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Blijf het werk van Jemima steunen!

Sturen
Pas las ik een mooi citaat. Als calvinistisch opgevoede Nederlander denken
we graag in groei en prestaties, en wordt ijver gezien als een goede deugd.
Niet voor niets is het standaard antwoord op de welmenende vraag ‘Hoe gaat
het met je’ heel vaak: ‘goed’, en in één adem er achteraan: ‘druk, druk, druk’.
Alsof ‘goed’ en ‘druk’ vanzelfsprekend in elkaars verlengde liggen. Niets is minder waar.
De Covid-19 periode heeft ons geleerd dat een periode van rust een zegen is. Na de aanvankelijke
desoriëntatie is bij Jemima gewerkt aan teambuilding en zijn er prachtige initiatieven met
en voor de bewoners tot stand gekomen. Er was rust in de ‘bovenkamers’ om dit te doen. Nu het
erop lijkt dat Covid voorbij is, dreigt het risico dat we ineens weer te veel hooi op onze
vork willen nemen. Als bestuur zullen we sturen in de groei van het werk, zowel in het aantal
bewoners in gebouw Helena als in de uitbreiding van het Home Based Intervention werk.
Verder is er komend jaar een aantal ingrijpende technische projecten te realiseren, waaronder
de vervanging van de verwarming van Eber en Helena en vernieuwing van de keuken. Ook is
er sprake van achterstand in het onderhoud. Zowel aan de organisatorische kant als aan de
financiële kant moet Jemima als organisatie dit kunnen behappen. Dit vraagt verstandige
keuzes én uitbreiding van de fondswerving.
Als voorzitter wil ik de lezers van deze nieuwsbrief oproepen om ons uit te nodigen voor
presentaties bij verenigingen en op scholen. Dat doen we graag. Inmiddels beschikken we ook
over een prachtige professionele film van zeven minuten, die hiervoor zeer geschikt is. Tevens
moedig ik vrijwilligers aan zich beschikbaar te stellen, zowel voor zorgtaken als voor meer
technische werkzaamheden. Daar zijn we altijd heel blij mee. Wees welkom. Tot slot gaan lief en
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leed ook de Jemima-organisatie niet voorbij. De jongste bewoner, Shadi (1 jaar), is afgelopen
maanden regelmatig opgenomen geweest in het Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Shadi zal op 27
juni een oogoperatie ondergaan in het Hadassa ziekenhuis in Jeruzalem. Mohammed is een bewoner
die regelmatig logeert in Helena. Hij ligt al langere tijd in coma in het ziekenhuis. En tot
slot: Allison, social worker in Eber, heeft recent te horen gekregen dat zij kanker heeft en
daarvoor behandeld zal worden. Laten we hen allen meenemen in ons gebed.
Egbert Klop, voorzitter Jemima

Xxx

Er zijn bij Jemima prachtige initiatieven met en voor de bewoners tot stand gekomen.
Op de achtergrond het nieuwe dierenverblijf.
Beeld: Riekelt Pasterkamp

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Lofzang gaande houden

Youssef speelt christelijke liederen op het keyboard.

Een zondagmorgen in april 2022. De zon komt op in Beit
Jala, een dorp dicht bij Bethlehem. In de vroege ochtend is
het nog rustig en stil in de straten.
In gebouw Helena, één van de twee
gebouwen van Jemima, is er meer ‘reuring’.
De groepsbegeleiders van de gehandicapte
kinderen zijn druk in de weer. Uit bed
halen. Aankleden. Haren kammen. In de
rolstoel tillen. Eten en drinken klaarmaken.
Iedereen op zijn of haar plekje zetten. Eten
geven.Tanden poetsen.
Tegen kwart voor elf komen de eerste
begeleiders met de bewoners naar buiten.
Het is inmiddels stralend weer, de zon
schijnt fel. Op naar gebouw Eber, want daar
begint om elf uur de zondagsschool.

Iedereen krijgt een plekje in de grote kring.
Muziekinstrumentjes worden uitgedeeld.
Youssef speelt christelijke liederen op het
keyboard. De groepsbegeleiders zingen,
vanuit hun hart. De bewoners doen ieder
op hun eigen manier mee. Eenvoudig, maar
ontroerend om te zien dat deze kinderen en
jonge mensen met een ernstige lichamelijke
en verstandelijke beperking zingen en
spelen tot eer van God, de Schepper.
Ook zij houden de lofzang gaande.
Tekst en beeld: Albert Strijker

De bewoners doen ieder op hun eigen manier
mee.

kijk op www.jemima.nl

Iedere dag een feest
Het was ruim twee jaar
vanwege corona niet
mogelijk om vrijwilligers
te ontvangen in Jemima.
Gelukkig kan dat weer.
Jeannette en Wiebe
Oosterhaven vertellen over
hun eerste ervaringen.

Genieten
Het is na een paar weken duidelijk dat we
steeds meer gewend raken aan de omgang

met de bewoners en de contacten met de
medewerkers.We genieten van hen en zijn
blij dat we iets extra’s kunnen doen.
Bijvoorbeeld door persoonlijke aandacht te
geven aan die bewoners, die dat niet vragen.
Bijzonder om mee te maken waren ook de
deelname aan de ‘marathon van Bethlehem’
(een wandeling van 5 kilometer), het
vieren van Moederdag op 21 maart en de
verjaardag van een bewoner. Eigenlijk is het
iedere dag een feest om hier te zijn en te
mogen dienen. Liefde geven wordt in de
contacten veelal in veelvoud teruggegeven.”
Tekst: Jeannette en Wiebe Oosterhaven
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“Verwachtingsvol stappen we op 7 maart
bij Jemima naar binnen.Welke
ondersteunende taken kunnen wij doen en
hoe zal de omgang met de medewerkers en

de bewoners verlopen? We worden gastvrij
en vriendelijk ontvangen en de eerste
indrukken zijn hartverwarmend. Jeannette
kan zich al snel dienstbaar maken in een
laagniveau groep door eten te geven,
zorgtaken, muziek maken en wandelen met
een bewoner. En Wiebe helpt de bewoners
bij de dagbesteding met creatieve taken,
puzzelen, zingen/muziek maken en
zelfredzaamheidstaken.Verder helpen we
bij het inrichten en onderhouden van de
tuin en het verven van planken.

Baha Samra (links) woont zelfstandig, is getrouwd en sinds maart 2022 de trotse vader van dochter Juliana. Hier laat hij Juliana zien aan
manager Lana Zoughbei. Bij Jemima is Baha actief in het fabriceren van snijwerkjes van olijfhout. Op het witte bord achter Baha enkele van
zijn producten. Beeld: Riekelt Pasterkamp

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Verbinden aan elkaar

Lana, de manager van Jemima, heeft een workshop voorbereid voor de moeders van de gehandicapte kinderen.

Impressie van een bijeenkomst van Home Based Intervention (HBI) vanuit Jemima
Lana, de manager van Jemima, heeft voor
vandaag een workshop voorbereid voor de
moeders van de gehandicapte kinderen, die
inmiddels zes maanden deelnemen aan de
bijeenkomsten. Er blijkt behoefte aan
evaluatie.
Lana leidt de bijeenkomst zo dat èn alle
moeders aan het woord komen èn alle
thema’s die zij voor de workshop heeft
voorbereid, aan de orde komen. Er wordt
geëvalueerd welke positieve effecten de
verschillende tips en behandelingen van
HBI hebben op de ontwikkeling van hun
kinderen.

Ontbijt
Eén van de kinderen heeft vanmorgen
voor het eerst ‘eet smakelijk’ gezegd bij
het ontbijt. Een ander moeder vertelt over
het gaan staan na tips van de
fysiotherapie. Mohammed viert vandaag
zijn 18e verjaardag en we zingen voor hem
(‘Happy Birthday’ is qua melodie overal
hetzelfde). Zijn moeder is een steun en
een rolmodel voor alle andere moeders.
Zij neemt Mohammed in zijn rolstoel
overal mee naar toe. Ze ontmoet soms
veel onbegrip, maar dit weerhoudt haar
zeker niet.

Onderling contact is waardevol voor de
moeders. Ze appen met elkaar, gaan bij
elkaar op bezoek en ontmoeten elkaar in
deze bijeenkomsten. Bijzonder om getuige
te mogen zijn hoe zij zich verbinden aan
elkaar.
Tekst en beeld: Jobke Debats

kijk op www.jemima.nl

Foto: Tom Elst Photography

Wij maken
duurzaamheid
werkend!

vandenberghardhout.com
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Dirksland maakt winst

Leden van -16 jeugdvereniging De Ranken van de gereformeerde gemeente in Dirksland maakten winst voor Jemima.

De leden van -16 jeugdvereniging De Ranken van de gereformeerde gemeente in Dirksland
hebben hun handelsgeest benut om te kopen en te verkopen, zodat er winst gemaakt kon
worden voor Jemima.
Er werden kaas, eieren, groente, fruit en
bakkersartikelen ingekocht en vervolgens
verkocht aan gemeenteleden. Sommigen
bakten cake op bestelling en weer anderen
gingen met tulpen langs de deur. Dit bracht
het mooie bedrag van bijna duizend euro
op. Maar daar hield het niet mee op, want
de stichting “Vrienden van ’t Lôôsje”
verdubbelde het bedrag.
Oud-voorzitter van Jemima, Kees Bel heeft
in februari op een verenigingsavond een

presentatie over Jemima gegeven. Dit bracht
de zorg voor en om de bewoners van
Jemima dichtbij. Dat maakte veel indruk.
Bij de overhandiging van de cheque met
het bedrag van de opbrengst, totaal 1975
euro, hebben we nog iets verteld over ons
recente bezoek aan Jemima. De projecten
die uitgevoerd worden, de liefdevolle zorg,
maar ook de moeite met de acceptatie van
mensen met een handicap in de Arabische
cultuur. En uiteraard ook over de blijdschap

die de bewoners en bezoekers van de
dagbesteding uitstralen als er op de
zondagsschool muziek gemaakt en
gezongen wordt.
Namens het bestuur van Jemima hebben
we waardering uitgesproken dat gezonde
jongeren in Dirksland zich inzetten voor
leeftijdsgenoten met meervoudige
beperkingen in Beit Jala.
Tekst en beeld: Janneke Koningswoud-ten Hove

Steun het werk van Jemima!

Verjaardagen
Juli
9 Mahmoud Saad (9 jaar, m, Eber)
10 Alein Karakee (6 jaar, v, Eber)
11 Hiba Gheth (7 jaar, v, Eber)
Augustus
3 Mohamed Adawi (19 jaar, m, Lemuel)
11 Lamma Hammad (7 jaar, v Eber)
15 Anan Sabeih (5 jaar, m, Eber)
30 Iintisar Salimah (44 jaar, v, Kezia)
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Van het bestuur
Jubileum
Jemima bestaat 40 jaar.Alle reden om hier op
de landelijke jubileumdag van DV.
24 september 2022 bij stil te staan.We doen
dit aan de hand van het thema ‘Als druppels
op een gloeiende plaat?!’ Het wordt een dag
van herdenken, bezinning en vooruitblikken.
Bovenal een dag om God te danken voor de
zegen die we al die jaren hebben mogen
ervaren. De jubileumdag vindt plaats in de
Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten
van 10.00 tot 14.30 uur en is bedoeld voor
donateurs, adoptie-ouders, (ex)vrijwilligers,
diakenen, (oud- en toekomstige) stagiaires,
leden businessclub en overige
belangstellenden. Prof. dr. Bernhard Reitsma
zal een lezing houden, er is een live
interview met Lana Zoughbei, general
manager Jemima en een keuzeprogramma
voor vrijwilligers, adoptieouders en voor
(toekomstige) stagiaires. Begin september
verschijnt er een glossy over het werk van
en in Jemima.Vanaf dat moment is ook
opgave voor de jubileumdag mogelijk.
Adoptieprogramma
Jemima geeft elke dag professionele,
liefdevolle zorg aan kinderen en
jongvolwassenen met een meervoudige

beperking. Omdat we dit niet alleen kunnen,
hebben we een adoptieprogramma opgezet.
Huisvesting, maaltijden, ziekenhuisopnames,
medicijnen, therapieën: zomaar een greep
uit de benodigdheden van onze bewoners.
Ze hebben hun hele leven intensieve zorg
nodig. Het huisvesten van meervoudig
beperkte kinderen en jongvolwassenen is
erg kostbaar.We zijn erg blij met de steun die
we ontvangen om dit te kunnen bekostigen.
Toch zijn onze financiële middelen beperkt
en willen we graag structurele financiële
ondersteuning krijgen voor onze bewoners.
Dat kan via ons adoptieprogramma.Voor
minimaal 20 euro per maand kunt u één van
onze bewoners adopteren. Meer informatie
op onze website: www.jemima.nl of scan de
QR-code in deze nieuwsbrief.
Presentaties
Om het werk van Jemima onder de
aandacht te brengen kunnen presentaties
worden gehouden voor diaconieën,
tijdens ouderenmiddagen, op
studentenbijeenkomsten, voor clubs,
zondagsscholen en verenigingen.
Bij interesse: info@jemima.nl.

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
Sponsors
In september hopen we in het kader van 40
jaar Jemima een jubileumdag te houden.
Voor de organisatie van deze dag zoeken
we bedrijven/sponsors die financieel willen
bijdragen om deze dag mogelijk te maken.
Wilt u bijdragen: scan bijgaande QR-code en
vermeld ‘Jubileumdag’. Deze QR-code kan
ook gebruikt worden om het algehele werk
van Jemima te ondersteunen.

Tekst: Albert Strijker

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 B.V.

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven?

