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Blijf het werk van Jemima steunen!

Positief
Beste lezer,
Het zal u zijn opgevallen dat deze eerste nieuwbrief van 2020 er
anders uitziet dan de voorgaande brieven. Het bestuurslid Jan Wannink
heeft jarenlang getrouw de redactie van de nieuwsbrief uitgevoerd. Nu hij
echter wat tobt met zijn gezondheid heeft Riekelt Pasterkamp het redacteurschap
overgenomen. Daar zijn we heel blij mee. We wensen Jan Wannink een spoedig herstel toe
en Riekelt wensen we veel sterkte toe. Als ervaren journalist zal hij het wat anders
doen, maar dat gaan we wel zien.
Het stemt tot dankbaarheid dat we 2019 financieel positief mochten afsluiten. Voor 2020
hopen we ook weer over voldoende middelen te mogen beschikken. Voor enkele projecten
mochten we al wat geld ontvangen. We denken aan de renovatie van twee badkamers en ook
speelgoed voor kinderen met autisme.
Daarnaast wordt er gewerkt aan verbetering van de klimaatinstallaties: de verwarming in
de winter en koeling in de zomer. Dit onderzoeks- en advieswerk wordt gratis uitgevoerd
door BlueTerra Energy Experts en DWA. Doel is het verbeteren van het binnenklimaat, het
verlagen van de energiekosten en het vergroten van de veiligheid van de bewoners. Theo
Klok van DWA en Egbert Klop van BlueTerra dragen hier vanuit hun vakkennis aan bij.
Later hopen we hier nog op terug te komen.
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Ook voor de bewoners was het een goed jaar hoewel er hier en daar wel eens zorgen waren
en zijn. Verschillende bewoners hebben ook in het ziekenhuis gelegen. Maar allen
mochten toch weer terugkeren in Jemima om verder te worden verzorgd.
We hopen dat we op deze wijze door mogen gaan met het enige christelijke kindertehuis
in Israël en op de Westbank.
Bovenal dat dit werk gezegend mag worden. Waar wij wel eens denken dat we onze
bewoners niet altijd goed kunnen bereiken, is er voor de Heere niets te wonderlijk!
Met hartelijke groet,
Kees Bel, voorzitter Jemima

Bij Jemima wordt gewerkt aan verbetering van de klimaatinstallaties.
Beeld: Riekelt Pasterkamp

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Op Valentijnsdag (14 februari) maakten medewerkers en bewoners van Jemima er een gezellige dag van. Beeld: David Sawayfa
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Dankbaarheid deelt
Hoe dankbaarder je bent voor Gods genade hoe meer die
dankbaarheid zal blijken uit de genade die je aan anderen toont.
In 2 Samuel 9 wordt het bijzondere
verhaal van Mefiboset verteld. Hij is de
zoon van Jonathan en de kleinzoon van
koning Saul. Toen deze beiden gedood
werden in een veldslag vluchtte de
verzorgster van de vijfjarige Mefiboset
met hem uit Jeruzalem in de
veronderstelling dat hij gedood zou
worden door de opvolger van Saul.
Tijdens de vlucht laat ze hem vallen,
waardoor hij de rest van zijn leven
kreupel blijft (2 Samuel 4:4). Hij wordt
verstopt in een onbeduidend plaatsje
buiten het zicht van de nieuwe koning en
moest zien te overleven met zijn
handicap. Zijn comfortabele leven in het
koninklijk paleis te Jeruzalem lijkt
definitief voorbij. Bovendien wordt hij

dagelijks aan z’n ellende herinnerd door
zijn naam, die zoiets betekent als
‘toonbeeld van schande’.
Aan zijn schande en ellende komt
onverwacht een eind als koning David,
de opvolger van Saul, navraag doet of er
nog iemand uit de familie van Saul over
is om deze vervolgens goed te kunnen
behandelen. Want, zo zegt David, dat heb
ik beloofd aan Jonathan met wie ik een
verbond gesloten heb (1 Samuel 20:1416). Mefiboset wordt gevonden en
uiteindelijk krijgt hij het bezit, dat ooit
van zijn opa Saul was, terug. Hij mag aan
tafel zitten bij koning David en wordt
behandeld als een koningszoon!
David toont door zijn genade, liefde en
trouw het hart van God. David weet wat

het betekent om niet gewenst te zijn, hij
heeft vaak en lang moeten vluchten.
Tegelijk kent hij ook de genade en zorg
van God en beseft dat zijn positie en
rijkdommen door God gegeven zijn. Uit
dankbaarheid voor wat God hem had
gegeven, wil hij zelf ook vrijgevig zijn.
Hij gebruikt zijn door God gegeven
mogelijkheden om Mefiboset te laten
merken, je bent wél geliefd en
waardevol.
Geweldig als mensen uit dankbaarheid
van wat ze zelf ontvangen hebben gaan
uitdelen en daarmee iets laten zien van
Gods genade, liefde en trouw aan
mensen in nood.
Ds. Peter Kos, Utrecht

kijk op www.jemima.nl
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Stralende glimlach

Tekst & beeld: Riekelt Pasterkamp

Ikram (16) zit de hele dag in haar aangepaste rolstoel. Ze kan niet praten. Af en toe krijgt ze
een toeval en maakt ze wat geluid. Voeding krijgt ze door een sonde. Ze leeft in haar eigen
wereld, zo lijkt het. Maar wat kan ze er van genieten als een van de werkers haar gitzwarte
haren in een staart legt.
Andere bewoners van Huis Jemima
kunnen wel praten. Er zijn er zelfs die
wat zinnen Nederlands spreken. Als een
vrijwilliger uit Nederland haar verjaardag
viert bij de kinderen van groep Lemuel
komt een groot deel van het personeel
opdraven. Een van de lokale leidsters
heeft een taart gemaakt met vruchten,
noten en kwark. Forse punten gaan er in
als koek. „Kezellik”, zegt een van de
Arabisch sprekende mensen. Ikram leeft
in haar eigen wereld. Totdat het op
zondag tijdens de zondagsschool na een
halfuur tijd is voor het slotlied: „Zoek
eerst het Koninkrijk van God.” Ahmed
kijkt aandachtig de kring rond, Nour
slaat met twee houten stokjes tegen
elkaar. En Ikram? Bij het ”halleluja”
verschijnt een stralende glimlach op haar
gezicht.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Meervoudig
luisteren en bidden
Tekst: Marleen Anthonissen
Beeld: Riekelt Pasterkamp

Jemima ken ik al sinds mijn kindertijd. Mijn oudtante zat in
de gebedsgroep van een van de Nederlandse werkers daar,
mijn broer vertelde over de vaste bezoekers uit Jemima in
de Nederlandse kerkdiensten waar hij tijdens zijn studiejaar
aan de Hebreeuwse universiteit orgel speelde, en mijn
ouders waren wel eens naar een pianoconcert geweest van
de blinde Rasha tijdens een van hun Israëlreizen.

Anders
Wat ze echter ook vertelden, was dat ze
helemaal niet zo waren voorbereid op de
Arabische kant van de samenleving en
op sommige dingen in de Joodse
samenleving die ze niet begrepen. Daar
hoor je in de Nederlandse christelijke
media niet veel over, zeiden ze, en ze
liepen er best wel tegenaan hoe anders
dat was dan ze eigenlijk hadden
verwacht. Omdat mijn man met
Palestijnse christenen samenwerkte en ik
meer met Joden, heb ik hen veel kunnen
vertellen over onze ervaringen aan beide
kanten en kregen ze meer begrip voor de

lokale medewerkers en de complexe
samenleving waarin ze terecht waren
gekomen. Dat werd erg gewaardeerd.
Dat is een van de redenen voor het
schrijven van mijn boek Dagboek uit
Jeruzalem. In veertig hoofdstukken
probeer ik allerlei verschillende Joden en
Palestijnen aan het woord te laten, hun
situatie uit te leggen en hun verhaal te
delen. We hoeven hen niet te
veroordelen, we hoeven niet te kiezen,
maar mogen ieder van hen uitluisteren,
begrip tonen en zo meervoudig partijdig
zijn vanuit de liefde van de Heere Jezus.
Dat is tenslotte de basis van ons geloof:
Christus is onze Rots en vanuit Zijn liefde
mogen we iedereen liefhebben die op
ons pad komt en voor hen bidden.
Verandering
Want gebed is de belangrijkste basis voor
echte vrede in het Midden-Oosten, en als
we dat als christenen serieus gaan doen,
zou er werkelijk een verandering ten
goede plaats kunnen hebben, geloof ik.
Zo ging dat tenminste bij het bidden voor
het IJzeren Gordijn: die is tenslotte
gevallen, terwijl iedereen dat voor
onmogelijk hield.
Bij God is echter geen ding onmogelijk.
Je kunt mijn boek dus als een
gebedsdocument gebruiken en bidden
voor alle mensen waarover je leest. Zo
bidden we samen voor de vrede van
Jeruzalem.

