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GEBOREN IN
BETHLEHEM

Met dankbaarheid kijken we terug op de prachtige
jubileumdag in Houten. Daar mochten we met
velen terugblikken op 35 jaar Jemima! Het was
tegelijkertijd een reünie van “oudgedienden”. Een
heel bijzondere dag!
We kijken in deze maand ook terug op
het jaar dat weer bijna achter ons ligt.
Een jaar waarin ook verdrietige zaken
zijn gebeurd. Met name denken we aan
het overlijden van Samech en Salem.
Wat een sporen van verdriet heeft dat
bij Jemima nagelaten! Maar we mogen
ook vooruitzien op het werk dat een
andere wending krijgt, omdat de focus
van Jemima steeds meer verlegd wordt
naar dagbesteding en de hulp aan
ouders om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. En juist in deze
maand mogen we op een andere wijze

vooruitzien. Immers in Bethlehem is
geboren de Zaligmaker, de Zone Davids!
Davids Zoon, lang verwacht! Die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in
Bethlehems stal. Vreed’ en heil wordt
gebracht aan een wereld verloren in
schuld, Gods belofte wordt heerlijk
vervuld. Amen, Gode
zij d’ eer.

Kees Bel,
voorzitter

Kerst
Kerstfeest in Jemima doet me ieder
jaar opnieuw de werkelijke waarde
van het Kerstfeest beseffen. God
deed iets geweldigs: Hij zond Zijn
Zoon om de mensen te helpen.
Zoiets groots kan ik niet, maar
kleine dingen doen kan ik wel.
Vervolg op pagina 2 »
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In de Kersttijd komen er altijd veel
bezoekers naar Jemima. Sommigen
brengen cadeautjes mee, anderen
zingen en maken muziek met de
bewoners. Het zijn maar kleine
dingen, maar juist deze kleine dingen
zijn belangrijk, belangrijker dan je
zou denken. Door het Kerstfeest
in Jemima ging ik de waarde van
deze kleine dingen beseffen. Klein
misschien, maar groot in liefde.

Vrede
“En laat de vrede van God heersen in uw
harten, waartoe u ook in één lichaam
geroepen bent: en wees dankbaar.”
Colossenzen 3:15

Voor mij zijn de kinderen van Jemima
elk jaar weer mijn Kerstcadeau.
Samen met hen feest vieren, eten,
liedjes zingen en Bijbel lezen, hen
te zien glimlachen, het ritme van de
muziek te horen en hun blijdschap
te ervaren; dat zijn de dingen die mij
van binnen met vrede vullen.

“Ma-salaam” of “Ma-shlomcha”?
Het zijn woorden, die je in dit
deel van de wereld dagelijks kunt
horen. Woorden waar de mensen
elkaar mee begroeten: ”Hoe is het
met je vrede?” Men doelt dan op
de situatie thuis, in de familie, of
op het werk. Ook is het een vraag
naar de gezondheidstoestand van
de ander.

We denken dat we maar met kleine
dingen bezig zijn, maar voor de ander
kan het soms zoveel betekenen. Met
Kerstmis een beetje tijd besteden aan
een medemens; het maakt dat je zelf
het licht van onze Heer ervaart.
Je ziet zoveel slechte dingen om
je heen: oorlog, honger en ziekte,
natuurrampen, noem maar op. De
wereld is er vol van, soms lijkt het
wel alsof er niets meer goed is. Maar
het is mijn overtuiging dat je zelf
iets goeds kunt doen. Je kunt elkaar
helpen, steunen, bemoedigen. Je
kunt mensen omarmen, liefde geven,
voor hen zorgen. We kunnen de last
van alle problemen voor de wereld
niet verlichten, maar we kunnen de
wereld wat lichter maken voor een
medemens, met liefde en uit de naam
van Jezus.
Kerstmis is de tijd om iets goeds te
doen voor een ander.
Lana Zoughbei,
General Manager

Albert en Esther Knoester

Paulus roept ons op om de “Salaam”,
de ”Sjalom”, de vrede van God in onze
harten te laten heersen. Juist in deze
maand worden we eraan herinnerd,
hoe Die vrede van God tot ons kwam
in een Persoon: Jezus de Vredevorst.
Die kwam om Zijn volk zalig te
maken van hun zonden. Door Hem
kunnen we een vrede ervaren, die
alle verstand te boven gaat. En vrede
die zelfs niet afhankelijk is van onze
omstandigheden. Vrede met God. En
daar vloeit uit voort: vrede met elkaar.

