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De 24-uurszorg voor de vaste bewoners 
worden door de huidige maatregelen 
veiliggesteld. Deze bewoners - van 
klein tot groot en met een meervoudige 
beperking - blijven op Jemima wonen. 
Voor hen verandert niets. Ook de 
ambulante zorg voor de gehandicapte 
kinderen in hun thuissituatie valt 
buiten deze bezuiniging.
 
Jemima is op de Westbank de enige 
christelijke organisatie die zich over 
gehandicapte kinderen ontfermt met 

een 24-uurs zorg, met ambulante zorg 
en met dagopvang. De waardering 
is groot, maar helaas blijven dus de 
financiën achter. De wachtlijsten 
voor opname en zorg zijn lang; 
gebrek aan voldoende financiële 
middelen belemmert de opname en 
de noodzakelijke hulp. In de iets 
afgeslankte vorm is Jemima weer 
een financieel gezonde instelling 
geworden die voor ca. 90 kinderen 
zorgt en afhankelijk blijft van donaties 
Nederland. Helpt u mee?

Dat wij ook voor de toekomst worden 
bemoedigd door de woorden van Psalm 
125: “Die op den HEERE vertrouwen, 
zijn als de berg Sion, die niet wankelt, 
maar blijft in eeuwigheid”.

Kees Bel, 
voorzitter 

We moeten bezuinigen in de dagopvang van Jemima. De dagopvang 
in gebouw Eber is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De 
achterblijvende bekostiging van de overheid en de met 20% gestegen 
waarde van de sjekel - de plaatselijke munteenheid - maken het nemen 
van maatregelen onvermijdelijk. Ook worden nog maar in beperkte 
mate visa (maximaal 3 maanden) verstrekt aan vrijwilligers; daardoor 
moet meer plaatselijk personeel worden aangesteld.

VERTROUWEN

Activiteiten 
van Jemima

In deze Nieuwsbrief 
geven wij u graag een 
overzicht van onze 
activiteiten. Wij kunnen...

Mijn tijd in Jemima
Dit jaar is het 20 jaar 

geleden dat ik een jaar 
lang in Jemima en Kezia 
heb gewerkt. Met heel 
veel plezier kijk ik terug… 

Jemima maakt 
het verschil

Zoals onder andere 
bij het financieel 
adoptieprogramma wordt 
vermeld, maakt Jemima... 

Je naaste dienen 
als Tabitha

Ze was heel gewone 
vrouw, die gewoon deed 
waar ze goed in was: het 
maken van kleding...

Salaam vrienden 
van Jemima!

De taak van Adam was 
om de tuin van Eden te 
bewerken en te bewaken 
(Genesis 2-15). Ongeveer... 

Bemoedigingen
Enkele voorbeelden 

van bemoediging voor 
Jemima. Ikram ontvangt 
een cadeautje, omdat ze 
terug is uit het...
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Blijf het werk van Jemima steunen!
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Jemima is 
een wonder
Dit is wat je overdags ziet in Jemima: 
Mensen zonder huis, zonder geld en 
zonder toekomst. Zieke kinderen. 
Kinderen die niet kunnen praten, 
niet kunnen lopen. Wanhopige 
ouders.

Maar dit is wat je ook ziet, op zo’n 
zelfde dag: Harde werkers. Positieve 
vrijwilligers. Echte vrienden. 
Kinderen die lachen en spelen. 
Ouders die sterk zijn en ervoor 
willen vechten.

Als je goed kijkt kun je op zo’n 
gewone dag in Jemima zoveel 
ontdekken van wat God ons 
allemaal geeft: De gelegenheid om 
iets te leren, aan elke bezoeker. De 
mogelijkheid om een waardig leven 
te leiden, in liefde, aan elk kind. 
Morele en fysieke steun, aan alle 
ouders. Iets te mogen zien van Gods 
genadegaven, aan alle werkers.

Jemima is een wonder, want God 
is er aan het werk. Zijn licht en 
Zijn liefde mochten we ervaren in 
moeilijke tijden. Door Zijn kracht 
mochten we verder gaan als we 
waren gestruikeld. Hij was het Die 
ons bemoedigde als we de moed 
hadden verloren. Door Hem konden 
we weer lachen na alle tranen, weer 
gelukkig zijn na al het verdriet. Hij 
was het Die onze wonden heelde.

