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Wat is het heerlijk als in de zomer de zon schijnt! De
zon geeft licht en warmte. Wat kunnen onze kinderen er
van genieten! De een zit mijmerend op een schommel
en de ander loopt/rijdt op zijn looptoestel om te leren
lopen. Natuurlijk kan het ook wel drukkend warm
zijn, maar toch verkiezen we dat boven de koude
wintermaanden.
In de Bijbel lezen we ook over de zon.
De zon is de bron van het licht en
van het leven in de natuur. De Heere
spreekt er over dat Hij dat Zelf is. Hij
zegt in Johannes 8: “Ik ben het licht
der wereld; die mij volgt, zal in de
duisternis niet wandelen, maar zal het
licht des levens hebben”. Dat volgen kan
alleen door het geloof in Jezus, de Zoon
van God. Hij is het Licht van de wereld!
Dat is ook de Bijbelse boodschap
die we de bewoners van Jemima mee
trachten te geven. Dit is niet altijd
eenvoudig omdat de één gemakkelijker

te bereiken is dan de ander. Toch mag
het personeel dat in alle eenvoud
doen. Het is soms ontroerend om op te
merken hoe de bewoners luisteren. Zo
mag naast de betoonde barmhartigheid,
ook de Bijbelse booadschap worden
doorgegeven in
een omgeving waar
dit steeds minder
mogelijk is.

Kees Bel,
voorzitter

Als u het
goed vindt...
...wil ik deze keer eens iets over
mezelf vertellen: Sinds 2005 werk
ik met mensen met een handicap.
Dat was in het begin niet iets wat
ik zo graag wilde, maar er werd
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mij een baan in de gehandicaptenzorg
aangeboden en die heb ik aanvaard
omdat mijn financiële situatie niet erg
gunstig was en ik dus geld nodig had.
In de loop van de afgelopen veertien jaar
echter ben ik gaan inzien dat ik voor dit
werk, dat ik dus eerst niet graag wilde
doen, in de wieg ben gelegd. Hier ben ik
voor geboren. Ik zou niet weten wat ik
anders zou moeten doen in dit leven. Ik
heb ook nooit gestreefd naar een baan
als manager om de positie. Ik liet me
altijd leiden door wat mijn hart me ingaf
en niet zozeer door wat mijn verstand
ervan vond.
Mijn baan in Jemima verrichtte ik met
hart en ziel. Daar heb ik geleerd wat
het is vanuit liefde te werken. Wat het
betekent om iedere morgen weer met
een brede glimlach te mogen beginnen.
In Jemima heb ik mezelf als persoon
mogen ontdekken, als mens, als moeder,
als christen.
Aan het eind van 2018 zegde ik mijn
baan bij Jemima op om mij geheel aan
mijn studie te kunnen wijden, maar toen
het bestuur me belde met de vraag of ik
terug wilde komen, heb ik geen moment
getwijfeld, omdat mijn hart zei: “dit is
de plaats waar je het meest van houdt.
Ga terug zonder je zorgen te maken
over invulling van details of over een
contract, of onderhandelingen met het
bestuur. De afgelopen acht jaar heb jij
en het bestuur keihard gewerkt aan de
verdere opbouw van Jemima, laat al die
inspanning niet voor niets zijn geweest.”
En zo werd voor mij de zevende juni
van dit jaar een hele fijne dag toen
ik de blije gezichten weer zag van de
kinderen en de werkers, die mij kwamen
verwelkomen, toen ik mijn vertrouwde
kantoor weer binnen mocht stappen,
weer uit kon kijken vanaf mijn balkon
over Beit Jala.
Wilt u voor mij bidden, voor mij en
mijn team, dat we ons werk goed zullen
mogen doen, in het belang van de
bewoners?

