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Ik schrijf dit terwijl ik in Jemima ben en 
net de kinderen en de andere bewoners 
heb bezocht. Altijd roert het je weer als je 
ze ziet gaan, lopend achter een looprek, 
rijdend in de rolstoel, oefenend op een 
loopfietsje, strompelend aan een arm of 
liggend op bed. En toch bij elke vorm van 
aandacht vaak blijdschap en dankbaarheid 
uitstralend, waarvan wij wat kunnen leren. 
Dan welt ook dankbaarheid in het hart op 
dat we dit werk mogen doen. Christelijke 
zorg en onderwijs voor onze bewoners in 
een omgeving die dit niet echt begrijpt. 
Neen, dan klinken er geen bedankjes en 
dat hoeft ook niet. Maar het werk is al 

zo mooi en onwillekeurig denk je aan de 
gelijkenis waar geschreven staat: 
“En de Koning zal antwoorden en tot 
hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor 
zoveel gij dit een van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan”. (Mattheus 25). Neen, niet uit 
eigen kracht, maar we zingen het: “Gun 

door ‘t geloof in Christus 
krachten; om die te doen 
uit dankbaarheid”.

Kees Bel, 
voorzitter 
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“Ach dat had je nu niet hoeven doen. Dat was toch 

werkelijk nergens voor nodig. Houd dat zelf maar. Ik 

heb het gedaan als een vriendendienst.” En: “Toe nou, 

pak het aan. Je hebt het verdiend. En daarvoor wil ik 

je bedanken.” Het bekende ritueel van het bedanken. 

Soms met veel inhoud, maar ook vaak wat leeg. 

WAT IS DANKBAARHEID?
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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 kleding, therapie en 
verband bekostigen. Helpt u mee? 
Voor € 20,- per maand helpt u 
een bewoner van Jemima; zie voor 
meer informatie onze website 
www.jemima.nl.

Financiële 
adoptie

Blijf het werk van Jemima steunen!
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Tijdens het Suikerfeest heeft Rahaf een mooie jurk van haar ouders 
gekregen. Natuurlijk horen daar ook nieuwe sokken en schoenen bij. De 
ouders van Rahaf hebben inmiddels al jaren contact met Jemima. Eerst via 
het “Home Based Intervention” programma (ouders van kinderen met een 
ernstige meervoudige handicap krijgen thuis steun en begeleiding bij de 
zorg voor hun kind).

Rahaf komt uit een gezin van 4 kinderen; zij is de oudste. Rahaf is te vroeg 
geboren en heeft cerebrale parese (Bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in 
staat de juist spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede 
manier te laten samenwerken. Cerebrale parese, ook wel cerebrale palsy of spas-
ticiteit genoemd, is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door motori-
sche stoornissen, onder andere spasme en krampachtig bewegen).

In 2013 kwam Rahaf naar Eber voor de dagopvang. Inmiddels komt ze al een 
kleine 2 jaar voor 4 dagen per week naar Lemuel. Lichamelijk gaat zij langzaam 
vooruit: zij kan inmiddels haar hoofd in balans houden. Nu krijgt zij therapie 
voor haar handen. Medewerkers geven haar liefde en aandacht. Belangrijk is dat 
zij zich geliefd voelt; dit is de basis voor haar verdere ontwikkeling. 

Rahaf geniet dagelijks van het reizen met het busje van Jemima. ’s Morgens wordt 
zij bij haar ouders opgehaald en ’s middags wordt ze weer naar huis gebracht. 
Verder kan zij enorm genieten van het zitten in een plastic badje op het balkon. 
Uiteraard een badje gevuld met voldoende water.

Kusai krijgt kookles van Jemima’s kokkin 
Theresa. Theresa krijgt regelmatig assisten-
tie van één van de bewoners van Jemima. 
Geduld heb je nodig om hen de gelegen-
heid te geven om de kookkunst te leren. 
De dankbaarheid is groot als je samen met 
hen hun lievelingskost maakt. Deze keer 
was het een pannenkoek. 

Sinds het einde van de 
Ramadan (september 2015) 
is Mohammed terug op 
Jemima. Hij was zwaar 
ondervoed en had long-
ontsteking. Hij kon niet 
goed eten (kon niet goed 
slikken), waardoor zijn 
groei ook flinke achter-
stand heeft opgelopen. 
Hij is 13 jaar en heeft een 
bijzonder laag niveau, 
een niveau lager dan van 
een 1-jarig kind. Hij is 
van zondagmiddag tot 
donderdagmiddag op 
Lemuel. Mohammed kan 
inmiddels zijn eigen 
fles vasthouden. Zijn 
grootste ontwikkeling is 
“lachen”. Dit tot vreug-
de van zijn moeder. 

Rahaf

Keukenhulp

Mohammed

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Jemima gaat de dagbesteding 
uitbreiden. Zo komt er weer 
een eigen werkplaats voor 
houtbewerking. Het souterrain 
in Eber wordt hiervoor hiervoor 
ingericht. Dit is een echt Arabisch 
vertrek: een ruimte met weinig 
ramen en dikke muren, die in 
de zomer redelijk koel blijft. 
Een ideale ruimte dus om zo’n 
werkplaats in te richten. 

Onlangs heeft Jemima een gift 
ontvangen. Een gift die speciaal 

voor de werkplaats is gedaan en 
waarmee wij inmiddels een aantal 
machines hebben aangeschaft. 
Wat een zegen dat het mogelijk is 
gemaakt om deze werkplaats te 
kunnen inrichten. 
Baha en Anan worden de eerste 
werkers; zij gaan met olijfhout 
werken en die producten kunt u 
straks via ons kopen. Zo leveren 
zij een bijdrage aan de inkomsten 
van Jemima. Anan (zie foto) toont 
vol trots de nieuwe ruimte; hij is 
afwachtend wat er komen gaat. 

Keukenhulp

Jemima’s werkplaats

Dankzij een speciale gift heeft David afgelopen zomer enkele weken in 
Nederland kunnen doorbrengen; hij heeft van zijn bezoek genoten. Zo 
heeft hij “oom Ed” weer kunnen opzoeken. Bijna 20 jaar lang hebben 
oom Ed Vollbehr en zijn vrouw Heleen ( ) - de oprichters van Jemima 
- voor David in Jemima mogen zorgen. Eind juli heeft David een presen-
tatie gegeven in de ABC-kerk in Medemblik. Zo draagt ook David bij aan 
het bekendmaken van het werk van Jemima. 

David in Nederland

Kijk op www.jemima.nl
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Deze opdracht staat aan het einde 
van de brief, als een P.S.: 
“Dankt God in alles”. 

Paulus ziet zichzelf als apostel. 
Iemand die gezonden is; gezonden 
door zijn Heere. Niet Paulus is aan het 
woord, maar God zelf. Een opdracht 
van God zelf! Het valt op, dat er meer 
van zulke opdrachten zijn. Iemand die 
met gezag iets tegen ons wilt zeggen – 
alsof God het tegen ons zegt:
Beveel gerust uw wegen,
al wat u ‘t harte deert,

der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ‘t al regeert.
Het gaat niet om een vrome wens, 
maar er wordt een indringend appèl 
op gedaan. 

Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!

Dankt God in alles. In het christelijk 
leven staat dankbaarheid niet aan het 
einde, maar aan het begin. 
Paulus zegt niet: dankt God ondanks 
alles. Nee, Paulus wil dat we onder 

alle omstandigheden danken. Dan 
leren we het om in tegenspoed gedul-
dig en in voorspoed dankbaar te zijn. 
God danken in alles, omdat Jezus eens 
zei: “Het is volbracht”. God geeft Zijn 
schepping niet prijs – ook al heeft de 
mens Hem losgelaten. Heel het leven, 
ons leven, heel de wereldgeschiede-
nis staat in dat teken: dat God trouw 
is en blijft. Ook in het kruis dat is te 
dragen. Ook in de wegen die God ons 
laat gaan. Daarom danken. De oproep 
om te danken betekent: Gods trouw 
gedenken en daar uit leven.

Dankt God in àlles. Zo moet het leven er volgens Paulus uitzien: niet een klein beetje 
dankbaarheid of op enkele momenten van het leven. Altijd. Dankbaarheid met heel het 
bestaan. Met alles wat je hebt de Heere dankbaar zijn. De apostel weet dat die algehele 
dankbaarheid er nogal eens bij inschiet.

