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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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Op 16 april begint zowel het Joodse Pesach als het christelijke Paasfeest. 
Feest van hoop en herdenken. God bevrijdt Zijn volk en blijft de getrouwe, de 
eeuwen door. 
Wie heeft er geen belang bij een boodschap van hoop? Geen valse hoop die 
vervliegt, maar een welgefundeerde hoop die gegrond is in de bevrijdende 
liefde van Israëls God en in Zijn trouw aan Zijn verbond. 
De Jood Paulus heeft te Rome aangekomen in zijn gesprek met zijn Joodse 
volks- en geloofsgenoten zijn boodschap aangaande de Messias van Israël 
samengevat in de woorden: de hoop van Israël (Hand. 28: 20; vgl. 23: 6; 
24: 15; 26: 6-7). Zijn hoop was gericht op de opstanding der doden en was 
gegrond in de opstanding van Hem Die hij beleed als Israëls Messias.
In het hart van de oude aartsvader Jacob (130 jaar) herleefde de hoop op 
grond van de boodschap die zijn zoons hem brachten toen ze terugkeerden 
uit Egypte waar ze koren gingen kopen om de hongersnood te overleven. De 
dood gewaande Jozef bleek nog in leven en was zelfs in een positie van eer en 
macht gekomen. Zelf zag Jozef dit als de bijzondere leiding van God: dat hij 
langs een weg van bitter lijden gekomen was tot zo’n verheerlijkte positie dat 
hij tot zegen kon zijn voor heel zijn familie: om een groot volk in het leven te 
behouden (Gen. 45: 5-7). Jacobs hoop herleefde en hij belijdt als Israël (! Vers 
28) zijn geloof in God en hoop op God: Jozef leeft nog.

Dit is echter niet alleen Gods leiding, het is ook Gods openbaring. Zo werkt de 
God van Israël. Nog steeds. Dat brengt de lijnen bij elkaar van onze belijdenis 
tegen de achtergrond van de Joodse belijdenis die samenkomen op het 
Paasfeest. De God van Israël heeft grote dingen gedaan: Hij die gestorven is om 
onze zonden, is op het Joodse Paasfeest opgestaan. Dood en graf overwonnen 
en voorgoed achter Zich gelaten. Net als Jozef, ja nog dieper dan Jozef ging 
Hij door lijden tot heerlijkheid. Hij bewerkt bevrijding uit het diensthuis van 
zonde, dood en graf. Om een groot volk in het leven te behouden. Hallelujah! 
Jezus leeft en heeft alle macht in hemel en op aarde. Laten Jood en christen 
samenstemmen in de lof op deze God en Zijn Christus. 

Tekst: Ds. H. Korving, Urk

Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft 
nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen 
bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet.
                                                                     Genesis 45: 26                                                            

JOZef LeefT NOG  

Bij de foto op de voorkant:
Moshe Leon, burgemeester van 
Jeruzalem, ondertekent het 
herdenkingsgastenboek.
Ook prof. Jonathan Halevy nam 
deel aan de ondertekening.
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Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

een plek waar men vreedzaam
kan samenleven
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e wereld is nooit zonder 
spanningen. Heeft in de 

achterliggende tijd de coronapan-
demie het nieuws gedomineerd 
en gemaakt dat - net als in andere 
ziekenhuizen wereldwijd - ook in het 
Shaare Zedek extra inspanningen 
werden gevraagd van het manage-
ment, artsen en verpleegkundigen 
om kwalitatief hoogstaande zorg te 
kunnen waarborgen. Als ik dit schrijf 
op 1 maart 2022 is het de oorlog in 
Oekraïne die de wereld op zijn kop 
zet en de onderlinge verhoudingen 
tussen Oost en West op scherp heeft 
gezet. De spanningen in het Mid-
den Oosten verdwijnen voor een 
poosje wat naar de achtergrond van 
de belangstelling, terwijl dit wel de 
dagelijkse praktijk raakt voor allen 
die in Israël wonen. Onlangs las ik 
een boek van Els van Diggele onder 
de titel ‘We haten elkaar meer dan 
de Joden’. Het beschrijft de interne 
spanningen binnen de Palestijnse 
gemeenschap en de enorme ver-
deeldheid tussen Hamas en Fatah. 
Wie dat op zich laat inwerken, moet 
toch wel de vraag onder ogen zien 
of er in dit verscheurde land nog een 
plek te vinden is waar men vreed-
zaam kan samenleven. 

