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Ook de bewoners van Jemima beleven 
het zo verschillend. De een begrijpt er 
meer van dan de ander. Zij genieten 
vooral van de extra aandacht die zij dan 
vaak krijgen. Advent is (ver)wachten, 
waken en hopen op het licht van de 
morgen. Ook Paulus schrijft daarover 
aan de gemeente van Rome. “De 
nacht is voorbijgegaan, en de dag is 
nabijgekomen.” 
Want op het punt dat alles donker en 
hopeloos verloren lijkt komt dat kleine 
kind in de stal van Bethlehem, de 
Heere Jezus, de blinkende Morgenster.
Die Morgenster is eens voorgoed 
opgegaan. Jezus is Zijn Naam! Advent: 

uitzien naar Zijn komst om al het 
duister te verdrijven. Hij is het Licht van 
de wereld en wie in Hem gelooft zal 
niet in de duisternis wandelen! Soms 
zijn onze bewoners moeilijk te bereiken 
met het evangelie. Toch staat dat deze 
Morgenster niet in de weg om ook in 
hun harten het duister te verdrijven. 

Hij is in deze wereld 
gekomen om 
zondaren zalig te 
maken.

Kees Bel, 
voorzitter 

Advent, zo noemen we deze periode van de 
donkere dagen voor kerst, voor de één sombere 
en grijze dagen, waarin je zo op je eigen gemis 
en eenzaamheid wordt teruggeworpen, voor 
de ander heeft het iets gezelligs, warmte en 
geborgenheid. 

HIJ IS HET LICHT

Vervolg op pagina 2 »

In de loop van de zeven jaar dat 
ik er nu werk mocht ik namens 
Jemima vele complimenten 
ontvangen Jemima, van bezoekers, 
van vrienden van Jemima en van 
vrijwilligers, tijdens het werk of 
tijdens ontmoetingen met andere 
organisaties.
Vaak zijn die complimenten ook 
aan mij gericht, maar ik weet in 
mijn hart dat het niet míjn werk is. 

Jemima 
gaat door

Meditatie
En het is haar 

gegeven zich met 
smetteloos en blinkend 
fijn linnen te kleden, want 
dit fijne linnen zijn de...

In actie voor 
Jemima?

Dit jaar hebben wij, het 
bestuur van Jemima, weer 
hoop gekregen. Hoop in 
het voortbestaan van... 

Onvergetelijk 
en memorabel

Mijn liefdesverdriet 
leidde me naar Jemima: 
Mijn vrouw - toen nog 
verloofde - Martina en ik... 

Bijzondere
Zangavond

Op zaterdagavond 9 
februari 2019 wordt een 
bijzondere zangavond 
belegd in de Dorpskerk...

Jemima komt
weer tot bloei

Afgelopen jaar was voor 
Jemima een moeilijk 
jaar. Een jaar met 
bezuinigingen, een jaar... 

Alternatief 
voor oliebollen?

Haya (werkt bij Jemima) 
leert ons om Kibeb/Kuba 
te maken. Op bijgaande 
foto’s ziet u het...
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Blijf het werk van Jemima steunen!
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Voor de ontwikkeling en de kwaliteit 
van de zorg voor de kinderen moet 
heel veel werk worden verzet en dat 
kan ik absoluut niet in m’n eentje. 
Om die doelen te bereiken werken 
we samen, zij aan zij, ik en alle leden 
van onze grote familie.

Ja, ik noem het mijn familie. Niet 
omdat dat zo aardig klinkt, nee, ik 
noem het mijn familie omdat we in 
Jemima elkaar vergeven na een ruzie, 
omdat we elkaar omhelzen nadat we 
tegen elkaar uitgevallen zijn, omdat 
we samen bedroefd kunnen zijn 
maar ook gelukkig, omdat we boos 
op elkaar kunnen worden maar ook 
weer samen kunnen ontspannen. 
Zoals het er in elke echte familie aan 
toe gaat.

In Jemima falen we niet, nee, we 
zijn òf aan het leren, òf we hebben 
succes. Is er iemand bedroefd, dan 
is er altijd iemand om te troosten. Is 
er iemand blij dan zijn we dat met 
z’n allen. Valt iemand, dan helpt de 
ander hem overeind. We respecteren 
elkaar, we leren van elkaar, we geven 
om elkaar, we waarderen elkaar en 
- het allerbelangrijkste - we houden 
van elkaar. We hebben lief namens 
de Heere Jezus.

