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Stichting Shaare Zedek is door de belas
tingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).

Toezichthouder CBF heeft 
vastgesteld dat de Stichting 
Shaare Zedek voldoet aan de 
normen van de erkennings-
regeling voor goede doelen.
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Is dat geen geweldig rijke werkelijkheid? De HEERE regeert. Hij is Koning over 
heel de aarde, over alles. Wat vindt u daarvan? Voor Israël was dit een rijke 
troost. Israël was een volk dat voortdurend bedreigd werd. Maar de HEERE 
was en is Israëls koning! Hij heeft alle dingen in Zijn machtige hand. 

Is dat geen troost, ook voor vandaag? Wat gebeurt er allemaal niet in deze 
wereld? Het coronavirus waart nog steeds rond. We horen van natuurrampen, 
geweld en machtsmisbruik. Er is zoveel wat onzekerheid geeft. Voor Bijbelse 
waarden en normen is steeds minder begrip. Denk ook aan het Joodse volk, 
in en buiten Israël. Wat een vijandschap heeft dat volk te verduren. Wat zal 
de toekomst brengen? Ook in uw persoonlijk leven. De HEERE regeert. Niet 
het noodlot, niet de wereldleiders, niet de duivel en ook niet de ziekte of de 
onmogelijkheden. De HEERE is koning.

Wilt u dat ook? Of zou u liever zelf koning zijn? Zou dat goed gaan? Immers, 
hoe sterk zijn wij en hoeveel weten wij uiteindelijk? Wij kunnen met al onze 
bezorgdheid geen el tot onze lengte toedoen. En zijn wij mensen ook niet tot 
alle boosheid geneigd en tot alle kwaad in staat? De HEERE regeert. Gelukkig 
maar. 

Maar wilt u alles nu ook in Zijn handen leggen? Daar bent u goed mee af. 
Want Hij is de HEERE! Hij is de Verbondsgod van Israël en van allen die 
in Israël zijn ingelijfd, de ‘Ik zal er zijn’. Op Hem kan een mens aan! Hij is 
getrouw en sterk. Hij vervult al Zijn beloften. Ook voor Israël! Hij is genadig 
en barmhartig. Immers, Hij woont tussen de cherubs. Die cherubs stonden op 
het verzoendeksel, boven op de Ark van het Verbond. Op dat verzoendeksel 
was het zoenbloed gesprenkeld. Daarom was die ark ook Gods genadetroon. 
Daar woonde Hij, daar regeerde Hij genadig. Van daaruit deelde Hij genade 
uit.

Wat vraagt de HEERE als Koning van u? Buigt u voor Hem neer! Waar dan? 
De ark is er vandaag niet meer. De genadetroon echter wel. God gaf Zijn Zoon. 
Hij is zowel de Leeuw uit Juda’s stam alsook het Lam. Hij gaf Zijn leven voor 
overtreders. Nu is Hij aangesteld als koning. En hoe genadig regeert Hij niet? 
Zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Er is genade bij Hem te krijgen. Genade 
om niet op jezelf te vertrouwen, maar op Zijn werk, op Hem alleen; genade 
om Hem te laten sturen, ook als dingen moeilijk zijn; genade voor alles. En dat 
voor schuldigen. Voor hen die inleven en belijden: ik heb het niet verdiend; 
wees mij de zondaar genadig.  

Beste lezer, één plek is er waar u veilig bent: ‘tussen de cherubs’; oftewel: bij 
het bloed der verzoening. Buigt u zich daar biddend voor Hem neer? Dan hebt 
u toekomst; dan hebt u troost. Want de HEERE regeert.

Tekst: Ds. G.J. Post, Nieuwpoort

DE HEERE regeert… Hij zit tussen de cherubs… 
                                                                         Psalm 99: 1a                                                            



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter
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e hadden het kun-
nen weten, dat er van 

harp spel een rustgevende werking 
uitgaat: Saul komt tot rust als David 
voor hem op de harp speelt (1 Sam. 
16). Ook in Jes. 16, 11 wordt een 
verband gelegd tussen het harpspel 
en de innerlijke emotie. Voor Job is 
het harpspel verstomd (Job 30, 31), 
en er kan geen diepere moedeloos-
heid zijn dan wanneer de harpen aan 
de wilgen worden gehangen (psalm 
137). 

Mooi om te zien hoe harpspel 
therapeutisch en strategisch 
wordt ingezet in het Shaare Zedek 
Zieken huis. Een vrijwilliger met de 
prachtige naam Shoshanna gaat 
door heel het ziekenhuis, en be-
speelt haar harp op allerlei afdelin-
gen, in wachtkamers en openbare 
ruimten. Patiënten, familie en 
personeel ervaren de stressverlich-
tende werking die van haar harpspel 
uitgaat. Dit is maar één voorbeeld 
van de inzet van vele vrijwilligers die 
naast de professionals inhoud geven 
aan de missie van het ziekenhuis. 

In de column van Uri Schwarz kunt 
u lezen dat er een ‘verjaardag’ 
aankomt: in januari 2022 hoopt het 
ziekenhuis 120 jaar te bestaan. En 
net als Mozes die toen hij 120 jaar 
was geworden nog niet verouderd 
was en zijn oog niet verdonkerd, 
mogen we verrast staan van de vi-
taliteit en de werkkracht die er in het 
ziekenhuis wordt geleverd - in afhan-
kelijkheid van de God van Mozes. 

Ontroerend is het verhaal dat Audrey 
Gross vertelt over een Palestijnse 
jongen die min of meer in het 
ziekenhuis is opgegroeid omdat hij 
van jongs af aan al nierpatiënt was. 
Zijn angsten voor medische ingrepen 
hebben ze bespreekbaar weten te 
maken en vervolgens wilde hij wat 
hij geleerd had graag delen met an-
deren. Op zijn voorstel worden er nu 
korte filmpjes opgenomen van het 
pre-operatieve traject dat weer aan 
andere jonge nierpatiënten getoond 
wordt om hen gerust te stellen. 

Wat betreft de pediatrische pal-
liatieve zorg kan gemeld worden 
dat het oncologie- en hematologie-
programma van Shaare Zedek zich 
steeds verder ontwikkelt, zodat het 
zijn status als een van de toonaan-
gevende kinderkankerprogramma’s 
in het land blijft versterken. De 
waardering die we vanuit Jeruzalem 
vernemen, wordt als volgt vertolkt: 

‘Het is om deze reden dat we zo 
trots zijn op onze pediatrische 
palliatieve service. Met uw betrok-
ken steun uit Nederland voelen wij   
-medewerkers, kinderen en familie-  
ons rijk gezegend.‘

Dit is naar wij hopen als zodanig 
voldoende aanbeveling om dit werk 
te blijven steunen met uw gebed en 
gaven.

Met een hartelijk shaloom,              
Ds. H. Korving, voorzitter

Veel vrijwilligers geven 
naast de professionals 
inhoud aan de missie 
van het ziekenhuis. Een 
mooi voorbeeld hiervan 
is Shoshanna die haar 
harpspel laat horen op 
meerdere plaatsen in 
het ziekenhuis.

W
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Tekst: Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

I

De harp en Shaare Zedek horen als 
therapeutisch instrument al jaren bij 
elkaar. Het is geen nieuw concept. 
De harp wordt van oudsher gebruikt 
als een instrument dat gemoedsrust   
schenkt en naast andere therapeutische 
behandelingen genezing kan bevor-
deren.  

Speciale harpstoel We hebben ook een speciale harp-
stoel in de muziekkamer op de kinderafdeling. Daar 
heeft onze muziektherapeut Helena (PHD in muziek-
therapie) een op maat gemaakte harpstoel. De stoel 
stelt de persoon die erin zit in staat om de trillingen van 
het hout door hun hele lichaam te voelen. Naast een 
duidelijk ontspannende ervaring, stimuleren de tril-
lingen ook het zenuwstelsel dat verschillende berichten 
naar de hersenen stuurt en zo verschillende emotionele 
reacties teweegbrengen. Sommige mensen ervaren 
deze behandeling als een massage, anderen kunnen 
hun opgebouwde spanningen loslaten en weer anderen 
vinden het gewoon een fascinerende ervaring. 

Hoogtepunt van een donkere periode Enkele jaren  
geleden, tijdens een golf van terroristische aanslagen 
waarbij het traumapersoneel vrijwel dagelijks zwaarge-
wonden behandelde, vond het management dat we 
hen moesten helpen emotioneel om te gaan met deze 
bijzonder moeilijke tijd. De hele traumastaf was uit-
genodigd voor een therapeutische harpstoelsessie! 
Ze beschreven dit allemaal als het hoogtepunt van die 
donkere periode!

