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JEMIMA
En hij gaf de eerste de naam Jemima, de tweede de naam Kezia, 

en de derde de naam Keren-Happuch.

(Job 42: 14, HSV)

Job krijgt na zijn beproevingen van de Heere opnieuw zeven zonen en drie 

dochters. Deze dochters – in tegenstelling tot de zonen – zijn nu met naam en 

toenaam bekend en ze krijgen een erfenis net als de jongens. Normaliter kregen 

de meisjes alleen een deel van de erfenis als er geen jongens waren (Numeri 27).

Hun namen zijn: Jemima (duifje), Kezia (kaneelbloesem) en Keren-Happuch 

(poederdoos). De namen onderstrepen de schoonheid van de vrouwen. Zulke 

mooie vrouwen als de dochters van Job waren er in heel het land niet te 

vinden, zeg de Bijbel. Job leefde daarna nog honderdveertig jaar, en hij zag 

zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, vier generaties.

In de naam Jemima is een mooie betekenis verborgen: warmte, 

liefde, tederheid. Alles wat de kinderen thuis missen, als ze al 

een thuis hebben, wil stichting Jemima hen bieden.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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COLOFON
Jemima Magazine is een

uitgave van stichting Jemima.
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SPRINGLEVEND
In blijde verwondering mag ik u dit Jemima Magazine 

aanbieden. Jemima in Beit Jala is 40 jaar jong en springlevend. 

Dat vervult ons met veel dankbaarheid. We mogen invulling geven 

aan onze missie: het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke 

beperking op de Westbank. We worden daarbij gedragen door Jezus’ woorden in Mattheus 25: 

34-40: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 

voor Mij gedaan.”

Daarbij wil ik allen die bij Jemima betrokken zijn insluiten én bedanken: bewoners, 

bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, het bestuur in Nederland en alle vrienden en 

begunstigers van Jemima. 

In de afgelopen tien jaar hebben we tweemaal een crisis meegemaakt, die 

het voortbestaan van Jemima bedreigde. Wonder boven wonder is Jemima nu 

organisatorisch en financieel gezond. De medewerkers in Beit Jala doen hun 

werk met hart en ziel. Het werk breidt hand over hand uit. Dat geeft 

verwondering en dankbaarheid aan God onze Schepper, die ons 

dagelijks onderhoudt.

Egbert Klop, voorzitter Jemima
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Beschikbaar om te helpen

Met financiële steun vanuit de achterban is het 
Helena-gebouw medio 2003 volledig voltooid.
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Meer dan 40 jaar geleden 
vertrokken Ed en Heleen 
Vollbehr naar de Westelijke 
Jordaanoever om blinde 
kinderen te helpen.  
Na aankomst kwamen zij erachter dat er 
al veel organisaties waren om blinden te 
helpen, maar dat niemand zich bezighield 

met kinderen met een verstandelijke 
(meervoudige) handicap. Het echtpaar 
besloot een aantal in de steek gelaten, 
gehandicapte kinderen in huis te nemen. 

In 1982 beginnen Ed en Heleen Vollbehr 
op verzoek van de Israëlische regering met 
de opbouw van een tehuis voor Arabische 
kinderen met een handicap in Bethlehem.
Twee jaren later, in 1984, is in Nederland de 
stichting Jemima opgericht om het werk van 
Ed en Heleen te ondersteunen. Tussen 1985 
en 1987 werd het eerste tehuis gebouwd 

met de opbrengst van de EO-actie “In 
Bethlehem staat een huis”.
In de naam Jemima (ontleend aan de 
Bijbel in het boek Job 42:14) is een mooie 
betekenis verborgen: warmte, liefde, 
tederheid. Alles wat de kinderen thuis 
missen, als ze al een thuis hebben, wil 
stichting Jemima hen bieden. Dit is dan ook 
de reden, waarom het echtpaar Vollbehr 
destijds voor deze naam heeft gekozen. 
 
Steun
Wat motiveerde Ed & Heleen Vollbehr om te 

Beschikbaar om te helpen

Ed en Heleen Vollbehr.
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In Arabische wereld geldt schaamte voor krijgen van kind met een beperking.

helpen? Doelstelling voor Jemima was en is 
het doen opvangen, verzorgen, begeleiden 
en vormen tot een zo groot mogelijke mate 
van zelfstandigheid van in enigerlei vorm 
gehandicapte kinderen, overeenkomstig de 
evangelische opdracht, die door de Heer 
Jezus Christus gegeven wordt in Mattheus 
25: 31-46.