Jemima is in Gods handen. Dat 
geloven wij. Wij doen ons werk, Hij 
het Zijne. Wij vertrouwen Hem.

Lana Zoughbei,
Manager

Activiteiten van Jemima
In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een overzicht 

van onze activiteiten. Wij kunnen die verdelen in drie 

hoofdgroepen: de 24-uurszorg, het dagprogramma en de 

thuis-ondersteuning.

Woongroepen
In het Helena-gebouw verblijven onze 24-uurszorg-bewoners in vier 
woongroepen: Ruchama, Kezia, Jachin en Lemuel. Wij bieden die zorg aan:
- Rasha, Khouloud, Rana en Maram, (groep Ruchama). 
- Nadia, Hanien, May, Intisar, Ghaula en Doha (groep Kezia)
- Rafat, Issa en Mohammed (jongensafdeling Jachin)
- Ikram, Sameh, Nour, Ahmad en Mohammad (groep Lemuel); Mohammad 

komt meestal alleen in de weekends.
- In Emmanuela - de kleinste woongroep - wonen Baha en David. Hun 

woonverblijf is op de bovenverdieping van het Ebergebouw. 

Het dagprogramma in Eber
In Eber hebben wij 8 klasjes: aan elk niveau bieden wij een passend 
dagprogramma aan, rekening houdend met het niveau van de leerlingen. Dat 
zijn: Motaz, Omran, Ahmed, Yafa, Toleen, Login, Adrian, Abedkader, Ghina, 
Soundous, Aiham, Omar, Malik, Arien, Mahomoud, Mahomud, Login, Hiba, May, 
Maram, Rasha, Hanien, Mohammad, Rana, Nadia, Khouloud, Ghaula, Intisar, 
Sameh, Nour, Ahmed, Rafat en Issa.

Home-based-intervention
In dit HBI-programma - de thuis-ondersteuning - bezoeken wij inmiddels 
vijftig families; hiermee zijn we in 2006 gestart. Zij krijgen voor hun kind met 
een meervoudige beperking thuis steun en begeleiding bij de zorg. Wekelijks 
worden deze families 1-2 keer bezocht. Per bezoek wordt gemiddeld een uur 
aan begeleiding besteed. De afgelopen jaren is deze hulp uitgebreid, omdat het 
goed is dat kinderen in hun familie opgroeien. Het probleem is dat de ouders 
meestal niet weten hoe zij met een kind met een (meervoudige) beperking 
moeten omgaan.

Het begint weer een traditie te 
worden. Nu voor het tweede jaar 
achtereen een Jemimadag. 

Vorig jaar waren we in Houten. 
Terugblikkend kunnen we zeggen 
dat het een geweldige dag is geweest. 
Een dag met veel bezoekers, veel 
sprekers en informatie. Een dag om 
te herhalen om als Jemimafamilie een 
dag bij elkaar te zijn; daarom hopen 
wij op DV 22 september aanstaan-
de weer een Jemimadag te houden. 
Deze keer niet in Houten, maar in de 
Ichthuskerk, Scheldeplein2, 2953 EV, 
Alblasserdam. Meer informatie volgt 

in de Nieuwsbrief van september en 
via onze website en Facebookpagina. 
S.v.p. aanmelden via info@jemima.nl. 
Wij hopen u te ontmoeten. 

Jemimadag 2018

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60



Dit jaar is het 20 jaar geleden dat ik 
een jaar lang in Jemima en Kezia heb 
gewerkt. Met heel veel plezier kijk ik 
terug op deze periode. Nadat ik mijn 
studie muziektherapie had afgerond 
en mijn eerste tijdelijke baan als 
muziektherapeut afliep, besloot ik 
om eerst een jaar in het buitenland te 
gaan werken.

Jemima kende ik uit verhalen van anderen 
die daar geweest waren. Sommigen voor 
een korte periode, anderen wat langer. 
In die tijd groeide bij mij het verlangen 
om – voordat ik een vaste baan zou 
krijgen en me zou gaan settelen – in het 
buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Ervaring in de psychiatrie had ik wel, 
maar in de gehandicaptenzorg niet. Best 
spannend dus. Maar gelokt door verhalen 
van anderen besloot ik de stap te wagen. 
Het moment dat het vliegtuig opsteeg en 
ik Nederland en alle mensen die me lief 
waren voor 1 jaar achter me zou gaan 
laten, vergeet ik nooit meer. Spanning 
natuurlijk, het afscheid was moeilijk, en 
wat zou er me te wachten staan? Maar ik 
was ook nieuwsgierig naar de uitdaging, 
het avontuur, de mensen die ik zou gaan 
ontmoeten en het leven in Jemima. 

Ik werd goed ontvangen. Oom Ed 
die me ophaalde van Ben Gurion, de 
reis naar Jemima, de eerste indrukken 
van het land. De heuvels rondom 

Jeruzalem, voor de eerste keer het 
checkpoint voorbij op weg naar Beit-Jala. 
Het appartement in Jemima, de andere 
vrijwilligers, en tante Heleen, die toen al 
zo ziek was. De eerste week was vooral 
wennen en meedraaien in de cleaning-
duty. De week daarna draaide ik mee in 
de zorg voor de kinderen. 

Zorg, aandacht en liefde
Na zes weken ging ik van Jemima in 
Kezia werken; dat waren toen nog twee 
aparte huizen. Kezia werd gerund door 
een Duits echtpaar: Gerd en Martina 
Wagner. Maar omdat ik graag toch ook 
bij Jemima betrokken wilde blijven, kreeg 
ik elke vrijdagmiddag gelegenheid om 
met een aantal kinderen in Jemima iets 
met muziek te doen. Met gitaar en andere 
kleine muziekinstrumenten zongen 
we samen allerlei liedjes en waarbij de 
kinderen meededen. Mooi was dat! Zo 
kon ik ook nog iets van mijn studie kwijt. 

Het werken met deze kinderen heeft 
me veel geleerd. Echt tijd nemen voor 
contact, door een handicap heen het 
eigene van elk kind ontdekken. Dat kost 
tijd, toewijding en geduld. Dat ging niet 
altijd vanzelf. Wat heb ik respect gekregen 
voor mensen die dit met zoveel inzet 
jaar in, jaar uit doen. In Jemima, maar 
ook op alle andere plekken in de wereld 
waar kwetsbare kinderen afhankelijk 
zijn van de zorg van anderen. Het zette 
me stil bij vragen over mezelf. Hoe kijk 
ik naar andere mensen? Welke waarden 
en normen draag ik met me mee? Wat 

betekent het om afhankelijk te zijn? En 
hoe kun je daarin iemand in zijn of 
haar waarde laten? Natuurlijk waren 
daar ook de verhalen van de kinderen 
die mij raakten. Sommigen uitgestoten 

door hun familie, omdat ze gehandicapt 
waren, niet belangrijk genoeg en een 
smet op de familie. Door opvang in 
Jemima of Kezia kregen deze kinderen 
zorg, aandacht en liefde die ze anders 

niet kregen. Als vrijwilligers onderling 
bespraken we ook de dilemma’s die 

deze opvang met zich meebracht; deze 
waren waardevol en vormend. 

In onze vrije tijd gingen we regelmatig 
naar Jeruzalem. Of - als we meer dagen 
vrij waren - verder het land in. Wat heb ik 
daarvan genoten. De prachtige woestijn, 
de plekken uit de Bijbel, slenteren 
door shuks. Kleurrijk en afwisselend, 
ontmoetingen met Joden en Arabieren. 
Hoe voelbaar de sporen van conflict. 
Indringend heb ik gevoeld hoe diep de 
spanningen zijn en welke sporen dat 
nalaat in het leven van de gewone burger. 

Ontmoetingen
Mijn tijd in Jemima is dus veel meer 
geweest dan het werken in Jemima 
zelf. Ik heb veel verschillende mensen 
ontmoet, zowel in de gemeenschap van 
Jemima als daarbuiten. Buren, inwoners 
van Beit-Jala en lokale medewerkers. 
Maar ook andere buitenlanders die via 
verschillende organisaties een periode 
in Israël verbleven. Dat zijn bijzondere 
ervaringen geweest voor mij. Langere 
tijd doorbrengen in een andere cultuur 
heb ik als zeer verrijkend ervaren. 
De gastvrijheid als we bij mensen 
thuiskwamen was elke keer weer 
opvallend. Maar als westerse vrouwen 
moesten we ons ook aanpassen. Soms 
was het behelpen, bijvoorbeeld als we 
weer eens geen water hadden in het 
appartement. Of als de Westbank weer 
eens afgesloten was, zodat we niet 
gemakkelijk naar Jeruzalem konden, of – 
erger nog – wanneer tijdens zo’n periode 
geen post werd bezorgd uit Nederland...