Wij zijn dankbaar in relatie te staan 
tot zo’n plek: het Shaare Zedek 
Ziekenhuis dat onderdak en zorg 
biedt aan Jood en Palestijn, chris-

ten en moslim, arm en rijk, jong en 
oud. En dat al meer dan 120 jaar! 
Mooi dat er een tentoonstelling is 
gewijd aan de geschiedenis van het 
ziekenhuis en wel in het voormalige 
gebouw van Shaare Zedek aan de 
Jaffastraat. U leest er over in de    
column van Audrey Gross.

Het geheim achter deze eerbied-
waardige traditie van zorg: zich 
blijvend laten inspireren door dat 
eeuwenoude Woord van God, richt-
snoer en leidraad voor de dagelijkse 
praktijk en voor het medisch hande-
len. Voor de Thora is geen monu-
ment opgericht, schrijft Uri Schwarz, 
omdat onze woorden tekort schieten 
om de waarde ervan te beschrijven. 
Je houdt de Thora in ere door er 
blijvend in te studeren. 

Hier ligt onze herkenning met de 
grondslag van het ziekenhuis. Net 
als Pro Life christenen in Nederland 
hebben Pro Life Joden in Israël het 
niet gemakkelijk. We wekken u op 
uw verbondenheid te laten blijken 
door uw gebed voor Israël en uw 
steun voor het ziekenhuis. 

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

Het Shaare Zedek 
Ziekenhuis biedt 
onderdak en zorg 
aan Jood en Palestijn, 
christen en moslim, 
arm en rijk, jong en 
oud. En dat al meer 
dan 120 jaar! 

D
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UIT HET ZIEKENHUIS

Israël gold internationaal als voorbeeld voor de 
aanpak van de coronacrisis. Maar ook de Joodse 
staat ging door een diep dal tijdens de pandemie. 
„Het breekt je hart als je patiënten alleen ziet 
sterven.”
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                          Tekst: Richard Donk

“P

Tranen vergieten in ver-
borgen hoeken van het 
ziekenhuis

as op, alleen betreden met bescher-
mende kleding.” Het bordje bij de 

ingang van de Covidafdeling van het Shaare Zedek 
Ziekenhuis in Jeruzalem laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over. Naast de deur hangt een spiegel, zodat 
personeel kan controleren of alle voorzorgsmaatregelen 
in acht zijn genomen.

Slechts negen patiënten telt de vleugel nog, van wie zes 
op de intensive care, die in het ‘coronablok’ is geïnte-
greerd. Een enorm verschil met het hoogtepunt van de 
pandemie, toen alle 55 bedden in de voormalige perso-
neelskantine bezet waren. Nog afgezien van de tiental-
len andere besmettingsgevallen die op leeggeruimde 
specialistische afdelingen een plek kregen.
Vandaag is een bijzondere dag. Een coronapatiënt die 
120 dagen op de afdeling aan de beademing heeft 
ge legen, is terug om een kijkje te nemen op de plaats 
waar hij vier maanden tussen leven en dood heeft 
verkeerd. Speciaal voor hem is een grote chanoekia 
neergezet, waarvan hij een kaarsje mag aansteken. 
Via het raam in de controlekamer is de ceremonie te 
volgen.

