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Het was een korte, maar koude winter ook voor onze
bewoners in Beit Jala. De gebouwen zijn dan echt versteend
en we stoken alleen hier en daar wat elektrisch bij om het
toch enigszins behaaglijk te maken. U begrijpt hoe dan
wordt uitgezien naar de lente! Nu is de lente aangebroken
en geniet men weer van de zonnewarmte en het licht.
Dan moet je als Christen wel verder
denken aan en zien op het lijden en
sterven van Gods Zoon, Die eens in
diepe duisternis op Golgotha aan het
kruis heeft gehangen, maar ook heeft
uitgeroepen: “Het is volbracht”. Hij is op
de Paasmorgen uit het graf verrezen en
heeft de dood en het graf overwonnen.
Het werd voor Zijn volgelingen allemaal
zo anders. Door Zijn opstanding heeft
Hij de dood overwonnen. Duisternis
in hun leven veranderde in licht. Door
Zijn lijden en sterven schenkt Hij nieuw

leven aan allen die in Hem geloven.
Deze boodschap mag in Beit Jala op een
eenvoudige wijze worden doorgegeven
aan de bewoners en de externe cliënten.
En al lijkt het soms alsof niet alle bewoners bereikbaar zijn,
toch weten we ook
dat voor de Heere
niets te wonderlijk is!

Kees Bel,
voorzitter

Liefde
Bij hulpverlening - ook wel
“welzijnswerk” genoemd horen liefde, regels en wijsheid.
Welzijnswerk in het algemeen zou
je een vorm van liefde kunnen
noemen, maar zonder Jezus is
het moeilijk om van mensen te
houden. Goed welzijnswerk vraagt
om regels, maar regels stellen
zonder de liefde van Jezus, is niet
genoeg. Wijsheid van de Heere
en het besef dat we het van Hem
moeten ontvangen, horen daarbij.
Vervolg op pagina 2 »
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Liefhebben is voor een gewoon
mens niet iets wat je zomaar
even doet. Het kost inspanning
om ie-mand zich veilig te
laten voelen, het gevoel te
geven dat hij of zij geliefd is.
Zo is het voor ons ook niet
altijd even makkelijk om onze
bewoners lief te hebben. Ze
kunnen soms agressief zijn,
zelf geen liefde naar jou toe
tonen. Ze bedanken je niet,
of zijn somber, chagrijnig of
boos. Met Jezus echter ben je
in staat mensen lief te hebben
en te respecteren zoals ze zijn,
zonder dat het teveel van je
vergt. Jezus is liefde en liefde
is leven.
Ik werk nu zes en een half
jaar bij Jemima. Ik heb heel
veel moeilijke en verdrietige
momenten meegemaakt. Ik
dacht altijd: “Ik ben sterk
genoeg, ik kan het wel aan”
en dat mag dan misschien zo
zijn, maar met de jaren ben ik
wel gaan beseffen dat ik mijn
kracht niet zozeer uit mezelf
put - maar veeleer uit mijn
liefde voor de bewoners - en
dat ik die liefde van de Heere
Jezus ontvang.
In het begin was het weleens
verwarrend: wanneer regels
te stellen en wanneer lief te
hebben, maar in de loop van
de tijd ontdekte ik dat het
samen kan gaan, dat je ook
regels kunt stellen in liefde.
Liefde voor de bewoners is een
geschenk van de Heere Jezus
en ik dank Hem elke dag voor
Zijn liefde.
Lana Zoughbei,
General Manager