Aan het einde van dit jaar wil ik elke 
medewerker die voor zijn of haar 
taak stond, in goede en slechte tijden, 
bedanken. Elke vrijwilliger die zijn 
of haar familie achterliet om ons te 
komen helpen. Elk bestuurslid dat 
ervoor heeft gestreden om Jemima op 
de rails te houden. Elke bezoeker die 
ons hielp, financieel of door ons te 
bemoedigen. Elke familie die één van 
onze bewoners opnam, een ieder die 
een motivatiebrief schreef voor één 
van onze schooljongens, en tenslotte 
iedereen die voor ons heeft gebeden; 
aan u allen mijn hartelijke dank. 

Jemima is een grote familie, Jemima 
gaat dóór, Jemima is uniek, mede 
dankzij uw betrokkenheid.

Blijf ons steunen.

Lana Zoughbei,
Manager

“En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend 

fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 

gerechtigheden van de heiligen.”

Openbaring 19:8

Als voorbereiding op de bruiloft van het Lam, heeft 
de bruid zich getooid in een prachtige bruidsjurk. 
Smetteloos, blinkend fijn linnen, batist. Daarin gaat 
ze gekleed. Daarmee is ze overkleed. 

Het woord ‘gerechtigheid’ was voor Luther een woord 
dat hem achtervolgde. Hij wist: ik kan aan Gods gerech-
tigheid niet voldoen. Diep wanhopig werd hij ervan. Totdat Hij ontdekte dat 
de rechtvaardige verlost wordt door Góds gerechtigheid. De gerechtigheid die 
Christus aan het verworven heeft. Met Zíjn volmaaktheid wordt de bruid over-
kleed. Enkele hoofdstukken eerder, in Openbaring 7, gaat het over het kleed, 
witgewassen in het bloed van het Lam. Dat is de basis zogezegd. 

Maar over haar onderkleed heen, droeg de bruid een fijn linnen gewaad. Ze 
borduurde dat in Bijbelse tijd zelf, met een mooi patroon. Daar versierde zij zich 
mee. Aan dat gebruik wordt hier in Openbaring 19:8 gerefereerd. Het Griekse 
woord dat hier gebruikt wordt - dikaiomata - kan het best vertaald worden met 
‘rechtvaardige daden’. Het zijn de vruchten die de rank die in de ware Wijnstok 
is geplant, voortbrengt. 

Afgelopen week nog een paar draadjes geborduurd? Ach, je weet het vaak zelf 
niet (vgl. Mattheüs 25:34-40). Maar het zou wel zonde zijn, als we zo druk waren 
met ons leven hier en nu, dat we aan het bruiloftskleed niet toekwamen. Die 
beker koud water, dat bezoek, dat open oor, dat open oog voor onze naaste 
dichtbij en verder weg. 

Niet dat de bruid zich erop verheft. Want alleen door Gods genade is zij in staat 
geweest die werken te doen. Het is haar immers ‘gegeven’ om zich ermee te 
kleden. Uiteindelijk komt Hem daarvoor alle eer toe. En toch... het wordt ook 
de bruid toegerekend. ‘Dat wat gedaan werd uit liefde tot Jezus’, het zal aan het 
licht komen. Hoe precies? Dat weet ik niet, maar dat mogen we met een gerust 
hart aan Hem overlaten.

ds. C.J. Overeem
Zegveld
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In actie voor Jemima?
Dit jaar mogen we met dankbaarheid afsluiten. We zijn van veel kanten 
geholpen en financieel ondersteund. Bemoedigend voor het nieuwe jaar 
2019! Ook dan hebben wij uw hulp weer nodig. Hulp door uw gebed, 
praktische hulpverlening en financiële ondersteuning. 

U kunt ons helpen door een bedrag over te maken naar Jemima, maar ook door 
iets te organiseren. Wij willen u graag ideeën geven aanreiken hoe u ons zou 
kunnen helpen. 

Denkt u erover om een concert of zangavond te organiseren in uw woonplaats 
met een collecte voor Jemima? Werkt u op een school, dan is Jemima misschien 
iets voor u om een actie te houden Jemima. Wij komen u graag met een 
presentatie ondersteunen. Misschien bent u meer iemand voor het organiseren 
van een veiling, of een diner aan huis en uw laat uw gasten doneren voor 
Jemima. Een winterfair organiseren in het najaar/winter van 2019? 

