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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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Niet voor niets is Psalm 150 de laatste psalm in ons psalmboek. De weg 
die in psalm 1 begon (bent u een wandelaar op de brede weg of op de 
smalle weg?) eindigt in de lofverheffing van de HEERE, de God van het 
verbond. Het hele psalmboek eindigt met de lofprijzing op Gods grote 
daden, want vanaf psalm 146 begint en eindigt elke psalm met Halleluja. 
Van die laatste vijf halleluja-psalmen is psalm 150 weer de meest 
uitvoerige en meest toegespitste, omdat ieder vers begint met: loof de 
HEERE. Dus: een en al lof. 

Twee dingen moeten we hierbij bedenken. Allereerst dat de God van 
Israël klaarblijkelijk het zo waard is om gediend, geloofd en geliefd te 
worden. Vervolgens dat wij klaarblijkelijk de aansporing nodig hebben, 
eenmaal en telkens weer om Hem die eer te geven, omdat wij dat vanuit 
onszelf niet doen.
Waarom is God het dan zo waard om geloofd te worden? Vers 1 wijst ons 
de weg naar het antwoord. Loof Hem in Zijn heiligdom. In Zijn heiligdom 
kun je ontdekken Wie de HEERE is, hoe groot Hij is, hoe heilig en hoe 
genadig. In het heiligdom wordt het heilgeheim geopenbaard dat God 
wil wonen bij de mensen, en dat dat alleen mogelijk is op grond van de 
verzoening. De rokende altaren wijzen aan dat de schuld verzoend moet 
worden en dat God Zelf daar nu Zijn voorzieningen voor heeft getroffen.
Dat wordt ons alles nog rijker geopenbaard in Christus. Er loopt een lijn 
van het heiligdom naar Golgotha. Daar scheurde het voorhangsel van de 
tempel, ten teken dat dit aardse heiligdom geen functie meer heeft nu 
het beslissende offer ter verzoening werd gebracht. Laat ons heimwee en 
gebed zijn dat velen uit het Joodse volk te zien krijgen hoe heerlijk de 
God van Israël Zich in Christus heeft geopenbaard. 
Want nu wordt Zijn heiligdom een huis voor alle volken. Daar eindigt 
psalm 150 mee: geen Joods exclusivisme, maar: alles wat adem heeft, love 
de Heere!
 
Beseft u wel van Wie u uw adem hebt gekregen?
Gebruikt u uw adem en uw stem reeds om u te voegen bij alle zangers, uit 
Israël en de volken, die de God van Abraham, Izak en Jacob, de God en 
Vader van de Heere Jezus Christus de lof toebrengen om Wie Hij is en om 
wat Hij heeft gedaan, doet en doen zal?

Tekst: Ds. H. Korving, Urk

Chef de Kliniek voor bewegings-
stoornissen e.a. 
Dr. Gilad Yahalom:
“Naast een behoorlijke klinische 
ervaring heb ik veel onderzoek 
gedaan naar de erfelijke eigen-
schappen en de ziekte Parkinson.”
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Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Samen uitzien naar
Zijn wederkomst
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aast de verbinding met 
het verleden wordt met de 

feesten de verbinding beleefd in het 
heden: het is een factor die binnen 
het Jodendom, hoe geschakeerd 
ook in manieren en opvattingen van 
liberaal tot orthodox, toch een ze-
kere eenheid laat zien. En het opent 
een venster naar de toekomst: in een 
wereld waarin allerlei ontwikkelingen 
razendsnel gaan, zal de traditionele 
viering van de Joodse feesten een 
constante zijn, die blijvende waarde 
heeft.
In dit nummer treft u een artikel aan 
waarin beschreven wordt hoe voor 
de artsen in het Shaare Zedek MC er 
situaties zijn die hen ertoe brengen 
om zelfs op de voor hen zo belang-
rijke Joodse feesten alles opzij te 
zetten om de zorg te kunnen bieden 
die nodig is, niet alleen op de afde-
ling van het ziekenhuis maar ook - in 
het geval van palliatieve zorg aan 
kinderen - in de thuissituatie. 