Ik heb geen mens
“Mijn heer, ik heb geen mens om…”
Johannes 5 : 7a

Een aangrijpend verhaal...
Het blijft een van de meest aangrijpende genezingen van
Jezus. De genezing van de man die al 38 jaar lang ziek is, bij
het badwater Bethesda ( Joh. 5:1-18). Hij lag daar vlakbij de
ingang naar de Tempel, voor de drempel van Gods Huis. Alsof
de geschiedenis wil zeggen: “Heb ik een God die naar mij
omziet?” Dat doet God in de persoon van Jezus die - voordat
Hij het tempelplein betreedt - nog even in Bethesda aanwipt.
Jezus ziet de man en stelt hem dan de indringende vraag: “Wilt
gij gezond worden?” Op deze vraag geeft de man het antwoord dat me altijd weer
raakt: “Ik heb geen mens om mij in het bad te werpen”. Want - zo wordt verteld - van
tijd tot tijd komt het water in beweging en dan blijkt het genezende kracht te hebben.
De zieke is echter altijd te laat, want hij heeft blijkbaar niemand die naar hem omziet,
die echt om hem geeft. Er zijn daar voor hem geen handen aan het bed...

...gevolgd door een kritische opmerking...
In Nederland hebben we een snel groeiend aantal ouderen. Zo is ook in Beit Jala
en omgeving een groot aantal jongeren en ouderen met een handicap. Voor de zorg
aan hen bezitten we een groot aantal instellingen, vergelijkbaar met Bethesda daar
in Jeruzalem. Zorginstellingen waar van tijd tot tijd “Water in beweging komt”, dus
gezondheidszorg geleverd wordt. Van een aantal van deze instellingen wordt gezegd
dat ze bij de ingang van het Huis van God liggen. Ze kregen de aanduiding “Christelijk”
mee en bij de ingang tref je dikwijls een Bijbelwoord aan, zoals in het verpleeghuis
De Voord in Elburg, waar ik een aantal jaren mocht werken: “Dat Uw ogen open zijn,
dag en nacht, over dit huis”. Anders gezegd: Jezus loopt daar op gezette tijden binnen
en stelt de vraag die na 38, na 78, na 98 jaar niets aan kracht verloren heeft: “Wilt
gij gezond worden?” En altijd vraag ik me dan af, wat de bewoner zal antwoorden?
“De zorg is goed” of “Het zou beter kunnen” of ...”Ik heb geen mens om mij...?!” De
laatste opmerking moet ons wakker houden, als overheid, als geldverstrekker, als
zorginstelling, als werkende in de zorg, als vrijwilliger, als ... Een kritische opmerking
uit de belevingswereld van een “zorgvragende”. Zeker, het water beweegt dikwijls, dus
er is behoorlijk wat genezende kwaliteit aanwezig. Maar... blijven er in voldoende mate
“Handen aan het bed”, zodat ervaren wordt “Ik heb een mens om mij...?!”

...en een duidelijk antwoord dat ergernis wekt
Jezus strekt zijn handen uit en zegt tot hem: “Sta op, neem uw matras op en wandel”.
Hij duidt daar mee aan dat ze niet mogen gaan ontbreken: de zorgvoorzieningen, de
handen aan het bed, het bewogen hart, kortom, de mens die helpt. Zijn heelmakend
werk wordt Hem echter niet in dank afgenomen, het wekt ergernis op. “Dat had op
sabbat niet mogen gebeuren”. “Wie heeft z’n hart laten spreken en daadwerkelijk
geholpen”, zo vroegen ze de genezen man. Wij zeggen het nu zo niet meer, maar
hebben wel andere argumenten. Er komen zoveel ouderen en mensen met een
handicap en er is zo weinig geld beschikbaar. En voordat je er erg in hebt zijn er 38
jaar verstreken zonder “Een mens om mi j...” Het zal je maar gebeuren.

Een hartelijke groet,
Ds. Kees van den Boogert
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Weer naar huis
Na 3 maanden stage bij Jemima is het helaas voor mij weer tijd om
naar huis te gaan. Ik vind het ontzettend jammer om hier weg te
gaan en kijk terug op een geweldige periode, waarin ik veel heb
mogen leren en veel lieve mensen heb mogen ontmoeten!
Veel liefs,
Saskia met Mohamed
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Saskia

Paasgroeten
De bewoners van de woongroep Ruchama hebben
hard gewerkt om voor u een paasgroet te maken.
De groene kaart (rechts) is gemaakt door Intisar; de
andere twee kaarten zijn gezamenlijk gemaakt door
de bewoners van Ruchama.
De medewerkers, vrijwilligers en bestuur van
Stichting Jemima wensen u gezegende Paasdagen
2018 toe.

(Kaart van Intisar

)

Kijk op www.jemima.nl
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Mijn naam is Isabel
Twintig jaar geleden mocht ik voor een half jaar naar
Jemima en Kezia komen. Ik had net m’n studie afgerond
en stond aan het begin van m’n carrière en had nog
een paar maanden tijd. Toen ik overlegde wat ik met
deze tijd zou doen, zag ik op de Hogeschool een folder
waarin vrijwilligers in Beit Jala werden gevraagd.
Met gehandicapten had ik na mijn
examen al een jaar gewerkt. En een
time-out met deze speciale mensen
in het Heilige land, lokte me wel. Het
werden dan ook bijzondere maanden die me veranderd en erg verrijkt
hebben. Ik heb in Jemima en Kezia
gezien dat alle mensen waardevol zijn
en dan maakt het niet uit hoe en waar je
geboren wordt. Er leefden toen in Kezia
6 jonge vrouwen: Fadia, Amira, Khaula,
Ruba, Nabila en Nadia.
Kezia werd geleid door een Duits echtpaar dat ook aan dezelfde Hogeschool
als ik had gestudeerd. Ik herinner me
nog veel details. Dat we de dag - voordat
we de bewoonsters wakker maakten altijd met gebed begonnen en dat we met
die 6 bewoonsters ’s avonds met gitaar
elkaar een goede nacht wensten door
een lied te zingen. We maakten sowieso
vaak muziek. Ook heb ik heb een herinnering aan de ballenbak die in de buurt
van de ingang van het huis stond. We
hadden daar veel plezier mee net als met
de teddybeer die Einstein heette.
Ik herinner me de keuken en de woonkamer waar Barry en ik ’s morgens met
de bewoonsters oefenden aan het klimrek. We zaten vaak aan tafel om te schrijven, te schilderen of om te leren. Ook
herinner ik mij het zingen met bewegingen en het tandenpoetsen dat niet bij
iedereen populair was.
Eveneens herinner ik me de reusachtige
bananenstruiken die door familieleden
van de bewoonsters werden gebracht.
De weg naar het postkantoor herinner
ik mij goed. En dan de teleurstelling als
er in het postvak alleen post voor de
anderen lag. Maar vooral herinner ik
mij de mensen die ik in deze maanden

mocht ontmoeten. Elk op hun eigen
wijze konden zij communiceren, blij zijn
en boosheid of verdriet tonen. Ik herinner me ook het gezin dat boven Kezia
woonde - met hun gastvrijheid en de
uitnodigingen voor de kostelijke maaltijden. Nooit gingen we met één bord eten
in de maag naar huis.

“De andere cultuur
en omgangsvormen
hebben mijn blik op
de wereld verwijd.”
Ed en Heleen Vollbehr zijn heel levendig
in mijn gedachten gebleven met hun
voor mij indrukwekkende en moedgevende manier om Jemima te leiden en
te leven, zelfs toen Heleen al heel ziek
was. In een omgeving waarin het niet
vanzelfsprekend was dat gehandicapte
mensen een arts vonden die hen wilden
behandelen. Of dat deze mensen gestimuleerd zouden worden of zelfs anderen wat bij zouden kunnen brengen.

niet tussen twee mannen gaan zitten. Ik
heb ervaren dat vrouwen in de avond
niet alleen uitgingen. Ik beleefde dat
wachtende klanten bij de kapper elkaar
het haar wasten en föhnden, zodat het
allemaal wat sneller ging.
Voor mij als Duitse gaf het leven op de
Westelijke Jordaanoever ook een nieuwe
kijk op het land. Ik maakte kennis met de
controleposten, die vaak gesloten waren
of de regelmatige stop van de watervoorziening. In de zes maanden die ik in Beit
Jala verbleef kon ik in de vrijwilligerswoning één keer douchen. Meestal waren de
watertanks op het dak leeg. Al het water
voor thee, tandenpoetsen, schoonmaken
en koken moesten we vanuit Jemima naar
Kezia de berg op dragen. Wij hadden het
nog goed, omdat we het waterreservoir
onder Jemima ter beschikking hadden,
terwijl veel bewoners van Beit Jala het
water moesten kopen.
Ik ben heel dankbaar dat ik enkele
maanden in Beit Jala mocht wonen en
werken, om Jemima en de mensen daar
te leren kennen, om mijn kijk op de
wereld en het leven te verruimen. Ik
ben ook dankbaar voor de bijzondere
ontmoetingen die mij zeer verrijkt en
gevormd hebben.

