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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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In psalm 117 wordt met een paar pennenstreken alle volken opgeroepen 
om God te loven en te prijzen. Het staat in de grondtaal zelfs in de 
gebiedende wijs. Looft Hem! Het is ook het grote scheppingsdoel. En die 
oproep komt dus ook tot het volk Israël. Tot dat volk dat was bedoeld 
om een instrument te zijn in Gods hand. Tot hen kwam het Evangelie in 
eerste instantie. Maar ze hebben niet gehoord en niet geloofd. Dat volk 
Israël heeft het gezocht in de wetsbetrachting. En toen heeft de Heere als 
straf het Evangelie van hen weggenomen en het onder de heidenen laten 
verkondigen om Zijn volk daarmee tot jaloersheid te wekken. 

En wat is de Heere goed geweest voor Zijn volk! Hij leidde hen uit Egypte 
door de woestijn. Hij beschermde en bewaarde ze. Hij leidde door de 
Schelfzee en bracht ze in het land Kanaän. Looft Hem!

En wie is de Heere niet voor óns geweest!? Hij overlaadde ook ons met 
Zijn gunstbewijzen. Hij deed dat dag aan dag. Maar boven alles is Hij te 
prijzen in het zenden van Zijn Zoon. Hij zond Hem vanuit Zijn eeuwig 
welbehagen. Hij schonk Hem voor albedervers en afgodendienaars. Wat 
een eeuwig wonder. De mens is moed- en vrijwillig van Hem afgeweken 
en heeft zich dood gezondigd. De Heere had de mens rechtvaardig 
kunnen laten liggen in die doodstaat waarin ze zichzelf gebracht hebben. 
Maar Hij zond Zijn Zoon! 

O, juist daarin is de Heere daarom nu zo te loven en te prijzen. Doen 
we dat ook? Kunnen we dat? Met andere woorden: is Die God u nu ook 
alles al waard geworden? Mag u Hem ook loven, omdat Hij op u wilde 
neerzien in Christus? Dan mag u ook anderen opwekken tot jaloersheid. 

Tekst: Ds. C. van Ruitenburg, Krimpen aan den IJssel

Hoofdverpleegkundige 
Yael Greenberg:
“De diagnose brengt voor velen 
een langere tijd van palliatieve 
zorg met zich mee, hetzij in het 
ziekenhuis of in de thuissituatie, 
de zogenaamde Home Hospice.”
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EEN OpwEKKEN tOt jALOERSHEID 

“Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle 
natiën. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over 
ons, en de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. 
Hallelujah!”                                                       (Psalm 117)



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Morele en financiële steun
blijvend onmisbaar
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n dit nummer kunt u weer een 
kijkje nemen achter de scher-

men van het intensieve leven in het 
Shaare Zedek Ziekenhuis. De corona 
pandemie heeft ook de staat Israël 
hard getroffen. Ondanks het feit dat 
de regering van Israël bij de eerste 
golf als een van de eersten verstrek-
kende maatregelen trof en bij de 
tweede golf als een van de eersten 
een uitvoerig vaccinatieprogramma 
wist op te zetten waarbij in no time 
al een miljoen mensen kon worden 
gevaccineerd, is ook in Israël en in 
Jeruzalem de pandemie nog niet 
onder controle. Een van de plek-
ken waar dat het duidelijkst wordt 
gevoeld is het Shaare Zedek Zieken-
huis. Audrey Gross laat ons in haar 
artikel meekijken in een stukje van 
de praktijk.

De efficiënte, zorgvuldige en em-
pathische manier waarop de zorg 
wordt ingevuld, dwingt respect af en 
verdient onze steun. In het bijzonder 
zult u dat kunnen lezen in het artikel 
dat een inkijkje geeft op de afdeling 
dagbehandeling voor palliatieve 
zorg aan kinderen.

Dat het Joodse volk een volk is 
dat onafgebroken geconfronteerd 
wordt met zinloos geweld en met de 
verwerking van het verdriet dat dit 
met zich meebrengt, is te lezen in de 
column van Uri Schwarz. Bijzonder 
dat de vlam van hoop niet wordt ge-

I doofd. Het Joodse volk draagt een 
geheim bij zich en heeft dat ontvan-
gen van de God van Israël.

Daar ligt onze diepste verbonden-
heid en motivatie om een blijk van 
steun en meeleven te geven aan de 
voortgang van dit werk in het zieken-
huis, dat vanwege de orthodoxe 
signatuur geen overheidssubsidie 
ontvangt. Uw morele en financiële 
steun is blijvend onmisbaar en wordt 
zeer gewaardeerd.
 
Met een hartelijke groet,
Namens het bestuur
Ds. H. Korving, voorzitter

In het artikel ‘Een 
wereld van ziekte en 
een wereld van hoop’ 
geeft hoofdverpleegkun-
dige Yael Greenberg een 
kijkje in het leven van 
kinderen die lijden aan 
kanker en onder de pal-
liatieve zorg vallen.
Ons nieuwe project om-
vat palliatieve zorg voor 
kinderen. Meer hierover 
leest u op pagina 12.
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UIT HET ZIEKENHUIS
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Tekst: mrs. Yael Greenberg, hoofdverpleegkundige Pediatric Day Hospital van het Shaare Zedek Ziekenhuis

Een kijkje in het leven van kinderen 
die lijden aan kanker en onder de 
pal liatieve zorg vallen. Namen en 
sommige details zijn aangepast om de 
identiteit van de patiënt te beschermen.
“Elke keer als ik door het Pediatrisch 
Dagbehandel Centrum loop, waar veel 
van onze patiënten onder behandeling 
zijn en het Pediatrische Palliatieve 
Programma volgen, treed ik een wereld 
binnen die gedefinieerd wordt door 
zowel pijn als optimisme.” 

In de hoek van de behandelruimte zit een moeder 
naast haar vijf jaar oude zoon. De jongen is al meer 
dan een jaar onder de hoede van het Programma Pal-
liatieve Zorg. Maar helaas is dit niet de eerste keer dat 
het gezin te maken heeft met de bittere uitdaging van 
een kind met kanker. Een oudere broer, slechts zeven 
jaar oud, werd getroffen door een hersentumor, net als 
nu zijn jongere broer. De moeder beschrijft de zorgen 
rondom haar kinderen op een rustige toon. De huidige 
situatie veroorzaakt een zware druk op het gezin. Reden 
waarom zij enkele dagen per week met de jongens in 
het ziekenhuis doorbrengt om haar in de thuissituatie te 
ontlasten. 

Waar nodig kunnen beide kinderen thuis verzorgd 
worden en staan ze voortdurend in contact met Dr. Iris 
Fried. Op de vraag wat ze denkt van het ziekenhuis, 
slaat de moeder de ogen op en antwoordt ze dat het 
personeel ongelooflijk betrokken is en dat ze niet 
weet waar ze zou zijn zonder hen. Haar jongste zoon is 
gedurende al zijn tijd in het ziekenhuis omringd door 
toegewijde vrijwilligers die hem lesgeven, met hem 
zingen en spelen. 
Voor het palliatieve team van het Shaare Zedek Zieken-
huis is alles in het werk gesteld om het leven van de 
kinde ren zo pijnloos mogelijk te maken, zowel prak-
tisch als emotioneel. Voor de vijfjarige jongen is zijn 
behandeling voor vandaag voltooid. Hij springt uit zijn 
bed met een onschuldige glimlach, popelend om de 
rest van de dag thuis te kunnen doorbrengen als een 
normaal kind.

Het is uitzonderlijk maar we hebben ook een ‘senior’ 
veteraan in behandeling, althans zo duidt hij zichzelf. 
We noemen hem Alon. Hij is 25 jaar oud en wordt al 11 
jaar behandeld voor kanker. Hij begon dus als kind van 
14 zijn behandeling en blijft onder het gezag van het 
Pediatrische Zorg Programma en is daar erg dankbaar 
voor.

e pijn komt van de voor de hand liggende 
erkenning dat deze patiënten worden gecon-

fronteerd met een zeer moeilijke en uitdagende ziekte. 
De diagnose brengt voor velen een langere tijd van pal-
liatieve zorg met zich mee, hetzij in het ziekenhuis of in 
de thuissituatie, de zogenaamde Home Hospice. Zorg 
rondom het levenseinde eist aller aandacht.

“Maar er is ook een gevoel van hoop doordat deze 
kinderen en hun gezinnen de best mogelijke zorg ver-
krijgen en onze medewerkers er alles aan doen om hen 
de aandacht te geven die ze nodig hebben.
Het erkennen van de steun die u als donateur verstrekt 
aan het project palliatieve zorg voor kinderen is een 
welkome ondersteuning voor de noodzakelijke uitbrei-
ding van het Pediatrische Palliatieve Programma. Wij 
zijn als team erg blij met uw intense betrokkenheid. Ik 
grijp nu graag de kans aan om twee hartverwarmende 
verhalen met u te delen. Verhalen die enerzijds de 
opmerkelijke dynamiek van uitdaging laten proeven en 
anderzijds hoop en geloof markeren.”

