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van de Raad voor Financiële Betrouwbaar-
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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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Mensen brengen iemand bij Jezus, die Hem niet kan verstaan. Hij is doof en 
kan nauwelijks spreken. Wat doet Jezus? Hij neemt hem apart, steekt zijn 
vingers in de oren van de dove, spuugt en raakt zijn tong aan. Wat is dat? 
Een magische handeling? Nee, Jezus spreekt de taal van deze man: 
gebarentaal. Hij neemt hem apart: met jou wil Ik spreken. Hij steekt zijn 
vingers in zijn oren: daar wil Ik het over hebben met je, dat is jouw probleem. 
En je tong: dat je moeilijk spreekt, zo raakt Jezus met zijn eigen speeksel de 
tong van de dove aan. Dan kijkt Hij omhoog. Kijk, zegt Jezus: daar moeten 
we het samen zoeken: bij God. En dan zucht Hij. Een diepe zucht. Zo komt 
Jezus heel dicht bij hem staan: Ik begrijp je verdriet, Jezus zucht met hem mee. 
Hoe belangrijk is dat: laten zien dat je de ander wilt zien, begrijpen, met hem 
of haar wilt spreken in de taal die die ander kent. Met woorden, maar soms 
alleen met gebaren, zoals Jezus hier doet. En zoals vaak in een ziekenhuis 
gebeurt: met een teken van liefde, van zorg, in de taal die de patiënt nodig 
heeft. Zo komt Jezus binnen in de wereld van deze man. 

En dan klinkt zijn woord met macht: wordt geopend! Met één machtswoord 
doorbreekt Hij de grenzen van zijn handicap. Jezus vervult wat Jesaja 35 
beloofde: als God naar zijn volk omziet zal de dove horen en wie moeilijk 
spreekt zal jubelen. De mensen zijn versteld: wie is dit toch? Hij heeft alles 
goedgemaakt! In Hem komt God zelf naar ons toe, die de wereld schiep en zijn 
schepping niet vergeten is. Jezus had natuurlijk ook direct dat woord kunnen 
spreken: Effata. Maar door te beginnen in de taal van deze man, laat Hij zien 
hoe God mensen wil benaderen: dichtbij komen met dat wat de ander nodig 
heeft, in de taal die hij kan verstaan.
 
Hoe kunnen wij de taal spreken van mensen die óns nodig hebben, 
binnenkomen in hun wereld? Dat begint met je voorover buigen, net als Jezus. 
Met een teken van liefde, zoals dat gebeurt in het ziekenhuis in Jeruzalem. 
En zoals wij kunnen laten zien in onze steun aan hen. In de hoop dat daar 
doorheen uiteindelijk die éne stem wordt gehoord: God zelf heeft alles goed 
gemaakt! Daar mogen wij naar verwijzen. 

Tekst: dr. M.C. Mulder

‘Hij heeft alles goedgemaakt!’
                                                                     Markus 7: 37                                                            

WELKE tAAL SPREEK jE?  

Bij de foto op de voorkant:
Kinderen van de Dr. C. Steen
blokschool in Veenendaal 
hebben het mooie bedrag van 
€  621,71 opgehaald voor het 
Shaare Zedek Ziekenhuis.
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Tekst: ds. H. Korving, voorzitter
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Waardering en betrokkenheid
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ls bestuur van de Stichting 
Shaare Zedek willen we u 

allereerst op de hoogte brengen van 
het volgende. Onze voorlichter en 
PR-medewerker de heer Henk Geluk 
heeft ons enige tijd geleden te ken-
nen gegeven dat hij aan het einde 
van dit jaar zijn werkzaamheden voor 
de stichting zou willen beëindigen. 
Zijn inzet voor de stichting wordt 
enorm gewaardeerd; om die reden 
zouden we wensen dat dit gecon-
tinueerd kon worden. Maar uiteraard 
respecteren we zijn beslissing. Het 
bestuur zag zich dus voor de uit-
daging gesteld om een waardige 
opvolger voor zijn taak te zoeken. 
Om dat doel te bereiken hebben we 
in de achterliggende tijd kandidaten 
opgeroepen om voor deze functie 
te solliciteren en tot onze vreugde 
en dankbaarheid hebben we in de 
persoon van Marijke de Wit-Bakker 
een bekwame opvolger voor hem 
gevonden. Per 1 mei 2022 is me-
vrouw De Wit in dienst getreden van 
de stichting. Elders in dit blad kunt u 
nader met haar kennismaken. 

