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Je bent gepensioneerd
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ander perspectief. Het
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NEWS

Nieuwsbrief van
Stichting Jemima

OP WEG NAAR PASEN
De laatste weken zijn voor Jemima bijzonder
geweest. Lana heeft als general manager van
Jemima afscheid genomen en we mochten
de nieuwe general manager Emil Kamar
hartelijk welkom heten. We wensen hem van
harte Gods zegen toe. U leest hier meer over
in deze nieuwsbrief.
Op de groene berghellingen ten
westen van Jeruzalem hebben we de
amandelbomen zien bloeien. Een eerste
teken van het voorjaar en het nieuwe
leven. Overal zien we in het voorjaar
de prachtige kleuren van het nieuwe
leven. We leven ook in deze dagen naar
Pasen toe. Dagen waarin we, na het
lijden en sterven van de Heere, Zijn
opstanding mogen herdenken. Door
Zijn dood is er verzoening en vergeving

van zonden mogelijk geworden. Nieuw
leven voor iedereen die in Hem gelooft.
Dat geloof wensen we u als lezers en
ook allen die bij
Jemima betrokken
zijn, van harte toe.

Kees Bel,
voorzitter

Afscheid
Als je iemand aanspreekt,
verwacht je antwoord. Maak je een
grapje, dan hoop je dat iemand
erom lacht. Als je bedroefd bent,
heb je iemand nodig die een arm
om je heen slaat.
Vervolg op pagina 2 »

Blijf het werk van Jemima steunen!
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Vervolg van pagina 1 »
De bewoners van Jemima echter
reageren meestal zo niet. Daarom
was ìk het die praatte, ik lachte
met hen en ik liet hen merken
dat ik er voor hen was en dat ik
rekening met hen hield.

Beste allemaal,

Januari 2019 was mijn laatste
maand als General Manager van
Jemima. Vanaf dan zal ik niet meer
elke ochtend mijn werkkamer
instappen, ik zal mijn collega’s,
de bewoners en de bezoekers niet
meer elke dag ontmoeten, ik zal
geen telefoontjes meer krijgen,
maar in mijn hart zal er altijd een
ruime plaats blijven voor Jemima
en de gelukkige momenten
met elk van de leden van de
Jemima-familie zal ik altijd blijven
koesteren.

Jemima heeft in het Heilige Land een fantastische reputatie op het gebied van
liefde voor en hulp aan kinderen met een handicap. De positie van General
Manager is een nieuwe en spannende uitdaging waar ik heel veel zin in heb.
Hiervoor ben ik o.a. werkzaam geweest als organisator en gids van christelijke
reizen naar het Heilige Land. In mijn laatste functie, voordat ik bij Jemima kwam,
werkte ik als CEO van de organisatie “Fifth Gospel Travel”.

Dingen veranderen voortdurend
in dit leven. Sommige ervaringen
vergeten we maar liever zo snel
mogelijk, andere willen we ons
voor altijd blijven herinneren.
Ook ik sla nu een andere weg in,
maar kijk terug op een gezegende
periode. Een periode waarin
ik vele bijzondere en kostbare
mensen mocht ontmoeten.
Waarin ik heel veel heb mogen
leren: over handicaps, menselijke
mogelijkheden en juridische
aangelegenheden. Maar het
allerbelangrijkste is, dat ik heb
mogen leren is wat het betekent
om een echt mens te zijn.
Misschien is het juist daardoor dat
ik me in Jemima altijd thuis heb
gevoeld.
Ik wil iedereen waar ik mee heb
gewerkt bedanken, alle bezoekers,
al degenen die Jemima steunen
en allen die voor Jemima bidden.
Het was voor mij heel emotioneel
om dit te schrijven, maar gelukkig
ben ik er zeker van dat Jemima in
goede handen is.
Lana Zoughbei

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf aan u allen voor te
stellen. Mijn naam is Emil Kamar en ik ben de nieuwe General Manager. Ik
ben blij dat ik deze functie bij Jemima heb mogen aanvaarden. Deel te mogen
uitmaken van dit werk, beschouw ik als een voorrecht.

Ik zie ernaar uit deze nieuwe taak als
Manager van Jemima en de zorg voor de
kinderen - waar Jezus in Lucas 18:16 over
spreekt - op me te nemen en verlang ik
ernaar aan deze nieuwe uitdaging te mogen
beginnen. Ik heb al gezien dat het een fijne
groep mensen is, waarmee ik kom te werken.
Ik ben blij met de gelegenheid die me
geboden wordt om de boodschap van Jemima
in het Heilige Land te mogen blijven brengen
en in liefde en zorg voor kinderen het licht
van Zijn Woord te mogen verspreiden.
Een christelijke groet,
Emil Kamar,
General Manager van Jemima

In herinnering

Elias

Elias - geboren op 4 januari 2009 - werd
januari jl. met een luchtweginfectie in
een ziekenhuis opgenomen. Vanwege
complicaties moest hij daar 3 weken
blijven, waarna hij naar zijn ouderlijk
huis is gebracht; hij was erg verzwakt.
Elias had een degeneratieve afwijking,
waardoor het steeds minder goed met
hem ging. Op zaterdag 9 maart 2019
is hij op 10 jarige leeftijd overleden.
Een dag later heeft de begrafenis
plaatsgevonden.
Wij wensen zijn ouders, de medewerkers van Lemuel, de bewoners en overige medewerkers van Jemima sterkte bij
het verwerken van dit verlies.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Gastvrij en bijzonder

Jemima’s herberg
Het is nu al meer dan 20 jaar geleden dat
we een avond over Jemima bijwoonden.
Het raakte ons met hoeveel liefde er
voor kinderen met een meervoudige
handicap gezorgd werd en hoe daarvan
iets van Jezus’ opdracht zichtbaar
werd. Sindsdien steunen we dit werk.
Toen we in februari voor 10 dagen
naar Israël gingen, wilden we daarom
graag bij Jemima langsgaan om het met
eigen ogen te zien en dat is mogelijk
omdat Jemima sinds enige tijd een
gastenverblijf heeft.
Drietalig
We hadden een geweldige gastheer
in David Sawayfa, die opgegroeid is
in Jemima. Hij haalde ons op bij het

checkpoint en maakte ons wegwijs.
Hij bood ook aan onze gids te zijn en
daar hebben we dankbaar gebruik van
gemaakt. We hebben gezellige dagen
met elkaar gehad. David loodste ons
door de geboortekerk in Bethlehem,
nam ons mee over de markt en dong
snel af waar nodig.
Samen met 3 andere medegasten hebben
we een busje gehuurd en zijn we naar
Hebron, Jericho en de Dode Zee gegaan.
We zagen de tombes van de aartsvaders
en liepen op het Herodion. Maar op veel
van deze mooie plaatsen hebben we ook
de spanningen gevoeld die hier heersen,
in het bijzonder bij de gebouwde muur
die vlakbij loopt werd dit heel zichtbaar.
Met een deskundige gids als David, die

zowel vloeiend Arabisch, Nederlands
als Engels spreekt, kwamen we op
plekken waar we anders niet gekomen
zouden zijn en hoorden we ook
achtergrondverhalen, waardoor het echt
gaat leven.
Via Dolorosa
En we hebben de bewoners gezien.
Ahmed die snel de koelkast wilde
plunderen en nog net op tijd werd
tegengehouden. De werkplaats waar
Baha uit olijfhout lepels maakt. De
dagopvang waar een verjaardag gevierd
werd. We spraken de vrijwilligers en
zagen hoe het reilt en zeilt.
We zijn natuurlijk ook naar Jeruzalem
gegaan, heel goed bereikbaar vanuit
Jemima. Daar hebben we de oude
stad uitgebreid verkend. Van dichtbij
konden we een bar mitswa bij de
Klaagmuur volgen en zijn we op
vrijdagmiddag meegelopen met een stoet
medechristenen, die de kruistocht van
Jezus op de Via Dolorosa volgden.
Onvergetelijke herinneringen. Voor wie
ook plannen heeft om naar Israël te
gaan en het werk van Jemima een warm
hart toedraagt: aanbevolen om hier te
verblijven.
Kees en Margreet Aangeenbrug

De familie
Aangeenbrug
met David op
de voorgrond.

Kijk op www.jemima.nl
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’s Morgens gewekt worden door een kukelende haan.
Ontbijten met pitabroodjes met humus. Uitzicht op de
huizen in Beit Jala. Ondergedompeld zijn in een hele
andere cultuur. Van 9 tot 16 februari 2019 hebben wij een
weekje in het gastenverblijf in Jemima doorgebracht en
dat was een bijzondere ervaring. Maar niet alleen door
het vakantiegevoel. Een verblijf bij Jemima is een verblijf
met extra’s. Door het ontmoeten van mensen die bevlogen
zijn en zich inzetten voor hun medemens. Die zich soms
opofferen en zich staande moeten houden in een omgeving
vol politieke spanningen.

Even voorstellen
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Na 15 jaar terug
op Jemima
Rogelia (rechts) samen met Ghaula

Mijn naam is Rogelia Nawawieh, maar
meestal word ik Loli genoemd. Sinds
17 december 2010 werk ik bij Jemima.
In maart 2011 werd ik groepsoudste in
de groep die “Kezia” wordt genoemd
en in mei van datzelfde jaar kwam daar
de groep “Ruchama”bij. Kezia heeft vijf
bewoners: Nadia, Intisar, May, Khaula en
Haneen. Een heerlijke groep. Ruchama
telt er vier: Rasha, Rana, Maram en
Khulud. Ook een fantastische groep.

Toen ik voor het eerst in deze groepen
kwam, vroeg ik me af of ik hen wel iets
te bieden had, of ik in staat zou zijn om
iets bij te dragen aan de verbetering van
hun leefomstandigheden. Maar je zou
kunnen zeggen: het omgekeerde bleek
het geval. De meisjes gaven míj liefde en
kracht. Van hen leerde ik dat eenvoudig
van hen houden, de beste manier is om
met hen om te gaan. Ze werden als het
ware mijn tweede familie en daar ben ik

Sameh

heel dankbaar voor.
Ik hoop dat Jemima als organisatie mag
blijven bestaan en dat zij zich steeds zal
blijven inspannen dit gezegende werk
nog uit te bouwen en te verbeteren.
Moge de Heere u zegenen.
Rogelia Nawawieh Marrero (Loli)

wij zijn erg dankbaar dat hij weer in
Jemima is. Wel zal hij de komende
weken verder moeten herstellen.

Begin maart kreeg Sameh een dubbele
oorontsteking. De medewerkers van Jemima
hadden zo hun twijfels of het alleen een
oorontsteking was en daarom werd hij met
spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar
ontdekte men dat de infectie door zijn shunt
in zijn hoofd was gekomen. De dokters
hebben in eerste instantie een tijdelijke
externe shunt geplaatst. Vervolgens werd
een deel van zijn oude shunt vervangen
door een nieuwe. In totaal heeft Sameh
negen dagen in het ziekenhuis gelegen;

En toen kwam de ziekenhuisrekening:
een rekening waar je van schrikt, maar
gelukkig was dat maar van korte duur.
De thuisgemeente van Liesbeth, de
GKV in Hoogland, hield een collecte en
het totaalbedrag van € 3800,00 kon aan
het ziekenhuis worden overgemaakt.
GKV in Hoogland: heel veel dank!

Bijbels
Onlangs ontvingen wij een pakket uit Duitsland. Wij werden aangenaam verrast met Bijbels in het Arabisch, Engelstalige Nieuwe
Testamenten en kleurboeken. De Bijbels dragen bij aan het uitdragen
van onze identiteit.
Bedankt vrienden uit Duitsland / Dank an die Freunde in Deutschland!

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Arabische salade

Alles klein snijden en met de overige
ingrediënten mengen.
Uit het Jemima Kookboek

Even voorstellen: de vertrouwenspersoon
voor vrijwilligers bij Jemima
Wonen in Israël, dat klinkt voor veel
mensen best bijzonder. Heel wat mensen
kennen dit land als een zonnig en
bijzonder vakantieland. En dat is het
ook zeker! Maar ook, of juist, in Israël
is het leven zwaar. Dat merken vooral
mensen die geconfronteerd worden met
verdriet, zorgen of een handicap. Dat er
vrijwilligers zijn die vanuit Nederland
hier komen om te helpen en zo handen
en voeten geven aan hun geloof, is
prachtig!
Zelf woon ik nu bijna een jaar met mijn
man en vier kinderen in Jeruzalem.
Mijn man werkt als Israëlconsulent

voor het Centrum Israëlstudies
(www.hetcis.nl). Als gezin zijn we
druk bezig met het leren van de taal
en het vinden van een plekje in een
nieuwe omgeving en cultuur. Daarnaast
is het mooi en zegenrijk om ook iets te
betekenen voor anderen om ons heen.
Dat hoop ik onder andere te doen door
vertrouwenspersoon te zijn voor de
Nederlandse vrijwilligers die werken bij
Jemima. Een luisterend oor en een open
huis: een Hollands bakje koffie en een
goed gesprek. Om er daarna weer te zijn
voor wie op onze weg worden geplaatst.
Martha Groothedde

Eten voor Jemima

Op woensdagavond 27 maart is in Capelle aan den IJssel gegeten voor Jemima.
Studenten van het Hoornbeeck College in Rotterdam hebben het diner samen met hun
docent verzorgd. Veertig mensen namen er aan deel. David - de gastheer van Jemima’s
Herberg, - is sinds enkele dagen in Nederland en heeft een presentatie gegeven.
Bedankt studenten van het Hoornbeeck College. Wie organiseert de volgende
sponsormaaltijd? Laat het ons weten via info@jemima.nl.

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Ingrediënten:
• Tomaten, augurken, een grote ui,
verse pepermunt, peterselie
• Azijn, olijfolie, klein beetje
citroensap
• Peper en zout
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V.l.n.r. David, Martine, sr. Emmanuela en Anan.

Een medewerker van het Huis op
de Berg in Jeruzalem attendeerde
me in 1991 op Jemima, een door
Nederlanders opgezet huis voor
Arabische gehandicapte kinderen in
Beit Jala: “Zij zijn blij met alle hulp
die ze kunnen krijgen, ook al is het
maar voor een week.” Ik wilde graag
vrijwilligerswerk doen in Israël, maar
kon via mijn werk niet langer dan
drie weken vakantie achter elkaar
daarvoor opnemen.
Jemima leek dus prima te passen in dat
gegeven! In die tijd had Jemima nog
geen email, zelfs geen telefoon of fax en
de correspondentie verliep dan ook via
de post. In een brief van tante Heleen,
die ik als antwoord terugkreeg op mijn
vraag of ik voor drie weken op Jemima
zou kunnen werken, werd ik uitgenodigd voor een kennismaking met haar en
oom Ed tijdens een verlof in Nederland.
Op een regenachtige zaterdagavond in
oktober 1991 maakte ik in een woning in
Huizen kennis met het echtpaar Vollbehr
en zes van hun kinderen die op verlof
naar Nederland waren meegekomen.
Terwijl ze nog in Nederland waren, gaf
ik mijn vluchtgegevens door; dat was de
garantie in die tijd, dat een maand later
oom Ed op het vliegveld van Tel Aviv zou
staan om me op te halen. De volwassenen
van nu op Jemima, hadden in de periode
1991-1993, waarin ik uiteindelijk drie
keer in vakanties vrijwilligerswerk deed,
nog letterlijk hun kinderschoenen aan.
Ontmoetingen
De David van nu zat nog op de driewieler. Khulud vierde in die tijd haar eerste
verjaardag. Muis en Ziggy waren twee van
elkaar onafscheidelijke peuters. Anaan
deed op drie jarige leeftijd zijn intrede.
Baha en Ghada waren al ouder, die zaten
al in de klas van tante Heleen. En Rasha
met haar zus Nadia waren een beetje aan
het puberen. In de drie korte perioden

waarin ik op Jemima werkte, pakte ik
van alles aan. De eerste week werd ik
door tante Heleen wegwijs gemaakt in de
keuken: ik leerde brood bakken, citroenjam en haar beroemde mokkapasta variant maken. Daarnaast koken, afwassen,
schoonmaken, en eindeloos kinderneuzen poetsen.
Het was de tijd van 9 dagen en vervolgens 6 dagen werken met één vrije dag
tussendoor. In die periode van anderhalf
jaar waarin ik steeds een aantal weken
op Jemima kwam leerde ik een heel scala
aan vrijwilligers kennen. De vaste kern
daarvan in die tijd waren onder andere
Ada Moree, Lysette Seinhorst en Alke
Brinks. En daarnaast waren er natuurlijk
Ben en zuster Emmanuela. De vraag die
in die tijd veel gesteld werd, was: “Hoe
moet het hier op termijn, wanneer al die
kinderen groter worden? Hoe moet het
dan met de aanwas van onderaf en hoe
kunnen we voor de dan oudere kinderen
blijven zorgen?”
Mijn oma
Na de korte perioden van vrijwilligerswerk op Jemima volgde ikzelf een opleiding tot verpleegkundige en kwam ik via
een uitzending tussen 1999-2010 in een
ziekenhuis in Nablus - in het noorden van
het land - te werken. In die tijd bezocht
ik Jemima niet zo vaak. Door de Tweede
Intifada was het reizen op de Westbank
niet zo gemakkelijk en tijdrovend. Heel
af en toe maakte de Jemima-auto in die
jaren een tussenstop in Nablus, wanneer
een werkbezoek medewerkers naar het
noorden van de Westbank bracht. In de
periode waarin ik in Nablus woonde leerde ik Saalem kennen. Hij verbleef daar
in een tehuis van de Moeder Theresazusters. Later kwam hij op Jemima te
wonen, waar ik hem in die jaren een keer
bezocht; het was zo leuk om te zien hoe
hij daar opbloeide en hoeveel nieuwe
dingen hij leerde! Anaan keerde in die

TERUG
NAAR DE
JAREN 90
jaren terug van Jemima naar zijn geboortestad Nablus. Het is ruim 15 jaar later en
het kind van toen loopt in één keer als
een volwassen man zo af en toe spontaan
binnen voor koffie of om gezellig samen
te eten! Zo brachten ook David en zuster
Emmanuela een bezoek aan Nablus.
Samen met Anaan maakten we een
wandeling door de oude binnenstad van
Nablus. Zuster Emmanuela haakte daarbij
haar arm in de arm van Anaan. Op een
gegeven moment stak een aantal nieuwsgierige winkeliers hun hoofd buiten
hun winkeltje op het moment dat ze ons
zo gevieren zagen lopen. Eén van hen
maakte een vragend gebaar met zijn hand
naar Anaan: “Wie heb je daar aan je arm?”
Waarbij Anaan glunderend rondkeek en
zei: “Dit... dit is mijn oma!”, en daarmee
de winkeliers vrolijk het nakijken gaf.
Loslaten
De laatste keer dat ik Jemima bezocht
was in 2015. In vijfentwintig jaar is er
veel veranderd. De vraag van toen: “Hoe
moet het hier op termijn?”, is misschien
wel op een hele andere manier beantwoord dan de medewerkers dat begin
jaren 90 hadden kunnen bedenken. Het
werk van Jemima is op een bijzondere
manier gegroeid en heeft beslist een hele
eigen positie gekregen in de regio van
Bethlehem. Volwassen geworden kinderen van toen kiezen er voor om een eigen
weg te gaan. Soms gaat dat goed. Maar
zoals in ieder normaal gezin het loslatingsproces van kinderen meer of minder
zorgen kan geven, zijn er ook situaties
waarin dat met pijn gepaard gaat. Als
ouder, of in geval van Jemima, mentor of
verzorger, hoop je dat de basis die je hebt
meegegeven aan de kinderen, iets zal
uitwerken in hun verdere groei naar zelfstandigheid. In ieder geval dat de Heere
God zelf er mee door gaat...

Martine van Wijk
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Je bent gepensioneerd en dat zet
je leven in een ander perspectief.
Het betekent niet dat je werkzame
leven voorbij is. Er komt alleen
een ander labeltje aan het werk:
vrijwilligerswerk. Vrijwillig betekent
volgens Van Dale: uit eigen beweging.
Maar is dat vanuit christelijk
perspectief gezien wel het geval? Is het
niet zo dat God ons in beweging zet en
mogelijkheden geeft om iets te gaan
doen waarbij we niet onszelf maar de
ander op het oog hebben?
Zo hebben wij het wel ervaren. Je laat
de voorspelbare en overgeorganiseerde
Nederlandse cultuur achter je en zonder
verwachtingen, maar met de intentie
om te dienen ga je het avontuur aan
dat Jemima heet. En wat was het een
prachtig avontuur. Drie maanden hebben
we samen in Jemima mogen werken en
in Beit Jala mogen leven. We hebben
gewerkt in één van de klasjes van Eber,
in de olijfhoutwerkplaats, in de tuin en
bij de technische dienst.
Wat hebben we genoten van de ondeugende streken van Nour, van de reactie
van Samech als er Nederlandse liedjes
werden gezongen, van de opgetogen

reacties van Sundos als we aan het
bellenblazen waren, van het enthousiaste
zingen bij de weeksluiting, van de precisie waarmee Baha zijn producten van
olijfhout creëerde, van de tuin rondom
Jemima die weer onkruidvrij was. Wat
was het een avontuur om elke dag met
de bus in de omgeving van Beit Jala de
kinderen van Eber op te halen en je over
te geven aan Rober, de chauffeur, en het
chaotische verkeer. Wat hebben we elke
dag weer genoten van de eenvoudige,
maar met liefde bereide maaltijden van
Thérèse, de kok. Wat was het leuk om
met Oud en Nieuw voor de hele Jemimagemeenschap oliebollen te bakken. En
zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het waren waardevolle maanden waarin
we de liefde hebben geproefd van de
medewerkers voor de bewoners van
Jemima, maar ook van de uitdaging van
de onvoorspelbaarheid van de Arabische
cultuur. We hebben bewondering gekregen voor alle inspanningen van bestuur
en medewerkers om met elkaar van
Jemima een thuis te maken voor kwetsbare mensen.
We bidden dat het werk gezegend
mag worden en dat er ook voldoende

financiële
middelen zullen
zijn om de
toekomst in te
gaan. En wij?
We vertellen
het verhaal
verder en
we hopen
dat Jemima
voldoende
vrijwilligers
zal krijgen
om de medewerkers in
dit mooie huis te ondersteunen.
Hans en Tya

Dan weer terug in Nederland en
direct weer actief voor Jemima.
In hun kerk werd een actie
gehouden en die bracht € 400,00
op. Van dat geld werden 7 grote
slaapzakken gekocht en enkele
vrijwilligers hebben ook nog eens
extra grote slabben gemaakt.
Wat een prachtig idee. Bedankt!
(redactie).

Jemima sportief

Leuk om te weten...
Afgelopen december hadden we een ‘kaartenactie’ opgezet, met een oproepje om zoveel mogelijk kaarten te versturen naar Jemima! Prachtig
vonden de bewoners het! Zoveel post!

Bewoners en medewerkers
van Jemima hebben op 22
maart deelgenomen aan de
Bethlehem Marathon. Twee
van hen namen deel in een
rolstoel. Vijf kilometer lang
moesten medewerkers de
rolstoelen duwen. Wat een
prestatie. Bethlehem is
immers een stad met veel
smalle straten, maar ook
met veel hellingen. Het
doel werd behaald en allen
hebben de medaille ontvangen. David wist een
perskaart te bemachtigen en kon meelopen als persfotograaf.

Steun het werk van Jemima!
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Gepensioneerd
en dan...?
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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.

Financiële adoptie

e
een kaar tj
Wie stuur t
?
en
g
jari
naar onze
Adres:
ima
House Jem
568
P.P. Box 1
9101402
Jerusalem
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? Mag ik 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: www.jemima.nl/adoptie-formulier en meld u aan.
Annelies Kriekaard

Volg ons op Sociale Media
Website: www.jemima.nl
Facebook: nl-nl.facebook.com/Beit.Jemima
Vimeo: https://vimeo.com/user66690665 of ga naar www.Vimeo.com en
zoek op Stichting Jemima CGO

Jemima’s Businessclub
De eerste Jemima Businessclub is opgericht. Op
vrijdagavond 22 maart 2019 kwamen 35 jonge ondernemers uit de regio Rotterdam bijeen. Zij werden
voorgelicht over het werk van Stichting Jemima in
Bethlehem/Beit Jala. Onder het genot van een drankje
en hapje werd uitgebreid nagepraat.
Uitdaging
Is dit prachtige initiatief ook iets voor u in de regio?
Wij dagen u uit: ondernemers in midden-, noord-,
oost-, zuid- en west-Nederland. Neem contact met ons
op, dan bespreken we samen met u de mogelijkheden.

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, of beide? Laat het ons weten. Bij voorbaat hartelijk dank.

April
16 Sameh Diariha (Lemuel)
Mei
5 Yafa Abu Akker (Eber)
Juni
9 Mohamoed Sa’ad (Eber)
14 Toleen Alaameh (Eber)

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

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@housejemima.org
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, 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 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