Lana Zoughbei

Trek het land in Jemima!
Het bestuur van stichting Jemima heeft besloten om op meer beurzen
en evenementen in de christelijke achterban aanwezig te zijn. Op deze
beurzen willen we delen welk prachtig werk er mag gebeuren dankzij
alle Nederlandse donateurs. Daarnaast verkopen we onder andere de
olijfhouten producten uit de werkplaats van Jemima. We doen bij deze
graag een oproep: “Lijkt u het leuk om als vrijwilliger met enige regelmaat
voor Jemima op een beurs of markt te staan?” Meldt u dan aan via
peterheemskerk@jemima.nl; hij neemt graag contact met u op!

Jemima trekt deze zomer
het land in!
Deze zomer kunt u ons vinden op diverse plaatsen.
Komt u ons ook bezoeken?
23 juli 2019

Camping Betteld

Zelhem

20.00 - 22.00

23 juli 2019

Duikenburgse dagen

Echteld

10.00 - 21.00

24 juli 2019

Duikenburgse dagen

Echteld

10.00 - 21.00

25 juli 2019

Duikenburgse dagen

Echteld

10.00 - 17.00

27 juli 2019

Braderiedag Kleine Belties Hardenberg 10.00 - 16.00

31 juli 2019

Terdege Zomerfair

Barneveld

10.00 - 21.00

01 aug 2019

Terdege Zomerfair

Barneveld

10.00 - 21.00

02 aug 2019

Terdege Zomerfair

Barneveld

10.00 - 21.00

03 aug 2019

Terdege Zomerfair

Barneveld

10.00 - 17.00

Om dankbaar voor te zijn
Met een bepaalde regelmaat
ontvangen wij via de post
een grote doos gevuld met
Brinta. Wij zijn hier erg blij
mee, omdat de kwaliteit erg
goed is en de sondes hiermee niet verstopt raken. Wilt
u ons ook met iets verrassen? Heel graag, maar let u
wel op de grootte van de
pakjes? Vermeld altijd dat
het om een geschenk gaat
en let op het formaat. Wij
moeten anders invoerrechten betalen. Voor
de zekerheid kunt u het
beste contact met ons
opnemen betreffende de
mogelijkheden.
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Eindstage
Mijn naam is Jo Anne van
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Klinken en onlangs ben
ik in Bethlehem 19 jaar
geworden; ik kom uit
Hendrik-Ido-Ambacht.
Op dit moment doe ik
bij Jemima de eindstage
van SAW niveau 4. Deze
opleiding volg ik aan het
Hoornbeeck in Rotterdam.
Mijn school heeft dit jaar een grote actie
gehouden voor Jemima. David Sawayfa
kwam hiervoor op school een presentatie houden. Tegelijkertijd kwam ik ook
met Jemima in aanraking via het werk
van mijn moeder. Bij Jemima waren
ze nog op zoek naar vrijwilligers. Ik
besloot te solliciteren voor mijn eindstage en werd aangenomen. Een leuk detail
was het 2e gesprek met de voorzitter: dit
gesprek werd door mijn ouders uitgevoerd, want ik was op de dag van de
afspraak ziek.
Tijdens mijn stage ontdekte ik steeds
meer, dat deze kinderen allemaal iets
heel speciaals hebben, waardoor ze
heel veel voor mij zijn gaan betekenen.
Ondanks hun beperkingen kunnen ze
je heel veel liefde geven en haal je heel
veel voldoening uit je werk. Het is zo
gaaf om kinderen uit een slechte thuissituatie hier te zien opbloeien. Onder het
genot van een wijntje op het balkon kan
ik hier ‘s avonds wel uren over nadenken en dankbaar zijn dat er hier zo’n
plaats is voor deze prachtige kinderen.
Ik heb niet altijd het verlangen gehad
om de gehandicaptenzorg in te gaan.

