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scheiding maakte, de...
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Voor deze zeer gezegende 
dag wens ik jullie allen 
liefde, vriendelijkheid...

Niet zo 
vanzelfsprekend

Sinds enige tijd voeren 
collega-bestuurslid 
Janet Olij en ik samen de 
sollicitatiegesprekken...

Hoop is een lichtje 
in je hart...

Mijn naam is Ingrid 
Korenstra. Ik werk als 
ambulant begeleider voor 
het Bartiméus....
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Dan hebben we die warmte ook nodig, 
want er staan een paar koude maanden 
voor de deur. Ondanks die donkere 
dagen kan het toch licht zijn. Licht in 
onze harten als we mogen zien op het 
geboren Kind in Bethlehem! Op Hem 
Die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht 
der wereld’! Onze wens is dat juist in 
deze onrustige dagen dat Licht mag 
doorbreken en rust en ware Vrede mag 

geven voor de bewoners en allen die 
bij Jemima zijn betrokken.

Kees Bel, 
voorzitter 
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Als we in Jemima verblijven zien we op een 

geweldige wijze de zon, het grote hemellicht 

opgaan over Bethlehem. Soms kleurt de hemel even 

rood en binnen een kwartier voel je al de warmte 

van de zon. Die warmte doet weldadig aan, juist nu 

we naar de donkere dagen rond Kerst gaan.

LICHT IN DE HARTEN 
VAN MENSEN
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25 December wordt door chris-
tenen beschouwd als een zeer 
bijzondere dag, omdat op die dag 
gevierd wordt dat Jezus Christus 
in Bethlehem werd geboren. Toch 
gaat het niet om een bepaalde dag 
of tijdstip of seizoen. Wat Kerst 
bijzonder maakt is de geest van 
Kerst. En juist in Bethlehem is dat 
nu zo speciaal. 
Waarom? Om al die lichtjes die 
daar schijnen? 

Uitzien 
naar Kerst

Vervolg op pagina 2 »

Blijf het werk van Jemima steunen!



Bij Jemima waren er dit jaar redenen te over om dankbaar voor te 
zijn. Door de vele nood in de wereld werd en wordt van alle kanten 
een beroep op u gedaan. Tot en met november bleven opbrengsten uit 
donaties (exclusief projecten) in geringe mate (3%) achter vergeleken 
met de overeenkomstige periode vorig jaar. Gebleken is dat Jemima 
beschikt over een trouwe achterban. Ook in de laatste maand van het 
jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen. 

In dit jaar werd uitvoering gegeven aan diverse projecten, onder andere 
gefinancierd door EO-Metterdaad, de Gereformeerde Gemeenten en de 
Jeugdbond, de Christelijke Gereformeerde Kerken en enkele stichtingen. 
Andere kringen, gemeenten en kerken, maar ook scholen, verenigingen, 
(reis)groepen en bedrijven hebben naast kleine en grote acties, substanti-
eel bijgedragen – hartelijk dank daarvoor! De leefomstandigheden van de 
gehandicapte bewoners en kinderen hebben weer een positieve impuls 
gekregen. U zou bijvoorbeeld de prachtig opgeknapte, overkapte en 
verbeterde speelplaats moeten zien. Dat kan. Het gastenverblijf is netjes 
opgeknapt en nu helemaal klaar. Wij hadden al een goede bezetting dit 
jaar en ontvingen enthousiaste reacties. Tegen een schappelijke vergoeding 
kunt bij Jemima logeren. En Bethlehem en Jeruzalem zijn ‘om de hoek’. 
Informatie is rechtstreeks bij onze General Manager Lana Zoughbei (cc@
beitjemima.com) verkrijgbaar of bij ondergetekende. 

Graag wijzen wij u op ons adoptieprogramma. Voor € 20,00 per maand 
kunt u een ‘eigen’ kind kiezen en ontvangt u periodiek bericht over hem of 
haar. Nadere informatie vindt u op onze vernieuwde website. Plannen en 
wensen zijn er genoeg, maar deze vinden hun begrenzing onder meer in 
de financiële mogelijkheden. Voorbeelden zijn: de wens tot uitbreiding van 
de dagopvang voor zwaar gehandicapte kinderen op de zorgafdeling en 
het scheppen van mogelijkheden tot zinvolle arbeid voor de bewoners die 
daartoe in staat zijn. Of uitbreiding van de thuisondersteuning, bij uitstek 
een mogelijkheid om bij moslimfamilies thuis Jezus’ opdracht overeenkom-
stig Mattheus 25: 31-46 in praktijk te brengen. Blijft u helpen de gehan-
dicapte kinderen van Jemima blij te maken? Zelf zie ik er naar uit weer 
naar Beit Jala te gaan. Bijvoorbeeld om een potje Rummikub met Salem te 
kunnen spelen en zijn triomfantelijke blik te zien als hij gewonnen heeft. 
Het zijn soms de kleine dingen. 

Ik wens u gezegende kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar en wellicht tot ziens in Bethlehem/Beit Jala.

Met vriendelijke groet,

Cor van Hengel, penningmeester
corvanhengel@jemima.nl

Pa
gi

na
 2

Goed nieuws
Vervolg van pagina 1 »

Nee... Op heel veel plaatsen in de wereld 
schijnen de lichtjes nog veel mooier… Om 
al die Kerstversiering dan? Ook niet…. In 
andere steden zie je veel duurdere en mooi-
ere versiering….. Nee, Kerst in Bethlehem is 
zo speciaal omdat Jezus daar werd geboren; 
van over de hele wereld komen christenen 
dan ook juist naar Bethlehem om te bidden 
om zegen en voorspoed. 

Kerst vieren is niet alleen een leuke dag, 
een hoop plezier of lekker eten, Kerst 
vieren is vieren dat we opnieuw geboren 
zijn, het is de hoop op een vernieuwd leven 
en op de kracht om iets te kunnen bete-
kenen voor een ander. Kerst geeft ons als 
medewerkers, vrijwilligers en supporters 
nieuwe kracht om door te gaan met het 
helpen en ondersteunen van de kinderen 
in Jemima. 

In Bethlehem hoor je zelfs op de meest 
rustige plekken nog Kerstliedjes op de 
achtergrond en zelfs als je slaapt hoor je ze 
nog. De mensen kijken blij en lijken zin te 
hebben in het nieuwe jaar. Ze lijken meer 
vrede te hebben in hun hart en zijn meer 
bereid elkaar bij te staan, in navolging 
van onze Heer, die ons leerde elkaar lief 
te hebben en geduldig te zijn en elkaar te 
helpen, zoals Hij het ons voordeed.

Kerst in Jemima is ook heel speciaal want 
de bewoners zijn druk met het opvoeren 
van het Kerstspel, met Bijbellezen, kerkbe-
zoek en het zingen van Kerstliedjes. Ook 
zijn er vaak bezoekers die ons Bijbelstudie 
geven. Zelfs de meest gehandicapte bewo-
ners van Jemima zijn zich in deze tijd 
bewust van de geest van Kerst….

Tot slot wens ik namens alle bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers, alle mensen 
en met name allen die Jemima financieel 
en moreel steunen, een gezegende Kerst 
toe en vraag ik u, met alle respect, om te 
bidden voor vrede in de hele wereld.

Lana Zoughbei,
Manager van Jemima

Wij komen graag deze winter of komend voorjaar 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 noodzakelijk dat u uw plan vroegtijdig 
aan ons kenbaar maakt. U kunt dit doen per e-mail naar info@jemima.nl of per telefoon 06 150 203 33 of 0570 789 697.

Meer weten over Jemima?

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Misschien wil je deze ‘slag’ in je 
gedachten even maken. Als je dit 
doet, je bekijkt de website (zie kader) 
en je reserveert een maaltijd, dan 
steun jij het werk van Jemima! Op 
een bijzondere manier: Je eet in een 
huisrestaurant en ontmoet mensen 
die jij niet kent, tenzij jij je samen met 
vrienden aanmeldt. Je krijgt een roya-
le Arabische maaltijd; dat overkomt 
je niet elke dag. Omdat kok en ober 
geen winstoogmerk hebben, is de 
menuprijs per persoon slechts € 15,00 
en is bedoeld om de primaire kosten 
te dekken; aanvullend betaal je wat je 
hart je ingeeft. Een deel van de totale 
opbrengst is voor Jemima. Tijdens het 
eten praat je, ook over Jemima, met de 
andere gasten.

Stevig
In oktober 2015 startte dit bijzondere 
initiatief. Met een proefmaaltijd waar-
voor de gasten, waaronder twee namens 
Jemima, zich niet zelf aanmeldden; zij 
waren er op uitnodiging om het concept 
te testen. En getést is er. Hier volgen 
‘testresultaten’: Het eten is prima. De 
porties per persoon zijn stevig, in de 
woorden van een gast – restaurantei-
genaar – “…te groot voor Nederlandse 
mensen; hier kun je op besparen”. Het 
gesprek, tussen mensen die elkaar 
niet eerder gezien hebben (!), verloopt 
geanimeerd, over waar iemand vandaan 
komt, een thema als werkgelegenheid, 
het uitwisselen van informatie over 
Jemima én het geven van tips voor deze 
maaltijd-voor-een-goed-doel. 

Spannend?!?!
Hoe is het om zoiets mee te maken? 
Méér dan de moeite waard. Natuurlijk 
voelt het ‘spannend’ aan: je eet met 
vreemden en je weet niet of het tafel-
gesprek goed verloopt. Tegelijk: het 
Arabische eten is bijzonder genoeg 
om te proeven; je hebt een unieke 
kans om (nieu-
we) mensen 
te ontmoeten; 
je vertelt over 
Jemima én je 
steunt het werk 
daar. Doen dus: 
reserveer een 
tafel, proef 
Arabisch en 
steun Jemima!

Zij is in 1978 in Libanon geboren. 
Al snel volgt adoptie door een 
Nederlands echtpaar. Ze groeit 
op in Nederland: Renate de Boer. 

Als je haar spreekt, hoor je een Twents accent: ‘Ja, ik voel 
me echt Nederlandse, maar ik voel me wel anders’.

Dat aparte gevoel heeft Renate de Boer ook nu nog. Maar 
het is langzamerhand wel minder geworden. Dat komt onder 
meer door twee ‘werkjaren’ in Jemima. Renate koos hiervoor 
toen zij, zegt ze, ‘echt tot geloof kwam; daar paste Jemima 
bij’. In plaats van werk in de keuken - ze rondde een hore-
ca-opleiding af -, werkte ze met de kinderen van Jemima, 
een ervaring die ‘goed gewerkt heeft voor mijn adoptie-ver-
leden: ik zag hoe het was om in een omgeving te werken 
met geweld en oorlog dichtbij’. Ook volgden later bezoeken 
aan Libanon, enkele jaren geleden samen met haar ouders, 
Renate: ‘Dat was heel bijzonder’.

Steuntje
Bekende vraag aan een adop-
tiekind is of het ook wil weten 
wie de echte ouders zijn. 
Renate kent die vraag, maar 
zegt: ‘ja, lang is dit zo geweest. 
Maar je groeit in geloof. 
Bovendien voel ik nu: ‘Je 
leven begint niet in de buik van je moeder maar in haar hart. 
Het verlangen blijft, maar het is goed zo’. Sinds enkele jaren 
werkt Renate als kok in een restaurant in Nijverdal. Vanuit dat 
werk en gesprekken thuis met echtgenoot Dinand kwamen 
ideeën op: de start van een verwendiner voor mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken en nu het opzetten van 
het huisrestaurant-voor-het-goede-doel. Voorlopig één keer 
per maand, maar wie weet, volgt snel meer… 

www.chrhuisrestaurantdevlinderboom.nl

Pa
gi

na
 3

Nederlandse kokkin met Libanese 
roots in actie voor Jemima

Arabisch eten / in Nederland / 
voor Jemima
Stel je voor: je zit met acht personen aan tafel, jezelf 

meegerekend. De andere zeven, of zes als jij samen met 

iemand gekomen bent, zijn vreemden. Locatie: een ‘gewone’ 

huiskamer in het Overijsselse Wierden. De kok en de ober 

wonen in het huis waar jij bent. Ook hen zie je voor het eerst. 

Zie jij jezelf daar al zitten?

‘.. toen kwam ik 

echt tot geloof; 

daar paste 

Jemima bij’

Tekst: Leendert de Jong; Beelden: Renate de Boer, Simon Dirks

Kijk op www.jemima.nl
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Vrede?
De afgelopen maanden zal het u niet 
ontgaan zijn dat de spanningen in Israël 
hoog opliepen: Palestijnen die Joden 
aanvielen met messen. Daarentegen 
was het in de stad waar wij wonen 
een Joodse jongen die met een mes 4 
Arabieren van het leven probeerde te 
beroven. “Vrede op aarde?” 

Vrede!
Toch werd 2000 jaar geleden de 
Vredevorst geboren. Geboren in 
Bethlehem om uiteindelijk ….. te ster-
ven. Hij zou Zijn bloed geven, tot een 
volkomen verlossing van al onze zonden. 
Door Hem zouden verloren zondaren 
verzoend kunnen worden met God. De 
Here Jezus, Hij is onze Vrede. En zo 

kunnen ook mensen die vijanden van 
elkaar zijn met elkaar verzoend worden. 
Hij heeft immers de scheidsmuur wegge-
nomen. En daardoor, die twee - Jood en 
niet-Jood - één heeft gemaakt. En we 
mogen dat hier zien op die plaatsen, 
waar Joden en Palestijnen samen knielen 
“aan de voet van het kruis”.

Bethlehem
God Zelf daalde in Christus af naar deze 
verloren, verziekte, zondige wereld. Om 
ons op te zoeken in Zijn opzoekende 
zondaarsliefde. Hij kwam “ ……. om aan 
armen het evangelie te brengen, om aan 
gevangenen loslating te verkondigen en 
aan blinden het gezicht, om verbroke-
nen heen te zenden in vrijheid”. Hij is 
de Hoop. En van die Hoop mogen wij 
getuigen. En ook u mag tekenen van 
die hoop oprichten als voorproef van 
het Koninkrijk, dat Christus straks zal 
brengen. En zo mag ook Jemima hier 
zijn: een teken van hoop in een gebro-
ken wereld. Een plek waar afkomst, 
sociale status, geestelijke en lichamelijke 
gesteldheid niet uitmaakt.

Messen lijken hier de afgelopen maan-
den een symbool te zijn geworden van 
de recente golf van geweld. En toch 
heeft het geweld niet het laatste woord. 
Want eens zal het waar worden waar 
Jesaja van zegt: ”… en zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegscha-
ren, en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk 
het zwaard opheffen. En oorlog voeren 
zullen zij niet meer leren”!

Op 8 van mei van dit jaar stonden wij allemaal te wachten in de hal van het 
ziekenhuis. Wij stonden daar te wachten op goed nieuws over de situatie van 
Nadia. Wij maakten ons allen zorgen en waren bang om haar te verliezen. 

Nadia heeft gevochten voor haar leven. Ze is een sterke meid en is inmiddels weer 
terug op Jemima. Zij leidt weer haar normale leven. Zij wandelt, beweegt en zij is 
zelfs meer gemotiveerd om dingen ze doen. Zij vraagt om liefde en aandacht. Zij 
heeft het overleefd, niet doordat de dokter goed werk heeft verricht. Niet doordat 
de medewerkers veel werk hebben verzet. Zij heeft het overleefd, doordat zij in 
Gods handen was. Namens Nadia wil ik iedereen voor de gebeden voor haar 
bedanken. Het gebed heeft bijgedragen aan Nadia’s genezing. Het gebed heeft ons, 
de bewoners en medewerkers, sterker gemaakt.

Lana Zoughbei

HIJ is onze vrede
“Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt 

en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 

weggebroken heeft, […….] om in Zichzelf, vrede makende, 

de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een 

lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het 

kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Ef.2)

Albert en Esther Knoester zijn 
van oktober 2000 tot april 2003 
beheerdersechtpaar van Huis op de 
Berg op de Olijfberg geweest. Zij zijn op 
dit moment door de zendingsorganisatie 
CAMA uitgezonden. Zij geven op dit 
moment leiding aan een Bijbelkring 
in de stad Dimona in de Negev. 
Daarnaast is Albert oudste in de 
Messiasbelijdende Gemeente “Nachalat 
Yeshua” in Beer Sheva.

Nadia

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Kerst- en Nieuwjaars-
wensen uit Beit Jala

“Voor deze zeer gezegende dag wens ik jullie allen liefde, vriendelijkheid, vrede en vreugde toe in jullie hart en ziel en moge het nieuwe jaar jullie vele gelukkige dagen brengen.”
Hyiam, leraar

“Vrolijk Kerstfeest en een 

gelukkig nieuwjaar! Ik 

vraag jullie om op deze 

feestdagen te bidden om 

alle zegeningen van onze 

God en ook om wijsheid om 

verantwoordelijkheid te 

dragen voor Jemima.”

Mary, lerares

“De geboorte van de Heer 

betekent Liefde. Gods werken 

zijn wonderbaar. Hij kwam in 

de wereld opdat ons leven zou 

veranderen ten goede. Moge 

de Heer al onze beproevingen 

in zegeningen veranderen. 

Gelukkige Kerstdagen voor 

jullie en jullie familie!”

Majd, coördinator dagopvang

“Kerstmis staat voor vrede, hoop en liefde en dat is wat ik jullie, en al jullie familieleden, toewens. Dat jullie hart vol moge zijn van de vrede van God.”

Khalid, leraar

“Moge de geboorte van Jezus 

als een licht schijnen in jullie 

leven en in het leven van jullie 

familie, om vol te kunnen zijn 

van geluk en liefde!”

Amal, secretaris

“Gezegende Kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. 

Moge onze Heer Jezus 
Christus jullie en jullie 

geliefden in goede 
gezondheid houden, dat 

is mijn gebed.”

Sheren, assistent

“Voorspoed en geluk voor het 

nieuwe jaar! Moge God al jullie 

dromen uit laten komen!”

Admon, administratief coördinator

Wilt u tijdens uw bezoek aan het Heilige Land een bezoek brengen aan Jemima? 
U bent van harte welkom. Wij leiden u graag rond en indien u dat wenst, kunt u 
tegen vergoeding blijven overnachten in ons gastenhuis. U moet zich wel vooraf 
aanmelden bij Lana Zoughbei op haar mailadres cc@beitjemima.org. 
Eventueel kunt u contact opnemen met Cor van Hengel; zijn mailadres is 
corvanhengel@jemima.nl. Elke dag van de week bent u welkom, ook buiten 
kantooruren, maar werken op zondag beperken wij tot een minimum en dan is 
bezoek niet mogelijk.

Wij zien uit naar uw komst.

Een bezoek brengen aan Jemima?

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Kinderen leren tijdens de dagelijkse 
lessen de Arabische cijfers. De leraren 
van Eber hebben zelf een poster 
gemaakt met die cijfers. Ook hebben 
zij een poster gemaakt met Arabische 
woordjes. Alle begin is moeilijk, maar 
na lang oefenen volgt er resultaat.

Op bijgaande foto’ s ziet u de poster met 
Arabische cijfers en Arabische woordjes.

Binnenkort vieren wij weer Kerst. Ook 
op Jemima wordt dit feest gevierd. Met 
een bezoek aan de kerk, sommigen zullen 
een bezoek brengen aan het plein bij de 
Geboortekerk, anderen zullen Kerst vieren 
op Jemima. Wij zien ook uit naar een 
heerlijk kerstmaal. Niet lang daarna vieren 
wij oudejaarsdag. Vanaf het begin hebben 
wij de traditie om oliebollen te bakken 
en hopen wij te kunnen genieten van een 
heerlijke maaltijd. Nieuwjaarsdag willen we 
natuurlijk ook graag goed beginnen. Dit 
alles brengt vanzelfsprekend extra kosten 
met zich mee. 

In Nederland krijgen 
wij veelal een dertiende 
maand uitgekeerd, maar 
Jemima is afhankelijk van 
uw bijdrage.
Helpt u mee om ons deze 
maand op een feestelijke 
manier af te sluiten? U 
kunt ons helpen door 
gebed, maar ook door 
een gift over te maken op 
IBAN NL53 RABO 0367507 60. 

Hartelijk dank.

Sinds enige tijd voeren collega-bestuurslid Janet 
Olij en ik samen de sollicitatiegesprekken met alle 
belangstellenden voor een plaats als vrijwilliger of voor 
een stageplaats bij Jemima. En telkens weer vervult 
het ons met dankbaarheid dat er steeds opnieuw 
mensen zijn – zowel jongeren als ouderen – die zich 
geroepen weten om een periode van hun arbeidzame 
leven te wijden aan hen voor wie hulp en zorg niet zo 
vanzelfsprekend is.

In het 2e halfjaar van 2015 gingen 3 gemotiveerde vrijwilligers aan het werk 
in Beit Jala:
• Eline Megchelsen: zij behaalde in 2014 aan het Hoornbeeckcollege haar 

diploma SAW-4 en is vanaf 1 november voor een periode van een jaar in 
Beit-Jala aan het werk in de verzorging.

• Bram Meijer: een gemotiveerde, vitale senior, van 17 november tot 
 17 december in diverse ondersteunende werkzaamheden actief.
• Jantine Schra: zij rondde in juni 2015 haar HBO-opleiding SPH aan de 

Gereformeerde Hogeschool in Zwolle af en vertrekt op 30 december voor 
een periode van minimaal 8 maanden naar Beit-Jala. Ook zij wordt op één 
van de groepen in de verzorging ingezet.

Samen met de vrijwilligers die al ter plaatse zijn, zetten zij zich in voor hen 
die aan onze zorgen zijn toevertrouwd en ondersteunen - elk vanuit hun 
vakgebied - de professionalisering van onze lokale medewerkers. Een team 
dat ons met dankbaarheid vervult.

In het 2e halfjaar van 2016 ontstaat er weer ruimte voor nieuwe vrijwilligers 
en stagiairs (m/v) in de zorg ( Jemima is voor het MBO een erkend 
leerbedrijf). Belangstelling? Meer weten? Neem contact met ons op.
• Informatie over vrijwilligerswerk of stageplaatsen kun je opvragen bij 

bestuurslid Janet Olij janetolij@jemima.nl 
• Of mail een motivatiebrief + cv naar avankamp@jemima.nl; dan nemen 

wij contact met je op. 

Aad van Kamp, bestuurslid (Personeelszaken)

Eber

Feestdagen op Jemima

Niet zo vanzelfsprekend

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Zoals we de vorige keer al hebben 
vermeld, heeft de Jeugdbond 
Gereformeerde Gemeenten dit jaar 
een zomerkampen actie voor Jemima 
gevoerd. En wel speciaal voor de 
inrichting van een nieuw speelterrein 
dat rolstoelvriendelijk is en ook voor 
een vervolgtraining van Bartiméus 
voor doof-blinde bewoners. 

Tijdens de zomervakantie hebben daar-
om 2.000 jongeren in heel Europa zich 
ingezet voor Jemima. Een geweldig mooi 
bedrag was het gevolg. Zij brachten 
samen € 45.000 bijeen. De jongeren van 
één van de laatste kampen brachten een 
bezoek aan Jemima en overhandigden dit 
bedrag symbolisch. 

Allen die hebben meegewerkt en gehol-
pen, mede namens de bewoners hartelijk 
dank! Op deze wijze heeft ook het werk 
dat in Jemima mag worden gedaan, een 
grote bekendheid gekregen. Dat is al 
merkbaar aan het aantal aanvragen om 
voorlichting op vrouwenverenigingen, 
jeugdverenigingen en gemeenteavonden. 
Ook daar zijn we blij mee.

Mijn naam is Ingrid Korenstra. Ik 
werk als ambulant begeleider voor 
het Bartiméus Expertisecentrum 
Doofblindheid. Daarnaast ben 
ik communicatiecoach, trainer 
totale communicatie en video-
interactie-begeleider doofblind 
specifiek.

Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen 
kracht! Net terug van een reis naar Beit Jala, kijk ik terug op het 
afgelopen jaar. Vorig jaar werd ik gebeld door Mieke Bolle, met de 
vraag of we iets konden betekenen voor de kinderen van Jemima met 
zintuigelijke beperkingen. Dit konden we zeker en ik reisde, samen 
met mijn collega Mijkje Worm, af naar Jemima. 

We waren positief verrast door de kwaliteit van zorg die er geboden 
werd. Met veel liefde en aandacht werden de kinderen begeleid en 
verzorgd. Het voelde als een thuis, niet alleen voor de kinderen, maar 
ook voor de begeleiders en voor ons. Het familiegevoel was groot. Wij 
konden met onze kennis en ervaring over zintuiglijke beperkingen hier 

een goede toevoeging bieden. Vanuit 
het Expertisecentrum Doofblindheid 
hebben wij scholing geboden aan 
begeleiders, ervaringsoefeningen 
gedaan en gewerkt met video-
coaching.

Eind van 2014 hebben we dit 
project afgerond, met goed 
resultaat. Ook mede dankzij 
Aswintha Mandemaker, die na ons 

vertrek oog hield op de implementatie van alles wat we in de scholing 
besproken hadden. We waren dan ook blij verrast dat we in 2015 
opnieuw scholing mochten komen geven en het project een vervolg 
kreeg. Dit keer waren het Aswintha en ik die samen aan de slag 
gingen met een stukje opfrissing van de informatie van vorig jaar en 
een uitbreiding in het doen van activiteiten waarin contact centraal 
staat. Ook konden we vier mensen opleiden in het geven van video-
coaching. Wat was het fijn om iedereen weer te zien en wat deden 
alle begeleiders ook dit keer weer goed mee! 
Terugkijkend vult mijn hart zich steeds 
weer met warmte als ik aan de kinderen 
en begeleiders van Jemima denk. Allemaal 
unieke mensen met een lichtje in hun hart, 
dat vandaag moed geeft en morgen kracht!

Ingrid Korenstra, Ambulant begeleider 
voor het Bartiméus Expertisecentrum 
Doofblindheid

Actie 
Jeugdbond

Hoop is een lichtje in 
je hart...

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
December
 7 Kulud Jabra

Januari
 1 Khaula Makhtoub
 3 Nadia Hamd
14  Sameh Taha
 25 David Sawayfa
 29 Issa Jamil (Boaz Groep)

Februari
 4  Safeya Al Masri
10  Anan al Shame
27  Ahmed Awad

Maart
 6  Mariana (extern)
 3  Eid (extern)
29  Adrian (extern)
25  Qusai (extern)

Colofon

Nieuwsbrief 
ontvangen?
Hebt u de Jemima Nieuwsbrief gekre-
gen 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 aanmel-
den of per post. Zie de Colofon voor 
het postadres.

Jemima is een christelijke instelling 
in Bethlehem/Beit Jala 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 ten name van 
Stichting Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Legaat
Indien u het werk van de Stichting Jemima
testamentair wilt gedenken, gebruikt u 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
via 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 bij verhuizing ons hiervan in kennis 
stellen? 

Pa
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 8

Na het verzenden van de Jemima Nieuwsbrief ontvangen wij geregeld een 
aantal retourzendingen. Het is jammer dat u de Nieuwsbrief dan moet missen. 
Gaat u verhuizen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw nieuwe adres door te 
geven aan het 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 

Hartelijke groeten uit Kassel! Over ruim een week 
ga ik op reis naar het Heilige Land. Deze keer met 
een reisgezelschap uit mijn eigen kerk. Vorig jaar 
maakte ik deze reis samen met mijn drie kinderen 
en was erg blij om hen het land te laten zien en ook 
de bijzondere plek waar ik 16 jaar geleden 16 maanden lang 
heb mogen werken. Ook dit jaar verheug ik me op de ontmoeting met de 
medewerkers en kinderen uit Jemima en dat ik weer een paar dagen in 
Bethlehem en Beit Jala kan doorbrengen. 

Ik denk graag aan mijn tijd in Beit Jala terug. Toen was Kezia nog in een gehuurd 
appartement gehuisvest, niet ver van Jemima. We liepen toen iedere morgen in 10 
minuten vanuit het appartement van de vrijwilligers naar het werk. Ik geloof dat 
het voor mij de meest intensieve tijd van mijn leven was. Het werk, de geweldige 
meisjes, die ik mocht begeleiden, de medewerkers, Ed en Heleen, Jeruzalem, vele 
bezoeken, cursus Arabisch, ….. alles staat me nog helder voor de geest, ook al 
is er ruimtelijk veel veranderd en verbeterd. De goede geest in dit huis raakt mij 
nog steeds diep en ik hoop, dat ik er nog vaak op bezoek kan gaan. 

Hartelijke groeten, Christine Bremer

Wunderbare Grüße 
aus Kassel! 

De banken vermelden uit privacy overwegingen geen adressen op de bankafschrif-
ten. Dan kunnen wij u in voorkomend geval soms niet bedanken als er geen adres 
bij ‘mededelingen’ staat. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

Privacy bij banken

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


