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Het waren koude en natte dagen in januari in Jemima.
Soms stofstormen erbij. De natuur leek wel dood te zijn.
De winter lijkt soms lang te duren. Onze bewoners en
het personeel keken dan ook erg uit naar het voorjaar.
Het leek soms nog zo ver weg. Zo was het ook op Goede
Vrijdag. Jezus stierf aan het kruis. Over heel de aarde was
het donker geworden. Zelfs Zijn volgelingen vroegen zich
af of het ooit weer goed zou komen.
Maar nu de lente is gekomen, is het
zo anders geworden. De natuur is
weer opgebloeid. Opeens waren daar
weer de eerste groene blaadjes en de
bloemknoppen kwamen tevoorschijn.
Nog wonderlijker was het bij Pasen. Drie
dagen na Goede Vrijdag stond Jezus op
uit de dood. Bij het Paasfeest gaat het
om leven na de dood. Dat overstijgt de
lente in de natuur. Jezus is opgestaan

uit de dood, om leven te geven. Op
Paasmorgen bewees Jezus dat Hij de
dood had overwonnen door uit het
graf op te staan. Nieuw
Leven dat Hij kan en wil
schenken!

Kees Bel,
voorzitter

Waarom
werknemers
weleens een
snipperdag
nemen...
Er zijn allerlei redenen waarom
werknemers af en toe een dagje
vrij willen nemen: gewoon om uit
te rusten van het zware werk,
Vervolg op pagina 2 »
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de familie eens te bezoeken, een dagje
lekker voor zichzelf te hebben, noem maar
op. Soms nemen werknemers ook een
snipperdag om de sleur te doorbreken. Als
je jarenlang dag in dag uit hetzelfde werk
doet, kun je soms het gevoel krijgen dat je
in een tredmolen loopt en dat je bestaan
veel te saai geworden is...
Stel je voor, je bent een werknemer met
als taak de zorg voor vijf gehandicapte
kinderen. Iedere dag moeten ze worden
gewassen, moet je met ze wandelen, je
moet ze voeden en elke dag dezelfde routine doorlopen, dag in dag uit. Als je er dan
eens een dagje uit kunt, voel je je daarna
meer ontspannen en is je motivatie weer
helemaal terug. En dan ga je weer.... om te
ontdekken dat het werk nog precies hetzelfde is en dat dezelfde taken op je liggen te
wachten en dat de routine niet veranderd is.
En dan kun je je weleens belabberd voelen.
Natuurlijk voelt elk mens zich weleens
belabberd. Maar hier op de Westbank lijkt
dat soms meer voor de hand te liggen. We
leven in een afgesloten gebied, het levensonderhoud is erg duur en het gewone alledaagse bestaan heeft hier meer prioriteit
dan reizen, plezier maken of van het leven
genieten.
Altijd hetzelfde werk moeten doen wil niet
zeggen dat je per definitie belabberd hoeft
te voelen. Als je elke dag met de kinderen
moet zingen, kun je steeds weer andere
liedjes kiezen en verschillende instrumentjes om het te begeleiden. Natuurlijk moeten
de kinderen eten, elke dag opnieuw en wel
drie keer per dag. Maar je kunt buiten gaan
eten of binnen, lekker met z’n allen op de
grond, of aan de ronde tafel. Je kunt als
ze gewassen moeten worden steeds weer
een ander geurtje proberen of een ander
voelspeeltje. De kinderen moeten leren
tellen, nummers leren of rekenen of andere
vaardigheden en er zijn wel honderd manieren te verzinnen om ze dat bij te brengen.
Dus, mijn advies om je niet belabberd te
voelen en je niet door de sleur te laten
inpakken: wees creatief, wees sociaal, wees
actief, wees leergierig en nieuwsgierig en
vooral: wees positief!
En bedenk: je belabberd voelen zit tussen
je oren en er zijn manieren genoeg om dat
gevoel te verjagen!

