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Blijf het werk van Jemima steunen!

Zegen
Beste vrienden van Jemima,
Als u dit leest heb ik inmiddels de voorzittershamer overgedragen aan
Egbert Klop. Daarover leest u in deze nieuwsbrief meer.
Hoewel we in de achterliggende periode Jemima niet konden bezoeken, leefden we met behulp
van

de communicatiemiddelen erg mee met de kinderen, bewoners en personeel. Door de

reisbeperkingen waren ook bezoeken van gasten, vrijwilligers en stagiaires niet mogelijk.
Op het moment dat we dit schrijven nemen de besmettingen in de omgeving van Jemima sterk af,
maar in Nederland sterk toe.
Zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief was het door het Covid-19 virus wel een bijzonder
jaar, maar heeft het voor Jemima ook veel mooie dingen opgeleverd. De liefde en zorg voor
de kinderen heeft het personeel in deze moeilijke tijd nog meer naar elkaar gebracht en de
teamgeest bevorderd.
Voor Lana, de locatiemanager was het niet eenvoudig om onder deze omstandigheden leiding te
geven, maar toch heeft zij daartoe wijsheid en kracht van de Heere gekregen. In mijn laatste
woord als (oud)-voorzitter wil ik u allen van harte danken voor uw gebed, liefde, meeleven en
ondersteuning. Voor de toekomst wens ik u Gods zegen toe.
Hartelijke groet,
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Kees Bel, oud-voorzitter Jemima

Personeel van Jemima met Kees Bel in hun midden. Beeld: Jemima
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Oase
Het doet wat vreemd aan om jezelf via een stukje tekst te introduceren. D
ankzij mijn vrouw ben ik op het ‘spoor’ van Jemima gezet. Het werk
van de voorzitter is enerzijds dienend, anderzijds ook leidend. Ik hoop daar komende
jaren i
nvulling aan te mogen geven, samen met een heel deskundig en hardwerkend bestuur.
Inmiddels mag ik op de achtergrond al een klein jaartje meedraaien, en dat voelt goed. Dat
het werk van Jemima in Beit Jala aan de ‘geringste broeders (en zusters)’ (Mattheus 25) gedaan mag worden, treft mij diep. Juist daar waar vrede zo moeilijk gevonden en bereikt kan
worden, lukt het al bijna veertig jaar om dit dienende werk van christelijke barmhartigheid
handen en voeten te geven.
Daarom heb ik ook diep respect voor de oprichters van Jemima: Ed en Heleen Vollbehr, en voor
de huidige medewerkers en de leiding van Jemima: Lana Zoughbei. En mijn vrouw en ik hebben
mogen zien dat dit werk met het hart gedaan wordt. Het is misschien ‘eenvoudig werk’ in onze
ogen, maar onder moeilijke omstandigheden. Jemima is in Bethlehem als een kleine oase.
Een woord van dank van mijn zijde is dan ook op zijn plaats voor Kees Bel, de oud-voorzitter,
en Cor van Hengel, de oud-penningmeester. Zij hebben mij aardig wegwijs gemaakt in Jemima en
allerhande bestuurszaken. Kees en Cor hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie in Jemima gestoken en hebben Jemima door een moeilijk periode hebben heen geloodst. Dank daarvoor!
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Egbert Klop, voorzitter Jemima

Jemima is in Bethlehem als een kleine oase. Beeld: Riekelt Pasterkamp

kijk op www.jemima.nl
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“Zorg voor elkaar,
in afhankelijkheid van
de Heere”

Negen jaar stond Kees Bel aan het bestuurlijke roer van Jemima. In november nam hij
afscheid. “Zorg voor elkaar, in afhankelijkheid van de Heere.”
Tekst: Riekelt Pasterkamp
Beeld: Jemima

Zeker twee dagen per week kostte het
voorzitterschap van Jemima hem.“Ons
bestuur is een werkbestuur.Veel lijntjes
komen uiteindelijk bij de voorzitter uit”,
glimlacht Kees Bel (74) in zijn woning in
Capelle aan den IJssel. Half november droeg
Bel het voorzitterschap over aan Egbert
Klop.“Je moet weggaan als ze het nog erg
vinden dat je gaat”, vindt Bel.
Een van de grootste klussen voor het
bestuur is het vinden van financiën. Per
jaar is 600.000 euro nodig om Jemima
draaiend te houden. Dat geld komt allemaal
uit Nederland, van particulieren, kerken en
acties. Bel was en is altijd vol goede moed.
“We moeten worden als een kind en op
God vertrouwen. Op Oudejaarsdag kijken
we als bestuur terug en zeggen we