U bent vast veel creatiever dan de ideeën die hierboven zijn genoemd. Heeft 
u plannen? Laat het ons weten. Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van uw 
plannen vraag het ons. 

Helpt u ook in 2019 mee om Jemima sterker te maken?
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Uitnodiging 
Benefiet 
buffet
Een uitnodiging voor een unieke 
avond! U bent van harte welkom 
om een avond een lopend buffet 
te gebruiken in het prachtige 
restaurant Kampanje. 

Daarnaast zal deze avond worden 
bekroond met een veiling van 
unieke producten. Ook zijn er 
enkele inspirerende sprekers. 
Door uw aanwezigheid steunt u 
het werk van Jemima. U heeft de 
mogelijkheid om meer van het 
werk van Jemima te horen tijdens 
deze avond. De prijs van het lopend 
buffet, inclusief drankjes, bedraagt 
69.95 euro per persoon. We beloven 
u dat het een speciale avond zal 
worden: een combinatie van een 
buffet samen met een heel aantal 
boeiende ontmoetingen. We zien 
uw komst graag tegemoet. 

Hartelijke groet, 

Kees Bel (voorzitter Jemima) 
Jenneke Blokland (organisator)

Datum: 
D.V. woensdag 30 januari 2019 

Tijd:
Welkom vanaf 18:00 uur 

Opening:
18:30 uur 

Locatie: 
Restaurant Kampanje 
Troelstrastraat 5 
3371 VJ Hardinxveld-Giessendam 

Aanmelden: 
Vóór 25 januari 2019. We hebben 
100 plaatsen en vol is vol.

Contact:
keesbel@jemima.nl
j.blokland-klijn@hetnet.nl 

Gestopt met werken?
Wij zijn op zoek naar echtparen die zich 
beschikbaar stellen om drie maanden 
naar Jemima te komen om in allerlei 
werkzaamheden het werk te ondersteunen. 
Bent u vervroegd gestopt met werken of 
heeft u pensioen? Bent u daardoor financieel 
onafhankelijk en bent u handig bij diverse 
werkzaamheden? 

Wij geven u graag meer informatie over de 
periode en duur. Twijfel niet en reageer 
naar info@jemima.nl ook voor informatie. 

Rasha geeft 
een miniconcert
Onlangs heeft Rasha samen met haar 
pianolerares een klein concert gegeven op 
de muziekschool in Jeruzalem. Wilt u een 
gedeelte van haar pianospel horen? Ga dan 
naar onze website bij nieuwsberichten of 
naar Facebook!

Kijk op www.jemima.nl



Mijn liefdesverdriet leidde me naar 
Jemima: Mijn vrouw - toen nog 
verloofde - Martina en ik wilden na het 
afstuderen een tijdje in het buitenland 
doorbrengen, voordat we ons volledig 
zouden onderdompelen in het 
beroepsleven. Dus hebben we ons bij 
verschillende organisaties aangemeld.

Mijn vrouw kreeg een baan als vrijwilli-
ger bij Life Gate in Beit Jala en ik in een 
tehuis voor gehandicapten in Jeruzalem. 
De afstand was slechts 12 km, maar 
daartussen was de ‘groene grens’ tussen 
de Westelijke Jordaanoever en Israël. Die 
grens was vaak niet over te steken. Ik 
was dichtbij en toch gescheiden van mijn 
verloofde. 

Het is dankzij het hoofd van het huis en 
Ed Vollbehr dat ik toestemming kreeg 
om naar Beit Jala te verhuizen, naar 
het huis van Jemima. In Jemima was ik 
verantwoordelijk voor de inkoop, het 
bakken van brood en vooral het vervoer 
van de kinderen van de kinderopvang. 
Ik heb dus veel gereisd en kende Beit 
Jala, Bethlehem en de omgeving maar 
ook Jeruzalem al snel heel goed.
 
Typisch “Duits” was mijn streven naar 
een voorraadkamer met de meest 
essentiële voedingsmiddelen. Dat heeft 
ook z’n nut bewezen, wanneer er onrust 
was en we het huis niet konden verlaten.

Na onze terugkeer in Duitsland kregen 
we het aanbod om in Beit Jala een 
nieuw huis voor de oudere meisjes te 
openen. We hebben niet geaarzeld, onze 
tassen ingepakt en zijn naar Beit Jala 
teruggekeerd. 

Het was een spannende taak: we moes-
ten een complete woning helemaal 
inrichten. Onze woning had zelfs een 
eigen bubbelbad. Het huis kreeg de 
naam Kezia. We moesten vrijwilligers 
zoeken, diensten plannen, koken, 
wassen en natuurlijk met de vrijwilligers 
voor de kinderen zorgen. Het was een 

heel levendige en indrukwekkende tijd, 
vooral omdat we samen leefden als een 
groot gezin. We leerden ‘onze’ meisjes 
steeds beter kennen en hebben met de 
verschillende handicaps om leren gaan. 
We hebben veel hulp en goed advies 
gekregen uit verschillende landen.

In de loop van de tijd konden we 
veel mensen bereiken met onze eigen 
nieuwsbrief en daardoor hebben we 
veel giften ontvangen. In december 
1997 werd onze oudste dochter Lisa in 
Bethlehem geboren. Ed gaf haar toen 
een teddybeer, die ze nog steeds heeft. 
Voor ons was de geboorte van ons 
eerste kind de reden om langzamerhand 
afscheid te nemen van Kezia. We hebben 
heel veel beleefd in deze periode: veel 
spannende avonturen en soms een 
(niet alleen politieke) crisis. We moch-
ten ervaren dat door veel mensen voor 
ons gebeden werd en dat er voor ons 
gezorgd werd. 

Voor ons als christenen was het ook een 
waardevolle tijd omdat we in contact met 
andere christenen de verscheidenheid 
en de kracht van het geloof in Jezus 
Christus mochten ervaren. Hierdoor was 
het niet alleen een mooie, maar ook een 
gezegende tijd.

Hartelijke groeten!
Gerd & Martina Wagner

Gerd en Martina Wagner met hun twee dochters bij de ingang van het Helena Gebouw. 
David, de beheerder van Jemima’s Herberg, staat in het midden. 

Lisa met de beer die zij van 
Ed Vollbehr heeft ontvangen.

Onvergetelijk en memorabel
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Jemima’s herberg

Bijzondere 
Zangavond

Jemima heeft sinds enkele jaren een 
herberg. Een herberg met eenvoudig 
ingerichte slaapkamers, woonka-
mer, keuken en badkamer. Tijdens 
een gesprek met David, de gastheer 
van Jemima’s herberg, vertelt hij dat 

er regelma-
tig gasten 
zijn. Gasten 
die Jemima 
kennen en 
Jemima beter 
willen leren 
kennen. 
Sommige 
gasten blijven 
enkele dagen, 

anderen blijven minimaal een week. 
Dat is mogelijk als er maar tijdig gere-
serveerd wordt. David vervolgt zijn 
verhaal en zegt: “Gasten bezoeken 
vaak Bethlehem en gaan dan naar 
de Geboortekerk. Anderen bezoeken 
vaak Jeruzalem. Zij reizen dan met bus 
231 naar Jeruzalem. De eindhalte van 
de bus is dicht bij de Damascuspoort. 
Enkele minuten wandelen en u bent 
bij de graftuin, maar ook bij de Oude 
Stad van Jeruzalem. Dicht bij de eind-
halte van de buslijn kunt u ook op de 
tram stappen naar het centrum van 
West-Jeruzalem. De busreis vanuit Beit 
Jala naar Jeruzalem duurt ongeveer 
een half uur”.

De kosten voor een overnachting zijn niet 
hoog. Voor meer informatie en reservering 
kunt u contact opnemen via info@jemima.nl 
of bel naar Cor van Hengel, telefoonnum-
mer 06 - 54723604. Boek tijdig, want er is 
een beperkt aantal bedden beschikbaar.

Op zaterdagavond 9 februari 2019 wordt 
een bijzondere zangavond belegd in de 
Dorpskerk in Bodegraven, Oude Markt 1. Het 
mannenensemble ‘Espressione’ onder leiding 
van Arjan Wouters zingt voor en met anders-
begaafden. 

Deze zangavond wordt belegd door Helpende 
Handen en Stichting Jemima. De zangavond 
begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 
uur; de kerk is open vanaf 18.15 uur. Voor 
meer informatie zie de websites van het 
Mannenensemble, Helpende Handen of 
Jemima.

De toegang is gratis. De collecte is voor 
Helpende Handen en voor Jemima.

U komt toch ook?

Gehandicapten-
dag 2018
Jemima heeft begin december 2 
dagen deelgenomen aan de dag 
voor de gehandicapten. Meerdere 
organisaties namen met hun cliënten 
deel aan deze dag die speciaal voor 
hen werd georganiseerd. Lana is 
samen met enkele medewerkers en 
een aantal bewoners van Jemima 
naar het Peace Centrum in Bethlehem 
geweest om deze dag te vieren. Verder 
heeft Jemima deelgenomen aan de 
gehandicaptendag bij de universiteit in 
Abu-Dis. Is de plaats Abu-Dis voor uw 
onbekend? Even een korte toelichting: 
Abu-Dis ligt aan de oostelijke kant van 
Jeruzalem, dicht bij Bethanië. Deze 
plaats kent u ongetwijfeld uit de Bijbel. 

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Jemima komt 
weer tot bloei

• Kerk in Actie Hoofddorp weet ons te 
berichten dat een aantal bewoners 
van het zorgcentrum Horizon maan-
delijks doorgaat met het collecteren 
voor Jemima. Een bewoonsters zei 
eens heel mooi: “Jemima hoort zo een 
beetje bij ons”. Afgelopen jaar heeft 
deze collecte ruim € 500,- opgebracht. 
Heel veel dank. 

• Tijdens een huwelijksdienst in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk 
Maassluis werd een collecte gehou-
den voor Jemima. Ruim € 250,- moch-
ten wij ontvangen op onze bankreke-
ning. Nog een andere collecte tijdens 
een huwelijk bracht ruim € 400,- op. 

• Je wordt vijftig jaar en je wilt iets 
voor Jemima doen. Er werd een feest-
je gehouden bij “de Herderin”. U zult 
u zich nu misschien afvragen wat kan 
Jemima met dat feestje. Hier volgt een 
korte verslag van de geldinzameling: 

 “Afgelopen zaterdag mocht ik verjaren. 
In een eerder berichtje heb ik jullie 
mijn uitnodiging laten lezen waarbij 
ik als cadeautip financiële ondersteu-
ning vroeg voor Jemima. Mijn feest 
was geweldig: een kookworkshop met 
29 gasten= 30 personen. De bijdra-
gen waren hieraan ook geweldig. 
Als ik een gemiddelde wil berekenen, 

moet ik constateren dat er meer gege-
ven wordt aan dit doel, dan ik ooit 
gemiddeld krijg op mijn verjaardag: 
€ 15,00 minstens per persoon. Ik telde 
het bedrag: € 440,00 en heb nog even 
tijd nodig gehad om dit te laten bezin-
ken. Eigenlijk vind ik € 500,00 een 
veel mooier bedrag bij een 50 jarige 
verjaardag, daarom heb ik besloten 
dat ik € 500,00 ga overmaken”. 

 Namens de bewoners van Jemima veel 
dank. Hun bord kan nu weer enkele 
dagen gevuld worden. (zie bijgaande 
foto als bewijs voor de 500,-)

• Op 14 september j.l. werd in 
Nieuwerkerk aan den IJssel een 
veiling gehouden. Ruim 100 mensen 
namen hieraan deel. Er werd flink 
tegen elkaar opgeboden, hetgeen 
resulteerde in een geweldig eindbe-
drag. U zult zich misschien afvragen 
wat er dan geveild werd? Een nacht 
een B&B aan de Linge, twee kippen 
voor € 100,-, een bos bloemen voor € 
400,-. Ja, u leest het goed € 400,- voor 
een bos bloemen. Schilderijen, wijn 
en nog vele andere artikelen. Dit alles 
beschikbaar gesteld voor Jemima. 

 (Zie bijgaande foto) Deze avond is 
georganiseerd door Jemima Comité 
Capelle aan den IJssel. 

• Er werd een concert georganiseerd in 
de Oude Kerk te Zwijndrecht met een 
collecte voor Jemima. 

• Een echtpaar was 60 jaar getrouwd. 
Via één hen ontvingen we een bemoe-
digend bedrag van € 525,-. U herkent 
u zich waarschijnlijk wel in dit bericht. 
Wij als Jemima willen u nog van harte 
feliciteren met deze mijlpaal in uw 
leven. Moge de Heere u nog jaren in 
gezondheid geven. 

• Een school in Doornspijk heeft ons 
zelfs twee keer uitgenodigd om een 
presentatie te verzorgen. Hieraan 
werd ook een actie gekoppeld. De 
leerlingen waren erg enthousiast en 
hebben zich geweldig ingezet om 
geld in te zamelen voor Jemima. Beste 
jongelui en medewerkers hartelijk 
dank namens de kinderen van Jemima.

Afgelopen jaar was voor Jemima niet altijd even 
gemakkelijk, maar toch mogen we verwonderd 
omzien! Dat is een reden om dankbaar te zijn 
naar de Heere God. Steeds weer komen van 
die bemoedigende reacties binnen: e-mails, 
brieven, financiële middelen en goederen. 
Het zou een Nieuwsbrief worden vol 
met bedankjes. Toch willen wij u een 
aantal voorbeelden niet onthouden. Uit 
privacyoverwegingen noemen we geen 
namen. Wij gaan er van uit dat u daar 
begrip voor heeft.

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Alternatief voor oliebollen?
Haya (werkt bij Jemima) leert ons om 
Kibeb/Kuba te maken. Op bijgaande foto’s 
ziet u het resultaat. Het recept is voor 7 
personen.

Benodigheden
½ kg. couscous, 250 gram rundvleesgehakt of 
gehakt van schapenvlees (voor in het deeg), 
250 gram rundvleesgehakt of gehakt van scha-
penvlees (voor de vulling), deeg van couscous, 
3 uien en 3 eetlepels olie, bakkruiden, kruid-
nagel, zwarte peper en een beetje zout. Een 
frituur is eveneens nodig.
 
Bereiding
De couscous wassen in een zeef, dit goed 
spoelen, daarna laten weken met een beker 

water. Het vlees voor het deeg een halfuur 
laten weken. Vervolgens 250 gram gehakt 
toevoegen aan het deeg. Eveneens gemengde 
bakkruiden toevoegen, kruidnagel, zwarte 
peper en een beetje zout. 

We beginnen nu met het maken van deegbol-
letjes. De deegbolletjes enige tijd laten rusten 
en deze vervolgens met een vinger openen. Zij 
kunnen nu gevuld worden met een mengsel 
van het gehakt en gesnipperde ui. Druk de 
opening vervolgens weer dicht. Verwarm de 
frituur en bak de gevulde bolletjes in ongeveer 
4 minuten. Het vlees in de couscous is niet 
alleen voor de smaak, maar ook voor de kleur. 

Sachteen! (eet smakelijk)

1

2

3 5

4 6 7

De werkplaats
In de werkplaats van Jemima wordt dagelijks hard gewerkt. 
Er wordt daar gewerkt met olijfhout, waarmee verschillende 
producten voor de verkoop worden gemaakt. Zo verschaffen wij 
werk aan bijvoorbeeld Baha en kan hij zijn eigen salaris verdienen. 

Op bijgaande foto Baha en zijn begeleider Hans Versteeg, samen 
met zijn echtgenote Tya, vrijwilliger uit Nederland.

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
December
19 May (Kezia)

Januari
01 Ghawla Makhtoub (Kezia)
01 Nadia Hamad (Kezia)
04 Elisa Zablah (Lemuel)

Februari
18 Ayham (extern-Eber)
27 Ahmed Awwad (Lemuel)

Maart
03 Logain Imhees (extern-Eber)
23 Maram Leiel (Ruchama)
26 Loughain Karam (extern-Eber)
16 Sondos Sabah (extern-Eber)
25 Qusia (extern-Eber)
29 Arian (extern-Eber) 

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
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? 
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 8

Wie stuurt een kaartje 

naar onze jarigen?

Adres:
House Jemima

P.P. Box 1568

Jerusalem 9101402

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. Helpt u mee? Zie voor 
meer informatie onze website: www.jemima.nl/financiele-adoptie. Of neem 
contact op met Annelies Kriekaard: telefoon: 0113 269 225 of 06 57 591 977.

Financiële adoptie

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 

Website: www.jemima.nl
FaceBook: @Beit.Jemima
Twitter: @infoJemima
Instagram: jemima1982
Youtube/Vimeo: Stichting Jemima NGO

Volg ons op Sociale Media

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