Ik vond gehandicapte mensen altijd
een beetje ongemakkelijk. Mensen in
mijn omgeving raadden mij telkens aan
om de gehandicaptenzorg in te gaan.
Ze vonden dit beter bij mij passen. Op
mijn eerste werkdag voelde ik mij gelijk
helemaal thuis en nam ik het liefst deze
kinderen mee naar huis. Inmiddels ben
ik ervan overtuigd dat mijn toekomst
qua werk in de gehandicaptenzorg ligt.
De dagelijkse werkzaamheden op
Jemima bestonden uit: de kinderen
uit bed halen, wassen, douchen, eten
geven en verschonen. Maar ook diverse
activiteiten, snoezelen, koffie drinken,
Arabisch leren en tussendoor ook
nog mijn diploma proberen te halen.
Verder ook nog als bijkomende werkzaamheden een beetje voor gastvrouw
spelen voor Nederlandse bezoekers.
Soms komen groepen ons bezoeken,
maar ook mensen die in het gastenhuis
verblijven.
Het is hier een mannencultuur, als
blonde Nederlandse dame val je wel
op in deze omgeving. Hierdoor let je
veel bewuster op je kleding en zorg je
dat schouders en knieën bedekt zijn.

Mensen zijn verder heel gastvrij, en
vertellen graag wat over hun cultuur. Ze
laten je graag van alles ervaren en laten
je graag hun culinaire hoogstandjes
proeven.
Er zijn wel verschillen met een stage in
Nederland. In Nederland is alles veel
meer tussen de lijntjes, daar hou ik zelf
niet zo van. Ze maken zich hier om hele
andere dingen druk dan in Nederland.
Daar staan methodes van werken
centraal, hier veel meer het geluk van
het kind. Daarnaast zijn ze veel meer
voor kleine dingen dankbaar. Je ziet hier
hoe goed de zorg in Nederland is vergeleken met hier, we mogen dan zeker niet
klagen. In Nederland klagen veel instellingen over dat ze te weinig geld krijgen
van de overheid, Jemima krijgt helemaal
geen subsidie.
Tot slot, wil je aan het einde van je stage
nog wel terug naar Nederland? Nee,
maar ik moet wel. Ik moet mijn immers
mijn diploma ophalen. Als ik niet terug
ga dan komt mijn vriend of mijn familie
wel om mij halen!
Interviewer: Peter Heemskerk

Kijk op www.jemima.nl
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Het levensverhaal
van Khaula
Khaula heeft een zuster Abeer die
geboren werd in 1984 en een broer
Mohammad die geboren werd in
1985. Na de bevalling van een derde
gehandicapte kind scheidde Khaula’s
vader van haar moeder en trouwde
hij met een andere vrouw. Waar haar
biologische moeder nu woont, is
niet bekend. De nieuwe vrouw van
haar vader weigerde zorg te dragen
voor drie gehandicapte kinderen
en sloot ze op in een kamer. Beiden
hadden een paar gezonde kinderen
en besloten hen te scheiden van
gehandicapte kinderen.
Khaula is een vrolijk persoon die graag
contact met anderen heeft; ze ontvangt
graag liefde en aandacht. Soms dwingt
ze mensen om haar aandacht te geven.
Ze is heel slim, ze weet wat ze wil en
is erg vriendelijk. Ze is een emotioneel

persoon en kan binnen enkele
seconden schakelen tussen geluk en
verdriet. Ze vindt het leuk om omringd
te zijn door mensen en kan het niet
aan om alleen te zijn. Ontdek elke
dag iets nieuws. Haar concentratie is
beperkt voor een paar minuten. Ze
kan afgeleid worden door van alles in
haar omgeving. Daarom heeft ze veel
structuur en begeleiding nodig.
Khaula kan veel van alle dagelijkse
dingen zelf doen. Ze heeft soms slechts
een klein beetje hulp nodig. Anders ziet
ze een activiteit als een groot probleem.
Zij is een vriendelijke en zachte vrouw
van 38 jaar. Vanwege haar handicap
heeft ze verschillende tekortkomingen
in bewegen, communicatie en gedrag.
Daarom woont ze in een omgeving die
haar ondersteunt om deze tekorten
op een goede manier aan te pakken.
Khaula kan niet praten; ze kan geluiden

produceren waarvan sommige als
een woord klinken, maar het is niet
helemaal duidelijk en daarom is
communiceert ze gemakkelijker met
tekens en symbolen.
Khaula is geboren op 1 januari 1981
en ze komt de omgeving van Ramallah.
Zij kwam als 9 jarig kind op 11 januari
1990 op Jemima wonen. Haar diagnose:
verlamming van de hersenen (hersenverlamming) en mentale retardatie.
Haar mentale leeftijd is ± 2,5 jaar.

Uitbreiding groep Lemuel
Sinds kort maakt Sireen deel uit van de
groep Lemuel. Ze heeft 3 zusjes en komt uit
de omgeving van Hebron. Bij de bevalling
is er iets misgegaan, waardoor ze meervoudig gehandicapt is. Ze is spastisch, kan niet
praten en heeft een verstandelijke beperking. Via een zusterorganisatie kwam het
verzoek om Sireen op te nemen. Ze is 10 jaar

oud, maar heeft een groeiachterstand mede
veroorzaakt door ondervoeding. Verder heeft
ze fysiotherapie en logopedie nodig, die
ze binnen Jemima krijgt. Van dinsdagochtend tot vrijdagochtend verblijft ze binnen
Jemima, de andere dagen is ze gewoon thuis.
Op dit moment huilt ze nog veel, en moet ze
nog erg wennen aan de nieuwe omgeving.

Thuis voelen op Jemima
Zoals u weet heeft Jemima een gastenhuis
“De herberg”. Vrienden van Jemima kunnen
daar tegen een vergoeding één of meerdere
dagen verblijven. Onlangs hadden wij gasten
die zich zeer thuis voelden en die volledig uitpakten. Met hun goedkeuring werd
bijgaande foto gemaakt. “Wat een gezellige

kamer kunnen wij constateren”. Komt u ook
bij ons overnachten? Wij proberen u een
zo’n aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen. U bent van harte welkom. Voor reservering en informatie kunt u contact opnemen
met: Cor van Hengel, tel. 06-54723604 of
stuur een e-mail naar info@jemima.nl.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Evangeliefeest
Recent vierden we Pinksteren. Pinksteren is het
feest van de uitstorting van de Geest. God maakt Zijn
beloften waar. “Daarna zal het geschieden dat ik Mijn

Pinksteren vond plaats tijdens het Joodse
Wekenfeest. Het Wekenfeest was een
van de drie zogenaamde Pelgrimsfeesten
(Deut. 16:16). Pelgrims reisden naar
Jeruzalem om daar hun gaven aan God
te geven. Overigens niet voor de eerste
keer; vijftig dagen voor het Wekenfeest
werden de zogenaamde eerstelingen van
de oogst al aan God gewijd (Lev. 23:10).
Ziet u de parallel? Vijftig dagen voor
het Wekenfeest stond Christus op uit
het graf. Hij ging als “Eersteling” Zijn
kinderen voor (vgl. 1 Kor. 15:20). En nu tijdens Pinksteren - is de tijd van de volle
oogst aangebroken. Naar Gods belofte:
“Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle
vlees...” ( Joël 2:28-29). Het Wekenfeest
is echter niet alleen een oogstfeest. Het
herinnert ook aan de wetgeving op de
Sinaï. Dat vond immers ook vijftig dagen
na Pesach plaats (Deut. 16:9-11).

Er zijn opvallende parallellen tussen
het Wekenfeest en Pinksteren. Eén van
de treffendste betreft de reactie van
betrokkenen. Het Wekenfeest is het
feest van de wet. De wet stelt een mens
schuldig (Rom. 3:20). Dat bleek al aan
de voet van de Sinaï. Maar liefst 3000 (!)
Israëlieten stierven vanwege de zonde
met het gouden kalf - vanwege overtreding van de wet (Ex. 32:28). De Geest
van Pinksteren maakt echter levend;
maakt van het feest van de wet een feest
van het Evangelie. Het “Wat moeten wij
doen, mannenbroeders?” (Hand. 2:37)
wordt beantwoord met de aansporing:
“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus,
tot vergeving van zonden; en u zult de
gave van de Heilige Geest ontvangen”
(Hand. 2:38). Het resultaat: maar liefst
3000 (!) mensen ontvangen nieuw leven
(Hand. 2:41).
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Geest zal uitstorten...” ( Joël 2:28).