Het aantal kinderen groeide en daarmee 
de omvang van de taken. Bovendien 
ontwikkelden de bewoners zich en werden 
Ed en Heleen ouder. De door Jemima 
verleende hulp werd professioneler en 
specialistischer. Hierdoor ontstond de 
noodzaak de huisvesting uit te breiden. Met 
weer een actie van EO-Metterdaad kwam 
het Helena-gebouw, genoemd naar de in 
1998 overleden oprichtster Heleen Vollbehr 
tot stand. Met financiële steun vanuit de 
achterban (donateurs en gulle gevers) is 
het Helena-gebouw medio 2003 volledig 

voltooid en in september 2003 in gebruik 
genomen.

Na het vertrek van oprichter Ed Vollbehr is 
Jemima meerdere jaren aangestuurd door 
verschillende managers uit Nederland, die 
daarbij werden bijgestaan door de leden 
van het management team. Sinds februari 
2011 wordt Jemima aangestuurd door een 
volledig lokaal management team. 

Hart
Gedurende het 40 jaar bestaan van Jemima 
valt een mooie ontwikkeling te constateren 
met betrekking tot de betrokkenheid van 
ouders van de kinderen van Jemima. Bij de 
start van Jemima, 40 jaar geleden, werden 
baby’s met een handicap  aanvankelijk 
te vondeling gelegd en kwamen op 
deze pijnlijke wijze in contact met de 
zorgverlening door Jemima.
In de Arabische wereld en in het bijzonder 

in de Islamitische cultuur wordt het krijgen 
van een kind met een beperking in een 
aantal gevallen als een straf van Allah 
en een schande voor de familie gezien. 
Inmiddels is het aantal kinderen (extern) 
dat deelneemt aan de dagbesteding sinds 
jaren groter dan het aantal bewoners van 
Jemima. Enkele kinderen die op deze wijze 
deelnemen aan de dagbesteding worden 
gebracht en gehaald door de eigen ouders. 
Anderen worden met een busje opgehaald.

Vanaf 2015 is Home Based Intervention 
ontwikkeld, een vorm zorgverlening door 
Jemima waarbij geschoolde medewerkers 
thuiszorg en opvoedingsondersteuning 
bieden aan (ouders van) kinderen met een 
beperking in de eigen thuissituatie. 

Wat gebleven is gedurende de 40 jaar dat 
Jemima bestaat, is dat de medewerkers hun 
werk doen uit liefde voor de kinderen.

Kom ook naar onze jubileumdag op D.V. 24 september 2022 in Houten. Meld u zich aan!
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Decokay Dooijewaard
Dr. v. Dalelaan 34 Ermelo
Tel. 0341 - 552 388 | www.dooijewaard.decokay.nl

ZATERDAG TOT 16.00 UUR GEOPEND
VERF, BEHANG, GORDIJNEN EN BINNENZONWERING

Empowering
Sustainability

blueterra.nl

BOUWERS MET VISIE |  www.middelwateringbouw.nl

Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. is 
de betrouwbare bouwpartner van particulieren, 
overheidsinstellingen en bedrijven. In samen-
werking met onze opdrachtgevers ontwikkelen 
en realiseren wij de meest uiteenlopende 
werken in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Speerpunten binnen onze onderneming zijn:
• Betrouwbaarheid
• Kwaliteit
• Klanttevredenheid

Betrouwbaar met Middelwateringbouw!

Chris Lebeauhof 16, 3059 LN  
Rotterdam-Nesselande
Postbus 138, 2900 AC 
Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 200 44 00
info@middelwateringbouw.nl Pa
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‘Zalig zijn de barmhartigen’
(Mattheus 5: 7a)

Tijdens het leiden van een reis naar Israël, 
in 1992, bezochten we met onze groep 
Jemima, in Beit Jala, dichtbij Bethlehem, 
waar  Ed en Heleen Vollbehr de “vader 
en moeder” waren. Dat maakte diepe 
indruk op ons: zoveel liefde en zorg voor 
de gehandicapte naaste, gedreven door de 
liefde van Christus.
Er waren toen ook heel kleine kinderen, 
met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking, die afhankelijk zijn van de 
hulp van anderen.
Sommigen kwamen we enkele jaren later 
tegen in de dienst van de Schotse Kerk in 
Jeruzalem. Zo begeleidde de blinde Rasja 
de gemeentezang.

Mijn vrouw en ik hoorden van de 
mogelijkheid om in Jemima, op de vierde 
verdieping, “de Herberg”, te overnachten 
en te ontbijten.
Daar hebben we een week gebruik van 
gemaakt, in mei 2022.
Het was wel even wennen: de 
“hoofdingang” naar gebouw Helena is op 
de vijfde verdieping, waar een weg langs 
loopt. De “achterdeur” is vijf verdiepingen 
lager. Daar loopt ook een weg. Je kunt 
daar oversteken naar gebouw Eber.

Vanuit Jemima gingen we nogal eens 
met een Arabische bus naar Jeruzalem, 
om bekende plaatsen te bezoeken. Vanaf 
de Olijfberg hadden we een geweldig 
uitzicht op de voormalige Tempelberg 
en de Gouden Poort. We daalden af naar 
Dominus Flevit (de Heere weende) en 
Gethsémané, om weer later door de oude 
stad te lopen, richting de Graftuin.
Per taxi togen we naar Bethlehem en 
Hebron, waar het graf van Sara en 
Abraham is. De helft van dat graf staat 
onder opzicht van de moslims, de andere 
helft staat onder het opzicht van de Joden. 
Een bezoek aan Jericho, en Qasr Al 
Yahud (doopplaats) was de moeite waard. 
Volgens Baha Samra, verbonden aan 
Jemima, had de chauffeur ons wel “een 
poot” uitgetrokken. Veel te duur! Maar ja, 
gedane zaken nemen geen keer.

Oase in de woestijn
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Oase in de woestijn We maakten kennis met de manager van 
Jemima, Lana Zoughbei, die ook moeders 
van gehandicapte kinderen uit de buurt 
begeleidt via workshops. We ontmoetten 
de Arabische medewerkster op het 
kantoor, Amal.  We zaten een keer vast in 
de lift, toen de stroom uitviel. Door haar 
hulp(geroep) kwam het toch weer goed. 
We hebben rondgekeken op de diverse 
afdelingen: Kezia, Lemuel, Jachin, en 
Ruchama. In Ruchama speelde Rasja 
voor ons op de piano, terwijl ze zong: 

“Dank U voor deze nieuwe morgen; dank 
U dat ik met al mijn zorgen bij U komen 
mag.” Dat was ontroerend. In Lemuel was 
vrijwilligster Jeanette Oosterhaven bezig 
met het begeleiden van bewoners en 
bezoekers, terwijl in gebouw Eber haar man 
Wiebe bezig was met een groep zingende 
bewoners.

Al met al: als we terugdenken aan Jemima 
denken we aan een 
“Oase in de woestijn.” En komt Psalm 

133 naar boven: “Waar liefde woont, 
gebiedt de Heere Zijn zegen.” En: “Zalig 
de barmhartigen, hen zal barmhartigheid 
bewezen worden.” Mattheus 5.

God zegene al de bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers  van Jemima.

Tekst en foto’s: ds. H. de Graaf, Harderwijk, 
emeritus predikant christelijke 
gereformeerde kerken.
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Oud-voorzitter van Jemima 
Kees Bel (rechts) samen met de 

huidige voorzitter, Egbert Klop.
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Niet te missen
levenservaring
Sinds 2021 is Egbert Klop 
bestuursvoorzitter van 
Jemima. Hij is Kees Bel 
opgevolgd. Kees heeft 
jarenlang leidinggegeven 
aan het bestuur. 

Kees, hoe ben jij eigenlijk erin gerold bij 
Jemima? 
“In 2012 belde Cor van Hengel mij. Jemima 
zat in zwaar weer en was feitelijk failliet. 
Jemima zocht met enige spoed een interim-
voorzitter. Nu is interim-management een 
van mijn specialiteiten. Toen ik aan Jemima 
mijn ‘ja-woord’ gaf, kende ik Jemima alleen 
van de nieuwsbrief. Na korte tijd was 
iedereen het woordje ‘interim’ vergeten 
en had het werk van en voor Jemima mijn 
hart. In die tijd hebben we het bestuur 
ook omgevormd van een toezichthoudend 
bestuur naar een uitvoerend bestuur 
met een hoge mate van inhoudelijke 
betrokkenheid. 

Organisatorisch en financieel hebben we 
in de beginfase veel orde op zaken moeten 
stellen. Vooral Cor heeft bij Jemima ter 
plaatse veel kastanjes uit het vuur gehaald. 
Dus ja, dat waren intensieve tijden, waarbij 
het werk van barmhartigheid zoals dat in 
onze missie verwoord is naar Mattheus 25: 
45 door mocht gaan. 
Ik hoop binnenkort 75 jaar te worden. 
Het stoppen als voorzitter van Jemima 
deed mij veel meer dan afscheid nemen 

als interim-manager. Het gaat hier om 
mensen, de bewoners, de medewerkers 
en hun welzijn. Toch voelt het goed. 
Het geeft ontspanning en ik kan het nu 
goed loslaten. In april dit jaar ben ik als 
‘bezoeker’ bij Jemima geweest. Het voelde 
echt als thuiskomen. En dan die hartelijke 
begroeting door de bewoners en het 
personeel. Hartverwarmend! Ik ga nog 
wel een keer, met de kleinkinderen.  Het is 
zoals Cor en ik pas nog tegen elkaar gezegd 
hebben: deze levenservaringen hadden we 
niet willen missen.”

Egbert, hoe kwam jij eigenlijk in contact met 
Jemima? 
“Dat is al wat langer geleden. Judith 
van Weelden bracht ons via een 
gemeenteavond op de hoogte van 
Jemima. We hebben de ‘opbrengst’ van 
ons 25-jarig huwelijksjubileum aan 
Jemima besteed. We zijn Jemima ‘passief’ 
blijven volgen en steunden Issa via het 
adoptieprogramma. Ergens in 2017 of 
2018 kwam Peter Heemskerk bij mij met 
ingewikkelde technische vragen over 
energie en installaties. Vanuit mijn professie 
ben ik daar samen met mijn collega Theo 
Klok ingedoken. Het was niet eenvoudig 
om elkaar op afstand goed te begrijpen. 
We hadden bijvoorbeeld een komische 
spraakverwarring over het (Arabische) 
woord ‘solar’. Voor ons betekent dat 
gewoon ‘zon’ of ‘zonne-energie’. Maar 
in het Arabisch betekent dat gewoon 
‘huisbrandolie’. Het heeft weken gekost, 
voordat we de denkfout door hadden. Nu 
vergeten we dat nooit meer. 

Mijn vrouw en ik zijn in 2019 tijdens een 
vakantie in Israël ook bij Jemima op bezoek 
geweest, met als doel het technische advies 

verder uit te werken. Bij Jemima voelden we 
ons meteen thuis. Het technische werk is 
gedurende de coronatijd stilgevallen, maar 
het contact met Jemima bleef.

Mijn vrouw heeft veel feeling met het werk 
met gehandicapten. Ik geniet ook enorm 
van een praatje met bijvoorbeeld Rafat te 
maken, en hij niet minder. Dan kan hij zijn 
Nederlands weer even ‘ophalen’. Of als 
je in gebouw Eber zit bij de dagopening, 
en je ziet tegen negen uur al die kinderen 
blij binnenkomen; die gezichten spreken 
boekdelen. Het blijft een wonder, dat een 
christelijke organisatie zoveel vrijheid 
en medewerking krijgt om dit werk van 
barmhartigheid te doen in een omgeving 
die voor meer dan 90 procent moslim is.
Het mooie van het werk is dat je in het 
bestuur veel talenten kwijt kan. Het zijn 
allemaal professionals die in hun vrije tijd 
hier energie en tijd aan besteden. Van die 
samenwerking kan ik enorm genieten. 
Vooral als ik zie dat bestuursleden en 
vrijwilligers veel geven, zonder iets terug te 
verwachten. En bovenal: als je bij Jemima 
bent, zie je dat het werk van christelijke 
barmhartigheid door de medewerkers 
en Lana Zoughbei met hart en ziel wordt 
gedaan. Doe wat je hand vindt om te doen, 
en doe het goed.”
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Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Kom ook naar onze jubileumdag op D.V. 24 september 2022 in Houten. Meld u zich aan!

Pa
gi

na
 15



VRIJWILLIGERS
AAN DE SLAG

In de afgelopen 40 jaar zijn tientallen vrijwilligers actief geweest in Jemima. 
Het vrijwilligerswerk heeft vaak betrekking op ondersteuning in de 

begeleiding van de bewoners en de kinderen in de dagopvang. Daarnaast zijn 
er ook vrijwilligers actief geweest bij andere klussen: tuinwerkzaamheden, 

schilderen, badkamers betegelen en technische klussen. Ook in de 
toekomst willen we graag gebruik maken van de inzet van vrijwilligers. 
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen (info@jemima.nl). 

In overleg wordt bepaald wat er gedaan kan worden.
Enkele voormalig vrijwilligers delen hun ervaring.

Jo Anne van Klinken
“Van april tot en met juni 2019 heb ik stage gelopen 
bij Jemima. Het was een geweldige ervaring waar 
ik nog dagelijks aan terug denk. Ik heb veel geleerd 
over de bijzondere plek waar Jemima staat en heb 
nog steeds baat bij de kleine woordjes Arabisch die 
ik heb mogen leren. Sinds het afronden van mijn 
stage ben ik werkzaam als woonbegeleider bij het 
Leger des Heils. Ik werk met mensen met psychische 
problematiek en verslaving van allerlei komaf.”
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Wiebe en Jeannette 
Oosterhaven
Van begin maart tot eind mei 2022 mochten 
wij als vrijwilligers bij Jemima aan het werk: 
creatief, bewegend, sociaal, muzikaal en 
verzorgend bezig zijn met de bewoners. 
Daarnaast hebben we ook praktische taken 
kunnen doen: in de tuin werken, planken 
schilderen voor het nieuwe dierenverblijf 
en naai- en of verstelwerk. Wat ons zal 
bijblijven: de onvoorwaardelijke liefde die 
de medewerkers voor de bewoners hebben, 
de waardevolle contactmomenten die wij 
met de bewoners hadden (hun glimlach 
zullen we ons blijven herinneren) en dat je 
dagelijks niet door druk wordt geleid, maar 
door rust en ontspanning.”

Noortje Hartman
“Ik studeer pedagogische 
wetenschappen en doe dat met veel 
plezier. In 2017 kreeg ik het voorrecht 
om drie maanden stage te lopen voor 
mijn mbo-opleiding. Ik liep stage 
op de groep Kezia. Vijf vrouwen 
verwelkomden mij op de eerste dag. 
Intisar zei: ‘Nu ben je mijn zus’. Zo 
voelde ik me ook. Als ik aan het werk 
ging, ging ik voor mijn zussen zorgen. 
Het was een heerlijke tijd waar ik met 
veel vreugde op terugkijk.”

Leonard Brouwer
“Bushalte Tantur is mij verteld. Gelukkig weet de Sherut taxidriver wat ik bedoel 
en word ik door Peter ’t Lam opgehaald om via de controlepost veilig Beit Jala 
te bereiken. Dit is het begin van drie maanden vrijwilligerswerk, voorjaar 2014. 
Op de woongroep Jachin kunnen ze een paar extra handen goed gebruiken. Als 
de jongens uit de dagbesteding komen is het tijd voor een fruithapje, voorlezen 
of een spelletje. Een tweedehands iPad was favoriet. Overdag doe ik reparaties 
aan (nood) verlichting en bouwen we een snoezelruimte in gebouw Eber. Ik heb 
respect gekregen voor de vaste medewerkers om elke keer weer in liefde met de 
bewoners om te gaan.”

Corine van Staalduijnen 
“Ik heb een jaar gewerkt bij Jemima, 
van zomer 2001 tot zomer 2002. Samen 
met andere vrijwilligers was ik actief 
in de begeleiding op de meidengroep 
‘Kezia’. Het was een heel intensieve 
en verrijkende periode met mooie 
momenten en contacten. Nu, 20 jaar 
later, heb ik nog steeds contact met 
Niveen, de Arabische vrijwilliger 
die bij ons op de woongroep kwam 
helpen.  Zij woont tegenwoordig in 
Libanon en werkt daar met Syrische 
vluchtelingenkinderen.”
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De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Kijk voor onze vacatures op 
www.werkenbijdeschutse.nl 
of bel 0488 48 33 22.

De Schutse wil bewoners en deelnemers het gewone  
leven laten ervaren. Maak jij binnenkort de stap om  
hun ondersteuningsvraag te beantwoorden?

Bied jij bewoners en deelnemers van De Schutse een 
voorspelbare omgeving, dagelijkse structuur en (emotionele) 
veiligheid? Dan komen we graag me je in contact!

Wanneer zet jij 
je eerste stap bij 
De Schutse?

Engelenburgstraat 45, 7391AM Twello, The Netherlands
T. 0571-27 69 00, info@briinkmann-niemeijer.nl

SAT
SCIOS

Installation

FAT

Consulting
Engineering
Production

After Sales

ENERGIZE YOUR
BUSINESS



DROOM KOMT UIT
Het project om gezinnen met thuiswonende 
gehandicapten te bereiken is in 2006 gestart.

In Bethlehem en omringende wijken en dorpen als Doha, Beit Sahour, 
Al-Ubaidiya, Jourat Al-Shama’a, Wadi Al-Nees, Al-Taqou’, Um Salamuna 
en Wadi Rahal konden ouders begeleid worden. De benodigde 
financiën hiervoor werden volledig geschonken door de Christelijke 
Gereformeerde Kerk.
Met deze begeleiding in het veld raken we de realiteit van personen met 
handicaps in hun lokale omgeving. We delen hun dagelijkse problemen 
en uitdagingen; ook hun successen en dromen.

Het gebied rondom Bethlehem mist de aanwezigheid van professionele 
centra voor speciaal onderwijs en rehabilitatie. Bovendien zijn de kosten 
van vervoer om centra te bereiken hoog. Veel ouders kunnen de kosten, 
naast de extra kosten die ze al hebben door de handicap van hun kind, 
niet betalen.
Daarom zoeken medewerkers van Jemima ouders op, op de plek waar 
zij wonen. Het doel van dit zogenaamde Home Based Intervention is hen 
te helpen, zodat hun gehandicapte kind zoveel mogelijk zelfstandigheid 
kan bereiken en zich kan ontwikkelen; hen ondersteunen om ze zoveel 
als mogelijk in de samenleving te laten integreren. Ook speelt aandacht 
voor acceptatie van gehandicapte kinderen in de samenleving een grote 
rol.

Gratis
Daarnaast zijn we in de gemeente Hendaza Barida’a negen maanden 
geleden begonnen met het gratis aanbieden van bijeenkomsten voor 
de mensen van de stad. Dit is mogelijk door financiering van Caritas 
Jerusalem. In deze periode hebben we vertrouwen opgebouwd en 
hebben 30 gezinnen kunnen helpen.

Vanuit het geloof in het belang van ons werk, de toewijding van 
de ouders aan de bijeenkomsten, hun liefde voor hun kinderen 
en de bereidheid om hun kinderen te helpen binnen de beperkte 
mogelijkheden kwam het dringende verzoek van de ouders om het 
programma voort te zetten. Mede door de steun van de burgemeester 
is het gelukt om een permanent behandelcentrum te openen ten 
dienste van de kinderen van This. Vanuit dit centrum kunnen allerlei 
behandelingen aangeboden worden: fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie, psychologisch hulp en speciaal onderwijs.

Dit project was voor mij een droom. Op 28 juni 2022 is een deel van de 
droom uitgekomen. Ik hoop dat dit project een groot succes zal worden 
en dat we het in de toekomst verder kunnen ontwikkelen om zodoende 
ouders en hun kinderen meer te dienen en een groter aantal kinderen 
kunnen bereiken. Het project was niet eenvoudig te implementeren. We 
hebben veel problemen het hoofd moeten bieden, maar ik geloof dat de 
Heere ons heeft geholpen met deze missie.

Lana Zoughbei
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Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Bestuur
Jemima wordt vanuit Nederland bestuurd. De leden 
van het bestuur zijn afkomstig uit en meelevend 
lid van verschillende kerken zoals Gereformeerde 
Gemeente, Christelijke Gereformeerde kerk, 
Mozaïek, Hervormde Gemeente binnen de PKN en 
Baptistengemeente. 
Het werk in Jemima wordt uitgevoerd door lokale 
medewerkers (Arabische christenen). Om goed 
contact te houden met het werkveld brengen 
bestuursleden met enige regelmaat werkbezoeken 
in Beit Jala. Daarnaast is er maandelijks online/
videocontact tussen bestuursleden en manager Lana 
Zoughbei over de voortgang van het werk.

De huidige bestuursleden zijn:

Egbert Klop, voorzitter
Jan Hemink, secretaris
Martin v.d. Wilt, penningmeester
Jobke Debats, portefeuille zorg
Janneke Koningswoud, portefeuille zorg
Albert Strijker, portefeuille PR en communicatie
Aart Brons, algemeen bestuurslid
Jan Wannink, algemeen bestuurslid

Jemima geeft elke dag professionele, liefdevolle 
zorg aan kinderen en jongvolwassenen met een 
meervoudige beperking. Het huisvesten van 
meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen 
is erg duur. Ze hebben hun hele leven intensieve zorg 
nodig. Naast de gewone dagelijkse verzorging gaat het 
om ziekenhuisopnames, medicijnen en therapieën. We 
willen bewoners graag kwaliteit van leven bieden en 
kansen om zich verder te ontwikkelen.

Om dit mogelijk te maken is naast de ‘gewone’ 
giftenstroom een speciaal adoptieprogramma 
ontwikkeld. Dit adoptieprogramma maakt het 
mogelijk om onze bewoners nog beter te kunnen 
begeleiden. Wilt u een van de bewoners adopteren: 
zie onze website www.jemima.nl.

Businessclub
Enkele jaren geleden is in de regio rond Rotterdam 
het idee ontstaan om een businessclub voor Jemima 
op te richten. Ondernemers met een christelijke 
achtergrond werden benaderd om mee te doen. 
Het resultaat is dat er op dit moment een bloeiende 
‘Jemima Businessclub’ is, waar zo’n 35 ondernemers 
bij betrokken zijn. Elke ondernemer draagt jaarlijks 
500 euro bij aan het werk in Jemima. 

Zoeken naar 
nieuwe wegen
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Kijk op www.jemima.nlKijk op www.jemima.nl
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Jemima wil bewoners graag kwaliteit van leven bieden en 
kansen om zich verder te ontwikkelen. Pa
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Eén keer per jaar komen deze ondernemers 
tijdens een netwerkbijeenkomst bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen 
en om geïnformeerd te worden over de 
ontwikkelingen in Jemima.
Op dit moment wordt een poging gedaan 
om ook op de Veluwe een Jemima 
Businessclub op te richten. Een aantal 
ondernemers heeft inmiddels toegezegd 
hieraan mee te willen doen. Mocht u met 
uw bedrijf ook belangstelling hebben: we 
horen het graag (mail naar: pr@jemima.nl).

Legaten
Met enige regelmaat ontvangen we een gift 
in de vorm van een legaat. Als bestuur zijn 
we daar uiteraard altijd erg blij mee, mede 
doordat het vaak een grote gift is. Met de 

ontvangen legaten kunnen we weer nieuwe 
initiatieven en projecten in Jemima en in 
Beit Jala en omgeving starten.  Indien u 
het werk van onze stichting testamentair 
wilt gedenken, dan kunt u de volgende 
formulering gebruiken: ‘Ik verklaar te 
legateren aan de Stichting Jemima te 
Capelle aan den IJssel de som van ……, vrij 
van rechten.’
U mag ervan uitgaan dat de ontvangen 
legaten altijd goed besteed worden. 
Deze, en andere inkomsten, kunt u ook 
terugvinden in het financiële jaarverslag 
dat ieder jaar opgemaakt wordt en op de 
website geplaatst wordt.

PR-activiteiten
Dit jubileummagazine komt uit in plaats 

van de kwartaalnieuwsbrief. Ieder kwartaal 
worden alle betrokkenen bij Jemima via 
de nieuwsbrief, digitaal of op papier, op 
de hoogte gebracht van ontwikkelingen. 
Daarnaast zoeken we ook naar nieuwe 
wegen om meer naamsbekendheid 
te krijgen. Begin juli kregen we de 
mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs 
een advertentie te plaatsen op een billboard 
langs de A1 bij Rijssen. Op D.V. 22 oktober 
zijn we met een stand present op de ‘EO 
Zingt-dag’.
Als u het werk van Jemima in uw eigen 
plaats, gemeente, school, kerk of club 
wilt promoten: neem dan contact met ons 
op, info@jemima.nl. We komen graag 
bij u langs om het werk van Jemima te 
presenteren. 

Begin juli kregen we de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs een advertentie te plaatsen op een billboard langs de A1 bij Rijssen.



Zeeland
Zingt
Stichting Zeeland Zingt collecteert 
dit jaar voor onder andere Jemima. 
Dit doen wij door vijf zangavonden 
(instrumentaal, koor en samenzang) 
te organiseren in verschillende 
kerken binnen Zeeland.

In de komende maanden staan er nog twee schitterende avonden op het programma. Hopelijk 

mogen wij u daar ook ontmoeten? En zeker zo belangrijk is uw gift voor Jemima. 

Bovenstaande flyers geven meer informatie over deze avonden. U kunt ons werk ook volgen via 

onze mediakanalen Facebook en Instagram of onze website www.stichtingzeelandzingt.nl

In de kelder van gebouw Eber 
is een heuse werkplaats voor 
hout. Baha Samra fabriceert er 
fraaie snijwerkjes van olijfhout. 
De producten zijn te koop bij 
Jemima.
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Jubileumdag
 

Jemima bestaat 40 jaar. In het kader daarvan wordt 

op D.V. zaterdag 24 september 2022 een landelijke 

jubileumdag gehouden. Deze vindt plaats in de Ned. 

Geref. Kerk, Kruisboog 22 in Houten.

Het thema van de dag is: 
‘Als druppels op een gloeiende plaat?!’

De jubileumdag is een dag van herdenken, bezinning en 
vooruitblikken. Bovenal een dag om God te danken voor 
alles wat Hij gegeven heeft in de afgelopen 40 jaar.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een apart 
programma. 
In verband met de organisatie is het van belang dat 
bezoekers van deze dag zich opgeven. Dat kan via deze 
link: https://form.jotform.com/221562065126045
Via deze link kunt u ook de namen en de leeftijden 
van kinderen die meekomen doorgeven. Mocht het 
aanmelden via deze link niet lukken, dan kunt u ook 
mailen naar pr@jemima.nl 

Opgeven kan tot maandag 19 september 2022. Deze 
dag is gratis toegankelijk. Als u wilt bijdragen aan 
de bestrijding van de onkosten, scan dan bijgaande 
QR--code. Hartelijk dank.

Lana Zoughbei

Bernhard Reitsma

Kom ook naar onze jubileumdag op D.V. 24 september 2022 in Houten.         Meld u zich aan!
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9.30 uur Inloop met ontvangst, koffie/thee10.00 uur Opening door bestuursvoorzitter Egbert Klop  Korte intro: ‘Het begin’ 
   Lezing door prof. dr. Bernhard Reitsma over ‘Christen-zijn in de Arabische cultuur’

11.00 uur Koffiepauze
  Terugblik in de historie
  Live-interview met Lana Zoughbei, manager Jemima

12.15 uur Afsluiting ochtendprogramma, opening maaltijd  Maaltijd (lunch wordt aangeboden)

13.00 uur Introductie middagprogramma

Keuzeprogramma’s
* adoptieouders o.l.v. Jan Hemink en Lana Zoughbei* vrijwilligers o.l.v. Albert Strijker m.m.v. voormalig vrijwilligers* stagiaires o.l.v. Jobke Debats

14.15 uur Afronding van de dag met bekendmaking winnaar prijsvraag14.30 uur Einde

Van harte welkom!

Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de VU, met als leeropdracht de kerk in de context van de islam. Daarnaast is hij als projectleider kerk en islam en docent missiologie verbonden aan de CHE. Hij woonde en werkte meerdere jaren in Libanon, waar hij de cultuur van het Midden-Oosten leerde kennen.

Lana Zoughbei is general manager van Jemima. Zij geeft dagelijks leiding aan de medewerkers in gebouw Helena en Eber. 

Programma

Aanmelden voor de 

jubileumdag kan via 

deze QR-code:

Kijk op www.jemima.nlKom ook naar onze jubileumdag op D.V. 24 september 2022 in Houten.         Meld u zich aan!
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Blijf het werk van Jemima steunen!          Kijk op www.jemima.nl

We zijn heel blij en dankbaar dat het werk van Jemima al 40 jaar 
door enthousiaste medewerkers in Beit Jala (bij Bethlehem) 

uitgevoerd kon worden. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een 
professionele organisatie. Om dit met elkaar te vieren, willen we 
op 24 september een landelijke jubileumdag houden. U kunt 
zich via de link die elders in dit blad opgenomen staat opgeven.

Er zijn enkele duizenden donateurs (particulieren, 
bedrijven, instanties en diaconieën) die het werk van 
Jemima, financieel gezien, mogelijk maken. Uiteraard willen 
we u daarvoor heel hartelijk bedanken. 

Bij een feest hoort ook een cadeau. Als bestuur hebben we 
gekozen voor één cadeau aan twee donateurs: twee vliegtickets 

naar Israël, inclusief vijf overnachtingen in ‘de Herberg’ van 
Jemima. 

U kunt meedingen naar dit cadeau door bijgaande puzzel op te 
lossen, uit deze glossy te knippen en op de jubileumdag in te leveren 

bij de stand van Jemima. Mocht u sommige antwoorden op onderstaande 
vragen niet weten: kijk dan op de website van Jemima. Daar is een aantal 

antwoorden te vinden.

1. In welk dorp bij Bethlehem staat huis Jemima? 
8 letters
2 op 1
3 op 5

2. Wat is de voornaam van de general manager 
van Jemima? 4 letters
1 op 18
3 op 6

3. Hoe heet het gebouw waar elke dag 
dagbesteding wordt gegeven? 4 letters
1 op 15

4. Wat is de achternaam van het echtpaar dat 

Jemima heeft opgericht? 8 letters
2 op 22
2 op 17
1 op 16

5. Hoe heet de vrouwengroep met  bewoners in 
Jemima? 5 letters
1 op 3
1 op 4

6. Vanuit welk bijbelboek fundeert Jemima haar 
missie? 8 letters
8 op 9

7. Welke vrouwelijke bewoner van Jemima is blind 
en kan goed pianospelen? 5 letters
2 op 11

8. Wat is de voornaam van de bestuursvoorzitter 
van Jemima? 6 letters
2 op 21
2 op 26

Prijsvraag
Doe mee en win een reis

naar Jemima!

Toelichting prijsvraag
1 Achter elke vraag staat het aantal letters dat het goede antwoord heeft.
2 Na elke vraag dient de goede letter ingevuld te worden bij ‘Oplossing’.
Voorbeeld: Wat is de naam van het eerste bijbelboek?
1 op 13
5 op 4
U vult dan bij ‘Oplossing’ de letter G in bij vakje 13 en de letter S bij vakje 4
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Oplossing
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Naam:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

9. Van welk feest in de christelijke traditie in 
Bethlehem vooral bekend? 10 letters
4 op 24
2 op 27

10. Welke jonge vrouw uit de Bijbel keerde met 
Naomi mee naar Bethlehem? 4 letters
1 op 13

11. Welke profeet uit het Oude Testament sprak 
over Bethlehem? 5 letters
2 op 8
5 op 12

12. Hoe heet het gebouw waar bewoners van 
Jemima permanent wonen? 6 letters
5 op 20
3 op 2
5 op 28

13. Wat is de achternaam van de general manager 
van Jemima? 8 letters
2 op 25
8 op 19

14. In welke ruimte van Jemima worden 
olijfhouten producten gemaakt? 14 letters
5 op 10

15. In welk meer in de buurt van Bethlehem is 
geen of nauwelijks leven te vinden? 7 letters
1 op 7
3 op 14
3 op 23

Toelichting prijsvraag
1 Achter elke vraag staat het aantal letters dat het goede antwoord heeft.
2 Na elke vraag dient de goede letter ingevuld te worden bij ‘Oplossing’.
Voorbeeld: Wat is de naam van het eerste bijbelboek?
1 op 13
5 op 4
U vult dan bij ‘Oplossing’ de letter G in bij vakje 13 en de letter S bij vakje 4
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Kom ook naar onze jubileumdag op D.V. 24 september 2022 in Houten. Meld u zich aan!