dankbaar tegen elkaar dat we het opnieuw
net hebben gehaald. Maar op
Nieuwjaarsdag beginnen we opnieuw.”
Liefdevol
Toen hij in 2012 voorzitter werd trof
Bel een bijna failliete stichting aan. Als
interimmanager bij scholen en bedrijven
was Bel wel wat gewend, maar hier moest
hij toch even slikken.“Het personeel ging en
gaat heel liefdevol om met de bewoners en
gasten van de dagopvang. Het grijpt je aan
als je tot twee keer toe een grote
bezuinigingsoperatie voor personeel en
materieel moet inzetten. Daarin heeft de
oud-penningmeester Cor van Hengel een
belangrijke rol gespeeld. Dat was een
pittige tijd.”
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Huis Jemima ligt in Beit Jala op een heuvel
tussen Jeruzalem en Bethlehem. Het werd
in 1982 als kindertehuis opgericht door het
echtpaar Ed en Heleen Vollbehr op verzoek
van de Israëlische overheid. De schaamte
over een kind met een lichamelijke of
verstandelijke beperking was en is groot in
de Arabische cultuur.
Jemima zorgt voor 110 kinderen en jonge
mensen.Voor de volledige opvang zijn er
twintig bewoners, de dagopvang telt
dertig kinderen en de medewerkers van
Jemima verlenen bij zestig gezinnen
thuiszorg. In Jemima werken veertig lokale
krachten. Daarnaast zijn er twee
buitenlandse vrijwilligers en verschillende
stagiaires uit Nederland.“Identiteit,
opleiding en werkervaring zijn de pijlers

onder ons personeelsbeleid.Waarbij de
christelijke identiteit op nummer één
staat. De opleiding verzorgen we intern en
we werken plannen uit om dat in het
vervolg met het Hoornbeeck College te
doen.”
Vele malen bezocht Bel Jemima.
“Werkvoorbereiding, projecten van
sponsors, personele vraagstukken,

studenten op weg helpen, overleg met de
manager en tal van andere zaken vroegen
de aandacht. Het is altijd goed om ter
plaatse te zijn en elkaar in de ogen te
kunnen kijken. In maart 2020 was ik net
drie dagen weer terug vanuit Bethlehem
in Nederland, toen het land vanwege
corona op slot ging. Sindsdien ben ik er
niet meer geweest.”

Stem
Het spijt hem dat zijn afscheid als
bestuursvoorzitter op afstand moet. Hij ziet
ze in gedachten voor zich, de bewoners
Issa, Ikram, Samech, Mohammed,Achmed,
“De blinde pianiste Rasha die een
fenomenaal geheugen heeft voor geluiden
en muziek. Als ze mijn stem hoort, zegt ze:
Keessssss. En natuurlijk Shadi, die we bij
hoge uitzondering vorig jaar als baby
hebben opgenomen.We konden geen ‘nee’
zeggen.”
Bethlehem doet wat met hem.“Je bent op
de Westoever of van de islam of christen. De
laatste groep is helemaal naar de rand van
de samenleving verdreven.Als je dan weet
dat juist in Bethlehem de Zaligmaker naar
deze aarde is gekomen om zondaren zalig te
maken, dan raakt dat je. En vanzelfsprekend
ook het nabijgelegen Jeruzalem. Daar staan
o Godsstad onze voeten.”
Zijn wens voor Jemima is een eenvoudige:
“Blijf doorgaan zoals je nu mag werken.
Zorg voor elkaar, in afhankelijkheid van de
Heere. Door de coronapandemie zijn we
gelukkig veel meer naar elkaar gaan omzien.
Laat dat een vrucht mogen zijn. Bewoners,
personeel en bestuur van Jemima wens ik
van harte de zegen van de Heere.”

Vele malen bezocht Bel Jemima.

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl
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Kees Bel (rechts) samen met secretaris Jan Hemink (links) op bezoek bij manager Lana Zoughbei.

Drie stappen in de tuin
Issa werd geboren op 19 september 2019 en had vanaf zijn
geboorte veel problemen. Daardoor werd zijn groei en
ontwikkeling vertraagd.

vasthouden en zelfs al wat geluid mee
maken zonder hulp. Bij deze vorderingen is
er voortdurend een glimlach op zijn gezicht
en dat is een grote aanmoediging voor mij
en ons allemaal. Het stimuleert ons om
door te gaan met dit mooie werk om onze
kinderen te helpen ontwikkelen en het
werk van Jemima te blijven steunen.
Jemima, waar christelijke barmhartigheid
wordt getoond door speciale zorg, liefde,
tederheid en veiligheid te geven aan
kinderen die het zo nodig hebben.
Tekst: Haya Mkarker, leerkracht

Waardevol
dagboek
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Issa leert nu ook om kleine dingen vast te houden. Beeld: Jemima

Zijn ouders lieten hem onderzoeken en
probeerden ook hem te laten ontwikkelen.
Zijn moeder probeerde dat met spelletjes
en oefeningen, maar er waren nauwelijks
vorderingen. Het was duidelijk: Issa had
veel specialistisch zorg en begeleiding
nodig. Zijn moeder ging op zoek naar hulp
en kreeg het advies: ga naar Jemima, zij
kunnen de juiste deskundige zorg bieden.
De eerste dag dat Issa bij Jemima kwam met
zijn moeder, voelden we allemaal dat dit
kind bij ons hoorde. Ik voelde een diepe
genegenheid en liefde en nam mij voor om
te proberen aan zijn ontwikkeling te
werken en te helpen. Ik begon Issa te
observeren om te ontdekken wat hij leuk
vindt. Ik merkte dat hij zich aan mij ging
hechten en het mooi vindt als de kinderen
zingen bij de dagopening. In het bijzonder
voelt hij zich aangetrokken tot het geluid
van muziekinstrumenten om het zingen te
begeleiden. Hij probeerde zelf ook wat
muziek te maken door te op instrumenten
te slaan. Ook merkte ik dat hij graag dingen
aanraakt en verkent en speelt met water,
zand en waterverf.

Spiegel
Ik begon ook sessies met hem voor de
spiegel te doen om zichzelf te leren kennen
en ook mij te leren kennen.We zaten voor
de spiegel, zorgden voor hem en speelden
met hem. Het doel was om zijn interactie
met mij en de kinderen te vergroten.
We begonnen ook oefeningen te doen om
zijn motoriek te verbeteren en zijn
zintuigen te ontwikkelen. Ook oefenen we
elke dag met logopedie en krijgt hij
fysiotherapie.
We proberen hem te laten staan in de hoop
dat hij ook kan leren lopen. In het begin was
hij wat onwillig bij al die oefeningen, maar
gaandeweg krijgt hij er meer plezier in.Tot
ieders grote vreugde zette hij drie stappen
alleen in de tuin van Jemima. We waren
allemaal zo dankbaar dat de inspanningen
werden beloond met dit resultaat! En wat
een blijdschap bij zijn moeder toen ze het
ook zag hoe haar zoon stappen kon zetten!
We hebben God hiervoor gedankt.
Glimlach
Issa leert nu ook om kleine dingen vast te
houden. Hij kan kort een muziekinstrument
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Wilt u uw (klein)kinderen een
waardevol dagboek geven? Ten
behoeve van Jemima is
er een dagboekje voor
jongeren van 11-15
jaar geschreven
door J. Boeder. In deze
dagboekstukjes gaat
het over Bijbelse
geschiedenissen.
Ook is er steeds
een persoonlijke
boodschap.
Onder de vele
Bijbelse dagboeken die verschenen
zijn en nog steeds verschijnen, neemt
dit boek een bijzondere plaats in. In
begrijpelijke taal legt de schrijver
verschillende Bijbelgedeelten uit. Het
boek is een voortdurende aansporing,
die weergegeven wordt in de titel:
Zoek de Heere vroeg.
U kunt het boekje bestellen bij:
J. Boeder, j.boeder@outlook.com
(tel. 0180 721497) of K. Bel,
k.bel@kliksafe.nl (tel. 06 41938146).
Prijs 15,90 euro excl. verzendkosten.
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Band van liefde

In de loop van het jaar is er een ‘tuinbouwprogramma’ uitgevoerd. Beeld: Jemima

“De afgelopen jaren hebben we een band van liefde opgebouwd. We hebben geprobeerd
vanuit de christelijke gedachte de volgende zaken te leren: respect voor de ander, nederig te
zijn, samen te werken en behulpzaam te zijn. Er is mede daardoor een stevige band van liefde
tussen alle bewoners en personeelsleden ontstaan in Jemima.
We wisselden onderling taken uit en elke
persoon nam de verantwoordelijkheid voor
een specifiek werk dat hij deed met liefde
en toewijding.We verdeelden het werk ten
behoeve van de bewoners en we
bewaakten hun veiligheid.We zijn erg
dankbaar dat geen enkele bewoner werd
getroffen door het Covid-19 virus. Iedereen
was in goede gezondheid. Hoewel er dit jaar
veel moeilijkheden en uitdagingen waren,
en er veel spanning was bij iedereen,
hebben we veel mogen doen. De goede
samenwerking met het bestuur, personeel
en vrijwilligers heeft daar veel bij geholpen.
In de loop van het jaar hebben we een
‘tuinbouwprogramma’ uitgevoerd, waarbij

we een aantal producten kunnen oogsten.
We hebben een heel eenvoudig boek met
Bijbelse vertellingen voor kinderen
gemaakt, een liefdadigheidsbijeenkomst
georganiseerd, enkele snoezelkamers
aangepast en een kamer ingericht voor
tekenen en muziek. Ook legden we een
prachtige grasmat op de speelplaatsen en
een bron aan.
We deden ook veel aan de opleiding van
het personeel.We volgden cursussen, zoals
het schrijven en vertellen van een verhaal,
tuinieren en veiligheid. Ook starten we een
basisinterventieproject voor thuis in drie
omliggende dorpen om 60 gezinnen met

een gehandicapt kind te ondersteunen.
In deze periode ging Jemima een grote
stap vooruit. Dat kostte best wat
inspanning van velen en de werkdruk nam
op alle gebieden steeds meer toe.
Wij werken bij Jemima heel professioneel
en het grote verschil met andere
organisaties is dat de liefde van Christus
ons dringt. Daarom is Jemima een
gezegend huis.We hopen dat we zo mogen
blijven werken en het Woord van Christus
ons pad mag verlichten.We zijn afhankelijk
van de Heere, bid voor ons.”

Lana Zoughbei, manager Jemima

Steun het werk van Jemima!

Verjaardagen
Januari
1 Nadia Hamad (46 jaar, v, Kezia)
1 Ghawla Makhtoub (41 jaar, v, Kezia)
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Van het bestuur
Met mij zijn ook onze oud-penningmeester
Cor van Hengel en Dick van Hoek uit het
bestuur gegaan. Zelf blijf ik als
bestuursondersteuner beschikbaar voor
bepaalde taken en projecten. We zijn
dankbaar dat nieuwe bestuursleden bereid
zijn om tot het bestuur toe te treden.We
zijn immers een stichting met een
werkbestuur dat geheel uit vrijwilligers
bestaat. Het vraagt al snel één tot twee
dagen onbetaalde inzet per week. Daardoor
worden er geen kosten in Nederland
gemaakt en zijn uw bijdragen voor 100
procent beschikbaar voor het werk in
Jemima. De nieuwe bestuursleden zijn
Albert Strijker, Egbert Klop en Jobke
Debats.
David Sawayfa is nog in Nederland.
Regelmatig heeft hij nog klachten na zijn
operaties. Gelukkig gaat het langzaam beter
met hem.
Puzzelactie
Door het Covid-19 virus is de verzilvering
van de prijzen van de grote puzzelactie uit
2019 vertraagd, maar inmiddels komt dat
op gang. De tweede prijs was een tocht op
de Pannenkoekenboot door de
Rotterdamse havens. Daar hebben Jan en
Mieke Roerig van genoten.

Februari
27 Ahmed Awwad (20 jaar, m, Lemuel)

Maart
3 Logain Imhees (11 jaar, v, extern-Eber)
23 Maram Leiel (32 jaar, v, Ruchama)
26 Loughain Karam (9 jaar, v, extern-Eber)
26 Sondos Sabah (12 jaar, v, extern-Eber)

Jan en Mieke Roerig op de Pannenkoekenboot.

Wie stuurt er een kaartje aan onze jarigen?
House Jemima, PO Box 1568, Jerusalem
9101402, Israël
E-Card: adoptie@jemima.nl

Presentatie
Wij maken graag een afspraak voor dit en
het volgende seizoen om een presentatie
over het werk van Jemima te verzorgen bij
kerken, verenigingen en scholen. Daarbij
houden we uiteraard rekening met de dan
geldende maatregelen vanwege het Covid19 virus.
Wij danken u allen voor uw gebed,
liefde, meeleven en ondersteuning in de
achterliggende tijd.Voor de toekomst wens
ik u Gods zegen toe.
Kees Bel, oud-voorzitter

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?

