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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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Jezus spreekt deze woorden tot zeventig discipelen. Zij zijn door Jezus 
uitgezonden om in iedere stad en plaats te gaan, waar Jezus komen zou. Uit 
kracht van Zijn Naam hebben zij zieken genezen en aan hen verkondigd dat 
het Koninkrijk van God dichtbij hen gekomen was. Ook hebben zij, uit kracht 
van de Naam van Jezus, duivelen uitgeworpen. Als zij bij terugkomst dit met 
blijdschap aan Jezus vertellen, zien zij dat Jezus Zich in Zijn geest verheugt.  

We lezen dan hoe er een jubelende vreugde in het hart van Jezus leeft. Niet 
alleen om de ervaringen van deze discipelen, maar in het bijzonder dat 
Jezus in dit alles ziet en hoort hoe het welbehagen van Zijn hemelse Vader 
voorspoedig voortgaat. Het is een verheugd zijn in God naar waarde nooit te 
danken. Daarom dankt Hij Zijn Vader ook dat Hij deze wonderen aan Zijn 
kinderen heeft geopenbaard. ‘Ja, Vader, want alzo is het Uw welbehagen 
geweest.’ Jezus weet dat dit welbehagen boven alles geopenbaard zal worden 
in Zijn bitter lijden en sterven; ‘Mijn ziel U opgedragen wil U alleen behagen.’ 

Daar hebben deze discipelen nog geen oog of oor voor gehad. En toch zegt 
Jezus: ‘Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want Ik zeg u dat veel 
profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het 
niet gezien en te horen hetgeen gij hoort en hebben het niet gehoord.’ Hoe 
zalig is dan nu het volk dat de ogen van het geloof heeft geslagen op het Lam 
van God dat de zonden van de wereld heeft weggenomen. Die het zelf uit Zijn 
mond hoorden: ‘Het is volbracht!’ Maar wee onzer, indien wij op zo’n grote 
zaligheid geen acht geven.
 

Tekst: ds. J.C. de Groot

‘Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet’
                                                                       Lukas 10: 23b                                                            

aan zijn kinderen geopenbaard   

Op pagina 6 leest u over het red
dingsteam dat vanuit het Shaare 
Zedek Ziekenhuis naar Turkije 
is gestuurd. 
Prof. Ofer Merin:
“We zijn blij en dankbaar dat we 
dit hebben mogen doen.”
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Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Bid ook om de vrede van
Jeruzalem
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oewel wij het als stich-
ting niet als onze taak zien 

om commentaar te leveren bij de 
actuele gebeurtenissen en politieke 
ontwikkelingen, staat het anderzijds 
ook niet los van de praktijk van het 
alledaagse leven in Jeruzalem en 
met name in het ziekenhuis, al was 
het alleen maar omdat slachtoffers 
van de aanslagen er worden ver-
pleegd. Laten wij elkaar des te meer 
aanvuren: Bid om vrede voor Jeru-
zalem. Maar ook: Bid om de vrede 
van Jeruzalem. Dat is de vrede die 
van Jeruzalem uit zal gaan als het 
Joodse volk zijn Messias zal hebben 
herkend en beleden. 

Mobielvrije dag De sabbat is een 
dag om die vrede te oefenen. Geen 
dag van slavernij, maar van vrijheid. 
Hoe gemakkelijk wij onszelf tot 
slaven maken van (verslaafd raken 
aan) de mobiele telefoon is ieder 
bekend, maar weinigen stellen perk 
en paal aan het gebruik. Lees dan 
de tip van Uri Schwarz die ook goed 
toepasbaar is op onze eigen situatie: 
de rustdag als mobiel-vrije dag! Wat 
een rust zal dat creëren. 

Oog voor het milieu Oog heb-
ben voor het milieu is een zaak die 
in het Joodse denken van ouds is 
gegeven. Audrey Gross verwijst 
naar verschillende bronnen uit de 
Joodse geschriften waarin op grond 
van Deuteronomium 20 : 19-20 
wordt uitgewerkt dat we niet op een 
verspillende manier met ons eten en 
onze grondstoffen mogen omgaan. 
Wie de God van de Bijbel dient, 

wordt zorgvuldig in de omgang met 
mens en dier en schepping. Dat ver-
taalt zich niet alleen naar de opera-
tiekamer en de verpleegafdeling, 
maar ook naar een bewustere manier 
van omgang met materialen.

Vragenrubriek En dan is er nog een 
nieuwtje: een nieuwe rubriek gaat 
van start, een heuse vragenrubriek 
waarbij u allerlei vragen over het 
Joodse leven aan Audrey mag stel-
len, die zij in een volgende nummer 
zo goed mogelijk zal beantwoorden. 
Op die manier kunt u zelf ook dich-
ter bij het Joodse leven komen en 
meer vertrouwd raken met hun op-
vattingen. We hopen en verwachten 
dat daar een levendig gebruik van 
zal worden gemaakt. 