Pijn en lijden verminderen Het kunnen opnemen van 
allerlei creatieve manieren om pijn en lijden te vermin-
deren, is een ware passie in het  Shaare Zedek Medical 
Centre. We hebben het geluk dat we een management 
hebben dat bereid is om grenzen te verleggen en cre-
atieve personen in staat te stellen nieuwe manieren te 
proberen om onze patiënten en medewerkers te helpen 
hun ziekenhuiservaring te optimaliseren.

n verschillende culturen blijkt, onder andere ook uit 
grottekeningen, dat de harp in vroegere tijden een 

rol van betekenis speelde. In de Bijbel wordt aandacht 
besteed aan Davids harpspel voor Koning Saul. Saul 
ervoer deze op zekere momenten als rustgevend.  
Tot op de dag van vandaag komen we in het zieken-
huis onze zeer gewaardeerde en geweldige vrijwilliger 
Shoshanna tegen. Je kunt haar nauwelijks mislopen. 
Zij speelt haar harp op afdelingen waaronder On-
cologie, Neonatale - en Pediatrische Intensive Care, 
Geriatrie, Pediatrische Dialyses en zelfs in wachtkamers 
en belang rijke ‘kruispunten’ in het ziekenhuis. Zowel 
patiënten, familie als personeel profiteren van de stress-
verlichtende kracht van het harpspel. 

Positieve effecten Positieve effecten worden 
waargenomen, waaronder  pijnvermindering, snellere 
hersteltijd na de operatie, rustiger in slaap komen,  
ademhalingsfrequentie, verlichting van angst en af-
leiding. Door het spelen van bekende liederen (vaak 
aangevraagd door de patiënten of bezoekers) kan het 
aangename associaties en herinneringen oproepen. De 
harpmuziek plaatst je in een andere omgeving. 

De harp kan genezing 
bevorderen 
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et oncologie- en hematologieprogramma van 
Shaare Zedek bevindt zich momenteel in een 

periode van belangrijke ontwikkeling omdat het zijn 
status als een van de toonaangevende kinderkankerpro-
gramma’s in het land blijft versterken.
Daar is extra personeel voor nodig om samen te werken 
met het zeer toegewijde kernteam van artsen en 

verpleegkundigen die dit programma bemannen. We 
voorzien dat we in de komende maanden een aanzien-
lijke groei zullen doormaken en we kijken ernaar uit om 
die ontwikkelingen met u te delen. 

Eén van de belangrijkste groeigebieden in de kinder-
zorg bij Shaare Zedek is de afdeling Pediatrische Neuro-
chirurgie die veel complexe gevallen behandelt waarbij 
tevens samenwerking met de afdeling Palliatieve zorg 
vereist is. Een voorbeeld van een recent geval: een kind 
werd gedetecteerd met een aanzienlijke groei in het ge-
bied waar de hersenen de wervelkolom benaderen. Het 
kind kon profiteren van een interventieoperatie, maar 
staat voor een lange weg van herstel en revalidatie. Het 
gezin is zich bewust van mogelijke complicaties die zich 
kunnen voordoen op de onzekere levensweg.

De wetenschap dat Shaare Zedek een palliatieve 
eenheid heeft die specifiek is opgeleid in het aanpak
ken van dergelijke uitdagingen is zeer geruststellend 
voor veel gezinnen en maakt voortdurende coördinatie 
noodzakelijk tussen onze pediatrische neurochirurgie- 
en oncologieprogramma’s.

H

UIT HET ZIEKENHUIS

Oncologische zorg houdt meer in dan 
medische ingrepen die noodzakelijk 
zijn bij kanker. Er doen zich altijd ook 
emotionele problemen voor. Dat is des 
te meer het geval als het gaat om kin-
deren. Daarom zijn we zo trots op onze 
pediatrische palliatieve ondersteuning
en begeleiding. Met uw betrokken 
steun uit Nederland voelen wij -mede-
werkers, de desbetreffende kinderen en 
hun familie- ons rijk gezegend.

afdeling Palliatieve zorg
Belangrijke samenwerking met

Mooie actie van Brekeldschool  De Brug
1.250,15 euro voor Shaare Zedek Ziekenhuis De 
leerlingen geven zelf verslag van hun actie: “Wij als 
groep 8 van de Brekeldschool - De Brug in Rijssen 
hebben een actie georganiseerd voor het Shaare 
Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. We hebben zelf een 
presentatie gekregen waardoor we wisten waar ons 
geld naar toe ging. Daarna hebben we zelf presenta-
ties gegeven in de andere klassen van de school.
We hebben bedacht dat we een lege flessenactie 
gingen houden. Die lege flessen brachten we naar 
de PLUS (supermarkt). Ook hebben we dingen 
verkocht zoals muffins, taart, vogelhuisjes en hout 
met daarin een tekst die er in is gegraveerd. De 
mensen konden zelf de tekst verzinnen.”



In de bestuursvacature is benoemd ds. 
G.J. Post uit Nieuwpoort. Een kennis-
making.

Wilt u eerst iets over uzelf vertellen? Ik ben op 23 
januari 1979 geboren. Na de lagere schooltijd, het Urker 
Berechjacollege, de Kampense Pieter Zandt, ben ik in 
Gouda op de Pabo beland. Na enkele jaren basisschool-
leerkracht te zijn geweest, ben ik gaan studeren aan de 
TUA in Apeldoorn. Sinds 2011 mag ik Christelijke Gere-
formeerde kerk van Nieuwpoort dienen als predikant. 
Sinds enkele jaren ben ik lid van Deputaten Kerk en Israël 
van ons kerkverband. Ik ben getrouwd met Ella en we 
hebben samen vijf lieve kinderen in de leeftijd van één 
tot en met zestien. Veel reden tot dankbaarheid!  

Hoe voelt u zich verbonden met het Joodse volk? 
Voordat ik me met het Joodse volk verbonden voelde 
was ik al met dat volk verbonden. Het verbond met Abra-
ham, Gods vrind, is ook aan mij bevestigd toen ik nog 
een klein kind was. Daarbij ben ik met alle geslachten 
van de aardbodem in Abrahams Nageslacht gezegend 
geworden. De zaligheid is immers uit de Joden. Verder 
ligt er de verbondenheid met het Joodse volk via het 
Oude en Nieuwe Testament, dat ons via Israël is ge-
geven. Uiteindelijk was het een zaak van Bijbels onder-
wijs waardoor ik de aanwezige band met het Joodse volk 
ging ontdekken. Dat is echt heel rijk! Hierdoor kreeg 
ik nog meer oog voor Gods verbonds trouw, tegen de 
achtergrond van mijn en Israëls ontrouw. De blijvende 
trouw van de HEERE is een stimulans om de verbonden-
heid met Israël ook handen en voeten te geven.

Hebt u Bijbels gezien een bepaalde verwachting voor 
Israel? Jazeker. Het Nieuwe Testament laat ons zien dat 
er veel beloften voor Israël vervuld zijn, maar ook dat 
er nog een tegoed is. Bijbelgedeelten als Handelingen 
1: 6-8 en Romeinen 11 zijn daarbij belangrijk. Verder 
wachten ook diverse beloften uit het Oude Testament 
nog op vervulling.
Als er geen verwachting voor Israël is, is er ook voor de 
gemeente uit de heidenen geen verwachting meer. De 
gelovigen uit de heidenen zijn immers de ‘enkele takken’ 

die zijn ingelijfd in de olijfboom. En wij dragen de wortel 
niet, maar de wortel draagt ons (Rom. 11: 18).   

Wat spreekt u aan in de doelstelling van Stichting 
Shaare Zedek? Het spreekt mij aan dat de stichting - als 
christelijke organisatie - handen en voeten wil geven 
aan de roeping die wij als christenen hebben richting 
het Joodse volk. Mooi is dat deze steun zowel financieel 
als moreel mag en kan zijn. Verder is er natuurlijk veel te 
noemen als het gaat om het ziekenhuis zelf. Het feit dat 
het een pro-life ziekenhuis is en dus de beschermwaar-
digheid van het leven waarborgt. Abortus en euthanasie 
worden op grond van de Heilige Schrift afgewezen en 
ook bij orgaandonatie houdt men rekening met de be-
schermwaardigheid van het leven. Om af te ronden: het 
is mijn gebed dat de Heere het werk van de stichting ook 
wil gebruiken om onze oudste broeder tot jaloersheid te 
verwekken, opdat zij door ‘onze’ barmhartigheid, barm-
hartigheid zouden verkrijgen (vgl. Rom. 11: 31).      

BESTUUR
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In gesprek met ds. G.J. Post 
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Een legaat voor kinderen in de
laatste levensfase

H

In dit nummer publi-
ceren wij de verkorte 
jaarcijfers 2020 om u 
te informeren over het 
afgelopen boekjaar. 
Publicatie hiervan is 
een onderdeel van de 
ANBI regelgeving. 
Een compleet overzicht 
van de jaarcijfers zijn 
voor 1 juli al gepubli-
ceerd op onze website 
www.shaarezedek.nl.

et nieuwe project Vele 
jaren hebben wij samen 

met u, gelden ingezameld voor de 
afdelingen van moeder en kind. Dit 
jaar en volgend jaar D.V. hebben wij 
gekozen voor de nieuw opge richte 
afdeling Palliatieve zorg aan kinderen. 
Deze afdeling heeft niet voldoende 
middelen om de zorg rondom het 
levenseinde van kinderen optimaal te 
kunnen bieden. De zorg aan kinde-
ren is helaas hard nodig. Omdat 
thuis zorg voor kinderen in de laatste 
levens fase te wensen overlaat, ziet 
het ziekenhuis zich gesteld voor een 
bijna onmogelijke opdracht: de struc-
turele toename van palliatieve zorg 
naar de toekomst zeker te stellen. 
Omdat euthanasie in het SZMC vol-
strekt taboe is en de behandelings-
kosten in de eindfase van het leven 
niet altijd vergoed worden, gaf dit 
voor het bestuur de doorslag om de 
komende jaren voor deze afdeling te 
doneren. Laat deze zorg rondom het 
levens einde ook onze zorg zijn. Van 
harte aanbevolen.

Legaten Via een Nederlandse stich-
ting hebben wij het mooie bedrag 
van € 10.200,- mogen ontvangen 
met omschrijving ‘support pallia-
tieve zorg’. Daarnaast zijn er diverse 
legaten uitgekeerd; uit de nalaten-
schap van Mw. v. O. een bedrag van  
€ 20.000,- , van Mw. G. - v. D. een 
bedrag van € 1.000,- . Mede dankzij 
deze bedragen en alle overige ont-
vangen giften hebben wij een bedrag 
van € 80.000,- kunnen overboeken 
naar Jeruzalem. Legaten worden 
altijd vermeld om transparant te zijn 
naar de achterban. Dankzij onze ANBI 
erkenning wordt er geen belasting 
over een legaat betaald en gaat het 
bedrag volledig naar Jeruzalem.

Ook een legaat van u? Nu ons pro-
ject geheel gericht is op de verzorging 
aan kinderen in hun laatste levensfase 
willen wij u vriendelijk vragen om het 
ziekenhuis indien mogelijk te geden-
ken via een legaat. Heeft u daar vragen 
over? Neem dan contact op met de 
penningmeester, tel. 030 - 63 74 177.

    

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2020 Stichting Shaare Zedek

BATEN
Baten uit eigen 
fondswerving
Overige baten
Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting / bewustwording
Ziekenhuis Shaare Zedek
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie

Som der lasten
Resultaat

%

96,3
3,7

100,0

%

97,5
2,5

100,0

%

7,6
78,0
6,0

5,3

96,9
3,1

%

6,8
82,4
3,7

6,2

99,1
0,9

€

388.808
15.000

403.808

2020 2019
€

473.603
12.000

485.603

€

30.507
315.000
24.363

21.535

391.405
12.403

2020 2019
€

33.081
400.000
18.020

29.917

481.018
4.585



ozes nu was honderdtwintig jaar oud als hij 
stierf , zijn oog was niet donker geworden en 

zijn kracht was niet vergaan (Deuteronomium 34: 7).
Het lijdt geen twijfel dat Mozes de grootste Joodse held 
ooit is geweest (Deuteronomium 34: 10). Hij was de leider 
die ons tot een volk maakte, ons van de slavernij in Egypte 
naar de woestijn bracht en er bijna in slaagde ons naar 
huis te brengen in ons eigen land. We weten dat hij stierf 
(op de berg Nebo), maar niemand weet waar hij begraven 
ligt (Deuteronomium 34: 6) omdat God niet wilde dat we 
mensen (graven) aanbaden.

Tot op de dag van vandaag wensen we elkaar AD MEAH 
VEESRIM of in het Jiddisch Bis HUNDERT UND ZWANZIG, 
of in eenvoudig Nederlands: Mag je leven tot (de leeftijd 
van) 120 (zoals Mozes). Zonder in discussie te gaan of we 
echt 120 jaar willen leven, is er geen twijfel dat deze leeftijd 
het ultieme is in het Jodendom. Er is geen twijfel aan, 
dat voor mensen 120  een hoge leeftijd is, maar voor een 
ziekenhuis is 120 jaar nog jeugdig te noemen. 

Op 27 januari 1902 opende Shaare Zedek voor het eerst 

haar ‘poorten van gerechtigheid’. Dit was toen al mogelijk 
dankzij financiële steun uit Nederland. Op de openingsdag 
werd de Nederlandse vlag voor het gebouw gehesen (zie 
foto) als een blijk van dank aan het Nederlandse volk.
Shaare Zedek is nu dus in zijn 120e jaar, maar nog steeds 
jong. Misschien zelfs jonger dan ooit.  In plaats van elkaar 
tot 120 te wensen kunnen we elkaar telkens 120 toewensen. 
120 betekent in dit geval een gezegende ouderdom waarbij 
het hart jeugdig blijft. 

Hoewel men een instelling duidelijk niet kan vergelijken 
met een mens, en zeker niet met een mens als Mozes, 
lijdt het geen twijfel dat evenals bij Mozes de kracht van 
Shaare Zedek niet is verminderd. Shaare Zedek is heden het 
toonaangevende ziekenhuis van Jeruzalem en een medisch 
centrum van wereldklasse. Dit komt door ons geloof dat de 
Heilige Bijbel onze belangrijkste gids is en ook vanwege 
vrienden van over de hele wereld - vooral van onze vrienden 
van Stichting Shaare Zedek.

Bedankt dat u ons hebt geholpen om anderen te helpen
Mazal Tov - Only 120. Mazal Tov - Slechts 120.

UIT HET ZIEKENHUIS
Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

M
Mazal Tov 
slechts 120
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Op de openingsdag werd de 
Nederlandse vlag voor het gebouw 
gehesen als een blijk van dank aan 
het Nederlandse volk.
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COLUMN

Tekst: Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

ichya is een Palestijnse 
jongen uit een dorp in de 

buurt van Bethlehem. Als vijfjarige 
kleine jongen gaf zijn vader hem een 
van zijn nieren, maar helaas was de 
operatie niet zo succesvol als ge-
hoopt...
Het ziekenhuis is als een tweede 
thuis voor hem. De artsen, verpleeg-
kundigen, leraren, therapeuten, 
vrijwilligers kennen hem allemaal 
en houden van hem. Hoewel zijn 
leven niet gemakkelijk is en de dood 
altijd op de achtergrond, kunnen we 
zeggen dat hij een zeer vol en rijk 
leven leidt! Hij is een uiterst nieuws-
gierige jongeman, is geïnteresseerd 
in veel onderwerpen en zonder te 
reizen kan men hem een ‘man van de 
wereld’ noemen. 
Opgroeien bij Shaare Zedek bete-
kende dat hij opgroeide tussen veel 
culturen. In de loop der jaren is hij 
een grote fan geworden van Joodse 
Chassidische muziek! Een paar 
weken geleden vertelde Yichya aan 
Chemda (onze dierentherapeut) dat 
hij erg angstig was voor ingrepen 
en operaties. Hoewel hij helaas een 
grote hoeveelheid medische inter-
venties heeft meegemaakt, worstelt 
hij nog steeds met de pre-operatie 
en vertelde hij Chemda dat dit een 
grote bron van angst voor hem was.
Chemda gebruikt dieren meestal 
om de dialoog met de patiënten te 
vergemakkelijken, maar ze is vooral 
een therapeut die altijd op zoek 
is naar creatieve manieren om de 
pro blemen van de patiënt aan te 
pakken. Samen met Yichya en Nana 
(een ander personeelslid, verant-

woordelijk voor de begeleiding  
van kinderen met speciale behoef-
ten, staat heel dicht bij Yichya) is 
besloten te onderzoeken wat zijn 
angsten in het pre-operatie-proces 
veroorzaakten. Ze coördineerden 
een bezoek aan de operatieomge-
ving samen met de hulp van Judith 
die verantwoordelijk is voor anesthe-
sie. Ze informeerden Yichya stap 
voor stap en toonden wat er nodig 
was voor een operatie. Hij was in 
staat om alle vragen te stellen die 
hem verontrust ten en voelde enige 
opluchting en kon het proces beter 
begrijpen. Maar Yichya kennende, 
was dat niet genoeg voor hem! Hij 
vond dat dit nieuw gevonden begrip 
gedeeld moest worden met de an-
dere patiënten en zijn vele vrienden 
van de dialyseafdeling. Samen be-
dachten ze creatieve oplossingen om 
de andere angstige patiënten (en 
ouders) te helpen voor de operaties. 
Ze kwamen met het briljante idee 
om kleine clips (minifilmpjes) op de 
beeldschermen in het pre-operatie-
gebied te plaatsen, die precies laten 
zien hoe de anesthesievoorbereiding 
en het vervolgproces eruit zien. Na 
de zomervakantie gaan ze aan de 
slag met deze minifilms.
Dit op zich maakt ook deel uit van 
Yichya’s persoonlijke therapeutische 
proces over het omgaan met zijn 
angsten. Zijn niveau van creativi-
teit kennende en de flexibiliteit en 
betrokkenheid van het ziekenhuis-
personeel, twijfel ik er niet aan dat ze 
iets heel nuttigs zullen creëren voor 
alle toekomstige patiënten die een 
operatie te wachten staan!

Y

Beste vrienden, laat 
me iets vertellen over 
Yichya. Hij is minstens 
3 keer per week in het  
Shaare Zedek, en dat al 
over een periode van 
iets meer dan 12 jaar.  
Als hij in de buurt is, 
wordt zijn aanwezig-
heid gevoeld en merken 
mensen hem op. Hij is 
een populair persoon 
en zeer geliefd bij zowel 
personeel als patiënten! 
Ik heb het niet over een 
dokter, verpleegster of 
staflid. Yichya is een 
13-jarige jongen die 
al sinds zijn geboorte 
regelmatig naar Shaare 
Zedek komt. Hij maakt 
deel uit van de Shaare 
Zedek familie!

Een briljant idee
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In oktober 2020 bestond het Shaare Zedek Koor 25 
jaar. Reden om eens een praatje te maken met de 
oud-voorzitter en de huidige voorzitter.

VERLEDEN
Kun je vertellen hoe het Shaare 
Zedek Koor is ontstaan? Oud-voor-
zitter Nico de Heus: “In 1995 werd 
er door de dirigenten Peter Wilde-
man en Henriette van Maelsaeke het 
idee geopperd om met een groot 
samengesteld koor naar Israël te 
gaan. Zowel Peter als Henriette had-
den meerdere koren, waaruit een groot koor kon worden 
samengesteld. Inmiddels was ds. E.F. Vergunst gevraagd 
om als reisleider mee te gaan. De naam ‘Shaare Zedek 
Koor’ kwam van ds. Vergunst. Zo had het koor een naam 
en gelijk een doel om voor te sparen.”
Nico vervolgt: “In 1997 gingen we op reis met 139 per-
sonen in drie bussen, in 1996 is mij gevraagd om buslei-
der te worden en zo rolde ik automatisch de werkgroep 
in. Na de reis van 1997 zou het koor opgeheven worden 
omdat het om een eenmalig gebeuren ging. Maar we 
hadden buiten de koorleden gerekend waarvan er 60 
zonder meer verder wilden als koor en alzo geschiedde.
In 1999 volgde een tweede reis en in 2009 hebben we 
nog een derde reis gemaakt. Door deze reizen, het doel 
waarvoor we zingen (tot eer van onze God en een stukje 
evangelie uitdragen naar onze medemens en liefde voor 
Israël uitstralen) en de onderlinge vriendschap bestaat 
het koor nog steeds. Er valt nog veel te vertellen over de 
achterliggende 25 jaar en ik hoop dat we nog vele jaren 
met elkaar mogen optrekken.”

Hoe ben jij in aanraking gekomen 
met het Shaare Zedek Koor?, 
vragen we aan de voorzitter. ”Daar 
is een eenvoudig antwoord op”, zegt 
Teo van Horssen. “Mieke, mijn vrouw, 
ging alle jaren naar het Nieuwjaars-
concert van het koor. Ze wilde al 
jaren op het koor, maar gezien de 
drukte in het gezin had ze echt geen 
tijd. Ze zei altijd als de kinderen de deur uit zijn, hoop ik 
op dat koor te gaan! Toen het zover was en wij samen 
naar het nieuwjaarsconcert waren geweest, zei ze: ‘nu wil 

ik me aanmelden als lid bij de eerstvolgende repetitie’. 
Ja, zei ik, heel mooi maar dan gaan we samen. En zo ben 
ik op het koor gekomen, en heb daar geen spijt van. Wel 
hadden we samen al een speciale band met Israël zodat 
de keuze voor dit koor vanzelfsprekend was. Een gezel-
lige, gemotiveerde groep, bevlogen zangers waar ieder 
gerespec teerd wordt en naast het zingen ook de diver-
siteit van het christelijk geloof ervaren mag worden. Dus 
een ieder is welkom!” 

HEDEN
Hoe heb je de afgelopen tijd ervaren zonder het 
koor? Nico: “Het was het laatste anderhalf jaar heel stil 
en een verademing toen we in september 2020 toch 
mochten zingen op 1,5 meter afstand, ook al waren we 
maar met 40 leden. Heerlijk om elkaar te ontmoeten, 
jammer dat het maar eenmalig was.” 

Wat kunnen wij leren van deze tijd? Teo: “Veel dingen, 
wij zijn zwakke mensen, terwijl we denken overal grip op 
te hebben. God zendt een minuscuul klein virus en de 
hele wereld staat stil. We moeten weer leren afhankelijk 
te zijn van onze Schepper. Verder zien we al deze din-
gen gebeuren, zo weet dat de wederkomst van Christus 
aanstaande is. De belangrijkste vraag is dan: Zijn we 
ingeënt in Christus de Ware Wijnstok en zijn we bereid 
en verwachten we Zijn komst?”

TOEKOMST
Heb je nog wensen voor het koor? Nico: ”Wensen 
wel, ik hoop dat Mark en Arie nog vele jaren met ons mo-
gen optrekken en dat er wat jongeren ons koor komen 
ver sterken en ook wat mannen.”

Wat wil je de lezer meegeven met betrekking tot 
het koor? Teo: “We zingen met elkaar bijzonder mooie 
liederen die getuigen van Gods onwankelbare trouw aan 
Zijn bondsvolk Israël. Dat we die woorden steeds in onze 
monden en harten mogen uitdragen. In deze liederen 
wil God Zijn sterkte en kracht tonen voor een zondaar, 
en voor Zijn volk Israël dat nu nog onder een bedekking 
moet leven. Wat zal dat een heerlijke dag zijn als deze 
wordt weggenomen. Daar mogen de liederen al pro-
fetisch van getuigen. Dat het uitgezongen vertrouwen in 
JAHWEH, mag resoneren in ons hart, en de Boodschap 
mag vertolken in deze donkere wereld.”

Shaare Zedek Koor 25 jaar

Tekst: Ellen Aangeenbrug
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De Pediatric Palliatieve Care Unit (PPCU-afdeling) staat onder leiding van 
dr. Iris Fried, specialist in pediatrische Hematologie en Oncologie. Het 
basisbegrip achter dr. Frieds werk en de PPCU-afdeling is dat geen enkel 
kind, en zijn of haar familie, ooit het gevoel mag krijgen dat ze worden 
‘vergeten’ of dat hun zaak niet of minder belangrijk is.

Wij streven in het SZMC naar een vast team zodat er altijd een toegewijd 
iemand aanwezig is voor praktische en emotionele behoeften.” 
“Vanzelfsprekend letten we op de geestelijke behoeften van het kind. Veel 
van deze kinderen weten dat zij zullen sterven en dat is een zeer moeilijk 
spiritueel aspect voor hen en hun familie. We vertrouwen op onze ervaring 
en mededogen om hen bij te staan.” Dr. Fried vervolgt: “Vooral als ze hun 
laatste dagen bereiken, is ons doel om te zorgen voor een goede thuiszorg 
situatie (Home Hospice). Soms zal dit slechts een paar dagen zijn, maar 
het kan ook weken of zelfs maanden duren.”

“Onze oprechte overtuiging is dat ouders nooit mag worden verteld dat 
hun kind moet sterven in het ziekenhuis, maar waar mogelijk creëren 
we een thuissituatie waar sterven mogelijk is.” Dat laatstgenoemde extra 
kosten met zich meebrengt (de ver goeding van zorgverzekeraars zijn 
begrensd, hetzij in dagen en/of apparatuur) maakt palliatieve zorg tot 
een ‘zorgenkindje’. 

De huidige situati e 
op (PPCU) Pediatric 
Palliati ve Care Unit
Momenteel zijn er 8 kinderen 
die palliati eve thuiszorg 
ontvangen. Er zijn 5 opnamen 
en 20 kinderen die nog in staat 
zijn naar het ziekenhuis te 
komen voor de noodzakelijke 
zorg. De verwachti ng is een 
jaarlijkse groei van 15 kinderen 
in de thuiszorgsituati e (‘Home 
Hospice’). 

Vanwege de onvolledige 
vergoedingenstructuur is deze 
afdeling op dit moment al 
verliesgevend.

Met uw steun kunnen we een 
steentje bijdragen ten behoeve 
van deze bijzondere kinderen. 
Het beschermen van de 
heiligheid van het leven is de 
grootste waarde van alles.

T 0184-612632 | M 06-51236636 (b.g.g) | E info@shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26 | NL74 ABNA 0436 4270 60 | t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek
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