Na 20 jaar
Dit jaar hoop ik na 20 jaar weer een 
bezoek aan Jemima te brengen. Ik zie 
ernaar uit om te ontdekken hoe Jemima 
in deze 20 jaar is veranderd en gegroeid. 
Ongelofelijk dat de kleine groep van 
kinderen waarmee Oom Ed en tante 
Heleen begonnen zijn, is uitgegroeid tot 
zoiets groots als wat Jemima nu is. Ik zie 
ernaar uit om de kinderen te zien, die – als 
ze nog in Jemima verblijven – allang geen 
kind meer zijn. Mijn tijd in Jemima was 
een periode die ik niet had willen missen.

Rinske Oldenhuis

Mijn tijd in Jemima
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Kijk op www.jemima.nl
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Jemima maakt niet alleen het verschil 
bij het huisvesten en verzorgen van 
kinderen en jongvolwassenen met een 
meervoudige beperking. Jemima maakt 
ook het verschil door de thuisondersteu-
ning. Elders in deze Nieuwbrief kon u 
al lezen waaruit die thuisondersteuning 
bestaat: de gezinnen krijgen hulp, onder 
meer door voorlichting. Voorlichting over 
hoe om te gaan met een gehandicapt 
kind en door die voorlichting maken wij 

het verschil. Ouders leren hoe om te 
gaan met hun kind; zij leren hoe zij 
het kunnen verzorgen en het dingen 
kunnen aanleren. Het kind bloeit op. 
Deze hulp maakt het verschil; een 
groot verschil tussen kinderen die 
geen hulp van buitenaf krijgen en 
kinderen die thuis worden bezocht.
 
De Heere Jezus zegt: “Voorwaar zeg Ik u: 
Voor zoveel gij dit een van deze minsten 

niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook 
niet gedaan” (Mattheus 25: 45).

Zoals onder andere bij het financieel adoptieprogramma wordt vermeld, 
maakt Jemima het verschil. Soms zelfs het verschil tussen leven en dood. In 
de omgeving van Beit-Jala/Bethlehem is het niet altijd zo vanzelfsprekend om 
voor de gehandicapte medemens te zorgen. Naast Jemima zijn er geen andere 
tehuizen waar kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige beperking 
worden verzorgd.

Hoe kun je je kwaliteiten 
inzetten voor Jemima? 
Een goed voorbeeld hiervan 
zijn Bertus en zijn vrouw Teuny. 

Een jaar geleden kwam Bram de 
Ronde als reisleider met een groep 
naar Jemima. Gerard Zwinkels - onze 
tuinman - kwam in gesprek met 
Bertus. Het gesprek leidde tot het in 
actie komen voor Jemima. Bertus - 
een gepensioneerde schilder - kwam 
in actie en besloot om een maand op 
Jemima schilderwerk te komen doen. 
U zult misschien zeggen “Zomaar een 
maand ertussen uit? Ja, voor Bertus 
was dat geen vraag. Hij voelde zich 

geroepen om samen met zijn vrouw 
opnieuw naar Jemima af te reizen. 
Niet zomaar, maar om zich in te 
zetten voor Jemima. Een maand lang 
was Bertus aan het schilderen. 

Van de vroege ochtend tot laat in de 
middag. Helaas is het werk nog niet 
af. Bertus overweegt om het werk 
te komen afmaken: Bertus je bent 
welkom. Niet alleen jij, maar ook je 
vrouw. Zij heeft zich in die maand 
nuttig gemaakt met diverse hand- en 
spandiensten. 

Dit lezende denkt u wellicht ook om 
vrijwilligerswerk op Jemima te komen 
doen. U bent welkom. Neem u wel 
eerst contact met ons op? 

