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Israëls Verlosser
‘Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls,
Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de
Heilige Israëls’
Jesaja 41: 14
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Secretariaat

Het is geen fraaie naam, waarmee Israël wordt aangeduid. Wormen zijn klein,
onrein en veracht. Zij hebben te maken met de dood en met ontbinding. Als
Israël een worm is, staat alles in dat volk haaks op Wie God is als de Heilige.

Administratie

Hoe is dat zo gekomen? Vanwege de unieke band met God had Israël de
roeping om heilig te leven. Het volk heeft echter andere goden gediend, de
HEERE verlaten, Zijn wet veracht. Nu is Israël onrein, van top tot teen (Jesaja
1: 6). Omdat God de zonde niet kan verdragen, straft Hij als Heilige van Israël
Zijn volk met ballingschap.
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Toch klinkt daar uit Gods mond: ‘Vrees niet, gij wormpje Jakobs…’ De nood
van Israël is tot God doorgedrongen. Hij rekent af met Israëls vijanden; Hij
brengt Zijn volk weer terug in het land. Door het oordeel heen verlost de
HEERE. Het geheim van die verlossing ligt in de Knecht des HEEREN. Hij
heeft als Heilige het oordeel voor onreinen gedragen. Geeft dat geen hoop?

Voorlichting

mw. M. de Wit-Bakker,
Wijk 6 nr. 109, 8321 VG Urk
T 0612 363 723
E info@shaarezedek.nl
W www.shaarezedek.nl

In deze tekst zegt God precies Wie Hij is en wie wij mensen zijn. De Heilige
Geest wil ons dat leren. Het contrast is groot: De Heilige van Israël en het
wormpje Jakobs. ‘Maar, Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog,
die nederig knielen.’ Waar u dan moet knielen? God woont in het heilige en
bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is (Jesaja 57: 15).
De Knécht, Híj is om onze ongerechtigheden verbrijzeld (Jesaja 53: 5).
Kniel neer bij Hem, want daar woont God. Aan Zijn doorboorde voeten zult
u het vinden: hulp en heil; daar is het ook te horen: ‘Vrees niet, Ik help u.’
Het oordeel is daar al geweest en zal daar nooit meer komen. God zal Zijn
waarheid nimmer krenken; Zijn Woord wordt altoos trouw volbracht. Dat
geeft verwachting! Ook voor Israël.
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Legaten

Indien u Stichting 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 € ............

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 Ne
derland meer bekendheid te geven aan het
Shaare Zedek Ziekenhuis 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 Financiële Betrouwbaarheid.
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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BESTUUR

Werk gaat onverminderd door

D

it nummer staat wel een
beetje in het teken van
afscheid. Elders in dit nummer geven
we aandacht aan het afscheid van
onze gewaardeerde PR-medewerker,
de heer Henk Geluk.

Vele jaren heeft Henk
Geluk zich ingezet voor
Stichting Shaare Zedek.
Over zijn afscheid leest
u op pagina 7.
Hij wordt opgevolgd
door Marijke de WitBakker.

In Jeruzalem vond ook een afscheid
plaats nu Uri Schwarz, na 32 jaar
werkzaam te zijn geweest in de staf
van het ziekenhuis, met pensioen is
gegaan. Vele jaren was hij voor ons
het aanspreekpunt en wisten we ons
verzekerd van zijn belangstelling en
support voor ons werk als stichting
ten dienste van het Shaare Zedek
Ziekenhuis. Meermalen bracht hij
- doorgaans op ons verzoek - een
bezoek aan Nederland en werden er
contacten gelegd met onder andere
de NPV en de CHE. Onvergetelijk
was destijds zijn aanwezigheid bij
en bijdrage aan de zogenaamde
Katwijkdagen, waar hij zonder microfoon (het was namelijk shabbat) een
volle kerk wist toe te spreken.

Kinderen voorbereiden op
operatie Ondertussen gaat het
werk in het ziekenhuis onvermin
derd voort. Indrukwekkend om in het
artikel ‘Uit het ziekenhuis’ op pagina
5 te lezen hoe er een speciaal programma is ontwikkeld om kinderen,
die voor een operatie staan, daar zo
goed mogelijk op voor te bereiden
om de spanning weg te nemen.
Daarvoor kan een prentenboek
worden gebruikt, een mondmasker
met aardbeiengeur en andere middelen.
Uw steun onverminderd nodig
Ook uw steun voor het ziekenhuis
door gebed en gaven zijn onverminderd nodig. Helpt u mee dat het
ziekenhuis een plek van vrede en
verbinding kan blijven in de complexe samenleving van Jeruzalem?
Met een hartelijk shalom,
Ds. H. Korving, voorzitter.

Van harte wensen we hem in deze
nieuwe fase van zijn leven samen
met zijn vrouw Gods onmisbare
zegen toe. Wij prijzen onszelf gelukkig dat hij als vrijwilliger beschikbaar
blijft en betrokken blijft bij de acti
viteiten voor Shaare Zedek in Scandinavië en in Nederland. Hij schrijft
daar zelf iets over in zijn column.
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UIT HET ZIEKENHUIS
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Tekst: Audrey Gross

Hoe bereid je
een kind voor op
een operatie?
Bij Shaare Zedek doen we er alles aan om elke
patiënt die geopereerd moet worden, goed voor te
bereiden. Patiënten kunnen zich meestal beter ont
spannen als ze weten wat hun te wachten staat voor
en tijdens de operatie. Ze voelen zich dan minder
gestresst, wat de operatie veiliger en makkelijker
maakt. Zo’n goede voorbereiding is bij kinderen nog
essentiëler.

H

et blijft een uitdaging om kinderen uit te leggen wat er gaat gebeuren zonder hen af te
schrikken. Want alles is vreemd en onbekend voor hen.
De staf van ons kinderziekenhuis heeft hiervoor een
speciale methode ontwikkeld.
Vooraf uitleg door speciaal team Neem Levy*. Levy
is 5 jaar, hij moet binnenkort geopereerd worden. De
ouders van Levy hebben we uitgenodigd om een paar
dagen voor de operatie naar ons kinderziekenhuis te
komen. Daar worden ze gastvrij ontvangen door een
speciaal daarvoor opgeleid team. Ze beginnen met het
samen lezen van een boek met mooie platen erin. Deze
geven op eenvoudige wijze stap voor stap weer wat
Levy en zijn ouders kunnen verwachten op de dag van
de operatie.
Ook fysiek kennismaken Ook fysiek maakt het
patiëntje kennis met wat er allemaal gaat gebeuren. Eén
van de zusters laat Levy de pyjama zien die hij straks
aankrijgt en het schort dat zijn ouders voor en na de
operatie moeten dragen. “En”, zegt ze, “je krijgt ook
een armbandje om waar al jouw gegevens op staan.”

Daarna mag Levy de atributen bekijken en aanraken die
tijdens de operatie worden gebruikt, zoals het mondmasker (met aardbeien geur) waarmee hij onder narcose
gebracht zal worden. Levy loopt nieuwsgierig langs de
‘vlinder’ IV canula en al de andere medische apparatuur
die er in de operatiekamer en op de ziekenzaal staan.
Soms is een andere locatie beter Soms kiezen onze
medewerkers ervoor om een patiëntje op een andere
locatie voor te bereiden, afhankelijk van hoe een kind
is en wat het aankan. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar de
‘dieren therapieruimte’ en doen net alsof één van de
konijnen of cavia’s geopereerd moet worden. Andere
kinderen hebben er meer baat bij als dit gesprek in één
van onze snoezelkamers plaatsvindt. Deze omgeving
helpt hen om rustig te worden en vermindert hun stress.
Ook ons Playmobil-ziekenhuis helpt vaak bij de verwer
king. Levy vindt Playmobil geweldig. Hij pakt een klein
Playmobil mannetje, zet hem in een rolstoel en rijdt hem
naar de operatiekamer. Hij wacht even, kijkt ernaar, legt
het poppetje vervolgens op een ziekenhuisbed en rijdt
deze naar de ziekenzaal. “Zo, klaar”, zegt Levy terwijl hij
over zijn schouder naar zijn moeder kijkt.
Elk kind een op maat gerichte aanpak Zo proberen
we in ons ziekenhuis ervoor te zorgen dat elk kind een
op maat gerichte aanpak krijgt en dat het later - voor
zover dat mogelijk is - op een positieve manier terug
mag kijken op zijn verblijf in het ziekenhuis. Net als
Levy. Een rustige en ontspannen patiënt is immers een
patiënt die sneller en beter zal herstellen.
*gefingeerd om privacyredenen
Shaare Zedek Nieuws 155
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Tekst: J. Roeberts-Koekkoek

UIT HET ZIEKENHUIS

Delegatie Christelijke Hogeschool
Ede op bezoek

Vertegenwoordigers van de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE) brachten op woensdag 18 mei 2022 een
bezoek aan het Shaare Zedek Ziekenhuis. Aanleiding
voor het bezoek is een reeds jarenlange samenwer
king tussen het ziekenhuis en de hogeschool. Daar
naast was er in die week een partnerprogramma bij
de Bar-Ilan University in Tel Aviv waar de CHE aan
deelnam.
Aanwezig voor het Shaare Zedek Ziekenhuis: Uri
Schwarz. Aanwezig vanuit de CHE: Cees van den
Berg, Iede Commenie, Femmie Prins, Jenny Roeberts.

Vlnr: Cees van den Berg, Femmie Prins, Uri Schwarz,
Jenny Roeberts, Iede Commenie

W

e worden warm welkom geheten door Uri
Schwarz. Maar niet voordat ook wij langs
de security zijn geweest, iets dat we overal tegenkomen
in Israël en bijna als normaal voelt. Uri neemt ons mee
naar de kinderafdeling van het ziekenhuis. We krijgen
een indrukwekkende uitleg en demonstratie van de
muziektherapie die ze daar geven aan ernstig zieke
kinderen. Het helpt kinderen hun emoties te benoemen
en een plek te geven. Afgelopen maart publiceerde het
Shaare Zedek Ziekenhuis een onderzoek naar de positieve effecten van muziek op mensen die onder narcose
een behandeling ondergaan. Daaruit blijkt dat muziek
een gunstig effect op het hartritme heeft. We lopen
door naar een ruimte die je niet verwacht in een ziekenhuis. We staan namelijk plotseling tussen de konijnen
en vogels. Deze dieren, die uiteraard heel tam en vrij
van ziektes zijn, worden gebruikt voor diertherapie bij
kinderen.
Uri neemt ons verder mee in het bijzondere verhaal
van het ziekenhuis dat dit jaar 120 jaar bestaat en is
daarmee het oudste ziekenhuis in de regio. Eén van de
oprichters is een Nederlandse rabbijn. Vele plakkaten
aan de muur met Nederlandse schenkingen maken de
banden met ons land zichtbaar. Zorg verlenen volgens
de principes van het Joodse geloof staat centraal in het
ziekenhuis. Het behoud van leven is hierbij bijzonder
belangrijk. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het aantal
bevallingen dat het ziekenhuis doet (22.000 per jaar).
Ook hebben ze 75 neonatologie intensive care bedden,
dat is voor een ziekenhuis zeer hoog.
We spreken mogelijkheden door voor verdere samenwerking met onze studenten van diverse opleidingen.
Uiteraard onze verpleegkundestudenten, maar ook voor
onze ICT-studenten is het ziekenhuis een leerzame plek.
Denk aan de uitdagingen op het gebied van ICT en
veiligheid.

Muziektherapie aan ernstig zieke kinderen
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We kijken terug op een prachtig bezoek en wij heten
hen in het najaar van harte welkom op de CHE.

Tekst: ds. H. Korving

ACTIEF

Een onuitputtelijke bron
Stichting Shaare Zedek neemt afscheid van Henk
Geluk. In januari 2008 aangetreden als PR-mede
werker. In dit artikel leest u wat hij voor de stichting
heeft betekend.
Het bestuur van de Stichting Shaare Zedek stond in
het jaar 2007 voor een belangrijke beslissing. Vanwege
het terugtreden van onze toenmalige PR-medewerker
die als vrijwilliger veel voor onze stichting heeft
betekend, hebben we ons bezonnen op de toekomst.
Daarbij hebben we de vraag onder ogen gezien of wij
niet de stap zouden moeten zetten naar een zekere
professionalisering van dit werk. Dit heeft ertoe geleid
dat in januari 2008 de heer Henk Geluk in die functie
kon worden benoemd. Per 1 oktober 2022 treedt hij uit
deze functie terug en wordt hij opgevolgd door mw.
Marijke de Wit-Bakker, met wie u in het vorige nummer
reeds kon kennismaken.
Vlnr: Henk Geluk tijdens een bezoek aan het ziekenhuis

Tomeloze inzet Namens het bestuur van de stichting
wil ik hem hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet
voor Stichting Shaare Zedek. In de beginjaren heeft hij
naast het ontwikkelen van de communicatie en PR ook
op veel plaatsen in het land door middel van presentaties het werk van de stichting onder de aandacht
mogen brengen op een enthousiasmerende wijze.
Later is dit overgenomen door onze ambassadeurs.
Hij bleek te beschikken over een schier onuitputte
lijke bron van frisse ideeën, die veelal aanzet gaven
voor het door-ontwikkelen van het beleid. Hij hield de
ontwikkelingen in Goede Doelen Land nauwlettend
in de gaten. Zijn adviezen waren voor het bestuur van
onschatbare waarde. Zijn contacten met het ziekenhuis
waren intensief. Onder zijn leiding groeide het aantal
donateurs en verjongde ook de achterban. Moderne
communicatiemiddelen werden ingezet om de be
langstelling van de achterban in de 21e eeuw te blijven
trekken. Hij legde contacten met scholen, organisaties
en netwerken en wist zo de horizon te verbreden.
Met de liefde van zijn hart Deze summiere opsomming is geen adequate weergave of samenvatting van

en Prof.dr. Ofer Merin, algemeen directeur van SZMC

het vele werk dat Henk Geluk met de liefde van zijn
hart heeft mogen verrichten. Want dat merkte ieder
die hem hierover sprak: dat hij dit deed met een
hartelijke betrokkenheid op het Joodse volk en een
diepgewortelde motivatie. Wij spreken onze welgemeende dank uit voor de zorgvuldige wijze waarop
Henk Geluk zijn werk heeft verricht en voor de fijne
manier waarop we in de achterliggende jaren hebben samengewerkt. Bovenal wensen we hem en zijn
vrouw de zegen toe van de God van Israël, de God
en Vader van de Heere Jezus Christus.
Gemotiveerde opvolger van start Per 1 oktober
zal mw. Marijke de Wit-Bakker dus het gezicht van
de Stichting Shaare Zedek naar buiten zijn. In de
colofon vindt u de nieuwe contactgegevens. We zijn
dankbaar dat we in haar persoon een zeer geschikte
en gemotiveerde opvolger van Henk Geluk hebben
gevonden. We wensen haar bij de uitvoering van dit
werk van harte Gods zegen toe.
Shaare Zedek Nieuws 155
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Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

FINANCIËN

Project wordt breed
gedragen

N

De accountant heeft de
jaarrekening 2021 gecon
troleerd. Deze jaarreke
ning bestaat uit de balans
en de staat van baten en
lasten. Het jaarverslag is
vóór 30 juni gepubliceerd
op onze website www.
shaarezedek.nl. In dit
nummer vindt u zoals
gebruikelijk, een kort
verslag over het financiële
boekjaar 2021.

aast de controle door
de accountant vindt er
tevens controle plaats door het
CBF, toezichthouder goede doelen.
Deze controle door het CBF is voor
u als gever een extra zekerheid dat
uw gift(en) maximaal voor het doel
bestemd worden. Dit waarborgt
tevens onze ANBI status. De totale
bestedingen aan de doelstelling in %
van de totale baten was in 2021 het
mooie percentage van 95.
Als bestuur zijn we dankbaar voor
alle ontvangen giften en legaten die
wij in 2021 dankzij u hebben mogen
overmaken naar Jeruzalem. Ook hier
geldt: dank God in alles. Dit geeft
nieuwe energie om samen met u dit
dankbare werk in het huidige jaar en
de jaren daarna, als God het geeft, te
mogen blijven doen.
Het huidige project Het huidige
project, Palliatieve Zorg aan kinderen
in hun laatste levensfase, is juist nu na
de internationale corona epidemie
belangrijker geworden dan ooit.
Het ziekenhuis is heel dankbaar dat

wij samen met een medische staf
aldaar dit nieuwe project kunnen
financieren. Voor het ziekenhuis was
dit geheel nieuw en bouwen vanaf
de bodem. Alle knowhow en het
vrij maken van medici is in korte tijd
opgebouwd. Als bestuur gaan wij
dan ook in het jaar 2022 door met
het bijeen brengen van giften voor
dit doel. Gezien de vele giften in de
afgelopen periode, wordt deze actie
breed gedragen. Wij zien dit aan de
ontvangen giften van kerken, dona
teurs en bedrijven die aangevuld
worden met warme omschrijvingen.
Hartelijk dank daarvoor!
Verantwoording / Legaten In de
maand mei hebben wij een legaat
ontvangen van Mw. A. v. B. met een
bedrag van € 20.200.- en in juli een
bedrag van € 1.000.- van Mw. B.P.
Ook van het Shaare Zedek Koor is
het mooie bedrag ontvangen van
€ 20.000.-. Zij hebben dit bedrag
bijeengebracht door o.a. ontvangen
giften naar aanleiding van livestream
uitzendingen.

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2021 Stichting Shaare Zedek
2021

BATEN
€
Baten uit eigen
fondswerving 375.895
Overige baten 10.000

2021

2020

%

€

%

97,4 388.808
2,6 15.000

96,3
3,7

Som der baten 385.895 100,0 403.808 100,0

LASTEN
€
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting / bewustwording 28.101
Ziekenhuis Shaare Zedek
350.000
Kosten eigen fondswerving
23.382
Beheer en administratie
23.568
Som der lasten
Resultaat
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2020

%

€

%

7,3 30.507
90,7 315.000
6,0 24.363
6,1 21.535

7,6
78,0
6,0
5,3

425.051 110,1 391.405
- 39.156 - 10,1 12.403

96,9
3,1

Tekst: Uri Schwarz, ex-directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

COLUMN

A

Samen blijven
inzetten

ls iets je hart heeft, is het moeilijk om daar weg
te gaan. In het verleden heb ik een paar keer
afscheid moeten nemen van mensen waarvan ik
echt heb gehouden. En ja, dat was heel zwaar!
Mijn laatste afscheid was heel anders. In de eerste plaats
omdat het initiatief deze keer bij mijzelf vandaan kwam, na
een periode van lang wikken en wegen. Na 32 jaar Shaare
Zedek - meer dan de helft van mijn leven - heb ik begin
dit jaar de directie gevraagd of het mogelijk was om met
vervroegd pensioen te gaan. Dit besluit was niet makkelijk,
want ik kan niet onder woorden brengen hoeveel ik van ons
prachtige ziekenhuis houd. En dit was al zo vanaf het begin
dat ik bij het ziekenhuis betrokken raakte. Toch vond ik het
tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie.
Om een lang verhaal kort te maken, per 1 augustus jl. ben ik
officieel met pensioen gegaan. Er zijn veel mooie woorden
gesproken en geschreven over mijn bijdrage aan de groei
en ontwikkeling van het ziekenhuis. Ik werd er klein onder.
Als er zelfs maar 10 procent van waar is, dan moet ik iets
goeds gedaan hebben.

Inzet voor stichting in Nederland blijft Hoewel ik vanaf het
begin van plan was om vrijwilligerswerk voor ons ziekenhuis
te blijven doen, deed het mij heel erg goed toen de directie
mij vroeg om contactpersoon te blijven van Stichting Shaare
Zedek in Nederland. Ik hoefde er niet over na te denken en
heb meteen ‘ja’ gezegd. Ik heb namelijk altijd een bijzondere band gehad met mijn vrienden in Holland, zowel
persoonlijk als geestelijk.
‘Pikei Avot’ (‘Hoofdstukken der Vaderen’) is een samenstelling van ethische wijsheden uit de Rabbijns-Joodse traditie.
In hoofdstuk 2.16 van dit mooie boek staat: “Rabbi Tarfon
zei altijd: ‘Het is niet jouw plicht om het werk af te maken,
maar het laat je evenmin vrij om het naast je neer te leggen.” Een spreuk die heel goed bij mijn nieuwe levensfase
past. Ik kijk ernaar uit om ons samen te blijven inzetten voor
het mooie werk van Shaare Zedek!
Vlnr: Prof.dr. Ofer Merin, Prof.dr. Jonathan Halevy
en Uri Schwarz ter gelegenheid van zijn afscheid van
het SZMC
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Tekst: Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

COLUMN

Een essentiële en waardevolle bijdrage
aan volk en vaderland

G

raag wil ik jullie voorstellen aan één van onze ruim
400 ‘Sherut Leumi’. Sherut Leumi
kunnen heel breed worden ingezet
in de Israëlische samenleving. Denk
hierbij aan het onderwijs, welzijn,
onder risicojongeren, de overheid,
de gezondheidszorg, hulp aan immigranten… en zo kunnen we nog wel
even doorgaan.

In Israël geldt een dienst
plicht voor zowel jon
gens als meisjes. Voor
hen die om religieuze,
medische of andere
redenen niet in het
Israëlische leger kun
nen dienen, is er de
mogelijkheid om vervan
gend vrijwilligerswerk
te gaan doen (Sherut
Leumi of nationale vrij
willigersdienst). Dit
vrijwilligerswerk zorgt
ervoor dat deze jongeren
toch een essentiële en
waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan hun
volk en land.
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Lily wordt Sherut Leumi We maken
kennis met Lily. Lily maakte Aliya uit
Londen samen met haar familie toen
ze 10 jaar oud was (Aliya is terugkeer
van Joden naar Israël). Omdat ze
uit een religieuze familie kwam en
graag in de toekomst verpleegster
wilde worden, besloot ze het land te
gaan dienen als Sherut Leumi. Na het
afronden van de middelbare school,
deed ze een jaar vrijwilligerswerk in
een dagcentrum voor overlevenden
van de Holocaust. Ze voelde daar dat
ze nog meer zou willen betekenen
voor de Israëlische gemeenschap
voordat ze met haar studie zou beginnen. Ze besloot om nog een jaar
vrijwilligerswerk te gaan doen.
Shaare Zedek was voor Lily een voor
de hand liggende keuze omdat haar
familie al een jarenlange intensieve
band heeft met ons ziekenhuis. Deze
begon al bij haar overgrootmoeder.
Ook Lily’s oma van moederskant was
nauw bij Shaare Zedek betrokken
door vrijwilligerswerk. Zij werd daarna
zelfs voorzitter van het Shaare Zedek
kantoor in Engeland en is nu bestuurslid van het internationaal bestuur
van ons ziekenhuis. Lily’s vader is ook
bestuurslid.

‘Waar niemand wil werken’ Toen aan
Lily werd gevraagd of ze voorkeur had
voor een bepaalde afdeling binnen
het ziekenhuis, luidde haar antwoord:
“Plaats me maar ergens waar niemand anders wil werken.” De afdeling
interne geneeskunde is een moeilijke
plek om te werken. Er gebeuren vaak
heftige dingen. Het is een afdeling
waar zeer ernstig zieke patiënten ver
pleegd worden met allerlei verschillende klachten en van verschillende
leeftijden.
De werkdag voor Lily begint daar om
06:30 uur. Ze zijn met een team van
drie meiden, samen verdelen zij de
taken die gedaan moeten worden. Lily
begint met een rondgang langs alle
kamers en checkt of er iets aangevuld
moet worden, zoals desinfectiepompjes, handschoenen en ID stickers voor
op de bedden. Ook zorgt ze ervoor
dat de patiëntendossiers op orde zijn.
‘s Morgens vroeg moeten de verschillende afgenomen testen zo snel
mogelijk naar de laboratoria gebracht
worden. Tegen 08:00 uur maakt Lily
samen met haar collega’s het ontbijt
klaar en brengt dit rond. Sommige
patiënten kunnen zelf niet eten en
hebben daarbij hulp nodig. Rond
10:00 uur haalt Lily de patiënten op
die naar een andere afdeling gebracht
moeten worden voor bijvoorbeeld
een röntgenfoto of MRI-scan. Lily is
opgeleid en bevoegd om bepaalde
tests zelf uit te mogen voeren, zoals
het maken van een hartfilmpje (ECG).
Ondertussen is het 11:00 uur, tijd om
de lunch te bereiden, die om 12:30 uur
rondgebracht moet worden.

Tekst: Carmen Hoogendijk van Chr. Kinderkoor Samuël

ACTIEF

Kinderkoor Samuël
in actie voor
Shaare Zedek
Ook dan moet er weer geholpen worden bij het
eten. Na de lunch zet Lily de ‘bloedkar’ klaar, die
wordt gebruikt voor het afnemen van bloed. Rond
14:30 uur kunnen de lunchbladen weer opgehaald
worden en zorgen de vrijwilligers ervoor dat de
patiënten zo comfortabel mogelijk liggen of zitten.
De ochtenddienst zit erop, het is 15:00 uur.
Ook veel te doen in de middagdienst Als Lily
een middagdienst draait, probeert ze de patiënten
zoveel mogelijk te helpen met hun vragen als ze op
het ‘belletje’ drukken. Ze ordent het archief waar
alle medische benodigdheden liggen. Ook plakt ze
ID-stickers op de bloedafnameformulieren die de
artsen haar hebben gegeven. Zo weten de flebotomisten bij wie ze bloed moeten afnemen en waarop
getest moet worden. Tussendoor blijft ze ook de
patiënten helpen als dat nodig is. Om 17:30 uur
moet het eten klaargezet worden en weer rondgebracht. Om 19:00 uur zit de dienst erop en mag
Lily naar huis. De ‘Bat Sherut’ die de avonddienst
doet, zal alle dingen afhandelen waar de vrijwilligers
in de morgen- of middagdienst niet aan toe zijn
gekomen.

Bij het kinderkoor Samuël ontstond het verlangen
om juist in coronatijd iets te doen ter bemoedi
ging van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruza
lem. Er werd een CD opgenomen met de naam
Sh’ma Yisrael.
De kinderen kregen een persoonlijke verkooplijst en
in een paar maanden tijd hadden ze al ruim 800 CD’s
verkocht. Per verkochte CD mochten de kinderen 1
euro zelf houden. Er waren kinderen die ook dat geld
voor het Shaare Zedek Ziekenhuis wilden bestemmen. Of die hun spaarpot omkeerden. Sommigen
verzamelden maandenlang lege flessen en stopten
het statiegeld in een potje voor Shaare Zedek. In
totaal haalden ze samen het prachtige bedrag op
van € 10.000!
Tijdens een concert van het kinderkoor Samuël met
het Urkermannenkoor Hallelujah overhandigden
de kinderen dit bedrag symbolisch op een boekrol
aan Henk Geluk van Stichting Shaare Zedek. Met de
collecte erbij was de totale opbrengst van die avond
ruim € 17.000. Geloofd zij de God van Israël!

Begin dit jaar kwam op de afdeling interne geneeskunde ook een afdeling voor Corona patiënten.
Dit had behoorlijk impact op Lily’s werkzaamheden.
Bij de Covid-patiënten moesten Lily en haar collega’s beschermende kleding dragen en uiterst
voorzichtig zijn. Dit maakte dat ze veel meer tijd
nodig hadden om alle taken uit te voeren. Maar
gelukkig zijn ze toch goed door deze coronatijd
heengekomen. Eind augustus heeft Lily haar jaar
bij Shaare Zedek afgerond. Ze is nu begonnen met
haar studie Verpleegkunde. Hopelijk zien we Lily
over een aantal jaren weer terug, niet als één van
de ‘Sherut Leumi’ maar als een volledig gekwalificeerde verpleegkundige!
Shaare Zedek Nieuws 155
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De huidige situatie
op (PPCU) Pediatric
Palliative Care Unit
Momenteel zijn er 8 kinderen
die palliatieve thuiszorg ontvangen. Er zijn 5 opnamen en
20 kinderen die nog in staat
zijn naar het ziekenhuis te ko-

PPCU PROJECT 2021-2022

men voor de noodzakelijke
zorg. De verwachting is een
jaarlijkse groei van 15 kinderen
in de thuiszorgsituatie (‘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.

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 vergoeding van
zorgverzekeraars zijn begrensd,
hetzij in dagen en/of apparatuur)
maakt palliatieve zorg tot een
‘zorgenkindje’.
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