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Blijf het werk van Jemima steunen!

Wens
Beste vrienden van Jemima,
Inmiddels zijn we weer in de adventsweken gekomen. Waar in andere jaren
de stad Bethlehem zich juist in deze weken vulde met toeristen, is het
nu stil. Die stilte is ook merkbaar in Jemima. Juist voor onze bewoners is het ook zo
stil. Het is zo moeilijk uit te leggen waarom zij niet naar de dagactiviteiten kunnen en
waarom zij geen bezoek mogen ontvangen.
Ook voor de 40
zijn zij nu al
werkt mag niet
Jemima blijven

personeelsleden is het moeilijk. Als zij bij de dagactiviteiten werken,
maanden thuis en is er gekort op hun salaris. Het personeel dat in de zorg
elke dag naar huis, maar moet om de beurt steeds een paar nachten in
slapen. Daardoor ontstaan er minder wisselingen.

De visumproblematiek voor vrijwilligers is nog groot, maar toch zijn we dankbaar dat twee
vaste vrijwilligers inmiddels een visum voor een jaar hebben gekregen. Heel bijzonder!
Het is onze wens en bede dat de omstandigheden snel mogen verbeteren en bovenal dat in de
geboortestad van de Zaligmaker de persoonlijke vrijheid en verlossing mag worden ervaren
die Hij alleen kan schenken.
Hartelijke groet,
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Kees Bel, voorzitter Jemima

Ook voor de 40 personeelsleden van Jemima is het moeilijk. Foto: Jemima
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Eer zij God in de hoogste
hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die Hij
liefheeft (Lukas 2:14)

De herdersvelden van Efrata. Foto: Riekelt Pasterkamp

Het is druk in de Schotse kerk in Jeruzalem. We zijn in
1999, vlak voor de eeuwwisseling, samengekomen om het
Kerstfeest te vieren. Aan allen die in de kerk aanwezig zijn
wordt gevraagd met drie dingen mee te doen: met luisteren,
kijken en zingen.
Met luisteren naar de engel die zegt: voor
jullie is een Redder geboren, de Messias, de
Heer! Met kijken naar Maria, Jozef, de
engelen en herders uit Bethlehem, in rollen
die gespeeld worden door de bewoners van
Jemima. Zij laten het goede nieuws zien.
Met zingen zoals de engelen doen, die God
eren en getuigen dat met Jezus ‘vrede op
aarde gekomen is voor alle mensen die Hij
liefheeft’.
Luisteren
De voorganger, begint de dienst met de
groet ‘vrede zij u’. Hij vertelt dat God gaat
doen wat hij eeuwen daarvoor aan koning
David beloofd heeft: Er zal een koning
komen, een nakomeling van David, die voor
altijd zal regeren.We luisteren met elkaar
naar de kerstgeschiedenis waarin verteld
wordt dat Jozef en Maria, in de dagen van
keizer Augustus, uit Nazareth naar
Bethlehem zijn gegaan. Ze komen allebei uit
‘het huis en uit het geslacht van David’.

Maria is zwanger en als ze zijn aangekomen
in de herdersvelden van Efrata, breekt de
dag van de bevalling aan. De Messias wordt
geboren. Hij wordt in doeken gewikkeld en
in een voederbak gelegd. Daar woont Hij
dicht bij ons, als Immanuël. Het goede
nieuws wordt bevestigd door de ‘engel van
de Heer’, die aan de herders verschijnt. God
maakt zijn beloften waar!
Zien
De herders krijgen de opdracht om te gaan
kijken naar wat hun door de engel verteld
is. Ook wij worden uitgenodigd om met
hen mee te gaan.Wat zien we daar in de
stal? De Sjechina, de luister of glorie van
God. In het kind dat in een voederbak
gelegd is, lacht de heerlijkheid van God ons
toe. Het is het licht van Gods liefde dat ons
omstraalt als we Jezus leren zien als de
Goede Herder. We begrijpen nu ook
waarom aan de herders als eersten de
geboorte van Jezus verteld is. Herders gaan