Een wereld van ziekte en 
een wereld van hoop
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Zijn vorm van kanker, neuroblastoom, treft 
meestal ook zeer jonge kinderen. Alons geval 
is dus vrij zeldzaam. Ondanks alle tegen-
slagen heeft hij een opmerkelijk gevoel voor 
humor en optimisme. Momenteel be vindt 
hij zich in de vijfde periode dat de kan ker 
terugkeert en is hiermee beland in zijn vijfde 
protocol van behandeling. Hij is door alles 
heen dankbaar dat hij binnen afzienbare tijd 
een doctoraat in de natuurkunde afrondt aan 
de He breeuwse Universiteit. 
Zijn huidig protocol is een experimentele 
behandeling die chemotherapie combineert 
met andere geneesmiddelen. Zittend naast 
zijn moeder, zeggen ze allebei dat ze zoveel 
te danken hebben aan Dr. Fried en het team.  
In veel opzichten is hun leven gedefinieerd 
door kanker. Alons vader stierf enkele jaren 
geleden aan maagkanker. De week waarin 
zijn vader stierf was precies het moment dat 
de artsen Alon informeerden dat zijn kanker 
was teruggekeerd.

Deze laatste ronde van de zorg eist dat 
men een dag in de week doorbrengt in het 
ziekenhuis, hetzij voor chemotherapie of 
voor lopende controles. Zowel moeder als 
zoon erkennen dat de fysieke aspecten van 
de ziekte slechts de eerste uitdagingen zijn 
en zeggen dat palliatieve zorg een centraal 
onderdeel is van wat hen helpt om door de 
voortdurende tegenslagen heen te komen 
die hen nu al meer dan 10 jaar volgen. 

Tenslotte. “Ik voel mij bevoorrecht om te 
kunnen werken in dit team en om te weten 
dat kinderen en hun gezinnen op een Pal-
liatief Zorg Programma kunnen rekenen. Het 
is nooit gemakkelijk werk. Je kijkt naar elk 
kind en weet dat ze buiten zouden moeten 
spelen of studeren. Maar u weet dat wij hen 
hoop geven, wat de toekomst ook brengt. 
We werken eraan om ervoor te zorgen dat 
elke dag er toe doet.” 

“Jullie, onze vrienden die dit Palliatieve 
Zorg Programma mogelijk maken, zeg ik 
hartelijk dank. Door uw vriendelijkheid doen 
we samen Gods werk ten behoeve van deze 
bijzondere patiënten en hun families.”  

De foto’s op pagina’s 4 en 6 hebben geen 
relatie met dit artikel.



ankbaar zijn we dat de toename van donateurs 
al jarenlang een positieve trend laat zien. Jon-

geren en ouderen die in woord en daad betrokken zijn 
op het Shaare Zedek Ziekenhuis waar de beschermwaar-
digheid van het leven gegrift staat in de harten van de 
medewerkers. Ten diepste ligt het geborgd in de handen 
van de Schepper van het leven.

Dankbaar zijn we dat we in staat zijn ieder kwartaal onze 
donateurs via het Shaare Zedek Nieuws op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in het ziekenhuis.

Dankbaar zijn wij dat donateurs extra nummers vragen 
om te verspreiden onder vrienden en bekenden.   

Dankbaar zijn wij dat we regelmatig suggesties/adviezen 
ontvangen die ten goede komen aan het magazine of 
anderszins.     

Minder kosten...
Kortgeleden ontvingen we een waardevol advies dat 
het belangrijk is om de donateurs te attenderen op de 

mogelijkheid dat het Shaare Zedek Nieuws ook digitaal 
te ontvangen is. Nu doen we dat op kleine schaal naar 
onder andere kerkenraden, organisaties en individu-
ele donateurs. Digitale verzending  bespaart druk- en 
portokosten. De besparing komt direct ten goede aan 
de bijdrage voor het ziekenhuis. De mogelijkheid om 
het magazine door te sturen naar vrienden en bekenden 
voorkomt de verzending van extra exemplaren. 

