kamers.
De complexe isolatiekamers, be
stemd voor het nieuwe kinder
ziekenhuis, worden ontworpen
om de meest moeilijke gevallen
te behandelen. Geavanceerde
systemen zorgen ervoor dat
zowel patiënt als medewerkers
optimaal worden beschermd te
gen constante bedreigingen zo
als bacteriën en virussen.

Van uw penningmeester

BESTUUR
Voorzitter
Ds. H. Korving, Urk

Het begrootte bedrag van € 385.000,voor het project; “Een levensader
voor honderden kinderen, elk jaar!”
hebben wij dankzij de ontvangst
van een groot legaat eind december,
binnen de veronderstelde termijn
gehaald. Wij zeggen u daar hartelijk
dank voor.

Nieuw Project

Het bestuur heeft in haar laatst
gehouden vergadering opnieuw
een nieuw project gekozen binnen
het nieuwe kinderziekenhuis dat
momenteel gebouwd wordt. Wij
willen uw aandacht en inbreng
vragen voor de Pediatric Surgery.
Het gaat daarbij om vijf nieuwe
isolatiekamers voor zeer ernstig
zieke kinderen. De begroting voor
dit nieuwe project is ca. € 390.000,Op pagina 10 leest u meer over dit

mooie maar noodzakelijke project.
Namens het bestuur wil ik u vrien
delijk vragen de zorg voor deze kin
deren mogelijk te maken door mid
del van uw giften en gebeden.

Ontvangen legaten

In de afgelopen maanden hebben
wij twee legaten mogen ontvangen;
uit de nalatenschappen van de heer
N.N. te Z. een bedrag van € 1.000.en van de heer N.N. te S. een bedrag
van € 1.831,05.

Eerste bedrag voor nieuw project

Wanneer u dit blad leest hebben
wij een bedrag van € 70.000,voor ons nieuwe project dankzij u
overgemaakt naar Jeruzalem. Na de
Heere iedereen hartelijk dank.
C. den Hertog, penningmeester

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

GIFTEN

Het Shaare Zedek Koor heeft een
nieuwe psalmen-CD ‘Voor Isrels God
en Koning’ opgenomen.

De intekening kan tot uiterlijk 3
juni 2013 voor de speciale prijs van
€ 10,- per CD. Daarna betaalt men
voor de CD € 12,-. Vermeld duidelijk
uw adresgegevens. Indien u de CD
wilt meenemen na afloop van de
Katwijkzangdag bespaart u nog eens
€ 2,50 aan portokosten. Indien u
voor de laatste optie kiest graag ver
melden dat u in Katwijk de CD mee
neemt.

Penningmeester
C. den Hertog, Houten

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

Nieuwe CD
Wij bieden de lezers van Shaare
Zedek Nieuws de mogelijkheid om
de CD bij voorintekening te bestellen.
Dit kan per email aan:
secretariaat@shaarezedekkoor.nl

Secretaris
Mw. G.H. Gijsbertsen-Voortman,
Apeldoorn

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

LEGATEN

Op de Katwijkzangdag DV 8 juni
gaan de CD’s in de verkoop. Op die
dag is het mogelijk om de bestelde
CD’s mee te nemen na afloop van het
dagprogramma bij de Nieuwe kerk.
Dit kan enkel tegen contante betaling
of vooruitbetaling (uiterlijk 4 juni op
rek.nr. van het koor ING 4833544 met
vermelding ‘nieuwe CD’.
De netto opbrengst van de CDverkoop komt geheel ten goede aan
het Shaare Zedek Ziekenhuis.

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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Ontwikkelingen Shaare Zedek Medical Center 2012
Opnieuw bevestigt het SZMC zijn
status als snelst groeiend belangrijk
medisch centrum in Jeruzalem. Met
de onlangs aangekondigde fusie van
het Shaare Zedek Ziekenhuis met
het Bikur Cholim Ziekenhuis zal de
verwachte groei in 2013 aanzienlijk
toenemen.

Er werden ruim 23.000 operaties
uitgevoerd. De gemiddelde duur
van het verblijf in het ziekenhuis
(dit geldt alle opgenomen patiënten) bedraagt 3,9 dagen. De poliklinische activiteiten laten een groei
zien van 15,3 procent. In 2011:
241.000 en in 2012: 278.000.

Een substantiële groei wordt verwacht op de Moeder en kindafdeling. Door de fusie zal het aantal
geboorten aanzienlijk meer dan
21.000 per jaar bedragen. Het Shaare Zedek Ziekenhuis is hiermee de
meest actieve kraamkliniek in de
Westerse wereld.

De Weinstock afdeling Urgentiegeneeskunde bleef ook zijn snelle
tempo van vooruitgang vasthouden met 114.000 patiënten die behandeld werden. In 2011 waren
dat er 105.400. Een stijging van
8,1 procent. Verhogingen werden
met name ook geregistreerd in de
dagopnames op de dialyse behandelingsafdeling voor kinderen en
volwassenen. De blijvende groei
vereist een voortdurende uitbreiding van het personeelsbestand
op alle relevante gebieden: artsen,
verpleegkundigen, paramedisch

Door de alsmaar toenemende behoefte is het aantal bedden uitgebreid tot 800. Het totaal aantal hospitalisatiedagen bedroeg 298.000.
Dit is een stijging van 7 procent ten
opzichte van 2011.

Israëlreizen 2013
Amicitia Reizen

Veersedijk 95
3340 AG Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: 078-684 53 53
Internet: www.amicitiareizen.nl
E-mail: info@amicitia.nl
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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. De contactgegevens vindt u in de colofon.

personeel, administratief en onder
houdspersoneel. Voorafgaand aan
de fusie met het Bikur Cholim Ziekenhuis waren er 2.495 mensen
werkzaam bij het Shaare Zedek
Ziekenhuis. Door de fusie zal dit
aantal fors toenemen.
Directeur-generaal van het Shaare
Zedek Ziekenhuis Jonathan Halevy: “We zijn dankbaar dat het
SZMC staat voor die kwaliteit van
geneeskunde, gecombineerd met
medelevende zorg, dat we het vertrouwen hebben van de patiënten
dat zich weerspiegelt in continue
groei. Het afgelopen jaar mocht
een jaar zijn van aanzienlijke prestaties, ook op het terrein van research. We zijn ervan overtuigd dat
de komende jaren de ontwikkelingen doorgaan die ten goede komen
aan de mensen van Jeruzalem en
Israël.”

De volgende reizen bezoeken DV
in 2013 het ziekenhuis.
2-12 september
Israël met bezoek aan Messiaanse
Gemeenten, o.l.v. ds. A.D. Goijert
1-15 oktober
Van Dan tot Eilat, o.l.v. ds. T.W. van
Bennekom