“Dit gebeurt regelmatig”, vertelt maatschappelijk 
werkster Shira Shlomo-Yitzhari. “Veel mensen die hier 
langere tijd hebben gelegen, komen terug. Het is on-
derdeel van de verwerking van een dramatische periode 
in hun leven.”
Zelf raakte Shira tijdens de tweede coronagolf betrok-
ken bij het begeleiden van Covidpatiënten. “Mijn men-
tor werkte al op de corona-afdeling. Op een gegeven 
moment vroeg ze of ik daar ook wilde assisteren, want 

de artsen zeiden dat er dringend behoefte was aan 
psychosociale hulp. Maar ik was zó bang. Ik raakte nog 
geen stukje papier aan, uit angst dat het virus daar ook 
op zat. De hele dag door was je bezig met ontsmetten.”
Toch ging Shira de beruchte ‘Deur B’ door, de toe-
gangs poort tot de Covidafdeling. En daar begon een 
van de meest intensieve periodes van haar carrière. 
“De mensen waren zó eenzaam. Dat heeft me tot in het 
diepst van mijn ziel ontroerd. Het breekt je hart als je 
patiënten alleen ziet sterven.”

Afleiden Wat kun je dan doen als patiënten zo in nood 
zijn? “Je kunt niet liegen tegen ze, of ze valse hoop 
geven”, zegt Shira. “Maar als mensen letterlijk schreeu-
wen dat ze doodgaan, kun je wel proberen de aandacht 
af te leiden. Als ze religieus zijn, kun je op het geloof 
wijzen. Maar soms moet je de toevlucht nemen tot heel 
banale dingen: Wat is je lievelingsgerecht? Kun je je 
de geuren van je huis herinneren? Want vaak was het 
vooral de angst van de ademnood waardoor mensen in 
paniek raakten en gingen hyperventileren.”

Shira zag echter ook tientallen coronapatiënten sterven, 
soms wel vier of vijf per dag. En dat had zijn weerslag 
op de maatschappelijk werkers, vertelt ze. “We vorm-
den een hecht team en konden op elkaar leunen. Maar 
er zijn ook heel wat traantjes in verborgen hoeken 
vergoten. Tegelijkertijd heeft het me veel professionele 
ervaring gebracht die ik in de toekomst kan gebruiken.”
Dat geldt ook voor Ramzi Kurd, voormalig hoofd van de 
Covidafdeling van het Shaare Zedek. Toen de pandemie 
uitbrak, meldde de Arabische arts zich als vrijwilliger om 
coronapatiënten te behandelen. “Ik weet nog dat we 
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het eerste nieuws over deze nieuwe ziekte vanuit China 
met een glimlach opnamen. Het zal wel een nieuwe 
soort griep zijn, dachten we.”

Niets bleek minder waar. “Toen de eerste positieve test 
ook in Israël een feit was, drong de harde werkelijkheid 
tot ons door. Vanaf die tijd moesten we een lastige 
balans zien te vinden tussen het behandelen van Covid-
patiënten en het beschermen van ons eigen personeel.”
Het was een heel moeilijke tijd, zegt Kurd, die sinds 
kort weer in zijn eigen specialismen -geriatrie en interne 
geneeskunde- werkzaam is. “We hebben voor zeer in-
grijpende beslissingen gestaan. We moesten patiënten 
behandelen met middelen waarvan de werking niet 
bewezen was. Dat is een nachtmerrie voor elke arts. Het 
was een kwestie van uitproberen. En vergeet niet: we 
praten hier wel over ménsen.”

Voldoening Niet zelden mochten families op het 
hoogtepunt van de pandemie hun geliefden niet be-
zoeken. Dat heeft ook bij artsen en verpleegkundigen 
diepe sporen nagelaten, benadrukt Kurd. “Ik heb echt 
weleens op het punt van instorten gestaan. Gelukkig 
had ik een thuisfront die me opving.”

Toch had de arts die periode niet willen missen, con-
stateert hij achteraf. “We maakten onmenselijk lange 
dagen en vergden het uiterste van onszelf. Maar we zijn 
er naar mijn mening in geslaagd om de hoge standaard 
van onze zorg te handhaven. En belangrijker nog: we 
hebben in het hele land de handen ineengeslagen, 
ondanks dat onze samenleving zo verdeeld was. Ik teer 
nog steeds op de voldoening die ik toen uit mijn werk 
haalde.”

In de hal van het ziekenhuis is het een komen en gaan 
van patiënten en bezoekers. De verplichte mondkapjes 
vormen een zichtbaar bewijs dat ook in Israël het gevaar 
van corona niet is geweken.

“Bijna ondraaglijk als je geen behandeling kunt 
geven” De coronacrisis heeft diepe sporen in het 
Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem nagelaten. Prof. 
Yonathan Halevy: “Klinisch gaat het uitstekend; finan-
cieel is het een drama.”

Ook in Israël moesten veel essentiële behandelingen tij-
dens de coronapandemie worden uitgesteld. Inmiddels 
zijn veel ziekenhuizen bezig aan een inhaalslag.
“We zijn weer volledig operationeel”, vertelt oud-
directeur van het Shaare Zedek prof. Yonathan Halevy 
(73), tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur. 
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“We krijgen zelfs patiënten van andere ziekenhuizen 
binnen. Door alle uitgestelde operaties zijn we echter 
veel inkomsten misgelopen. Wij zijn geen staatshospi-
taal, dus het is moeilijk om zonder overheidssteun te 
overleven.”

„Als arts is het bijna ondraaglijk om geen behandeling 
te kunnen geven aan patiënten die het wél nodig heb-
ben”, zucht de Israëlische arts. “Toch denk ik dat het de 
juiste beslissing is geweest om niet-essentiële zorg uit 
te stellen en voorrang aan Covid te geven. Menselijker-
wijs gesproken heeft dat duizenden mensen het leven 
gered.”

Toch blikt Halevy met gemengde gevoelens op de 
afgelopen twee jaar terug. “Het was voor ons een les 
in nederigheid en gematigdheid. Niemand had dit ooit 
kunnen voorspellen. De opmars van het coronavirus 
ging elk voorstellingsvermogen te boven. Maar in de 
21e eeuw kan dit dus wél gebeuren. En dus is onze be-
langrijkste les: Wees voorbereid.”

Heiligheid Corona zal voorlopig bij ons blijven, voor-
spelt de hartspecialist. “We moeten ermee leren leven, 
vrees ik. God staat boven alles, maar we kunnen niet op 
voorhand op wonderen vertrouwen. Misschien zal het 
virus op den duur zichzelf vernietigen, maar vooralsnog 
moeten we met de gevolgen omgaan.”

De voormalige ziekenhuisdirecteur is rotsvast van de 
noodzaak van vaccinatie overtuigd en sprak zich de 
afgelopen tijd diverse keren publiekelijk uit in de Is-
raëlische overheidscampagne om inenting te promoten. 
“De Almachtige laat ons de verantwoordelijkheid om te 
kiezen tussen leven en dood, voor zover dat in ons ver-
mogen ligt. We weten dat de keus voor niet vaccineren 
tot de dood kan leiden. Vanuit het Joodse principe van 
de absolute heiligheid van het leven kan ik geen funda-
mentele religieuze argumenten tegen inenting vinden.”

Grote moeite heeft Halevy met de vele complottheo-
rieën die inzake corona en vaccinatie de ronde doen. “Ik 
probeer de aanhangers van dat soort ideeën altijd met 
wetenschappelijke argumenten tegemoet te treden. 
Meer kan ik niet doen. Maar ik ben er wel van overtuigd 
dat veel mensen inmiddels het slachtoffer van bijgeloof 
zijn geworden.”
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

“Al kan een patiëntje nog maar 
één dag naar school...”