Isabel Sieper,
Duitsland

Ik ben heel dankbaar voor de vriendschappen met andere vrijwilligers die
in die jaren zijn gegroeid. Na 20
jaar ontmoeten wij - zes vrouwen elkaar nog steeds voor een weekend
koken (Maglube). We halen herinneringen op aan Beit Jala, Jemima
en Kezia, onze gemeenschappelijke
tijd en de bijzondere mensen die
we daar mochten ontmoeten. De
andere cultuur en omgangsvormen
hebben mijn blik op de wereld
verwijd. Als vrouw moest ik op
straat geen man direct in de
ogen kijken en in een taxi

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

De medewerkers van de thuis-ondersteuning gaan op
bezoek bij gezinnen - in de omgeving van Beit Jala en
Bethlehem - met deze bijzondere kinderen. Allereerst
zoeken zij de mogelijkheden van het kind uit. Daarna
ondersteunt de thuiswerker de familie bij het bieden van
passende zorg en activiteiten. Ouders vinden in de thuisondersteuning erkenning, steun en bemoediging om de
zorg voor hun kind thuis te blijven geven.

Kinderen met een ernstige meervoudige
beperking hebben hun eigen mogelijkheden
voor ontwikkeling. Met kleine signalen
laten zij aan hun omgeving zien wat zij
nodig hebben. Het maakt een wereld
van verschil als de mensen om hen heen
begrijpen wat er met een kleine glimlach of
spierbeweging wordt bedoeld.

Jemima wil graag kinderen, daar waar het mogelijk
is, in hun eigen omgeving begeleiden. Dit doen wij
onder andere om de kosten voor Jemima te drukken,
maar vooral omdat het goed is voor het kind om in
een thuissituatie bij hun ouders op te groeien. Lana
Zoughbei, onze manager op Jemima, is actief betrokken
bij dit project. Regelmatig geeft zij instructie aan
ouders, lees “moeders”, hoe zij kunnen werken aan de
ontwikkeling van hun kind.

Tachtig jaar
Onlangs is Mevrouw C. Rietveld-de Kreij - uit Giessenburg - 80 jaar geworden.
Zij en haar man steunen het werk van Jemima al 35 jaar. Ter gelegenheid van
haar tachtigste verjaardag wilde zij geen cadeaus van haar kinderen, maar wel
een gift voor Jemima. Haar kinderen en 18 kleinkinderen hebben samen een
bedrag van € 900,- bijeengebracht. Wij hebben het geld inmiddels op onze
bankrekening ontvangen, waarvoor haar 85-jarige man heeft gezorgd. Heel veel
dank voor dit geweldige initiatief. Namens Jemima feliciteren wij u alsnog van
harte met uw verjaardag.

De slager voor Jemima
Bij Slagerij Bouter in Giessenburg staat een prachtige
schoenendoos op de toonbank! Gemaakt door mevrouw
de Jong uit Giessenburg. Zij zet zich al meer dan 25 jaar in
voor Jemima, heel bijzonder!
Het idee achter deze schoenendoos is, dat klanten 1% van
het aankoopbedrag aan Kindertehuis Jemima schenken.
Zowel mevrouw de Jong als Slagerij Bouter heel hartelijk
dank voor dit prachtige initiatief! Goed voorbeeld doet...

