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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-
der land 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 
be schermd. De stichting staat onder toezicht 
van de Raad voor Financiële Betrouwbaar-
heid.

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

Toezichthouder CBF heeft 
vastgesteld dat  Stichting 
Shaare Zedek voldoet 
aan de normen van de 
erkennings regeling voor 
goede doelen.
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Psalm 121 is het reislied van alle kinderen van God. Aanvankelijk werd het 
gezongen door de Joden die terugkeerden uit Babel. Zij hieven hun ogen op 
naar de bergen van Sion, waar de Heere in Zijn heilige tempel woonde. Zij 
verwachten hun hulp van de Heere, Die Sion tot Zijn woning heeft verkoren. 
Maar het is en blijft het pelgrimslied van allen die de Heere vrezen. Door de 
hele psalm heen horen we het vertrouwen van de dichter in de God van het 
verbond, Die ook de Schepper is van de hemel en van de aarde.
 
De weg van een christen door de woestijn van het leven is een weg van strijd 
en moeite. Vele gevaren omringen hem en vele vijanden zijn op de been. Toch 
is zijn reis een zekere reis, want hij heeft een waakzame en getrouwe gids: de 
Bewaarder Israëls. Hij is het die tot de discipelen heeft gezegd: ‘En zie, Ik ben 
met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.’ Een betere bescherming 
kan een mens zich niet wensen. De ogen van de Heere zijn dag en nacht open 
over Zijn volk. Hij sluimert niet. Dat wil zeggen dat er geen ogenblik is dat de 
aandacht van de Schepper van de einden der aarde verslapt.
 
Ook als een reiziger op weg naar Sion slaapt, waakt de Bewaarder Israëls. Hij 
zorgt om Christus’ wil voor hun veiligheid en voor hun behouden aankomst 
in het Sion dat boven is. Christus heeft voor hen de weg gebaand en beloofd 
dat de poorten der hel Zijn gemeente niet zullen overweldigen. Zalig te weten: 
Geen kwaad zal u genaken; de Heere zal u bewaken. Verschrikkelijk als we 
onszelf denken te kunnen bewaren en voor eeuwig zullen omkomen.
 

Tekst: ds. W. Silfhout, Veenendaal

‘Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch 
slapen.’
                                                                     Psalm 121: 4                                                            

ISRAëLS BEwAARDER   

Prof. Jonathan Halevy:
“De emotionele behoeften van 
kankerpatiënten zijn vaak net zo 
belangrijk als hun praktische en 
medische behoeften.”

7



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Nieuw oncologisch centrum 
opent in november
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e uitkomst van de verkiezin-
gen in Israël die op het mo-

ment van schrijven nog aanstaande 
zijn, zal bekend zijn wanneer u deze 
regels leest. Terwijl dit de samen-
leving behoorlijk bezighoudt, gaat 
het werk in het Shaare Zedek Zieken-
huis onverminderd en ongehinderd 
voort. De vijfde coronagolf brak alle 
records wat betreft opnamecijfers 
in het ziekenhuis. Regelmatig zijn er 
nieuwe ontwikkelingen, zoals recent 
een eerste donorbeenmergtrans-
plantatie. Eén van de belangrijkste 
highlights betreft de opening van 
een nieuw oncologisch centrum, het 
Helmsley Cancer Center in novem-
ber.   

Mars voor het leven Een delega-
tie van het Shaare Zedek MC heeft 
onlangs deelgenomen aan een 
mars voor het leven in Auschwitz-
Birkenau. De directeur-generaal van 
SZMC prof. Ofer Merin is de zoon 
van een holocaust-overlevende, het-
zelfde geldt voor Uri Schwarz.   
Hij schrijft over dit bezoek in zijn 
column, waarbij hij en zijn familie 
-vier generaties- ook de geboorte-
plaats van zijn vader in Polen hebben 
bezocht, met alle emotionele herin-
neringen van dien. Deze tragedie 
van de holocaust zou niet hebben 
plaats gevonden als we toen onze 
eigen staat zouden hebben gehad, 
zo eindigt hij zijn column. Bij een 
herlevend antisemitisme, niet in 
de laatste plaats in West-Europa, 
dient dit besef voortdurend levend 
gehouden te worden. Christenen 

dienen hierin voorop te lopen in hun 
gebed en steun voor het Joodse 
volk. Wat ons betreft mag u dit con-
creet maken door uw support voor 
het werk van onze stichting. 