Het betekent dat er nu een periode 
van overdracht en transitie is aange-
broken. In een volgend nummer 
komen we daar nog op terug. Graag 
wensen we haar veel vreugde en 
zegen toe in het behartigen van 
de belangen van de stichting en 
bij de invulling van de doelstelling 
ten dienste van het Joodse volk in 
het algemeen en het Shaare Zedek 
Ziekenhuis in het bijzonder.

De herdenking van de Holocaust 

(betekent: een brandoffer dat geheel 
verteerd wordt) is in Israël een zaak 
die zeer intensief wordt beleefd. In 
de column van Uri Schwarz kunt u 
er meer over lezen; daarbij wordt 
ook een brief van directeur-generaal 
Ofer Merin aan de medewerkers van 
het ziekenhuis vermeld die tevens 
aan u en ons is geadresseerd. Ook 
op die manier kunt u bemerken dat 
uw betrokkenheid zeer gewaardeerd 
wordt.

Inmiddels zijn er mede met behulp 
van het ziekenhuis verschillende 
Joodse families uit Oekraïne naar Is-
raël gebracht en een aantal van hen 
is ook in het ziekenhuis behandeld 
of onderzocht. Laten onze gebeden 
zich vermenigvuldigen dat de dag 
spoedig zal aanbreken dat (naar 
Jesaja 2: 4) niemand meer de oorlog 
zal leren, maar zwaarden worden 
omgesmeed tot ploegscharen. 
Moge de God van Israël Zich ontfer-
men over alle getroffenen en laat 
ons gebed zijn dat de Messias van 
Israël Zich aan Zijn volk zal open-
baren zoals Jozef aan zijn broeders. 

Het is een Bijbelse stelregel dat het 
kwade overwonnen moet worden 
door het goede (Rom. 12: 21) en als 
we dat principe in werking zien in 
de zorg die het ziekenhuis biedt op 
allerlei terrein, wees er dan van over-
tuigd dat uw bijdrage, uw gebed en 
betrokkenheid hierbij niet zonder 
betekenis is.

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

Vele jaren heeft Henk 
Geluk zich ingezet voor 
Stichting Shaare Zedek.
In de functie van voor
lichter/PRmedewerker 
heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan 
het werk van de stich
ting. Hij wordt opge
volgd door Marijke de 
WitBakker. Op pagina 
11 maakt u nader met 
haar kennis.

A
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UIT HET ZIEKENHUIS
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                            Tekst: Henk Geluk

D

Evenveel zorg en 
liefde

avid schreef: “... Ik ontmoette Audrey Gross, 
werkzaam op de afdeling Public Affairs van 

het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Shaare 
Zedek is het snelst groeiende ziekenhuis van de stad 
en het enige grote medische centrum in het centrum 
van de stad... Audrey vertelde me hoe het ziekenhuis 
duizenden patiënten per jaar behandelt, ongeacht hun 
oorsprong, religie of etniciteit...” 

Het verhaal Hij vertelt het verhaal van een Palestijnse 
vrouw die hij en Audrey hadden ontmoet. Zij had haar 
baby toevertrouwd aan het personeel op de Neona-
tale Intensive Care Unit (NICU). Enkele maanden later 
zag Audrey dezelfde vrouw in de NICU. Haar baby was 
overleden en ze kwam terug naar Shaare Zedek om ge-
schenken uit te delen aan gezinnen in de NICU en om 
hen te voorzien van steun.           