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl
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Voor mij was het dan ook
vanzelfsprekend om zelf kennis te maken
met Jemima toen we in 2014 door de
Protestantse Kerk werden uitgezonden
naar Jeruzalem en Bethlehem. Toen ik
later door bestuursvoorzitter Kees Bel
gevraagd werd als pastoraal werker voor
de Nederlandse vrijwilligers die voor
kortere of langere tijd in Jemima
werkten, zei ik dus ook ja. Heel
inspirerend vond ik hun enthousiasme
en de liefde waarmee zij de kinderen
verzorgden en probeerden contact te
leggen ondanks en soms dankzij de taal.
Een aantal keren heb ik ook voor een
groepje vrijwilligers een Bijbelstudie
mogen verzorgen en het was prachtig
hoe voor hen de Bijbel op een andere
manier tot leven kwam vanwege de
Bijbelse plek waar ze waren.

jij wij
samen
Versterken van de positie van mensen met een
beperking in gezin, kerk en samenleving
Ondersteunen bij individuele hulpvragen
Bezoeken lotgenotenbijeenkomsten
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LID WORDEN? www.helpendehanden.nl/lidworden

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

Haal meer
uit je werk...
met de RMU!
Denkt mee
over christen-zijn
op je werk

Laat een christelijk
geluid horen in
Nederland

Komt op voor
jouw belang en die
van jouw sector

Voor samenwerking
tussen werknemers
en ondernemers

Geeft persoonlijk
advies over werk
en loopbaan

Hoornbeeck College
heeft hart voor mensen,
in Nederland én Israël

Benieuwd naar het ledenvoordeel?
RMU.NU

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

www.hoornbeeck.nl

Paasconcerten
“Leven door lijden”
Dit voorjaar geeft de bekende dirigente Ria van den Noort met verschillende van haar koren
drie paasconcerten voor Jemima. Alle concerten hebben als thema “Leven door lijden”.
Bezoekt u een van de concerten?
Donderdag 2 april 2020 – Barneveld
Oude Kerk, Torenplein 1, Barneveld. Entree 2,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
Collecte voor kindertehuis Jemima. Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur
M.m.v: Mannenkoor Ede olv.Jan Hendrik van Schothorst
Jongerenkoor Speranza uit Barneveld olv. Ria van den Noort
Arjan Wouters, piano en orgel
Jan Hendrik van Schothorst, orgel

Ria van den Noort

Oude Kerk, Boulevard 109, Katwijk aan Zee. Entree 4,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
Collecte voor kindertehuis Jemima. Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.
M.m.v: Gemengd koor Shalom, Lisse
Young Ladies Choir Hadassah, Krimpen aan den IJssel
De Jonge Lofstem, Lisse
Ria van den Noort, dirigent.
Reinier Korver, orgel
Hugo van der Meij piano
Aart van Zetten, zang en diverse intrumenten
Peter Brandwijk, spreker.

Donderdag 9 april 2020 – Ouderkerk aan den IJssel
Dorpskerk, Kerkweg 141, Ouderkerk a/d IJssel. Entree 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis
Collecte voor kindertehuis Jemima. aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
M.m.v: Gemengd koor Shalom, Lisse
Young Ladies Choir Hadassah, Krimpen aan den IJssel
Ria van den Noort, dirigent
Mark Brandwijk, piano
Hugo van der Meij, orgel
Aart van Zetten, zang en diverse instrumenten
Jacco van Delden, spreker.

Paasconcert
Vrijdag 27 maart 2020, 19.30 uur, toegang gratis
Ned. Herv. Kerk, Kerkplein 5, Yerseke
Mannenkoor Elim. Collecte voor Jemima.

Zangavond Passie en Pasen
Zaterdag 4 april 2020, 19.30 uur
Kerkgebouw Geref. Gemeente, Huningspaed 3, Oudemirdum
Mannenkoor ”Dit is’t wat ús bynt ” uit Broeksterwoude
Gemengd koor “Cantate Domino” uit Oudemirdum.
Collecte voor Jemima.

Steun het werk van Jemima!
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Zaterdag 4 april 2020 – Katwijk aan Zee

Verjaardagen
Maart
3 Eid Abu Akker (Eber)
3 Lougain Ibhees (Eber)
4 Lougain Bhies (Eber)
16 Sondos Sbiah (Eber)
23 Maram Leiel (Ruchama)
23 Adrian Al-Yateem (Eber)
April
16 Sameh Diariha (Lemuel)
13 Mohamed Obaiaat (Eber)
Mei
5 Yafa Abu Akker (Eber)
19 Sireen Al-Halayka (Lemuel)
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Van het bestuur
Penningmeester
Nadat Cor van Hengel gedurende 8 jaar
penningmeester is geweest en geweldig
veel heeft mogen betekenen voor
Jemima, heeft hij het
penningmeesterschap overgedragen aan
Martin van der Wilt. We mogen nog wel
gebruik maken van de opgedane kennis
van Cor, omdat hij als bestuurslid de
projecten en het guesthouse blijft
beheren. Namens alle betrokkenen
bedanken we Cor voor zijn grote en
betrokken inzet en we hopen nog op een
langdurige samenwerking. Martin heten
we hartelijk welkom en wensen hem
sterkte als penningmeester.
Ondersteuner PR & communicatie
Het Jemima bestuur zoekt een vrijwilliger
voor PR & communicatie voor 10-15 uur
per week. Van deze vrijwilliger wordt
verwacht dat hij/zij na een
inwerkperiode, relaties beheert, beurzen

organiseert, presentaties verzorgt en het
voorlichtings- en verkoopmateriaal
beheert. Hij/zij werkt nauw samen met
een vaste contactpersoon vanuit het
bestuur. Ook beschikt hij/zij over sterke
communicatieve vaardigheden, zowel
zelfstandig als in teamverband kan
werken, kan structureel plannen, goede
beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal en affiniteit heeft met de
gehandicapte medemens.

Wie stuurt een kaartje aan
onze jarigen?
Adres:
House Jemima
P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël

Bekendheid met het werk in Jemima
strekt tot aanbeveling. Anders zal in de
inwerkperiode een bezoek aan Jemima
worden gebracht. Onkosten en
reiskosten bij de uitvoering van de
werkzaamheden worden vergoed.
Heeft u vragen, interesse en
mogelijkheden? Laat het even weten aan
de voorzitter Kees Bel, 06-41938146. Of
stuur berichtje naar info@jemima.nl

Colofon
Jemima is een Christelijke instelling
in Beit Jala (bij Bethlehem) voor
Arabische kinderen en jongeren met
een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking.
Contact Stichting Jemima
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl
Secretariaat Jemima
Binnenhof 40, 7642 GW Wierden
Tel. 0546-433 013 /06-15020333

ISSN 0928-7442
Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl
Giften
Als u ons werk wilt steunen,
kunt uw bijdrage storten op
bankrekeningnummer
NL53 RABO 0367 5075 60
t.n.v. de Stichting Jemima,
Capelle aan den IJssel
(Vermeld s.v.p. uw naam en
adres zodat wij u kunnen bedanken.)

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl

Legaat
Indien u het werk van de Stichting
Jemima testamentair wilt gedenken,
gebruik dan de volgende formulering:
“Ik verklaar te legateren aan de Stichting
Jemima te Capelle aan den IJssel de som
van € ........................, vrij van rechten”.

Inlichtingen
Algemeen en vrijwilligerswerk:
info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Publiciteit
Aanvragen voor presentaties,
folders en/of Nieuwsbrieven
s.v.p. bij ons secretariaat of
info@jemima.nl

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven?