Ook nu hebben 
wij weer een 
reden om dank-
baar te zijn; 

Jemima ontving een gift, een gift met de speciale 
bestemming: ICT. Het heeft lang geduurd voordat 
alle bekabeling door de gebouwen was getrok-
ken. Soms was er tegenslag: een kabel die niet op 
de juiste manier bleek aangesloten. Tot twee keer 
toe kwamen vrijwilligers uit Nederland om het in 
orde te maken. Enkele weken hard werken in de 

hitte van de zomer. En hun inspanning 
is beloond. Er kan weer met de compu-
ters gewerkt worden en de dossiers van 
de cliënten kunnen bijvoorbeeld weer 
worden bijgehouden. 
ICT (netwerk, server, pc’s) heeft ook 
onderhoud nodig, hetgeen kosten met 
zich meebrengt. Wilt u een specifieke 
bestemming voor uw gift en u vindt 
ICT belangrijk? Dan is dit ongetwijfeld 
een goede bestemming. 

Jemima is ook met zijn tijd meegegaan: er wordt al jaren met 
computers gewerkt. Een groot probleem waar wij tegenaan 
liepen, was de ouderdom van de computers en de bekabeling 
door de gebouwen. Trage computers, traag internet en regelma-
tig kon hierdoor niet op de pc’s gewerkt worden. 

Dankt God in alles 

ICT

1 Thessalonicenzen 5:18a

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Het heeft ons al veel nieuwe ervarin-
gen opgeleverd, om voor één (Eline 
en Jantine) of twee (Elbert) jaar bij 
Jemima vrijwilliger te zijn. We wonen 
in een ander land en maken deel 
uit van een andere cultuur, wat zich 
onder andere uit in een andere menta-
liteit, werkwijze, taal en eten. 

Alle drie hebben we het goed naar onze 
zin en genieten we van het werk met 
‘onze’ jongens en meiden. En natuurlijk, 
zo af en toe verlangen we eventjes naar 
Nederland; naar onze familie en vrien-
den en die frikandel speciaal.

Het is bijzonder om hier in Beit Jala te 
wonen en op plaatsen te komen waar-
over in de Bijbel staat geschreven. De 
Bijbel wordt zo levendig en zichtbaar, 
beelden bij Bijbelverhalen worden 

realistisch. Tegelijkertijd 
worden we geconfron-
teerd met de situatie of 
het probleem hier in dit 
verscheurde land; door het 
zien van de muur, het passe-
ren van de checkpoints, de 
vele uniformen op straat, etc. 

Het is zo complex dat een 
oplossing onmogelijk lijkt. 
Menselijk gezien dan, want 
geen situatie is zo uitzicht-
loos dat God die niet zou 
kunnen veranderen! Bidden 
jullie mee voor alle mensen 
hier?

Met vriendelijke groet,

Elbert, Eline en Jantine.

Het bestuur van Jemima heeft in het verleden nogal 
eens nagedacht over “Hoe kunnen we Jemima draaiende 
houden?” Door de jaren heen heeft onze hemelse Vader 
ons nooit teleurgesteld. Als wij op Hem vertrouwen mogen 
we ook op Zijn zorg voor Jemima rekenen. Hij gebruikt 
ons mensen daarvoor. Zo bereikt ons nogal eens de vraag 
hoe Jemima ondersteund kan worden. 

Een mooie gelegenheid om op de eerste woensdag van 
november onze dankbaarheid voor gewas en arbeid om te 
zetten in daden. Dankdag, een mooie gelegenheid om uw gift/
collecte voor Jemima te bestemmen. Zo kunt u die bijvoor-
beeld bestemmen voor de dagelijkse benodigdheden. Denk 
hierbij aan dagelijkse voedsel, kosten voor water en elek-
triciteit, aan kleding en schoeisel. De winter staat voor de 
deur en dan vormt verwarming voor Jemima een behoorlijke 
kostenpost. En wat denkt u van de kosten voor brandstof voor 

de auto’s, waarmee wij dagelijks onze cliënten halen en weer 
thuisbrengen?

Wij zien uit naar u gift, waardoor onze dankbaarheid naar 
onze hemelse Vader alleen maar groter kan worden. 

Bij voorbaat hartelijk dank.
Jan Wannink, bestuurslid.

ICT Verlangen naar...

“Dag aan dag 
draagt Hij ons: die 
God is ons heil.”
Naar: Psalm 68:20
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Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Toen en Nu
Rebekka en ik (Eric) waren net 

getrouwd. Vakantieplannen hadden 

we genoeg, maar niet van die 

zon-strand-zee-vakanties. Dat 

was niks voor ons, wij zochten 

meer het avontuur, contact met 

lokale bevolking en een waardevolle 

invulling van onze vrije tijd. Toen we dit met familie bespraken 

werd Jemima genoemd. Mijn grootouders waren bevriend met Ed en Heleen 

Vollbehr, die toen de huisouders van Jemima waren. Ik noem ze “huisouders” 

omdat ze zo op ons overkwamen toen we hen leerden kennen. Niet alleen 

beheerders, maar betrokken, warme, vriendelijke ouders die de zorg hadden voor 

een huis vol kinderen die hun liefde hard nodig hadden.

We hebben in die twee keer drie weken waarin we daar geweest zijn ontzettend 

genoten van hen en hun verhalen. De talloze kopjes koffie met gesprekken, samen 

de was doen, samen koken, kinderen in bad en bed doen, kinderen thuisbrengen 

voor de vakantie; lief en leed hebben we gedeeld. In die paar intense bezoeken 

- en natuurlijk daarna op de Jemima-dag in Nederland, hebben we ook hun 

kinderen Baha en Heleentje (nu David) leren kennen. Baha heeft zelfs nog een 

keer bij ons in Nederland gelogeerd; ik weet niet of hij zich dat nog herinnert. 

Toen begon ons eigen gezinnetje, we gingen al snel onze eigen weg en zijn 

langzamerhand het contact verloren. Toen het programma Vinger aan de 

Pols uitkwam - met David als hoofdrolspeler- hebben we dat gezien. En toen, 

opeens, uit het niets kreeg ik op Facebook een berichtje met een link naar dat 

programma. David! Ik heb teruggeschreven. Hij was op dat moment in de USA en 

het was diep in de nacht. Toch schreef hij gelijk terug en hebben we een afspraak 

gemaakt om elkaar tijdens zijn bezoek in Nederland te zien. Wat een ontzettend 

leuk weerzien. Nog steeds dezelfde lach - zo herkenbaar van toen we hem kenden 

- hij was nog maar 6. We hebben veel herinneringen opgehaald en van elkaar 

genoten. Een leuke reünie die we echt niet verwacht hadden; wij hadden niet 

gedacht dat David zich ons nog zou herinneren. 

David - als ambassadeur van Jemima - heeft ons weer bij het werk van Jemima 

betrokken. Op de hoogte gebracht wat er allemaal veranderd was. Wat een 

ongelooflijk belangrijke rol spelen zij daar. Wat een strategisch punt om het 

Evangelie uit te dragen. Van de verhalen van David werd het al snel duidelijk dat 

dit werk veel ondersteuning nodig heeft. Net zoals toen - begin ‘90 - helpen we 

nu op een manier die bij ons past. Wil jij ook meedoen?

Eric en Rebekka Hoddenbagh.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Het meisjeskoor “Young Ladies Choir 
Hadassah” uit Krimpen aan den IJssel, 
o.l.v. dirigent Ria van den Noort, heeft 
in 2015 een geweldige muzikale avond 
met de bewoners en de medewerkers 
van Jemima beleefd; dit heeft een diepe 
indruk bij hen achtergelaten. Hieruit 
is het plan geboren de opbrengst van 
de concerten die zij dit najaar hopen te 
geven, te bestemmen voor Jemima.

In dit concert kunt u niet alleen genieten 
van de bijzonder mooie klank van het 

meisjeskoor “Hadassah”; er werken ook 
zeer getalenteerde musici mee, zoals 
Marco den Toom (orgel), Mark Brandwijk 
(piano), Marjolein de Wit (fluit), Jantine 
Kalkman (trompet) en Lucas Kramer 
(bariton).

Kaartverkoop is aan de kerk. De kerk is 
open om 19.15 uur. Het concert begint 
om 20.00 uur. Kaarten kosten € 5,00 
per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. 
Parkeren kan in de parkeergarage dicht 
bij de kerk.

Help Jemima de winter door! 

Tot ziens in de Joriskerk 
(Hof 1, Amersfoort).

Zie ook: 
www.youngladieschoir.nl

Op 17 november a.s. bent u van harte welkom in de 
Joriskerk te Amersfoort. Dit najaarsconcert is speciaal 
georganiseerd om nieuwe donateurs te werven en gelden 
voor Jemima bijeen te brengen.

U komt 
toch ook?
Groot najaarsconcert 
voor Jemima in de 
Joriskerk te Amersfoort!

Wij komen graag dit najaar of 
winter naar uw kerk, school of 
vereniging om een presentatie 
te verzorgen over het werk van 
Jemima in Beit Jala. De duur 
van het programma bepalen 
wij in overleg. 

Het is wel noodzakelijk dat u 
uw plan vroegtijdig aan ons 
kenbaar maakt. U kunt dit 
doen per e-mail naar info@
jemima.nl of per telefoon 
06-150203 33 of 0570-789697.

Meer weten 
over Jemima?

Jongleren, een kunst apart

Samenvatting van het boek:
Met kinderen is het leven niet alleen dynamisch, maar ook een 
groot avontuur; wat valt er toch veel te leren en te ontdekken. 
Het boek bevat een verzameling van korte verhalen, geschreven 

tijdens een leerproces dat “Opvoeden” heet. De verhalen zijn uit het leven gegrepen, 
waarbij Wilber en Ruben -kinderen van de auteur- vooral de inspiratiebron waren. 
Verhalen waarin geloof, hoop en liefde hand in hand gaan met falen, onbegrip en 
teleurstellingen. Verhalen met een persoonlijk tintje én een stukje herkenbaarheid. 
De winst van dit boek doneert de schrijver aan het kinderhuis Jemima in Beit Jala.

Het boek is te bestellen bij:  of stuur een e-mail naar: 
http://boekscout.nl   gerard_plaggenmarsch@yahoo.com 

Gerard heeft in de jaren ‘90 een aantal jaren als 
vrijwilliger bij Jemima in Beit Jala gewerkt en bij “Het 
huis op de berg” in Jeruzalem; inmiddels is hij vader van 
twee zoontjes. In zijn boek “Jongleren, een kunst apart” 
kunt u meer lezen over het opvoeden van zijn kinderen.

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
September
 1 Ra’fat (Boaz-Jachin)
 21  Issa ( Jachin)
 26 Adrian (Eber)
 27 Ikram (Lemuel)
 27  Nour (Lemuel)
 29  Issa (Boaz-Jachin)

Oktober
 5  Rana Darwish (Ruchama)
 9 Mohammed (Jachin)
 27  Rana (Eber)

November
 17  Rasha (Ruchama)
 29 Hanien (Kezia)

December
 7 Khulud (Ruchama)
 19 May (Kezia)

Colofon

Nieuwsbrief 
ontvangen?
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.

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
Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel. 0570 - 789 697 / 06 - 150 203 33

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 u uw bijdrage storten op
bankrekeningnummer 

NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. van Stichting 
Jemima, Woudenberg.

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 Woudenberg 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 

Vormgeving
www.studiospankracht.nl

Drukkerij
www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres 
doorgeven? 
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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.

Onjuiste adressering 

Op 31 juli kreeg Jemima bezoek van de Sociale Dienst van de Palestijnse 
Autoriteit; de minister was eveneens aanwezig. Lana heeft hen in de hal van 
het Helena Gebouw ontvangen en heeft de benodigde informatie aan de minis-
ter verstrekt. Tevens heeft de delegatie een rondleiding door de verschillende 
afdelingen gehad en heeft kennis gemaakt met een aantal bewoners. Eber, onze 
dagopvang en de onderwijsafdeling, werd uiteraard ook bezocht. 

Sociale Zaken op bezoek

Het aanleren van praktische 
zaken aan de pupillen is één 
van de activiteiten in Eber. Zo 
is op foto te zien hoe zij onder 
begeleiding een heerlijke 
fruitsalade maken.

Praktijk 
op Eber

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