Pinksteren, God maakt Zijn beloften
waar. Christus’ volbrachte werk als
Middelaar legt de vloek van de wet het
zwijgen op en baant de weg voor het
Evangelie. Het is de Geest van Christus
Die daarbij allerhande barrières slecht.
Daarom proclameren we vrijmoedig
met Petrus: “En het zal zijn dat ieder
die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden” (Hand. 2:21).
Drs. A. Groothedde, Jeruzalem

Middelwateringbouw BV helpt!
Het aannemersbedrijf Middelwateringbouw BV
sponsorde Jemima met drie grote klussen:
• Voor beide gebouwen werden de cilinders en
sleutels vervangen door een geheel nieuw sluitplan.
• Het levensmiddelenmagazijn werd aanzienlijk vergroot.
• Er is een appartement gerenoveerd en geschikt gemaakt
voor bewoning door echtparen die ons steeds een paar
maanden komen helpen.
Voor deze klussen stuurde aannemer Wim Kok eerst een
werkvoorbereider en daarna twee vakmensen om het werk te
klaren. Ook de materialen werden door hem gesponsord. Heel
hartelijk bedankt! Een prachtig gebaar!

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Joline Stephan en David samen in Joline’s winkel

Onze reis naar Duitsland
Op 11 april - een mooie lentedag - reden mijn vrouw Joke
en ik vroeg weg om David in Nijmegen op te halen voor
een reis naar Michelstadt in de Duitse deelstaat Hessen, 50
kilometer boven Heidelberg gelegen. Toch zo’n 500 kilometer rijden en Davids eerste bezoek aan Duitsland.
Tegen de middag bereikten wij onze
bestemming aan de Mauerstrasse en
werden we hartelijk welkom geheten
door de van oorsprong Nederlandse
Joliene Stephan-van der Waag in haar
unieke Jerusalem Boutique. Uniek,
want de enige in Duitsland, tevens uniek
gelegen, want naast de in 1791 gebouwde Synagoge.
Joliene voert sinds 1982 een schitterend en uitgebreid assortiment sieraden en andere Israëlproducten; met
de opbrengst daarvan ondersteunt zij
projecten in Israël, waaronder ook
Jemima. De synagoge werd in de
Kristallnacht in 1938 zwaar beschadigd
en de laatste Joodse bewoner werd
in 1943 weggevoerd. Inmiddels is het
een museum en dient hij ook weer als
Godshuis voor de Joodse gemeente.

De boutique van Joliene als buur van
de synagoge riep bij mij de associatie
met een vorm van Wiedergutmachung
op. Michelstadt ligt in het prachtige
Odenwald, heeft een prachtig historisch
Rathaus en vele vakwerkhuizen en is
een omweg waard, zeker in combinatie
met een bezoek aan Joliene’s boutique.
Michelstadt
Maar waarom die reis naar Michelstadt?
Dat zit zo. Joliene is erelid van de
Internationale Christelijke Ambassade
Jeruzalem (ICEJ). Wijlen haar echtgenoot, Christian Stephan, was jarenlang
voorzitter van de Duitste afdeling.
Tijdens het laatste Loofhuttenfeest in
Jeruzalem ontmoetten Joliene en David
elkaar weer. Dit leidde tot de uitnodiging aan David om bij gelegenheid een
presentatie over Jemima in Duitsland te

geven. Maar waar kent Joliene Jemima
en David van? Wij laten haar zelf aan
het woord. “Begin jaren 1980 - mijn man
Stephan en ik woonden in Jeruzalem
- kreeg ik van God een bijzondere
opdracht. Ik moest mijn auto volladen
met allerlei etenswaren, rijst, macaroni,
meel, olie, snoep en dergelijke en koers
zetten naar Bethlehem. Daarna moest
ik naar het dorp Beit Jala, tweede straat
rechts, eerste huis, twee trappen omhoog
en op het knopje drukken. Op het naambordje stond “Ed en Heleen Vollbehr”.
Nog nooit had ik van hen gehoord. Daar
stond dan Heleen, mager, hongerig en
vermoeid en ik zei: “Ik heb de opdracht
van God gekregen om spullen bij jullie
af te geven. Kan iemand mij helpen met
uitladen?” Heleen was helemaal ondersteboven. Op haar arm en aan haar
rokken een aantal kinderen met grote
ogen en allen met een zichtbare handicap. De gift kwam als geroepen, als een
wonder van Boven. Heleen was helemaal
in tranen. Vanaf toen zijn wij heel goede
vriendinnen geworden. Meermalen
ging ik in die tijd spullen brengen. De
scheidingsmuur was er toen nog niet.
Eens nam ik - door mijn contacten - de
Israëlische minister van Onderwijs mee,
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een muziekliefhebber. Naar Beit Jala? Hij
deinsde terug. Levensgevaarlijk! Maar
ik stelde mijn vertrouwen op God en hij
ging met mij mee. Maar hij liet mij wel
zijn pistool zien. Heleen speelde heel
verdienstelijk een stukje op de piano,
daarna de blinde Rasha en tot slot de
minister. Hij is nog een aantal malen
terug geweest.
Ben
Op een goeie dag, ik was inmiddels
reisleidster, waren wij weer met een
groep in Beit Jala. Een bedeesde, maar
zeer met de gehandicapten betrokken jongeman van 23 jaar zei zachtjes:
“Denk je Joliene, dat ik hier zou kunnen
werken?” Een paar weken later is hij met
zijn bromfiets naar Jemima in Beit Jala
gekomen. En die Duitse jongen - Ben is er nog steeds; inmiddels 54 jaar oud.
Vele jaren ben ik naar Jemima gekomen.
Heleen werd helaas ernstig ziek en is
naar menselijke maatstaven veel te vroeg
in 1998 overleden. Een verschrikkelijke
slag voor Ed, de kinderen en medewerkers. Maar God riep haar op Zijn tijd tot
Zich”. Tot zover Joliene.
Presentaties
Wij hebben ’s avonds op uitnodiging
van Joliene heerlijk gegeten in het historische restaurant Zum grünen Baum,
waarna wij naar het naburige Dieburg
vertrokken waar David in de Christus
Gemeinde voor een aandachtig publiek
de gehandicapte Arabische kinderen
van Jemima (in het Engels) op aansprekende wijze voor het voetlicht bracht
- door Joliene (in het Duits) ingeleid. De
volgende avond op dezelfde wijze een
voordracht voor een jeugdgroep van
een evangelische gemeente waarvan de
ouders als Rusland-Duitsers in de jaren
na 1990 naar Duitsland zijn geëmigreerd.
Overdag een bezoek aan Heidelberg
gebracht, de stad van de gelijknamige
catechismus. Vol indrukken en verwondering over wegvallende of ontbrekende barrières tussen Duitsers, Joden en
Arabieren, keerden wij huiswaarts, in het
bezit van een mooie collecteopbrengst
en een prachtige cheque van Joliene
namens haar Jerusalem Boutique voor
het mooie werk van Jemima.
David Sawayfa en Cor van Hengel

