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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 de Stichting 
Shaare Zedek voldoet aan de 
normen van de erkennings-
regeling voor goede doelen.
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Een opkomende zon is altijd weer een imponerend gezicht. De nacht moet plaats 
maken voor de dag. Dat, wat als een smalle lichtstrook begint, groeit uit tot het 
licht wat het duister overwint. Wanneer Zacharias zingt over de Zaligmaker, de 
Zon van de gerechtigheid, bezingt hij Zijn opgang uit de hoogte. Hij verschijnt niet 
aan de horizon. Hij komt niet van beneden, Hij komt uit de hemel. Dat zegt ons dat 
de bevrijding, de verlossing van het duister van de dood van Gods kant komt. God 
baant een weg van de hemel naar de aarde, niet andersom. Trouwens wij kunnen 
door onze zonde nog geen millimeter opklimmen tot God.

God zendt Zijn Zoon. Daarin laat Hij Zijn van liefde brandende hart zien. Zijn 
innige gevoelens van barmhartigheid zoeken een uitweg in Zijn omzien naar 
mensen die bevangen zijn door de duisternis. Mensen die de vorst van de 
duisternis vrij spel gaven. 

Vraagt u zich wel eens af, hoe je er van bevrijd wordt? Dan is hier het antwoord: 
De Opgang uit de hoogte. U negeert Hem toch niet? Hij liet het duister van de 
dood op Zich aankomen, de doodschaduw haalt Hem in, zodat Hij mensen kan 
bevrijden. Zo worden mensenvoeten gericht op de weg van de vrede.

Wat een licht. Dit is dan ook het Licht der wereld.

Of hebt u de duisternis nog steeds liever dan licht? Dan stelt u de Vorst der 
duisternis vóór de Opgang uit de hoogte. Wordt het niet hoog tijd om te buigen 
voor de Vredevorst?

Zodat je, van harte, instemt met Zacharias:
Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op ‘t vredepad zijn voeten richt.

Tekst: Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Kees den Hertog:
“Als penningmeester hebben 
we namens u een cheque over-
handigd van €  125.000 voor het 
project palliatieve zorg”
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Door de innige gevoelens van barmhartigheid van 
onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar 
ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die 
gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en 
om onze voeten te richten op de weg van de vrede. 
Lukas 1: 78-79 



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Een waardevolle bijdrage aan 
de noodzakelijke palliatieve zorg
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oen de staat Israël werd 
gesticht in 1948, telde het 

land 806.000 inwoners. Vandaag 
leven er meer dan 9 miljoen mensen 
in Israël, waarvan ongeveer drie
kwart de Joodse nationaliteit heeft. 
De verwachting is dat de bevol-
kingsaanwas snel zal groeien naar 10 
miljoen binnen enkele jaren. Er zijn 
voorspellingen die spreken van 17 
miljoen inwoners in 2048, honderd 
jaar na de stichting van de staat.
Hoewel de leeftijdsopbouw van de 
bevolking nog steeds een overwicht 
aan jeugd en jongeren laat zien (ruw-
weg 30% is tussen de 0 en 14 jaar, 
slechts 10% is 65 jaar en ouder) is het 
een statistisch vast te stellen feit dat 
de gemiddelde leeftijd hoger wordt 
en het aantal ouderen numeriek 
groter wordt.

Deze situatie stelt de medische zorg 
voor de groeiende groep ouderen 
voor uitdagingen. In het inzicht 
ge vende artikel van Uri Schwarz op 
pagina 6 in dit nummer kunt u lezen 
hoe men in het Shaare Zedek MC 
op deze ontwikkelingen inspeelt. 
De behoef te aan palliatieve zorg 
wordt steeds groter. De zorg voor de 
patiënt omvat meer dan medische 
handelingen alleen. Er dient ook 
aandacht te zijn voor de persoon-
lijke, emotionele en praktische kant 
van zorg voor die patiënten bij wie 
de hoop op herstel menselijkerwijs 
gesproken niet meer aanwezig is.

Niet alleen ouderen, maar ook ern-
stig zieke kinderen kunnen hiermee 
te maken krijgen. Het is een hoge 

T ambitie van het SZMC om in het 
nieuwe Wilf kinderziekenhuis ook 
een palliatieve afdeling in te richten, 
speciaal voor deze kinderen. 
Mogelijk komt er in de toekomst ook 
een hospice.
Naast de zorg voor indoor patiënten 
dient de zorg gecontinueerd te 
worden wanneer patiënten worden 
ontslagen en thuis of in een zorg-
centrum verder worden behandeld. 
Over de vraag hoe het SZMC kan 
bijdragen aan de outdoor patiënten 
wordt intensief nagedacht en men 
hoopt in de nabije toekomst hier-
voor plannen te kunnen ontwikkelen 
en te realiseren.
Dat dit proces training vraagt en 
toerusting voor artsen en medisch 
personeel kan iedereen begrijpen. 
Het belang van de patiënt en de 
zorg voor de patiënt van het begin 
tot het einde van zijn leven staat 
hierbij voorop, als uitvloeisel van het 
Bijbelse principe van de bescherm-
waardigheid van en respect voor 
het menselijke leven, als door God 
geschapen.

Het nieuwe project dat we als be-
stuur hebben gekozen en tijdens ons 
recente werkbezoek aan het SZMC 
met de leidinggevenden aldaar heb-
ben besproken, brengen we graag 
onder uw aandacht, in de overtui-
ging dat u met ons van me ning bent 
dat we hier een waardevolle en ge-
waardeerde bijdrage kunnen leveren 
aan het verder ontwikkelen van deze 
noodzakelijke palliatieve zorg. Graag 
in uw aandacht, gebed en offervaar-
digheid aanbevolen! 

De zorg voor de patiënt 
omvat meer dan 
medische handelingen 
alleen. Als er mense-
lijkerwijs geen hoop op 
herstel is, moet er aan-
dacht zijn voor de per-
soonlijke, emotionele 
en praktische kant van 
de zorg. 
Met ons nieuwe project 
‘Palliatieve zorg in het 
SZMC’ willen wij hier-
aan bijdragen.
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Tekst: Richard Donk, buitenland redacteur Reformatorisch Dagblad

In het Shaare Zedek Ziekenhuis staat 
persoonlijke aandacht voor de patiënt 
voor op. Voorlichter Audrey Gross: 
“Vooral voor mensen die geen controle 
meer over hun leven hebben, is het 
belangrijk dat je meer dan een nummer 
bent.”

niet alleen steeds bij dezelfde arts komen, maar ook 
met dezelfde verpleegsters te maken hebben. Zelfs als 
ze vanuit huis bellen, krijgen ze in principe dezelfde 
persoon aan de lijn. Er is één coördinator die hen vanaf 
de diagnose begeleidt.”

“Die mensen lopen met heel veel emoties”, vervolgt de 
voorlichter. Er is onzekerheid over uitslagen en moge-
lijke behandeling. Maar ook vragen over de toekomst. 
Hoe moet het thuis als ik in het ziekenhuis lig? Dan is 
het belangrijk dat ze geen stress over alle formalitei-
ten in het ziekenhuis hebben. Wij proberen ze het zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Zodat ze weer een klein 
beetje zelf de controle terug krijgen.”

Ook elders in het ziekenhuis toont Gross voorbeelden 
van maatregelen die erop gericht zijn patiënten op 
hun gemak te stellen. Vooral voor kinderen is daar veel 
aandacht voor, legt ze uit. “Als een kind moet worden 
gehecht, krijgen ze bij ons een virtual realitybril op om 
ze af te leiden. Dat werkt fantastisch. Via een ‘tovertafel’ 
leren we ze hoe ze zelf kunnen proberen te voorkomen 
anderen te besmetten, bijvoorbeeld door hoesten.”
Soms gaan de maatregelen nog verder. In het kinder-
dagziekenhuis heeft elk patiëntje de beschikking over 
een tablet. “Daar stond het hoofd van deze afdeling 
op”, vertelt Gross. “Sommige kinderen namen een tab-
let van thuis mee. Daar keken andere kinderen natuurlijk 
met enige afgunst naar. Dat wilde hij niet hebben. Hij 
had wel wat uit te leggen, toen hij de directeur om geld 
vroeg. Maar hij zei: De pijn van jaloezie is groter dan 
de fysieke pijn die deze kinderen hebben. Dus wil ik 
genoeg budget, zodat iedereen dezelfde voorzieningen 
heeft. En zo is het ook gebeurd.”

Buiten klinkt opnieuw het geloei van een sirene. Het 
Shaare Zedek blijft een ziekenhuis. Maar met een 
warme binnenkant.

et loeiende sirene draait een ziekenwagen 
van Magen David Adom het terrein van het 

Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem op. Drie paar 
gedienstige handen nemen binnen de brancard van 
de ambulancebroeders over. In de traumakamer wacht 
een leeg bed. De operatiekamer wordt in gereedheid 
gebracht.

Dit is nog altijd een ziekenhuis. En dus is een bezoek 
doorgaans uit noodzaak. Of het nu voor een calamiteit 
of een controle is. Maar binnen die grenzen doet het 
personeel het uiterste om het de patiënten zo goed 
mogelijk naar de zin te maken. Want achter elk medisch 
dossier gaat een mens schuil. Met een eigen verhaal, 
een persoonlijke geschiedenis en niet zelden een grote 
dosis onzekerheid.

Daarom is het belangrijk dat patiënten persoonlijke aan-
dacht krijgen, vertelt voorlichter Audrey Gross, terwijl 
ze een rondgang door het hospitaal maakt. Moeiteloos 
schakelt ze over van gepolijst Engels, via rap Frans, naar 
Hebreeuws. Om even later weer in sappig Vlaams tekst 
en uitleg te geven.
Vooral op afdelingen waar mensen komen die met 
ernstige ziekten kampen, wordt veel aandacht aan per-
soonlijke zorg besteed, legt Gross uit. “Op de afdeling 
oncologie proberen wij ervoor te zorgen dat mensen 

Een ziekenhuis met een 
warme binnenkant
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UIT HET ZIEKENHUIS
De aankondiging in januari jl. van het  nieuwe project Palliatieve zorg 2019/2020 
raakt(e) de juiste snaar bij onze donateurs en overige belangstellenden. Wij ontvingen 
veel positieve reacties die dit bijzondere project van harte onderstrepen en aanmoe-
digen nog meer bekendheid te geven aan deze hoogst noodzakelijk actie voor de 
verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg in het ziekenhuis.   
Naar aanleiding van deze zeer gewaardeerde handreikingen worden aan het huidige 
project twee deelgebieden toegevoegd: het opstarten van palliatieve teams en am-
bulante zorg. Momenteel worden er 7 specialisten voor palliatieve zorg opgeleid. Zij 
moeten de kennis verder intern verspreiden.    
De laatste tijd is het gesprek rond het creëren van een Hospice voor kinderen steeds 
meer een ‘hot topic’ binnen de Israëlische samenleving. Shaare Zedek onderzoekt 
momenteel de juridische en medische eisen voor een dergelijk project. Op dit moment 
zijn er geen Hospices voor kinderen in Israël. Palliatieve zorg staat hoog in het vaandel 
bij het SZMC.

Palliatieve zorg in het 
Shaare Zedek Ziekenhuis

n een snelgroeiende stad als Jeruzalem, met een 
vergrijzende bevolking, wil het Shaare Zedek Medi-

cal Center altijd zo goed mogelijk antwoord geven op 
vragen, wensen en behoeften van de mensen die we 
mogen helpen. Als onderdeel van deze toewijding zijn 
we hard bezig onze zorg voor mensen met kanker uit te 
breiden. Tegenwoordig is kanker de duurste ziekte in 
de moderne gezondheidszorg, voorheen hartziekten. 
Naast de groei van oncologische ziekten, is kanker een 
aandoening die mensen op alle onderdelen van hun 
leven treft en kan de emotionele tol van deze ziekte 
vaak net zo uitdagend zijn als de fysieke.

Adequaat reageren op deze realiteit is iets waar het 
Shaare Zedek trots op is. We promoten een zeer 
actief en altijd groeiend programma in palliatieve 
geneeskunde. Palliatieve geneeskunde is specifiek be
doeld voor kankerzorg, maar wordt ook toegepast voor 
alle ernstige ziekten. Palliatieve geneeskunde is geba-
seerd op het inzicht dat interventionele behandelingen  
en farmaceutische zorg vaak veel kan doen.

Vooral voor kankerpatiënten is er niet altijd een medicijn 

of therapie die de ziekte zal overwinnen. In die gevallen 
zullen we nooit een patiënt opgeven, maar ons richten 
op  palliatieve zorg. Zorg die gericht is op het beheer-
sen van de pijn van de patiënt én het bieden van emo-
tionele en praktische ondersteuning zolang dat nodig 
is. Dit kan vaak een periode van vele maanden en jaren 
zijn. Hoewel een patiënt soms een terminale diagnose 
krijgt, kan hij nog jaren leven met de symptomen en ups 
en downs die gepaard gaan met de ziekte kanker.

Bij het Shaare Zedek Ziekenhuis valt de palliatieve zorg 
onder professor Nathan Cherny. Professor Cherny is een 
internationaal gerenommeerde expert op dit vlak. Hij 
wil niet alleen een arts voor de patiënt zijn, maar ook 
een emotionele, praktische ondersteunende pleitbe-
zorger voor hun behoeften. Dit vereist individuele 
aandacht voor de patiënt en familie, met veel toege
wijde uren van vergaderen en gesprekken, veelal ook na 
werktijd.

Binnen de palliatieve zorg wordt ook samengewerkt 
met andere afdelingen van het ziekenhuis, zoals de 
afdeling maatschappelijk werk en andere medische 
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Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

groot kankercentrum. Palliatieve zorg zal hierbinnen een 
belangrijk thema zijn. 
Palliatieve zorg is geen makkelijk onderdeel in het 
ziekenhuis. De realiteit is dat te veel medische voor-
zieningen geen prioriteit geven aan emotionele be-
hoeften, omdat men denkt dat de behandeling zich 
uitsluitend op de fysieke ziekte moet richten. Ervaring 
heeft het Shaare Zedek geleerd dat dit niet het doel kan 
zijn en ze daarom altijd prioriteit zullen geven aan de 
emotionele behoeften naast de praktische.

We voelen ons gezegend dat we in een tijdperk leven 
waarin we letterlijk de oude profetieën van een terug-
keer naar Sion zien uitkomen. Was Jeruzalem slechts 
een eeuw geleden een schilderachtige stad met een 
beperkte populatie ouderen, tegenwoordig is het een 
bloeiende stedelijke metropool, de thuisbasis van toon-
aangevende bedrijven en centra voor innovatie.

We zijn er allemaal trots op dat het Shaare Zedek een 
weerspiegeling is van de oude droom die uitkomt, van 
terugkeer en wedergeboorte.
Maar om het dagelijks functioneren van het ziekenhuis 
mogelijk te maken, zijn we in toenemende mate afhan-
kelijk van de steun van vrienden zoals u, die onze visie 
op echt uitgebreide zorg delen.

Namens de talloze patiënten die profiteren van de 
ongelooflijke vriendelijkheid van Stichting Shaare Zedek 
zeggen wij u oprecht dank en wij wensen u Gods zegen 
toe, met gezondheid, geluk en Gods goedheid.

afdelingen. Dit valt onder de leiding van professor 
Amos Yinon, directeur van de Afdeling Geneeskunde. 
Hij is een gerenommeerde arts en geeft prioriteit aan 
emotionele zorg bij de behandeling van onze patiënten.

Zoals opgemerkt heeft de verwoestende ziekte niet 
alleen effect op ouderen. Er zijn ook veel kinderen die 
baat hebben bij palliatieve zorg. In het Wilf Kinder-
ziekenhuis is een afdeling waar kinderen met kanker 
behandeld worden. Gezien de gevoeligheden bij de 
zorg van deze kinderen en hun families, is palliatieve 
zorg erg belangrijk. 

Het Shaare Zedek Ziekenhuis breidt uit en het zieken-
huis wil juist daar toegemoet komen waar de vraag 
groot is: op de afdelingen waar ernstig zieke patiënten 
verblijven, die het meest profiteren van palliatieve zorg. 
Daarom breiden we deze service uit, met extra mede-
werkers en de investering van middelen om ervoor te 
zorgen dat elke patiënt zowel op medisch als emotio-
neel vlak de juiste zorg ontvangt. Een groot deel van 
onze focus is nu gericht op het uitbreiden van onze 
ambulante zorg, zodat patiënten thuis kunnen worden 
verzorgd, zonder te hoeven overnachten in het zieken-
huis.

Als onderdeel van het uitbreiden van deze zorg wordt 
nu een nieuw Radiotherapie-instituut gebouwd, dat ons 
de mogelijkheid biedt onze zorg uit te breiden, waar-
door de zorg voor kankerpatienten aanzienlijk verbeterd 
wordt. Dit instituut wordt onderdeel van een nieuw  
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

De nood is groot

T

Het huidige project  
‘Palliatieve zorg in het 
SZMC’ is gericht op het 
verlichten van klachten 
in de laatste fase van 
het leven. Dit geldt 
voor jonge (kanker) 
patiënten, maar in de 
meeste gevallen voor 
oude mensen waarvoor 
extra hulp nodig is. In 
Israël staat de thuiszorg 
nog altijd in een pril 
stadium. Daarom is de 
noodzaak groot om als 
‘Ziekenhuis met een 
hart’ deze zorg op zich 
te nemen.

ijdens ons korte verblijf van 
enkele dagen in Jeruzalem 

hebben wij met enkele personen van 
de afdeling Palliatieve zorg gespro-
ken en ook ervaren hoe groot de 
nood is om hulp te verlenen. Er zijn 
en worden speciale artsen opgeleid 
om deze nazorg te optimaliseren en 
uit te breiden. Een deel van de Ne-
derlandse donaties wordt hiervoor 
gebruikt, het overgrote deel wordt 
gebruikt voor de patiënten zelf. 

Visitatie
Na vier jaar van digitale contacten 
werd het weer tijd om op locatie in 
Jeruzalem visitatie te houden. De 
projecten van de afgelopen jaren 
evalueren en het nieuwe project 
met elkaar bespreken. Tijdens deze 
visitatie aan het ziekenhuis hebben 
wij kennis gemaakt met de nieuwe 
directeur Dr. Ofer Merin. Hij is hoofd 
van en specia list op de hartchirurgie 
afdeling en hoofdverantwoordelijke 
van het veldhospitaalteam dat bin-
nen 24 uur uitgezonden kan worden 
naar ramp gebieden waar ook ter 
wereld om hulp te bieden. Helaas 
staat dit nooit in de kranten vermeld. 
Als penningmeester hebben wij 
namens u een cheque kunnen over-
handigen van € 125.000,- voor het 
project palliatieve zorg. Tijdens deze 
overhandiging was de oud-directeur 
Prof. Jonathan Halevi ook aanwezig. 
In zijn dankwoord sprak hij in warme 
bewoordingen zijn waardering uit 
voor de trouwe hulp, al meer dan 35 
jaar, die het Shaare Zedek Ziekenhuis 
vanuit Nederland mocht ontvangen. 
Dit willen wij u graag meegeven. 

Groep Klaaswaal
Enkele dagen voor ons vertrek naar 
Jeruzalem hebben wij een gift ont-
vangen van € 5.500,- vanuit Klaas-
waal. Een groep verpleegsters heeft 
een dag voor ons het ziekenhuis 
bezocht. Zij waren diep onder de 
indruk van hetgeen zij daar zagen. 
Op de terugvlucht in het vliegtuig 
kwamen wij met elkaar in contact. 
Eén van de verpleegsters vroeg ons 
om het geld zo spoedig mogelijk 
over te maken, want het ziekenhuis 
kan het geld goed gebruiken. Groot 
was de verbazing en hilariteit dat het 
geld er al was. Hoe kan dat nu? In de 
cheque van € 125.000,- zat namelijk 
al hun bijdrage. Zij konden dit niet 
eerder geloven dan na het zien van 
de foto’s. U begrijpt er is nog uitvoe-
rig nagepraat over het ziekenhuis. 

Ontvangen Legaat
Via een executeur testamentair heb-
ben wij een legaat van € 68.000,- ont-
vangen van Mw. D. te ’s Gr.

De diaconale collecten van de Israël 
zondag hebben wij in de afgelopen 
weken mogen ontvangen, samen 
met de vele giften van onze do-
nateurs. Wij hopen dit jaar mede 
dankzij uw giften nog een mooi be-
drag over te maken naar het zieken-
huis. Het project zal ook in 2020 D.V. 
nog uw aandacht vragen.  

In het nieuwe jaar willen wij samen 
met u opnieuw onze schouders 
zetten onder dit mooie maar ook 
dankbare werk voor het ziekenhuis. 
Na de Heere hartelijk dank hiervoor.



e hebben een maand achter de rug vol 
met Joodse feestdagen. De eerste was 

‘Rosh Hashana’ - Nieuwjaar. Hoewel de Bijbel dit als de 
zevende maand aanduidt, noemen wij dit het nieuwe jaar 
- een nieuw begin. Bijna de hele maand wordt gewijd aan 
het tonen van berouw, gebeden en liefdadigheid, of in 
het Hebreeuws: Uteshuva, Utefila Uzedaka. Een van onze 
belangrijkste gebeden die we dan opzeggen draagt pre-
cies dit thema.

Veel uren worden doorgebracht in de synagoge, uiter-
aard met als hoogtepunt de bijna 12 uur durende dienst 
op Jom Kipoer. Terwijl de eerste helft van de maand 
gericht is op bovenstaand thema, is de tweede helft heel 
anders.

Eerst vierden we Soekot. Soekot is een Joods feest dat 
zeven dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de 
Israëlieten veertig jaar lang in de Sinaïwoestijn onder de 
bescherming van God rondtrokken waarbij ze verbleven 
in tenten of hutten. Daarnaast is Soekot ook een oogst-
feest, om te vieren dat de laatste oogst voor de winter is 
binnengehaald.
 
Het hoogtepunt van deze week is een speciale vakantie 
in de Bijbel die verwijst naar Smini Azeret, de achtste 
dag. Hier in Israël is dit beter bekend als Simchat Tora  

Vreugde van de Torah. Op deze dag beëindigen we het 
lezen in Deuteronomium en beginnen we onmiddellijk 
te lezen in Genesis. Naast het lezen dansen we met de 
Tora-rollen en zijn we blij dat we opnieuw een hele cirkel 
van Tora-lezen hebben voltooid.

Hoewel de meeste mensen Simchat Tora zullen vieren in 
de eigen synagogen, had ik het geluk dat ik werd uit-
genodigd voor een speciale gebedsdienst, op het dak 
van het gebouw naast waar ik woon. Dit gebouw is veruit 
het hoogste in de hele buurt en vanaf daar heb je een 
adembenemend 360 ° uitzicht op Jeruzalem en omge-
ving! 

In principe staat het jodendom toe om diensten te 
hebben op elke (schone) plaats zolang je een Minyan 
hebt - tien mannen ouder dan dertien. Dit is gebaseerd 
op Abrahams onderhandeling met God over het aantal 
recht vaardige mensen in Sedom. Hij stopte bij tien...

Vanaf dit dak zag Jeruzalem er nog mooier uit dan 
normaal gesproken. Alle gebeden kwamen tot leven en 
Gods Goddelijke aanwezigheid werd bijzonder ervaren. 
Elke verwijzing naar Jeruzalem (en dat zijn er veel) kreeg 
een bijzondere betekenis. De dienst had zo’n geeste-
lijke waarde, dat ik deze religieuze ervaring nog lang zal 
koesteren!

Joodse feestdagen
COLUMN

Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC
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 een nieuw begin...
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Overhandiging van de cheque. 
Op de foto van l.n.r. dr. Ofer Merin, 
penningmeester Kees den Hertog, 
voorzitter ds. Hein Korving en dr. 
Jonathan Halevy.
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COLUMN

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

ijn dochter zit nu bijna 
3 maanden in het leger. 

Eerst volgde ze een basistraining 
(fysiek was dit uitdagend) en ze is net 
geslaagd voor een cursus voor diplo-
maten. Normaal gesproken duurt 
deze academische cursus ongeveer 
een jaar, maar je kunt deze cursus in 
2 maanden proppen door te leren 
van 8 uur ‘s morgens tot 9 uur  
‘s avonds, en heel weinig pauze tus-
sendoor te nemen (de langste pauze 
is dan 20 minuten en dit wordt als 
een luxe beschouwd!).

Elke dag eindigt met een test. Wan-
neer je minder dan 75% gehaald 
hebt, moet het over. Op een dag 
belde ze op en was een beetje mis-
moedig omdat ze een slechte score 
had… 91%.  Ze beschreef de cursus 
als bijzonder intensief en dat elke 
gelegenheid gebruikt wordt om te 
studeren. Zo hadden ze een keer een 
kennisquiz, waarbij de groep met de 
meeste juiste antwoorden als eerste 
de eetzaal binnen mocht.

Ook vertelde ze dat elke ochtend, 
nadat de commandant de kamers 
geinspecteerd had, ze haar een 
‘interessant feit’ moesten vertellen 
waarvan zij nog niet wist… In mijn 

oren klinkt dit als een bijzonder 
strenge kostschool. Wat ons nog het 
meest opviel was dat ze voor het 
eerst in haar leven in een groep 
leefde met mensen van allerlei 
verschillende achtergronden, cul-
turen en persoonlijkheden, en er een 
goede harmonie was. Deze jongeren 
delen een passie voor nieuws-
gierigheid en liefde van mensen 
om woorden te gebruiken om te 
overbruggen in plaats van andere 
middelen die beschikbaar zijn in het 
leger.

Gistermiddag waren we uitgenodigd 
voor de diploma-uitreiking van de 
cursus. Wat een emotioneel moment 
was dat! De ceremonie vond plaats 
in het auditorium van het Palmach 
Museum en er was muziek. Er waren 
natuurlijk toespraken en de certifi-
caten werden uitgedeeld. Het meest 
ontroerende was om de trots in de 
ogen van de ouders te zien. Er is een 
moment bereikt waarop we duidelijk 
kunnen zien dat onze kinderen niet 
langer kind zijn, maar volwassen 
worden! 
Ik bid dat al deze jonge soldaten 
succesvol zijn, dat God hen zal 
zegenen en beschermen op de weg 
die zij gaan. Amen.

M

Afgelopen zomer had 
ik het genoegen veel 
Nederlandse groepen 
welkom te heten. Ik heb 
toen de bezoekers
gevraagd waarover ik 
in mijn column zou 
schrijven. Ik vroeg of ze 
geinteresseerd waren 
om meer te horen over 
het leven van onze 
dochter in het leger. 
Dit waren ze zeker en 
daarom volgt hier een 
update.

Een bijzonder strenge 
kostschool

Zaterdag 11012020 Alblasserdam  
Plaats: Grote Kerk
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark 
Brandwijk 
Delta Mannen Ensemble o.l.v. Dinant 
Struik

Orgel: Jan Rozendaal
Vleugel: Arie van der Vlist
Dwarsfluit: Kees Alers
Harp: Regina Ederveen

Concert 
Shaare Zedek 
Koor
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Tekst: Willemien, Judith, Thirza, Corine en Mariëlle 

Studenten CHE
op onderzoek

I sraël is een land waar vele culturen samenkomen en 
dit gaat niet altijd goed. Wij waren erg benieuwd 

naar hoe hiermee wordt omgegaan in de zorg en wat we 
daarvan kunnen leren. Tijdens onze twee weken durende 
reis in Israël hebben we het onderzoek grotendeels uit-
gevoerd. Via Henk Geluk zijn wij in contact gekomen met 
Audrey Gross, voorlichter van het Shaare Zedek Zieken-
huis in Jeruzalem. We werden uitgenodigd voor een 
bezoek, dat op 22 oktober 2019 plaatsvond. 
Al direct bij binnenkomst in het ziekenhuis viel het ons 
op dat de muren tussen verschillende culturen, die 
buiten het ziekenhuis zó aanwezig zijn, wegvielen. In de 
gangen en wachtruimten zagen we alles door elkaar: 
orthodoxe Joden, moslims, Arabische christenen etc. 
Audrey ontving ons hartelijk met koffie en een schaal 
koekjes. Ze begon meteen enthousiast te vertellen over 
de historie van dit ziekenhuis. Tijdens het gesprek met 
Audrey hadden wij de ruimte om onze vragen te stel-
len en zo antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag. 
Audrey vertelde ons een aantal verhalen over momenten 
waarop bijzondere ontmoetingen tussen verschillende 
culturen plaatsvonden en waar grenzen wegvielen. Be-
grip, acceptatie en respect zijn kernwoorden waar het in 
de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis om draait. Onder 
het personeel ziet men die ander als collega en niet als 
onderdeel van een groepering. Langzaam maar zeker 

Als derdejaars verpleegkunde studenten 
van de Christelijke Hogeschool Ede 
volgden Willemien, Judith, Thirza, Co-
rine en Mariëlle de minor ‘Israël bron en 
beroep’. Zes weken kregen zij onderwijs 
over het land Israël en de geschiedenis, 
tradities en religie van het Joodse volk. 
Ook hebben ze een onderzoek gedaan 
naar de invloed van de multiculturaliteit 
op de zorg in Israël.

gingen we inzien dat de zorg een unicum is als het gaat 
om samenwerking tussen verschillende culturen in Israël. 
Tijdens de rondleiding bezochten we de kinderafdeling 
en het ondergrondse deel van het ziekenhuis. De kinder-
afdeling maakte erg veel indruk op ons. Er was een heel 
rustgevende snoezelruimte en muziektherapieruimte 
waar patiëntjes, ouders en personeel tot rust kunnen 
komen. Het was geweldig om te zien hoe zoveel mogelijk 
wordt gedaan om kinderen zich thuis te laten voelen; er 
was zelfs een ruimte met allemaal echte dieren waar kin-
deren naartoe kunnen gaan als ze bijvoorbeeld niet kun-
nen slapen. Op de afdeling was een school waar onder-
wijs volgens verschillende curricula gegeven wordt zodat 
ieder kind onderwijs volgens zijn of haar achtergrond 
krijgt. Audrey vertelde hoe in het ziekenhuis 32 talen 
worden gesproken en dat er een bestand is waarin staat 
wie welke taal spreekt, zodat een patiënt altijd begrepen 
kan worden. In het ondergrondse gedeelte zagen we wat 
Audrey ons tijdens het interview had verteld: mensen 
van verschillende culturen werken zij aan zij om levens te 
redden. Een Joods-orthodoxe man wordt in een rolstoel 
voortgeduwd door een moslima-verpleegkundige, in de 
gang geeft een man met een keppeltje een man met een 
Arabische hoofddoek een hand. 

We hebben genoten van het bezoek aan het Shaare 
Zedek Ziekenhuis, wat een verrijkende middag! Prachtig 
om van dichtbij mee te mogen maken hoe ondanks alle 
verschillende religieuze en culturele achtergronden maxi-
maal samengewerkt kan worden en hoe Gods Woord 
hierbij de grondslag is. Naast dat we onze onderzoeks-
vraag konden beantwoorden, hebben we hier voor onze 
persoonlijke beroepstoekomst veel aan gehad. Op basis 
van acceptatie, respect en begrip kunnen mensenlevens 
worden gered, en het Shaare Zedek Ziekenhuis is hier 
een bruisend voorbeeld van. 
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PALLIATIEVE ZORG IN HET SZMC

Zorg
rond

levenseinde

Het ziekenhuis hee�  het leven hoog in het vaandel staan. Daar thuiszorg voor 
mensen in de laatste levensfase te wensen overlaat ziet het ziekenhuis zich 
gesteld voor een bijna onmogelijke opdracht: de structurele toename van 
palliatieve zorg in het  ziekenhuis naar de toekomst toe zeker te stellen. 

Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van klachten in de laatste fase van het 
leven. Deze zorg is niet gericht op genezing maar op kwaliteit van leven. Het gaat 
daarbij  om pijnbestrijding  maar ook om de lichamelijke, psychische, sociale en 
spirituele begeleiding bij patiënten en hun naasten.

In 2018 kwamen ruim 1000 patiënten in aanmerking voor palliatieve zorg. Van 
hen werd 30%   poliklinisch behandeld, 70% werd  in de eindfase van het leven 
voor korte of langere tijd opgenomen.  

Omdat euthanasie in het SZMC volstrekt taboe is, behandelingskosten in de 
eindfase van het leven niet altijd worden vergoed en boven-budgettaire opnames 
in het geheel niet, doet het SZMC een beroep op de vrijgevigheid van haar 
sponsoren. Laat deze zorg rond het levenseinde ook onze zorg zijn. Wij streven 
ernaar in 2019 een bedrag van € 500.000 voor dit goede doel op te halen.  

Zorg rond levenseinde

Het Joodse volk is 
voor ons niet zomaar 
een volk. Israël helpen 
is een: 

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

Help ons daarom 
Israël helpen 
in het Shaare 
Zedek Ziekenhuis 
te Jeruzalem

Het Shaare Zedek koor heeft een nieuwe CD uitgebracht met de prachtige titel: 
‘Jahweh is Zijn Naam’. En over die Naam wordt gezongen op deze CD. De ‘Ik ben 
die Ik ben’ staat centraal. Liederen van lofprijzing, van verwachting, van trouw en 
van toekomst worden gezongen.
Het is de 1e CD van het koor o.l.v. Mark Brandwijk. Alle instrumentaties zijn van 
de hand van Mark, met uitzondering van ‘De Heilige Stad’. Deze instrumentatie is 
geschreven door Arie van der Vlist, de vaste begeleider van het koor. De vleugel 
wordt bespeeld door Arjan Wouters. Verder werken mee: Kees Alers, fluit; Pascal 
van der Velde, trompet; Jaap Klootwijk, slagwerk en een strijkkwintet o.l.v. Csaba 
Erdös. De CD is opgenomen in de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. De CD 
kost 23,50 euro (excl. verzendkosten) en is te bestellen op: www.shaarezedekkoor.nl.

CD Shaare Zedek Koor: ‘Jahweh is Zijn Naam’

Speciale actie: Elke nieuwe donateur van Stichting Shaare Zedek én degene die een donateur aanbrengt, 
mag bij de bestelling gratis een tweede CD kiezen uit: ‘De Messias’ óf ‘Alfa & Omega’. Met uw aankoop 
steunt u het ziekenhuis!