D e Heere alleen de eer en 
dank voor alle ontvangen 

giften in 2021. Ondanks de coronatijd 
heeft u de zorg om kinderen in hun 
laatste levensfase niet willen ver-
geten. In het afgelopen jaar hebben 
wij mede dankzij u en de ontvangsten 
van vele collecten en enkele lega ten 
het mooie bedrag van totaal  
€ 350.000,- naar Jeruzalem kunnen
overmaken. Zoals gebruikelijk willen 
wij in het juni-nummer, na de ac-
countantsverklaring, een verkort 
jaarverslag publiceren. 

De dankbaarheid vanuit het zieken-
huis is groot voor uw trouwe hulp. 
Eind december ontvingen wij een 
mail vanuit de directie met aan het 
eind de volgende woorden: “May 

we all be blessed with a year of good 
health.” (Mogen wij allen dit jaar 
gezegend worden met een goede 
gezondheid). Deze wens ligt voor u 
en ons en de zieke kinderen te Jeru-
zalem volledig in Gods hand. 

Legaten Voor de verantwoording 
van de ontvangen legaten willen wij 
melden dat in november en decem-
ber twee legaten zijn ontvangen en 
wel van J. V. een bedrag van € 5.000,- 
en in december van Mw. J. van I. een 
bedrag van € 38.142,-.  

Het huidige project Over ons pro-
ject heeft in het Reformatorisch Dag-
blad een artikel gestaan, geschreven 
door Richard Donk. Met toestemming 
nemen wij de tekst hier over.

    

QR code  Indien u deze 
QR code activeert, kunt u 
rechtstreeks doneren.   

“Wereld te winnen voor terminaal ziek kind” 

Haar telefoon en pieper gaan 
onophoudelijk. Dokter Iris Fried komt 
net van de intensive care van het Shaare 
Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, waar 
ze een terminaal ziek kindje heeft 
onderzocht. “Het gaat niet goed met 
haar. Dus dit is ook geen goede dag om 
te vragen hoe het met mij gaat”, zucht de 
Israëlische kinderarts vermoeid in haar 
spreekkamer.
Hoewel ze van huis uit oncoloog is, 
heeft Fried zich de afgelopen jaren 

gespecialiseerd in palliatieve zorg voor 
kinderen. Een vakgebied dat nog relatief 
nieuw is, vertelt ze. “Het is echter heel 
hard nodig dat werkveld verder te 
ontwikkelen, want we worden steeds 
vaker met zeldzame aandoeningen bij 
kinderen geconfronteerd, waaraan ze 
uiteindelijk overlijden.”
En dus moet in een vroeg stadium 
palliatieve zorg worden ingezet, 
benadrukt Fried. “Daarvoor is het van 
het grootste belang dat we de familie 
van de patiëntjes goed kennen - en 
niet alleen van de consulten in het 
ziekenhuis. We gaan bij ze op bezoek, 
zodat we van hun thuissituatie op de 
hoogte zijn, juist als het kind niet zo 
ziek is. Als een patiënt door zijn ziekte 
niet meer kan lopen en we zien dat er 
trappen in de woning zijn, regelen we 
een lift. En zo zijn er talloze voorbeelden 
van schijnbaar alledaagse dingen die we 

kunnen doen.”
De moeilijkste fase in het traject rond 
een ongeneeslijk ziek kind, is het 
moment waarop de arts aan de ouders 
moet vertellen dat er geen uitzicht op 
herstel meer is, zegt Fried. “We hebben 
de neiging om altijd maar te blijven 
handelen; dat verwachten ouders ook 
van je: Dokter, doe iets. Maar er komt 
een punt waarop je moet uitleggen 
dat verlenging van het leven niet 
meer mogelijk is. Dan is het een groot 
voordeel als je kind en ouders al lange 
tijd ook in hun persoonlijke situatie hebt 
gevolgd.”
Met die boodschap stopt het echter 
niet, benadrukt de arts. “Als we ervoor 
kunnen zorgen dat een patiëntje nog 
naar school kan, al is het maar voor één 
dag, dan zullen we dat proberen.”
Palliatieve zorg in een vroeg stadium 
inzetten is van groot belang.

Israëlische arts benadrukt 
belang palliatieve zorg
Als arts is het haar eerste taak om 
kinderen beter te maken. Maar Iris 
fried benadrukt ook de noodzaak 
van goede palliatieve zorg. “Vooral 
voor jonge patiëntjes valt er nog een 
wereld te winnen.”



lk land, cultuur en religie heeft zijn eigen tradities 
die per land sterk kunnen verschillen. Een paar jaar 

geleden bij een bezoek aan Washington waren we zo onder 
de indruk van alle uitleg die we ter plaatse vonden naast alle 
gedenktekens en historische stukken die in het openbaar te 
zien waren. Of het nu gaat om het Lincoln Memorial of het 
Martin Luther King Memorial, er wordt informatie weerge-
geven voor de bezoeker om meer te weten te komen over 
deze twee, voor de Amerikaanse geschiedenis, zo belang-
rijke mensen.

In Europa en met name in Londen is dat heel anders. Het 
gedenkteken voor voormalig premier David Lloyd George 
bevat drie woorden: David Lloyd George. Het Winston 
Churchill-monument slechts één: Churchill. De Britten zijn er 
zeker van dat de bezoeker alles weet over hun voormalige 
premiers... Persoonlijk heb ik mijn twijfels. Hoeveel mensen 
zijn zich bewust van het feit dat Churchill in 1953 de Nobel-
prijs voor literatuur won? En zo zijn er meer vragen te stel-
len. 

In het Jodendom nemen we het tegenovergestelde voor 
lief. Ja, er valt altijd iets te leren. De Thora (5 boeken van 
Mozes) is ons ‘gedenkteken’. Hoe meer we leren, hoe min-
der we weten! In feite is het een gebod om niet alleen te 
studeren, maar ook om de volgende generatie te onder-
wijzen, zoals geschreven staat in Exodus (13: 8): ‘’U zult uw 
zoon op die dag zeggen: Het is vanwege wat de Heer voor 
mij deed toen ik uit Egypte kwam.’’ De uittocht uit Egypte 
is zo’n belangrijk onderdeel van ons verleden dat we er niet 
alleen dagelijks aan herinnerd worden in onze gebeden, 
maar elke feestdag is ‘’ter nagedachtenis aan het vertrek 
uit Egypte’’. Onze weeklange Pesach-viering - dit jaar 

vanaf 16 april - begint met een hele avond waar gezinnen, 
jaar na jaar, rond de tafel zitten om van deze belangrijke 
gebeurte nis te leren én deze te bespreken. Men kan zich 
echter afvragen waarom de Exodus zo belangrijk is voor het 
Joodse volk.

 Er zijn veel redenen, maar hier noem ik er een paar. Al-
lereerst toonde God zijn macht door zoveel wonderen te 
doen. Hij bevrijdde ons volk uit de slavernij of zoals we op 
Pesach zeggen: “Als God ons niet had bevrijd, zouden we 
nog steeds slaven zijn.” en gaf ons het duurste en belang-
rijkste geschenk: vrijheid. Vrijheid om God te aanbidden. 
Daarmee bevestigde God ook Zijn verbond met Abraham 
en gaf hij ons een eigen land. Voor ons is de Thora een 
levend Gedenkteken. Ook al is het veel ouder dan Lincoln, 
Luther King, Lloyd George en Churchill bij elkaar, we besef-
fen dat er altijd zoveel meer te leren valt en daarom kunnen 
we niet volstaan met een korte beschrijving…

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

E
Niet volstaan met een 
korte beschrijving
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COLUMN