Op de foto is Bertus het hekwerk 
aan het schilderen. Een belangrijk 
gebeuren om roestvorming te 
voorkomen. Op de achtergrond zijn 
vrouw Teuny en Nour in de rolstoel. 

Jemima maakt het verschil

De schilder

Wilt u in actie komen voor Jemima? Op allerlei manieren kunt u ons helpen. U kunt 
bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend kerstconcert organiseren, een rommelmarkt, 
een winterfair, een veiling, een borrelavond met veiling (zie de poster). Uw 
diaconie verzoeken om een jaarlijkse collecte voor Jemima? Geweldig als u dat lukt. 
U heeft ongetwijfeld ideeën hoe u een actie voor Jemima kunt komen.   Meld u 
uw plannen bij ons secretariaat via info@jemima.nl? Wij rekenen op uw hulp om 
Jemima weer sterk te maken. 

In actie voor Jemima

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Ik ben Mohammed en woon al heel 
lang op Jemima. Het is daar fijn 
wonen. Overdag ga ik naar Eber - 
de dagopvang van Jemima. Ik wil 
graag nog heel lang op Jemima 
blijven wonen, want ik kan nergens 
anders terecht. Ik ben dankbaar 
voor de medewerkers; zij zorgen 
dat ik goede verzorging krijg. De 
verzorging die ik nodig heb.

Ze was heel gewone vrouw, die 
gewoon deed waar ze goed in was: 
het maken van kleding. Het was niet 
het opvallende werk van een Petrus 
of Paulus, die de wereld in trokken 
om het evangelie met woorden 
en kracht te verkondigen. Zij liet 
het eerder zien met haar handen, 
door tijd en aandacht te geven aan 
vrouwen die er - misschien wel 
net als zij - er alleen voorstonden, 
vrouwen met verdriet in hun leven, 
omdat ze weduwen waren. Ze kregen 
kleding van haar, gemaakt met haar 
eigen handen. Honkvast in Joppe was 
ze in kleine kring tot zegen.
 
Deze vrouw met naaiatelier wordt een 
discipelin van Jezus genoemd. Een 
bijzondere term. Het brengt haar in 
de directe nabijheid van Jezus, in de 
stroom van zijn eerste volgelingen. Had 
ze Hem gevolgd op de weg van Galilea 
naar Jeruzalem, net als andere vrouwen 
(Math. 27: 55), en was ze na Pasen en 
Pinksteren naar Joppe gegaan? Werd 

Petrus daarom naar haar toe geroepen, 
omdat hij haar kende? We kunnen het 
vermoeden, maar zeker weten niet. Ze 
was een discipelin met naald en draad, 
zou je kunnen zeggen. Geen lessenaar 
of een verhoging, maar een werktafel 
was de plek waarvandaan ze Jezus 
verkondigde. Zoals Jezus zich gaf voor 
de zonden van de mensen, gaf zij wat zij 
had aan degenen om haar heen. In haar 
eenvoudige geven was ze een levende 
verwijzing naar Hem die Zijn leven voor 
ons opofferde. 

Na haar sterven ontstaat er een groot 
verdriet. Petrus wordt gehaald en nadat 
de weduwen hebben laten zien wat ze 
allemaal voor hen heeft gedaan, stuurt 
hij hen allemaal weg. Petrus lijkt terug te 
grijpen op wat Jezus deed. Als discipel 
was hij er eens bij toen het dochtertje 
van Jaïrus werd opgewekt uit de dood 
(Markus 5: 37-42). Toen zei Jezus: “Talita 
koem!” Nu doet Petrus hetzelfde. Als 
iedereen is weggestuurd - net als toen - 
zegt hij iets soortgelijks: “Tabita koem”, 

zoals het in Aramees klinkt. Eén letter 
verschil: Talita of Tabita. Maar de rest is 
hetzelfde. Jezus laat Petrus niet staan. 
Hij laat Dorkas niet in de dood. Als een 
duidelijk teken wordt ze opgewekt. 
Deze eenvoudige vrouw, onopvallend 
dienstbaar, wordt tot een zichtbaar 
bewijs van de macht van God en de 
kracht van Pasen.