Zoekend op internet kwam ik bij de
website van Jemima uit en met interesse
las ik de informatie. Juist ook vanuit mijn
werk als Pedagogisch Gezinsbegeleider en
Zorgcoördinator met mensen met een
verstandelijke beperking. De verhalen
die ik had gelezen, lieten mij de weken
die volgden niet los, wat hebben wij het
hier goed in Nederland. Natuurlijk, we
hebben soms heel wat af te “mopperen” over de zorg en de werkdruk
daarin. Het maakt mij stil als ik zie hoe bevoorrecht we hier zijn met alle
hulpmiddelen; praktisch en financieel.
Korte tijd later las ik de oproep voor een “Coördinator adoptie”.
Na wat inlichtingen opgevraagd te hebben, was de beslissing al
snel genomen. Om op deze manier een schakeltje te zijn tussen de
bewoners van Jemima en de adoptieouders. Praktisch gezien gebeurt
mijn werk achter de schermen, vanaf de bank in mijn woonkamer
in het Zeeuwse. Allereerst ontvang ik de aanmeldingen, ik verzorg
de administratie daarvan. Dan maak ik een eerste brief met recente
informatie en een foto van de bewoner, deze sturen we via de post.
Ervaring leert dat de adoptieouders het fijn vinden om een foto te
ontvangen. Ik streef ernaar om gemiddeld 3-4 keer per jaar een
mailtje/briefje naar de adoptieouders te sturen met wat leuke weetjes
of recente foto’s.
Daarnaast sturen adoptieouders natuurlijk ook regelmatig post naar
Jemima toe! Wat ontzettend fijn is, dit kan best een paar weken
duren, want de reis naar de postbus is een behoorlijke onderneming.
Ik streef ernaar om de adoptieouders altijd via mail een “bedankje” te
sturen. Het mooiste is als we die kunnen voorzien van een foto met een
heel blij gezicht! Tussendoor worden er via de mail best wat vragen;
geen probleem! Wij beantwoorden ze graag!
Annelies Kriekaard

Ds. N.H. Beversluisschool te Gouda
Na een ochtend vol regen, konden ze
het in de middag drooghouden voor de
sponsorloop! Wat hebben de kinderen
hard gerend! Tussendoor hebben ze
even een pauze gehad om uit te rusten,
om daarna weer met nieuwe krachten nog een paar rondjes te rennen.
Sommige kinderen hebben wel 25
rondjes gerend voor het goede doel!
Met elkaar hebben ze een prachtig
bedrag opgehaald! Groep 8: € 702,49
voor Jemima. Samen met wat zendingsgeld kwamen we bijna aan € 900,00.
Heel hartelijk bedankt!

Steun het werk van Jemima!
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Het gezicht achter...
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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.
een kaartje
Wie stuurt
jarigen?
naar onze

Financiële adoptie

Adres:
ima
House Jem
68
5
P.P. Box 1
101402
9
m
Jerusale
Israel

Bent u adoptieouder en hebt u behoefte aan wat
meer contact? Schroom niet en stuur ons een mail!
Wij beantwoorden die graag! Bent u nog geen
adoptieouder? Mogen wij dan van deze plaats een
oproepje doen! Er zijn nog verschillende bewoners
die geen adoptieouder hebben. Maak hen blij en draag uw steentje bij! Ga naar:
https://www.jemima.nl/adoptie-formulier en meld u aan.

Volg ons op
Sociale Media

September
01 Ra’fat ( Jachin)
27 Ikram (Lemuel)
27 Nour (Lemuel)
29 Issa ( Jachin)
Oktober
09 Mohamed Abu Slima ( Jachin)
26 Abed (Eber-dagbesteding)

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
Binnenhof 40
7642 GW Wierden
Tel. 0546-433 013 /06-15020333
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

Website: www.jemima.nl
FaceBook: @Beit.Jemima

Giften
Als u ons werk wilt steunen,
kunt uw bijdrage storten op
bankrekeningnummer
NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. de Stichting
Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel

Twitter: @infoJemima
Instagram: jemima1982
Youtube/Vimeo: Stichting Jemima NGO

Adres:
House Jemima
P.O. Box 1568
Jerusalem 4101402
Israel

Augustus
3 Mohamed Adawi (Lemuel)
03 Ghina Al-Siwety (Eber)
30 Intisar Salimah (Kezia)

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

Juli
Deze maand geen jarigen

Vakantiepost
Verstuurt u tijdens de vakantie
kaarten? Neem dan ook Jemima mee
in uw schrijflust. Wat zullen onze
bewoners en medewerkers blij zijn
met de kaarten. Zij weten dan dat zij
niet vergeten worden. Doet u mee?

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.

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 aan den 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
Redactie
Jan Wannink
Drukkerij
www.grafischcentrumdetoren.nl
Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres
doorgeven?

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl