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

l vroeg in de morgen van  
27 januari 2022 laten zonne-

stralen hun licht vallen op het Shaare 
Zedek Ziekenhuis. Een mooie begroe-
ting op de dag dat het 120-jarig jubi-
leum aanbreekt. Wij kij ken omhoog 
en hopen dat deze dag het begin van 
een jaar van herdenking zal zijn. De 
afgelopen jaren zijn we enthousiast 
begonnen met het bedenken en plan-
nen van allerlei evenementen, zowel 
in het ziekenhuis als in Jeruzalem zelf. 
Tenslotte is het een gedenkwaardig 
jaar dat we met velen willen delen. 
Door de onzekere Covid-situatie zijn 
activiteiten aangepast en soms ook 
vervallen. 
Ik wil u meer vertellen over de ten-
toonstelling. De beheerder  stond 
met ons in contact om zoveel moge-
lijk historische en medische items 
voor de tentoonstelling te vinden. De 
hoofdtentoonstelling bevindt zich in 
wat vroeger de synagoge was, direct 
tegenover de hoofdingang. Zodra je 
door de poorten loopt voel je de ge-
schiedenis van deze plek! Het gebouw 
is nog steeds een prachtig stukje 
architectuur vol charme. Het oor-
spronkelijke plafond van de synagoge 
was prachtig versierd met kleurrijke 
motieven en een fresco met de zeven 
specerijen (Shiv’at HaMinim). Tarwe, 
gerst, druif, vijg, granaatappels, olijf 
(olie) en dadel (honing) waren typische 
offers in de tempel. Voor de tentoon-
stelling is op exact dezelfde plek als 
waar het origineel stond een Thora Ark 
met Thorarollen geïnstalleerd. Voor 
deze  gelegenheid zijn enkele mooie 
zwart-wit foto’s gerestaureerd en 
ingekleurd en een display van groene 

planten werd gerangschikt net als op 
een van de foto’s van een typische 
afdeling!
De beheerder van de tentoonstel-
ling had het fantastische idee om de 
‘ondertekeningsceremonie’ opnieuw 
te creëren. In 1902 werden verschil-
lende hoogwaardigheidsbekleders, 
waaronder de burgemeester van 
Jeruzalem, uitgenodigd om zich aan te 
melden in het gasten boek van Shaare 
Zedek. In 2022 ondertekende Moshe 
Leon, de huidige burgemeester van 
Jeruzalem, het herdenkingsgasten-
boek samen met de directeur-generaal 
van het Shaare Zedek prof. Ofer Merin 
en prof. Jonathan Halevy president 
en voormalig directeur-generaal. 
Een ander bijzonder kenmerk van de 
tentoonstelling was een van de vroege 
plaquettes ter ere van donateurs 
waaronder de familie Prins uit Holland. 
Deze familie schonk  de eerste genera-
tor voor het ziekenhuis en is vanaf die 
tijd al generaties lang betrokken op 
het ziekenhuis. De familietraditie wordt 
actief voorgezet door  hun kleinzoon 
Jack Bendheim. Hij is momenteel 
de huidige voorzitter van de Inter-
nationale Raad van Bestuur van het 
ziekenhuis.
Wanneer we de tijd nemen om terug 
te kijken op alles wat er de afgelopen 
120 jaar is bereikt, kunnen we trots zijn 
op het prachtige instituut dat onze 
geliefde Shaare Zedek is geworden 
en tellen wij onze zegeningen. Ik kan 
alleen maar durven dromen dat onze 
zorg voor de medemens de volgende 
120 jaar gewaarborgd mag worden en 
dat zonder onderscheid ieder schepsel 
van God welkom is in het ziekenhuis. 

A
De plaats waar in 1902 alles 
begon

Er is een bepaalde ge-
beurtenis waar ik u  
graag iets over wil vertel-
len... 
Het Yad Ben Zvi Institute 
heeft het op zich geno-
men om een tentoonstel-
ling over het historische 
Shaare Zedek Zieken-
huis te houden en wel 
in het oorspronkelijke 
gebouw aan Jaffa Road. 
De plaats waar in 1902 
alles begon!
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Shaare Zedek Koor Het Shaare Zedek Koor is een 
gemengd koor met leden in de leeftijd van 15 tot 80 jaar 
en telt ongeveer 140 leden. Het koor bestaat al 25 jaar en 
levert jaarlijks een financiële  bijdrage aan het ziekenhuis 
in Jeruzalem. De bijdrage komt o.a. tot stand uit verkoop 
van CD’s, collecten bij uitvoeringen en privé-inzet van 
een aantal leden die producten aan huis of anderszins 
verkopen. 

Christelijk Kinderkoor Samuël Het Christelijk 
Kinderkoor Samuël telt 70 leden in de leeftijd van 5-15 
jaar. Het Kinderkoor Samuël houdt regelmatig een actie 
met verkoop van CD’s. Tientallen kinderen, en die niet 
alleen, doen bijna aan huis-aan-huis verkoop of creëren 
andere vormen van acties. De genoemde acties en ook 
sponsoren brengen forse bedragen op, die ten goede 
komen aan het Shaare Zedek Ziekenhuis. De opbrengst 
van de huidige actie is bestemd voor palliatieve zorg 
voor kinderen. 

Kom ook eens naar een koorrepetitie Stich ting Shaare 
Zedek is beide koren zeer erkentelijk voor hun inspan-

Twee koren: één doel

Tekst: Henk Geluk

Stichting Shaare Zedek wil een tweetal 
koren onder uw aandacht brengen. 
Beide koren zijn geworteld in Al-
blasserdam en dragen Israël een warm 
hart toe. Zij zetten zich met regelmaat 
in voor het ziekenhuis in Jeruzalem.

ningen. Een tijdlang was oefenen en optreden (bijna) 
niet mogelijk. Livestream uitzending bood soms uit-
komst. Ongetwijfeld zijn er onder onze donateurs - en 
hun vriendenkring - ontluikende zangers en zangeressen 
te vinden. We willen deze graag uitnodigen een repeti-
tie te volgen. Uit ervaring blijkt dat deze stap nieuwe 
koorleden oplevert.

Repetitie Christelijk Kinderkoor Samuël Wilt u als 
ouders graag uw zoon/dochter met het kinderkoor laten 
kennismaken? Iedere donderdag avond van 18.30 uur tot 
19.30 uur zijn de repetities in ’t Scheepke, Rijnstraat 434 
Alblasserdam. In de schoolvakanties wordt niet gerepe-
teerd. 
Voor verdere informatie en bestelling van CD’s kunt u 
terecht op www.kinderkoorsamuel.nl 

Repetitie Shaare Zedek Koor Wilt u de sfeer proeven 
bij het Shaare Zedek Koor en een repetitie volgen? U 
bent van harte welkom op een van de repetitieoch-
tenden 2 april, 23 april, 14 mei, 11 juni, 25 juni 2022. 
Locatie: Grote Kerk, Cortgene 8 te Alblasserdam. 
Om 9.30 uur beginnen we in het aangrenzende ver-
enigingsgebouw met koffie. Na de opening om on-
geveer 10.00 uur zingen we in de kerk.
De repetitie duurt tot 12.30 uur met tussendoor nog een 
koffiepauze.U kunt zich aanmelden via e-mail naar: 
secretariaat@shaarezedekkoor.nl 

Voor algemene informatie en bestelling van CD’s  kunt u 
terecht op www.shaarezedekkoor.nl 
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De Pediatric Palliatieve Care Unit (PPCU-afdeling) staat onder leiding van 
dr. Iris Fried, specialist in pediatrische Hematologie en Oncologie. Het 
basisbegrip achter dr. Frieds werk en de PPCU-afdeling is dat geen enkel 
kind, en zijn of haar familie, ooit het gevoel mag krijgen dat ze worden 
‘vergeten’ of dat hun zaak niet of minder belangrijk is.

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

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

De huidige situati e 
op (PPCU) Pediatric 
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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