...en beter voor het milieu
Digitale toezending bespaart op papier, drukinkt en ver-
pakkingsmateriaal. En dat is beter voor het milieu! 

Naar digitaal: ook voor u?
Wilt u ook de toezending van Shaare Zedek Nieuws 
wijzigen naar digitaal? Laat ons dit dan weten met 
vermel ding van uw N(aam) - A(dres) - W(oonplaats) en uw 
e-mailadres. U kunt dat doen via
1. info@shaarezedek.nl of 
2. de post: Stichting Shaare Zedek, Antwoordnummer 
3149, 3370 WB Hardinxveld-Giessendam (postzegel niet 
nodig).

ORGANISATIE
Tekst: Henk Geluk

D
Ontvang Shaare Zedek 
Nieuws digitaal

Shaare Zedek Nieuws 149 7
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

ppCU project 20212022

I

Op pagina 12 staat meer 
informatie over ons 
nieuwe project: pal-
liatieve zorg voor kin-
deren. Het heeft als titel 
gekregen PPCU project 
2021-2022. PPCU staat 
voor Pediatric Pal-
liative Care Unit. Een 
eerste bedrag voor dit 
doel hebben wij al naar 
het ziekenhuis overge-
maakt. Doet u ook mee 
om deze ernstig zieke 
kinderen te helpen?

n dit nummer een korte terug-
blik op 2020. Het project Pal-

liatieve zorg aan volwassenen ‘Zorg 
rond levenseinde’ is eind december 
afgerond met een gift van € 50.000,-. 
De totale afdracht in het afgelopen 
jaar naar Jeruzalem is hiermee ge-
komen op € 315.000,-. Dit bedrag is 
de totale som van kerkelijke giften, 
uw donaties, acties van scholen, 
giften vanuit het bedrijfsleven en van 
legaten. Hartelijk dank.

We merken als bestuur dat dit 
project breed gedragen wordt en 
vragen of de Heere dit werk ook in 
het nieuwe jaar wilt zegenen. Shaare 
Zedek betekent altijd nog ‘Poorten 
der gerechtigheid’ naar aanleiding 
van Psalm 118 : 19.  Het ziekenhuis 
staat open voor iedereen: moslims, 
Joden, christenen - er wordt niet 
gediscrimineerd. Men gaat in het 
ziekenhuis uit van de beschermwaar-
digheid van het leven. Niemand van 
ons weet hoe de uitwerking van uw 
en onze inzet en giften nog mag zijn.  

Jaarstukken
De controle van de jaarstukken staat 
gepland voor het 2e kwartaal 2021. 
Na deze controle zullen wij zoals 
gewoonlijk een beknopte balans 
publiceren in ons nummer van juni. 
Daarnaast kunt u het volledige 
jaarverslag lezen op onze website: 
www.shaarezedek.nl.

Het nieuwe project 
Het nieuwe project is speciaal inge-
richt om palliatieve zorg te verlenen 
aan kinderen. Dit staat nog geheel in 

een opstartfase, maar de noodzaak 
om hiermee te starten is helaas heel 
groot. Het is een vervolg op het pro-
ject van de afgelopen jaren, maar nu 
speciaal gericht op kinderen. Deze 
speciale zorg aan kinderen is helaas 
in Israël nog slecht geregeld. 

Opnieuw een project:  Gebedszaak – 
Hartezaak – Erezaak – Noodzaak. 
Wij willen opnieuw vragen om uw 
steun en giften. Eind januari is hier-
voor al een eerste bedrag van 
€ 100.000,- overgemaakt naar Je-
ruzalem. Iedere gift wordt na ont-
vangst per mail bevestigd en daarna 
ontvangen wij per post een kwitan-
tie. Hieronder leest u een korte 
reactie van Uri Schwarz op de laatste 
overboeking:

Uw giften voor dit mooie project zien 
wij graag op de rekeningnummers 
van St. Shaare Zedek:
ING Bank  IBAN  NL51 INGB 0004 
2954 26
ABN AMRO  IBAN  NL74 ABNA 0436 
4270 60

  

Shalom Kees, 
What a lovely way to start the 
new week!
Thank you very much.

Shalom again, I am delighted 
to confirm that your latest 
trans fer arrived sound and 
safe in our account this 
morning. 
THANK YOU VERY MUCH

Uri



n 1976 besloten we als groep jonge Scandinavische 
idealisten een jaar door te brengen in een Kibboets in 

Israël. Het voorgenomen jaar werden er uiteindelijk twee en 
aan het eind hiervan vestigden de meesten van onze groep 
zich in Israël.
Eén van ons, Jesper Yehoshua, met wie ik ben opgegroeid  
in Denemarken, besloot zich een paar jaar te wijden aan het 
bestuderen van de Bijbel en Joodse wet in de Yeshiva (Tal-
moed school) in Kiryat Arba. De Bijbel leert ons dat Kiryat 
Arba een synoniem is voor Hebron. Geen plaats kon beter 
dacht hij, rekening houdend met het feit dat Abraham daad-
werkelijk delen van de stad had gekocht om zijn geliefde 
Sara te begraven. Elk deel van dit gebied is verbonden met 
de Bijbel.
Echter, op 31 januari 1980 kwam aan Jesper’s dromen bruut 
een einde. Hij werd gedood door terroristen in Hebron. Jes-
per was een groot voorstander van co-existentie, het vredig 
naast elkaar bestaan. Hij werd in Hebron doodgestoken 
terwijl hij fruit kocht voor de komende Tu B’shvat. Een dag 
waarop we onder andere ‘veel’ fruit eten.  
Het bericht van deze aanslag was een grote schok voor ons 
allemaal. Dit moment is in ons geheugen gegrift. We waren 
allen in de twintig en weten nog steeds waar we op dat mo-
ment verbleven toen we de droevige boodschap hoorden. 
Jaarlijks, op de Hebreeuwse datum van zijn moord, komen 
we samen bij zijn graf om hem te gedenken en dat nu voor 

de 41ste keer. Samen bidden wij de herdenkingsgebeden; 
zelfs dit jaar waar het land in lockdown is. De traditie wordt 
voortgezet. Die kunnen we niet missen. 
Elk jaar spreekt iemand uit de groep een paar woorden 
ter nagedachtenis aan Jesper. Ik wilde dit jaar graag het 
volgende delen met de groep. Toen Jesper werd vermoord 
raakte een jonge niet-religieuze man, met de naam Shalom 
IIuz, die de Bijbel nog nooit had geopend zo van streek dat 
hij besloot de begrafenis bij te wonen. 
De dienstdoende Rabbi sprak precies over het belang van 
Hebron in de Joodse traditie en inspireerde Shalom IIuz 
dusdanig dat hij besloot meteen naar huis te gaan en voor 
het eerst de Bijbel te openen en meer te weten te komen 
over dit onderwerp.
Vandaag is Rabbi IIuz een van de belangrijkste rabbijnen 
op dezelfde Yeshiva waar Jesper studeerde. Hij heeft vele 
volgelingen die dagelijks de Bijbel en zijn heilige leringen 
bestuderen. 
Terwijl het doel van de terroristen was om de keten van het 
Joodse leren en haar geschiedenis te breken, bleek het 
resultaat precies het tegenovergestelde.  
Jesper werd helaas ongelukkigerwijs het slachtoffer, maar 
zijn liefde en toewijding voor de Bijbel en andere Joodse 
leringen werden doorgegeven aan nieuwe generaties.
Misschien is dit een van de ‘geheimen’ van het Joodse 
volk...? 

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

I
Doorgeven aan nieuwe
generaties
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COLUMN

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

n het begin wisten we niet hoe 
de respons zou zijn. Zouden de 

mensen het vaccin willen hebben? 
De reactie was overweldigend. De 
ziekenhuisdirectie organiseerde 
het vaccinnatieproces voortreffe-
lijk. De deelnemers registreerden 
zich online. De ziekenhuisapotheek 
reserveerde direct de hoeveelheid 
doses die nodig waren.
De tweede fase was het boeken van 
de afspraak voor de vaccinatie. Een 
afdeling in het ziekenhuis werd voor 
twee dagen ontruimd en ingericht 
als vaccinatieplek. In groepen van 5 
werden we in de 1ste kamer ontvan-
gen en kregen de nodige informatie. 
Eén voor één werden we naar de 2de  

kamer geroepen om ons te laten vac-
cineren. Vervolgens verplaatst naar 
de 3de kamer waar we 15 minuten 
verbleven in verband met mogelijke 
reacties. Daarna kregen we een kop 
koffie met versnapering. De sfeer 
was goed en we voelden ons alle-
maal aan het begin te staan van een 
mogelijke verandering die we allen 
nodig hebben. Er waren informatieve 
posters aan de muur bevestigd. Na 
vaccinatie mocht ieder een poster 
invullen: “Ik ben ingeënt voor...”. Ik 
vulde in: “Ik ben ingeënt voor mijn 
ouders”.  
21 dagen na de eerste vaccinatie 
ontvingen we de tweede vaccinatie,  
de derde en laatste fase was hiermee 
een feit. De logistieke organisatie 
verliep op rolletjes! We waren nog 
steeds enthousiast en ervoeren dit 
als historische momenten. 

Helaas werd op hetzelfde moment 
het hoogst aantal besmettingen in 
Israël gemeten en de klimaatom-
standigheden waren minder positief. 
Desondanks ging de vaccinatie-
campagne onverminderd door en 
werden per dag door heel het land 
duizenden mensen gevaccineerd.
Helaas verspreiden nieuwe varianten 
van de ziekte zich heel snel en het 
nieuws van de lockdown-uitbreiding 
heeft substantieel een negatieve  
invloed op het moreel van de be-
volking. Naarmate de dagen langer 
en warmer worden, is er een gevoel 
van hoop dat we dichter bij een 
keerpunt komen. Mijn 20 jaar oude 
dochter krijgt haar vaccinatie op haar 
legerbasis en mijn 17-jarige zoon zo 
snel als mogelijk, op Gods tijd. 
Een omkeer van de huidige situ-
atie hebben we hard nodig. Het 
personeel is overwerkt, zowel fysiek 
als emotioneel. Economisch krijgt 
ook het ziekenhuis een harde klap 
te verwerken. We hebben echt 
een wonder nodig! We bidden en 
vertrouwen dat God de behandelin-
gen, medicijnen en vaccinaties die 
worden aangewend wil zegenen en 
we binnenkort de effecten hiervan 
mogen ervaren.
 
Zelf mis ik ook uw bezoek aan het 
ziekenhuis. Fijne en liefdevolle ont-
moetingen, de gesprekken van hart 
tot hart. 
Ik bid  en hoop dat jullie binnenkort 
allemaal weer terug in Israël zullen 
zijn.

I

Ik hoop dat als u deze 
nieuwsbrief leest in 
goede gezondheid 
verkeert. Graag wil ik 
met u delen op welke 
wijze de vaccinatie ver-
liep in het ziekenhuis. 
Ziekenhuismedewer-
kers kwamen als 
eersten in aanmer king 
voor vaccinatie; zij 
werken in de ‘front-
linies’. Medewerkers 
werden uitgenodigd 
zich in te schrijven voor 
vaccinatie.

In de ‘frontlinie’
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Het Shaare Zedek Koor repeteert en concerteert 
momenteel niet vanwege de coronacrisis. Het koor 
heeft wel een geweldig mooie CD uitgegeven met 
de veelzeggende titel: ‘JAHWEH is Zijn naam’.     
Het is de eerste CD die het koor uitgegeven heeft 
o.l.v. dirigent Mark Brandwijk.
 
Het Shaare Zedek Koor zingt over Hem, bij 
Wie niets uit de hand loopt! Ook de huidige 
omstandigheden niet! De CD wordt afgesloten 
met een prachtig Zegenlied: ‘Shalom, JAHWEH 
is Zijn naam. Hij zal er zijn en met ons gaan’. 
Een toepasselijk en bemoedigend lied in deze 
onrustige tijd!
De zang wordt muzikaal omlijst door de vaste 
begeleider van het koor Arie van der Vlist, orgel. 
Verder werken mee: Arjan Wouters, vleugel; Kees 
Alers, fluit; Pascal van der Velde, trompet; Jaap 
Klootwijk, slagwerk en een strijkkwintet o.l.v. Csaba 
Erdös.

CD Shaare Zedek Koor

Opbrengst CD’s voor het ziekenhuis
U kunt deze CD bestellen via de website van het 
koor: www.shaarezedekkoor.nl.
Met de aankoop van deze CD steunt u het 
Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem!
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De Pedriatic Palliatieve Care Unit (PPCU-afdeling) staat onder leiding van 
dr. Iris Fried, specialist in pediatrische Hematologie en Oncologie. Het 
basisbegrip achter dr. Frieds werk en de PPCU-afdeling is dat geen enkel 
kind, en zijn of haar familie, ooit het gevoel mag krijgen dat ze worden 
‘vergeten’ of dat hun zaak niet of minder belangrijk is.

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

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

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

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

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

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