Tot één lichaam geroepen
Daarom zijn we ook geroepen tot één lichaam. De Heere Jezus maakt de zijnen
tot één nieuwe mens. In deze Koning van de Vrede is er geen onderscheid
meer tussen Jood en Palestijn. En ook de (door ons opgetrokken) kerkmuren
vallen in Hem weg.
En wees dankbaar
Paulus schrijft: ”Weest dankbaar”. Dankbaar zijn, meer dankbaar worden,
dankbaarheid tonen. Het thema van dit nummer is “Feest en dankbaarheid”. Is
het niet een “feest” om Deze Vredevorst te mogen kennen? Bij een feest hoort
een danklied, en vrolijkheid. Daarom zong David het: ”Onder de schaduw van
Uw vleugels zal ik vrolijk zingen”. Onze dankbaarheid mag tot uitdrukking
komen in de lof die we God toebrengen in het zingen van psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen. Maar deze dankbaarheid heeft ook een praktische
uitwerking. Al 35 jaar mag die dankbaarheid zichtbaar worden in Jemima.
Christelijke bewogenheid voor de “zwakkeren”. Als uiting van dankbaarheid.
Dat ook de komende jaren dit christelijk getuigenis tot zegen mag zijn.

Albert Knoester

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Mi jn fami lie

Drie maanden mocht
stage te lopen op de g ik het grote voorrecht hebben
ik liefde mocht gaan uroep Kezia. Ik had verwacht om
verbazing heb ik nog itdelen; dat mocht, maar tot mdat
Deze lieve mensen wveel meer liefde terugontvangenijn
familie. Ik ben iedereeerden voor een korte ti jd mijn .
kans die mij gegeven n heel erg dankbaar voor de
genoten. Ik kijk teruisg. oIk heb er veel van geleerd en
p een prachtige period
e!
Noor Hartman

De tijd vliegt
Ik heb het

maanden te zijvoorrecht om h
al over de helftn en ondertusiesr voor 3
g
e
en ndiee tcuvaltnuudr!e kin!dDereen,tijdde vliegetn eznitikik
lgiefwdeerkevneldtij, dmavarIikk zzieie vveorosrcahwilleernknoepmehrest
ezegend met eeoor kinderen. Bl heel veel
h
gdaanoo!p Idkatkijdkit wnerkhunisog ajlasreJemeimitaJaenla ikis
ie ik heb gehaddankbaar terun door mag
rest van deze en zie uit ngaaop de tijd
periode zal brer wat de
Saskia Buist ngen.

Liefde, tijd en aandacht
ima als vrijwilliger mogen
Ik heb twee maanden bij Jem
afdeling Lemuel en drie
werken, twee dagen op de
ing). Er wordt heel veel
dagen bij Eber (dagbested
even aan de kinderen. Het
liefde, tijd en aandacht geg
n mee te mogen werken. Ik
was een voorrecht om daaraa
tussen de Nederlanders en
voelde me al heel snel thuis
jheid van deze (Arabische)
Palestijnen en ook de gastvri
ervaringen opgedaan en zal
cultuur. Ik heb veel nieuwe
iode moeten terugdenken.
veel aan deze geweldige per
Ans Bruines

Kijk op www.jemima.nl
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Jemima, een feest van dankbaarheid
( juli 1990-juli 1992)
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Start
Sinds de tv-actie “In Bethlehem staat
een huis” die de EO in 1984 startte, ben
ik Jemima blijven volgen. Herhaaldelijk
stonden er oproepen in de nieuwsbrieven om als vrijwilliger te komen
werken en nu was het mijn tijd om te
gaan! Met het Pabo-diploma vers op
zak zou ik voor een jaar in Jemima
gaan werken. Het is juli 1990 en ik
word op Schiphol uitgezwaaid door
mijn familie, vrienden en - namens het
Jemimabestuur - Frans van Egmond. In
Tel Aviv word ik opgehaald door Ed,
Heleentje, Baha en Ghada. Onbekend
voor elkaar en toch ook weer heel
bekend door alle verhalen die ik intussen gehoord en gelezen heb. Het is
al avond en de kennismaking met de
andere kinderen en medewerkers komt
de volgende dag. Van wennen is geen
sprake. In mijn dagboek staat dat ik
begin met een A-dienst; dat betekent
dat ik de kinderen uit bed moet halen,
’s ochtends naar school moet doen,
’s middags vrij heb en ’s avonds de
kinderen weer naar bed moet brengen.

Kortom… werk aan de winkel! Later
zal blijken hoe blij we als vrijwilligers
altijd waren als er weer extra hulp en
ondersteuning uit Nederland onderweg
was. Een reden tot dankbaarheid!

Werken
Om te werken in Jemima moest je
destijds van alle markten thuis zijn;
onderwijzen, schoonmaken, improviseren, bedden verschonen, wassen op de
hand, brood bakken, periodes zonder
stroom en water zien door te komen
en vooral lange dagen maken met te
weinig mensen. Ondanks alles stonden
de kinderen altijd op de eerste plek!
Ieder kind was en is bijzonder. Ieder
kind had zijn eigen verhaal, zijn eigen
aanpak en behandeling nodig. Wat
een voorrecht dat ik voor hen mocht
zorgen en hen mocht leren kennen.
Een reden tot dankbaarheid!

“Ik was gehecht
geraakt aan de
kinderen en aan het
leven in Jemima.”
Ed en Heleen
Ed en Heleen als drijvende motor in
Jemima. Hun leven speelde zich af
in Jemima en hun leven was Jemima.
De dagelijkse opening met het lezen
van een Bijbelgedeelte door Ed, zijn
boeiende Bijbelstudies over Israël, de
humoristische verhalen die hij kon
vertellen, de ritten met de bus en de
intensieve zorg voor Fouad. Een man
van weinig woorden maar onmisbaar
voor Jemima. Heleen was - op haar
eigen bijzondere wijze - de spil waar
omheen het dagelijks leven draaide.
Vol liefde voor de kinderen en met
een niet aflatende energie gaf ze
alles wat mogelijk was. Ondanks
de diverse keren dat ze ernstig
ziek was, of zorgen had om de
kinderen, was zij degene die

ons kon opbeuren met haar bemoedigende woorden. Ziekte, onrust,
oorlog, gasmaskers, luchtalarm…. geen
probleem; Heleen zag altijd een reden
voor een feestje; witte broodjes bij het
ontbijt of taart bij de koffie! Een reden
tot dankbaarheid!

Vertrek
Een jaar vliegt voorbij! Voor mij veel
te snel; ik was gehecht geraakt aan de
kinderen en aan het leven in Jemima.
Ik moest er niet aan denken om alweer
terug te gaan en besloot om nog een
jaar te blijven. Een jaar waarin ik mocht
genieten, maar ook afscheid moest
nemen van kinderen. Ik heb veel vrijwilligers zien komen en gaan, maar
ook vrienden voor het leven gemaakt.
Een leven dat veranderd is na twee jaar
wonen en werken in Jemima. Deze tijd
heeft op zoveel manieren een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Jemima
is een tijd die ik altijd zal noemen als
mensen aan me vragen welke periode
in mijn leven me heeft veranderd. Een
reden tot dankbaarheid!

Nu
Na 25 jaar heb ik nog steeds contact
met enkele kinderen van toen die
nu (jong) volwassenen zijn. In 1990
hadden we geen telefoon en e-mail.
Wat een geluk dat we nu in 2017 m.b.v.
social media met elkaar kunnen mee(be)leven en elkaar kunnen bemoedigen met een appje of een bericht via
Facebook. Bijzonder om te zien hoe
deze kinderen zijn uitgegroeid tot
volwassenen die van betekenis zijn
voor Jemima of voor hun eigen gezin.
Een reden tot dankbaarheid!
Terugblikken en vooruitkijken; laten
het de kinderen zijn, die met de liefde en warmte van de medewerkers
mogen opbloeien en opgroeien tot eer
van God. Laten het 10.000 redenen tot
dankbaarheid zijn!

Lysette Tom-Seinhorst,
vrijwilliger Jemima 1990-1992

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367
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In een goed gevulde
kerk hebben velen op
vrijdag 17 november 2017
genoten van een prachtig
concert in de Sint
Joriskerk te Amersfoort.
Er werden prachtige
liederen ten gehore
gebracht met geweldige
muzikale ondersteuning.
Mark Brandwijk speelde piano, Jantine Kalkman trompet,
Marjolein de Wit speelde op haar dwarsfluit en Martin
Zonnenberg begeleidde op het orgel. Martin Brand
bracht prachtige liederen ten gehore. Het mannenkoor
Noord-West Veluwe uit Nijkerk, het Young Ladies Choir

Hadassah uit Krimpen aan den IJssel en Jongerenkoor
Speranza uit Barneveld maakten de avond helemaal
compleet. Tijdens het concert is een collecte gehouden
voor Jemima. Alle medewerkers aan dit concert hartelijk
dank voor dit geweldige initiatief.

Gefeliciteerd!!
Het is al vaker gebeurd en ook nu mochten we het weer ervaren. Bij
het 50-jarig huwelijksjubileum van Rien en Elly den Ouden stond
voor de gasten een bus klaar. Niet zomaar een bus, maar een bus voor
envelopjes met geld. Geen geld voor het bruidspaar, maar bestemd
voor JEMIMA! Op de bus stond met grote letters: JEMIMA! De actie
leverde een prachtig bedrag op. Hartelijk dank Rien en Elly en alle
gasten. Uiteraard ter navolging aanbevolen!

Gijs op bezoek
Onlangs heeft Gijs Zonnenberg Jemima opnieuw bezocht. Voor
Baha, David en Anan is dit een feest. Een goede bekende ontmoeten
brengt afwisseling in het dagelijkse leven. Volgens Arabische traditie
hoort daar eten bij. Op de foto Baha, Gijs, David en Anan.

7 5075 60
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Dienen met verwachting
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De Heere dienen op de plaats waar Hij je roept. Voor Ed
en Heleen Vollbehr was dat Bethlehem. House op Hope
groeide uit tot House Jemima.
Blijdschap en verdriet wisselden elkaar af
en afscheid nemen hoorde er ook bij. Van
kinderen, maar ook van Heleen. Haar
man en de kinderen van Jemima moesten
zonder haar verder. Jemima, een huis
waar liefde woont en waar de Heere Zijn
zegen geeft en voorziet in al het nodige.
Dat wordt gezien in de directe omgeving
én daarbuiten. Kinderen, beperkt in hun
denken en bewegen. Gebracht door de
ouders met een zorgvraag of door hen
verstoten, ongewenst. Ze kunnen niet
altijd woorden geven aan wat er in hen
leeft, maar hun beperkingen staan hen
niet in de weg blijdschap en vrede uit te

stralen. Het raakt je. Liefde en wederliefde. Zij hebben zo veel te geven. Degenen
die voor hen mogen zorgen, worden
erdoor bemoedigd. Het geeft hen kracht
om met blijdschap het prachtige werk te
doen waartoe ze geroepen zijn.
De Heere kent de familie die Jemima
heet en zorgt voor hen. We mochten in
september een jubileum vieren: terugzien, maar ook en vooral vooruitzien. De
Heere is al die jaren Dezelfde gebleven in
Zijn liefde, trouwe zorg en goedheid. Dat
maakt dat we verwachtingsvol uitzien
naar elke nieuwe dag, waarop we Hem

en onze naasten mogen dienen in Beit
Jala, in Nederland en wereldwijd.
Advent en Kerst
Er was geen plaats voor Hem, maar
toch... een Kind ís ons geboren, een
Zoon ís ons gegeven! Geboren in
Bethlehems stal. Het Kind dat God en
Koning was, maar door weinigen werd
begeerd. Die geleden heeft, gestorven is
en begraven werd. Maar ook opstond en
nu zit aan de rechterhand van Zijn Vader.
Die ook voor ons bidt. Hem verwachten we. Naar Zijn komst zien we uit, in
deze Adventsweken en elke dag daarna.
Maranatha!
Gods zegen
gewenst op het
Kerstfeest en in
het nieuwe jaar!
Wilma Kooiman

Welkom in Jemima’s
Herberg
David is de gastheer in Jemima’s
Herberg. De herberg is voorzien van
een woonkamer, keuken, badkamer,
toilet en natuurlijk slaapkamers. De
kosten voor een overnachting zijn
laag gehouden. Hij is de gastheer
van het gastenhuis. De herberg is
bedoeld voor vrienden van Jemima.
Dus ook voor u als nieuwsbrieflezer.

Volgt u ons al op Facebook?
U vindt ons via nl-nl.facebook.
com/Beit.Jemima/

U kunt vanuit Jemima gemakkelijk
per bus (nr. 231) naar en van
Jeruzalem reizen. Onze herberg is
een ideale plaats om Jemima en
de Arabische omgeving te leren
kennen, maar ook Jeruzalem en de
directe omgeving. Voor reserveringen
(doe dit tijdig) en inlichtingen kunt
u contact opnemen met: Cor van
Hengel (tel. 06-54723604) of stuur
een mail naar info@jemima.nl.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Thuis-ondersteuning
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De dagbesteding voor kinderen op Eber (de dagopvang van Jemima) kent
helaas een enorme wachtlijst. Om ouders van de wachtlijst tegemoet te
komen is in 2006 het “Home Based Intervention”-programma (HBI) gestart.
Ouders van kinderen met een ernstige meervoudige handicap krijgen thuis
steun en begeleiding bij de zorg voor hun kind. Op de foto ziet u Lana
Zoughbei op bezoek in het dorpje Em Salmona. Onze penningmeester Cor
van Hengel was getuige van dit bezoek.

Steun het werk van Jemima!
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Hebt u de Jemima Nieuwsbrief
gekregen of ergens meegenomen,
maar wilt u hem voortaan zelf
ontvangen? Dit kan per e-mail of
per post. U kunt zich via de Jemima
website aanmelden of per post.
Zie de Colofon voor het postadres.

Juist nu:
Financiële adoptie

e
een kaar tj
Wie stuur t
jarigen?
naar onze
Adres:
ima
House Jem
568
P.P. Box 1
9101402
Jerusalem
Israel

December is juist de maand om te besluiten een
kind financieel te ondersteunen. Een kind in
Bethlehem/Beit Jala, een kind van Jemima. De
kinderen van Jemima kunnen niet zonder uw hulp.
Voor minimaal € 20,- per maand helpt u een bewoner van Jemima.

Al onze bewoners hebben hulp nodig; zonder die hulp komen zij op straat terecht
of overleven het niet. Met uw hulp kunnen wij o.a. een deel van de benodigde
voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen bekostigen van een door u gekozen bewoner. Helpt u mee? Samen maken wij het mogelijk één of meerdere bewoners van Jemima te onderhouden. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.jemima.nl/financiele-adoptie. Als u nog vragen hebt, stuur dan een mail
naar adoptie@jemima.nl.

Januari
1 Ghawla Makhtoub (Kezia)
1 Nadia Hamad (Kezia)
4 Elisa Zablah (Lemuel)
25 David Sawayfa
Februari
10 Anan Ash-Shami
27 Ahmed Awwad (Lemuel)
Maart
3 Logain Ibhees (extern-Eber)
25 Qusia Yousef (extern-Eber)
23 Adrian Al-Yateem (extern-Eber)

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

December
7 Kholud Jabra (Ruchama)
19 May Kunkar (Kezia)

Colofon
Jemima is een Christelijke instelling in Beit
Jala (bij Bethlehem) in Israël (Westoever,
Palestijnse Autoriteit) 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
Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel. 0570-789 697 / 06-15020333
Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: www.jemima.nl
Giften
Als u ons werk wilt steunen,
kunt u uw bijdrage storten
op bankrekeningnummer
NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. Stichting
Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel
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
Nieuwerkerk 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
Jan Wannink

Onjuiste adressering
Na het verzenden van de Jemima Nieuwsbrief, ontvangen wij met regelmaat een
aantal retourzendingen. Het is jammer dat u de Nieuwsbrief dan moet missen.
Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres dan door aan ons secretariaat (info@
jemima.nl). Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen in plaats van een gedrukte
versie? Laat het ons weten. Bij voorbaat hartelijk dank.

Vormgeving
www.studiospankracht.nl
Drukkerij
www.grafischcentrumdetoren.nl
Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres
doorgeven?

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl

