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Blijf het werk van Jemima steunen!



Trouw is het thema van deze nieuwsbrief. Mijn eerste gedachte bij dit woord    
waren de teksten uit Mattheus 25 vers 21 en 23, waarin beide trouwe dienst-
knechten geprezen worden over de zorg die zij besteed hadden aan het eigendom 
van hun heer. Misschien maak ik een exegetisch wonderlijke parallel, maar als 
we onze gehandicapte bewoners en bezoekers van Jemima zien als Gods eigendom?           
Dan worden wij gevraagd trouw te zijn op de plaats waarin God ons heeft geplaatst,               
ieder voor zich. Het gaat dan niet meer om de zakelijke ‘winst’ die we behalen, of om de waardering 
en respect die we met de werken van barmhartigheid ‘verdienen’. 

Trouw verbindt. Dat zien we ook bij Jemima. Een trouwe achterban in Nederland: de Nederlandse Je-
mima familie. Trouw van de bewoners in Helena, ieder met zijn talent. Trouw bij de medewerkers van 
Jemima, zowel in de zorg als de dagopvang en het thuiswerk (HBI-project). Velen werken er al meer 
dan 15 of 20 jaar. Trouw bij de vele Nederlandse vrijwilligers die als sinds jaar en dag hun steen-
tje bijdragen aan Jemima. Trouw bij de ouders van de gehandicapten, die de ‘zorg met liefde’ zeer 
waarderen. Trouw bij burgemeester Ratib Ebyat uit Hindaza, die Jemima door dik en dun steunt en 
helpt met het HBI werk. 

In deze nieuwsbrief mogen we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Philip den Hollander en Kees 
Verboom. Als bestuur zijn we heel content met de kennis en slagvaardigheid die in het bestuur be-
schikbaar is. 

Eind januari heeft een delegatie van het bestuur, bestaande uit Martin van der Wilt, Kees Verboom, 
Philip den Hollander en ondergetekende Jemima bezocht. En opnieuw hebben we gezien en beleefd met 
hoeveel aandacht en liefde het werk gedaan wordt. Zorgen zijn er ook: over de visa voor onze trouwe 
vrijwilligers Liesbeth Westerman en Ben Preick. Zij hebben helaas Jemima moeten verlaten, en we ho-
pen en bidden dat ze van de Israëlische overheid spoedig een lange termijn vrijwilligersvisum mogen 
ontvangen. Ook zijn er bij enkele personeelsleden zorgen. Het gezin van Christine is in grote pro-
blemen gekomen. Allison ondergaat behandelingen voor kanker. Allemaal punten die u mee mag nemen in 
het gebed.

Egbert Klop, voorzitter Jemima

Trouw

Zorg wordt zeer gewaardeerd.
Beeld: Jemima
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We kwamen aan bij een appartement waar Ed 
en Heleen Vollbehr woonden, samen met enkele 
vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten: 
de kinderen met verstandelijke en lichamelijke 
beperkingen. Het gehuurde appartement van 
Hilda werd goed gevuld met bewoners. Zo 
leerde ik Nadia, Rasha, Aisha en Fadia kennen.
Het bezoek maakte diepe indruk op mij. En zo 
ging ik de volgende dag opnieuw naar Jemima. 
Op weg naar het Hildahuis kwam ik Ed 
Vollbehr tegen. Hij stond bij een benzinepomp 
met een bus vol kinderen. Hij zei tegen mij: 
“Waar ga je naar toe?” Mijn reactie was: “Ik ben 
op weg naar jullie.” Toen zei Ed: “Ga je met ons 
mee naar het Herodion, het voormalige 
paleizencomplex van koning Herodes?” Even 
later liepen wij op het Herodion. Ik was 
verbaasd dat je met blinde en slecht lopende 
kinderen een excursie kon maken naar het 
Herodion. Dit raakte mij en zo ben ik de 
volgende dag opnieuw afgereisd naar Jemima.

Het was oktober 1985 en ik logeerde bij vrienden in Jeruzalem. 
De vrouw des huizes vroeg aan mij of ik mee wilde naar een kinderhuis 
in Bethlehem.

Eieren

In 1987 werd het nieuwe Jemima huis in Beit 
Jala in gebruik genomen. Ik was toen op vakantie 
in Jeruzalem. Ik reisde elke dag naar het nieuwe 
Jemima. Ed en Heleen woonden daar in het 
begin met een handjevol kinderen. Ik herinner 
mij nog goed dat er een groep Amerikanen 
vrijwilligerswerk deed. Die middag bakte ik zo’n 
40 eieren voor de lunch. Een paar dagen later 
begon het te regenen. Samen met Ed Vollbehr 
ben ik het dak opgeklommen en moesten wij het 
water van het dak verwijderen. Het dak was nog 
niet waterdicht. 

Jaarlijks, tijdens mijn vakantie, keerde ik terug 
naar Jemima. In 1990 werd ik gevraagd voor een 
bestuursfunctie. De publiciteit kwam onder 
mijn verantwoordelijkheid. Ik reisde stad en 
land af om Jemima te promoten. Dit was toen 
soms best wel eens lastig, zeker doordat ik nog 
niet beschikte over navigatieapparatuur en een 

mobieltje. Overdag werkte ik als docent op een 
school en dan ’s avonds Jemima promoten. 
In de jaren ‘90 van de vorige eeuw heb ik zo’n 
450 presentaties verzorgd. Het vergde nogal wat 
energie. Een gemiddelde presentatie, inclusief 
het reizen, kostte mij minimaal zes uur per keer. 
Soms was ik wel 24 uur per week bezig voor 
Jemima. Dit deed ik dan naast een baan van 
40 uur per week. Verder had ik veelvuldig 
telefonisch contact met medewerkers van 
kerken en scholen. ’s Avonds van maandag tot 
en met donderdag, tussen 18.00 uur en 19.00 
uur werd ik regelmatig gebeld en werden 
afspraken gemaakt voor een presentatie. 
Er werden vragen gesteld over de kinderen, en 
vul zelf maar aan. 

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Tekst: Jan Wannink, voormalig bestuurslid

Beeld: Riekelt Pasterkamp

Jan Wannink (midden) in de oude stad van Jeruzalem.
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Vrijwilliger in Jemima

Ze wassen, douchen, eten geven, verschonen, 
naar bed brengen en uit bed halen. We kijken 
naar de mogelijkheden die de kinderen hebben 
en proberen ze te stimuleren om die te 
gebruiken. Wat ik heel belangrijk vind is, dat we 
een warme, huiselijke sfeer creëren. Knuffelen, 
liedjes zingen, spelen, grapjes maken, al dit soort 
dingen die een liefdevol gezin kenmerken. 

Zonder liefde kan niemand groeien. Dat geldt 
in het bijzonder voor deze kinderen. Het werk is 
erg intensief, maar we hebben een goed team 

van vaste werkers. We zijn goed op elkaar 
ingespeeld en hebben dezelfde doelen voor 
ogen. Dit maakt dat de sfeer op Lemuel echt die 
van een warm gezin benadert.

Bron

Dat trouw belangrijk is mag duidelijk zijn. 
Door de trouwe inzet van mijn collega’s wordt 
die warme omgeving gerealiseerd. We putten 
daarbij allemaal uit dezelfde bron: de liefde en 
trouw van onze Heer. Ik ben dankbaar dat de 
Heer me naar Jemima geleid heeft. Hij heeft mij 

Sinds 2010 werk ik bij Jemima. Na twee jaar werd Lemuel mijn vaste 
afdeling. Op deze groep wonen zwaar lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapte kinderen. Deze kinderen hebben alledaagse zorg nodig. 

de mogelijkheid gegeven om hier te werken en 
Hem en de kinderen te dienen met de talenten 
die Hij mij gegeven heeft.

Ik word bemoedigd door de woorden van Jezus 
in Mattheus 25 vers 40: “Voor zover u dit voor 
een van deze geringste broeders van Mij gedaan 
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” 

Tekst: Liesbeth Westerman
Beeld: Riekelt Pasterkamp
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Ik neem de telefoon op, schrijf een brief naar de 
bank om een   lening te krijgen of een 
aanbevelingsbrief voor medewerkers als ze 
ontslag nemen. Ik betaal contant geld voor alle 
rekeningen die ik ontvang en schrijf 
maandelijks cheques uit aan onze leveranciers. 
Ik boek alle rekeningen die betaald moeten 
worden naar een speciaal programma, genaamd 
Bisan.
Ik ben ook verantwoordelijk voor de 
schoonmakers (operatieteam). Elke 
schoonmaker heeft een schema waarop 
aangegeven staat wanneer ze moet 
schoonmaken. Ik moet controleren of alles 

goed wordt gedaan. Als ze op vakantie willen 
of eerder willen vertrekken, moeten ze contact 
met mij opnemen.

Gasten

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het 
gastenverblijf. Ik spreek met de schoonmaker 
af om de kamers schoon te maken en de 
bedden te verschonen en controleer of alles op 
een goede manier gebeurt. Ik zorg voor 
voldoende etenswaren voor de gasten en 
houdt in de gaten of er voldoende 
schoonmaakartikelen in het gastenverblijf 
aanwezig zijn.

Mijn verantwoordelijkheid is ook om één keer 
per week de boodschappen voor de maaltijden 
te bestellen. Deze lijsten worden naar een 
speciale winkel gestuurd.

In februari was ik 20 jaar werkzaam voor 
Jemima. Deze jaren zijn heel snel 
voorbijgegaan. Ik heb het gevoel dat het mijn 
eerste jaar is. Ik houd veel van mijn werk. Soms 
krijg ik er stress van, maar ik klaag nooit. Ik doe 
het met liefde. Jemima is mijn tweede ‘house’. 
We werken in een leuk en samenwerkend team. 
Ik werk zelf niet met de kinderen en overige 
bewoners, maar ik vind ze echt leuk. Ik ben erg 
blij dat ik één van de Jemima-werkers ben.

Tekst en beeld: Amal Hanania

Rechterhand van de manager

Mijn naam is Amal Hanania. Ik werk voor de Jemima-stichting vanaf 
3 februari 2003. Ik doe verschillende werkzaamheden voor Jemima, 
vooral als secretaresse.
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Sinds Henriette hier negen jaar geleden via de 
NEM twee maanden heeft gediend, zijn we terug 
blijven komen. Mensen vragen wel eens: “Wat 
moeten jullie daar toch elke keer?” Welnu, onder 
andere om allerlei ontmoetingen te hebben met 
mensen uit een andere cultuur. Want die heb je 
vaak niet als je je neus maar eenmaal laat zien.

Zoals onze Hemelse Vader trouw is aan Zijn 
schepping, proberen wij trouw te zijn in het 
werk wat we in Gods koninkrijk mogen doen.
Hier terugkomen is telkens weer een feest van 
herkenning. We zijn van de kinderen en 
medewerkers gaan houden. 

Henriette werkt op de afdeling Lemuel, waar 
vijf kinderen wonen. Dit was vanaf het begin al 
duidelijk, omdat ze daar wel wat extra handen 
kunnen gebruiken. Voor Ailje was dit minder 
het geval. Er werd hem regelmatig gevraagd wat 
zijn taak zou worden. Hij antwoordde dan naar 
aanleiding van Efeze 2 vers 10, waar we lezen 
dat we met Christus verenigd zijn om de goede 
daden te doen die God al van tevoren bepaald 
heeft. Hij wist het eigenlijk niet, maar als je 
twee grote gebouwen hebt en een terrein er 
omheen, dan kun je ervan uitgaan dat er genoeg 
te doen is.

Je kunt wel zeggen dat we een soepele landing 
hebben gehad. Henriette werd met open armen 
op de Lemuel groep ontvangen en Ailje laveert 
tussen de keuken van Terese en de werkplaats 
van Robert, met wie hij een hele klussenlijst 
mag afwerken. We genieten van de kinderen en 
de werkers van wie er veel al jaren trouw zijn aan 
de bewoners van Jemima. 

Tekst en beeld: Ailje en Henriette Spoelstra

Samen dienstbaar zijn

Wij, Henriette en Ailje Spoelstra, hebben het voorrecht om zes weken 
in Jemima te zijn. Het is niet de eerste keer dat we hier verblijven, 
wel de eerste keer dat we hier samen op vrijwillige basis dienstbaar zijn.
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We hadden ons voorbereid met een cursus 
Midden-Oosten bij de NEM en ook door met 
andere echtparen te spreken, die voor ons in 
Jemima hadden gewerkt. Zo was al lieverlee het 
vlammetje zachtjes aangestoken.
Onze dag begon meestal om 7.45 uur met 
ontbijt op het balkon. We waren blij met het 
uitzicht. Echt heerlijk. We lezen en bidden 
samen en zingen een lied. En gaan vervolgens 
ieder onze weg. Els aan de zorg en Wim aan de 
klus. We komen elkaar altijd wel tegen. Rond 
11.00 uur is het ‘break time’ en rond 14.00 uur 
gaan de kinderen van de dagopvang naar huis en 
de bewoners naar gebouw Helena. Sommigen 
worden op bed gelegd. Het is best druk omdat 
er momenteel minder personeel en vrijwilligers 
zijn. Heel veel respect voor hoe ze alles doen. 
Els heeft fijne één op één gesprekken. 
Wim mocht ook eens mee met een picknick. 
Negen bewoners hebben echt genoten in een 
goed afgeschermde speeltuin. Ze genoten van 
schommelen en wipwappen en er gewoon even 

uit te zijn. Robert kon met twee ritten iedereen 
afzetten en weer ophalen.

Onderhoud

Wim is bezig geweest de plattegronden en 
ruimtes te controleren en goed op tekening te 
zetten voor het bestuur in Nederland. Het is 
echt een noodzaak om te blijven werken aan het 
onderhoud!  ’s Avonds, na het eten lezen we, 
doen een spelletje en drinken we koffie met 
Gerard. Hij is druk met het op orde brengen 
van de tuin. Een hele klus het snoeien en ook 
olijven oogsten. We zagen steeds de trouw van 
God door de mensen heen, in de ontmoetingen, 
het werken met elkaar en in de ogen van de 
bewoners!
Wim heeft ‘de dierentuin’ ontdaan van ernstige 
daklekkage en wat opleveringspuntjes 
aangepakt. Met een aantal bewoners mogen we 
nu even een kijkje bij de dieren nemen. Voor 
hen iets heel nieuws. Hoe voelt een konijntje? 
Hoe ziet het eruit? Mooi als ze na enige aarzeling 

het diertje aaien of even vasthouden. 
We genieten van het zingen, praten, waardering 
en de betrokkenheid. ‘De Here zorgt op Zijn 
tijd en wijze’. Dat is genade, om stil van te 
worden. Heel veel respect voor de liefde van de 
zorgverleners voor de Jemima bewoners. 
Bovenal dank aan onze Vader in de Hemel.

Tekst en beeld: Wim & Els de Jong

Zorgen en klussen

Door een samenloop van omstandigheden en de ‘coronatijd’ verstreek er een aantal jaren tot het moment 

dat we konden gaan dienen in Jemima. Vooraf werd voor ons zichtbaar dat God getrouw is aan het werk 

voor Jemima, toen het 40-jarig jubileum werd gevierd. Onverwacht maakten we het mee en kregen gelijk 

fijn contact met andere enthousiaste vrijwilligers. Pa
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Jemima is een Christelijke instelling 
in Beit Jala (bij Bethlehem) voor Arabische 
kinderen en jongeren met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima
Binnenhof 40, 7642 GW  Wierden
Tel. 0546-433 013 /06-15020333

Postadres Jemima in Beit Jala
House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Giften
Als u ons werk wilt steunen, 
kunt uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer 
NL53 RABO 0367 5075 60
t.n.v. de Stichting Jemima,
Capelle aan den IJssel
(Vermeld s.v.p. uw naam en 
adres zodat wij u kunnen bedanken.)

Legaat
Indien u het werk van de Stichting Jemima 
testamentair wilt gedenken, gebruik dan de 
volgende formulering: “Ik verklaar te 
legateren aan de Stichting Jemima te Capelle 
aan den IJssel de som van € ........................, 
vrij van rechten”.

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
Riekelt Pasterkamp (TekstPast)

Drukkerij
Torendruk Grafische Producties B.V.

Verhuizing
Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres 
doorgeven?

Van het bestuur

Colofon

Activiteiten

Is het mogelijk om Jemima financieel te 
ondersteunen via een periodieke schenking? 
Deze vraag van een donateur kunnen we positief 
beantwoorden. Dat kan en daarbij kunnen 
donateurs gebruik maken van een formulier dat 
door de Belastingdienst wordt verstrekt. Enkele 
tientallen donateurs hebben hier al gebruik van 
gemaakt. Een suggestie van een donateur om 
een vooraf ingevuld formulier op de website van 
Jemima te plaatsen hebben we graag 
overgenomen en kunt u vinden onder het kopje 
‘donateurs’.    

Postpakketten 

Wat helaas praktisch niet mogelijk is, is het 
verzenden van goederen en postpakketten naar 
Jemima. Vooral adoptiegezinnen willen graag iets 
leuks voor hun adoptiekind sturen voor een 
verjaardag bijvoorbeeld. Maar praktisch alle 
cadeautjes en ook postpakketten komen helaas 
niet aan in Beit Jala, maar worden na een lange 
tijd retour afzender gestuurd. Dat is heel 
vervelend en schaadt de betrokkenheid bij 
adoptiekinderen. Het beste wat adoptiegezinnen 
en donateurs kunnen doen is het geven van een 
financiële gift met een verzoek om daarvoor in 
Beit Jala het cadeau te kopen wat men in 
gedachten heeft. Postpakketten kan men het beste 
meegeven aan iemand die naar Jemima reist.    

Vacature

Per 31 december 2023 zit mijn taak als 
bestuurssecretaris voor Jemima er op. De 
nieuwe wet WBTR schrijft voor dat 
bestuursleden een commitment mogen aangaan 
voor 4 jaar en dat twee keer mogen verlengen 
tot maximaal 12 jaar. Eind 2023 zit deze termijn 
er voor mij op en dus is Jemima op zoek naar 
een vervanger.

Wat verwacht Jemima van een 
bestuurssecretaris? De secretaris is 
verantwoordelijk voor informatiebeleid en 
beheer (mailbox, archief, databeheer, secretariaat 
bestuur, dagelijks bestuur en overleg general 
manager Beit Jala), Governance Jemima, tijdig 
aanleveren van bestuurlijke documenten, 
content nieuwsbrieven, beheer guesthouse en 
overleg met bestuurlijke instanties in Nederland 
en op de Westbank. 

Heeft u belangstelling neem dan contact op met 
voorzitter Egbert Klop (06 - 53898391) of met 
Jobke Debats, bestuurslid voor HRM en Zorg 
(06 - 55693852). 

Tekst: Jan Hemink, secretaris

ISSN 0928-7442

In de afgelopen tijd mochten we verschillende 
presentaties houden over het werk van Jemima. 
Na afloop werd er vaak een collecte gehouden.  
Ook de komende tijd staan er activiteiten op 
het programma: stand op een vrouwenochtend, 
voorlichting op scholen en presentaties op 
regionale zangavonden.

Het bestuur is ook dankbaar voor een aantal 
bijzondere activiteiten die zijn ontplooid en 
mooie geldbedragen hebben opgebracht. Het 
bedrijf Middelwateringbouw uit Capelle a/d 
IJssel doneerde in overleg met de werknemers in 
plaats van kerstpakketten een mooie gift aan 
Jemima. Klanten van Bleu Terra uit Veenendaal 
en DWA uit Gouda doneerden na het invullen 
van een klantentevredenheidsonderzoek een gift 
voor Jemima. Tijdens een winterfair, 
georganiseerd vanuit het Kerkelijk Centrum en 
de Chr. Geref. Kerk Ermelo, werd ook een ruime 
gift overgemaakt voor het werk in Bethlehem.

Businessclubs

In de regio rond Capelle a/d IJssel bestaat al 
enige jaren een businessclub voor Jemima. 
Zo’n 35 ondernemers met een christelijke 
achtergrond steunen structureel het werk van 
Jemima. Op de Veluwe is in december 2022 
ook een businessclub gestart. Er zijn inmiddels 
tien bedrijven die zich hebben aangesloten. 
De aangesloten bedrijven steunen het werk van 
Jemima jaarlijks met een bedrag van 500 euro. 
Het bestuur organiseert tenminste één keer per 
jaar een netwerkbijeenkomst voor de 
aangesloten bedrijven. We willen in de 
komende tijd het aantal bedrijven dat meedoet 
met de ‘Businessclub Veluwe’ graag uitbreiden. 
Bedrijven die ‘hart hebben voor Jemima’ zijn 
van harte welkom. Stuur in dat geval een mail 
naar pr@jemima.nl.  
     
Tekst: Albert Strijker
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Werken bij Jemima? kijk op www.jemima.nl