Tip: U kunt bijvoorbeeld bij uw supermarkt
vragen of zij bij het lege flesseninzamelpunt een
brievenbus willen ophangen. De klanten kunnen
het statiegeldbonnetje van lege flessen dan schenken aan de Stichting Jemima.

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Thuisondersteuning

Als het tarwegraan
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Er hing lang een grauwe sluier over het land, af en toe
onderbroken door de zon. Die enkele zonnestralen
voedden mijn verlangen naar het voorjaar.
Achter glas voelde het zelfs al
warm aan. De natuur leek volledig
uitgerangeerd, dor en doods, maar
lang duurde het niet of er werd nieuw
leven zichtbaar. Sneeuwklokjes, rank
en teer, staken fier hun kopjes omhoog,
reikend naar het licht. Hagel, sneeuw
en vrieskou trokken over, maar het
deerde deze kleine bloempjes niet. En
als je goed kijkt, verschijnen er aan de
levenloos ogende takken steeds meer
knoppen. Niets houdt ze tegen. De
natuur is diep in het verborgene al lang
weer aan het werk gegaan en ik houd
mijn adem in.

De seizoenen lopen in elkaar over,
zoals dat alle eeuwen door het geval is
geweest, maar ik blijf me er telkens weer
over verwonderen. Elk voorjaar ontroert
me het ontwaken van de natuur. En
de mens kan eraan bijdragen door te
zaaien, te bemesten en alles met water
te besproeien, maar het is God Die
het leven en de groei er aan geeft. Hij
zorgt, door de dood heen, voor nieuw
leven. Jezus zei: “Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft,
zo blijft hetzelve alleen; maar indien
het sterft, zo brengt het veel vrucht
voort” ( Johannes 12 : 24). Hijzelf was

bereid te sterven om vrucht te dragen,
veel vrucht. Hij gaf daarvoor Zijn leven
aan het kruis op Golgotha, droeg onze
zonde en schuld tot in de dood en
overwon. “Nu jaagt de dood geen angst
meer aan, want alles, alles is voldaan”.
De Heere is dood geweest, maar Hij
leeft! Zijn goedheid is er elke morgen.
Laten we Hem daarvoor danken en ook
bidden om Zijn voortdurende zegen.
Niet in de kiem gesmoord, maar volledig
openbloeiend, vrucht dragend, tot meerdere eer en glorie van Zijn Naam.
Wilma Kooiman

Eten voor Jemima
Op 31 januari werd door Jenneke Blokland-Klijn in Hardinxveld-Giessendam een benefietdiner
georganiseerd; aansluitend werd een grootse veiling gehouden. Ruim honderd mensen hadden
zich aangemeld om deze avond te komen eten voor Jemima en tijdens de veiling hoge bedragen
te bieden voor diverse artikelen.

De inzet van deze avond was geld inzamelen om de
bewoners van Jemima gedurende de winter niet in de
kou te laten zitten; het eindresultaat is een prachtig
bedrag geworden. Inmiddels is het geld van de deelnemers ontvangen en kon een mooi bedrag worden overgemaakt naar Jemima. Hopelijk blijft er aan het eind
van de winter nog een beetje geld over om Jemima ook

in het najaar te kunnen verwarmen. Alle deelnemers
en Jenneke Blokland heel veel dank voor uw hulp en
inzet. Ook Kringloopwinkel Sliedrecht bedankt voor
een cheque die wij uit handen van Gijs Zonnenberg
ontvingen. Het zou geweldig zijn dat dit initiatief wordt
voortgezet. Wie durft het aan om een benefietdiner te
organiseren? Laat het ons weten.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Ik ben...

Pagina 7

Beste nieuwsbrieflezers, mijn naam is Nour en dat
betekent “Licht”. Ik ben een tijdje geleden geopereerd aan
mijn benen: mijn spieren moesten uitgerekt worden, zodat
ik kan leren lopen. Ongeveer drie weken lang zaten mijn
benen in het gips. Ik ben blij dat ik nu weer zonder gips
om mijn benen ben. Bijna dagelijks krijg ik fysiotherapie
van de fysiotherapeuten van Jemima. Ik hoop dat ik mede
hierdoor leer lopen.

Hallo, mijn naam is Ahmed. Heeft u mijn filmpje op
Facebook gezien? Ik was op 27 februari jarig en heb een
leuke dag gehad. ’s Middags kwamen enkele medewerkers
en de bewoners van Lemuel om mijn verjaardag te vieren.
Ze hadden een heerlijke taart voor mij gebakken met
daarop 16 kaarsjes: voor elk jaar van mijn leven 1 kaarsje.
We hebben samen van de taart gegeten en toen kwam
de grootste verrassing. Ik kreeg een mooi cadeau. Een
emmertje met verschillende schepjes. Ik zal de komende
tijd veel met enthousiasme met deze spulletjes spelen.

Dank aan ds. Wout Oosterhof
Het is al enige tijd geleden dat ds.
Wout Oosterhof als predikant van zijn
gemeente - de Hervormde Kapel in
Wierden - afscheid heeft genomen; hij
mag nu genieten van zijn emiritaat.
Bij zijn afscheid heeft Wout Psalm 8: 1-3
en Mattheus 22: 34-40 uitgekozen als
Bijbelteksten voor zijn preek. Hij sprak
een oude rabbi na, volgens wie de kortste
samenvatting van de gehele Schrift bestaat
uit de eerste twee Geboden, “...en de rest
is commentaar”. “Geloof en liefde; meer is
het niet”. Uit de preek bleek ook zijn liefde
voor literatuur en muziek en mededogen
met zijn kwetsbare medemens. Tijdens de

dienst werd een collecte gehouden en deze
was bestemd voor Jemima. Levensgroot
werd een aantal mooie Jemima-foto’s via
de beamer getoond. Wout wijdde hartelijke
woorden aan Jemima en hield een vurig
pleidooi om ruimhartig te geven. Hij toonde
zich een echte ambassadeur van Jemima.
Wij wensen Wout en zijn vrouw Jelly van
harte Gods zegen voor de toekomst toe.
Wout is voormalig lid van de Raad
van Toezicht en voormalig lid van het
Bestuur van Stichting Jemima. Hij blijft
vertrouwenspersoon voor Jemima en
wil graag optreden als ambassadeur van
Jemima in het oosten van Nederland.

Ds. Wout Oos
terhof tijden
s
de Jemimadag
te Houten op
23 septembe
r 2017.

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.

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

Voor minimaal € 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 voeding, kleding,
therapie en verbandmiddelen bekostigen van een
door u gekozen bewoner. Helpt u mee? Samen maken wij het mogelijk om één of
meerdere bewoners van Jemima te onderhouden. Kijk voor meer informatie op
onze website: www.jemima.nl/financiele-adoptie; heeft u nog vragen stuur dan
een mail naar: adoptie@jemima.nl.

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 Herberg
U kunt voor een laag bedrag gebruik
maken van Jemima’s herberg, een
eenvoudig ingerichte herberg. Zie
hiervoor onze website. Wilt u gebruik
maken van Jemima’s herberg om kennis
te maken met Jemima? Of wilt u Jemima’s
herberg gebruiken om de omgeving van
Jemima te verkennen? Boek tijdig door
een mail te sturen naar: info@jemima.nl.

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.

April
6 Rahaf (dagopvang Lemuel)
2 6 Sameh (Lemuel)
Mei
1 Baha
11 Doha
23 Carmel (dagopvang Eber)
Juni
13 Fadia (dagopvang Eber)
14 Toleen (dagopvang Eber)

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

Maart
3 Lujain (dagopvang Eber)
6 Yaffa (dagopvang Eber)
23 Maram (Ruchama)
25 Qusay (dagopvang Eber)
26 Lujain Ra’ed (dagopvang Eber)
29 Adrian (dagopvang Eber)

Colofon
Jemima is een Christelijke instelling voor
Arabische kinderen en jongeren met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking in
Beit Jala (bij Bethlehem) in Israël (Westoever,
Palestijnse Autoriteit).
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
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
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