Even voorstellen
Mijn naam is Robin Lokker, getrouwd met Liesbeth en samen hebben
we 3 jongens. In het dagelijks leven werk ik als controller bij het
Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde
Gemeenten. Naast deze baan heb ik een eigen onderneming waarin ik
voor verschillende klanten de financiële administratie verzorg en interim diensten verricht. Sinds januari 2013 mag ik de Gereformeerde
Gemeente van Zeist dienen als diaken.
Toen de vraag kwam of ik de functie van penningmeester wilde overnemen van Cor van Hengel,
heb ik niet geaarzeld; het werk dat door Jemima
verricht wordt is prachtig en gezien mijn financiële achtergrond moet dit wel lukken. Op deze
wijze kan ik een kleine bijdrage leveren voor
onze naaste, zij het ver weg!
Robin Lokker, penningmeester
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Waar doe je het voor?
“...zet u altijd volledig in voor het werk van de Heere,
in het besef dat door de Heere uw inspanningen
nooit tevergeefs zijn.”
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(1 Cor. 15:58)
Ds. Aart Brons, vertegenwoordiger in Jeruzalem van het Centrum voor
Israëlstudies. Regelmatig bezoeker van Jemima (ook met reisgroepen).
Waar doe je het voor? Die vraag kan gesteld worden vanuit
vertwijfeling. Het lijkt er vaak op dat je moet antwoorden:
voor niets. Heel veel lijkt zinloos. Niet het minst als het gaat
over ‘het werk van de Heere’. Maar het laatste vers van 1
Corinthe 15 – hét hoofdstuk over de opstanding – brengt ons
bij een ander antwoord. Juist “het werk van de Heere” is “nóóit
tevergeefs”. Want de opstanding van Jezus maakt alles anders,
nu al. Ons leven, ons werken, ons zwoegen heeft perspectief.
Drie mannen waren bezig op een bouwplaats. Aan elk de
vraag: “Wat ben jij aan het doen?” Het (nogal norse) antwoord
van de eerste was: “Dat zie je: ik sjouw me ’n ongeluk!” De
tweede zei: “Ik moet dit doen om wat geld te verdienen”.
De derde zei, met een stralend gezicht: “Ik werk aan een
kathedraal! Tot eer van God!” De man zou waarschijnlijk niet

meemaken dat het af kwam, maar zag toch zijn werk in dat
perspectief: “Er komt hier iets heel moois en ik mag mijn
steentje bijdragen”.
Daar gaat het om: zo’n inzet voor het werk van de Heere – of
dat nu is in grote of kleine dingen. Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus houdt zijn waarde. De opstanding – van Christus
als eersteling, en van allen die van Christus zijn – geeft zin aan
elk “werk van de Heere”. Ten diepste gaat het dan om werk
dat Híj wil doen in ons en door ons heen. “Waar doe ik het
voor?” Bij heel veel dingen moet je je dat wel afvragen, maar
in het werk van de Heere mag je het weten!

Aart Brons

Ladies Mission Day
Op 9 april 2016 vindt in de St.
Maartenskerk te Tiel de eerste
Ladies Mission Day plaats. Zoals de
naam al doet vermoeden staat deze
dag (mede) in het teken van een
missie; het inzamelen van geld voor
Stichting Jemima!
Na een bezoek aan Jemima in april
2015 door dirigente Ria van den Noort
en haar koor, heeft het werk dat
daar gedaan wordt haar hart geraakt.
Daaruit is het idee ontstaan om al
zingend geld voor Jemima in te zamelen om het werk daar te steunen. De
Ladies Mission Day staat daarnaast
in het teken van het samen zingen
van christelijke liederen en gezelligheid. Alle vrouwen en meiden in de
leeftijdscategorie van 12 -82 jaar zijn

welkom om overdag liederen onder
begeleiding van Ria van den Noort,
Martin Mans en Mark Brandwijk in te
studeren en ‘s avonds voor alle geïnteresseerden een prachtig concert te
geven. Uw familie en bekenden zijn
die avond dus ook van harte uitgenodigd het concert bij te wonen. Tijdens
het concert houdt een bestuurslid van
Jemima een korte inleiding over het
werk in Jemima.
Graag nodigen wij u allen uit aan deze
dag deel te nemen. Voor al uw vragen
én om u aan te melden kunt u mailen
naar: info@ladiesmissionday.nl.
Daarnaast kunt u de Facebook pagina
van Ladies Mission Day bezoeken voor
meer informatie en leuke acties. Wij
hopen dat u erbij bent om samen een

gezellige dag door te brengen en daarbij een mooi bedrag voor Jemima in te
zamelen!

Kijk op www.jemima.nl

Over de wonderen die de
Heere in Jemima doet
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“Ik zal Uw machtige daden verkondigen o Heere, wat U heeft
gedaan zal tot in eeuwigheid worden geroemd!”
(Ps. 145)
Jemima... een naam die zoveel herinneringen oproept aan alle
wonderen die de Heere daar heeft verricht! Hoe gezegend is dit
huis geweest, vanaf het allereerste begin, door de liefhebbende
zorg van de oprichters! De eersten die deze zegeningen brachten
waren Ed en Heleen Vollbehr. Tot op de dag van vandaag is de
atmosfeer in Jemima a.h.w. doortrokken van de liefde en de
toewijding die zij met zich meebrachten. En nog altijd is dit
te zien in de blijdschap en de glimlachende gezichten van de
kinderen en de jongvolwassenen die er wonen.
Het is dertig jaar geleden dat ik voor
het eerst bij Jemima aanklopte. Het was
september 1988. Jemima was toen gevestigd in een klein huis in beneden-Beit
Jala. Alles stond nog in de kinderschoenen, maar het bestuur in Nederland werkte hard aan verbeteringen. Ik werd hartelijk ontvangen op die ochtend waarop ik
mijzelf voorstelde. Ik voelde me meteen
thuis in dat kleine huisje, dat vervuld was
van de warmte van liefhebbende harten
voor minderbedeelde kinderen, de liefde
van de Here Jezus. De kinderen waren
blij, ze werden liefdevol verzorgd en
aanvaard zoals ze waren... en ze groeiden
en ontwikkelden zich. Ik heb sinds die
eerste ochtend heel wat kinderen gezien
die te oordelen naar de conditie waarin
ze verkeerden of volgens de rapporten
van de dokters, al afgeschreven waren of
nog hoogstens een paar weken of maanden te leven hadden...
Jemima heeft zich van zulke verklaringen
nooit iets aangetrokken. Iedereen die
aanklopte werd aangenomen, in geloof
en vertrouwen op de Heere van het leven!
De kinderen waren welkom en kregen
de liefde en de zorg die ze nodig hadden.
Wat verder gebeurde werd in handen
gelegd van de almachtige God. En met
het verstrijken van de tijd bleken die paar

weken of maanden die de professionals
de kinderen nog hadden gegeven in
werkelijkheid uit te lopen tot vijf, acht of
twaalf jaar, terwijl anderen tot op heden
nog steeds genieten van het leven en van
de liefdevolle zorg die ze mogen ontvangen. Velen van hen zijn nu jonge volwassenen die hun eigen weg in het leven
gaan, nog altijd beschermd en begeleid
door de liefde en de zorg van Jemima.
Van alle wonderen die ik mocht meemaken zal ik er slechts enkele noemen:
Fou’ad, onze
kleine prins, was
het eerste ernstige geval waar ik
mee in aanraking kwam. De
dokters hadden
hem nog zes
weken gegeven. Hij had een
waterhoofd, zijn hoofd was erg groot;
zijn jonge moeder kon het in haar eentje
niet meer aan. In Jemima vond hij de
liefde en de zorg die zo’n kwetsbaar
en hulpeloos kind nodig heeft. Fou’ads
ernstig hulpbehoevende conditie vroeg
om liefde en tederheid en die kreeg hij
in Jemima; daardoor was hij gelukkig en

voelde hij zich veilig - alle negen jaren
waarin hij bij ons woonde. Hij had geen
haast om te vertrekken! Fou’ad was een
ware zegen voor Jemima en ook voor
zijn ouders, die al de tijd waarin hij bij
ons woonde contact met hem - en met
ons - bleven houden.
Een paar maanden
later kwam Hilmi.
Dit jongetje was
geboren met
“cloaca extrofie”
en lag in het
Caritasziekenhuis
in Bethlehem,
omdat zijn
ouders in Hebron
niet de mogelijkheden hadden om voor
hem te zorgen. Hij werd daar achtergelaten voor zolang als hij zou overleven.
Naar normale menselijke maatstaven zou
hij nooit kunnen lopen of een normaal
leven kunnen lijden. Hij werd verwelkomd in Jemima zodra we van zijn
toestand op de hoogte waren gebracht
en werd later naar Nederland gevlogen,
waar de doktoren kundiger waren op het
gebied van zijn handicap. Daar onderging
hij verscheidene operaties, na terugkeer
in Jemima gevolgd door liefdevolle zorg
voor zolang het mocht duren om hem

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Kleine Ziggy werd door haar vader
naar Jemima gebracht, gewikkeld in
een shawl. Hij smeekte ons haar te
houden, zelfs toen hem werd gevraagd
te wachten tot we plaats voor haar
zouden hebben. Volgens zijn verklaring
kon ze niet lopen en was de situatie
thuis hopeloos, met nog zoveel andere
kinderen over de vloer. Als we haar niet
zouden houden, zou hij haar achterlaten
in een doos ergens op straat, zo liet hij
ons weten. We verwelkomden Ziggy.
Het resultaat van de zorg en de liefde
die ze ontving werd al snel zichtbaar in
haar ontwikkeling en groei. Ze was een
intelligente kleine meid die de dingen
snel oppikte. Het duurde niet lang of ze
werd zelf een hulp voor andere, jongere
kinderen. Haar thuissituatie was voor
haar een hel, dus ze bleef bij ons tot haar
huwelijk. Nu heeft ze zelf een gezinnetje
met twee prachtige kleine meisjes.
Toen kwamen Rou’a en Ibrahim uit
Gaza. Vooral Rou’a was er slecht aan toe:
ze was ondervoed en bijna dood toen
welzijnswerkers hen bij Jemima afleverden. Ze werden onmiddellijk vanuit hun
auto in die van ons gelegd en we reden
zo snel als we konden naar het ziekenhuis. Daar verbeterde Rou’a ’s conditie;
prijs de Heere daarvoor! Na een tijdje
kwamen ze terug naar Jemima en daar
knapten ze verder op: ze begonnen te
groeien en weer op krachten te komen.
Zowel Rou’a als Ibrahim alsmede twee
andere broers bij hen thuis in Gaza,
leden aan een aangeboren degeneratieve aandoening die een vroegtijdige
dood veroorzaakt, maar nu speelden
ze met de andere kinderen in Jemima,
ze groeiden en waren blij. Na zes jaar
kreeg Rou’a’s ziekte de overhand en ze
overleed. Een paar jaar later volgde haar
broertje haar naar de plaats waar geen

lijden meer is, geen pijn, geen tranen en
geen handicaps en waar alles prachtig
is en volmaakt! De jaren waarin ze in
Jemima hadden gewoond, waren voor
hen gezegende jaren, waarin wij werden
gezegend door hun aanwezigheid.

Aisha was drie jaar oud toen Ed Vollbehr
haar in een creche in Bethlehem voor
het eerst zag. Ze was autistisch, kon niet
lopen en was in een zeer slechte conditie. Toen Ed en Heleen Jemima startten,
was Aisha één van de eersten die daar
werd verwelkomd. In dit voor haar nieuwe thuis, waar ze alle liefde kreeg die
ze nodig had, begon ze langzaam maar
zeker steeds meer open te staan voor
haar omgeving en voor de mensen om
haar heen. Later ging ze ook naar school.
Het was moeilijk voor haar de lessen bij
te benen, maar met de nodige hulp en
bemoediging lukte het haar toch ieder
jaar weer een klasje hoger te komen en
ten slotte zelfs haar diploma te halen, tot
vreugde van allen die haar kenden.
Sneeuw is zeldzaam in dit deel van de
wereld, maar op de dag dat we Ayman
met grote spoed naar het ziekenhuis
moesten brengen, sneeuwde het hevig.
Het was een kwestie van leven of dood.

Met Ayman in zijn
armen, worstelend
tegen de sneeuw
in, gaf Ed hem
mond-op-mondbeademing,
terwijl hij de
heuvel afdaalde naar de
hoofdweg, tot een auto hen oppikte en
naar het ziekenhuis bracht waar Ayman
onmiddellijk medische hulp kreeg, waardoor hij werd gered.
En zo waren daar Ghada, Baha, Anan,
Aissa en zovele anderen. Ik zou kunnen
blijven vertellen over de wonderen
en de heerlijke dingen die de Heere
vanaf het allereerste begin in dit gezegende huis heeft gedaan. Tijdens de
Golfoorlog bijvoorbeeld, toen alles
schaars was, hadden we in Jemima alles
wat we nodig hadden om de kinderen te
kunnen voeden en kleden. Op andere,
cruciale momenten, als er geen giften
binnenkwamen en we ook verder geen
hulp ontvingen, zodat we bij iedereen
in de schuld stonden - bij de bakker, de
kruidenier, de apotheek, de slager en de
groenteman - en we het ergste vreesden
voor onze kinderen, hieven we onze
harten en onze gebeden op naar de
Heere en bleven vast op Hem vertrouwen. Hij was er! Zijn zegen daalde neer
en Jemima kon blijven functioneren als
altijd en zo bloeit Jemima nog steeds, tot
op de huidige dag!
Gezegend zij Zijn Naam voor eeuwig!
Zr. Emmanuela

Een bezoek brengen
aan Jemima?
Wilt u tijdens uw bezoek aan het Heilige Land
ook een bezoek brengen aan Jemima? U bent
van harte welkom. Wij leiden u rond en indien
u wenst kunt u ook tegen een vergoeding
blijven overnachten in ons gastenhuis. U moet
u daarvoor wel vooraf aanmelden bij Lana
Zoughbei. Haar e-mailadres is: cc@beitjemima.org. Eventueel kunt u contact
opnemen met Cor van Hengel; zijn e-mailadres is corvanhengel@jemima.nl. U
bent elke dag van de week welkom, ook buiten kantooruren; werken op zondag
beperken wij tot een minimum en dan is bezoek niet mogelijk.
Wij zien uit naar uw komst.

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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te zien opgroeien en zich ontwikkelen.
Hilmi had een sterke wil om te overleven
en nu, meer dan twintig jaar later, na
jarenlang worstelen en talloze medische
ingrepen, is David - de nieuwe naam die
hij heeft aangenomen als symbool van
zijn nieuwe leven - een 28-jarige jongvolwassene, volop actief in kerkelijk werk,
rondreizend zowel in Israël als in het
buitenland, om mensen met bijzondere
noden bij te staan en waar nodig te voorzien van allerlei hulpmiddelen om hen te
helpen zich te ontwikkelen en te groeien
zoals hijzelf.

AARDAPPELEN
MET TOMATENSAUS
Pagina 6

Uit de keuken
van Jemima
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg rijst
5 eetlepels tomatensaus
½ kg aardappelen
1 ui
kaneel
zout
peper
sambal of maggi
zonnebloem- of olijfolie

Een tip: serveer het samen met
gekookte rijst.

Bereiding:
- Maak de ui schoon en snipper deze vervolgens
- Neem een pan en doe hier 4 eetlepels olie in
- Voeg vervolgens de gesnipperde uit toe en zet de pan in een niet te hete oven
- Schil vervolgens de aardappelen en snij deze in kleine blokjes
- Voeg de blokjes aardappelen aan pan met ui toe
- Meng het geheel goed en voeg kaneel en zout toe
- Voeg tot slot twee kopje water aan de aardappelblokjes toe
- Laat het langzaam gaar worden
- Voeg vier eetlepels tomatensaus toe en verhit alles gedurende ongeveer 5 minuten
- Voeg tot slot peper toe en eventueel wat sambal

Smakelijk eten!

D.V. zaterdag 21 mei 2016 is er een zangen muziekavond t.b.v. stichting Jemima
te Dordrecht
Met medewerking van:
• Jongerenkoor Heman
o.l.v. Martien van der Zwan
• Orgel: Bert Roest
• Diverse musici
Verder:
samenzang; koorzang,
strijkersensemble en vleugel- en
orgelimprovisatie
Voor meer informatie zie:
www.jemima.nl
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En Hij is voor allen
gestorven, opdat zij
die leven, niet meer
voor zichzelf zouden
leven, maar voor Hem
Die voor hen gestorven
en opgewekt is (2
Kor. 5:15). Gezegende
paasdagen!
Jantine Schra

Lieve mensen,
Vanuit een plek die vaak
duister en zonder hoop lijk
t,
maar veel plekken van Lic
ht
en Liefde kent, wens ik jull
ie
de Bevrijding van Pasen, van
Jezus toe die hoop en nieuw
leven geeft!

ig
or ons vrijwill
Jezus heeft vo
genomen. Is
de straf op zich
eer opgestaan!
gestor ven en w
ge maar ook
Wat een droevi
nis. Door zijn
mooie gebeur te
n zijn onze
lijden en ster ve
t
en. Ik hoop da
zonden vergev
zijn
ag er varen in
iedereen dit m
leven.
Groetjes,
boom
Elber t Kwekke

Hartelijke groet,
Roechama Mast-Harwig

De vernieuwde
speelplaats
Sinds kort is de speelplaats af; deze
is voorzien van o.a. mooie schommels en een draaischijf geschikt
voor rolstoelgebruikers. Dankzij
een actie van de Jeugdbond GG
hebben wij dit kunnen realiseren.
De speeltoestellen zijn gemaakt
door plaatselijke ambachtslieden.
Zie ook voorgaande nieuwsbrieven aangaande de actie van de
Jeugdbond.

Meer weten over Jemima?
Wij komen graag dit voorjaar naar uw kerk, school of vereniging om een presentatie te verzorgen over het werk van Jemima in
Beit Jala. De duur van het programma zullen wij in overleg bepalen. 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 06 150 203 33 of 0570 789 697.

Steun het werk van Jemima!
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Paasgroeten 2016
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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.

Terugblik op kerst
Enkele dagen voor kerst hebben enkele bestuursleden samen met alle
medewerkers, vrijwilligers en enkele oud-bewoners van Jemima Kerst
gevierd door samen van een heerlijke maaltijd te genieten.

April
1 Khaula Makhtoub
3 Nadia Hamd
14 Sameh Taha
16 Sameh Diariha
25 David Sawayfa
28 Salem T’emat
29 Issa Jamil
Mei
1 Baha Samara
11 Doha Abed El Latef
Juni
1 Elbert Kwekkeboom
17 Jantine Schra

VERJAARDAGEN

Nieuwsbrief
ontvangen?

Maart
7 Khulud Jabra
23 Maram Leiel

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
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
Zij die ons werk willen steunen,
kunnen hun bijdrage storten
op bankrekeningnummer
NL53 RABO 0367 5075 60 en name van
Stichting Jemima, Woudenberg.

Kees Bel heeft een korte toespraak gehouden. De vertaling van het Nederlands
naar het Arabisch werd gedaan door David, u allen wel bekend. Ook Lana al
Zoughbei heeft met prachtige woorden ieder gezegende kerstdagen toegewenst. Alle medewerkers en vrijwilligers gingen voldaan met een presentje
naar huis, zodat zij ook thuis, samen met hun familie, een feestelijke kerst
konden hebben. Voordat iedereen huiswaarts keerde werd er tijd vrijgemaakt
voor een groepsfoto.

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.

Legaat
Indien u het werk van de Stichting Jemima
testamentair wilt gedenken, gebruikt 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?

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl

