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Dit keer is het thema van de nieuwsbrief: 
”Liefde is het beste medicijn”. U weet 
ongetwijfeld wat de naam van de oudste 
dochter van Job, Jemima, betekent: duif, 
tederheid. Die tederheid mag worden 
teruggevonden in het werk dat in Jemima 
mag worden gedaan. Onze bewoners 
worden met liefde verzorgd. Soms zijn ze 
niet goed bereikbaar, maar als ze liefde 
ervaren, reageren ze altijd positief. Zou 
het trouwens zo niet met alle mensen zijn?
We moeten dan ook denken aan de 
tekst: “Want alzo lief heeft God de wereld 

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 
leven hebbe”. Dat is een liefde die ver 
gaat boven de liefde van mensen. Het is 
een liefde tot zondige mensen. Dat dat 

ook onze troost moge 
zijn bij al het werk dat 
mag worden gedaan in 
Jemima.

Kees Bel, 
voorzitter 
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Dit is de laatste nieuwsbief voor de vakantie. Er is in 

het achterliggende seizoen weer heel veel gebeurd. 

Vreugdevolle, maar ook verdrietige zaken. Wat is het 

juist dan belangrijk om te mogen weten en te belijden 

dat God alle dingen regeert en bestuurt. En dat Hij ons 

alles doet toekomen door Zijn Vaderlijke hand. 

GEDULD EN AANDACHT 
WERKT GENEZEND
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De liefde is geduldig en vol goed-
heid. De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon en geen zelfge-
noegzaamheid. Ze is niet grof en 
niet zelfzuchtig, ze laat zich niet 
boos maken en rekent het kwaad 
niet aan, ze verheugt zich niet over 
het onrecht, maar vindt vreugde in 
de waarheid. 

Liefde 
beter dan 
medicijnen 

Vervolg op pagina 2 »

Blijf het werk van Jemima steunen!



Mijn naam is Tineke Brons; samen met mijn man Aart woon 

ik sinds juni 2012 in Jeruzalem. Aart werkt hier voor het 

Centrum voor Israël Studies (CIS) en ik doe vrijwilligerswerk 

voor Elah, een organisatie die (o.a.) psychosociale hulp geeft 

aan Nederlandse overlevenden van de Shoa. Als je bedenkt 

dat deze meer dan 70 jaar geleden plaatsvond, begrijp je dat 

ik met zeer oude mensen werk: gemiddelde leeftijd 90.....

We hebben drie dochters, twee schoonzoons en twee klein-

kinderen, allen in Nederland wonend. Dus ik heb in mijn 

leven ook wel een beetje kunnen oefenen in het omgaan met 

jongeren. Omdat Jeruzalem dicht bij Beit 

Jala ligt - en ik goed Nederlands spreek - 

is mij gevraagd of ik vertrouwenspersoon 

wilde worden voor de Nederlanders die bij 

Jemima werken.

Tineke Brons

Mijn naam is Elma Bosscha-Balkenende; ik ben 63 jaar, moeder 
van zes kinderen - 1 zoon en 5 dochters - en inmiddels oma van 
9 kleinkinderen. Sinds kort ben ik de vrouwelijke vertrouwens-
persoon van Jemima in Nederland. Om verschillende redenen 
heb ik de vrijmoedigheid gevoeld om “Ja” te antwoorden op de 
vraag van uw organisatie: met mijn gezin heb ik 5 jaar in het 
buitenland gewoond, ik ben vrijwilligerscoördinator voor een 
hulporganisatie geweest, aan studenten en vrijwilligers in hulp-
verlenings- en ontwikkelingssituaties in het buitenland heb ik de 
training “Hoe te overleven in een groep” gegeven en momenteel 
ben ik één van degenen die in onze kerkelijke gemeente beleid 
ontwikkelt om veilig kerk te kunnen zijn.

Via mijn vriendin Janet van Houwelingen hoor ik al jaren over 
het werk van Jemima dat ik inmiddels een warm hart toedraag. 
Bovendien geniet ik erg van contacten met (jonge) reislustige 
mensen met een warm hart voor de medemens. Dat Jemima 

Gods liefde daadwerkelijk - via zorg en aandacht 
voor één van de kwetsbaarste groepen - wil laten 
zien in de Arabische wereld, vind ik een hart-
verwarmend doel. In de hoop dat mijn inbreng 
weinig nodig zal zijn, wens ik u allen Gods zegen 
toe.

Elma Bosscha-Balkenende

Vertrouwenspersonen 
stellen zich voor
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Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles 
hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde 
zal nooit vergaan. Profetieën zullen 
verdwijnen, tongen zullen verstommen, 
kennis verloren gaan. (1 Cor.13:4-8) 
 
We hebben niet genoeg dokters en 
specialisten op de Westbank, dus zijn 
we vaak genoodzaakt dingen zo goed 
mogelijk op onze eigen manier te doen, 
soms met wat advies vanuit Nederland. 
Daardoor zullen we best weleens fouten 
hebben gemaakt, maar we hebben altijd 
gezegd: “Beter te leren van je fouten dan 
helemaal niets te doen.” 
 
De bewoners kwamen naar Jemima 
om verschillende redenen en vanuit 
verschillende achtergronden. Ze kenden 
elkaar niet, de stafleden niet, waren 
geen familie, herkenden niemands 
gezicht en niemands stem. Alles was 
nieuw en onbekend en daardoor waren 
ze gespannen, voelden zich onveilig 
en onzeker. Dat zagen we in hun ogen, 
dat merkten we aan hun lijf en aan hun 
gedrag. Communiceren is dan moeilijk, 
zeker als ze ook nog een andere taal 
spreken of helemaal niet kunnen horen 
of zien. Het enige wat je dan kunt doen is 
ze omhelzen. Een omhelzing is het eerste 
dat we kunnen doen om de kinderen te 
laten weten dat ze welkom zijn in ons 
gezin en dat we om hen geven.
 
Het eerste advies dat we nieuwe werkers 
geven is: “Liefde”. Liefde is de sleutel om 
binnen te kunnen komen in de wereld 
van het kind. Dat geldt voor ieder kind 
en is voor ieder kind even belangrijk. 
Wij zeggen altijd: “Omhels hen, houd 
van ze en blijf dat volhouden. Er komt 
een moment dat al die liefde en al 
die inspanning zal worden beloond”. 
Maar het komt ook voor dat kinderen 
zo gestrest of zelfs agressief naar de 
medewerkers of de andere bewoners 
zijn, dat die medewerkers moeite hebben 
met dit advies alleen en menen dat - ook 
in het belang van de andere bewoners - 
andere middelen moeten worden ingezet, 
zoals medicatie.
 
Medicatie kan belangrijk zijn en kan 
helpen, maar niets werkt beter dan liefde. 
Voor gehandicapte kinderen is liefde het 
beste medicijn.

Lana Zoughbei,
General manager Jemima 
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Liefde behoort tot de eerste levens-
behoeften, dat is wetenschappelijk 
aangetoond. Als een baby onvoldoen-
de liefde ontvangt en niet geknuffeld 
wordt, groeit zij nauwelijks, ook al 
krijgt ze voldoende voeding. Zo’n 
kindje maakt onvoldoende groei-
hormoon aan en blijft achter in haar 
ontwikkeling. Liefde is het beste 
medicijn!

Hoe heilzaam menselijke liefde ook is, 
de genezende werking van Gods liefde 
reikt veel verder. In Joh 3:16 staat dat 
het Gods liefde voor deze wereld is, die 
Hem zijn Zoon naar deze wereld deed 
zenden om te sterven voor onze zonden, 
zodat wij vrij zouden zijn en eeuwig 
leven zouden ontvangen. Hij toont ons 
hoe genezend opofferende liefde is.

Mensen kunnen uit zichzelf wel liefde 
voor vrienden opbrengen, maar niet 
voor hun vijanden. Wij hebben moeite 
om onszelf op te offeren, maar de liefde 
van God is daartoe wel in staat. Als wij 
deze liefde in ons leven willen tonen, 

moeten we aangesloten zijn op de bron 
van deze liefde: God zelf. Pas met de 
liefde van God in ons hart zijn we in 
staat liefde te geven aan alle mensen 
(1 Joh 4:19).

Hoe heilzaam deze liefde is, staat in 1 
Korintiërs 13. In dit Hooglied van de 
Liefde lezen we dat - als ons hart niet 
vol is van Gods opofferende liefde - ons 
spreken en handelen zonder betekenis 
is. Als deze liefde wél aanwezig is, heeft 
die een geweldige uitwerking! 

De liefde is geduldig en vol goedheid. 
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze 
laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet 
over het onrecht maar vindt vreugde 
in de waarheid. Alles verdraagt ze, 
alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 
volhardt ze. 

Hoe genezend is deze liefde! Deze liefde 
is de base van het werk bij Jemima. Met 

die liefde in het hart zijn Heleen en Ed 
Vollbehr ruim 30 jaar geleden naar Beit 
Jala gekomen en tot vandaag wordt die 
heilzame liefde van God geproefd in de 
medewerkers van Jemima. Tot zegen van 
kwetsbare kinderen en tot eer van God!

John Sussenbach (77)

Ik heb als eerste voor-

zitter van Jemima 

aan de wieg van 

dit prachtige werk 

gestaan en heb deze 

functie 13 jaar 

bekleed. Het waren geen gemakke-

lijke jaren. Er waren zorgen om mensen 

en om geld. We maakten de eerste 

Intifada op de Westbank mee! Maar God 

heeft het werk gezegend en bevestigd. Al 

meer dan 30 jaar is 

Jemima House een teken van Gods licht 

en liefde in een donkere wereld.

Muhamad is de jongste van alle kinderen in dagopvang “Eber. 
Tweeënhalf is hij nu en 20 januari 2016 was zijn eerste dag in 
Jemima. “Perinatale Hypoxie” was de diagnose die de artsen hem 
meegaven en dat betekent zuurstofgebrek tijdens de geboorte. 
Als gevolg daarvan is zijn spraakontwikkeling vertraagd, vertoont 
hij af en toe vreemd gedrag en is hij hyperactief. Dus zit hij in de 
groep ‘Hyperactiviteit’ waar hij een speciaal, strikt en duidelijk 
programma krijgt aangeboden. 

Naast alle zorg die Jemima kan bieden neemt hij deel aan indivi-
duele en groepsactiviteiten en volgt hij onderwijs en een rehabili-
tatieprogramma. Zijn leraren en zijn ouders hebben hem in korte 
tijd enorm vooruit zien gaan. Hij leert om te gaan met de andere 
kinderen, met zijn leraren en met de wereld om zich heen; hij kan 
al veel beter duidelijk maken wat hij bedoelt en kan zich beter 
concentreren. Hij heeft het best naar zijn zin op Eber!

• Op de foto David samen met Muhamad

Liefde werkt genezend

Onze jongste van 
de dagopvang EBER
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Over de betekenis van liefde zullen we 
het, zo lijkt het, snel eens zijn. De bete-
kenis van liefde is immers altijd: van een 
ander houden, alles voor een ander over 
hebben. Toch kan er ook in liefde nog 
veel verschil zitten.

De taal waarin het Nieuwe Testament 
geschreven is - het Grieks - kent daar-
om verschillende woorden voor liefde. 
Woorden voor de liefde van mensen en 
een speciaal woord voor de liefde van 
God. En daartussen zit een groot verschil: 
de liefde van God gaat veel verder.

Voor de liefde tussen mensen kent het 
Grieks, twee woorden: “Eros” en “Philia”. 
“Eros” gaat over de hartstochtelijke 

liefde, “Philia” is wat gematigder. Gaat 
meer in de richting van genegenheid, 
sympathie. Wij kennen die woorden ook 
wel. Ze zitten in woorden als erotiek 
en homofilie. Deze liefde van mensen 
kan diep zijn en intens. Je hebt voor die 
ander alles over. Een mens kan zelfs 
bereid zijn te sterven voor een ander.

Is er dan toch een liefde die nog verder 
gaat, nog dieper is? Ja, zegt de Bijbel. Wij 
mensen hebben lief omdat een ander veel, 
ja alles voor ons betekent. God heeft ook 
vijanden lief. God heeft Zijn Zoon gege-
ven om te sterven voor zondaren. God 
blijft liefhebben, ook al wordt Zijn liefde 
niet beantwoord. Zelfs mensen die Hem 
vervloeken heeft Hij lief.

In 1 Korintiërs 13 gaat het over deze lief-
de van God. Dat is de liefde die onvoor-
waardelijk is en niet komt door de mooie 
dingen van een ander. Dat woord is 
“Agapè”; het is de pure liefde. 

Neem de proef op de som: lees 1 
Korintiërs 13 en vul voor het woord lief-
de eerst je eigen naam in. Stop als het 
niet meer klopt. Kies dan voor de naam 
van Jezus en je zult zien dat je het hele 
hoofdstuk uit kunt lezen.

Alleen Gods liefde is pure liefde.

Ds. Arie van de Veer

Tijdens de jaren waarin ik als huisarts in en om Rotterdam werkte, heb ik 
gemerkt dat deze uitspraak niet alleen een mooi gezegde is, maar ook waar in 
de praktijk. Of een moeder met een ziek kind, een zakenman met hoge bloed-
druk, een tiener met ruzie thuis of een bejaarde vrouw met heupproblemen 
voor je zit ……, of je Nederlands kunt spreken of Arabisch met handen en 
voeten …., .vaak heb ik gezien dat aandacht, het “gezien worden” een groot 
onderdeel van de oplossing is. “Gezien worden” is mijns inziens de basis voor 
liefde…. De ander echt kunnen zien en elkaar eerlijk onder ogen kunnen 
komen, zijn wie je bent. Zo belangrijk voor een mens!

Ook hier op mijn plekje in Bethlehem, als arts in Jemima merk ik hoe belangrijk het 
is voor patiënten (bewoners), maar ook voor de medewerkers, om gezien te worden. 
Kinderen bloeien op door de liefdevolle en trouwe zorg en aandacht van de mede-
werkers. En medewerkers bloeien op door aandacht en een luisterend oor voor hun 
verhaal. Ik geniet ervan om te luisteren, te adviseren, of om met de ander een klein 
stukje van zijn of haar leven samen op te mogen lopen. En inderdaad… als arts merk 
ik dat pillen soms nodig zijn om te genezen, maar dat liefde heling brengt. En die 
helende liefde, de liefde die ik vind bij de Ander. Dit bid ik iedereen en in het bijzon-
der de mensen hier in dit verscheurde land toe!

Hartelijke groet vanuit Beit Sahour, Bethlehem

Roechama Mast-Harwig, huisarts

Pure liefde

Een ieder wil gezien worden

De Bijbel spreekt over geloof, hoop en liefde. Een belangrijke 
vraag is of we bij die begrippen allemaal aan hetzelfde denken. 
De kern van hun geloof is voor christenen de boodschap van het 
kruis. En de hoop die altijd blijft, heeft voor hen alles te maken 
met de opstanding van Jezus. 
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Mijn naam is Robert Kok; ik ben 20 jaar 

oud en zit momenteel in het 2e jaar van 

mijn opleiding Bedrijfskunde aan de CHE. 

Momenteel loop ik stage bij Jemima. De 

kennis en ervaring die ik tijdens mijn 

studie opdoe, probeer ik te gebruiken bij 

het verbeteren van de organisatie.

 
Bij het zoeken van een stage had ik een paar eisen. Ik wilde 

namelijk een uitdagende stage en het liefst in het buitenland. 

Uiteindelijk ben ik bij Jemima terechtgekomen, waar ik het 

uitstekend naar m’n zin heb. Het werk dat hier gedaan wordt 

vind ik echt prachtig; kinderen voor wie anders geen leven 

mogelijk is, krijgen hier weer een toekomstperspectief. Hier 

krijgen ze de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Voor mijn 

collega’s heb ik ook veel bewondering; hoe zij zich inzetten voor 

de kinderen is echt bijzonder. 

Ook vind ik het bijzonder om in het land van de Bijbel te 

zijn. Om op plekken te komen waar Jezus zelf ook gelopen 

en wonderen verricht heeft. Niet dat je hierdoor opeens 

dichter bij God komt, maar bepaalde dingen worden wel veel 

duidelijker omdat je er een beeld van krijgt. Ik hoop hier nog 2 

mooie maanden te hebben; dat gaat vast helemaal goedkomen. 

Het weer zit in ieder geval mee, dat scheelt al!

Robert Kok

Siba ontmoet ik op de 1e verdieping 
van het Ebergebouw. Zij vertelt dat 
zij sinds kort bij Jemima werkt en dat 
zij bewoners van Jemima en cliënten 
van Eber behandelt. Verder begeleidt 
zij op dit moment 3 stagiaires van 
de Ahliya Universiteit in Bethlehem. 
Op het moment dat ik met Siba in 
gesprek ben, komt een cliënt binnen. 
Langzaam komt hij met zijn rolstoel de 
behandelruimte binnen, rijdt naar de 
behandeltafel en klimt langzaam uit 
zijn rolstoel op de tafel. Van snelheid 
is hier geen sprake; geduld is hierbij 
belangrijk.

Op de vraag wat haar principe van de 
fysiotherapie is antwoordt zij: “Aandacht 
en geduld zijn het beste medicijn. Ik 

kijk naar de moge-
lijkheden van de 
cliënten, naar wat 
zij al kunnen en 
dat is steeds mijn 
vertrekpunt. Met dat 
wat mijn cliënten al kunnen, ga ik verder 
aan het werk. Ik probeer dit kunnen 
steeds te activeren en te versterken”. 

Siba behandelt 8-10 cliënten per dag. 
Het aantal te behandelen cliënten wordt 
bepaald door de tijd die zij aan een cliënt 
besteedt en die wordt bepaald door de 
behandeling die nodig is. De duur van 
een behandeling kan variëren van 10-45 
minuten. Siba: “Een behandeling kan 
zelfs 90 minuten duren; sommige cliën-
ten behandel ik 1 of 2 keer per week en 

andere wel 4 keer per week”. Een aantal 
van hen gaat 1 keer per week naar het 
zwembad van Lifegate , een rehabilita-
tiecentrum in Beit Jala. Lifegate is van 
een Duitse organisatie waarmee Jemima 
goede contacten onderhoudt. Siba : 
“Mijn cliënten kunnen zich in het water 
beter bewegen en hebben in het water 
meer vrijheid om te oefenen; de spieren 
komen beter los”.

Jan Wannink, bestuurslid. 

Een ieder wil gezien worden Stage op Jemima

In gesprek met... 

Siba, de 
fysiotherapeute 
van Jemima

Wij dagen u uit
U heeft in deze Jemima Nieuwsbrief een 
aantal voorbeelden van acties voor Jemima 
kunnen lezen. Heeft u een warm hart voor 
Jemima, dan dagen wij u uit om een actie 
voor Jemima te organiseren. 

Enkele voorbeelden: 
• Straks is het weer Dankdag voor het 

gewas en arbeid; een mooie gelegenheid 
om een gift over te maken.

• Een concert organiseren; zie het voorbeeld 
hiervan bij “In actie voor Jemima”.

• In december hopen wij weer kerst 
te vieren; het organiseren van een 
kerstconcert of kerstsamenzang biedt 
een unieke kans om geld voor Jemima in 
te zamelen. 

Wij dagen u uit om voor Jemima in actie 
te komen en stel ons op de hoogte van uw 
plannen. Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw medewerking. 
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Een bijzondere 
ontmoeting

En in dat hoopvolle jaar reisde ik af naar 
Beit Jala. Marleen kwam 2 jaar later. We 
kenden elkaar niet en hadden daardoor 
niet iets gemeenschappelijks, behalve dan 
dat we van betekenis wilden zijn voor 
gehandicapte kinderen. Een mooie basis 
om ervoor te gaan, in totaal 8 jaar en door 
de jaren heen groeide er liefde. In eerste 
instantie voor de kinderen, maar later ook 
voor elkaar. 

Mooie en dierbare herinneringen zijn inhe-
rent aan dit kinderhuis, ook al waren er 
moeilijke momenten. Situaties waarin het 
dreigend geweld van het land soms heel 
dichtbij kwam. Juist in dat soort situaties 
was Jemima een oase. Een plek waar het 
leven ongecompliceerd is, omdat liefde 
en eenvoud hand in hand gaan. In de 
gebrokenheid van de samenleving bloeien 
kinderen op door aandacht, zorg en liefde. 

Doch daar blijft het niet bij. 

Als vrijwilliger bloeide je 
mee, want wat je geeft krijg 
je vaak terug. Meestal op 
een kinderlijk verrassen-
de manier. De zorg voor 
Ibrahim was zo’n manier. 
Hij was zo afhankelijk 
van anderen, dat je alles 
voor hem wilde doen. 
Hij schreeuwde niet om 
aandacht, maar kreeg die 
gewoon; wat gaf dit een 
voldoening. Maar ook gezel-

ligheid, want in het grote huis hadden we 
een mooi klein hoekje met nog een aantal 
kinderen. Zij hadden meer begeleiding dan 
zorg nodig en met Ibrahim was dat goed te 
combineren.
De laatste jaren van Ibrahims leven hebben 
Marleen en ik samen voor hem gezorgd. En 
toen hij overleed zijn we met Ed Vollbehr 
naar het checkpoint van Gaza gereden. De 
plek waar zijn lichaam aan de ouders werd 
overgedragen. Met lege handen gingen wij 
terug. Handen die gevouwen werden om 
Ibrahim op te dragen aan onze Hemelse 
Vader. De plek waar hij veilig is en in vrede 
mag rusten.

Werken aan vrede: Jemima is daarvoor een 
prachtige plek en liefde het beste medicijn. 
Niet dat alles op deze aarde daarmee goed 
komt. Ibrahim heeft ons dat laten zien. 
Maar liefde heeft wel eeuwigheidswaarde 
en biedt daarmee hoop voor de toekomst. 
En daar kan geen akkoord tegen op.

Gerard en Marleen Plaggenmarch

Zuster Emmanuela was van 1986 tot 2012 
werkzaam bij Jemima. Jarenlang heeft zij 
het echtpaar Ed en Heleen Vollbehr – de 
oprichters van Jemima – in hun werk 
ondersteund. Zij gaf les aan de bewoners 
van Jemima en ging mee om hun ouders 
te bezoeken. Ook heeft zij vaak haar dien-
sten aangeboden om als tolk (Arabisch – 
Engels) op te treden.

Op maandag 2 mei 2016 had Zuster 
Emmanuela een privé-ontmoeting met paus 
Franciscus, waarin zij met hem sprak over 
Jemima in Bethlehem. Zij overhandigde 
hem het door haar geschreven boek “25 jaar 
in Jemima”. Tevens heeft zij om speciale 
aandacht gevraagd voor de bewoners van 
Jemima en voor de Arabische bevolking.

Tijdens een van de DrieTour Reizen naar het Heilige 

Land is ook een bezoek gebracht aan Jemima. 

Zij hebben ons verrast met een gift. 

Hoopvol leven
Het is alweer een tijdje geleden dat wij in Jemima hebben 
gewerkt. Voor mij (Gerard) begon het avontuur in de zomer 
van 1993. Een nieuwe levensfase, niet alleen voor mijzelf, 
maar ook voor de bevolking van Israël, want het Oslo-
akkoord werd toen ondertekend. Een nieuwe start waarbij 
kansen werden gecreëerd om aan vrede te werken.
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Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Wij komen graag dit najaar of 
winter naar uw kerk, school of 
vereniging om een presentatie 
te verzorgen over het werk van 
Jemima in Beit Jala. De duur 
van het programma bepalen 
wij in overleg. 

Het is wel noodzakelijk dat u 
uw plan vroegtijdig aan ons 
kenbaar maakt. U kunt dit 
doen per e-mail naar 
info@jemima.nl of per telefoon 
06-150203 33 of 0570-789697.

Meer weten 
over Jemima?

Jongleren, een kunst apart

Samenvatting van het boek:
Met kinderen is het leven niet alleen dynamisch, maar ook een 
groot avontuur; wat valt er toch veel te leren en te ontdekken. 
Het boek bevat een verzameling van korte verhalen, geschreven 

tijdens een leerproces dat “opvoeden” heet. De verhalen zijn uit het leven gegrepen, 
waarbij Wilber en Ruben - kinderen van de auteur – vooral de inspiratiebron waren. 
Verhalen waarin geloof, hoop en liefde hand in hand gaan met falen, onbegrip en 
teleurstellingen. Verhalen met een persoonlijk tintje én een stukje herkenbaarheid. 
De winst van dit boek doneert de schrijver aan het kinderhuis Jemima in Beit Jala.

Het boek is te bestellen bij:  of stuur een e-mail naar: 
http://boekscout.nl   gerard_plaggenmarsch@yahoo.com 

Gerard Plaggenmarsch, heeft in de jaren ‘90 een aantal 
jaren als vrijwilliger bij Jemima in Beit Jala gewerkt; 
inmiddels is hij vader van twee zoontjes. In zijn boek 
“Jongleren, een kunst apart” kunt u meer lezen over het 
opvoeden van zijn kinderen.

Acties 
voor Jemima

De Protestantse Gemeente in Steenderen en Bronkhorst 

heeft dit jaar voor de 7e keer een Paasontbijt georgani-

seerd. Dit jaar was de opbrengst voor Jemima bestemd.

Op vrijdag 10 juni organiseerde Jan van Egmond 

een concert in de Boskapel te Nijmegen. Er werd een 

bijdrage gevraagd in de kosten en de meeropbrengst 

is gedoneerd aan Jemima. Op de foto Murni Suwetja 

(zang) en Mark Toxopeus (piano).

Op zaterdagavond 21 mei was er in de Augustijnenkerk 
te Dordrecht een zangavond. Het Jongerenkoor “Heman” 
uit Capelle aan den IJssel en het Jeugdkoor “Hosanna” uit 
Dordrecht hebben deze avond opgeluisterd. Ook de orga-
nist, trompettist en panfluitspel zijn het noemen waard. De 
opbrengst van deze avond was voor Jemima.

In de afgelopen maand werd door de Hervormde Gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel voor de veertigste keer een Rommelmarkt georganiseerd. Een deel van de opbrengst 
werd bestemd voor Jemima. 
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Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
Juli
 13 Marwan Alafifi (Eber)
 19 Suheib Emrezrek (Eber)
 23 Sara Deis (Eber)

Augustus
 15 Fatimah Al Assa (Emmanuela)
 28 Hassan Abu Hadeel (Eber)
 30 Intissar Salimah (Kezia)

September
 1 Ra’fat Halasa (Jachin)
  9 Mustafa Alafifi (Eber)
 10 Mohamed Abu Slima (Jachin)
 26 Adriana Beseel (Eber)
 27 Ikram Issa (Lemuel)
 27 Nour Jemima (Lemuel)
 29 Issa Jamil ( Jachin)

Colofon

Nieuwsbrief 
ontvangen?
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.

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 - 150 203 33

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
Zij die ons werk willen steunen, 
kunnen hun bijdrage storten op
bankrekeningnummer

NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. van Stichting 
Jemima, Woudenberg

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 Woudenberg 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 

Vormgeving
www.studiospankracht.nl

Drukkerij
www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres 
doorgeven? 

Pa
gi

na
 8

Na het verzenden van de Jemima Nieuwsbrief, ontvangen wij met regel-
maat 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.

Onjuiste adressering 

Jemima opnieuw Erkend 
leerbedrijf (MBO)

Begin 2016 heeft de Samenwerkings-
organisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) de erkenning 
van Jemima als leerbedrijf voor een 
aantal MBO-opleidingen getoetst en 
heeft die erkenning opnieuw voor een 
aantal jaren toegekend. Het betreft de 
opleidingen: 

1) Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg

2) Verzorgende IG 
3) Begeleider gehandicaptenzorg

Nadere informatie ter zake is te vinden 
op de website www.stagemarkt.nl.
Op onze website vind je meer over 

de woonzorg, dagbesteding en 
opvoedingshulp die Jemima aan in- 
en externe cliënten geeft, alsmede 
over onze organisatie. Belangstelling? 
Stuur een mail met je adresgegevens 
en telefoonnummer naar 
info@jemima.nl; dan sturen wij je 
een brochure toe. Als je specifieke 
vragen hebt, vermeld die dan in je 
mail; wij nemen dan contact met je 
op om e.e.a. toe te lichten. Overigens, 
ook zij die na afronding van hun 
beroepsopleiding een periode 
vrijwilligerswerk bij Jemima willen 
doen, zijn van harte welkom.

Aad van Kamp, bestuurslid

Al jaren biedt Jemima aan MBO-studenten (Gehandicaptenzorg) 
de gelegenheid om zich tijdens een stageperiode in Beit Jala voor 
te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden. Alhoewel het 
realiseren van leerdoelen voor de stagiair(e) een belangrijke drijfveer 
is, blijken andere overwegingen ook een rol te spelen bij de keuze 
voor Jemima, zoals “Omzien naar de medemens voor wie aandacht en 
hulp niet zo vanzelfsprekend is”.

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