De moeder schreef Ze schreef aan het personeel van 
Shaare Zedek: “Het is met een bedroefd hart dat ik je 
dit bedankbriefje schrijf. Zoals je weet is mijn dierbare 
dochtertje zes dagen voor ze een maand oud werd 
overleden. Hoewel we allemaal voorbereid waren dat zij 
niet lang te leven had, overviel het ons dat het zo kort 
was... Maar dat is het leven. Een constante herinne ring 

aan dingen die we wel en niet kunnen controleren. Tal-
loze keren werd mij (buiten het ziekenhuis) verteld 
de zwangerschap af te breken, daar haar levensver-
wach ting zeer kort was. Om welke reden dan ook, 
hield ik vast aan de hoop dat zij levend ter wereld zou 
komen, hoe kort ook, het zou goed zijn. En goed was 
het inderdaad. Ik werd overvallen door vrijgevigheid en 
vriendelijkheid die ik niet goed kan verwoorden. 
Binnen Shaare Zedek was er geen Palestijnse/Israëlische 
strijd. Jullie deden allemaal je werk zoals engelen die 
door G-d. worden gestuurd. Mijn kind werd niet minder 
liefde betoond dan de lieve Joodse jongen naast haar. 
Jullie glimlachten en hielden niet alleen van haar, maar 
ook van de andere kinderen die verzorgd werden. Jullie 
hebben mijn geloof in de goedheid van de mensheid 
hersteld; we werken allemaal voor het beste voor onze 
kinderen...”  

    

Ter gelegenheid van de ‘internationale goede daden 
dag’ delen we met u een fragment over het Shaare 
Zedek Ziekenhuis uit een nieuw boek van David 
Kramer. Het boek deelt 50 verhalen uit Israël die 
een voorbeeld zijn voor de liefde voor anderen en 
onzelfzuchtigheid. 

De foto bij dit artikel is genomen van 
een baby op de Neonatale Intensive 
Care Unit van het Shaare Zedek Medi
cal Center. Het is niet de baby van de 
moeder in dit verhaal.
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“Ik zie Shaare Zedek als een plek van hoop, waar 
Arabieren en Joden gelijk worden behandeld. Ze 
eten, slapen en leven in het ziekenhuis naast elkaar, 
al zijn er soms echt wel spanningen. Maar toch gaat 
het goed. Zo zou het ook buiten het ziekenhuis 
moeten zijn. Waarom lukt dat nu niet?” 

an het woord is Uri Schwarz van het Shaare 
Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. “We heb-

ben geen aparte kamers voor Arabieren en aparte 
kamers voor Joden. Dat bestaat bij ons niet. Daardoor 
leren mensen elkaar via het ziekenhuis kennen, iets dat 
normaal niet gebeurt, omdat Joden en Arabieren vaak 
in aparte wijken wonen. Dat is bijzonder.” 

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem is uniek in de 
wereld omdat het een plek is waar bevolkingsgroepen, 
die vaak in spanning met elkaar leven, zij aan zij en bed 
aan bed naast elkaar liggen. “Laatst hebben we het 
weer meegemaakt dat een terrorist in het ziekenhuis 
naast zijn slachtoffer lag. Hij had een aanslag gepleegd 
met een kraan in Jeruzalem. Terrorist of niet, we probe-
ren iedereen zo goed mogelijk te helpen.” 

“Het is dan niet aan ons om als medisch instituut aan 
onze patiënten te vragen: ‘Heb je iemand vermoord? 
Heb je wel gebeden vanmorgen?’ We geloven in 
democratie. De autoriteiten moeten beslissen of ie-
mand een good- of badguy is. Niet wij als Joods zieken-
huis. Al wil dat niet zeggen dat het makkelijk is voor 
bijvoorbeeld de Joodse artsen om iemand te helpen 
die geprobeerd heeft een van ons te vermoorden. Want 
er zijn heel veel artsen in ons ziekenhuis die familie heb-
ben verloren vanwege bomaanslagen. Toch proberen 
zij zo goed mogelijk hun werk te doen. Als iemand de 
poort binnenkomt, beschouwen we hem of haar als een 
patiënt, geschapen naar Gods beeld. En dus helpen we 
die persoon. Ook als die persoon een terrorist is.” 

Cadeaus
Regelmatig maakt Uri Schwarz mooie dingen mee. 
Zoals afgelopen zomer. Iemand had op sociale media 

A

UIT HET ZIEKENHUIS

Tekst: Henk Geluk

Ook de terrorist is geschapen naar 
Gods beeld
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melding gemaakt van een gewonde soldaat die in het 
ziekenhuis lag. Hij zou geen vrienden en familie heb-
ben (al klopte dat bericht niet). Uren later was de kamer, 
inclusief de gang, bedolven onder cadeaus. 