We leren van Tabitha dat getuigen van 
Jezus niet hoogdravend hoeft te zijn. 
Het kan vanachter de naaimachine. 
Het kan met praktische hulp aan onze 
naasten, zoals bij Jemima gebeurt. 
Maar ook u kunt net als Dorkas dienen. 
Kijk eens om u heen. Het hoeft niet 
moeilijk te zijn. Soms spreken woorden 
meer dan daden. Zoals de uitspraak 
van Franciscus van Assisi luidt: “Wees 
te allen tijde bereid om van Christus 
te getuigen en, indien nodig, met 
woorden”

Ds. J.H. Reijm

“En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam

Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. Deze was 

overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk” 
  
(Handelingen 9: 36).

Ik ben...

Je naaste dienen als Tabitha

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60 Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl
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Ongeveer tien jaar geleden werd ik 
gevraagd om bij Jemima in de tuin te 
komen werken. Jemima ligt op een 
prachtige plek niet ver van Bethlehem. 
Een tehuis waar kinderen en jongvol-
wassenen met een beperking een goed 
thuis hebben. In deze regio is een tehuis 
als Jemima uniek; de bewoners worden 
geholpen door een goede staf van 
medewerkers en een aantal vrijwilligers. 
Jemima heeft een grote tuin en deze 
tuin heeft onderhoud nodig en zo werd 
ik gevraagd voor het onderhoud van de 

tuin. Ik krijg daarbij hulp van een plaatse-
lijke bewoner die mij steeds ondersteunt 
bij de werkzaamheden. Ik verblijf onge-
veer vijf maanden per jaar in Bethlehem 
en omgeving; meestal een periode in het 
voor- en het najaar. Daarnaast ben ik veel 
in Jeruzalem, waar ook genoeg te doen is. 
In al die jaren was het toch even slikken, 
toen een van de mooie palmen het ineens 
begaf. Het is niet duidelijk wat daarvan 
de oorzaak was. 

Hoe mooi is het als je in de maatschappij 
bent uitgewerkt en je je toch kunt inzet-
ten op andere plaatsen. Dit is – zoals 
de Bijbel ons leert – “Tot je bestemming 
komen”. Mijn vraag was: “Heere waar is 
mijn plek in deze wereld?” Het gebed 
is verhoord. Je hebt hier verschillen-
de culturen die naast elkaar leven. Je 
moet leren om daar mee om te gaan. 
Belangrijk is dat je zelf geworteld bent in 
de cultuur van boven. Ik zit in de mooiste 
tijd van mijn leven en dat is het mogen 

uitdragen van wat je eens in je leven 
geleerd hebt. Het is een getuigenis voor 
de omgeving. 

Het geeft veel voldoening om hier als 
vrijwilliger te mogen zijn. De bewoners 
herkennen mij telkens weer, ook al ben 
ik een tijd niet in Jemima geweest. Zelf 
heb ik geen kinderen maar JEMIMA voelt 
toch aan alsof het een kind van je is.

Gerard Zwinkels, 
de tuinman bij Jemima

De taak van Adam was om de tuin van Eden te 
bewerken en te bewaken (Genesis 2-15). 

Gerard en Baha zorgen samen voor het 
onderhoud van de tuin. Regelmatig reist Gerard 
af naar Jemima. Samen snoeien, schoffelen en 
vegen. Gerard en Baha bedankt! Dankzij jullie 
inzet ligt onze tuin er telkens verzorgd uit.

Onlangs ontvingen wij een brief - één die ons raakte. Wij 
maken u graag deelgenoot met enkele citaten uit deze brief: 
“Dit wordt voor mij een moeilijke brief. 

Het werk van Jemima draag ik al jaren een warm hart toe. Ed 
Vollbehr was in 1983 een van mijn studenten. Maar nu zijn 
mijn financiële omstandigheden zo, dat ik moet stoppen met 

mijn giften. Uw werk zal ik blijven opdragen in gebed. Met 
vriendelijke groet en Gods voortdurende zegen toegewenst”. Dat 
een trouwe gever moet stoppen met het geven van giften, raakt 
ons dubbel. Het feit dat iemand vanwege zijn/haar financiële 
positie moet stoppen met het geven van giften. Op de tweede 
plaats dat onze inkomsten hierdoor teruglopen. Wie vult deze 
bron van inkomsten weer aan?

IJverige 
tuinmannen

Wie neemt de plaats in?

Salaam vrienden van Jemima!

Stort uw gift op IBAN NL53 RABO 0367 5075 60
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Enkele voorbeelden van bemoediging 
voor Jemima. Ikram ontvangt een 
cadeautje, omdat ze terug is uit het 
ziekenhuis (de ziekenhuiskosten zijn 
hoog, en dit moest Jemima zelf betalen). 
Het “Young Ladies Choir Hadassah” 
kwam zingen op Jemima. Acties op 
scholen in Doornspijk. Een groep 
uit Urk kwam op bezoek en bracht 
veel cadeautjes mee. Zo worden 
wij telkens weer verrast. Bent u de 
volgende die ons verrast?

Bemoedigingen

Ik kan me niet meer precies herinne-
ren hoe, maar in die tijd kwam ik met 
zuster Emmanuela in contact en zij 
raadde mij aan naar Jemima te verhui-
zen. Dat heb ik toen gedaan en daar 
ben ik ongeveer achttien maanden 
geweest, tot ik weg moest om voor mijn 
dementerende vader te kunnen zorgen. 

Veel dierbare en dankbare herinnerin-
gen heb ik overgehouden aan die tijd 
en ook respect en bewondering voor 
Heleen en Edward Vollbehr. Ook mijn 
tijd met de toen nog jonge David zal 
ik niet gauw vergeten! De positieve 

invloed die zuster Emmanuel had 
op het huis en op mij is ook zo’n 
prettige herinnering. Maar er zijn 
ook droevige herinneringen, zoals 
het overlijden van Heleen Vollbehr - 
die zoveel betekende voor het huis, en 
voor mij!

Het is mijn verblijf in Jemima geweest 
dat mij heeft geïnspireerd om net zo’n 
soort huis in Gambia te beginnen, toen 
ik eenmaal besloten had om in 2002 
daarnaartoe te verhuizen. Wij bieden 
daar zogeheten “Respijtzorg’ - d.w.z. 
dat we geen weeshuis zijn, maar dat we 

van maandag t/m vrijdag de zorg voor 
de kinderen overnemen.

Moge de Heere u zegenen in al uw 
goede werk!

Geoff Hunwicks

Herinneringen aan 1996
In 1996 werkte ik als vrijwilliger in een centrum voor geestelijk 
gehandicapte volwassenen in Beit-Sahour (Shepherds Fields), dat viel 
onder het bestuur van de “Arabische Vereniging voor Rehabilitatie”. Ik 
woonde toen in een soort tehuis voor gehandicapte vrouwen waar de 
sanitaire voorzieningen uiterst gebrekkig waren!

Steun het werk van Jemima! 



VERJAARDAGEN
Juli
Deze maand geen jarigen

Augustus
 30 Intisar Salimah (Kezia)

September
 1 Rafat (Boaz-Jachin)
 27 Ikram (Lemuel)
 27 Nour (Lemuel)
 29 Issa (Boaz Jachin)

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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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 

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 onze secretaris: telefoon: 0546 - 433 013 of 06 15 020 333.

Financiële adoptie

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

Volg ons op Sociale Media

Wie stuurt een kaartje 

naar onze jarigen?

Adres:
House Jemima

P.P. Box 1568

Jerusalem 9101402

Israel

U zult inmiddels al wel via de media gehoord 
hebben dat Jemima het financieel moeilijk heeft. 
De inkomsten zijn minder dan verwacht. Wij 
hebben moeten reorganiseren. Een heel vervelend 
gebeuren voor hen die Jemima hierdoor niet 
meer als hun werkplek hebben. Maar D.V. wij 
gaan door. Wij rekenen op uw hulp. U kunt hulp 
bieden door te helpen onze achterban te vergroten. 
Helpt u mee nieuwe donateurs te werven? Als elke 
nieuwsbrieflezer 1 nieuwe nieuwsbrieflezer en/of 1 
nieuwe financieel ondersteuner aanmeldt helpt u ons 
geweldig. Doet u mee ons achterban te vergroten? 
Helpt u mee Jemima weer in volle bloei te zetten? 

Jemima weer in bloei?

Werken bij Jemima? Kijk op www.jemima.nl