Bericht uit het ziekenhuis Uri 
Schwarz onderging een ernstige 
operatie waarna een traject van 
revalidatie volgt. Om deze reden 
kan hij zijn taken voor het ziekenhuis 
voorlopig niet vervullen. We wensen 
hem een voorspoedig herstel onder 
de zegen van God de Almachtige.

Herdenking We leven toe naar de 
herdenking van de oprichting van de 
Staat Israël 75 jaar geleden, op 14 
mei 1978. Daar zullen we ongetwij-
feld nog op terugkomen.

Voor u allen een hartelijk en welge-
meend shaloom,

Ds. H. Korving, voorzitter

Het kan u niet ontgaan 
zijn dat de spanningen 
tussen Joden en Pales
tijnen weer zijn opge
lopen in Israël. Naast 
de spanningen tussen 
de verschillende be
volkingsgroepen zijn er 
ook behoorlijke span
ningen onder het Joodse 
volk zelf tegen het beleid 
van de hui dige regering. 
Het laatste wordt door 
velen gezien als mede de 
oorzaak van het eerste. 

H

Het bestuur heeft met 
ontroering kennis genomen 
van het overlijden van de 
heer Klaas Bokma, de 
oprichter van onze stichting. 
In een In memoriam geden-
ken we met dankbaarheid 
zijn grote betrokkenheid bij 
ons werk.
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E en delegatie onder leiding van ziekenhuis-
bestuurder Professor Jonathan Halevy en 

Uri Schwarz bezocht de CHE en Ziekenhuis Gelderse 
Vallei. Het Shaare Zedek en de CHE werken al langer 
samen en gaan nu intensiever kennis uitwisselen, met 
name op het gebied van palliatieve zorg en de plek 
van medisch-ethische vraagstukken in de praktijk van 
verpleegkunde. 

De samenwerking richt zich in het bijzonder op CHE-
studenten. Het ziekenhuis krijgt met gastcolleges in 
Nederland en werkbezoeken in Jeruzalem een vaste 
plek in het CHE-minorprogramma Global health en 
de minor Israël. Minoren zijn opleidingsonderdelen 
van enkele maanden binnen de bacheloropleidingen 
waarmee studenten zich verder specialiseren. Beide 
instellingen verkennen komende tijd de mogelijk-
heden voor onderzoeksprojecten en kennismakings-
stages voor CHE-studenten voor de werkgebieden 
verpleegkunde, ICT en bedrijfskunde.

Dank voor jarenlange inzet Tijdens dit werkbezoek 
ontving Henk Geluk een plaquette van professor 
Jonathan Halevy en Uri Schwarz als dank voor zijn 
jarenlange inzet voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. 
Henk was vanaf 2008 PR-medewerker van Stichting 
Shaare Zedek Nederland en is per 1 oktober 2022 met 
pensioen gegaan. 

Het Shaare Zedek Hospital Jeruzalem en de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) tekenden op 
maandag 5 december 2022 in Ede een overeen
komst tot een intensievere samenwerking. 

              

Samenwerkingsovereenkomst

Bij de bovenste foto: Professor Jonathan Halevy 

en Jan Hol CvB voorzitter van CHE ondertekenen 

de samenwerkingsovereenkomst

Bij de onderste foto: Henk Geluk krijgt een plaquette 

van professor Jonathan Halevy en Uri Schwarz

ACTIEF
Tekst: M. de Wit-Bakker
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Wat was namelijk het geval? Het Reformatorisch Dagblad heeft vanaf 1975 vier acties voor het 
Joods-orthodoxe Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem gehouden, die toen samen het grote 
bedrag van 1,4 miljoen gulden opbrachten. Mede door dit werk heeft het Shaare Zedek Zieken-
huis, toen nog in de Jaffa Street gevestigd, een dusdanige bekendheid gekregen bij de achterban 
van het Reformatorisch Dagblad, dat velen achter dit werk wilden blijven staan. Van diverse kanten 
kwamen aanvragen voor dia- en voorlichtings avonden binnen, terwijl vele kerkenraden en particuli-
ere personen giften bleven over maken. Dat was een soort luxeprobleem.

Het Reformatorisch Dagblad kon hierin namelijk voor zichzelf geen permanente taak zien. Om 
echter toch de steun voor het ziekenhuis te continueren, werd besloten een afzonderlijke stichting 
in het leven te roepen. Dit kwam in 1982 tot stand onder leiding van de heer Bokma, samen met 
de heer Bernard Zimmer uit Londen, die toen Europese vertegenwoordiger van het ziekenhuis was. 
De heer Klaas Bokma hoorde dus bij de initiatiefnemers en de mannen van het eerste uur. Zonder 
aan de inzet van anderen te kort te willen doen, kan hij de voortrekker en het gezicht genoemd 
worden van Stichting Shaare Zedek destijds.

De jaren door is zijn betrokkenheid op de stichting gebleven, ook toen hij zelf vanwege zijn leeftijd 
niet langer deel uitmaakte van het bestuur. Het is met grote dankbaarheid dat we dat in ge-
dachtenis houden. Moge de Heere zijn kinderen en verdere familie met Zijn troost ondersteunen. 

Ds. H. Korving, 
voorzitter

Op 14 januari 2023 overleed in de leeftijd 
van 91 jaar de heer Klaas Bokma, bekend 
als de eerste directeur van het Reforma
torisch Dagblad. Zijn functie bij het RD 
leidde echter ook tot een bijzondere band 
met de Stichting Shaare Zedek.

In memoriam
Klaas Bokma

BESTUUR
Tekst: ds. H. Korving, voorzitter  |  Beeld: Renate Bleijenberg
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Veel personeel was gewond geraakt of omgekomen of 
waren op zoek naar vermiste familieleden. De situatie 
was schrij nend. Samen met vrijwillige Turkse medische 
teams uit andere regio’s konden we het heropenen, 
zodat het ziekenhuis nu weer een spoedeisende hulp, 
intensive care-afdeling, operatiekamers en een intramu-
rale ziekenhuisafdeling heeft.

Ook heeft het team veel mannen, vrouwen en kinderen 
kunnen helpen en levens kunnen redden. De gebeurte-
nissen waren heftig en aangrijpend. Zo heeft het team 
ook een man geholpen, die 110 uur onder het puin had 
doorgebracht. Hij was opgesloten in een luchtzak. Hij 
overleefde zonder voedsel en water met nachttempera-
turen van -7 graden. “We hebben God gedankt voor dit 
wonder”, verzucht een medewerker.
 
Professor Ofer Merin: “De humanitaire inspanningen in 
situaties als deze vinden we heel belangrijk. Niet alleen 
om levens te redden, maar ook om de bevolking te 
helpen om zo snel mogelijk weer een mate van stabi-
liteit te krijgen en zich zelfstandig te kunnen redden. We 
zijn blij en dankbaar dat we dit hebben mogen doen.” 

V anuit het Shaare Zedek Ziekenhuis is een 
team van zes medische specialisten naar de  

door aardbevingen getroffen regio’s in Turkije gestuurd 
binnen de Field Hospital Operations-missie van de IDF 
(Israëlische leger). 
 
Professor Ofer Merin, directeur van het Shaare Zedek 
Ziekenhuis stond aan het hoofd van het veldhospitaal. 
Hij heeft de afgelopen jaren verschillende soortgelijke 
missies naar rampgebieden over de hele wereld geleid.  
 
In tegenstelling tot eerdere missies hebben ze dit 
keer het veldhospitaal opgericht in samenwerking met 
een lokaal ziekenhuis. Tot voor de aardbeving had dit 
ziekenhuis een belangrijke functie in de wijde omge-
ving. Maar door de aardbeving lag alles stil. 

Op maandagochtend 6 februari 2023 werden Zuid 
Turkije en Noord Syrië getroffen door een krachtige 
aardbeving. Israël, samen met andere landen, rea
geerde snel en stuurde onmiddellijk een reddings
team naar Turkije.   

Reddingsteam naar Turkije

              

UIT HET ZIEKENHUIS
Tekst: Rozi Florsheim
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Sje’elot: vragen

en paar dagen geleden had ik het genoegen 
Leendert en zijn dochter Maartje Trouwborst 

te mogen verwelkomen voor een rondleiding door het 
ziekenhuis. Leendert is bestuurslid van Stichting Shaare 
Zedek Nederland en ook een bekende van ons in Jeru-
zalem. Eind vorig jaar bezocht hij ons nog met zijn vrouw 
Martine. Zoals veel van onze toegewijde Nederlandse 
vrienden probeert hij zijn kinderen al op jonge leeftijd 
liefde voor Israël en het Joodse volk mee te geven. Eén 
van de manieren waarop dit kan, is door als gezin naar 
Israël te gaan of één-op-één met hen naar Israël af te 
reizen. Zo ook Leendert en Maartje. Deze keer was het 
Maartjes beurt om voor het eerst van haar leven naar Is-
raël te gaan voor een hele bijzondere vader/dochter-reis! 

Rondleiding door het ziekenhuis Uiteraard was één van 
hun uitstapjes een bezoek aan het Shaare Zedek Zieken-
huis. We begonnen onze rondleiding in mijn kantoor. 
Eerst even bijpraten en Maartje beter leren kennen. Ik 
vond het belangrijk om er achter te komen waar haar 
interesses lagen. Want dit helpt mij om haar plaatsen in 
het ziekenhuis te laten zien, die voor haar interessant zijn. 
Blijkt achteraf dat we bijna twee uur met elkaar gespro-
ken hebben, voordat we zelfs maar aan de rondleiding 
begonnen! 

Het idee voor een nieuwe rubriek Dit bracht me op een 
idee... Maartje was nog nooit in Israël geweest en heeft 
niet vaak contact met Joodse mensen. Zij (en Leendert) 
hadden heel veel vragen over mijn jeugd in België, over 
waar mijn ouders en grootouders vandaan kwamen, hoe 
ze de Tweede Wereldoorlog als Joden overleefd hadden, 
waarom ik er destijds voor koos om met mijn man en kin-
deren naar Israël te verhuizen, hoe we koosjer eten, over 
ons geloof, politiek en over nog heel veel meer onder-
werpen. Dit bracht mij op het idee om met een nieuwe 
rubriek “sje’elot” te starten. “Sje’elot” is het Hebreeuwse 
woord voor “vragen”. 

Stel uw vragen Dus heeft u, lieve lezers, een vraag dan 
geeft “sje’elot” u de mogelijkheid om deze aan mij te 
stellen. De redacteur van Shaare Zedek Nieuws zal de 
vragen selecteren en ik zal deze zo goed mogelijk pro-
beren te beantwoorden. We hopen dat jullie dit net zo 
leuk vinden als wij en dat deze interactie ons nog meer 
aan elkaar zal verbinden. 

Vragen stellen is een sleutelelement in het Jodendom. 
Zoals tijdens de Cedernacht (Pesach) waar de avond 
begint met de bekende vraag van de kinderen aan tafel: 
“Wat is er vanavond anders dan alle andere avonden?” 
Maar ook bij de manier waarop we de Talmoed leren, 
meestal in groepen van twee. We dagen elkaar dan 
uit door elkaar vragen te stellen en steeds dieper in 
de probleemoplossing te graven. Het is leerzamer om 
vragen te blijven stellen dan om een pas klaar standaard 
antwoord te krijgen. We hechten veel meer waarde aan 
het denkproces dan aan het uiteindelijke resultaat. Door 
na te denken over wat je moet vragen en hoe je je vraag 
moet formuleren, stimuleer je je denken veel meer dan 
alleen het ontvangen van kant-en-klare informatie... 
dus doe je mee? Zet je denk muts op en begin met het 
insturen van je vragen! 

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

Een nieuwe rubriek. “Sje’elot” is het Hebreeuwse 
woord voor “vragen”. De redaktie legt uw vragen 
voor aan Audrey Gross en zij beantwoordt deze 
vanuit het ziekenhuis in Jeruzalem.  

E

?
Vragen kunnen gestuurd worden naar 

info@shaarezedek.nl 
onder vermelding van Sje’elot.

Met de post mag natuurlijk ook:
 M. de WitBakker, Wijk 6 nr. 109, 8321 VG  Urk

UIT HET ZIEKENHUIS
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DONEER ONLINE: WWW.SHAAREZEDEK.NL 

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

M 06-12363723 I 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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óveel verschillende nationaliteiten met zóveel 
verschillende achtergronden in één ziekenhuis. 

En wij als Hollanders waren daar evenzo hártelijk welkom! 
Een familiereis naar Israël vraagt veel voorbereiding. 
Bovenaan het lijstje stond de verjaar dagswens van onze 
dochter, die 19 werd in Israël. Vanwege haar opleiding 
als verpleegkundige wenste ze een rondleiding in 
het Shaare Zedek Ziekenhuis. En dit kon gerealiseerd 
worden! Via het Shaare Zedek Koor in Nederland werden 
we in contact gebracht met Audrey Gross. Wat heerlijk 
om een gids te hebben die onze taal verstaat en deze 
ook zelf prima spreekt. Hoe enthousiast en bewogen! Na 
een warm welkom kregen we veel informatie en werden 
ook al onze vragen beantwoord. Wat een diepe missie: 
gelijkheid, respect voor alle mensen, de Joodse wetten in 
acht nemend, pro-life voor het ongeboren kind, maar ook 
tijdens de stervensfase. 

Diversiteit Een rondleiding door het ziekenhuis laat 
deze diversiteit ook zien. In drie talen (Hebreeuws, Ara-
bisch en Engels) wordt iedereen van informatie voorzien. 
Een orthodoxe Jood staat naast een gesluierde moslim in 
de lift. De kindgerichte wachtkamers bieden de jongste 
patiënten ontspanning met diverse doe-activiteiten. Drie 
jonge tieners delen yoghurt, melk en versnaperingen uit 
aan wachtende bezoekers. Een bezoek aan de kinder-
afdeling laat zien hoe alles meewerkt om de kinderen op 
hun gemak te stellen en de draad van het normale leven 
voort te zetten. Voor langdurige en frequente patiënten 
wordt passend onderwijs gegeven. Diverse muziekin-
strumenten (o.a. een snoezel-stoel) kunnen onrustige 
patiënten kalmeren. In de ruimte met levende dieren 
zagen we jongeren intens genieten: tamme vogels, ham-

sters, konijnen… ze liepen op en over de schouders. Wat 
een heerlijke afleiding als je zoveel tijd in het ziekenhuis 
moet doorbrengen. 

Nieuwe Cancer Center Als laatste bracht Audrey ons 
naar het nieuwe Helmsley Cancer Center. Een nieuw 
gebouw dat stap voor stap in gebruik wordt genomen. 
In het vorige Shaare Zedek Nieuws is dit architectonisch 
hoogstandje, gevuld met zeer ge avanceerde apparatuur, 
al in de spotlights gezet. Wij waren verwonderd over 
zoveel mogelijkheden, zoveel zorg, zoveel drijfkracht in 
deze prachtig gebouwde en verlichte ruimte. Wat voel je 
het verschil om als gezonde toerist in het Beloofde Land 
dit indrukwekkende ziekenhuis te mogen bezoeken. Het 
Shaare Zedek Ziekenhuis is een warme plek waar ieder-
een (!) met alle zorgen en nood welkom is, waar een ge-
dreven team van artsen, gidsen, enz. met alle bewogen-
heid en betrokkenheid vecht voor ieder mensenleven. 
Dank dat we dit als gezin mochten ervaren!

Bart en Claudia, Willem, Inez, Nienke en Jurian de 
Jongh uit Lisse bezochten tijdens hun familiereis 
naar Israël het Shaare Zedek Ziekenhuis. Hier leest 
u hun verslag.

Een inspirerend 
bezoek

Tekst: familie De Jongh uit Lisse

Z

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

Nokia

Het bezoek in november 1986 
aan de papierfabriek in het 

kleine stadje Nokia zou, dacht ik, net 
zo verlopen als ieder ander bezoek.  
Maar die dag staat bij mij, bijna 37 
jaar later, nog helder in mijn hoofd 
gegrift. Die dag zou ik namelijk een 
bijzondere autorit gaan maken van 
ruim 190 km vanaf het stadje Nokia 
naar mijn huis in Helsinki.

Met een privéchauffeur Toen de 
directeur van het bedrijf hoorde dat 
ik van plan was om met de trein naar 
huis te reizen, stond hij er nadruk-
kelijk op dat zijn privéchauffeur mij 
naar huis zou brengen. Hoewel ik 
probeerde bezwaar te maken, liet hij 
me geen keuze, zijn chauffeur zou mij 
brengen. Zo reed ik kort daarna voor 
het eerst van mijn leven in een echte 
limousine, met een privéchauffeur 
mét bestuurderspet en een echt uni-
form. Ook was er een kleine koelbox 
waarin geen ‘nee’ zat, maar waarvan 
ik geen gebruik durfde te maken. 
Voor mij zag ik iets groots staan wat 
mij op de één of andere manier aan 
een telefoon deed denken. 

Je kon er echt mee bellen Na een 
tijdje vroeg ik aan de chauffeur of je 
hiermee echt kon bellen. Hij maakte 
duidelijk dat ik zoveel kon bellen als 
ik wilde. Dus besloot ik om 2 tele-
foontjes te plegen. De eerste was 
naar mijn vrouw om haar te vragen 
of ze kon raden waar ik was en waar 
ik vandaan belde. Ze kon het niet 
geloven. Dus mijn tweede telefoontje 

was toen we bijna de straat inreden 
waar ik woonde. Door de grote 
telefoon zei ik: ‘Loop nu snel naar het 
raam en kijk naar buiten…’ 

Heel gewoon 12 jaar later werd 
ditzelfde bedrijf het best verkochte 
mobiele telefoonmerk ter wereld! En 
de wereld was voorgoed veranderd! 
Ineens is het heel gewoon dat we 
allemaal een telefoon in onze auto’s 
hebben. Ja, we hebben deze eigen-
lijk altijd bij ons, waar we ook zijn of 
naartoe gaan. En hiermee zou de 
wereld nooit meer hetzelfde zijn.

‘Slaven’ van onze telefoons Op 
slag werden we ‘slaven’, van onze 
tele foons. De Bijbel onderwijst ons 
over ‘slavernij.’ Ik behoor tot een 
volk dat regelmatig in onze gebe-
den en door het lezen van de Bijbel 
eraan wordt herinnerd dat wij meer 
dan 400 jaar als slaven in Egypte 
hebben doorgebracht. Zonder het 
in de gaten te hebben, zijn we nu 
moderne ‘slaven’ van onze telefoons 
geworden.

Volgens de wereldstatistieken bren-
gen mensen gemiddeld 3 uur en 15 
minuten per dag op hun telefoon 
door. En we controleren onze tele-
foons gemiddeld 58 keer per dag.  
Ik vraag me af hoe veel van onze tijd 
wordt besteed aan ‘oproepen’ tot 
God en het leren van Zijn wijsheid. 

Ik ben bang dat er heel veel tijd 
besteed wordt aan ‘tijdelijke’ zaken 

         

Als opperrabbijn van 
Finland bezocht ik zo’n 
35 jaar geleden jaarlijks 
nogal wat fabrieken om 
ervoor te zorgen dat hun 
producten geschikt waren 
voor koosjer gebruik. Dit 
werd voornamelijk gedaan 
voor producten die naar 
het buitenland geëxpor
teerd zouden worden naar 
grotere Joodse centra zoals 
in de VS en Israël.



         

en dat we zo de kostbare tijd die we 
krijgen voorbij laten gaan.

Eén dag in de week geen ‘slaven’ 
Daarom ben ik heel blij en dankbaar 
dat onze rabbijnen op grond van de 
Bijbelse wet ons hebben verboden om 
telefoons op de Sabbat te gebruiken. 
Eén dag per week waarop we geen 
‘slaven’ zijn, maar waarop we face to 
face gewoon met elkaar praten zonder 
ondertussen e-mails te checken of 
het nieuws van de dag te lezen op 
ons beeldscherm. De telefoon staat 
gewoon uit.

Deze dag wordt doorgebracht met 
het gezin, samen bidden tot God, de 
Bijbel bestuderen, geestelijke liederen 
zingen en ja, soms teveel eten.
De waarheid is dat we op de sabbat 
op de beste manier met onze telefoon 
omgaan.

ACTIEF

Shaare Zedek Koor

Tekst: M. de Wit-Bakker

D.V. 30 september 2023 hoopt het Shaare Zedek 
Koor o.l.v. Mark Brandwijk een speciaal concert te 
geven in het kader van ‘75 jaar de staat Israël’. 

Arie van der Vlist, orgel en Arjan Wouters, vleugel. 
Hiernaast zullen diverse musici hun medewerking 
verlenen. Houdt u de website van het Shaare Zedek 
Koor in de gaten voor meer details. De collecte deze 
avond is, zoals gebruikelijk bij het Shaare Zedek 
Koor, voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. Dit concert 
wordt gegeven in de Grote Kerk van Gorinchem.
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ISRAËLZANGAVOND

Hersteld 
Hervormde Kerk

Ouderkerk a/d 
IJssel 

D.V. ZATERDAG 13 MEI 2023

Kinderkoor Samuël uit Alblasserdam
Gemengde koorgroep: 

Laudate Deum uit Leerbroek
Hammaäloth uit Alblasserdam

Seba-gemengd koor uit Krimpen a/d IJssel
Mannenensemble Ethan uit Noordeloos 

Leiding: Ds. W.M. van der Linden - Aanvang: 19.30 uur - Toegang vrij
Collecte t.b.v. Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem

Anne van Rijs, fluit
Maria Knops, harp

Jan Rozendaal, orgel
Arie van der Vlist, dirigent

Aankondiging
Israëlzangavond

OOK MET EEN 
ADVERTENTIE STEuNT 
u HET ‘ZIEKENHuIS 
MET EEN HART’

Informatie:
Verloop magazines, Caroline Molendijk
cmolendijk@verloop.nl
Telefoon 078-6912899
 

Stichting 
Shaare Zedek
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Ohmweg 31
2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99
info@verloop.nl

www.verloop.nl



FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

palliatieve zorg in het 
ziekenhuis én thuis

Het bestuur heeft besloten 
om het huidige project 

‘Palliatieve zorg rond het levens einde 
aan kinderen’ met een jaar te verlen-
gen. Ook in 2023 zullen wij uw bijdra-
gen hiervoor willen vragen. De totale 
afdracht voor deze zorg in 2022 was 
het mooie bedrag van € 320.000,-.
Dit bedrag is de totale som van ker-
kelijke giften, uw donaties, acties van 
scholen, giften vanuit het bedrijfs-
leven, legaten en niet te vergeten de 
prachtige bijdragen van het Shaare 
Zedek Koor en het kinderkoor Sa-
muël. Hartelijk dank.

Het huidige project Palliatieve 
zorg aan kinderen Het ziekenhuis 
staat open voor de zorg aan ieder-
een: moslims, Joden, christenen. 
Er wordt niet gediscrimineerd. Men 
gaat in het ziekenhuis uit van de 
bescherm waardigheid van het leven. 
Niemand van ons weet hoe de 
uitwerking van uw en onze inzet en 
giften nog mag zijn.  
De palliatieve zorg aan deze kinderen 
wordt niet alleen in het ziekenhuis 
geboden, maar ook in de thuis-
situatie, zodat deze kinderen aan 
het einde van hun jonge leven in 
hun vertrouwde omgeving kunnen 
sterven. We merken als bestuur dat 
dit project breed gedragen wordt en 
vragen of de Heere dit werk ook in 
het nieuwe jaar wil zegenen. Shaare 
Zedek betekent altijd nog “Poorten 
der gerechtigheid” naar aanleiding 
van Psalm 118 : 19.  

Alblasserdam Het Shaare Zedek 
Koor en het Kinderkoor Samuël 
hebben op 14 januari een prachtige 
avond verzorgd in de Grote Kerk te 
Alblasserdam. De kinderen kwamen 
heel gedisciplineerd voorop de kerk 
binnen, gevolgd door het koor. Wat is 
er door beide koren mooi gezongen. 
Een prachtige avond. De kinderen 
zongen alles uit hun hoofd en hadden 
diverse solo stukken ingestudeerd. 
De klanken van trompet en sjofar 
ontbraken niet. Als bestuurslid wil ik 
beide koren hartelijk bedanken voor 
deze prachtige avond.  

Jaarstukken De controle van de 
jaarstukken staat gepland voor het 2e 
kwartaal 2023. Na deze controle zullen 
wij zoals gewoonlijk een beknopte 
balans publiceren in ons nummer van 
juni. Daarnaast kunt u het volledige 
jaarverslag rond 1 juli lezen op onze 
website www. shaarezedek.nl.   

    

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.   

Palliatieve zorg aan 
kinderen
Uw giften voor dit mooie 
project zien wij graag op de 
rekeningnummers van 
Stichting Shaare Zedek:

ING Bank  IBAN  
NL51 INGB 0004 2954 26

ABN AMRO  IBAN  
NL74 ABNA 0436 4270 60
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Tekst: Audrey Gross, medewerker Department Resource Development and Public Relations SZMC

ls we wegwerpbekers, 
borden en bestek nodig 

hadden, konden we deze tot nu toe 
gewoon ophalen bij de afdeling faci-
liteiten. Maar dit zou vanaf nu anders 
gaan. Hila liet ons zien wat ze bij zich 
had. Het was een stapeltje papieren 
borden en een doos met 8 glazen 
bekers - één voor elk van ons - met het 
Shaare Zedek-logo erop gedrukt. Ik 
hoef natuurlijk niet te zeggen hoe blij 
wij waren met deze vernieuwing. 

Zorg voor het milieu Dit zette me 
aan het denken. Ik merk dat onze 
samenleving over het algemeen 
probeert meer zorg te hebben voor 
het milieu. Israël als land heeft hierin 
best nog wel wat stappen te maken. 
Toch kan ik zeggen dat in de 11 jaar 
dat ik hier nu woon, ik steeds meer 
bereidheid om mij heen zie om 
‘groener’ te worden. Ik heb er eerlijk 
gezegd nooit bij stil gestaan wat wij in 
het ziekenhuis hieraan zouden kunnen 
bijdragen. Maar nu kom ik erachter dat 
het Shaare Zedek Ziekenhuis al lange 
tijd werkt aan een plan om beter om te 
gaan met het milieu en hiervoor zelfs 
al diverse veranderingen heeft door-
gevoerd. 

Ook ingrijpende maatregelen Van 
de meest eenvoudige dingen - zoals 
het gebruiken van LED-verlichting - tot 
wat meer ingrijpende maatregelen, 
zoals het bouwen op een milieuvrien-
delijke manier en het hergebruiken van 
energie. Dit laatste doen ze bijvoor-
beeld door het omleiden en gebruiken 
van de warme lucht die vrijkomt bij het 
produceren van koele lucht door de 

airco. Ook streven we ernaar om in de 
toekomst alleen nog gebruik te maken 
van hybride voertuigen. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan. In zekere zin 
zie ik Israël als een soort startup-natie. 
Denk maar eens aan de belangrijke rol 
die Israël speelt in de hi-tech innovatie 
en aan de crea tieve uitvindingen met 
betrekking tot water- en zonne-ener-
gie, druppel irrigatie of bij de ontwikke-
ling van veel nieuwe medicijnen. 

Stimuleren en motiveren Hier 
tegenover staat dat Israël wat minder 
goed is in het stimuleren en motiveren 
van de bevolking om zelf ook een 
steentje bij te dragen aan de verbete-
ring van het milieu. Bijvoorbeeld door 
voorlichting hoe je dit kunt doen. 
En zo komen we weer bij het vermin-
deren van het gebruik van plastic. 
Eigenlijk besef ik nu pas, mede door 
deze verandering waarmee Hila kwam, 
dat het eigenlijk heel logisch is als wij 
als Shaare Zedek Ziekenhuis hier be-
wuster mee omgaan. Want wij zijn een 
Joods ziekenhuis en werken volgens 
de Halacha (Joodse wet). 

Verspillen verboden En in het 
Jodendom verbiedt de Halacha het 
verspillen van consumptie. Als we 
grondstoffen verspillen of verkwisten, 
schenden we de mitswa (gebod) van 
Bal Tashchit (‘niet vernietigen’). Het 
is gebaseerd op Deuteronomium 
20: 19-20: “Wanneer u een stad vele 
dagen belegert en ertegen strijdt om 
haar in te nemen, dan moet u haar 
vruchtbomen niet te gronde richten 
door de bijl erin te slaan. U kunt er im-
mers van eten; daarom mag u ze niet 

A
Oude Joodse wetten geven dagelijks 
onderwijs

Graag wil ik iets met 
jullie delen over wat 
vorige week is gebeurd 
en mij aan het denken 
heeft gezet. Terugge
komen van de afdeling 
faciliteiten kondigde 
mijn collega Hila  onze  
kantoorbeheerder  aan 
dat er enkele ingrijpende 
ver anderingen aan zaten 
te komen in het zieken
huis.  



omhakken om ze een belegerings wal voor u te laten 
worden, want het geboomte van het veld is voedsel 
voor de mens. Maar de bomen waarvan u weet dat 
het geen vruchtbomen zijn, mag u te gronde richten 
en om hakken om een belegeringswal te bouwen 
tegen de stad die oorlog tegen u voert, totdat ze 
ten onder gaat.” 
Deze wet werd in latere Joodse juridische bronnen 
uitgebreid met het verbod op de moedwillige ver-
nietiging of verspilling van huishoudelijke goederen, 
kleding, gebouwen, waterbronnen, voedsel of de 
verspilling van wat dan ook (zie Rambam, Mishneh 
Torah, Wetten van Koningen en Oorlogen 6: 8, 10; 
Samson Raphael Hirsch, Horeb, 279-80). De achter-
liggende gedachte van deze wet is de erkenning 
dat alles wat we bezitten aan God toebehoort. Wan-
neer we op een verspillende manier consumeren, 
beschadigen we de Schepping en schenden we 
ons mandaat om de Schepping alleen te gebruiken 
voor ons legitieme voordeel. Bescheidenheid in 
consumptie is een waarde waaraan Joden zich eeu-
wenlang hebben vastgehouden. 

Niet overdadig zijn Van ons wordt gevraagd om 
niet overdadig te zijn met eten en drinken of in de 
kleding die we dragen (Rambam, Mishneh Torah, 
Wetten van Onderscheiding, hoofdstuk 5). Joden 
zijn verplicht om zorgvuldig na te denken over onze 
werkelijke behoeften wanneer we iets kopen. Bij 
een simchah (een viering) moeten we afwegen of 
die uitgebreide maaltijden en versieringen wel echt 
nodig zijn. Ook wordt van ons gevraagd om reke-
ning te houden met ons energieverbruik en hoe het 
opgewekt wordt.

Dagelijks onderwezen Voor mij blijft het verras-
send om te merken dat onze oude Joodse wetten 
mij nog elke dag onderwijzen en leren hoe ik 
naar Gods geboden kan leven. En ik kan oprecht 
zeggen dat ik er trots op ben om te werken bij een 
ziekenhuis die deze waarden en normen volgt en 
uitdraagt!

ADMINISTRATIE

Gebruik acceptgiro 
definitief gestopt

Tekst: C.H. Kleinbloesem

Op de verzendbrief bij dit nummer van Shaare 
Zedek Nieuws heeft u het al kunnen zien: voor het 
eerst is er geen acceptgiroformulier toegevoegd.
Voor veel donateurs zal het even wennen zijn om 
op een andere wijze hun gift te doneren.

De producteigenaar van de acceptgiro heeft 
besloten om per 1 juni 2023 definitief te stoppen 
met de acceptgiro. Deze betaalmogelijkheid wordt 
steeds minder gebruikt en daardoor worden de 
kosten te hoog. Hoe kunt u dan uw donatie aan onze 
stichting overmaken?

1. Gebruik de QRcode
Een gemakkelijke manier van betalen is de QR-code.
Als u deze code scant, krijgt u direct in beeld: 
doneer nu via een betaalverzoek. U typt het be-
drag van uw keuze in en kiest uw 
bank. Vervolgens wordt de betaling 
gedaan via iDeal.

Een andere mogelijkheid is het 
invullen van een 
incasso opdracht. U kiest daarbij weer zelf het be-
drag en of u de betaling per maand, per kwartaal of 
per jaar wilt doen.

2. Gebruik de betaalinstructie
Veel donateurs maken gebruik van internetbankieren 
of mobiel bankieren. De gegevens die daarvoor 
nodig zijn, staan duidelijk aangegeven in de betaal-
instructie. Deze gegevens kunt u ook gebruiken voor 
betalen met een eigen overschrijvingskaart van uw 
bank.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op 
met de administratie: telefoon 06 212 622 16.
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STAP 1
GRATIS 
WAARDE-
BEPALING

STAP 3
EEN MOOIE 
PRIJS VOOR 
JOUW WONING

STAP 2 STAP 4
STARTEN
MET DE
VERKOOP

EEN NIEUWE 
WONING 
KOPEN

STAP 5
THUIS IN 
JOUW NIEUWE 
WONING

TIJD OM EEN NIEUWE 
STAP TE ZETTEN!

DE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONSDE EERSTE STAP KRIJG JE VAN ONS

Heb jij ook plannen om je woning te verkopen? Wij helpen jou graag goed op 
weg met een gratis waardebepaling. Zo ben je ook in 2023 goed geïnformeerd!

Bel Daan, Robin, Nikki, Lianne, Willem, Richard of Debby voor een afspraak. 
T. 010 - 258 09 19

vind ons op vind ons op

Rhijnspoor 231  |  2901 LB  Capelle Aan Den IJssel  |  Oranjestraat 93  |  3111 AN  Schiedam 
T  010 - 258 09 19  |  info@woongoedmakelaars.nl  |  woongoedmakelaars.nl