Gebed
Het Shaare Zedek is een Joods ziekenhuis. Dat bete-
kent dat religie een belangrijke rol speelt. Men houdt 
zich aan de Joodse regels rondom de sabbat, wordt 
het boek Esther gelezen tijdens het poerim en gaat 
de ramshoorn tijdens Rosj Hasjana van afdeling naar 
afdeling. Juist vanwege deze religieuze identiteit en het 
verzoenende karakter ervan steunen veel christenen in 
Nederland het Shaare Zedek Ziekenhuis. Het ziekenhuis 
is namelijk voor de aanschaf van inventaris afhankelijk 
van giften. 

Verder is er in het ziekenhuis een synagoge waar 
patiënten heengaan om te bidden. Zoals het gebed 
voor de zieken: “Moge de Ene die onze voorouders
heeft gezegend, Abraham, Izak en Jakob, Sarah, 
Rebekka, Rachel en Lea degene zegenen en genezen 
die ziek is. Moge de Heilige Gezegende Ene hem/
haar over la den met compassie, en die persoon herstel-
len, ge nezen, kracht geven en doen verlevendigen. 
Genezing voor de ziel en genezing voor het lichaam, 
samen met iedereen die ziek is, onder het volk Israël 
en alle volke ren. Snel, zonder vertraging en laat ons 
allen zeggen: ‘Amen!’” Zo is Shaare Zedek niet alleen 
een plek waar hard wordt gewerkt door personeel om 
mensen zorg te geven, maar wordt er ook gebeden om 
de helende hand van de God van Israël.

Concert 
Israël

Oekraïne
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Vraag een presentatie aan

J aarlijks vindt er een boeken-
controle plaats door de ac-

countant, daarna volgt een controle 
door het CBF Toezicht op goede 
doelen. Deze controle door het CBF 
is voor u als (toekomstige) gever 
een extra zekerheid dat uw gift(en) 
maximaal voor het doel bestemd 
worden. De controle door CBF over 
vorig boekjaar is naar tevredenheid 
afgerond. 

De conceptjaarstukken 2021 zijn bijna 
gereed. Deze stukken worden begin 
juni tijdens onze bestuursvergade-
ring besproken en vastgesteld. Het 
jaarverslag 2021 zullen wij daarna 
vóór 30 juni 2022 publiceren op onze 
website www.shaarezedek.nl. In het 
volgende nummer zullen wij zoals 
gebruikelijk, een kort verslag over het 
financiële boekjaar 2021 publiceren.  
Het boekjaar van de stichting is gelijk 
aan het kalenderjaar. 

Wanneer wij terugzien op het jaar 
2021 zijn wij als bestuur dankbaar 
voor alle ontvangen giften en legaten 
die wij dankzij u hebben mogen over-
maken naar Jeruzalem. Met Gods 
zegen en uw hulp hopen wij opnieuw 
gelden in te zamelen voor het hui-
dige project: ‘Palliatieve zorg aan kin-
deren in hun laatste levensfase’. Zorg 
die vanuit het ziekenhuis gegeven 
wordt aan kinderen zodat waar mo-
gelijk deze kinderen in de thuissitu-
atie kunnen sterven. Dit project wordt 
breed gedragen en ondersteund 
vanuit Nederland dankzij uw giften. 

Ambassadeurs Na Corona zijn de 
ambassadeurs voorzichtig weer be-
gonnen met het geven van presenta-
ties in kerken, scholen e.a. locaties. 
Zij verrichten dankbaar werk en geven 
het ziekenhuis te Jeruzalem meer 
bekendheid door middel van digitale 
presentaties op locatie. Wilt u voor 
het najaar één van de ambassadeurs 
uitnodigen? Dan kunt u contact 
opnemen met de heer H. Geluk.  

Legaat Zoals gebruikelijk worden 
legaten altijd in ons magazine ver-
antwoord. In de maand februari 2022 
heeft de stichting twee lega ten ont-
vangen. Een bedrag van € 3.986,- 
van Mw. van P. en een bedrag van        
€ 2.200,- van S. v. d. T. 

Eind februari 2022 heeft onze stichting 
een bedrag van € 85.000,- overge-
maakt naar het Shaare Zedek Medical 
Center te Jeruzalem.

Tot slot willen wij alle kerken, scho-
len, bedrijven en donateurs hartelijk 
bedanken voor de ontvangen giften in 
de afgelopen periode. Shalom.

C. den Hertog, penningmeester

    

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

Het financieel jaarverslag 
kunt u uiterlijk op 30 juni 
2022 vinden op:
www.shaarezedek.nl
Een verkort verslag leest u  
in de volgende editie van 
Shaare Zedek Nieuws.



lk jaar markeert Israël de Memorial Day voor de 
Holocaust in de week tussen Pesach en onze Onaf-
hankelijkheidsdag. Sinds 1950 wordt de dag gevierd 

met herdenkingsdiensten, speciale evenementen en komt 
het land - wanneer de sirene klinkt - 2 minuten tot stilstand. 
De VN besloten in 2005 dat 27 januari de Internationale 
Holocaust Herdenkingsdag moest zijn, maar hier in Israël 
blijven we het doen op ‘de oorspronkelijke datum’, ook 
bekend als Yom Hashoah.
De waarheid is dat ik persoonlijk niet herinnerd hoef te 
worden aan de Holocaust. Mijn vader was een overlevende 
van 6 werk- en concentratiekampen. Hoewel hij oorspronke-
lijk zelden over deze vreselijke periode van zijn leven sprak, 
wisten we allemaal, vooral door de nachtmerries die hem 
tot zijn laatste dag volgden, dat hij door een zeer moeilijke 
tijd ging. Hij droomde bijna elke nacht dat zijn kinderen 
en kleinkinderen, zoals het grootste deel van zijn familie, 
werden vermoord in de gaskamers.

Na verloop van tijd publiceerde hij wel zijn levensverhaal 
(in het Deens) en werd het boek een bestseller. Het werd 
later zelfs in het Hebreeuws gepubliceerd door Yad Vashem 
(het nationale Holocaust Museum). Ook de ouders van mijn 
vrouw werden getroffen door dezelfde vreselijke lotgeval-
len: 6 van de 8 potentiële grootouders voor onze kinderen 
werden gedood door de nazi’s.

Daarom doet het enorm pijn als deze vreselijke periode van 
systematische moorden wordt gebruikt om moderne ge-
beurtenissen mee te vergelijken, hoe verschrikkelijk en wal-
gelijk het ook is. Niets is te vergelijken met de Holocaust! 
Sinds 1988 wordt er jaarlijks een Mars van de Levenden 
gehouden met deelnemers van over de hele wereld. De 
mars loopt over het 3 kilometer lange pad dat van Auschwitz 
naar Birkenau leidt - als een eerbetoon aan alle slachtoffers 
van de Holocaust.

Dit jaar deed Shaare Zedek mee aan de mars met 11 
deelnemers. De Delegatie van Shaare Zedek stond onder 
leiding van de voorzitter van het ziekenhuis prof. Jonathan 
Halevy en directeur-generaal Ofer Merin.

Deze boodschap is ook gericht aan onze vrienden in Neder-
land die dezelfde waarden met ons delen en ons helpen om 
dagelijks zoveel mensen te helpen. We zijn er trots op dat 
jullie onze collega’s zijn om dit ziekenhuis zo bijzonder te 
maken. Hartelijk dank.

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

E
Mars van de
Levenden
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Dit is wat prof. Merin schreef aan zijn staf bij zijn 
terugkeer naar Israël:
We marcheerden van Auschwitz, deze vervloekte plek 
waar meer dan een miljoen mensen werden vermoord  
onder wie mijn opa en oma, naar het vernietigings
kamp Birkenau. Het was een diep emotionele mars en 
er is inderdaad geen echte manier om de enormiteit 
van de ervaring te beschrijven of te begrijpen.
We kwamen vanmorgen terug in Israël, ruim voor 
zons opgang, emotioneel uitgeput, ondanks dat de 
hele reis slechts anderhalve dag duurde.
Deze snelle overgang van onze ‘dagelijkse routine’, 
teruggaan in de tijd en dan weer terug, voelde zowel 
complex als uitdagend. Toen ik een paar uur later dan 
normaal binnenkwam voor de  ochtendrondes in het 
ziekenhuis, pauzeerde ik voordat ik het gebouw bin
nenging en voelde een gevoel van enorme trots.
Hier zijn we in de hoofdstad van Israël, en elke dag 
doen we precies het tegenovergestelde van wat ons 
80 jaar geleden werd aangedaan. We reiken onze 
handen uit naar onze patiënten en behandelen hen 
met mededogen en professionaliteit, ongeacht hun 
religie, etniciteit of geslacht. Uit de diepten van de 
verschrikkingen van die geschiedenis, gekenmerkt 
door die vreselijke plaats die ik zojuist had bezocht, 
hebben we geleerd om een opmerkelijke natie op te 
bouwen en te creëren die wordt gedefinieerd door de 
hoogste waarden. Van een plek die meer vervloekt is 
dan misschien waar dan ook op aarde, waar de con
cepten van menselijkheid en waardigheid ophielden 
te bestaan, hebben we een plek gebouwd waar die 
idealen alles wat we doen inspireren. We verdienen 
het allemaal om enorm trots te zijn op wat we hier 
elke dag komen doen.
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COLUMN

