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Blijf het werk van Jemima steunen!



Dit is de laatste Jemima-nieuwsbrief van dit jaar. Vol met vreugdevol, maar ook 
verdrietig nieuws. Om met het laatste te beginnen: Ed Vollbehr is in de vroege 
ochtend van donderdag 15 september overleden. Als bestuur en vrienden van Jemi-
ma hebben we de rouwdienst van Ed Vollbehr bij mogen wonen. Een waardige en mooie 
dienst, waarin we ook veel meekregen. Daar werd gesproken uit de trouwtekst van Ed 
en Joke uit Hooglied 8:6: “Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm,                                                   
want sterk als de dood is de liefde.” Het leven van Ed was een leven van opofferende liefde en daarmee  
een afspiegeling van Christus. Als je bij Jemima komt, ervaar je altijd weer dezelfde liefdevolle houding 
in de zorg voor de bewoners en bezoekers.

We hebben afgelopen maanden veel mooie momenten mee mogen maken. In de eerste plaats de viering van het 
veertigjarig jubileum van Jemima in Beit Jala, met alle bewoners, bezoekers van de dagopvang en HBI, de 
ouders van bewoners en bezoekers en alle medewerkers. We waren te gast in Cremisan Monastry, een klein 
klooster met een prachtige tuin. Er waren zeker tweehonderd aanwezigen en het was bijzonder te zien hoe 
iedereen genoot. De toespraak van een Arabische moeder, die geëmotioneerd vertelde hoe Jemima het mo-
gelijk maakt dat zij als moeder en ook haar gezin een ‘normaal’ leven kunnen leiden, zal ik nooit ver-
geten. Namens het bestuur mocht ik ook het woord voeren. Ik heb daar benadrukt dat Jemima onderdeel is 
van de Arabische cultuur, en ook hoe belangrijk het is dat het werk van barmhartigheid vanuit de liefde 
van het hart gedaan wordt. 

Een tweede hoogtepunt was de viering van het Jemima-jubileum in Houten. Elders in dit nummer meer daar-
over. Persoonlijk heb ik deze dag als een hoogtepunt ervaren en de sterke binding met de vrienden van 
Jemima gevoeld. Jemima in Bethlehem is een familie, maar in Nederland geldt dat niet minder.

Zijn er dan geen zorgen? Ja die zijn er ook.Er zijn zorgen over visa.Om die reden heeft Liesbeth Wes-
terman na twaalf jaar (!) terug moeten keren naar Nederland. We hopen en bidden dat er weer een opening 
komt. En er zijn zorgen over de gezondheid van bewoners. Op dit moment is dat vooral voor Shadi, die 
verschillende operaties aan zijn ogen moet ondergaan. En Allison,onze social worker in Eber, die behan-
delingen tegen kanker ondergaat. Laten we deze punten meenemen in ons gebed. Tot slot mag ik mijn waar-
dering uitspreken voor al het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. De stroom vrijwilligers is weer op 
gang gekomen. Heel verblijdend! 

Egbert Klop, voorzitter Jemima

Vreugde en verdriet

Xxx
Het veertigjarig jubileum van Jemima in Beit Jala werd gevierd met alle bewoners, bezoekers van 

de dagopvang en HBI, de ouders van bewoners en bezoekers en alle medewerkers. 

Beeld: Jemima
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Verlies van een vader

Ed Vollbehr en zijn eerste vrouw Heleen 

trokken begin jaren tachtig naar Bethlehem. 

In eerste instantie wilden ze blinde 

kinderen helpen, maar omdat voor hen 

genoeg hulp voorhanden bleek, besloten ze 

het roer om te zetten. Het echtpaar Vollbehr 

ging –op verzoek van de Israëlische 

In memoriam

Op 15 september overleed op 76-jarige leeftijd Ed Vollbehr, 

oprichter van stichting Jemima. Hij richtte in 1982 met zijn 

vrouw Heleen in Beit Jala, vlakbij Bethlehem een tehuis op 

voor kinderen met meervoudige beperkingen. 

regering- werken met Arabische kinderen 

met meervoudige beperkingen op de 

Westelijke Jordaanoever. In 1984, werd in 

Nederland de Stichting Jemima opgericht 

om het werk van Ed en Heleen te 

ondersteunen.