De column van Uri Schwarz geeft ons 
een interessant inkijkje in de viering 
van het Purimfeest, dat is ingesteld 
na de redding van het Joodse 
volk in de tijd van koningin Esther. 
Inderdaad is het een opvallend ge-
geven dat de Naam van God in dit 
Bijbelboek niet voorkomt. Maar de 
hand van God Die bestuurt, Die redt 
en bewaart, is duidelijk zichtbaar 
- voor wie het wil zien. Of beter 
gezegd: voor wie het gegeven is 
het te zien. Misschien is dat wel het 
diepste wat ons verbindt met dit volk 
van wiens Messias ook wij ons heil 

verwachten. Laat ons gedurig gebed 
zijn dat de dag spoedig aanbreekt 
dat wij met onze oudste Broeder 
samen onze feesten kunnen vieren, 
van de opstanding en de hemelvaart 
van Christus en samen kunnen uit-
zien naar Zijn wederkomst.

Als bestuur hebben we ook een 
‘feestje’ te vieren, omdat het ons 
met dankbaarheid vervult dat dit 
het 150e nummer van Shaare Zedek 
Nieuws is. Om die reden is een 
meditatie opgenomen over Psalm 
150: het feestlied bij uitstek. 

Tot slot danken wij onze ambassa-
deur de heer Jan de Jager die zeven 
jaar lang het werk van onze stichting 
heeft gediend door presentaties te 
geven bij allerlei bijeenkomsten van 
kerken en scholen, verenigingen 
en PCOB’s. Nu hij deze taak heeft 
beëindigd, willen we op deze plaats 
onze grote waardering uitspreken 
voor zijn inzet. 

Binnen ons bestuur is mw. J. van den 
Berg teruggetreden als algemeen 
bestuurslid. Ook haar willen we 
hartelijk danken voor haar betrokken 
participatie en warme belangstelling 
voor het ziekenhuis en de doelstel-
ling van onze stichting. Wij zijn dank-
baar dat zij nog wel beschikbaar blijft 
als ambassadeur en haar kennis en 
deskundigheid kan blijven inzetten 
om nog meer bekendheid te geven 
aan het werk van onze stichting. We 
wensen haar daarbij veel vreugde en 
voldoening toe. 

Dat de Joodse feesten 
van groot belang zijn 
voor iedere Jood die de 
dienst aan de God van 
Israël serieus neemt, zal 
ieder begrijpen. Deze 
feesten zijn als een 
identiteitskenmerk voor 
het Jodendom. 
In de viering en on-
derhouding van de 
daarmee verbonden 
gebruiken wordt de 
verbinding gelegd 
met het verleden: 
de identiteit van het 
Joodse volk is de eeu-
wen door bewaard ge-
bleven, mede door deze 
feesten te onderhouden.

N
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Een nieuwe kliniek voor 
bewegingsstoornissen en 
de ziekte van Parkinson 
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Tekst: Dr. Gilad Yahalom, Chef de Kliniek voor bewegingsstoornissen e.a. van het Shaare Zedek Ziekenhuis

H

Dr. Gilad Yahalom kijkt met vreugde 
terug op zijn studiejaren in Nederland. 
Hij is sinds 2019 als Chef de Kliniek 
verbonden aan het Shaare Zedek 
Ziekenhuis en verantwoordelijk voor 
het opzetten van een nieuwe kliniek
voor bewegingsstoornissen en de ziekte 
van Parkinson. Ter kennis making deelt 
hij met de lezers van Shaare Zedek 
Nieuws zijn studiejaren, de opzet van 
de nieuwe kliniek en de toekomst-
verwachting.   

Evaluatie NPH “Bij Normale Druk Hydrocephalus is er 
overmatig hersenvocht in de hersenholtes (ventrikels).   
Het is een onder-gediagnostiseerde ziekte met als 
uitingsvorm loop- en evenwichtsstoornis al of niet in 
combinatie met ongewild urineverlies. Het is ook een 
ziekte die vaak foutief gediagnostiseerd wordt als 
Alzheimer of Parkinson. We hebben tot op heden 10 
patiënten gediagnosticeerd met deze ziekte. Zij al-
len ondergingen een operatie waarbij een shunt werd 
geïmplanteerd. Door het aanbrengen van een shunt 
trad een aanzienlijke verbetering op. Zo zelfs dat som-
migen die in een rolstoel arriveerden op eigen benen 
het ziekenhuis verlieten.” 

De dagkliniek “Deze dient voor behandelingen die niet 
gedaan kunnen worden in de gewone polikliniek daar 
deze te veel tijd vergen, bijvoorbeeld het beginnen van 
een dopa pomp bij parkinsonpatiënten, programme
ring van de nieuw geplaatste hersen stimulator (DBS) en 
evaluatie van patiënten mét NPH voorafgaande aan een 
operatie.” 

Onderzoek “Ondanks het feit dat de kliniek nog maar 
pas begonnen is, zijn we al bezig met een paar pro-
jecten.” 

“We nemen deel aan een internationaal genetisch 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot op heden 
zijn er ruim 100 proefpersonen geselecteerd. Er is een 
onderzoek gestart om het effect van de Botox therapie 
voor allerlei bewegingsfactoren te bekijken.
We treffen de voorbereiding voor een therapeutisch 
onderzoek naar mensen met de mutatie in een specifiek 
gen (GBA) dat geassocieerd wordt met de ziekte van 
Parkinson.
Onlangs hebben we een onderzoeksprijs gewon-
nen waarin we samenwerken met de Universiteit. We 
proberen met behulp van een hersen-MRI een speciaal 
protocol te ontwikkelen bij patiënten met Parkinson in 
de hoop hiermee verschillen in kaart te brengen tussen 
de verschillende soorten van Parkinson. We verwachten 
dat we dan ook beter kunnen diagnosticeren tussen de 
genetische varianten van Parkinson.”
  
Dr. Yahalom concludeert dat er na ruim een jaar een 
succesvolle bewegings stoornis kliniek is die de mensen 
in Jeruzalem kan dienen. Hij zegt: “Achteraf is het 
moeilijk te beseffen dat zo’n grote stad als Jeruzalem 
zolang op een tweede bewegings stoornissen kliniek 
moest wachten.”  

ij studeerde in de jaren 1995-2003 genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Vervolgens werd de studie (2005-2009) voortgezet in 
Israël en fungeerde hij als artsassistent in opleiding in 
het Sheba Medical Center. Daarna specialiseerde hij 
zich in bewegingsstoornissen en fungeerde als specia-
list Neurologie aan de Neurologische afdeling en was 
plaatsvervangend hoofd van het instituut voor bewe-
gingsstoornissen in het Sheba Medical Center.
“Naast een behoorlijke klinische ervaring en werkzaam-
heden in Sheba, heb ik veel onderzoek gedaan, met 
name over de erfelijke eigenschappen en de ziekte 
Parkinson. In 2019 werd ik benaderd door het Shaare 
Zedek Ziekenhuis en werd mij aangeboden een nieuwe 
kliniek voor bewegingsstoornissen op te richten. Sinds 
de opening van de kliniek heb ik veel meegemaakt. 
Ondanks de corona pandemie is de kliniek voor bewe-
gingsstoornissen substantieel gegroeid en zijn we een 
hoopvolle periode ingegaan. De kliniek voorziet in een 
behoefte.” Een overzicht van onze activiteiten:

Polikliniek “Hier zie ik alle patiënten die doorverwezen 
worden voor onderzoek en behandeling. Het leeuwen-
deel (circa 80%) betreft de behandeling van de ziekte 
van Parkinson. Andere stoornissen die behandeld 
worden zijn ziekten met Parkinsonachtige symptomen, 
het Gilette de la Tourette syndroom en allerlei loop- en 
bewegingsstoornissen.”

De Botox kliniek “Deze kliniek werd binnen korte tijd 
niet alleen bekend in Jeruzalem, maar trekt patiënten 
uit de regio en daarbuiten. Nieuwe technieken die 
worden toegepast resulteren in minder bijwerkingen.”
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Palliatieve zorg kent geen 
‘vrije uren’

Er zijn geen dagen of momenten waar-
op onze toegewijde artsen en verpleeg-
kundigen zeggen dat ze niet beschik-
baar zijn. De kinderen die aan onze 
zorgen zijn toevertrouwd, kunnen op 
elk moment van de dag of nacht onze 
hulp (dringend) nodig hebben. Er is 
geen dag op de kalender die immuun is 
voor crisis of uitdagingen.

aar als er één dag op de Joodse kalender 
staat waarbij we misschien denken de dok-

ter ongestoord te laten, is het Jom Kippoer. De heiligste 
van de hoog heilige dagen. Elke Jood beschouwt deze 
dag als vastendag en brengt ook menig uur door in de 
synagoge om te bidden en vergeving te vragen. De 
meeste professionals laten hun telefoon uit en denken 
een dag van rust te verdienen. Zo niet dr. Fried.

Tijdens de laatste Jom Kippoer verbleef het grootste 
deel in de synagoge en daardoor zoemde dr. Frieds 
telefoon. Ze zag dat het de moeder van een van haar 
patiëntjes was; een jong Arabisch meisje uit OostJeru-
zalem. De moeder wist dat het een Joodse heilige dag 
was, dus de oproep moest dringend zijn. Zij antwoord-
de direct en kreeg te horen dat het meisje in grote 

nood verkeerde. Dr. Fried realiseerde zich dat dit niet 
telefonisch kon worden opgelost. 

Zonder aarzeling baande zij zich een weg door het 
rustige Jeruzalem naar het huis van de patiënt. Daar 
bracht ze enkele uren door met de patiënt en gaf haar 
zowel medische zorg als emotionele ondersteuning.  
Het meisje bevond zich in de laatste levensfase en de 
prognose was niet goed. Dr. Fried gelooft dat elke 
patiënt  het verdient om verzorgd te worden, zelfs als 
we niet weten wat de toekomst met zich brengt.   
Pas nadat ze was gerustgesteld dat het meisje in slaap 
was gevallen en niet langer onmiddellijke pijn had of in 
gevaar verkeerde, keerde dr. Fried terug naar haar huis 
en familie. 

Hoe bijzonder dit verhaal ook is, voor dr. Fried is het 
niet helemaal uniek. Ze laat zich leiden door het inzicht 
dat zij door haar beroep en het pediatrische palliatieve 
team altijd beschikbaar moeten zijn, waar en wanneer 
hulp nodig is. Zeker niet elke patiënt kan worden ver-
zorgd op een manier die hen in staat stelt te herstellen. 
Maar elke patiënt en zijn of haar familie, verdienen het 
om te weten dat alles wordt gedaan. 

Namens het pediatrisch palliatief medische team 
hartelijk dank voor uw betrokkenheid  in Woord en 
Daad voor dit speciale project Home Hospice voor kin-
deren. Wij houden u op de hoogte van deze bijzondere 
ontwikkeling.

M

UIT HET ZIEKENHUIS



1000 bedden Het aantal bedden in 
het ziekenhuis is de afgelopen jaren 
gestegen. Er zijn nieuwe afdelingen 
geopend. Deze trend zet zich ook 
door naar de toekomst. Het aantal 
patiënten blijft substantieel toene-
men. 
262.289 digitale scans Op medisch 
gebied zijn we sterk afhankelijk van 
medische beeldvorming voor de 
diagnose en behandeling. Binnen 
het ziekenhuis is dit een van de 
meest actieve gebieden.  
406.936 ziekenhuis dagen Het to-
taal aantal dagen dat onze patiënten 
intramuraal werden behandeld. Hoe-
wel sommige patiënten een verblijf 
van enkele weken nodig hebben, 
kan de meerderheid van de patiën
ten binnen enkele dagen worden 
ontslagen. De kortere opnametijd 
is een trend die zich de afgelopen 
jaren heeft doorgezet.  
21.878 bevallingen Dit is het aantal 
vrouwen dat naar het Shaare Zedek 
kwam om te bevallen. Het totale 
aantal baby’s is door de twee- en 
drielingen dus hoger dan het aantal 
bevallingen.  
34.944 operaties Dit is een van de 
snelst groeiende gebieden van me-
dische activiteiten in het ziekenhuis. 
We staan bekend als leiders op een 
breed gebied van chirurgische zorg. 
De groei is inherent aan het aanbod.      
846.017 poliklinische bezoeken  
Zowel voor kinderen als volwas-
senen openen we regelmatig nieuwe 
klinieken. Het streven blijft dat we 
patiënten bij voorkeur poliklinisch 
behandelen, zodat het aantal opna-
men wordt geminimaliseerd.  
138.043 gevallen voor de Spoed

2020 IN CIJFERS
Tekst: Henk Geluk
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eisende Hulp De locatie (logistiek 
ligging) en bovenal de reputatie van 
het ziekenhuis maakt het tot de druk-
ste spoedafdeling van Jeruzalem. 
Alle voordoende gevallen worden 
behandeld op de afdeling, inclusief
omvangrijke traumagevallen en 
slacht offers van terreuraanslagen.  
2.310 cardiale ingrepen De meeste 
van deze ingrepen omvatten het 
gebruik van cardiale katheterisatie 
waarbij blokkades in het hart en/of 
slagaders worden verholpen 
1.325 neurologische procedures  In 
2019 is er een nieuwe kliniek bijge-
komen voor bewegingsstoornissen 
en de ziekte van Parkinson. (Zie het 
artikel van dr. Gilad Yahalom op 
pagina 4). 
3.432 Corona opnames Dit is het 
aantal dat voor korte of langere tijd 
werd opgenomen. We werden al 
snel een van Israëls toonaangevende 
Corona-behandelziekenhuizen en 
behielden die reputatie gedurende 
de hele crisis.  
69.316 Corona ziekenhuis dagen  
Dit is het totaal aantal dagen dat 
onze corona patiënten intramuraal 
werden behandeld. Deze opnamen 
stelden hoge eisen aan de beschik-
baarheid van de benodigde appa-
ratuur, bedcapaciteit en bovenal toe-
gewijde artsen en verpleegkundigen 
op alle afdelingen van het ziekenhuis. 
Afhankelijk van de ernst van de 
klachten bedroeg de opnametijd 
maximaal 5 weken. Een meerder-
heid werd binnen maximaal 2 weken 
ontslagen.
1.225.284 Corona uren Het aan-
tal uren dat onze coronapatiënten 
hebben doorgebracht aan de adem-

halingsondersteuning apparatuur 
overschrijdt meer dan de miljoen.
1.175 artsen De voortdurende groei 
van het ziekenhuis vereist ook een 
actief wervingsbeleid. We zijn er trots 
op om medisch personeel uit Israël 
en over heel de wereld te werven. 
1.959 verpleegkundigen De ver-
pleegkundigen bewezen hun on-
gelofelijke waarde toen zij in 2020 in 
het centrum van de Corona-inspan-
ning stonden. 
613 paramedisch personeel Waar 
zouden wij zijn zonder deze onder-
steuning? Het zijn de medewerkers 
die onze medische staf onder-
steunen: technici, vrijwilligers die 
patiënten door heel het ziekenhuis 
verplaatsen, therapeuten, diëtisten 
en vele andere disciplines.  

De activiteiten in 2020 werden sterk beïnvloed door 
de Corona-crisis. Deze crisis eiste bovenmenselijke
inzet van het personeel dat tegelijkertijd rust en 
kalmte moest uitstralen naar de patiënten.   
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Zorg voor kinderen in de
laatste levensfase

D

Palliatieve zorg voor 
kinderen, dat is het 
doel van ons lopende 
project. Het heeft als 
titel PPCU project 2021-
2022. PPCU staat voor 
Pediatric Palliative Care 
Unit. Veel van deze 
kinderen weten dat 
zij zullen sterven. 
Het doel van ons 
project is om te zor-
gen voor een goede 
thuiszorg situatie wat 
in Israël niet (of voor 
een klein deel) finan-
cieel gedekt wordt 
door de verzekering.
Doet u ook mee om 
deze ernstig zieke 
kinderen in de laatste 
levensfase te helpen?

ankbaar zijn de ouders en 
kinderen in Jeruzalem en 

omgeving voor het nieuwe project 
dat wij vanuit Nederland in januari 
van dit jaar hebben opgestart. PPCU  
staat voor: Pediatric Palliative Care 
Unit. Het gaat daarbij om de pri-
maire zorg aan kinderen in hun laat-
ste levensfase. Vele jaren hebben wij, 
samen met u, gelden ingezameld 
voor diverse afdelingen binnen het 
ziekenhuis. In 2019 zijn de eerste 
gesprekken geweest tussen bestuur 
en directie van het ziekenhuis om 
een start te kunnen maken en hulp 
te kunnen bieden aan deze moeilijke 
en schrijnende situatie. Binnen het 
ziekenhuis wordt heel hard gewerkt 
om deze zorg uit te breiden. 

Het ziekenhuis heeft leven hoog 
in het vaandel staan. Deze nieuwe 
afdeling heeft echter niet voldoende 
middelen om de zorg rondom het 
levenseinde aan kinderen optimaal 
te kunnen bieden. Daarom voelde 
het bestuur zich mede verantwoor-
delijk om de helpende hand te 
bieden. Omdat euthanasie in het 
SZMC volstrekt taboe is en de be-
handelingskosten in de eindfase van 
het leven niet altijd vergoed worden, 
gaf dit voor het bestuur de doorslag 
om de komende jaren voor deze 
afdeling te doneren. Laat deze zorg 
rond het levenseinde ook onze zorg 
zijn. Voor minimaal twee jaar willen 
wij alle middelen hiervoor besteden 
en zo nodig wordt dit project ver-
lengd. Met uw steun kunnen we een 
steentje bijdragen ten behoeve van 
deze kinderen. Van harte aanbevolen.

Financiën De verkorte jaarcijfers 
over 2020 worden in het volgende 
nummer gepubliceerd. Een com-
pleet overzicht van de jaarcijfers 
wordt voor 1 juli gepubliceerd op 
onze website: www.shaarezedek.nl. 
Met deze publicaties voldoen wij aan 
de ANBI-regels.

Legaat In de afgelopen periode 
hebben wij een legaat ontvangen 
van J.H. R. met een bedrag van 
€ 2.500,-.

Livestreams Het zal u niet zijn ont-
gaan: in de afgelopen maanden zijn 
er enkele livestreams georganiseerd.
Shaare Zedek Koor Mark Brand-
wijk, de dirigent van het koor, 
heeft samen met enkele musici en 
koorleden tweemaal een programma 
gevuld. Inmiddels hebben wij een 
afgeronde opbrengst via het koor 
ontvangen van € 10.000,-.

Stichting Psalmzangdag Op uit-
nodiging van Stichting Psalmzang-
dag heeft Marco den Toom samen 
met André van Vliet de 150 Psalmen
gespeeld op het orgel van de 
Lutherse Kerk te Den Haag. Zij wis-
selden om de tien Psalmen. Bij het 
laatste tiental voegden zich de trom-
pettisten Arjan en Edith Post. De 
Stichting Psalmzangdag streamde 
alle psalmen in dertien uur.
Stichting Psalmzangdag beloofde 
een deel van de opbrengst te 
bestemmen voor het huidig project. 
We ontvingen het prachtige bedrag 
van € 6.000,-. Vanaf deze plaats allen 
hartelijk dank voor uw inzet.

  



lk jaar in het vroege voorjaar vieren we het Poe-
rimfeest. De enige feestdag in het Joodse jaar die 

zijn oorsprong vindt in de heilige Bijbel, maar niet voorkomt 
in onze Thora-Pentateuch (de vijf boeken van Mozes). Het 
wordt dan ook heel anders gevierd en wordt (geheel ten 
onrechte) vergeleken met het Amerikaanse Halloween en 
het Nederlandse Sint-Maartensfeest. 

Poerim wordt voorafgegaan door een vastendag in navol-
ging van Esther, maar met dit verschil dat het vasten van Es-
ther in een andere maand gebeurde en drie dagen duurde 
en wordt gezien als de introductie tot het Poerim. 
De waarheid is dat er veel tradities verbonden zijn aan deze 
dag, maar de mooiste (naar mijn mening) is de lezing van 
het boek Esther. Het wordt eigenlijk twee keer gelezen 
tijdens dit eendaagse festival, eenmaal ’s avonds en 
opnieuw in de ochtend. Er is zeker geen reden om de in-
houd van dit boek voor onze lezers samen te vatten! 

Megilat Esther is de Hebreeuwse naam voor de rol van 
Esther. Uit deze rol, met de hand en op perkament geschre-
ven, wordt rechtstreeks gelezen. Sommige rollen zijn zelfs 
prachtig versierd. Ik nam de onderstaande prachtige foto 

van een bijna 500 jaar oude rol tijdens de lezing in een syna-
goge in Rome een paar jaar geleden.  
Het verhaal over Esther is bekend. Het boek Esther is echter 
heel anders en uniek. Het is het enige boek in onze Bijbel 
waar Gods naam niet wordt genoemd! En toch is in het 
hele verhaal Zijn goddelijke aanwezigheid voelbaar. Velen 
zeggen dat het Hebreeuwse woord voor De Koning 
HAMELECH  – המלך  een synoniem is voor God. Om het 
belang van HAMELECH te benadrukken, zijn er rollen 
geschreven op een manier dat dit woord het eerste in elke 
kolom zou zijn, zoals op de tweede foto te zien is. En ja er 
zijn inderdaad nog meer aanwijzingen. In Esther 5,4: laat de 
Koning (Hamelech) en Haman deze dag komen. De eerste 
letters uit het oorspronkelijke Hebreeuws spellen Gods 
naam en dit wordt gezien als de plaats waar het verhaal echt 
een grote wen ding neemt. 

Het lijdt dus geen twijfel dat de Goddelijke aanwezigheid 
voelbaar is in dit dramatische verhaal. God is niet verbor-
gen. Het lijkt alleen maar zo te zijn. Het is aan ons om Hem 
te vinden, hier tijdens Poerim en elke dag, in alles wat we 
doen. Ik geloof dat dit de belangrijkste boodschap van het 
boek Esther is. 

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

E
De boodschap van 
het boek Esther
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Om het belang van HAMELECH te benadrukken, zijn 
er rollen geschreven op een manier dat dit woord 
 het eerste woord in elke kolom is. Op de foto is המלך
het woord met rood omcirkeld.
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COLUMN

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

ij voelen ons na 10 jaar 
nu echt Israëliër. De 

IDF-onderscheiding treft niet alleen 
onze dochter, maar doortrekt het 
hele gezin en de familie. Krijgsmacht 
en civiel worden als één ervaren in Is-
raël en zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Om te beginnen worden 
dergelijke onderscheidingen slechts 
één keer per jaar uitgereikt en bij 
deze specifieke ceremonie waren er 
9 personen die een onderscheiding 
ontvingen. De hele ervaring was erg 
formeel (het is tenslotte het leger) er 
waren nauwelijks burgers aanwezig 
en gelukkig konden we vanwege 
het grote aantal mensen dat in Israël 
was gevaccineerd de ceremonie live 
bijwonen en niet door zoom!
De ceremonie vond plaats in het Pal-
mach Museum in Tel Aviv. Ongeveer 
anderhalf jaar geleden kwamen we 
naar diezelfde hal voor de diploma-
uitreiking van onze dochter! Waar 
is de tijd gebleven? Er zijn in die 
tijd zoveel dingen gebeurd die we 
toen nooit voor mogelijk hadden 
gehouden! Natuurlijk realiseer je als 
ouders als je je kind naar het leger 
stuurt dat er allerlei risico’s mogelijk 
zijn... oorlog was het slechtst mo-
gelijke scenario, maar een pandemie 
was helemaal niet denkbaar!
Met nog ongeveer vier maanden 
te gaan voordat mijn dochter Leah 
het leger afmaakt, is het een goed 
moment om terug te denken aan wat 
ze heeft bereikt en te beseffen dat 
wanneer ze weer in het burger- en 
huiselijk leven komt, we ons opnieuw 
zullen moeten aanpassen! Ze was 
ons ‘kleine meisje’ toen we haar 

naar het leger stuurden en nu komt 
ze terug naar huis, een 21-jarige 
vrouw, die letterlijk ons land heeft 
verdedigd, banen heeft beheerd met 
zeer hoge verantwoordelijkheden, 
etcetera.
Ik vraag me af hoe vreemd het voor 
haar (en ons) zal zijn om zich weer 
aan te passen aan het burgerleven? 
Geen uniform meer... Geen duide-
lijke hiërarchie meer... geen ‘bazen’ 
meer boven jongere soldaten... 
(er zijn tenminste jongere broers 
en zussen thuis, dus niet alles gaat 
verloren...).
Het is geen wonder dat we met dit 
soort systeem de Startup Nation zijn 
geworden. Onze jongeren worden 
tot het uiterste gedreven en aan-
gemoedigd om altijd 110% te geven. 
Wij als ouders gaven onze dierbare 
dochter 2 jaar aan de IDF en in ruil 
daarvoor gaf de IDF ons een zeer 
sterke, capabele, moedige en vol-
wassen vrouw terug! We kunnen erg 
trots zijn op al onze jonge soldaten 
die dagelijks ons land dienen, zodat 
we in vrede en veiligheid kunnen le-
ven, ze allemaal mogen beschermen, 
beschermen en zegenen! Amen.

Israël is een fascinerende plek, die je 
altijd uit je comfortzone duwt en je 
steeds verder duwt… nu ik dit schrijf 
vergat ik u bijna te vermelden dat 
als Leah, onze dochter, in augustus 
afzwaait, vervolgens voor onze zoon 
Noam in augustus zijn diensttijd 
aanvangt!

W

Beste vrienden, we 
hebben de cirkel rond. 
Aangezien u de ‘reis’ 
van mijn dochter in 
het leger met mij hebt 
gedeeld, is het van-
zelfsprekend ook het 
laatste nieuws met u te 
delen. Gisteren ontving 
ze in een speciale cere-
monie een onderschei-
ding voor haar werk als 
soldaat in het afgelopen 
jaar. Zoals u zich mis-
schien herinnert, zijn 
noch ik, noch mijn 
man geboren in Israël 
en pas 10 jaar geleden 
hierheen verhuisd. We 
realiseerden ons dat 
de onderscheiding een 
grote eer en prestatie 
was.

Ons land dienen
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Weet u zich verbonden met Israël en betrokken op ons 
ziekenhuis? Mogelijk bent u degene naar wie wij op 
zoek zijn! U beschikt over een zekere mate van vrije 
tijd voor het geven van presentaties voor gemeente
avonden, verenigingen, ouderenmiddagen, PCOB’s en 
voor leerlingen op basisscholen. 

Velen maakten op deze wijze kennis met het ziekenhuis. De 
presentaties worden zeer gewaardeerd. Voorlichting wordt 
gegeven met behulp van een Powerpoint presentatie. Van-
zelfsprekend ontvangt u de nodige ondersteuning. U trekt 
samen op met twee collega’s. Fijn om ervaringen te delen. 
Als ambassadeur staat u er niet alleen voor! Wij proberen 
zo goed als mogelijk iedere ambassadeur een eigen regio 
te geven. Hierdoor wordt de reistijd beperkt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie  over de functie? Neem dan con-
tact op met de heer H. Geluk. De gegevens vindt u in de 
colofon. 

Wordt u ambassadeur van 
Shaare Zedek?

In de vorige uitgave attendeerden wij u op de 
mogelijkheid het Shaare Zedek Nieuws in plaats 
van per post digitaal te ontvangen. Tientallen 
lezers maakten deze overstap. 
Hartelijk dank ook voor de vele bemoedigingen, 
waarvan we er een doorgeven die de overige weer-
spiegelt: “Graag ontvang ik uw nieuwsblad voortaan 
digitaal. Dank voor al uw inspanningen voor dit gewel-
dige ziekenhuis en voor alle ontroerende artikelen 
erover. Met vriendelijke groeten en Shalom!”

    

Ook ditmaal ontvingen we handreikingen om onder 
de aandacht te brengen.
Machtiging U kunt via onze website https://www.
shaarezedek.nl/doneer-nu/ Stichting Shaare Zedek 
machtigen om het door u opgegeven bedrag af te 
schrijven tot wederopzegging. Er zijn drie keuze mo-
gelijkheden: eenmalig, maandelijks, per kwartaal. U 
kunt kiezen tussen een aangegeven bedrag of zelf een 
bedrag invullen. 
Uiteraard kunt u ook een machtigingsformulier aan-
vragen. In de colofon onder ‘Voorlichter’ vindt u de 
contactgegevens.   

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

Naast deze donatieknop gaan we ook belangrijke 
thema’s/artikelen voorzien van een QR code. Daarmee 
krijgt u rechtstreeks toegang in de ‘bibliotheek’.

Gaat u ook voor digitaal?

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.
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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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