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Blijf het werk van Jemima steunen!



Beste vrienden van Jemima,

Hoewel we alweer drie maanden verder zijn dan de vorige nieuwsbrief, zijn de 

coronamaatregelen nog steeds goed merkbaar. Daardoor kon ook David Sawayfa nog 

niet terugkeren naar Jemima.  Als echter zijn gezondheidsklachten afnemen, hoopt hij weer 

spoedig terug te gaan naar Bethlehem.

Het werk in Jemima mocht op een bijzonder goede wijze door gaan. Geen enkele bewoner heeft een 

besmetting met het Covid-19 virus opgelopen. Er was wel personeel dat besmet was geraakt, maar 

die waren in hun privé-omgeving en zijn ook weer hersteld. 

Er was nu juist veel tijd om nieuwe zaken aan te pakken. De locatiemanager Lana heeft dat 

voortvarend mogen doen zoals u dat ook in deze nieuwsbrief kunt lezen. We wijzen in het 

bijzonder op de workshops die voor de bewoners worden opgezet. Het geeft het personeel en ook 

de bewoners veel energie.  Dit is mogelijk geworden door een sponsor. 

We hopen en bidden dat binnenkort het bezoeken van Jemima weer mogelijk is. Ook bidden we 

voor de toekomst van Jemima in een onrustige omgeving waarin het steeds moeilijker wordt om 

als christen het geloof uit te dragen en te belijden. God zij alle bewoners en het personeel 

genadig en goed.

Hartelijke groet,

Kees Bel, voorzitter Jemima

Energie

Xxx

Bidden voor de toekomst van Jemima in een onrustige omgeving.

Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Ze hebben me niet verzorgd en zelfs geen 

naam gegeven. Ik weet dus niets over mijn 

vader, moeder en andere familie en dat zal 

altijd zo blijven. Maar ik weet wel dat 

Jemima mijn familie is en ik daardoor nu 

zeventien broers en zussen heb gekregen.

Toen Lana en Ben me opzochten besloten 

ze me direct naar Jemima te brengen. Ze 

belden het bestuur en het bestuur stemde 

er mee in. Ook omdat Jemima nog nooit 

een kind achterliet met zulke grote zorgen. 

Zeventien broers en zussen

Ze waren erg bezorgd over mijn gezondheid, 

maar ze waren er zeker van dat Jemima 

altijd de christelijke barmhartigheid in de 

praktijk brengt. God zorgt voor alle 

kinderen die hier mogen wonen en ook 

voor de kinderen buiten Jemima die toch 

worden geholpen. 

Ik kijk elke ochtend naar het gezicht van 

mijn verzorgers als ze met een grote 

glimlach ‘goedemorgen’ zeggen. 

Soms zeggen ze het in het Arabisch en soms 

in het Nederlands. Wat de taal ook is, ik voel 

hun liefde, ik voel dat ze om me geven. 

Ik ben nu één jaar oud en ik mag opgroeien 

bij Ben. Hij legde mijn bed naast zijn bed. 

Als het stil is kan ik zijn hart horen kloppen 

en ik voel zijn liefde, die ik nu nog zo nodig 

heb. En ik houd daarom ook van hem.”  

Shadi van Jemima

“Ik ben Shadi, ik ben geboren op 22 april 2020 en op m’n geboortedag, o nee, in de eerste 

minuten dat ik leefde ben ik verlaten. Ik heb mijn moeder of mijn vader niet gezien, en zij 

hebben na mijn geboorte niet naar mij omgekeken. 

Shadi  Beeld:  Jemima
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Voor Jemima was 2020 een moeilijke tijd, maar Jemima is altijd op zoek naar verbetering van 

de situatie voor de bewoners en probeert hen te ondersteunen. Het Jemimateam motiveert 

elkaar om de programma’s te verbeteren en te ontwikkelen.  

Zelfvertrouwen door        workshops

Pa
gi

n
a 

4

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Zelfvertrouwen door        workshops
Jemima heeft een kleine workshop in 

gebouw Eber voor de volwassen bewoners. 

Deze bewoners gebruiken oud papier om 

leuke kaarten van te maken voor 

gelegenheden en Baha bewerkt creatief het 

olijfhout. Dit jaar zal Jemima de workshop 

verder uitbouwen om de bewoners te 

helpen hun vaardigheden te ontwikkelen 

op basis van hun vermogen. Het geeft hen 

zelfvertrouwen en ze voelen zich er heel 

goed bij.

Jemima kreeg daartoe van een sponsor uit 

Nederland een donatie om de workshop 

verder uit te bouwen. Dus nieuwe 

werkzaamheden werden toegevoegd: 

planten en groenten in de tuin en hoge 

bakken. Ook het keramische ambacht 

wordt nu toegevoegd aan de Jemima 

workshop. Onze tuin zal daardoor gevuld 

zijn met gezonde groenten en kleurrijke 

bloemen. En de keramische producten zijn 

straks in de shop te koop voor de 

bezoekers, als ze weer mogen komen. 

Elke bewoner krijgt op basis van zijn of 

haar vermogen een kleine taak om zo te 

voelen dat ze belangrijk zijn en iets kunnen 

doen, zelfs als ze een mentale of fysieke 

handicap hebben. Er zijn vier soorten 

werkzaamheden: het bewerken van het 

olijfhout, het werken met gerecycled papier, 

de planten en groenten en keramische 

producten. Elke bewoner zal dus een taak 

krijgen in de workshop. En dat naast het 

gewone dagprogramma van bewegen, 

mooie liederen zingen, wandelen, 

snoezelen en samen lunchen als een groot 

gezin.  

Het opzetten van een workshop is niet het 

moeilijkste deel, maar het uitvoeren van het 

project ten behoeve van de bewoners 

vraagt veel aandacht en energie. Daarom 

kijken we ook uit naar echtparen, 

vrijwilligers en stagiaires die ons komen 

helpen na de coronatijd. Dat zal nuttig zijn 

en betekent ook heel voor onze Jemima-

bewoners, vooral omdat sommige 

bewoners graag wat Nederlands willen 

leren.

Tekst:  Lana Zoughbei, manager Jemima

Beeld:  Jemima
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www.notarisvanderheiden.nl

Adres  Kerklaan 5, 2959 BR  Streefkerk (gem. Molenlanden)

Telefoon  0184 - 68 15 11  E-mail  notaris@notarisvanderheiden.nl

Dienstverlening

Familierecht

Ondernemingsrecht

Onroerendgoedrecht

Specialisaties

Estate planning

Commercieel vastgoed

Het familiebedrijf

Scheepvaart

Tips:

  Een actueel testament kan in veel situaties 
belastingheffing voorkomen bij overlijden van één 
van beide ouders

  Een levenstestament voorkomt dat zaken via 
de kanton rechter gaan lopen ingeval van wils-
onbekwaam heid (bijv. bij dementie of een beroerte)

  Lees onze blogs of kijk onze filmpjes op onze 
website voor meer informatie

Dingeman van Hengel

Daniël Neele

GlobalFair B.V.

Koopliedenweg 22

2991 LN  Barendrecht

+31 (0) 180 726 721

www.globalfair.nl
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Verlangend uitzien

Helaas is het al anderhalf jaar niet mogelijk onze vrienden, de bewoners en medewerkers van 

Jemima te bezoeken, en hen met een hug te begroeten en bemoedigen.

Je mist het gastvrije onthaal dat je zoals 

altijd ten deel valt, de ontmoeting en het 

gesprek. Maar ook de vederlichte wandeling 

naar de shouks in het centrum van 

Bethlehem (terug naar boven eventueel 

met een taxi) en de zondagse kerkdiensten 

in de Baraka Church en de Emmanuel 

Church die beide om ‘ongeveer’ half elf 

beginnen. En wat denkt u van het bezoek 

aan Jeruzalem dat ‘om de hoek’ ligt, prima 

bereikbaar met bus 231. Of aan het ruim 

één kilometer lager gelegen Jericho, op 

slechts 30 kilometer afstand en nabij de 

Jordaan en de Dode Zee.

Berg

In gedachten kijk ik vanaf het terras uit over 

Bethlehem, waar de opkomende zon zich 

door de ochtendnevel boort. Iets naar 

rechts in de verte ontwaar ik Herodium, op 

hemelsbreed nauwelijks acht kilometer 

afstand. De berg in de woestijn van Judea 

waarop koning Herodes de Grote ruim 

tweeduizend jaar geleden een 

paleizencomplex liet bouwen. Inmiddels 

ontwaakt de stad, het geluid van de minaret, 

van blaffende honden en kraaiende hanen 

sterft langzaam weg en het stadslawaai 

krijgt weer de overhand.

Uitstapje

Ik schrik op uit mijn overpeinzingen, zij 

worden wreed verstoord want op het 

moment dat u dit leest is het door zowel 

corona als de verschrikkelijke oorlog met 

Hamas in Gaza wellicht nog niet mogelijk of 

raadzaam naar Jemima af te reizen.

Toch maak ik vrijmoedig van de gelegenheid 

Een uitstapje van één of meerdere dagen naar Jemima in Beit Jala.

gebruik om u –met de hoop op betere 

tijden- te wijzen op ons guesthouse De 

Herberg in hoofdgebouw Helena, waar u 

low budget kunt overnachten en ontbijten. 

Ook warm eten is mogelijk. Men zal u, voor 

het eerst of opnieuw, graag ontvangen. 

Denkt u over een reis naar Israël? Overweeg 

dan ook eens een uitstapje van één of 

meerdere dagen naar Jemima in Beit Jala. 

Onze medebroeders en -zusters, een kleine 

christelijke minderheid in benarde 

omstandigheden, heten u hartelijk welkom. 

Wij zijn graag beschikbaar voor informatie 

of boeking (met het recht van annulering). 

Laten wij onderwijl bidden voor de vrede 

van Jeruzalem, voor shalom & salaam.

Tekst: Cor van Hengel

Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Steun het werk van Jemima!



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

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.)

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”.

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

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

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe 
adres doorgeven?

Van het bestuur
Juli

  9 Mahmoud Saad (8 jaar, m, Eber)

10  Alein Karakee (5 jaar, v, Eber)

11  Hiba Gheth (6 jaar, v, Eber)

Augustus

   3  Mohamed Adawi (18 jaar, m, Lemuel)

11  Lamma Hammad (6 jaar, v, Eber)

15  Anan Sabeih (4 jaar, m, Eber) 

30  Iintisar Salimah (43 jaar, v, Kezia)

September

   1  Ra’fat Halasa (30 jaar, m, Jachin)

10  Karem Al-Yain (9 jaar, m, Eber)

27  Ikram Issa (19 jaar, v, Lemuel)

27  Nour Mansuer (12 jaar, m, Lemuel)

29  Issa Jamil (20 jaar, m, Jachin)

Wie stuurt er een kaartje aan onze jarigen?

House Jemima, 

PO Box 1568,  Jerusalem 

9101402, Israël

E-Card: adoptie@jemima.nl

Colofon

Verjaardagen

Vrijwilligers

Nu de coronamaatregelen effect lijken te 

hebben, werken we ook weer aan het 

plaatsen van stagiaires en vrijwilligers. Bij de 

vrijwilligers denken we dan in het bijzonder 

weer aan echtparen die bereid zijn om ons te 

helpen. Dit zal wel september worden, maar 

we hopen dat het dan ook echt mogelijk is. 

Daarnaast hopen we ook dat Peter en 

Gerdien Heemskerk voor twee dagen in de 

week ons komen helpen. Helaas kijken we 

nu met grote zorg naar de explosie van 

geweld in Israël en de Gazastrook! We hopen 

en bidden dat dit bij het uitkomen van deze 

nieuwsbrief weer is geluwd. In Nederland 

liggen door de Covid-19 maatregelen 

praktisch alle PR- en communicatiezaken stil. 

Maar voor het nieuwe seizoen noteren we 

graag weer uw uitnodigingen voor 

presentaties, beurzen en acties. 

Flessen

‘Iedereen is oké!’ was het thema van de 

burgerschapsweken dit voorjaar op de 

Ds. N. H. Beversluisschool voor speciaal 

basisonderwijs in Gouda. Er werd  aandacht 

besteed aan lichamelijke handicaps en 

beperkingen. Leren door ervaren, naar 

Bijbelverhalen luisteren, posters maken, 

prentenboeken lezen, en een 

inzamelingsactie van lege flessen. De 

opbrengst was voor Jemima. Het leverde 

het mooie bedrag op van 581,25 euro op. 

Hartelijk dank aan alle leerlingen!

Maanden

David Sawayfa 

is nog altijd in 

Nederland. 

Hij meldt: “In 

augustus 2020 

ben ik naar 

Nederland 

gevlogen voor 

een operatie 

om mijn 

blaasstenen 

te laten 

verwijderen. Dat gebeurde op 

28 september in het Radboud UMC in 

Nijmegen. Er volgde een tweede operatie 

op 2 december. Eind januari moest ik nog 

voor een laatste controle en alles was in 

orde. In de nieuwsbrief van maart schreef 

de voorzitter dat ik misschien inmiddels 

terug zou zijn in Bethlehem. Maar door 

Covid-19 liep het toch anders dan 

verwacht. We zijn nu enkele maanden 

verder en het plan is om binnenkort terug 

te keren als alle omstandigheden het 

toelaten. Maar sinds een paar weken heb ik 

weer last van mijn blaas en nieren. Eind mei 

had ik een afspraak voor een CT-scan met 

contrastvloeistof en daar moet uit blijken 

of er nog iets te vinden is. We hopen dat het 

mee mag vallen.”

Kees Bel, voorzitter

ISSN 0928-7442

David Sawayfa
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