 

“En de koning zal hun antwoorden: 

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 

hebben voor één van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders 

of zusters, dat hebben jullie voor mij 

gedaan.’

Dit vers uit Mattheüs 25:31-46 (NBV) 

motiveerde Ed en Heleen om te gaan 

zorgen voor baby’s en kleine kinderen met 

een beperking, die aanvankelijk te 

vondeling werden gelegd. Zij namen deze 

kinderen liefdevol op in hun huis, leerden 

hen Nederlands en Arabisch te spreken en 

gaven hen een christelijke opvoeding via 

bijbel lezen, bidden en zingen. In hun werk 

werden Ed en Heleen ondersteund door 

vrijwilligers die hun visie deelden. De 

video’s uit de beginperiode laten zien met 

welke enorme inzet en toewijding dit werk 

werd gedaan. 

 

Vollbehr werkte ruim twintig jaar in Beit 

Jala. Na het overlijden van zijn eerste vrouw 

keerde hij terug naar Nederland en 

hertrouwde met Joke. Na het vertrek van 

oprichter Ed Vollbehr werd Jemima 

meerdere jaren aangestuurd door 

verschillende managers uit Nederland, die 

daarbij werden bijgestaan door de leden 

van het managementteam.

Vanaf februari 2011 werd Jemima 

aangestuurd door een volledig lokaal 

managementteam.  Ed Vollbehr bleef 

betrokken bij het werk van stichting 

Jemima. Bestuur en bewoners roemen 

Vollbehrs liefdevolle bijdrage. De eerste 

generatie, nu volwassen kinderen, uit het 

tehuis ervaart zijn overlijden als het verlies 

van een vader. 

Tekst: Jan Hemink

Beeld: Familie Vollbehr
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Dankbaarheid tijdens jubileum       dag

Rond half 10 lopen de eerste bezoekers de 

hal van het kerkgebouw in Houten binnen. 

De sfeer zit er gelijk goed in: Jemima-

vrijwilligers die elkaar, soms na jaren, 

weerzien en begroeten. Het valt dan ook 

niet mee om de honderd bezoekers naar de 

programmazaal te loodsen, zo gezellig is 

het. Onder de bezoekers treffen we de 

92-jarige zuster Emanuela die zich in het 

verleden jarenlang heeft ingezet voor 

Jemima en speciaal voor deze dag vanuit 

het buitenland naar Nederland is gekomen. 

U hebt iets gemist als u er niet bij was op 24 september 

2022. Het was een bijzondere dag. In veel opzichten. Er 

was iets te vieren. Er was dankbaarheid. Er was ruimte om 

te herinneren en om te herdenken. Er was ruimte voor 

gezelligheid en ontmoeting. Kortom: de jubileumdag in 

verband met het 40-jarig bestaan van Jemima was een dag, 

waarop we met veel vreugde terugzien. 
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Dankbaarheid tijdens jubileum       dag

Bestuursvoorzitter Egbert Klop opent de 

ochtend met een Bijbelgedeelte, waarin 

benadrukt wordt dat we het werk van en 

voor Jemima doen vanuit de navolging van 

Jezus. Ook staan we bij de opening een 

moment stil bij het recente overlijden van 

Ed Vollbehr, oprichter van Jemima. Daarna 

krijgt prof. dr. Bernhard Reitsma het woord. 

In zijn lezing gaat hij in op de diepe 

verbondenheid tussen familie en land in het 

Midden-Oosten. Het is een boeiende lezing 

die aanzet tot verder nadenken.

Logo

In de koffiepauze worden we getrakteerd 

op speciaal voor deze dag gemaakt 

petitfourtjes met daarop het logo van 

Jemima. Daarna neemt Jan Wannink ons 

mee in een korte historische terugblik. Met 

veel flair deelt Jan enkele anekdotes vanuit 

het Jemima-verleden met ons. 

Het is mooi dat we op deze jubileumdag 

ook ‘life’ verslag krijgen van de werk dat op 

dit moment in Jemima gebeurt. 

Bestuursvoorzitter Egbert Klop interviewt 

Lana Zoughbei, de general manager van 

Jemima. Lana straalt, als ze vertelt over haar 

passie, haar werk, haar omgang met 

medewerkers en bewoners. Tijdens het 

interview blijkt dat ze ook een 

inspiratiebron is voor de bezoekers van 

deze dag. Over het interview kunt u elders 

in deze nieuwsbrief lezen. 

Tijdens de middagpauze is er voor iedere 

bezoeker een lunchpakket. Zowel de 

lunchpakketten als de petitfourtjes zijn door 

een bakkerij, die een warm hart heeft voor 

Jemima, beschikbaar gesteld. Bezoekers 

maken ruimschoots gebruik van de 

mogelijkheid om producten te kopen die 

Onder de bezoekers de 92-jarige zuster Emanuela (links)
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door bewoners van Jemima zijn gemaakt. 

Vooral de olijfhouten producten, die in de 

houtwerkplaats van Jemima zijn gemaakt, 

vinden gretig aftrek. We proeven een 

enorme betrokkenheid bij het werk van 

Jemima.

Gesprek

Tijdens het middagprogramma zijn er drie 

keuzeprogramma’s. Bestuurslid Jobke 

Debats gaat in gesprek met jonge mensen, 

die mogelijk een stage gaan doen in Beit 

Jala. In het verleden zijn daarvoor lijnen 

uitgezet vanuit het bestuur naar enkele 

scholen voor middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs. Lana Zoughbei gaat in 

gesprek met een groep bezoekers over de 

mogelijkheden van het adopteren van 

bewoners van Jemima. Door het 

enthousiasme van Lana komen ook allerlei 

andere zaken rondom het werk ter sprake. 

In de derde zaal vertellen vrijwilligers het 

één en ander over hun bijdrage aan Jemima. 

Corine van Staalduinen uit Ermelo vertelt 

over de impact van haar vrijwilligersperiode, 

begin jaren ‘90, op het verdere verloop van 

haar leven. Jemima zit nog steeds ‘in haar 

hart’. Wiebe en Jeannette Oosterhaven uit 

Nunspeet vertellen over het 

vrijwilligerswerk dat ze in de maanden 

maart t/m mei 2022 in Jemima gedaan 

hebben. Ook uit deze bijdrage blijkt 

enthousiasme. Ze hebben het enorm naar 

de zin gehad en zijn blij dat ze een steentje 

hebben mogen bijdragen in de begeleiding 

van medemensen met een ernstige 

beperking. 

Voordat Egbert Klop de dag afsluit wordt 

nog bekend gemaakt wie de winnaar is van 

de prijsvraag uit het jubileummagazine. Zie 

verderop in deze nieuwsbrief. Al met al 

mogen we terugzien op een prachtige en 

zinvolle jubileumdag. De komende jaren 

willen we dan ook graag verdergaan onder 

de zegenende handen van onze God. We 

weten en beseffen dat ons werk alleen 

onder Zijn zegen vruchtbaar zal zijn.

Tekst: Albert Strijker

Beeld: Albert van Frankenhuyzen

40 jaar

Ruimte voor gezelligheid en ontmoeting

Prof. dr. Bernhard Reitsma
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Lana vertelde naar aanleiding van mijn 

vraag naar het startpunt om bij Jemima aan 

de slag te gaan, dat ze het aanvankelijk 

helemaal niet zag zitten om met 

gehandicapten aan het werk te gaan. Zwaar, 

moeilijke situaties, omgaan met tegenslagen 

en zo meer.

Judith van Weelden was in die tijd ook als 

vrijwilliger bij Jemima werkzaam. Judith 

heeft Lana geadviseerd om alle papierwerk 

en administratie maar even te laten voor 

wat het is, en zich te richten op de zorg en 

de kinderen. En daar je motivatie uit te 

halen. En het werkte. Saillant detail is dat 

dezelfde Judith mijn vrouw en mij 

gemotiveerd heeft om betrokken te worden 

bij Jemima. Iets moois begint vaak heel 

klein. 

Ook heb ik Lana uitgedaagd om haar 

‘Jemima toekomstdroom’ aan mij, maar ook 

aan alle honderd aanwezigen te vertellen. 

Als bestuurslid is dat best een riskante 

vraag, want als er dan iets op tafel komt dat 

iedereen een goed idee vindt, dan kunnen 

we het als bestuur al bijna niet meer 

afwijzen. En ik weet, Lana bruist van de 

ideeën en de initiatieven en loopt door haar 

enthousiasme soms voor de troepen uit.

Gelukkig liep het goed af. Lana’s droom is 

het oprichten van de Jemima Academy, met 

als doel onderwijs te bieden met betrekking 

tot het werken met en voor mensen met 

een handicap. Een prachtige droom, want 

dit is er op de Westbank niet. Wie weet is dit 

ook iets kleins, dat in de toekomst kan 

opbloeien. 

Veertig jaar lang was Jemima ‘als een duif’. 

Een warm huis en een schuilplaats. (Jemima 

betekent ‘duif’) Samen vormden we één 

grote familie. We lachten en huilden, we 

faalden en er waren successen. Soms 

moesten we lang wachten, maar we bleven 

geloven in onze opdracht. Veertig jaar: 

geweldige herinneringen en prachtige 

momenten.  Jemima werd opgericht in 1982 

in een klein huis in de geliefde stad Beit Jala. 

Met het verstrijken van de jaren breidde het 

werk van Jemima uit. We leerden onderlinge 

verschillen te accepteren. Moeilijke dingen 

daagden ons uit, maar juist daardoor bloeide 

en groeide het werk.  De medewerkers 

hebben veel mogen planten in de harten 

van de mensen.  

Jemima toverde een glimlach op de 

Als laatste de vraag waarom Lana gekozen 

heeft om in Jemima te gaan, maar ook te 

blijven werken. Lana ervaart een sterke 

roeping om christelijke zorg aan 

gehandicapten te geven op de Westbank. 

Ze zou op andere posities meer aanzien of 

inkomen kunnen verwerven, maar ze weet 

zich sterk verbonden met de bewoners, de 

bezoekers en de ouders. Het is zoals ze zei 

op de jubileumdag: “This is my family, the 

Jemima family.”

Tekst: Egbert Klop

Beeld: Albert van Frankenhuyzen

gezichten van haar kinderen en jongeren. 

Jemima droeg bij aan het vergroten van het 

bewustzijn van de gemeenschap over de 

uitdagingen, successen en capaciteiten van 

personen met een ernstige handicap. 

We vierden Jemima-dag in Beit Jala op 8 

september 2022. Er waren gezellige 

activiteiten voor de kinderen; ze zongen en 

dansten. Werknemers werden waarderend 

toegesproken en kregen kleine geschenken 

en certificaten als dank voor hun inzet.  Met 

z’n allen zongen we het - voor deze dag 

speciaal gemaakte- ‘Jemima-jubileumlied’. 

Eén van de moeders zei in een zeer 

emotionele toespraak een zin die ik nooit 

zal vergeten: “Jemima laat me voelen dat ik 

een normale moeder ben en mijn dochter 

een normaal kind is, dat zich mag 

voorbereiden op school.” Het was een heel 

speciale dag, omdat we ons succes door al 

die jaren heen mochten vieren.

 Jemimavrienden, vrijwilligers en 

bestuursleden: bedankt voor alle steun die 

ons jarenlang in staat stelde om deze 

kinderen in ons land te dienen.

 

Tekst: Lana Zoughbei

Beeld: Jemima

Droom van Lana
Op de jubileumdag heb ik Lana in de vorm van een interview 

een aantal persoonlijk vragen mogen stellen. Ik pik er een 

paar punten uit voor deze nieuwsbrief, hoewel het moeilijk 

is om een ‘life interview’ in woorden te vangen. 

Jemima als duif
Veertig jaar. Het begon met geloof en passie, en bleef bestaan 

door liefde, geduld, hoop en tederheid.  

Lana Zoughbei

“Jemima laat me voelen dat ik een normale 

moeder ben en mijn dochter een normaal kind 

is, dat zich mag voorbereiden op school.” 
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Jemima is een Christelijke instelling 
in Beit Jala (bij Bethlehem) 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@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Giften
Als u ons werk wilt steunen, 
kunt uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer 
NL53 RABO 0367 5075 60
t.n.v. de Stichting Jemima,
Capelle aan den IJssel
(Vermeld s.v.p. uw naam en 
adres zodat wij u kunnen bedanken.)

