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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 fi nanciële 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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‘Gefeliciteerd met je kleinzoon, Naomi! Ik hoop dat hij voorspoedig mag 
opgroeien’. Zo zou het geklonken kunnen hebben na de geboorte van 
Obed. Maar de vrouwen rond dit kraambed zetten hoger in: “Geloofd zij 
de HEERE, Die niet heeft nagelaten u vandaag een losser te geven. Moge 
zijn naam beroemd worden in Israël”. Een losser is geboren. Een helper 
in nood: Obed, knecht, dienaar! Stamhouder ook. Een familiedrama is 
hiermee voorkomen. Want geen nageslacht…

Deze vrouwen doen hier zonder dit te beseffen een diepe profetische 
uitspraak. Mattheüs legt er in het geslachtsregister van Jezus de vinger 
bij: Ruth, de Moabitische, staat in het rijtje van de Filistijnse Tamar en de 
Kanaänitische Rachab. Met anderen vormen zij het voorgeslacht van de 
Messias. Zo diep wilde God kennelijk ‘in het vlees’ komen. Mens worden 
uit Israël, uit heidenen ook. Híj zal voor u zijn om u te verkwikken: dé 
Knecht des Heeren. Intussen blijft Israël een bijzondere plaats innemen in 
de geschiedenis en zien wij uit naar de vervulling van de belofte: “En zo 
- in de weg van het aanvaarden van deze Verlosser - zal heel Israël zalig 
worden.” (Romeinen 11: 26). 

Naomi hoeft zich niet meer ‘Mara’ te noemen, want: “Hij verkwikt mijn 
ziel”. Verlossing voor heel Israël en voor alle volken is hier. De apostel 
Thomas en velen met hem, hebben geantwoord in geloof: “Mijn Heere 
en mijn God”. Welgelukzalig - gefeliciteerd - wie door de genade van 
de Heilige Geest deze belijdenis nazegt en dit geloof lééft, in liefde voor 
Israël en zo Israël tot jaloersheid wekt.

Tekst: Ds. A. Visser, Harderwijk  

Prof.dr. Jonathan Halevy:
“De heiligheid van het leven, 
dat al ver voor de geboorte 
begint, is het thema waarop wij 
elkaar vinden.”
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VERKWIKKING

“Hij zal voor u zijn om u te verkwikken.” 
(Ruth 4: 15) 

SZ147.indd   2 12-09-20   14:20



Tekst: ds. H. Korving, voorzitter

BESTUUR

Ook Israël worstelt met
het coronavirus
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oewel de regering van 
Israël in het begin van de 

coronacrisis snel en streng heeft 
gehandeld door als een van de 
eerste landen de grenzen te sluiten 
en allerlei beschermende maatrege-
len te nemen, zal het niemand zijn 
ontgaan dat men ook in Israël ermee 
worstelt om de verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk tegen te gaan 
en in bedwang te houden. Het gaat 
letterlijk en fi guurlijk de deur van 
het Shaare Zedek MC in Jeruzalem 
niet voorbij. Het is een spannende 
vraag hoe je als ziekenhuis het hoofd 
kunt bieden aan de gevolgen van dit 
grillige virus, maar voor het Shaare 
Zedek MC is het tevens een vraag 
hoe men binnen het ziekenhuis de 
Joodse wet en tradities in deze com-
plexe situatie kan blijven handhaven. 
U leest er over in de bijdrage van Uri 
Schwarz. 

Graag blijven we u oproepen uw 
verbondenheid met het Joodse 
volk gestalte te geven door uw 
niet afl atende gebed voor Israël en 
uw concrete handreiking. Juist in 
moeilijke tijden wordt ervaren wie je 
vrienden zijn. Laat het Shaare Zedek 
Ziekenhuis mogen merken dat ze 
veel vrienden in Nederland hebben.
Het project voor de palliatieve zorg 
gaat onverminderd voort en als 
bestuur zijn we dankbaar dat dit bij 
onze achterban veel waardering en 
herkenning oproept. 

H Persoonlijk
De secretaris van ons bestuur, 
me vrouw G.H. Gijsbertsen-Voort-
man is momenteel uitgeschakeld 
vanwege een zwaar en langdurig 
medisch traject dat zij moet volgen. 
Laten we haar met onze gebeden 
omringen. 

De tweede voorzitter, ds. J.C. 
Schuurman mocht onlangs zijn veer-
tigjarig ambtsjubileum herdenken. 
Daarmee willen we hem van harte 
feliciteren. Onze voorlichter en zijn 
vrouw, de heer en mevrouw Geluk 
mochten vijftig jaar getrouwd zijn. 
Dat is een bijzondere mijlpaal om in 
dankbaarheid bij stil te staan. Het 
bestuur spreekt zijn grote waarde-
ring uit voor de inzet die de heer 
Geluk voor onze stichting toont. 

Tot slot
We staan weer aan het begin van 
een nieuw winterseizoen wat betreft 
het kerkelijke leven. Bij onze voor-
lichter de heer H. Geluk kunt u alle 
informatie krijgen over de mogelijk-
heden om door een van onze am-
bassadeurs met inachtneming van 
de corona-maatregelen een voor-
lichtingsavond te laten houden voor 
uw vereniging, Bijbelkring of PCOB. 
Van harte aanbevolen.

Het coronavirus gaat 
letterlijk en fi guurlijk 
de deur van het Shaare 
Zedek MC in Jeruzalem 
niet voorbij. U leest er 
meer over in dit num-
mer van Shaare Zedek 
Nieuws. Ook krijgt u 
een kijkje achter de 
schermen met een aan-
tal foto’s van fotograaf 
Tal Heres. 
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UIT HET ZIEKENHUIS

Tal Heres is professioneel foto-
graaf. Hij is de zoon van Aviva 
Heres, ademhalingstechnicus bij 
Shaare Zedek Medical Center. 
Hij maakte de foto’s op deze 
pagina en op pagina 7.
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Tekst: Tal Heres, professioneel fotograaf 

“Mijn moeder is een van die mensen 
die een doel voor ogen hebben. Toen ze 
begon te werken als ademhalingstech-
nicus, was ik nieuwsgierig naar haar 
baan. Toen ik jonger was, herinner ik 
me dat ik bij het opstaan mijn moeder 
groette, die net thuiskwam na haar 
dienst in het ziekenhuis. Zij vertel-
de vaak wat ze ervan vond om haar 
patiënten te steunen en hen te helpen 
beter te worden.

beschermende kleding elke keer veranderen als ze een 
andere patiënt behandelen. Het was moeilijk voor te 
stellen.

Nerveus betrad ik de coronavirus-afdeling. Ook al 
droeg ik volledig beschermende kleding, realiseerde ik 
me dat er risico’s waren. Voor mij was dit een kans om 
met anderen te delen wat er gaande was. Al snel werd 
duidelijk waarom mijn moeder van haar werk houdt 
en waarom ze zo trots is om deel uit te maken van dit 
medische team. De meeste tijd, kon ik alleen de ogen 
van het personeel zien die op deze afdelingen werkten, 
de rest van hen was bedekt met beschermende kleding. 
De blik in hun ogen stuurde de sterkste boodschap.
Terwijl de mensen in Israël werd gevraagd om thuis te 
blijven, was het in medische faciliteiten over de hele 
wereld erg druk. Toen ik keek naar de verschillende 
afdelingen in Shaare Zedek die waren geopend voor 
de behandeling van coronaviruspatiënten, was het 
ongelooflijk dat dit weken geleden niet bestond. Medici 
en verpleegkundigen kregen te maken met een on-
bekende, besmettelijke en levensbedreigende ziekte.  
En, hier was ik, in het midden van dit alles kijkend naar 
mijn moeder, een supervrouw die patiënten helpt met 
de ademhaling. 

Ik wil het medische team van het Shaare Zedek Zieken-
huis bedanken voor de gastvrijheid  en voor het met 
mij delen van hun ervaring. Het was geweldig voor mij 
dat mijn moeder deel uitmaakte van een moedig en 
krachtig team van mensen. Het was inspirerend om hun 
gevoel voor deze missie te zien. Terwijl in normale tij den 
artsen over de hele wereld zieke patiënten behandelen 
en levens redden, was dit iets anders. Hun sterke wens 
om mensen in nood te helpen, om de mensen te troos-
ten die lijden, om steun te bieden wanneer familieleden 
er niet konden zijn, was overweldigend. Dit is het ware 
slagveld in de strijd tegen het coronavirus en we kunnen 
allemaal opgelucht ademhalen, want dit zijn krijgers 
waar we op kunnen rekenen.

oen COVID-19 mensen in Israël begon te infec-
teren, werkte mijn moeder langer en langer en 

bracht ze minder tijd thuis door. Ze deelde met ons dat 
het moeilijk voor haar was om te ademen als gevolg van 
de beschermende kleding, die tevens de bewegings-
vrijheid zeer beperkte. 
Als volwassene wilde ik begrijpen wat mijn moeder 
deed. Als fotograaf wilde ik zien wat de lens zou onthul-
len. Mijn moeder regelde dat ik met haar meeging. In 
het Shaare Zedek Ziekenhuis ontdekte ik een kant van 
mijn moeder die helemaal nieuw voor me was.

Ik herinner me dat ik Shaare Zedek binnenliep met mijn 
moeder, op weg naar de afdelingen die de coronavirus-
patiënten behandelden. De sfeer was anders. Toen we 
de beschermende kleding begonnen aan te trekken, 
voelde ik de spanning. De druk om ervoor te zorgen 
dat elk stuk zorgvuldig en correct werd aangezet. De 
kle ding en wat er dan nog bijkomt was inderdaad onge-
makkelijk. Ik begreep wat mijn moeder had beschreven.  
Hoe de teams die op de spoedeisende hulp werken 
patiënten behandelen die ervan worden verdacht het 
virus te hebben maar niet zijn bevestigd. Zij moeten hun 

Een kijkje achter de 
schermen
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UIT HET ZIEKENHUIS

De unieke manier waar-
op het Shaare Zedek 
Ziekenhuis in Jeru-
zalem omgaat met de 
beschermwaardigheid 
van het leven is voor 
christelijk Nederland 
reden om het hartelijk 
te steunen. “De heilig-
heid van het leven, dat 
al ver voor de geboorte 
begint, is het thema 
waarop we elkaar vin-
den,” meent prof. dr. 
Jonathan Halevy, tot 
2019 directeur van het 
ziekenhuis. 

Shaare Zedek staat voor 
levensbescherming

alevy is al meer dan een-
endertig jaar aan het 

ziekenhuis verbonden en noemt het 
‘mijn zakelijk thuis’. “Vaak verwon-
der ik me erover dat God mij in de 
ge legenheid stelde om een zieken-
huis te leiden in het hart van deze 
spirituele wereld. Het uitoefenen van 
deze medische taak in Jeruzalem is 
anders dan op andere plaatsen op 
deze aarde. Onze traditie en moraal 
zijn richtsnoer in het behandelen 
van en het omgaan met patiënten, 
ons personeel en onze families. De 
geïnspireerde oprichters van het 
Shaare Zedek Ziekenhuis voelden 120 
jaar geleden al aan dat geneeskunde 
in Jeruzalem niet alleen draait om 
patiëntenzorg, maar evenzeer om 
tradities die onze volkeren al eeuwen-
lang hebben gestempeld. Deze zware 
verantwoordelijkheid accepteren en 
omarmen we elke dag.”

Wonderen
Volgens Halevy komt dat het best tot 
uiting door de Bijbelse manier waarop 
er met de beschermwaardigheid van 
het leven wordt omgegaan. Halevy: 
“Hoewel er verschillen zijn tussen de 
halacha (Joodse wet) en de christe lijke 
wet, is de heiligheid van het leven, dat 
al ver voor de geboorte begint, het 
thema waarop we elkaar vinden. Dit 
maakt dat we getuige mochten zijn 

van talloze gebeurtenissen die velen 
als ‘wonderen’ zouden omschrijven. 
Onze genetici en artsen werkten 
onvermoeibaar in de verwachting dat 
foetussen, die door anderen niet als 
levensvatbaar waren verklaard, tot 
een levensvatbaar stadium konden 
worden gebracht. Het zijn inmiddels 
kinderen die hun families vreugde 
brengen en sterk en sprankelend in 
het leven staan. Ze herinneren er ons 
constant aan waarom we ons altijd 
moeten laten leiden door Gods wil.”

Toewijding
Het heiligen van het leven gaat vol-
gens Halevy zeker niet alleen over de 
bescherming van het ongeborene. 
“Het gaat evenzeer om ouderen en 
zeer zieken, zelfs als genezing onmo-
gelijk is. Deze zienswijze heeft geleid 
tot het ontstaan van de afdeling 
Palliatieve Geneeskunde, die wordt 
ondersteund door onze vrienden in 
Nederland, Stichting Shaare Zedek. 
Palliatieve geneeskunde wordt 
gekenmerkt door het besef dat, zelfs 
wanneer de traditionele geneeskunde 
uitwijst dat er niets kan worden 
gedaan om de patiënt te genezen, 
er altijd meer kan worden bereikt 
door te investeren in emotionele en 
praktische behoeften. Elke patiënt en 
zijn of haar familie, verdient het om te 
weten dat er voor hen wordt gezorgd. 
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Tekst: Prof.dr. J. Halevy   |   Deze tekst is opgenomen in de Gezinsgids Special van 27 augustus 2020

Medische zorg moet met dezelfde 
toewijding worden verleend, totdat 
de patiënt op Gods tijd naar het hier-
namaals wordt geleid en we moeten 
respecteren dat we geleid worden 
door Gods wil”, aldus Halevy.

Mededogen
Het Shaare Zedek Ziekenhuis was 
de afgelopen maanden Jeruzalems 
meest actieve ziekenhuis voor de 
behandeling van COVID-19-patiën-
ten. Meer dan 500 mensen waren 
opgenomen op de Corona-afde-
lingen. Havely vertelt: “Hoewel we 
als ziekenhuis met veel uitdagingen 
geconfronteerd zijn, was deze pan-
demie in veel opzichten ongekend. 
Het belangrijkste dat we voor de 
patiënten konden doen, was om er 
te zijn. We zijn er om hen te onder-
steunen, hun handen vast te houden 
en zelfs samen te huilen. De aard van 
COVID-19 heeft ons gedwongen onze 
praktische zorg op een heel andere 
manier uit te voeren. Toch blijven 
we geleid door dezelfde overtuiging 
dat elke patiënt het verdient om met 
ultiem mededogen te worden behan-
deld en we zullen op alle mogelijke 
manieren vechten voor de levens die 
de Hemel ons geeft om te bescher-
men.”
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FINANCIËN

Tekst: Kees den Hertog, penningmeester

Project Palliatieve zorg juist 
nu belangrijknu belangrijk

I

De accountant heeft 
de jaarrekening 2019 
gecontroleerd en 
samengesteld. Tijdens 
onze bestuursverga-
dering van begin juli 
zijn deze stukken vast-
gesteld en ondertekend. 
Het jaarverslag is vóór 
30 juni 2020 gepubli-
ceerd op onze website 
www.shaarezedek.nl. 

n dit nummer vindt u zoals 
gebruikelijk, een kort verslag 

over het fi nanciële boekjaar 2019. 
Het boekjaar van de stichting is 
gelijk aan het kalenderjaar. Naast de 
controle door de accountant vindt 
er tevens controle plaats door het 
CBF, toezichthouder 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. 
Dit waarborgt tevens onze ANBI-
status. De totale bestedingen aan 
de doelstelling in procenten van de 
totale baten was in het jaar 2019 het 
mooie percentage van 92%. 
Wanneer wij terugzien op het jaar 
2019 zijn wij als bestuur dankbaar 
voor alle ontvangen giften en lega-
ten die wij dankzij u hebben mogen 
overmaken naar Jeruzalem. Ook hier 
geldt: dank God in alles. Dit geeft 
nieuwe energie om samen met u dit 
dankbare werk in het huidige jaar en 
de jaren daarna, als God het geeft, 
te mogen blijven doen.  

Het huidige project
Het huidige project, Palliatieve zorg 
voor jong en oud, is juist nu tijdens 
de corona epidemie belangrijker 
geworden dan ooit te voren. Het 
ziekenhuis is ons heel dankbaar dat 
wij ruim voordat de crisis uitbrak met 
deze fondswerving zijn begonnen. 
Als bestuur gaan wij dan ook voor-
lopig door met het bijeen bren-
gen van giften voor dit doel. Een 
streefbedrag is niet genoemd maar 
gezien de vele giften in de afgelo-
pen periode, wordt deze actie breed 
gedragen onder onze donateurs. 
Wij zien dit aan de ontvangen giften 
die aangevuld worden met warme 
omschrijvingen. Hartelijk dank daar-
voor. Bij een diaconale collecte werd 
de omschrijving meegegeven ‘gift 
Covid bestrijding en extra kosten’.

Legaten
In de maand augustus hebben wij de 
afrekening ontvangen uit de nalaten-
schap van Mw. D.M. D. met een 
be drag van € 2.948,96.  

  

Overzicht van inkomsten en uitgaven 2019 Stichting Shaare Zedek

BATEN
Baten uit eigen 
fondswerving
Overige baten
Som der baten

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting / bewustwording
Ziekenhuis Shaare Zedek
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie

Som der lasten
Resultaat

%

97,5
2,5

100,0

%

94,4
5,6

100,0

%

6,8
82,4
3,7

6,2

99,1
0,9

%

7,7
76,5
6,2

4,7

95,1
4,9

€

473.603
12.000

485.603

2019 2018
€

401.136
23.606

424.742

€

33.081
400.000
18.020

29.917

481.018
4.585

2019 2018
€

32.726
325.000
26.543

19.788

404.057
20.685
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n het Shaare Zedek Medical Center zijn honderden 
patiënten  behandeld die getroffen waren door het 

zeer besmettelijke coronavirus. Voor het dagelijks functio-
neren stuitten we op uitdagingen die bijna elk facet van 
het ziekenhuis troffen. Als ziekenhuis zijn we trots dat de 
waarden van de Thora op alle niveaus worden beoefend. 
Hier stonden we voor extra uitdagingen die zich waarschijn-
lijk in andere ziekenhuizen niet voordoen. 
Veel van de Joodse traditie is gebaseerd op menselijke 
interactie die we delen met onze  mede-Joden. Of het nu 
gaat om het gebed, feestelijke maaltijden of het herdenken 
van onze gelukkigste (en droevigste...) gelegenheden ge-
dijen we op het  samenzijn met anderen. Corona heeft die 
mogelijkheid weggenomen en ons gedwongen om innova-
tieve manieren te vinden om ervoor te zorgen dat we God 
nog steeds kunnen blijven dienen en ons geloof kunnen 
beoefenen.
Het managen van deze uitdaging is de dagelijkse verant-
woordelijkheid van Shaare Zedek’s Department of Religious 
Affairs onder leiding van Rabbi, Moshe Peleg en zijn me-
dewerkers.
De eerste problemen deden zich al voor in het beginsta-
dium van de pandemie toen de eerste Corona-patiënten 
werden opgenomen in het ziekenhuis tijdens de Purim-
vakantie. Het geestelijke hoogtepunt van de dag is de 
lezing van het Boek van Esther. Degene die het voordraagt 
wordt meestal omringd door een aantal hoorders. De rab-
bijn onderzocht hoe dit obstakel te overwinnen was voor 
de mensen die in isolatie werden behandeld. De oplos sing 
kwam tot stand en de lezing werd uitgezonden via een 
video-link. De persoon die de leiding had kon deze uitvoe-
ren, ondanks de voor de hand liggende moeilijkheden. 
Andere patiënten uitten hun frustratie over het feit dat ze 
niet konden bidden met hun medegelovigen of het feit dat 
ze hun ochtendgebed baden zonder hun tefi llin (gebeds-
riemen met daaraan zwarte doosjes waarin teksten uit de 
Thora). Zoveel mogelijk zochten we naar een innovatieve 
oplossing. In bepaalde gevallen konden we de tefi llin be-
schikbaar stellen nadat deze waren behandeld om ervoor te 
zorgen dat ze volledig schoon, dus veilig, waren.

De grootste logistieke uitdaging voor onze afdeling Reli-
gieuze Diensten kwam met de viering van Pascha. Onder-
tussen waren er al 120 patiënten opgenomen. We wilden er 
zeker van zijn dat een ieder de traditionele Pascha-maaltijd 
(Seder) met respect en waardigheid zou kunnen vieren. 
Onze ziekenhuischef, Motti Buchbut, nam de uitdaging 
aan en individuele sederborden werden voor elke Corona-
patiënt voorbereid. Opmerkelijk is dat, terwijl buiten het 
ziekenhuis de meeste Seders zeer beperkt van omvang 
waren, daar uitsluitend directe familieleden hieraan deelna-
men, in het ziekenhuis de Corona patiënten, die al besmet 
waren, samen het Seder mochten vieren in dezelfde ruimte. 
Als gevolg daarvan was dit misschien wel een van de groot-
ste Seders in Israël die dit jaar plaatsvond in een ziekenhuis!
Een andere voortdurende uitdaging is ervoor te zorgen dat 
degenen die sterven aan dit verschrikkelijke virus worden 
behandeld in overeenstemming met de Joodse wet, terwijl 
nog steeds de bescherming van de veiligheid van onze me-
dewerkers en de begrafenisondernemingen wordt gegaran-
deerd. Helaas is dit iets waarmee we maar al te regelmatig 
werden geconfronteerd. Maar we mogen weten dat we ons 
uiterste best doen om ervoor te zorgen dat respect voor de 
doden wordt gewaardeerd met dezelfde ernst als respect 
voor de levenden. Rabbi, Moshe Peleg en zijn medewer-
kers buigen zich dagelijks nog over andere uitdagingen die 
zich voordoen. Ondanks de moeilijkheden, onze visie is en 
blijft dat het Shaare Zedek Ziekenhuis, geïnspireerd door 
de waarden van de Thora en een niet afl atend respect voor 
de Joodse wet, duidelijk maakt dat het menselijk leven 
voor alles van het grootste belang is. Dat begrip zal altijd 
onze acties sturen. Zoals in alle delen van de wereld, heeft 
de Corona-pandemie obstakels opgeworpen voor onze 
normale manier van leven en het beoefenen van onze religie 
waar we misschien nooit over hebben nagedacht. Maar het 
is onze oprechte overtuiging dat God ons de kracht en wijs-
heid schenkt om ons werk te verbeteren in het verstrekken 
van medelevende zorg aan mensen in nood.
Om die reden zien we ernaar uit om zegen te ontvangen 
in deze moeilijke tijden. We mogen met toewijding bidden 
voor betere en gezondere dagen. 

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

et  Shaare Zedek Zieken-
huis treft alle nodige voor-

zorgsmaatregelen. Alles is gericht op 
de veiligheid. Terwijl we wennen om 
te leven met een mondmasker - een 
extra belasting bij het ongeloofl ijk 
warme weer - moeten we ook pro-
beren veranderingen door te voeren 
in onze levensstijl. 
In de afgelopen maanden consta-
teerden we op de Spoedeisende  
Hulp-afdeling een toename van 
jonge kinderen met gebroken lede-
maten. Dit bleek een direct gevolg 
van de huidige gezondheidscrisis!  
Veel zomerkampen zijn geannuleerd, 
ouders hebben een lager inkomen 
of verloren hun baan, mensen gaan 
minder snel uit als daar geen drin-
gende reden voor is. Dit heeft ertoe 
geleid dat veel kinderen meer tijd 
in huis doorbrengen en hun energie 
uiten, zoals springen op de bedden 
en van zitbank naar andere meubel-
stukken. Resultaat is een opmerke-
lijke piek van jonge patiënten die 
binnenkomen met gebroken lede-
maten en verschillende snijwonden...

Een andere en meer ernstige ‘bij-
werking’ van Corona is de angst voor 
ziekenhuizen. Veel ouders zijn terug-
houdend om een afspraak te maken 
(ook bij de huisarts) daar men meent 
dat de kans op een mogelijke be-
smetting toeneemt, zeker indien er 
sprake kan zijn van eventuele zieken-
huisopname. Dit heeft als gevolg 
dat patiënten in een veel kritiekere 
toestand worden opgenomen. 

Eén van de voorbeelden zijn jonge 
patiënten die lijden aan blinde-
darmontsteking. Onder normale 
omstandigheden worden deze 
patienten snel gediag nostiseerd, 
geopereerd en kunnen spoedig weer 
huiswaarts. In de huidige omstan-
digheden wordt het hoognodige 
consult aan huisarts of ziekenhuis 
alsmaar uitgesteld. Gevolg is dat de 
blindedarmontste king niet snel en 
adequaat wordt behandeld, een in-
fectie ontstaat én dat de blindedarm 
kan scheuren. De in eerste instantie 
eenvoudige ingreep mondt bij uitstel 
uit in een gecompliceerd geval met 
duidelijk risico ’s waarbij ook de 
infectie behandeld moet worden 
en de opnametijd negatief wordt 
beïnvloed.
De belangrijke boodschap aan de 
ouders hier in Jeruzalem blijft: alstu-
blieft  snel reageren, zoals u deed 
onder normale omstandigheden! 
Wacht niet om uw kind naar de hulp-
diensten te brengen wanneer u zeker 
weet dat dit het juiste moment is om 
dat te doen. Als uw kinderen realtief 
veel thuis zijn, probeer een aantal 
fysieke buitenactiviteiten te organi-
seren, kinderen moeten bewegen, 
rennen, springen (bij voorkeur niet in 
uw lounge of slaapkamer). 

Beste vrienden, niemand weet hoe 
lang dit zal duren, maar we moeten 
leren om te leven met deze ‘nieuwe 
normaal’. Draag mondkapjes, houd 
afstand en was je handen vaak! Blijf 
veilig en gezond! 

H

Het is bijna zes 
maanden geleden dat 
COVID-19 ons leven 
binnenkwam. Helaas 
is op dit moment nog 
steeds de vraag: waar 
gaat het heen? 
Het enige wat we kun-
nen doen, is ons zo 
goed als mogelijk aan-
passen aan deze situ-
atie. 

Leren leven met het ‘nieuwe 
normaal’
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Vanwege de huidige coronacrisis is er voor het eerst 
geen Concertagenda van het Shaare Zedek Koor in 
het Shaare Zedek Nieuws opgenomen.  
Een uitzonderlijke situatie. Wij wensen de koorleden, 
organist en dirigent in deze onrustige en onzekere tijd  
sterkte en wijsheid toe. 

Dat Psalm 150 ons hart raakt én met de hoopvolle 
verwachting dat ‘Laat alles dat adem heeft de HEERE 
loven’ weer spoedig uit vele monden mag klinken.

Concerten Shaare Zedek Koor

Opbrengst CD’s voor het ziekenhuis
Als u op zoek bent naar een prachtige CD om er zelf 
van te genieten of als cadeau te schenken, kijkt u dan 
eens op http://www.shaarezedekkoor.nl/cds 

Het Shaare Zedek Koor bestemt de opbrengst 
van de CD verkoop volledig voor het ziekenhuis. 
Luisterend genieten van Psalmen en liederen en 
tevens een steentje bijdragen aan het SZMC in 
Jeruzalem is een machtige combinatie. 

Vijf paar tweelingen op één dag geboren
Een zeldzame geboortegolf in het Shaare Zedek Ziekenhuis: 
vijf paar tweelingen op één dag! Hoewel er elk jaar ongeveer 
22.000 baby’s in SZMC worden geboren, was het team van 
de kraamafdeling verrast om op één dag vijf paar tweelingen 
te mogen begroeten! “We hebben weleens twee en soms drie 

paar tweelingen op een dag geboren zien worden, maar vijf 
paar binnen 24 uur is uitzonderlijk”, zei prof. Sorina Grissaro, 
directeur van de afdeling”. We zijn blij dat we hier duizenden 
moeders per jaar ontvangen, die komen voor onze kennis en 
ervaring én meelevendheid met moeder en kind. 
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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
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