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

a gesprekken met kinder-
artsen, verpleegkundigen 

en therapeuten begon ik me te reali-
seren dat wat we bieden veel meer 
is dan medische en therapeutische, 
maar ook pastorale zorg voor de 
patiënt en zijn familie. Twee zinnen 
leken voortdurend terug te komen 
en zijn onlosmakelijk verbonden met 
de uitgebreide palliatieve zorg voor 
kinderen. Veelal weten deze kinderen 
dat enerzijds hun levensverwachting 
kort is. Maar anderzijds leven ze nog in 
het ‘hier en nu’ en hebben zij ook hun 
‘droomwensen’.  

Ik denk dat dit het best wordt geïllus-
treerd met het verhaal dat ik te horen 
kreeg over een 10-jarig meisje. Toen 
dit meisje al erg ziek was en het einde 
van haar leven naderde, vertelde zij 
tegen haar  therapeut dat het haar 
absolute droom was om voor één dag 
prinses te zijn. Ook hield zij veel van 
vlinders. Van daaruit ging het pallia-
tieve zorgteam aan de slag.

Een paard-en-wagen werd georga-
niseerd en wachtte tot de ‘Prinses’ per 
speciale ambulance en vergezeld door 
een medisch team arriveerde. Ze gin-
gen op weg naar Yemin Moshe, een 
prachtig gebied in Jeruzalem vol ge-
schiedenis. Tijdens de tour verscheen 
er als uit het niets een bus vol met 
soldaten. Dit was niet vooruit gepland! 
Iemand riep naar de soldaten om de 
‘Prinses’ die voorbij kwam te groeten. 
En raad eens? Dat deden ze allemaal! 
Verderop kwamen ze een groep kleine 
kinderen tegen die uit de crèche 
kwamen en daar kregen de kinderen 

te horen dat ze de ‘Prinses’, die op 
bezoek was, moesten toejuichen!
Natuurlijk hoefde het de kinderen 
geen tweede keer te worden ge-
vraagd en ze begonnen allemaal te 
zwaaien en te juichen! Er was een 
maaltijd gepland voor het hele gezin 
en de ‘Prinses’ werd uitgenodigd om 
over de rode loper te lopen die voor 
haar was neergelegd. Precies op dat 
moment kwam er een groep ouderen 
langs en deze ouderen voelden ook 
dat het een speciaal moment was 
voor dit meisje. Voor geen van deze 
mensen was het gepland om daar te 
zijn en mee te doen en toch bracht 
G’d ze allemaal daar en begrepen zij 
dat dit van groot belang was voor dit 
10-jarige kleine meisje.
Het vermogen om een ‘nu en hier 
ervaring’ te beleven is van belang 
voor palliatieve zorgpatiëntjes, zichzelf  
projecteren in de onzekere toekomst 
is niet eenvoudig. Daarom worden ze 
aangemoedigd om speciale momen-
ten voor zichzelf en hun geliefden te 
creëren en samen met de familie te 
mogen genieten. De ‘droom wens’ van 
dit 10-jarig meisje kreeg mede door 
de hulp van de palliatieve zorgmede-
werkers gestalte. Een dankbaar mo-
ment voor het kind en allen die hem/
haar met liefde omringen. Dit verhaal 
raakte me vooral omdat zoveel onge-
plande elementen zo mooi op elkaar 
zijn afgestemd om het nog specialer 
te maken. 
Het is een bijzondere taak om deze 
kwetsbare kinderen te mogen begelei-
den. In Shaare Zedek gaan bescherm-
waardigheid van het leven én zorgver-
lening hand in hand. 

N
Een bijzondere taak om kwetsbare 
kinderen te mogen begeleiden

Van de projecten die 
jullie de afgelopen jaren 
ondersteunden, weet ik 
dat het huidige project 
‘Palliatieve zorg voor 
kinderen’ vele harten 
raakt. Daarom heb ik 
deze keer geprobeerd er 
achter te komen waarom 
het voor jullie zo spe
ciaal is en jullie (en ook 
onze) harten aanspreekt.
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Kennismaken 
met...

Tekst: Henk Geluk

Kun je iets over jezelf vertellen? ”Mijn naam is Marijke, 
53 jaar, geboren en getogen op Urk. Sinds 2014 gelukkig 
getrouwd met Gerrit de Wit. We zijn lid van de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer, waar we ook 
mogen dienen als deeltijd kostersechtpaar. We houden 
van fietsen, we hebben samen al heel wat kilometertjes 
afgelegd door ons mooie land.” 

Welke opleiding heb je gedaan? “Na het Gymnasium 
heb ik in de avonduren de opleiding HEAO - Commer-
ciële economie gedaan, terwijl ik overdag werkzaam was 
bij de Rabobank. De Rabo was een goede werkgever 
voor mij, want ik mocht daar heel veel cursussen volgen 
en daarnaast trainingen op het gebied van leidinggeven, 
coaching en management. Een goede basis voor het 
werk dat ik na de bank mocht gaan doen.” 

Kun je iets vertellen over je werkervaring? “Ruim 
15 jaar heb ik bij de Rabobank mogen werken, waarvan 
de laatste 11 jaar als leidinggevende. Ik werd gevraagd 
om bij een notariskantoor aan de slag te gaan dat in de 
jaren daarvoor in korte tijd flink gegroeid was. Toen ik 
daarna weer bij de bank zou beginnen, werd mijn aan-

Per 1 mei 2022 is Marijke de Wit-Bakker in dienst 
gekomen bij Stichting Shaare Zedek als coördinator 
en voorlichter. Wie is Marijke en wat is haar motivatie 
om bij Shaare Zedek aan de slag te gaan? 

We stelden haar enkele vragen: dacht getrokken naar een advertentie voor manager bij 
Scharlaken Koord. Daar had ik enkele jaren daarvoor 
met collega’s een dag vrijwilligerswerk gedaan. Ik werd 
aangenomen en heb daar 8 jaar met liefde mogen 
werken. Na Scharlaken Koord hebben we - samen met 
twee andere bestuurders - de lokale stichting ‘Ik was 
een vreemdeling’ opgericht. Met de hulp van 15 vrijwil-
ligers mogen we met deze stichting veel vluchtelingen 
en statushouders tot ‘een steuntje in de rug zijn.’ Daar-
naast was ik de afgelopen 5 jaar werkzaam bij Stichting 
Timotheos en hield me daar bezig met o.a. voorlichting, 
coaching van de veldwerkers, en ondersteuning van het 
bestuur.” 

Waarom de switch naar Shaare Zedek? “Israël en 
het Joodse volk hebben een speciale plaats in ons hart 
en in ons gebed. Het lijkt me een voorrecht om me in 
te mogen zetten voor het Shaare Zedek Ziekenhuis in 
Jeruzalem. Het ziekenhuis met een hart, waar iedereen 
geholpen wordt ongeacht achtergrond, ras of geloof. 
Dat spreekt mij aan. Met tegelijkertijd in mijn hart het 
gebed uit Psalm 90:17 ‘En de liefelijkheid des HEEREN, 
onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig 
dat.’” 

Shaare Zedek
Koor

Noteer alvast in uw agenda. Verdere informatie 
volgt t.z.t.
DV 19 november 2022 zijn wij uitgenodigd door het 
Mannenkoor Canticum Gouda  o.l.v. Henri Adema.
Wij hopen u te ontmoeten in de Augustijnenkerk in 
Dordrecht.
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk
Orgel: Arie van der Vlist
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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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