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En je mond zal koekjes
eten...
Afdeling Joodse Zaken is er voor
u bij verblijf in het Vrouw Kind
Centrum.
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Medewerkers Joodse Zaken
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis,
waar mensen van alle geloofsovertuigingen welkom
zijn. Daarnaast heeft het een bijzondere functie voor
de joodse gemeenschap in Nederland. Het ziekenhuis
heeft twee joodse vleugels die uniek zijn voor WestEuropa. Aan het ziekenhuis is een team Joodse Zaken
verbonden.
Een team van professionele medewerkers die hun
diensten niet alleen op de vleugels aanbieden, maar
aan patiënten op alle afdelingen van Ziekenhuis
Amstelland! Ook bij bijzondere levensgebeurtenissen
als geboorte of bij (onverwachte) ziekte van uw kind.

Showtafel op de joodse vleugel tijdens Poerim

Wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen
De medewerkers Joodse Zaken bieden speciale
diensten aan op het Vrouw Kind Centrum (afdeling
Verloskunde en Kinderafdeling).
De medewerkers Joodse Zaken:








zorgen voor kosjer eten. Logeert u als ouder bij uw
kind, dan kunt u ook een kosjere maaltijd krijgen
maken kidoesj op sjabbat, samen met vrijwilligers
zorgen voor moutsebroodjes en wat lekkers voor
vrijdagavond en sjabbat
begeleiden u (en eventueel uw kind) naar sjoel op
sjabbat of feestdagen
bieden een luisterend oor
hebben leuke kleurplaten en spelletjes voor uw
kind
kunnen een miesjeberach (zegen voor beterschap)
voor u en uw kind laten maken in de sjoel die
beneden in het ziekenhuis is.

Op afdeling Verloskunde:




kan worden bemiddeld bij vragen over de joodse
huwelijkswetten tussen rabbijn en gynaecoloog.
kunt u advies krijgen over het organiseren van de
Briet Mila die in het ziekenhuis kan plaatsvinden;
kan altijd geprobeerd worden een opname te
regelen voor een joodse kraamvrouw.

De afdeling Joodse Zaken is er voor iedereen: van
vroom tot vrij! Zowel voor u als uw familie.
Waar
Het kantoor is gevestigd op de afdeling Kliniek Boven,
maar de medewerkers Joodse zaken komen dagelijks
elke dag op elke afdeling in het ziekenhuis. Zij
bezoeken dagelijks de patiënten die daar prijs op
stellen.
Contact
De medewerkers Joodse Zaken zijn tijdens
kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (020) 755
6319. In dringende gevallen kunt u buiten kantooruren
(op feestdagen en in het weekend) de dienstdoende
medewerker van het team bereiken via de receptie
van het ziekenhuis. De verpleging kan dit ook voor u
verzorgen.

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of
is iets onduidelijk beschreven, dan horen
wij dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