immers pastoraal, zorgend en bewarend, met
hun kudde om. Op dezelfde manier zorgt
ook Jezus voor ons. Zelfs als we afgedwaald
zijn zoekt Hij ons op, verzoent Hij ons met
God en geeft Hij ons vrede.We krijgen bij de
stal ook Maria goed in beeld.We zien stellig
een zorgzame moeder, maar meer nog een
mens ‘die al de woorden van de herders in
haar hart bewaart en erover blijft nadenken’.
We leren van haar hoe we kunnen
ontdekken dat Jezus onze Heiland is.
Zingen
De engelen zingen en getuigen van Gods
glorie. De herders ‘vertellen aan mensen die
ze ontmoeten alles wat hun over dat kind
gezegd was’. Ze getuigen van de Heiland. Ze
zijn er vol van. En wij, daar in de kerk in
Jeruzalem, nemen dit over.We zingen daar
als een engelenkoor het ‘Ere zij God’ uit
volle borst mee. Daarna zijn we stil van
verwondering dat God in Jezus, de Messias,
naar ons omziet.
En wij brengen u die dit nu in 2020 leest de
groet over die de voorganger van de
gemeente in Jeruzalem, in navolging van de
engelen, uitsprak: Sjalom aleichem – Vrede
zij u.
Tekst: Kees van den Boogert

kijk op www.jemima.nl
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Shalom aleichem – Vrede zij u
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Door weer en wind voor Jemima

Rob Koppelaar is de coördinator van de oud papieractie
in Dordrecht. We stellen hem enkele vragen.
Hoe lang doen jullie deze actie al en wat
was de aanleiding voor de start?
“Er wordt voor Jemima oud papier
opgehaald sinds eind 2005. Er waren
financiële zorgen bij het goede doel Jemima
en er was een concessiegebied voor het
ophalen van oud papier in Dordrecht vrij.
Mijn voorgangers zijn daar toen mee gestart.
Wij leveren zo een financiële bijdrage door
het ophalen van oud papier. In totaal
hebben we meer dan 2,6 miljoen kilo
opgehaald en dat leverde voor Jemima in
totaal een bedrag van bijna 130.000 euro
op.”

gezocht worden.Voordat een nieuwe
loper mag starten moet eerst een
veiligheidscursus gevolgd worden.”

Zijn er veel mensen die meewerken?
“Nu is er een groep van 27 man: 22 staan op
het rooster, 5 oud-lopers zijn reserve. Bij het
maken van het jaarrooster houd ik rekening
met de opgegeven verhinderdata en later
kan onderling geruild worden. Zodra er een
loper afvalt moet er weer een nieuwe
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Jullie gaan echt door weer en wind met
deze actie?
“Zeker, de vuilniswagens komen gewoon en
wij hebben twaalf maanden per jaar de
verplichting om ook te komen. Dat
betekent dat we lopen als het lekker weer
is, maar ook als het heel, heel warm is, als

het giet van de regen of wanneer het
ijskoud is of stormt. Het is in al die jaren
eigenlijk maar één keer niet doorgegaan.
Dat was met ijzel: de wagens gleden
gewoon naar de zijkant van de weg en dat
was niet meer verantwoord.”
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Hoe verloopt zo’n avond?
“We halen oud papier op in twee wijken. De
ophaaldag is de eerste donderdag van iedere
maand. Het papier wordt opgehaald met
twee vuilniswagens (als er vijf weken tussen
de ophaaldata zit met drie). In verband met
werktijden van de chauffeurs en om laat op
de avond geluidoverlast voor omwonenden
te voorkomen begint de ophaalavond al om
18.00 uur. Meestal is alles voor 21.00 uur
gereed en zijn we weer terug op het
vertrekpunt en daar drinken we buiten als
groep ophalers nog wat. De opbrengst van
zo’n ophaalavond is gemiddeld ruim 700
euro. De vrijwilligers komen uit heel
Dordrecht (en één uit Ridderkerk). Ze
komen soms rechtstreeks vanuit hun werk.
Zodra er genoeg bemanning is vertrekt er
een vuilnisauto.We hebben een trouwe
groep lopers. De lichamelijke inspanning
van papier sjouwen geeft voor velen een
goede ontspanning en ook gezelligheid.
We hopen dit nog heel lang voor Jemima
te kunnen doen.”
Tekst: Kees Bel
Foto’s: Bas Bel

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl
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Middelwateringbouw biedt Jemima bouwkundige ondersteuning!
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Wat een rijkdom ligt er in de muziek. Het zingen, het
pianospel, het gebruik van eenvoudige instrumenten spreken
de taal van het hart. Dan hoef je geen andere taal te spreken
om blijdschap en verbondenheid met elkaar te delen.
Vorig jaar november ben ik twaalf dagen in
Jemima geweest.Allereerst om me, als
algemeen bestuurslid, te oriënteren. Ik heb
veel rondgekeken en kennis gemaakt met

de bewoners en de deelnemers aan de
dagbesteding. Ik voelde me welkom en
Lana, de medewerkers en vrijwilligers
hebben veel verteld. Ondanks de
taalbarrière, want sommigen spreken alleen
Arabisch of een enkel woord Engels.
Diep onder de indruk ben ik door de
betrokkenheid van iedereen en de liefde
waarmee men zorg verleent en al het

ondersteunende werk doet. Het was heel
fijn om er te mogen zijn.
Het meest was ik geraakt door de
activiteiten van de bewoners en deelnemers.
Zij kregen alle gelegenheid om mee te doen
aan het dagelijkse leven. Het ophalen van
fruit, het klaarmaken daarvan en weer
uitdelen. Het plukken van groente en
kruiden in de tuin en het bakken van
broodjes daarvan. De trots als zij dit zelf dan
kwamen aanbieden was heel aandoenlijk.
Maar ook het gezamenlijk luisteren naar
een verhaal uit de Bijbel en het zingen in de
kring. Werkelijk iedereen doet dan mee.
Niet altijd in de maat, of op de juiste wijs,
maar wel ritme met alle mogelijkheden die
je hebt. Ook al komt het laatste woordje
minuten later.
Elke morgen na de koffie werden we
verrast door pianoklanken, nee geen
kinderliedje maar een koraal uit de Messiah
of een ander klassiek stuk. 0Rasha speelt
dan en zingt soms mee. Prachtig! Zij gaat
elke week naar pianoles. Ik mocht mee.
Het was ontroerend, zo mooi!

Tekst en foto’s: Janneke Koningswoud

Steun het werk van Jemima!
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Muziek spreekt alle talen
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Van het bestuur
Zoals ook in Nederland en wereldwijd,
ondervinden we in Jemima veel hinder van
het Covid-19-virus. Gebouwen en hekken
zijn zoveel mogelijk gesloten. Er zijn
gelukkig geen coronabesmettingen in
Jemima. Het personeel wisselt zo weinig
mogelijk en de dagactiviteiten zijn gestopt.
De ambulante thuiszorg wordt alleen
verleend als dat strikt noodzakelijk is.

Op de oproep voor een
bestuursondersteuner voor PR &
Communicatie zijn twee reacties
binnengekomen.Albert Strijker zal ons in het
vervolg helpen bij de diverse activiteiten.
Met de andere respondent zijn we nog in
gesprek.We hopen op een goede
samenwerking. Helaas moet erg veel werk
wachten tot na de coronatijd.

Helaas komen er ook geen stagiaires,
vrijwilligers en bezoekers. Het is stilletjes
en voor allen best heel moeilijk. Ook in de
omgeving is het goed merkbaar. Het
toerisme is volledig ingezakt. De vele kleine
bedrijfjes en winkels die daar op waren
gericht maken een moeilijke tijd door.
De werkeloosheid en armoede neemt toe.
Dat heeft ook gevolgen voor Jemima.

Brand
Na een brand in enkele leidingen en
zonnepanelen is alles ruim een half jaar
uitgeschakeld. Nu heeft een installateur alles
opnieuw geïnstalleerd. Daarvoor is de oude
installatie geheel verwijderd en er is nu een
verhoogde opstelling gemaakt.
Inmiddels werkt ook alles weer.

Operatie
U weet wellicht dat David Sawayfa in
Nederland is geopereerd. Helaas is een
tweede operatie noodzakelijk. Door Covid19 is de reguliere zorg zodanig afgeschaald
dat er niets is te zeggen op welke termijn hij
kan worden geholpen. Ondertussen woont
hij in Soest en heeft een ingerichte begane
grond van een woning ter beschikking. De
financiële actie voor hem loopt nog steeds
door.

December
7 Kholud Jabra (Ruchama)
11 Arin Shawawre (Eber)
13 Fatmeh Abu Alia (Eber)
19 May Kunkar (Kezia)
27 Omar Sabateen (Eber)
Januari
1 Nadia Hamad (Kezia)
1 Ghawla Makhtoub (Kezia)
25 David Sawayfa
Februari:
27 Ahmed Awwad (Lemuel)
Wie stuurt er een kaartje aan
onze jarigen?
House Jemima,
PO Box 1568, Jerusalem
9101402, Israël
E-Card: adoptie@jemima.nl

Steun
Het bestuur van de stichting Jemima
bedankt iedereen voor de steun in het
achterliggende jaar wenst alle lezers van
harte Gods onmisbare zegen toe voor het
nieuwe jaar.
Kees Bel, voorzitter

Colofon
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

ISSN 0928-7442
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.)

Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl

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”.

Inlichtingen
Algemeen en vrijwilligerswerk:
info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Publiciteit
Aanvragen voor presentaties,
folders en/of Nieuwsbrieven
s.v.p. bij ons secretariaat of
info@jemima.nl

Drukkerij
Torendruk Grafische producties BV

Redactie
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven?

