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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 de hal van het Sha’are Zedek ziekenhuis ligt onder een glazen stolp een grote 
Statenbijbel. Je zou die oude Bijbel graag er onder vandaan halen en hem samen 
met onze Joodse vrienden gaan lezen. Er staan immers zulke mooie dingen in die 
Bijbel. Het woord van onze overdenking bijvoorbeeld: “opdat ook zij door uw 
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen”. 
Nee, Paulus spaart de gelovigen uit de heidenen niet. In vers 30 tekent hij hun 
verleden met een vernietigend woord: “ongehoorzaam”. Maar hij mag ook spreken 
van het wonder: ze hebben barmhartigheid verkregen! De verwerping van het 
evangelie door Israël heeft ertoe geleid dat de boodschap van Gods genade bij hen 
is terechtgekomen. 

En nu? Wat is Gods bedoeling met deze wonderlijke weg? Dat ook de Joden 
barmhartigheid zullen verkrijgen! Hoe dan? “Door uw barmhartigheid!” Dat 
betekent in de eerste plaats: door de barmhartigheid die u verkregen hebt. Zien 
de Joden dat aan ons? Gaat er iets uit van ons leven? Kunnen ze er jaloers, heilig 
jaloers op worden? Dan zal dat, door Gods genade, iets uitwerken in hun leven. 
Ze zullen barmhartigheid verkrijgen. God staat ervoor in!
Maar Paulus spreekt hier ook van een roeping. De uitdrukking “uw 
barmhartigheid” betekent in de tweede plaats de barmhartigheid die u aan hen 
bewijst. Geen hardheid, maar liefde. Een beker koud water in de naam van 
Christus. Een voortdurende steun aan het ziekenhuis. Een troostend woord in 
bitter lijden. 

Als God dat zegent gaan er wonderen gebeuren. Dan zou het zomaar kunnen dat 
God die stolp gaat oplichten en dat die oude Bijbel opengaat. En dan wordt ook in 
Jeruzalem barmhartigheid verkregen door Hem wiens Naam is Immanuel!

Tekst: Ds. C. Sonnevelt, Alblasserdam  

Eli Gargir:
“Het hospitaal is een soort kleine 
stad. We moeten drie gebouwen, 
een enorm parkeerterrein én de 
omgeving in de gaten houden.”
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Barmhartigheid door barmhartigheid

“Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, 
opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden 
barmhartigheid verkrijgen.” (Romeinen 11: 31) 



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Er is veel saamhorigheid onder 
de bevolking van Israël
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at het coronavirus een 
waarschuwing zou zijn van 

Allah, kan ik uit de mond van iemand 
die zich tot de Islam bekeerd heeft 
nog wel begrijpen. Maar dat het 
Haagse raadslid Arnoud van Doorn 
in navolging van onder andere 
Turkse media suggereert dat in een 
Israëlisch laboratorium het virus zou 
zijn ontwikkeld, is een voorbeeld van 
het oplaaiend antisemitisme dat in 
feite niet verschilt van middeleeuwse 
complottheorieën die stelden dat 
Joden waterputten zouden hebben 
vergiftigd. 

Dit is de wereld waarin het Shaare 
Zedek Ziekenhuis zich staande moet 
houden. Ondertussen gaan ze ge-
woon door met het bieden van hulp 
aan patiënten die door het corona 
virus zijn getroffen. En in Israëlische 
laboratoria wordt hard gewerkt, net 
als op andere plaatsen in de wereld, 
aan het ontwikkelen van een vaccin 
tegen dit verraderlijke virus. 

In de loop van maart en april werd 
Jeruzalem een van de centra waar 
de ziekte om zich heen greep. De 
dichtbevolkte woonwijken en hechte 
gemeenschappen vormen daarbij 
een extra risicofactor. Als een van de 
grootste ziekenhuizen in Jeruzalem 
en dicht bij het centrum gelegen, 
kreeg dan ook het Shaare Zedek 
MC te maken met opname van deze 
corona patiënten. Net als andere 
ziekenhuizen in Nederland en waar 
ook ter wereld heeft het Shaare 
Zedek MC speciale maatregelen 
genomen om deze patiënten met 

D verdenking of verschijnselen van 
corona in een zo veilig mogelijke 
omgeving te onderzoeken om ze 
daarna te kunnen doorsturen naar 
speciaal ingerichte eenheden, 
waarbij ze zo min mogelijk in contact 
komen met andere bezoekers van 
het ziekenhuis. Inmiddels zijn er zes 
van zulke eenheden ingericht en zijn 
er op de piek ruim honderd patiën
ten behandeld. 

Onder hen zijn ook velen met een 
hoge leeftijd en sterfgevallen zijn 
niet uitgebleven, helaas. De pal-
liatieve zorg die juist dan nodig is 
wordt met veel liefde en toewijding 
gegeven. De overheid spant zich 
in om de situatie zo goed mogelijk 
onder controle te houden en de 
bevolking te beschermen. Vanwege 
ervaring met oorlogsdreiging en 
aanslagen is er in een grote mate 
van saamhorigheid onder de Israëli
sche bevolking die ook nu naar 
voren komt, waarbij de bescherm-
waardigheid van het mensenleven 
ongeacht de leeftijd hoog in het 
vaandel staat. Dat is wat we in het 
Shaare Zedek MC voortdurend naar 
voren zien komen.

Ieder begrijpt dat deze situatie hoge 
extra uitgaven met zich meebren-
gen, terwijl de reguliere inkomsten 
sterk teruglopen, vanwege het ver-
minderen van de gewone medische 
zorg. Uw steun in gebed, meeleven 
en gaven is nu dan ook dringender 
gewenst en meer nodig dan ooit.
Bidt om de vrede van Jeruzalem!

Ook het Shaare Zedek 
Medical Center heeft 
speciale maatregelen 
genomen om patiënten 
met verdenking of 
verschijnselen van 
corona in een zo veilig 
moge lijke omgeving te 
onderzoeken. Er zijn 
zes speciale eenheden 
ingericht waar corona 
patiënten zo min moge
lijk in contact komen 
met andere bezoekers 
van het ziekenhuis.
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Tekst: Richard Donk, buitenland redacteur Reformatorisch Dagblad

Safety first in het Shaare Zedek. Met 
zichtbare en onzichtbare maatregelen 
wordt de veiligheid van patiënt, perso
neel en bezoeker in de gaten gehouden. 
Eli Gargir: “Het is voor mensen vooral 
heel belangrijk een gevoel van veilig
heid te hebben.”

ste factor, benadrukt Gargir. “Het is voor mensen vooral 
heel belangrijk een gevoel van veiligheid te hebben. Ze 
moeten zien dat eraan wordt gewerkt. Daarom lopen 
er zichtbaar bewakers rond. Soms doen ze niet veel 
meer dan helpen oversteken of een taxi roepen. Maar 
ze zíjn er. Er zijn ook beveiligers die niet als zodanig 
herkenbaar zijn. En we hebben de beschikking over 
een ‘mobiele eenheid’ die in noodsituaties overal kan 
worden ingezet.”

De normale taken van de beveiliging bestaan vooral uit 
een oogje in het zeil houden, zowel binnen als buiten. 
Bij binnenkomst in het ziekenhuis worden tassen gecon-
troleerd en gaan bezoekers door een metaaldetector. 
Maar er zijn ook ‘gevoelige’ gebieden, waar af en toe 
extra aandacht nodig is, zoals rond de verloskamers. 
“We checken altijd of een bezoeker wel écht de vader 
is voor wie hij zich uitgeeft. Er mogen maximaal twee 
mensen tegelijk in een vertrek. Dat soort dingen”, legt 
Gargir uit.

Parkeerkaartje 
De meeste incidenten zijn van betrekkelijk onschuldige 
aard, vertelt het hoofd beveiliging. Hij laat een jaarover-
zicht op het scherm zien: in totaal 2.034 geregistreerde 
gevallen. “Het gaat van kleine diefstallen tot vuurtjes 
die door een fout gedoofde sigaret zijn veroorzaakt. Af 
en toe iemand die zijn parkeerkaartje niet heeft betaald 
of te lang op de Spoedeisende Hulp moet wachten. 
Maar er zijn ook situaties waarin geweld tegen patiën
ten of personeel wordt gebruikt. Dat pakken we serieus 
aan, want we stáán voor een veilige omgeving.”

De afdeling beveiliging is echter ook voorbereid op ca-
lamiteiten. Variërend van extreem weer tot een aardbe
ving. Of van een verkeersongeluk met veel slachtoffers 
tot een aanval met chemische wapens. “We doen veel 
aan training en simulatie”, zegt Gargir. “Voorkomen van 
rampen en het creëren van bewustzijn staan voorop. 
Gelukkig blijft het doorgaans bij oefenen.”

einig landen in de wereld hebben veilig-
heid zo hoog in het vaandel staan als Israël. 

Noodgedwongen, want de harde werkelijkheid van 
voortdurende terreurdreiging dwingt ertoe. Dat geldt 
helaas ook voor de ziekenhuizen.

In het Shaare Zedek runt Eli Gargir het Security Depart-
ment. Als het over veiligheid gaat, weet de reserve-
officier waar hij het over heeft. Ruim een kwarteeuw was 
hij in het Israëlische leger actief in terreurbestrijding. 
Op levensgevaarlijke plaatsen als Libanon en de Gaza-
strook.

Gargir is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid 
in het ziekenhuis, opgesplitst in een aantal specifieke 
aandachtsgebieden: veiligheid, transport, parkeer-
plaatsen en brandveiligheid. “Het hospitaal is een soort 
kleine stad”, legt hij uit in zijn kantoor. Hij wijst op een 
batterij schermen aan de wand tegenover zijn bureau. 
“We moeten drie gebouwen, een enorm parkeerterrein 
én de omgeving in de gaten houden. Dat is een flinke 
uitdaging.”

Verloskamers
Vanzelfsprekend heeft de manager de nodige techni-
sche hulpmiddelen ter beschikking, zoals camera’s en 
alarmsystemen. Maar menskracht is veruit de belangrijk-

Veiligheid voorop
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Begin maart ontving het Shaare Zedek Medical 
Center in Jeruzalem voor het eerst een patiënt met 
COVID-19-symptomen. Als de grootste zorginstel-
ling met spoedeisende hulp van Jeruzalem waren 
we ons er al enige weken vóór dit moment van 
bewust dat ons ziekenhuis een belangrijke rol zou 
spelen bij de behandeling van deze ziekte.

Een belangrijke rol bij de 
behandeling van corona

e hebben ons personeel jarenlang voor-
bereid en opgeleid en onze apparatuur 

geüpgraded voor een periode met een ziekte-uitbraak 
als deze. 

Niet eerder meegemaakt
Toch erkenden we al snel dat de omvang en ontwikke-
ling van dit virus en de impact die het op de gemeen-
schap zou hebben, een uitdaging vormde die we nog 
nooit eerder meegemaakt hebben.

De grootste bedreiging van COVID-19 is dat het virus 
zich zeer snel kan verspreiden en als het niet wordt ge-
controleerd, kan het een vernietigend effect hebben op 
de gemeenschap. Als ziekenhuis was ons doel om de 
coronapatiënten te isoleren en ervoor te zorgen dat ons 
personeel zo goed mogelijk werd beschermd.

Met dit doel voor ogen hebben we in eerste instan-
tie de eerste Keter (Hebreeuws voor corona - crown) 
afdeling opgezet, een fysiek geïsoleerde afdeling van 
de andere ziekenhuisafdelingen, aangesloten op een 
apart technisch en ventilatiesysteem. Buiten het zieken-
huis hebben we een triagetent gezet, om de toeloop 
van patiënten in goede banen te leiden. Binnen werd 
een ‘snelle en professionele’ eerste beoordeling van de 
patiënten gedaan, zodat duidelijk werd op welke afde-
ling zij het best geplaatst konden worden.

Wat begon met één ziekenhuisopname unit voor 
coronapatiënten, zou uiteindelijk uitgroeien tot zes 
behandelplaatsen, evenals opname- en ontslagtenten 
voor het opnemen van patiënten en vervolgens voordat 
ze naar huis werden gestuurd.

Deze voorbereidingen blijken van groot belang. In de 
loop van maart en april werd Jeruzalem een van de 
centrale hotspots van de uitbraak en werd het Shaare 
Zedek het meest actieve behandelingsziekenhuis in 
het gebied voor coronagevallen. Op het hoogtepunt 
behandelden we 104 patiënten, waarvan 38 ernstig 
zieke, van wie de meesten beademd moesten worden. 
Voor de meest complexe en ernstige gevallen werd een 
speciale Corona Intensive Care afdeling (ICU) opgericht.

Helaas zijn er veel patiënten vanwege de complexi
teit bezweken aan het virus. De eerste Israëlische 
patiënt die overleed aan corona werd geregistreerd in 
het Shaare Zedek en sindsdien zijn er veel patiënten 
overleden aan het virus. We weten dat veel van deze 
sterfgevallen verband houden met het feit dat Jeru-
zalem de thuisbasis is van een hoog percentage oude-
re patiënten, maar elk verlies is pijnlijk. Ook voor het 
ziekenhuis en het personeel was dit een moeilijke tijd. 

Wat het nog moeilijker maakt is de realiteit dat fami-
lieleden op afstand staan van hun geliefden en niet in 
staat zijn om persoonlijk afscheid te nemen.

Palliatieve zorg
Deze uitdaging valt onder de verantwoordelijkheid 
van onze palliatieve zorg-experts en maatschappelijk 
wer kers. Zij staan in nauw contact met de families om 
hen te helpen met de praktische en emotionele as-
pecten van de ziekte om te gaan. Wanneer patiënten 
overlijden, blijft onze rol als ziekenhuis vaak bestaan, 
omdat we gezinnen helpen om zich voor te bereiden 
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Tekst: Uri Schwarz, directeur Department Resource Development and Public Relations SZMC

gedekt door de overheid en gezondheidsfondsen, zul-
len we om de grote impact van de financiële crisis te 
boven te komen, door moeten gaan met bezuinigen en 
- nog belangrijker - de toegenomen steun van vrienden 
van over de hele wereld verwelkomen.

Maar zoals hierboven opgemerkt, hebben Israël en Je-
ruzalem eerder met veel crises te maken gehad, en we 
weten dat dit niet de laatste zal zijn. Het Shaare Zedek 
is een ziekenhuis dat de unieke uitdagingen van onze 
stad, onze regio en onze wereld begrijpt en weet dat 
we altijd voorbereid moeten zijn. De komende periode 
wordt bepaald door in te spelen op de aanhoudende 
dreiging van corona. Soms zullen de cijfers stijgen en 
andere keren zullen ze dalen, maar het COVID-19-virus 
belooft in de nabije toekomst een uitdaging te blijven. 
We ontwikkelen voortdurend onze infrastructuur om op 
deze crisis te reageren, die vanuit medisch en financieel 
perspectief veel verschillende aspecten van het zieken-
huis omvat.

Ongetwijfeld zullen emotionele steun en zorg voor onze 
patiënten nog belangrijker worden. We zijn daarom 
trots dat we gebruik kunnen maken van een bewezen 
programma voor palliatieve zorg en dit steeds verder te 
kunnen toepassen, juist ook in deze kritieke situatie.
Zoals over de hele wereld weten we niet wat de toe-
komst zal brengen. Maar we zijn ervan overtuigd dat 
met de juiste inzichten en de steun van onze vrienden 
over de hele wereld, Gods zegen zal blijven schijnen op 
onze stad en ons land.

op begrafenissen en rouwverwerking onder deze zeer 
moeilijke omstandigheden.

Hoewel we elke zieke en overledene ten gevolge van 
het virus betreuren, voelen we ons ook gezegend dat 
onze overheid veel maatregelen heeft genomen die de 
omvang van de ziekte hebben beperkt en ons hebben 
beschermd tegen de massale aantallen die in andere 
delen van de wereld worden waargenomen. Vanwege 
onze ervaring in het bestrijden van oorlogen en het 
samenkomen in tijden van crisis heeft Israël ervaring om 
deze uitdagingen aan te gaan. 

Ook een enorme financiële uitdaging
Naast de praktische uitdagingen van deze crisis heeft 
het Shaare Zedek ook te maken gehad met enorme 
financiële uitdagingen als gevolg van corona. De kosten 
voor het ziekenhuis om de medische infrastructuur voor 
COVID-19-respons te ontwikkelen zijn hoger dan x 
miljoen en gaan elke dag omhoog. Maar naast deze di-
recte kosten is er een aanzienlijke daling van de inkom-
sten voor het ziekenhuis door het wegvallen van onze 
algemene medische activiteiten. 
Om ons te concentreren op de gevolgen van corona 
en om de infectiedreiging voor andere patiënten te 
beperken, eiste het ministerie van Volksgezondheid dat 
we veel andere delen van het ziekenhuis zouden sluiten. 
Dit heeft grote gevolgen gehad voor ons operationele 
budget en vereiste dat we veel posities moesten 
schrappen en andere manieren moesten vinden om de 
kosten te verlagen. Hoewel sommige kosten worden 
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Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Project Palliatieve zorg ook 
in 2020 voortgezet

O

De Covid19pandemie 
kent geen grenzen.  
De impact is op vele 
terreinen ingrijpend en 
baart onrust en 
onzekerheid voor de 
toekomst. De korte en 
langetermijngevolgen 
zijn nauwelijks goed in 
kaart te brengen. 

ok voor Goed Doel-or-
ganisaties is het een min 

of meer onzekere tijd. Vragen over 
de impact betreffende de financiën. 
Vragen over vrijwilligers die zich 
richten op presentaties / lezingen 
en die momenteel ‘werkloos’ zijn, 
etcetera. Ook voor Stichting Shaare 
Zedek geldt dat vanaf maart t/m 
september alle afspraken voor onze 
ambassadeurs zijn afgemeld. Komt 
er mogelijk weer ruimte in het najaar 
om groepsgewijs een presentatie te 
verzorgen of… en zo niet op welke 
wijze worden communicatiemidde-
len ingezet om in contact te blijven 
met de (potentiele) donateurs? 
Vragen die ons als stichting bezig-
houden en die om beslissingen 
vragen.

Ook het SZMC heeft zijn deuren 
tot nadere order gesloten voor 
bezoekers die op persoonlijke titel 
of in groepsverband het ziekenhuis 
bezoeken voor een rondleiding. 
Jaarlijks bezoeken tientallen dona-
teurs het ziekenhuis. 

Project Palliatieve zorg
Mede op verzoek van vele dona-
teurs die het project met hart en ziel 
steunen, is eind 2019 besloten het 
project ook in 2020 voort te zetten. 
De investering is hoogst noodzake-
lijk. U kunt dat lezen in de voor-
gaande magazines of via 
www.shaarezedek.nl 

We kunnen niet in de toekomst 
kijken, gelukkig maar. De positieve 

reacties in 2019 krijgen wel een 
speciale glans het project voort te 
zetten. Gelukkig kunnen  we wel 
terugzien op deze beslissing! De  
toekomst ligt veilig geborgen in 
Gods hand. 
 
Hartelijk dank voor uw spontane gif-
ten groot en klein, die wij mochten 
ontvangen. Mogen wij ook in deze 
bijzondere tijd op uw steun blijven 
rekenen?  

Jaarcijfers 2019
Tijdens de komende bestuursverga-
dering wordt het concept-jaarverslag 
2019 besproken. Het jaarverslag 
wordt  vóór 30 juni a.s. gepubliceerd 
op onze website www.shaarezedek.nl
In de volgende uitgave van het 
Shaare Zedek Nieuws wordt een kort 
verslag over het financiële boekjaar 
2019 opgenomen.

Transparantie
Voor u als (potentiële) donateur is 
het van belang dat we de ANBI-
status hebben én het CBF-keurmerk. 
Zekerheid dat uw donatie op de 
juiste plaats komt en met een zo 
hoog mogelijk rendement.  

Legaten
In het eerste kwartaal hebben wij 
opnieuw enkele legaten mogen 
ontvangen. Van Dhr. v. D. een be-
drag van € 17.127,- ; van Mw. S. een 
bedrag van € 2.056,- en van erven T. 
de slotuitkering van € 460,-.  

  



oen het Shaare Zedek Ziekenhuis in het begin 
van de twintigste eeuw werd opgericht door een 

coalitie van Europese Joden was de visie gericht op een 
medische instelling waar de waarde van geavanceerde 
geneeskunde centraal stond, maar even zo belangrijk: 
compassievolle zorg.

Geïnspireerd door Bijbelse tradities om om te zien naar 
de behoeften van armen en zieken, heeft het Shaare 
Zedek er altijd oog voor gehad, dat er niet alleen met 
een medische blik naar de patiënten gekeken werd, maar 
juist ook gelet werd op de emotionele behoeften.
Het is juist die visie die het Shaare Zedek aanspoorde 
een Israëlische pionier in de palliatieve zorg te worden 
en deze zorg beschikbaar te maken voor elke patiënt die 
het nodig heeft.

We weten dat kankerpatiënten, voor wie de diagnose 
vaak traumatisch is en het leven verandert, het meest 
afhankelijk zijn van palliatieve zorg. Al te vaak gaat de 
diagnose samen met een terminale prognose en onze 
palliatieve specialisten zijn er om hen door alle praktische 
en emotionele aspecten van deze zorg te leiden.
De pijnlijke realiteit is dat het aantal kankerpatiënten in 
onze samenleving alleen maar toeneemt. Er zijn ver-
schillende factoren die deze stijging verklaren - en ze 
zijn niet allemaal negatief. Zo leven patiënten die eer
der overleden aan een hartaandoening als gevolg van 
een slechte voeding en levensstijl langer, wat leidt tot 
meer diagnoses van kanker. Er zijn ook aanwijzingen dat 
omgevingsfactoren mogelijk ook bijdragen aan meer 
kankergevallen. En de bevolking groeit, wat betekent dat 
er meer mensen ziek zullen worden.

Wat de redenen ook mogen zijn, het Shaare Zedek is 
zich bewust dat het programma voor kankerzorg uitge-
breid moet worden, en dat gebeurt nu. In de afgelopen 
maanden hebben we een nieuwe Polikliniek Hematolo-
gie / Oncologie geopend. Hier wordt poliklinische zorg 
geboden aan kankerpatiënten. Ons meest ambitieuze 

ontwikkelingsproject is om een Radiotherapeutisch cen-
trum te bouwen.
Al deze ontwikkelingen gaan gepaard met meer aan-
dacht voor palliatieve geneeskunde en we zijn u, als onze 
Nederlandse vrienden, veel dank verschuldigd voor uw 
voortdurende steun aan dit programma.

Ons ziekenhuis heeft zich de afgelopen weken toegelegd 
op de vele uitdagingen door de uitbraak van corona. 
Elke afdeling van het ziekenhuis is getroffen en zeker de 
palliatieve geneeskunde heeft haar zorgverlening aan 
moeten passen. In veel gevallen konden patiënten die 
regelmatig naar het ziekenhuis kwamen hun bezoeken 
verminderen en was er meer contact tussen onze artsen 
en de patiënten via telefoon en videogesprekken. Onze 
palliatieve aanpak werd ook ingezet bij de zorg voor onze 
meest ernstig zieke coronapatiënten. Helaas waren veel 
patiënten terminaal en moesten onze maatschappelijk 
werkers en artsen aspecten van palliatieve geneeskunde 
toepassen in deze geheel nieuwe medische uitdaging.

Palliatieve zorg is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van leven, 
niet alleen de lichamelijke klachten, maar alle soorten 
behoeften. Elke patiënt verdient het om te weten dat er 
in hun behoeften wordt voorzien. De boodschap in ons 
vakgebied is dat we nooit kunnen zeggen “genoeg is 
genoeg”. Elke patiënt verdient het om te weten dat we 
er alles aan doen om hen de zorg te geven die ze nodig 
hebben. Of het nu gaat om medicijnen, emotionele 
steun of zelfs om een gezin te helpen nadat hun geliefde 
is overleden.

Dit is de visie die het Shaare Zedek al bijna 120 jaar 
omarmt en waarvan we vast overtuigd zijn dat ons zieken-
huis een baken van hoop en zorg is geworden.  
Uw jarenlange steun heeft ons tot hechte partners 
gemaakt en met uw steun kunnen we in de komende 
periode blijvend meeleven en zorg bieden aan talloze 
patiënten en gezinnen in nood. 

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

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

oen de tijd van het Joodse 
Paasfeest dichterbij kwam, 

zag ik dit als een mooie gelegenheid 
om ons huis een grote voorjaars-
schoonmaakbeurt te geven en ons 
huis klaar te maken voor de komen-
de feesten.* Tegen die tijd hadden 
de scholen besloten de deuren te 
sluiten, ook omdat het bijna vakan-
tie was. In het begin voelde het een 
beetje als zomervakantie... behalve 
dat we thuis moesten blijven! Mijn 
oudste dochter Leah was op de 
legerbasis en we hadden geen idee 
of ze voor het feest naar huis kon 
komen.
Het meest van slag waren onze 
11-jarige dochter Liel en onze hond 
Baby. Onze hond begreep niet 
waarom we de hele dag thuis waren. 
Ze werd erg aanhankelijk en volgde 
me overal door het huis. Liel daaren-
tegen vindt het heerlijk om thuis te 
zijn, vooral omdat ze niet graag naar 
school gaat. Dit zou in theorie gewel-
dig zijn, maar ze begon elke nacht 
over buikpijn te klagen en weigerde 
alleen in haar kamer te slapen, om-
dat ze zei dat ze bang was, maar niet 
wist waarvoor. Zo sleepte ze een ma-
tras naar onze slaapkamer en sliep in 
onze slaapkamer. Overdag sliep ze 
verder op de bank in de woonkamer, 
hield de hele dag haar pyjama aan 
en was eerlijk gezegd een beetje 
depressief.
Het schoolsysteem in Israël heeft een 
goede structuur opgezet voor thui-
sonderwijs, maar omdat ze in sep-
tember naar een andere school gaat, 
is ze niet meer gemotiveerd om mee 

te doen. Ze had duidelijk last van 
deze situatie! Ze hoorde ons praten 
met onze ouders. Ouders die zich 
opgesloten en eenzaam voel den.
Andere familieleden in Parijs waren 
getroffen door het virus en in het 
ziekenhuis opgenomen. We zijn 
dankbaar dat ze allemaal hersteld 
zijn.
Op een gegeven moment besloten 
mijn man, zoon en ik om in actie te 
komen en gingen om de beurt met 
haar spelletjes spelen, puzzelen, 
tuinieren, etc. Dit hielp wat. Toen de 
online school na de vakantie verder 
ging, deed ze wat beter mee met 
de lessen. Het is op dit moment nog 
steeds onzeker of ze weer terug naar 
school kan en de basisschool goed 
kan afronden.
Dit jaar zouden we ook een groot 
aantal Bat Mitswa vieringen mee 
maken. Helaas staat alles nu in de 
wacht, ook de plannen die we had-
den voor onze dochter. Een bijzon-
dere mijlpaal in het leven van onze 
opgroeiende dochter: het bereiken 
van de Joodse meerderjarigheid (bat 
mitswa), dat gepaard zou gaan met 
meer veel feestelijkheden.
Toch ben ik blij dat ik in Israël woon 
en niet in België, waar ik geboren 
ben. De snelheid waarmee Israël rea-
geerde op de situatie en de manier 
waarop alle patiënten, ongeacht 
hun leeftijd, werden behandeld, is 
prijzenswaardig! Ik woon erg graag 
met mijn gezin in dit land.
Mijn advies aan u is, zorg goed voor 
uzelf, draag een mondkapje, was uw 
handen en blijf gezond!

T

Wie had ooit gedacht 
dat we op een dag in 
een lockdown zouden 
leven vanwege een 
andere reden dan oor
log of een natuurramp? 
Toen in Israël half 
maart de scholen dicht 
gingen, voelde ik nog 
niet echt de gevolgen. 
Ik ging nog steeds ge
woon naar mijn werk. 
Vanwege de situatie en 
de weinige bezoe kers 
kreeg ik één maand 
verlof. Ik besefte on
voldoende de ernst van 
de situatie. 

Ik besefte onvoldoende de
ernst van de situatie

* Mocht u geïnteresseerd zijn dan 
 kunt u op www.joodsleven.nl
  zien hoe wij onze huizen en 

vooral onze keuken reinigen 
voor het Paasfeest, door alle 
hametz, eten met zuurdesem dat 

 op de Joodse feestdag verbo-
den is, te verwijderen.
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Corona updates
Vanaf 23 maart jl. zijn er 6 updates beschikbaar over 
de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis. 
U kunt deze 6 pdf-documenten aanvragen via 
info@shaarezedek.nl met vermelding updates 
Corona.  

De tekst is in het Engels. Vervolg updates sturen wij u 
daarna automatisch toe. 

Zaterdag 7-11-2020 Krimpen aan den IJssel  
Aanvang: 19.30 uur
Koor- en samenzangavond Vrienden van 
Israël Krimpenerwaard
Plaats: Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk 
Orgel: Arie van der Vlist

Concerten Shaare Zedek Koor
Zaterdag 21112020 Amstelveen  
Aanvang: 19.30 uur
Koor- en samenzangavond
Plaats: Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk 
Orgel: Arie van der Vlist
Kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Ria van den Noort
Piano: Mark Brandwijk

Onder voorbehoud  

Louise van 7 jaar wil graag alle 
mensen in de zorg bedanken 
met deze tekening! 
Wij kregen een mooi bericht van een nog jong meisje met een 
bemoedigende boodschap, een zonnestraaltje in de huidige situatie. 
Louise van 7 jaar wil graag alle mensen in de zorg bedanken. 
Dit heeft ze gedaan door deze tekening te maken. Ze wil alle 
medewerkers in de zorg een warm hart toedragen! Wij sturen dit hart 
ook naar de medewerkers van het Shaare Zedek Ziekenhuis!

In het artikel over palliatieve zorg op pagina 9 wordt 
melding gemaakt van een nieuwe polikliniek He-
matologie / Oncologie. Voor de duidelijkheid: deze 
nieuwe poli is gevestigd op de 8ste etage van de 
nieuwbouw die in 2011 is opgeleverd. Vanaf die tijd 
wordt de nieuwbouw (deels in casco) stapsgewijs 
opgeleverd als de financiële ruimte dit toelaat. 

De onzekerheid van het leven waarover Jacobus 
schrijft is om op je hart te binden. Dat geeft rust in 
een onrustige omgeving. Schrijf ik het D.V. nu toch 
doordachter dan meer als automatisme voordien!? 

Weet u het nog?

Deo Volente
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PALLIATIEVE ZORG IN HET 
SHAARE ZEDEK ZIEKENHUIS

Zorg
rond

levenseinde

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

De vraag naar palliatieve zorg neemt substantieel toe. Een groot deel van de 
focus is nu gericht op uitbreiding met extra medewerkers en de investering in 
middelen om er voor te zorgen dat elke patiënt zowel op medisch als emotioneel 
vlak de juiste zorg ontvangt en het uitbreiden van ambulante zorg, zodat 
patiënten thuis kunnen worden verzorgd.

Laat deze zorg rond het levenseinde ook onze zorg zijn. Namens de talloze 
patiënten die profeteren van uw ongelofelijke betrokkenheid vragen wij u 
vrijmoedig ook in 2020 dit belangrijke project te steunen. 

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

  Gebedszaak 
  Hartezaak 
  Erezaak 
  Noodzaak

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


