
Programma 35 jaar Jemima op 23 september 2017 
 
De Lichtboog 
Kruisboog 22  
3994 AE Houten 
 
10.00 uur  Inloop  
  Koffie en thee 
 
  Gelegenheid tot aankoop van o.a. houtwerk, kaarten van Jemima. 
  
10.30 uur         Opening door de voorzitter Kees Bel 
 
10.40 uur         Moment van dankbaarheid  

o.l.v. ds. Wout Oosterhof, predikant Hervormde Kapel te Wierden en 
Vertrouwenspersoon van Jemima 
Gitaarspel: Elma Bulder 
Orgel: Jennie Hubers - Kloppenburg 

                              
11.10 uur    Paul Cherryseed (troubadour) met: “Bethlehem in my heart”. Een speciaal 

voor dit lied gemaakte video wordt vertoond.  
 
11.15 uur   Korte terugblikken op 35 jaar Jemima door: 

• John Sussenbach (eerste voorzitter Jemima) 

• Lana Zoughbei (Manager Jemima) vertaling: Loes Donkers 

• Emma (Emmie) Bakker (vrijwilliger Jemima) 

• ds. Aart Brons (vertegenwoordiger van Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Jeruzalem en sinds kort weer in Nederland 

• Klaas Hoekstra (voormalig manager Jemima) 
 
12.00 uur   Ontmoeting met: Lana Zoughbei, sr. Emmanuela, David Sawayfa, Emma 

Bakker.  Wij splitsen ons op in groepen van maximaal 20 personen. 
Gedurende 45 minuten is er gelegenheid om vragen te stellen en informatie 
uit te wisselen. 

  
Workshop: samen nadenken over acties voor Jemima. Hoe kunnen we Jemima 
bekend maken. Wilt u/jij daar over meedenken? 

  
 Reünie oud vrijwilligers en voor wie zich hier bij wil voegen.  
   
 Van 12.00 – 12.45 uur is er een kinderprogramma. Teken en kleur wedstrijd. 

Paul Cherryseed gaat voor en met kinderen zingen. Loise Stell zal assisteren bij 
dit programma. 

 
12.45 uur  Lunch. 
 
  Gelegenheid tot aankoop van o.a. houtwerk, kaarten van Jemima.  



 
13.30 uur  Optreden Young Ladies Choir Hadassah. Begeleiding: Arjan Wouters, orgel. 
 
14.30 uur  Pauze thee/koffie/fris 
 
14.45 uur  Keuze programma: 
 

Ontmoeting met: Lana Zoughbei, sr. Emmanuela, David Sawayfa, Emma 
Bakker.  Wij splitsen ons op in groepen van maximaal 20 personen. 
Gedurende 45 minuten is er gelegenheid om vragen te stellen en informatie 
uit te wisselen. 

  
Workshop: samen nadenken over acties voor Jemima. Hoe kunnen we Jemima 
bekend maken. Wilt u/jij daar over meedenken? 

  
 Reünie oud vrijwilligers en voor wie zich hier bij wil voegen.  
   
 Van 14.45 – 15.30 uur is er een kinderprogramma. Teken en kleurwedstrijd. 

Paul Cherryseed gaat voor en met kinderen zingen. Begeleiding: Loise Stell en 
Paul Cherryseed. 

 
15.30 uur  Afsluiting door de voorzitter. 
  Prijsuitreiking tekenwedstrijd. 
  Collecte voor de onkosten van de dag. 
 
15.40 uur einde dag 
 