Een ziekenhuis met een hart 
Naast ‘grote’ gebeurtenissen zijn 
het dikwijls juist ook de ‘gewone’ 
en minder spectaculaire en alle-
daagse dingen die het Shaare Zedek 
Ziekenhuis maken tot wat het in zijn 
ambitie wil zijn: een ziekenhuis met 
een hart; een hart voor mensen, van 
welke afkomst, godsdienst, politieke  
richting of huidskleur ook. Dat heeft 
een Nederlandse dame gemerkt die 
op de luchthaven kwam te vallen en, 
naar later bleek een heup gebroken 
had, via ons kantoor in Nederland 
het nummer van Shaare Zedek MC 
kreeg en aldaar is geopereerd en 
liefdevol werd verpleegd. 

Wat Audrey schrijft over de verlo-
ving en het huwelijk van hun dochter 
die haar militaire dienstplicht heeft 
beëindigd, geeft een inkijkje in het 
huiselijke leven en de vreugde die zij 
ervaren om dit alles in Jeruzalem te 
kunnen meemaken. 

Kortom, in dit nummer weer een ge-
varieerd boeket aan lezenswaardige 
artikelen die naar wij hopen u te 
meer zal motiveren uw verbonden-
heid met het Joodse volk te continu-
eren en te concretiseren.

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

Regelmatig zijn er 
nieuwe ontwikkelingen 
in het Shaare Zedek 
Ziekenhuis.
Wat blijft is de ambitie: 
een ziekenhuis zijn met 
een hart.

D
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                         Tekst: Audrey Gross 

E

Vakantie in het 
ziekenhuis...

en week geleden, kreeg ik een telefoontje 
van een vriendelijke Nederlandse man die 

me vertelde dat hij mijn nummer had ontvangen van 
iemand van onze Nederlandse Stichting Shaare Zedek. 
Hij, zijn vrouw en een paar goede vrienden waren net 
in Israël aangekomen. Ze komen al meer dan 30 jaar 
elk jaar naar Israël en dit was hun eerste keer weer na 
corona. Zijn vrouw was gevallen op het vliegveld, maar 
besloot toch direct naar het hotel te gaan en wat uit 
te rusten. De volgende ochtend drong één van hun 
vrienden - die toevallig verpleegkundige was - er sterk 
op aan om toch maar even voor alle zekerheid naar de 
‘Terem’ te gaan (‘Terem’ is de medische spoedeisende 
hulp). Na het maken van een röntgenfoto was het 
meteen duidelijk dat het ernstiger was dan verwacht. 
Ze had inderdaad een gebroken heup en moest ge-
opereerd worden. Na wat wikken en wegen, werd 
besloten om de operatie hier in Israël te laten uitvoeren 
en niet te wachten tot hun terugkeer in Nederland. De 
patiënte hoefde niet lang na te denken in welk zieken-
huis dat zou gebeuren, in het Shaare Zedek Ziekenhuis 
natuurlijk! 

Onder de indruk van hun positieve houding De ope-
ratie vond plaats en G’d zij dank, verliep alles voorspoe-
dig. Ik bezocht de lieve vrouw en haar echtgenoot en 
was echt onder de indruk van hun positieve houding. 
In plaats van boos en teleurgesteld te zijn omdat hun 
geplande vakantie niet door kon gaan en ze deze tijd in 

het ziekenhuis door moesten brengen, waren ze allebei 
alleen maar dankbaar voor de warme zorg en voor alles 
wat ze mee mochten maken. De man was tot tranen 
toe geroerd toen hij beschreef hoe hij die vrijdagavond 
een familielid van de patiënt naast zijn vrouw de Kidoesj 
hoorde uitspreken. Kidoesj betekent letterlijk heiliging 
en is de zegening die wordt uitgesproken bij de aan-
vang van de sjabbat en feestdagen. Op sjabbat wordt 
op vrijdagavond en zaterdagochtend voor de aanvang 
van de hoofdmaaltijd een zegening uitgesproken over 
een beker wijn of druivensap. Ze raakten bevriend met 
de twee andere patiënten op de kamer en hun families. 
Ze bemoedigden en hielpen elkaar tijdens hun verblijf 
in het ziekenhuis. Het Nederlandse echtpaar heeft dit 
alles als heel bijzonder ervaren. Het heeft hun meer 
inzicht in het Israëlische geloof en hun cultuur gegeven.  

Kom een volgende keer als bezoekers De vrouw 
vertelde me - met een grote glimlach op haar gezicht - 
dat ze nu een deel van Israël in haar lichaam heeft dat 
ze voor altijd bij zich zal dragen! Ik heb zelden mensen 
gezien met zo’n positieve houding ten opzichte van wat 
het leven je toeschikt. Ik ben er zeker van dat dit - in 
combinatie met hun diepe en zuivere geloof in G’d - 
hen in staat stelde om op de meest inspirerende manier 
met deze situatie om te gaan. Ik weet dat ze dit artikel 
zullen lezen omdat ze al heel lang donateur zijn van 
Stichting Shaare Zedek en alles wat in het Shaare Zedek 
Nieuws staat altijd met interesse lezen. Via deze weg wil 
ik hen de hartelijke groeten doen en - als G’d het wil - 
de volgende keer als jullie weer in Israël zijn, kom dan 
alsjeblieft als bezoe kers voor een rondleiding door het 
ziekenhuis en niet als patiënten!

Het is niet ongebruikelijk dat toeristen onverhoeds 
in ons ziekenhuis terechtkomen tijdens hun bezoek 
aan Jeruzalem. Graag wil ik een verhaal delen dat 
zeker zal aanspreken. 

              



6

UIT HET ZIEKENHUIS
              



Prof. Ofer Merin, directeur-generaal van Shaare Zedek 
mocht de eerste patiënten verwelkomen in het nieuwe 
centrum. “Dit was een heel emotioneel moment. Ook 
voor de vele mensen die betrokken waren bij het tot 
stand komen van dit centrum. Het geeft een gevoel van 
diepe dankbaarheid en voldoening om te zien dat de 
patiënten nu gebruik kunnen maken van de vele moge
lijkheden die dit gebouw biedt.’

H et centrum is zo gebouwd dat de patiënt zich 
er op zijn gemak voelt, met open ruimtes, het 

gebruik van natuurlijke materialen en veel lichtinval van 
buiten. Het in Canada gevestigde architectenbureau 
Farrow Partners ontving een internationale architectuur-
prijs voor het ontwerp van dit cancer center. 
 
Het nieuwe centrum, met een oppervlakte van meer 
dan 12.000 vierkante meter, stelt Shaare Zedek in staat 
om volledige zorg te kunnen aanbieden op oncologisch 
gebied, inclusief een radiotherapeutisch centrum. Hier 
bevindt zich allerlei nieuw ontwikkelde uitrusting, zoals 
bijvoorbeeld een CT-simulator en andere zeer geavan-
ceerde imaging apparatuur (apparatuur voor medische 
beeldvorming). 

Impressie van het nieuwe 

Helmsley Cancer Center
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                       Tekst: Rozi Flörsheim 

Helmsley Cancer Center
verwelkomt
eerste patiënten

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem mocht 
begin november één van de meer gedenkwaardige 
ontwikkelingen in haar 120-jarige bestaan beleven: 
“We startten met de behandeling van de eerste 
patiënten in het nieuwe Helmsley Cancer Center.”  
De opening van het zes verdiepingen tellende cen-
trum vertegenwoordigt het hoogtepunt van jaren 
van planning en bouw.  
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Op de onderste verdieping van het cancer center 
be vindt zich het Radiotherapy Institute. Dit is onder-
gronds gebouwd om zo te kunnen voldoen aan de 
extreem zware en specifieke technische veiligheids-
voorschriften rondom stralingszorg. Het instituut heeft 
ook een CT-simulator, een cruciaal hulpmiddel voor 
het in kaart brengen van de tumor: grootte, vorm en 
locatie.
 
De bovenste verdiepingen huisvesten meerdere 
behandelruimtes voor poliklinische zorg. Waaronder 
een geheel nieuwe oncologisch dagopname afdeling 
en meerdere onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten met 
seminarruimtes en een speciaal auditorium.
  
“De visie van dit centrum is geïnspireerd door het 
feit dat wij de afgelopen jaren gemerkt hebben dat 
de emotionele behoeften van kankerpatiënten vaak 
net zo belangrijk zijn als hun praktische en medische 
behoeften”, legt prof. Jonathan Halevy, president van 
Shaare Zedek, uit. “We zijn onze vele partners in Israël 
en over de hele wereld ontzettend dankbaar dat zij het 
mogelijk gemaakt hebben om dit oncologisch centrum 
te bouwen.”
 
Prof. Nir Peled, directeur van het Oncology Institute 
voegde eraan toe: “Dit centrum geeft Shaare Zedek 
de mogelijkheid om toonaangevende oncologische 
zorg te bieden. We mogen hier werken met geavan-
ceerde technologie en betrokken, deskundige arts en. 
Hierdoor hopen we onze patiënten nog beter te 
kunnen helpen. Zowel op medisch als op emotioneel 
gebied. Want daar doen we het uiteindelijk voor.” 

Het centrum is nog niet helemaal klaar. Zo zullen er in 
de komende maanden nog verschillende werkzaam-
heden plaatsvinden rondom het gebouw. De officiële 
opening zal waarschijnlijk rond Pesach zijn. 

    

Stichting Shaare Zedek

OOK MET EEN 
ADVERTENTIE STEUNT 
U HET ‘ZIEKENHUIS 
MET EEN HART’
Informatie:
Verloop magazines, Caroline Molendijk
cmolendijk@verloop.nl
Telefoon 078-6912899
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COLUMN
Tekst: Uri Schwarz, ex-directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

Vier generaties samen in 
Piotrkow

De oorlogsjaren wist mijn 
vader te overleven door erg 

hard te werken in zes verschillende 
concentratiekampen in Polen en 
Duitsland. Toen hij uiteindelijk in 1945 
werd vrijgelaten, woog hij nog maar 
36 kilo! Het grootste deel van zijn 
familie, inclusief zijn ouders en twee 
broers en zussen, was vermoord in de 
Duitse gaskamers, maar samen met 
twee andere broers overleefde mijn 
vader deze oorlog.

Ik heb vaker gesproken over de Holo-
caust en mijn familie, maar de reden 
dat ik het nu weer ter sprake breng, 
is omdat ik deze regels nu schrijf op 
de meest vervloekte plek op aarde: 
Auschwitz. Hier is elke steen en stof, 
zelfs 77 jaar na de bevrijding, nog 
steeds bedekt met bloed. Meer dan 
1,2 miljoen Joden werden vermoord 
onder andere in Auschwitz - Birkenau, 

en nu ben ik hier weer om proberen 
te begrijpen hoe dit kwaad kon ge-
beuren.

Samen met 25 familieleden Dit 
keer bezoek ik samen met 25 familie-
leden Polen en speciaal mijn va ders 
woonplaats Piotrkow. Dit bezoek is 
anders dan mijn vorige bezoeken. 
Allereerst omdat de enige persoon 
van die generatie die nog in leven is, 
mijn oom Henning, die in januari 96 
jaar wordt, mee was en getuigde van 
zijn ervaringen en waar hij verbleef in 
deze verschrikkelijke jaren. 
We waren daar met vier generaties 
samen. Ook mijn 14-jarige klein-
dochter had ik overgehaald om mee 
te gaan, zodat zij de verhalen weer 
door kan vertellen. Vooral omdat bin-
nenkort er niemand meer over zal zijn 
om ons uit eerste hand uit te leggen 
wat er is gebeurd.

        

In 1924 werd mijn 
overleden vader geboren 
in de Poolse stad Piotrkow 
Trybunalski. Hij heeft een 
mooi leven, een goede 
opvoeding en Joods reli-
gieus leven gehad totdat 
de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. Toen moest hij 
de mooiste jaren van zijn 
jeugd doorbrengen als ge-
vangene en slaaf voor de 
Duitse nazi’s.

Vier generaties samen:

Uri Schwarz met op de foto links 

van hem zijn oom Henning en 

rechts zijn dochter en kleindochter



Twee van mijn kinderen leidden de 

‘Mars voor het Leven’

        

Doorgaan met vertellen en uitleggen De eerste 
generatie sprak aanvankelijk liever niet over de 
Holocaust. Velen van hen schaamden zich en 
velen, zoals mijn vader, hadden elke nacht nacht-
merries over de Holocaust. Dan zag hij al zijn kin-
deren en kleinkinderen nacht na nacht voor zich in 
de gaskamers! Hierdoor was de tweede generatie, 
zoals ik, bang om vragen te stellen. Via de derde 
generatie vernamen we pas alle gruweldaden die 
de mensen van de generatie van de Holocaust 
hadden doorgemaakt. Nu is het aan de 3e en de 
4e generatie om door te gaan met vertellen en 
uitleggen. En dit zal heel moeilijk worden nu de 
eerste generatie bijna weggevallen is….

Een onbeschrijfelijke ervaring We vierden 
samen de shabbat en we baden in de (deels) 
herbouwde synagoge waar mijn vader en zijn 
voorvaders generaties lang hun dagelijkse routine 
hadden tot ongeveer 80 jaar geleden.
Het was een onbeschrijfelijke ervaring toen mijn 
oom naar de Thora werd geroepen en hij huilde 
als een kind toen hij de traditionele zegen in het 
Hebreeuws uitsprak en God dankte voor de vijf 
boeken van Mozes. In dit gebouw zou hij 82 jaar 
geleden zijn Bar Mitswa gekregen hebben… 
Beter laat dan nooit!

Elkaar gaan respecteren Ik ben inmiddels weer 
terug in Israël. Ik ben er van overtuigd dat er geen 
belangrijker plaats voor het Joodse volk is dan 
Israël. Deze tragedie zou niet plaatsgevonden 
hebben als we toen onze eigen staat hadden. 
Helaas neemt het antisemitisme in Polen en de 
rest van de wereld nog steeds toe. Laten we 
samen hopen en bidden dat de mensheid elkaar 
gaat respecteren - de hele mensheid of het nu 
Joden, christenen of moslims of anderen zijn. Wat 
onze huidskleur ook is, ieder mens is geschapen 
naar het beeld van G’d.

ACTIEF

Actiemarkt

Tekst: M. de Wit-Bakker

Zaterdag 1 oktober jl. organiseerde de Hervorm-
de Gemeente Zwartebroek-Terschuur een actie-
markt ten behoeve van het Shaare Zedek Zieken-
huis in Jeruzalem.

Een deel van de gemeente hoopt DV in maart 2023 
naar Israël te gaan en een bezoek te brengen aan 
het ziekenhuis. Graag willen zij dan ook een ‘cheque’ 
overhandigen. 

De actiemarkt heeft het mooie bedrag van € 600,- 
opgebracht. Hiermee zitten ze al op een bedrag van 
€ 5.500,- voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Om stil 
van te worden. We zijn heel blij en dankbaar met 
deze steun en betrokkenheid!
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Nieuwjaarsconcert
Alblasserdam
Datum  DV 14 januari 2023, aanvang 19.30 uur
Plaats  Grote Kerk Alblasserdam

Shaare Zedek Koor 
 o.l.v. Mark Brandwijk
Orgel  Arie van der Vlist
Vleugel  Rens de Winter
Dwarsfluit  Kees Alers
Hobo  Evelyn Heuvelmans

Christelijk Kinderkoor Samuël 
 o.l.v. Arie van der Vlist

Spreker  Ds. J.C. de Groot
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Geef uw familie, vrienden en 
collega’s voor de feestdagen 
een bijzonder cadeau!
 
Schenk een JNF Chanoeka 
boomcertificaat en steun hiermee 
Israël door een boom te planten in 
de Negev woestijn vanaf € 18. 

       

					Kijk	hier:	www.jnf.nl/chanoekacertificaten

Nieuw boomcertificaat, 
deel het licht… 

Maak 
Israël 
groen!

scan de QR-code



FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Project PPCU wordt in 
2023 voortgezet

Het vertrouwde beeld van de 
acceptgirokaart gaat per 1 

juni 2023 verdwijnen. Voor de oudere 
donateurs onder ons zal dit even 
lastig zijn om een nieuwe betaalwijze 
te vinden. De overgang naar deze 
nieuwe betaalwijze is volop in ontwik-
keling. Samen met de drukkerij die 
ook de verzending voor ons verzorgt, 
hopen wij daar begin volgend jaar op 
terug te komen.  

Het nieuwe project In de afgelopen 
twee jaar hebben wij samen met u, 
gelden ingezameld voor de nieuwe 
afdeling van Palliatieve Zorg aan 
kinderen (PPCU). De nood onder 
deze kinderen is groot. Dit mooie 
en dankbare project voor kinderen 
in hun laatste levensfase willen wij 
in 2023 voortzetten. Het zieken-
huis heeft leven hoog in het vaandel 
staan. Dit geldt zeer zeker ook voor 
de kinderen. 

De thuiszorg voor kinderen in de laat-
ste levensfase laat helaas te wensen 
over, daarom ziet het ziekenhuis zich 
gesteld voor een nieuwe uitdaging 
om deze kinderen te helpen. De 
structurele toename van deze pal-
liatieve zorg naar de toekomst willen 
zij zeker stellen. Omdat euthanasie in 
het SZMC volstrekt taboe is en de be-
handelingskosten in de eindfase van 
het leven niet altijd vergoed worden, 
zijn wij twee jaar geleden met dit 
project gestart. Laat deze zorg rond 
het levenseinde ook onze zorg zijn. 

Daarom vragen u vrijblijvend om dit 
project te blijven ondersteunen. Het 
zal je kind maar wezen die de termi-
nale zorg niet krijgt omdat hiervoor in 
Israël geen geld beschikbaar is. Van 
harte aanbevolen.

Financiën In het vorige nummer 
hebben wij de verkorte jaarcijfers 
gepubliceerd. Een compleet overzicht 
van de jaarcijfers is voor 1 juli reeds 
gepu bliceerd op onze website, dit is 
geheel volgens de ANBI regels. Onze 
site vindt u op www.shaarezedek.nl.
Wanneer u dit nummer leest hebben 
wij opnieuw een mooi bedrag van       
€ 75.000,- overgemaakt naar het 
Shaare Zedek Medical Center te Jeru-
zalem. Dit was mede mogelijk na de 
ontvangst van een prachtige gift. Een 
ieder groot of klein, hartelijk dank.

Overige informatie Via ons blad 
willen wij graag uw aandacht vragen 
voor het volgende. Het Shaare Zedek 
Ziekenhuis publiceert regelmatig 
nieuwe promotie video’s op You Tube. 
Hierin kunt u in het kort zien hoe het 
ziekenhuis een snelle ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Mede dankzij uw 
giften kunnen wij vanuit Nederland 
een constante donatie blijven geven. 

Dit geeft ons de vrijmoedigheid om 
u te vragen het ziekenhuis blijvend te 
ondersteunen met uw gebeden en 
uw giften. Laten wij het volk Israël niet 
vergeten, ook wanneer de spanningen 
wereldwijd toenemen.  

    

Het project ‘Palliatieve 
Zorg aan kinderen’ 
(PPCU) voorziet in een 
grote behoefte. Kinderen 
helpen in de laatste 
levens fase is een dank-
bare opgave. Om deze 
zorg structureel te kunnen 
bieden, is voortzetting in 
2023 voor het ziekenhuis 
erg belangrijk.
Blijft u ook ondersteunen 
met uw gebeden en giften?
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QR code  Indien u deze 
QR code activeert, kunt u 
rechtstreeks doneren.   
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COLUMN

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

inds de laatste keer dat jullie 
over mijn dochter hoorden, 

rondde zij haar dienstplicht af, reisde 
ze een beetje door Europa en last but 
not least verloofde ze zich! Ze is ver-
loofd met haar jeugdliefde. Ze kennen 
elkaar al meer dan zes jaar en zien er 
eerlijk gezegd uit als een tweeling. 
Hij maakt net zo goed deel uit van 
onze familie als mijn dochter met die 
van hem. 

...hun leven als team opbouwen 
Jong trouwen (22 jaar) is goed omdat 
dit het stel de mogelijkheid geeft om 
samen ‘op te groeien’ en hun leven als 
team op te bouwen. Het zal wel een 
uitdaging worden, omdat ze slechts 
vier dagen na hun bruiloft allebei aan 
de universiteit zullen beginnen. De 
meeste 22-jarigen in Europa zijn soms 
al afgestudeerd en beginnen aan 
hun eerste baan. In ons geval gaan 

‘de kinderen’ allebei na 4 jaar uit zo’n 
om geving weer studeren. Omdat ze 
allebei voor dubbele majors gaan, zul-
len ze een behoorlijk gevulde agenda 
hebben. Dit maakt de kans op een 
goede baan naast hun studie moeilijk, 
althans voor het eerste jaar.

Geweldige ‘co-ouders’ We zijn 
echt gezegend om te weten dat onze 
dochter geweldige ‘co-ouders’ heeft. 
Ik besloot om deze meer passende 
benaming te gebrui ken in plaats 
van ‘schoonouders’. Als ouders van 
het bruidspaar hebben we dezelfde 
culturele achtergrond en wat nog be-
langrijker is, we hebben respect voor 
elkaar. Respect is het sleutelwoord 
voor een goede relatie.  

Voelt nog steeds als een verre 
droom Op het moment dat ik deze 
column schrijf, zijn we precies één 

S
Onze kinderen delen onze liefde
voor Jeruzalem

Eigenlijk was ik niet van 
plan geweest om wat ik 
nu ga schrijven met jullie 
te delen. Maar aangezien 
ik jullie de afgelopen 
jaren steeds deelgenoot 
heb gemaakt van de 
levensreis van mijn 
oudste dochter met alle 
Israëlische mijlpalen, 
dacht ik dat het niet fair 
zou zijn om de nieuwste 
ontwikkelingen niet te 
vertellen. 



week verwijderd van de bruiloft. De jurk en alle 
familieoutfits liggen klaar, de tafelverdeling is zo 
goed als af, op een paar kleine dingetjes na. En 
toch voelt dit alles nog steeds als een verre droom... 
Ik weet niet of het komt omdat we nu midden in 
het Joodse Loofhuttenfeest zitten en druk zijn met 
koken, gasten ontvangen en feestvieren. Of zou het 
een soort ontkenning zijn? Eén ding is duidelijk,  we 
hebben allemaal een goed gevoel bij de bruiloft en 
zijn er rustig onder. Mijn dochter en haar vriend ken-
nen elkaar al heel lang en zijn toegewijd aan elkaar. 
En wij als families mogen elkaar. Dit maakt dat alles 
aanvoelt als een heel natuurlijke, logische vervolg-
stap in hun relatie. 

...een lange weg afgelegd Als ik denk aan de 
religieuze cere monie die zal komen, gaan mijn ge-
dachten terug naar mijn eigen bruiloft zo’n 26 jaar 
geleden. Op dat moment woonden noch mijn man, 
noch ik in Israël en toch hadden we besloten om in 
Jeruzalem te trouwen, zo dicht mogelijk bij de oude 
stad en de heiligste plaats van het Jodendom. Als ik 
hierover nadenk, besef ik dat mijn man en ik samen 
een lange weg hebben afgelegd. Uiteindelijk zijn 
we naar Israël verhuisd en nu mogen onze kinderen 
in onze voetsporen treden. Dit maakt me blij en 
dankbaar. Het is duidelijk dat onze kinderen onze 
liefde voor Jeruzalem - onze heilige stad - delen 
en zich ook verbonden weten met het land van de 
Bijbel. Het voelt goed om te weten dat we na zo’n 
2000 jaar ballingschap eindelijk weer thuis zijn!

ACTIEF

Groot Nederlands
Koor en
Kinderkoor Samuël

Tekst: M. de Wit-Bakker

Vrijdagavond 28 oktober jl. werd er een Hervor-
mingsavond gehouden in de Nieuwe Kerk te 
Delft. Het thema was: ‘Het geloof is een lege 
hand’, een citaat van Maarten Luther. 

Sprekers waren dominee L. den Breejen en Jacco 
van Delden. Het Groot Nederlands Koor o.l.v. Harm 
Hoeve en het kinderkoor Samuël o.l.v. Arie van der 
Vlist verleenden hun medewerking. Het was een hele 
mooie, leerzame en muzikale herdenkingsdienst. 

Een deel van de collecte was bestemd voor Stichting 
Shaare Zedek. We mochten het mooie bedrag van    
€ 500,- ontvangen. Hiervoor zeggen we de organisa-
tie heel hartelijk dank! 

...midden in het Joods Loofhuttenfeest
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De Pediatric Palliatieve Care Unit 
(PPCU-afdeling) staat onder leiding 
van dr. Iris Fried, specialist in pedia-
trische 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 toege-
wijd iemand aanwezig is voor prakti-
sche 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 laatstge-
noemde extra kosten met zich 
meebrengt (de ver goeding van 
zorgverzekeraars zijn begrensd, 
hetzij in dagen en/of apparatuur) 
maakt palliatieve zorg tot een 
‘zorgenkindje’. 

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 huidige situati e
op (PPCU) Pediatric 
Palliati ve Care Unit

Momenteel zijn er 8 kinderen 
die palliati eve thuiszorg ont-
vangen. Er zijn 5 opnamen en 
20 kinderen die nog in staat 
zijn naar het ziekenhuis te ko-
men voor de noodzakelijke 
zorg. De verwachti ng is een 
jaarlijkse groei van 15 kinderen 
in de thuiszorgsituati e (‘Home 
Hospice’). 

Vanwege de onvolledige ver-
goedingenstructuur is deze af-
deling op dit moment al verlies-
gevend.

PPCU PROJECT 2021-2022