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 Capelle 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
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Drukkerij
Torendruk Grafische Producties B.V.

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe 
adres doorgeven?

Van het bestuur

Colofon

Nieuwe
bewoner

Presentaties

Na een lange periode van (corona)beper-
kingen kan het werk van Jemima weer goed 
onder de aandacht gebracht worden bij 
verenigingen, clubs, ouderenmiddagen en 
scholen. Wie belangstelling heeft voor een 
presentatie kan contact opnemen met het 
bestuur van Jemima: info@jemima.nl We 
komen graag bij u langs.

Winnaar

In het jubileummagazine van afgelopen 
september was een prijsvraag opgenomen. 
De juiste oplossing was ‘Elk kind is waar-
devol in Gods ogen.’ Onder toeziend oog 
van secretaris Jan Hemink werd door Lana 
Zoughbei de winnaar getrokken: Adri de 
Graaf uit Harderwijk. De secretaris heeft 
haar gebeld en gefeliciteerd met de prijs: 
twee vliegtickets naar Israël en een verblijf 
van vijf overnachtingen in Jemima. Mevrouw 
de Graaf was blij en verrast. 

Klusteam

Er wordt door het bestuur gewerkt aan 
een meerjaren onderhoudsplan. Eén van 
de onderdelen is het renoveren van enke-
le verdiepingen van gebouw Helena. Een 
groot deel van het werk kan door vrijwil-
ligers gedaan worden. Op de jubileumdag 
werd door Jan Wagenaar geopperd om een 
netwerk op te bouwen van technische vrij-
willigers die ter plaatse bij Jemima onder-
houds- en reparatiewerk gaan doen. Deze 

suggestie is opgepakt. Inmiddels hebben we 
een team van ongeveer tien vrijwilligers dat 
hieraan deelneemt. Er is veel achterstallig 
onderhoud, waardoor we de komende jaren 
voldoende werkaanbod hebben. Ook wordt 
de komende jaren de verwarmingsinstallatie 
vervangen en verduurzaamd. Inmiddels is er 
vanaf begin dit jaar een vijftal teams geweest 
dat veel goed werk verzet heeft, zoals de 
volledige renovatie van twee badkamers op 
de tweede verdieping. Als u interesse heeft 
om te klussen in Jemima: neem contact op 
met Jan Hemink of Egbert Klop. Het mooiste 
is om met een klein team van twee tot drie 
mensen te gaan, voor een periode van twee 
tot drie weken. 

Social media

Om het werk van Jemima bekendheid te 
geven wordt volop gebruik gemaakt van 
social media. We hebben Loïse Stell, klein-
dochter van Joke Vollbehr, als opvolger van 
Jan Wannink bereid gevonden de commu-
nicatie via Facebook en Twitter op zich te 
nemen. Fijn dat zij zich op deze wijze wil 
inzetten voor het werk van Jemima. We 
missen nog een beetje de jongere generatie, 
die een stage of een periode van vrijwilli-
gerswerk wil doen. Het is een levenserva-
ring die je nooit meer kwijtraakt! We zien 
uit naar de komst van deze groep, want we 
weten: dat zijn of worden goede ambassa-
deurs van Jemima.

Tekst: Egbert Klop en Albert Strijker

ISSN 0928-7442

Ghaida is het jongste meisje op de 

zorgafdeling.  Ze is ruim twee maanden 

geleden naar Jemima verhuisd. Ze is 

twee jaar geleden geboren. Ghaida is 

een heel mooi meisje. Ze heeft geen 

ouders meer, maar het Jemima-team wil 

haar familie nu zijn. Ghaida is heel 

actief en ze kan al redelijk goed 

communiceren. Ze houdt ervan om 

geknuffeld te worden. Elke dag gaat ze 

met plezier naar de dagbesteding in 

gebouw Eber en ze speelt graag met 

Shadi. Soms hebben ze ook behoorlijk 

ruzie, net zoals een als broer en zus dat 

soms ook hebben. 

Welkom Ghaida!

Pa
gi

n
a 

8

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl


