2

Conferentie
Communicatie
met mensen met
(meervoudige)
beperkingen: In
samenwerking met...

3

Olijvenoogst
Olijfbomen vormen
voor de bewoners van
Beit Jala en Bethlehem
een belangrijke bron van
inkomsten en veel..

4

Er is plaats in
Jemima’s Herberg
Onlangs is de naam van
het Jemima Guesthouse
gewijzigd in Jemima’s
Herberg. De herberg is...

5

Bezoek aan Jemima
Het is alweer een
aantal jaren geleden dat
we op vakantie waren in
Israël. We waren er voor
het eerst, mijn vrouw en...

6

Het Huis op de Berg
en Jemima
Mijn naam is Theo Koppes
en ik ben van eind 1991
tot begin 1997 werkzaam
geweest in het Huis....

JEMIMA

7

Bethlehem in my
heart
Voor Paul Cherryseed
bleek een bezoek aan
Jemima in februari dit jaar
onvergetelijk. Het t...

NEWS

Nieuwsbrief van
Stichting Jemima

VREDE OP AARDE?

Opnieuw is er een jaar bijna voorbijgegaan. Een
jaar waarin er wereldwijd veel onrust is en de
spanningen zijn toegenomen. Een jaar waarin ook
in Jemima weer veel is gebeurd, verdrietige zaken,
maar ook zaken van blijdschap en dankbaarheid.
Aan het jaareinde en tijdens de Kerstdagen zingen
we: ‘Vrede op aarde’. Is die vrede te vinden?
Pas wandelde ik langs de Geboortekerk
in Bethlehem. Neen, ik ging er nu niet
in, maar de rij met mensen gaf duidelijk
aan waar de ingang was. Wat een
belangstelling! Wat zoekt men er? In
de Geboortekerk, kom je wel onder de
indruk van het prachtige gebouw, maar
daar vinden we het Kind Jezus niet.
Een christen zoekt verder. Hij zoekt het
geboren Kind in Bethlehem, de Heere
Jezus, op aarde gekomen om mensen
zalig te maken. Dat het ons gebed zal

zijn, ook voor de bewoners van Jemima
die soms zelf niet kunnen bidden, om
die ware vrede te ontvangen!
Van harte de
zegen van de
Heere, het Kind
van Bethlehem,
toegewenst.

Financiële
adoptie
Voor € 20,- per maand helpt u
een bewoner van Jemima. Al onze
bewoners hebben hulp nodig.
Zonder die hulp zullen zij op
straat terecht komen of het niet
overleven. Met uw hulp kunnen
wij o.a. een deel van de benodigde
kleding, therapie en verband
bekostigen. Helpt u mee? Zie voor
meer informatie onze website
www.jemima.nl.

Kees Bel,
voorzitter

Blijf het werk van Jemima steunen!

Pagina 1

ISSN 0928-7442 • december 2016

Pagina 2

Jemima,
kerstcadeau
van God
God houdt van ons en Hij wil dat
we dat weten. Geborgen in de Heere
Jezus vinden we vrede en geeft Hij
ons het echte leven. God gaf ons uit
liefde zijn enige Zoon. Hij is liefde.
Hij houdt van eenieder van ons, wie
we ook zijn, wat we ook gedaan
hebben. God houdt van de hele
wereld en Hij houdt ook van Jemima.
Hij gaf ons het leven dat we leven,
aardige mensen om voor ons te zorgen,
Hij zegende ons voedsel en gaf ons een
huis om veilig in te wonen. “Want God
heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat eenieder die in Hem gelooft, niet
verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal
hebben” ( Joh.3:16).
Kerstfeest is bij uitstek het feest om de
liefde van God te vieren. De kinderen
en de volwassenen in Jemima weten dat
Heere God van hen houdt. Elk nieuw
Kerstfeest is een kostbaar geschenk
van onze hemelse Vader om ons eraan
te herinneren dat Hij van ons houdt
en dat Hij ons altijd helpt. Jemima is
Gods geschenk aan alle medewerkers,
inwoners en vrijwilligers. “Ik kom jullie
goed nieuws brengen dat heel het volk
met vreugde zal vervullen” (Luc.2:10).
Kerstfeest in Jemima is een tijd waarin
we vrede, liefde en vreugde ervaren en
we elkaar helpen om er een echt feest
van te maken door samen te lachen,
te zingen en te koken. Iedereen is blij,
iedereen draagt vanuit zijn of haar hart
een steentje bij.
De Heere is
aanwezig in ons
leven, altijd.
We vertrouwen
op Hem.
Lana Zoughbei,
General manager
Jemima

Conferentie:

“Communicatie met mensen met
(meervoudige) beperkingen”
In samenwerking met Caritas Jerusalem en Palestine Ahliya
University heeft Jemima op 31 oktober jl. een seminar over
‘Communicatie met gehandicapten’ gehouden, voorbereid en
gepresenteerd door onze general manager Lana Zoughbi en Ghadeer
Khaliliyeh, medewerkster Dagbesteding.
De bijeenkomst vond
plaats op de universiteit
in Bethlehem. Er waren
ca. 30 overwegend vrouwelijke participanten,
werkzaam in instellingen
voor gehandicaptenzorg
in de regio Bethlehem. Zij
konden kennisnemen van
de kennis en ervaring bij
Jemima met veelal ernstig
fysiek en mentaal gehandicapten. In de workshop lag de nadruk op het
grote belang van goede communicatie bij de verschillende soorten handicaps en de beschikbare strategieën om de ontwikkelingsmogelijkheden
van deze mensen toch zoveel mogelijk te bevorderen.
Dr. Sami Basha van de
universiteit benadrukte
in zijn bijdrage het grote
belang van uitwisseling
van kennis en ervaring,
teneinde gezamenlijk
de zorg voor en kennis
en vaardigheden van
gehandicapten in de
eigen gemeenschap
naar een hoger niveau
te tillen. Namens Caritas
Jeruzalem was algemeen directeur Raed
Abusahlia van de partij
en namens het bestuur van Stichting Jemima ondergetekende met echtgenote. Hoewel het Arabisch onmachtig was ik onder de indruk van het
vuur, de welsprekendheid en grote betrokkenheid van de deelnemers.
Er waren verschillende media aanwezig, van hun berichtgeving kon de
volgende dag kennis worden genomen.
De actieve participatie en hoogwaardige zorgverlening van Jemima in de regio, als herkenbaar christelijke organisatie, ontmoet veel positief onthaal, óók uit moslimkringen. Daar gaat
mijns inziens een Bijbels getuigenis vanuit.
Cor van Hengel

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Olijfbomen vormen voor de bewoners van Beit Jala en
Bethlehem een belangrijke bron van inkomsten en veel families
zijn voor hun levensonderhoud van deze bomen afhankelijk.
De olijvenoogst duurt van half oktober tot eind november. Niet
alleen kinderen, ouders en grootouders, maar ook vrienden,
bekenden en andere familieleden, iedereen helpt eraan mee!
Bewoners van Jemima zijn ook nauw betrokken geweest bij de
oogst. Op de foto cliënten van Jemima.

Vredevor st
“Want een Kind is ons
geboren, een Zoon is
ons gegeven, en de
heerschappij rust op
Zijn schouder. En men

Kerst
groeten
Fijne Kerstdagen en een gel
ukkig
Nieuwjaar. Moge Gods lief
de en
zegen met jullie zijn.

Jamil

ukkig
Vrolijk Kerstfeest en een gel
heid en
Nieuwjaar in goede gezond
land
Hei
de
blijdschap. Heden is u
d van
sta
geboren, in Bethlehem, de
Heer!
David. Hij is de Messias, de
Jeanette

Vrede in uw huis bij dit
Kerstfeest
en voor u blijdschap,
liefde en
vriendschap!

Zr. Emm
anuela sa
men
met Dav
id.

noemt Zijn Naam Wonderlijk,
er,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vad
deze
Vredevorst. Aan de uitbreiding van
n
heerschappij en aan de vrede zal gee
einde komen op de troon van David
en over Zijn koninkrijk, om het te
door
grondvesten en het te ondersteunen
tot in
recht en gerechtigheid, van nu aan
eeuwigheid.”

ng)
Jesaja 9:6-7 (Herziene Statenver tali
Ingezonden door zr. Emmanuela Micallef

vanuit Rome

Amal Hanania
fde
tijd en Gods lie
Een onbezorgde
t!
olijk Kerstfees
toegewenst! Vr
Jean

Vanuit het bestuur
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid
bij Jemima in het afgelopen jaar. Bestuur,
personeel en bewoners waarderen dat
bijzonder. Namens het bestuur van Stichting
Jemima wensen wij u van harte goede
Kerstdagen en een gezegend 2017 toe.
Kees Bel (voorzitter),
Jan Hemink (secretaris),
Cor van Hengel (penningmeester),
Dick van Hoek
Aad van Kamp
Janet Olij
Jan Wannink.

Kijk op www.jemima.nl
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Er is plaats in
Jemima’s Herberg
Onlangs is de naam van het Jemima
Guesthouse gewijzigd in Jemima’s
Herberg. De herberg is verhuisd van het
Ebergebouw naar het Helenagebouw;
zij is voorzien van een woonkamer,
keuken, badkamer, toilet en natuurlijk
slaapkamers.
De kosten voor een overnachting zijn
laag gehouden. U kunt vanuit Jemima
gemakkelijk per bus naar en van Jeruzalem
reizen. Onze herberg is een ideale plaats
om Jemima en de Arabische omgeving
te leren kennen. Voor reserveringen en
inlichtingen kunt u contact opnemen met
Cor van Hengel (tel. 06-54723604) of stuur
een mail naar info@jemima.nl

Werkplaats
Jemima heeft sinds enige tijd weer een eigen werkplaats
voor het bewerken van olijfhout. Baha en Anan zijn
daar dagelijks in de weer om steeds maar weer mooie
producten te maken. De werkplaats bevindt zich in
het souterrain van het Ebergebouw (Dagvoorziening).
Bezoekt u Jemima? Sla deze prachtige dagvoorziening
dan niet over. Zowel Baha als Anan zijn steeds opnieuw
enthousiast om over hun werk te vertellen.

Abdelkader Khalil Mfareh
Abdelkader Khalil Mfareh werd op
20 oktober 2013 geboren in de buurt
van Bethlehem; hij heeft het syndroom
van Down. Zijn familie is erg arm en
ongeschoold. Omdat ze heel veel van hem
houden en het beste voor hem willen,
waren en zijn zij sterk gemotiveerd om
voor zijn verzorging en opvoeding met
Jemima samen te werken.

Op 1 september 2016 kwam Abdelkader
naar Jemima en zit nu in de ‘Ghadeer’klas bij twee andere kinderen met
het downsyndroom; daarnaast volgt
hij individuele therapie en krijgt hij
spraakles. Hij komt nog maar pas naar de
dagbehandeling, maar hij pikt de dingen
snel op. Het is een heerlijk ventje en hij
houdt van dansen!

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Het is alweer een aantal jaren
Pieter Donkers samen
met zijn vrouw Loes
geleden dat we op vakantie waren
in Israël. We waren er voor het
jongste kinderen.
eerst, mijn vrouw en ik en onze twee
broeder uit onze gemeente die vaak in
We hadden een fantastische gids, een
t en er overal de weg weet. Hij kent er
Israël komt, er heel veel vrienden heef
een paar van die plekken heeft hij ons
ook geheime en bijzondere plekken en
zwaard van Godfried van Bouillon aan
laten zien. Zo hebben we het originele
r
verborgen kamertje in de Holy Sepulche
een oeroude muur zien hangen in een
waar onze gids kind aan huis leek te
Church (Heilige Grafkerk) in Jeruzalem
niken wonen in piepkleine huisjes en
zijn. We mochten het dak op waar mon
plaats zien die de moeder van keizer
we mochten de verborgen wateropslag
laten uithakken.
Constantijn in de rots onder de kerk had
m en in de rest van Israël laten zien en
Nog veel meer heeft hij ons in Jeruzale
bij Jemima, in Beit Jala in de buur t
met hem zijn we ook op bezoek geweest
ek was dat. Een paar dingen hebben
van Bethlehem. Een heel bijzonder bezo
de rust, de orde die er heerste. De
een blijvende indruk op me gemaakt:
ters.
uitging van de verzorgers en verzorgs
indrukwekkende vriendelijkheid die er
kwetsbaar, afhankelijk, maar de meesten
De kinderen die er werden verzorgd,
welkom. Maar het meest bijzondere voor
vrolijk, blij, rustig. Wijzelf voelden ons
een doof-blinde jongen (Ahmed, het
mij was een ontmoeting op de trap met
een
ging omhoog, hij omlaag, samen met
broertje van Nadia en Rasha, red.) Ik
ar
en zijn begeleidster stelde ons aan elka
begeleidster. We kwamen elkaar tegen
e mij,
staan, over me heen bijna en hij peild
voor. Toen kwam hij heel dicht bij me
hoorde of zag niets, maar nooit tevoren
voelde mij zonder me aan te raken. Hij
gemaakt dat zintuigen, waar hij wel de
en ook nooit meer daarna heb ik mee
gebruikt. Ik overdrijf niet als ik zeg dat
beschikking over had, zo intens werden
er
en ons in vibreerde. Toen ging hij verd
het een moment leek alsof de lucht tuss
e
en ik had het gevoel dat ik in dat kort
en ik stond daar nog even op die trap
of
ven dan in een “gewone” ontmoeting
moment meer van mezelf had prijsgege
had een bijzonder mens ontmoet, in een
met woorden mogelijk was geweest. Ik
gezegende omgeving.

Pieter Donkers

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Bezoek aan
Jemima

Het Huis op de Berg en Jemima
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Mijn naam is Theo Koppes en ik ben van eind 1991 tot begin
1997 werkzaam geweest in het Huis op de Berg in Jeruzalem.
In die periode heb ik ontzettend veel Nederlandse gasten leren
kennen, maar ook de mensen op de Olijfberg. Palestijnse buren
en diverse christenen. Het Huis op de Berg was een begrip voor
veel Nederlandse christenen die naar Israel gingen, maar ook
voor de lokale bevolking.
Op het dak van het Huis op de Berg zag
je uit over Jeruzalem, van Gilo in het
zuiden tot aan het graf van Samuel in
Rama in het noorden van de stad. Het
uitzicht op de Tempelberg was geweldig,
vooral met wat in de geschiedenis
gebeurd is in gedachte. Maar wat er
ook nog gaat gebeuren in de eindtijd
op dat middelpunt van de aarde. Toen
ik in 1991 in Israel kwam had ik niet
veel op met de Bijbelse plaatsen, omdat
er vaak zo’n kermis van gemaakt is.
Maar eenmaal in het land begon ik
daar doorheen te zien en werden veel
plaatsen mij zeer dierbaar. De Olijfberg
waar de Here opsteeg ten hemel maar
ook zal terugkeren, de Graftuin, de
Westelijke muur. Ook de plaats van de
Geboortekerk in Bethlehem werd zo
een zeer bijzondere plaats voor mij.
Als medewerker van het Huis op de
Berg bezocht ik Jemima in Beit Jala
verschillende keren. Ik leerde Ed
en Heleen Volbehr kennen en hun

werk met hun medewerkers voor
Palestijnse kinderen met verstandelijke
of lichamelijke beperkingen.
Jarenlang ontmoetten we elkaar in de
Nederlandse dienst in de Schotse Kerk.
Ed en Heleen en hun medewerkers
kwamen als een stoet de kerk binnen,
alle kinderen met mooie kleren aan. Ed
kwam soms ook in het Huis op de Berg
en had dan een paar kinderen bij zich.
Ik zie nog de blinde Rasha heel mooi
spelen op de piano in de huiskamer,
wat een grote indruk maakte op de
gasten van het Huis op Berg. Voor
de medewerkers van Jemima was het
Huis op de Berg ook een plek om
eens een beetje bij te komen. Het leek
soms wel of Jemima en het Huis op de
Berg bij elkaar hoorden. Ook met de
verschillende doelstellingen van beide
huizen, want christenen bekend maken
met het herstel van Gods volk Israël en
de bijzondere zorg voor de zwakkeren
in de Palestijnse samenleving, heeft het
Hart van onze Here.

In die tijd werkten veel Nederlanders
- en waarschijnlijk nog steeds - voor
de NEM of voor andere organisaties.
Jemima en het Huis op de Berg hadden
zo hun eigen plaats en hoorden daar
niet bij. Misschien een beetje geisoleerd
van de rest, maar ik genoot juist van
de dynamiek tussen Oost- en WestJeruzalem. Je ging voortdurend van de
Arabische wijk naar de Joodse kant in
Jeruzalem en weer terug. Als ik weer
eens naar Israël ging en in Jeruzalem
kwam, voelde het net als thuiskomen.
Ik denk dat Beith Jala ook een speciaal
plekje blijft voor alle vrijwilligers die er
werken en gewerkt hebben. Vrijwilligers
komen en gaan en voor mij is het al
weer bijna twintig jaar geleden dat ik
terugkeerde naar Nederland. Het Huis
op de Berg bestaat helaas niet meer
maar het huis en het werk van Jemima
gaan gewoon door. Ik vond het erg leuk
om David weer te ontmoeten toen hij
onlangs in Nederland was.

Medicijnencursus
Onlangs heeft dokter Roechama Mast-Harwig
(huisarts) de medewerkers (leerkrachten en
anderen) van Eber een cursus gegeven “Hoe om te
gaan met medicijnen”. Een uitspraak van Roechama
is: “Als arts merk ik dat pillen soms nodig zijn om
te genezen, maar dat liefde heling brengt. Die
helende liefde, de liefde die ik vind bij de Ander” (zie de
nieuwsbrief van juli 2016).
Medicijnen moeten met wijsheid worden toegediend. Zo heeft
genoemde cursus weer bijdragen aan nog betere zorg.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Bezoek van een delegatie “Ondernemersplatform Christenen voor Israël” onder leiding van Klaas & Rietje Hoekstra.
Met overnachting in Herberg Jemima. Op de foto ziet u: Klaas Hoekstra (rechts achter), Lana Zoughbei (in het
midden), David Sawayfa (links voor), Cor van Hengel (penningmeester) en zijn vrouw Joke (linksvoor naast David).

Bethlehem in my heart
Voor Paul Cherryseed
bleek een bezoek aan
Jemima in februari
dit jaar onvergetelijk.
Het resultaat van dit
bezoek is te zien op
een muziekvideo. Ga
naar de website van
Jemima voor een link
naar deze bijzonder
mooie video.
Het échte thuisgevoel in je hart met een stralende kerstgedachte uit Jesaja alvast
op muziek: “Bethlehem in my heart” is de nieuwe Cherritysingle. Hanna en
Susanne van Gemeren van “Half a Mile” zingen mee; Elbert Smelt bespeelt de
Ierse fluit. De helft van de opbrengst van dit lied, ook uit downloads en radiouitzendingen, gaat naar Jemima.

Meer weten
over Jemima?
Wij komen graag deze 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
06-15020333 of 0570-789697.

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.

Concert ten behoeve van Jemima

Januari
1 Ghawla Makhtoub (Kezia)
1 Nadia Hamad (Kezia)
4 Elisa Zablah (Lemuel)
14 Sameh Taha ( Jachin)
25 David Sawayfa
Februari
10 Anan Ash-Shami
27 Ahmed Awwad (Lemuel)
Maart
3 Eid (extern-Eber)
6 Mariana (extern-Eber)
2 5 Qusia (extern-Eber)
29 Arian (extern-Eber)

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

December
7 Kholud Jabra (Ruchama)

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 of 06 - 150 203 33

Op 17 november was er in de Joriskerk te Amersfoort een prachtig concert
ten behoeve van Jemima. Het “Young Ladies Choir Hadassah” o.l.v. dirigente
Ria van den Noort heeft prachtige liederen ten gehore gebracht. Eveneens
genoten de bezoekers van zang en muziek van zeer getalenteerde musici,
zoals Marco den Toom (orgel), Mark Brandwijk (piano), Marjolein de Wit
(fluit), Jantine Kalkman (trompet) en Lucas Kramer (bariton).
Op de foto ziet u op de achtergrond het Young Ladies Choir Hadassah. In het
midden Cor van Hengel. Hij vertegenwoordigde Jemima op deze avond en schetste
kort wat Jemima is. Ook opende en sloot hij de avond met gebed.
Voor hen die deze bijzondere zangavond gemist hebben, is er op woensdagavond
21 december a.s. een nieuwe kans. U bent dan van harte welkom in de IJsseldijkkerk
232 te Krimpen aan den IJssel. Zie voor meer informatie de website van Jemima
(www.jemima.nl). Er zal ook een verkooptafel zijn met producten van olijfhout die
door bewoners van Jemima zijn vervaardigd.

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.

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,
stort uw bijdrage dan op
bankrekening
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 a/d
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
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

