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NEWSJEMIMA
We hebben nog hoop
Wij hebben hoop voor Jemima om het 
werk te doen zoals we dat gewend zijn. 
Jemima is Gods werk, daarbij gebruikt 

Hij ons om deze mensen te dienen.

Wat een man zaait zal hij oogsten 
Onze dromen zijn als zaden. We 
planten ze, geven ze water en 
zorgen dat ze gaan groeien om de 

droom werkelijkheid te laten worden. 

Kennismaken nieuwe voorzitter
Kees Bel: “Enkele jaren geleden werd 
ik tijdens een reis door Israël bepaald 
bij de nood van gehandicapte 

kinderen, juist op de Westbank.“

Comité Jemima
Toen wij hoorden dat Jemima 
dringend extra financiële middelen 
nodig heeft, hebben wij spontaan 

contact gezocht met het bestuur

2 3 4 5

We ontkwamen niet aan het ontslag van 
medewerkers en het na zorgvuldige scree-
ning naar huis terugsturen van acht bewo-
ners, waarvan wij hopen en bidden dat het 
tijdelijk zal kunnen zijn. Ook de bestuurs-
vorm is inmiddels veranderd. Van een 
Raad van Toezicht zijn we teruggekeerd 
naar een Bestuur, zodat we slagvaardiger 
kunnen optreden. Voor die slagvaardig-
heid zorgt ook onze penningmeester Cor 
van Hengel die heen en weer pendelt 

tussen Beit Jala en Nederland. We zitten er 
dus bovenop en (be)sturen niet op afstand. 

Stuurmanskunst
We hebben - zo begon ik - dus tegenwind.
Dan moet je als bestuurders alle zeilen 
bijzetten. En je moet het samen volstrekt 
eens zijn over de te volgen koers. Dat lukt 
niet altijd, hoe goed je samen ook je best 
doet. Onze voorzitter, Wim de Kloe, heeft 
na rijp beraad de stuurmanspost verlaten. 

Hij heeft het roer overgedragen aan onze 
nieuwe voorzitter Kees Bel. Evenals Wim 
een man met bestuurskwaliteiten, visie en 
een groot hart voor Jemima. Wim wil ik 
graag op deze plaats bedanken voor het 
vele werk dat hij in de afgelopen storm-
achtige periode heeft gedaan. Werk dat 
hoofd en hart raakt. In de overgangs-
periode vindt U deze keer dus een stukje 
van mij als vicevoorzitter op deze plaats.
Een mooie gelegenheid om Kees van harte 
welkom te heten. Hij zal met vaste hand 
samen met de bemanning van dit scheepje 
onder Jezus’ hoede de nieuwe koers bepa-
len en vasthouden.

Steun
Blij zijn we met de niet aflatende steun 
van heel velen in het land. Het gaat 
immers om kwetsbare mensen: de bewo-
ners van Jemima. Het is tegenwind. We 
moeten alle zeilen bijzetten. Maar we doen 
het in het vertrouwen dat Hij aan boord is.

Ds. Wout Oosterhof
vicevoorzitter
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In het Fries is er een mooi spreekwoord (vertaald) ”voor de wind kan 

iedereen hard zeilen “. Met andere woorden: pas bij tegenwind wordt 

duidelijk wat je als zeiler in je mars hebt. Dán komt het er op aan. We 

hoeven er niet om heen te draaien. Jemima heeft net als veel andere 

Goededoelenorganisaties last van tegenwind. Door allerlei oorzaken 

(waaronder zeker ook de crisis in Nederland, ontkerkelijking en 

ongunstige koersen) staan we er financieel zorgwekkend voor. Onze 

bestuurder Hans van der Pluijm is al geruime tijd ziek en hij zal zijn 

taak binnen Jemima niet hervatten. Er moeten pijnlijke maatregelen 

worden genomen, die diep ingrijpen in Jemima, zowel in Nederland 

als in Beit Jala.

Tegenwind
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Blijf het werk van Jemima steunen!
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Column

Kennismaken

Jemima – een begrip. Ergens daar, ver weg in Israël/Palestina. 
Jemima - een droom. Als ik daar nog eens zou kunnen werken.
Jemima – de werkelijkheid. Een half jaar lang, vrijwilligster.

Anderhalf jaar geleden is het allemaal begonnen. Een sollicitatiebrief in het Engels, een 
mailtje van de director van Jemima. En hoewel februari 2013 steeds dichterbij kwam, 
bleef het allemaal zo onwerkelijk dat ik echt een half jaar bij Jemima zou mogen 
werken. Totdat ik hier op 1 februari op de stoep stond en de directeur me in het vrij-
willigersappartement bracht. Toen begon het allemaal. Kennismaking met allemaal 
Arabische mensen. De werkers en de kinderen. En hoewel ik al heel wat gehandicapte mensen 
gezien heb in Nederland, doet het je toch wat om ze hier te zien. Vooral als je je bedenkt, waar we in Nederland allemaal gebruik 
van kunnen maken en wat ze hier moeten missen. Wat wel direct opviel was de liefde van de werkers voor de kinderen. Ze 
werk(t)en met hun hart. 

Nu, al weer wat weken in Nederland, kijk ik terug op dit half jaar. Wat zou ik gedaan hebben als ik alles geweten had? Ik zou mijn 
baan opgezegd hebben, om voor onbepaalde tijd naar Jemima te zijn gegaan. En als ik die kans nog weer krijg, zal ik hem zeker 
grijpen. Niet omdat de Arabische gehandicapten liever zijn dan de Nederlandse. Maar wel om ze, ondanks alles wat ze moeten 
missen, toch die liefde en zorg te geven die ze nodig hebben. Om alles wat in je vermogen ligt, te doen om als een soort familie 
om de bewoners heen te staan, die door hun eigen familie vaak niet geaccepteerd worden. En er is nog zoveel meer. Ben je op 
zoek naar vrijwilligerswerk? Zoek je iets om je een poosje aan te wijden. Ik zou zeggen: ga dan eerst naar Jemima, want dat is 
zeker de moeite waard!

Jennie Kloppenburg

Ik ken Jemima inmiddels al 10 jaar. In 2003 
ben ik er begonnen te werken tijdens de 
2-de Intifada. Opdracht: onderzoeken of 
er een day-care mogelijk was voor de resi-
denten en de kinderen uit de vluchtelin-
genkampen. Na 3 aaneengesloten jaren van 
werken, bezoek ik Jemima 2 keer per jaar, 
gemiddeld 2 maanden per keer. Jemima 
biedt zorg en opvang aan residenten en 

externe kinderen, die meervoudig gehan-
dicapt zijn en specifieke zorg behoeven. In 
een moslimwereld, waar kinderen met een 
handicap gezien worden als een straf van 
Allah, is Jemima een lichtend voorbeeld 
van hoe wij als Christenen deze kinde-
ren zien, geschapen naar Gods beeld en 
waardevol in Zijn ogen, waar wij naar ons 
beste kunnen voor mogen zorgen. Opvang, 

zorg en een veilig thuis kan 
Jemima alleen blijven bieden, 
wanneer U/jij ons daarbij 
financieel wilt steunen. 
Structurele zorg is heel fijn, 
maar ook een klein bedrag 
is van harte welkom!

Erica Kroeze, Hardenberg 

Jemima u aanbevolen door...
Hoe lang kent u Jemima?
Toen we in 2012 
tijdens een rondrit door 
Bethlehem “House Jemima” 
tegenkwamen, hebben 
we onaangekondigd 
kennis mogen maken. Uit 

de hartelijke ontvangst door een van 
de werkers van Jemima bleek de grote 
betrokkenheid en liefde om dit werk 
onder onze aandacht te brengen.
 
Wilt u wat Jemima doet in een 
zin samenvatten?
Wat opvalt, is de zorg en de liefde voor 
Arabische kinderen en jongeren met een 
handicap vanuit een Bijbelse visie. Beide 

worden geboden in een omgeving waarin 
gehandicapt leven eigenlijk een schande 
is voor ouders en familie. Jemima biedt 
woonzorg, dagbesteding en thuis onder-
steuning aan kinderen met een bijzondere 
zorgvraag. Lokale werkers verlenen zorg 
vanuit hun christelijke bewogenheid en 
worden daarin bijgestaan door deskun-
dige vrijwilligers uit het buitenland.

Waarom is het werk dat Jemima doet 
belangrijk?
Kinderen met ernstige beperkingen 
mogen door het werk van Jemima 
opbloeien en ouders worden ondersteund 
in het verlenen van liefdevolle zorg. 
Geïnspireerd door de woorden van de 

Heere Jezus uit Matth. 25 :34- 40”(…) Voor 
zoveel gij dit één van Mijn minste broeders 
gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan”, 
mag de christelijke barmhartigheid gestal-
te krijgen in Palestijns gebied.

Wat wilt u tegen mensen die u kennen 
en die dit lezen zeggen over steun voor 
Jemima?
De Heere Jezus spreekt ons in de gelij-
kenis over de talenten aan op getrouwe 
besteding van de gaven de ieder van Hem 
ontvangen heeft. Helpt u mee het chris-
telijk getuigenis blijvend te laten horen? 
Voeg de daad bij het Woord!

Ds. M. Joosse, predikant te Hendik-Ido-Ambach
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Dit is hoe wij gewend zijn om te denken. Mijn toekomst is als 
een plant die zorg nodig heeft. Afgelopen tijd had ik een mooi 
thema in de klas. Juf Mary vertelde ons hoe planten groeien en 
hoe we daaruit weer ons voedsel krijgen.

Met mijn klasgenootjes ging ik naar het speelplein. Daar 
plantten we met elkaar verschillende dingen zoals aubergine, 
tomaten en aardappels. Elke dag ging ik naar het speelplein 
om onze plantjes water te geven. Ik zag het groen opkomen 
en verbaasde me over de groei. Mijn juf vertelde mij dat dit het 

begin is van het leven, over een aantal weken zou ik er van 
kunnen eten. 

We hebben inmiddels de oogst binnengehaald. We kookten 
de aubergines met vlees en rijst. Mijn juf nodigde de andere 
klassen van Eber uit om met onze klas te komen eten. Het was 
heerlijk. We waren allemaal erg blij met dit leuke project. 

Majd Hanna, 
Daycare coordinator

Wat een man zaait, zal hij oogsten
Onze dromen zijn als zaden. We planten ze, geven ze water en zorgen dat ze gaan groeien om de droom 
werkelijkheid te laten worden. 

Verslag zomer 2013 Klussen in Jemima
Voor ‘t eerst ging ik naar Jemima. In Nederland had ik contact 
gehad met de Jostiband en zij hadden mij een aantal muziek-
instrumenten meegegeven. Dat kwam goed van pas! Contact 
maken...dat is waar ik me mee bezig heb gehouden! In Jemima 
heb je vaak weinig bereikt met taal. Gelukkig zijn er vele andere 
liefdes-talen, die wel intens worden ontvangen. Mijn taal is crea-
tiviteit; muziek, poppen of schilderen. Het was soms zoeken, 
soms lukte het niet, vaak moest ik afdalen naar hun beleving. 

‘‘Maar als er contact was, was het met een enorme 
dankbaarheid die mij raakte. Prachtig!’’

 
 Monique Touwen

We zijn met vier jongens wezen klussen in Jemima. Twee 
weken lang hebben we vooral de klussen beetgepakt die nood-
zakelijk waren om vervolgschade te voorkomen. Twee weken 
vol verrassingen, maar we hebben genoten. Dakreparaties 
onder de waterreservoirs, mengkranen reparaties, een blender 
in het riool, de loshangende houten overkapping, het afkitten 
van de keukenbladen, enz, enz. Het was hard werken, maar we 
hebben ook de tijd genomen om wat van de omgeving te zien. 

‘‘Een geweldige kennismaking met Jemima! 
Een periode die we nooit zullen vergeten.’’

 André Rikkers 
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Werken bij Jemima?

May is een van de bewoners die op 
31 juli Jemima verliet en naar haar 
familie ging. Na de zomervakantie 
mocht ze weer op de dagbesteding 
komen in Eber. Samen met haar 
vrienden deed ze weer mee aan 
leuke activiteiten in de workshop.

Haar mentor en groepswerkers bezochten 
haar regelmatig thuis en gaven adviezen. 
Ze woont in Beit Jala. May houdt van haar 
familie. Ze ging regelmatig in het week-

end een nachtje naar haar familie, naar 
haar vader en zussen. May vond dit fijn. 
May haar familie vindt het moeilijk om nu 
de hele dag voor haar te zorgen en haar 
structuur te bieden. Het is niet makkelijk. 
De mentor en groepswerkers hielpen de 
familie om duidelijke structuur te bieden 
aan May. Er was iets vooruitgang te 
bemerken. Tijdens een evaluatiegesprek 
met de familie merkten we duidelijk dat 
het beter voor May zou zijn om terug 
te komen naar Jemima. Daar is meer 

inzicht in haar situatie, veilige omge-
ving, vertrouwd met haar gewoontes. We 
willen ons best doen om May terug te 
laten komen naar haar plekje in Kezia. 
We bidden daarvoor en hopen dat de 
deur voor haar weer open gaat. God weet 
er van en wil zijn schaap thuis brengen. 
Jemima is een HUIS voor meervoudig 
gehandicapte kinderen, daarom was het 
zo moeilijk om ze te laten gaan. 

Lana al Zoughbei, Care coordinator 

Jemima is een HUIS voor May

Mijn naam is Kees Bel en sinds kort 
aangetreden als voorzitter van het 
bestuur van Stichting Jemima. Enkele 
jaren geleden werd ik tijdens een reis 
door Israël bepaald bij de nood van 
gehandicapte kinderen, juist op de 
Westbank.

Omdat ik gedurende 30 jaar in het onder-
wijs en bij bedrijven als directeur en 
bestuurder ervaring heb opgedaan, heb 
ik positief gereageerd op de vraag om 
voorzitter van tichting Jemima te worden. 
Op deze wijze hoop ik m’n opgedane 
ervaringen aan te wenden bij het bestu-
ren van stichting Jemima.
De Bijbelse richtlijnen voor het denken, 
doen en handelen zijn de norm voor de 

uitgangspunten voor ondersteuning en 
dienstverlening die Jemima biedt aan 
deze kinderen. Elk mens mag er zijn. Dat 
is naar onze overtuiging Gods bedoeling 
met elk mensenleven. Vanuit de positie 
van de mens met een beperking in de 
samenleving hebben wij de naaste met 
een beperking bij te staan. Daarbij is niet 
het ‘maximale’ maar het ‘optimale’ rich-
tinggevend, zodat individuele aandacht 
voor de unieke persoonlijkheid van elk 
mens een vereiste is.

Daarbij ook denkend aan de tekst van 
Mattheus 25 vers 40 b: “Voorwaar zeg Ik 
u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn 
minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij 
dat Mij gedaan.’’

Voorstellen nieuwe voorzitter

Tot nu toe kan Jemima hen deze zorg gelukkig nog bieden! Maar de financiële situ-
atie wordt er niet beter op en hoewel we zoveel mogelijk proberen te bezuinigen 
op dingen waar de bewoners geen nadeel van ondervinden, wordt het wel steeds 
moeilijker. Daarom is besloten om voor de kinderen van Jemima financiële adoptie 
mogelijk te maken. Het is mogelijk is om voor 20 euro per maand een bewoner van 
Jemima te adopteren. Dit geld zal gebruikt worden voor de zorg/begeleiding die deze 
bewoner op dat moment het meeste nodig heeft. Twee keer per jaar zal er een foto 
of iets persoonlijks van deze bewoner worden verstuurd naar de ‘adoptieouders’. Het 
bestuur van Jemima weet dat de financiële situatie in Nederland er ook niet beter op 
wordt. Toch willen we u dit adoptieplan onder de aandacht brengen, in de hoop dat 
we de kinderen van Jemima de volledige zorg mogen blijven geven, die ze zo heel 
hard nodig hebben! Als u belangstelling hebt kunt u dat aangeven door even een 
berichtje te sturen naar info@jemima.nl

Intisar, Rafat, Rasha, Isa en Nur. Zomaar wat namen van de kinderen die in 
Jemima mogen wonen. Elke dag krijgen ze hier de zorg en begeleiding die 
ze nodig hebben. 

Adoptie nieuwsbrief
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Het bestuur zoekt naar vrijwilligers die in 
kleine werkgroepjes het bestuur kunnen 
ondersteunen. Daarbij denken we aan:
1. Projectaanvragen: 
 Voorbereiden, uitwerken, 
 evalueren en verantwoorden
2. Communicatie/fondsenwerving: Plan 

schrijven en aan het werk
3. Zorg: Beleid en ondersteuning
4. (On)roerend goed: Beheer en onder-

houd gebouwen en materiaal
5. Meeleesgroep voor het beleid: HBO 

denk- en werkniveau
6. Administratieve ondersteuning. 

Bijvoorkeur regio Rotterdam

Voor al deze groepjes zoeken we nog één 
of twee mensen. Bent u een halve dag in 
de week beschikbaar voor Jemima en bent 
u deskundig op één van de genoemde 
terreinen? Dan kunt u voor meer informa-
tie contact opnemen met de voorzitter van 
het bestuur: Kees Bel, k.bel@kliksafe.nl of 
mobiel 06-41938146.

Toen wij als vriendengroep hoorden dat Jemima dringend extra finan-
ciële middelen nodig heeft, hebben wij spontaan contact gezocht met 
het bestuur. Ons voorstel was een comité Jemima - Capelle a/d IJssel 
op te richten met als doel: de naamsbekendheid van Jemima vergroten 
en financiële middelen verwerven. Wij geven onder andere presenta-
ties op verenigingen binnen de verschillende kerken en verspreiden 
in samenspraak met de betreffende kerkenraden een eigen nieuws-
brief. Ons commissielid André Rikkers doet de presentaties. Hij is zelf 
al in Bethlehem/Beit Jala geweest en raakte diep onder de indruk 
door het prachtige en dankbare werk dat daar door de Palestijnse 
medewerkers en Nederlandse vrijwilligers wordt gedaan. Deze 
maand (november) heeft hij met drie andere vakbekwame jonge-
ren onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventarissen 
in Beit Jala gepleegd. Het comité organiseert ook belavonden. Van 
de werkgever van een ander commissielid, Kraaijeveld Groenten 
en Fruit in Ridderkerk, mogen wij kosteloos gebruik maken van 
de telefooncentrale. Ongeveer vijftien jongeren van een kerkelijke gemeente uit de regio benade-
ren, onder begeleiding van ons team, leden van hun gemeente, familie, vrienden en kennissen voor een (periodieke) gift aan Jemima. Het 
gebruik van de ledenlijst stemmen wij altijd vooraf af met de kerkenraad. De tot nu gehouden belavonden zijn in een uitstekende sfeer 
verlopen en de resultaten waren boven verwachting. Hier gaan wij zeker mee door maar ook over andere acties wordt nagedacht. Op deze 
manier hopen wij als comité Jemima - Capelle a/d IJssel ons steentje bij te dragen aan de verzorging van de gehandicapte kinderen in Beit 
Jala. Ben jij enthousiast geworden door ons initiatief en wil je ook een soortgelijke actie voor Jemima opzetten? Wij hebben inmiddels een 
mooi draaiboek en ervaring. Bel of mail naar Erik Wiersma voor nadere informatie: 0615 033675, wdwiersma@solcon.nl

Vorig jaar zijn de oudere deelnemers in 
de dagbesteding (op Eber) gestart met 
workshops. Houtsnippers en papier 
worden verwerkt tot stookblokken, die 
weer verkocht worden aan lokale mensen. 
Daarnaast is er een workshop met recy-
cled papier. Een nieuwe stap in Eber 
geschiedenis en veel werkplezier voor de 
betreffende bewoners!

Ondersteuning 
bestuur

Comité Jemima

1. Muziektherapeut (m/v): voor een 
beperkte periode van drie maanden. 

2. Schaduw-Mentor (m): een stage of  
vrijwilligerswerk voor één jaar.

3. Activiteitenbegeleiders (m/v):   
als vrijwilliger of een MBO-stagiair. 

4. Groepsbegeleiders (m/v):   
een stage of vrijwilligerswerk voor  
minimaal een half jaar.

5. Medewerker ambulante begeleiding 
HBI (m/v): Rijbewijs is gewenst.

6. 2 vrijwilligers (HBO/WO) met een  
relevante studie zoals rechten en antro-
pologie, voor het project  

“Jemima een veilige woon/werkplek”

Voor meer informatie bel of mail met: 
Mieke Bolle (trainer/coach Jemima) 
mobiel 06-232 519 36 of    
email: miekebolle@jemima.nl 

Janet Olij (bestuurslid Jemima)  
mobiel 06-244 615 64 of    
email: janetolij@jemima.nl 

Vacatures 
in Jemima

Workshops

Werken bij Jemima?



VERJAARDAGEN

Als ik aan mijn bijdrage voor deze 
Nieuwsbrief begin, vroeg in de ochtend, 
kijk ik uit over Bethlehem, waar de opko-
mende najaarszon zich door de nevel 
boort. In de verte ontwaar ik Herodion, 
de berg waarop koning Herodes ruim 
tweeduizend jaar geleden een paleis liet 
bouwen. De stad ontwaakt, het geluid 
van de minaret, blaffende honden en 
kraaiende hanen sterft langzaam weg 
en het stadslawaai krijgt de overhand. 
Het is nu herfst maar de temperatuur is 
aangenaam en een gevoel van dankbare 
verwondering maakt zich van mij mees-
ter. Want Jemima mag er nog zijn. In 
het voorjaar en in de zomer was ik hier 
ook en het weer was al even prachtig. 
Maar de - nu licht verbeterde - financiële 
situatie was buitengewoon zorgelijk. Al 
jaren bleven de inkomsten achter bij het 
niveau dat nodig is voor een financieel 
gezonde exploitatie. Reserves zijn er niet, 
wel veel schulden. Begin dit jaar liepen 
de inkomsten verder terug. Ook de 

Palestijnse Autoriteit liep inmiddels meer 
dan een jaar achter met zijn contractueel 
overeengekomen bijdrage. Twee maal 
overleg met de Minister of Social Affairs 
in Ramallah heeft daarin nog geen veran-
dering gebracht. De Palestijnse overheid 
kampt zelf met enorme budgettaire 
problemen. Drastisch en daadkrachtig 
ingrijpen was onontkoombaar. Ik ben 
naar Beit Jala getogen met het bezuini-
gingsplan van het bestuur op zak: op 
korte termijn 20% bezuinigen, waarbij 
de uiteindelijke keuzes door het hele 
management team in Beit Jala gedragen 
moesten worden. 
Tijdens een gesprek met Majd Hanna, 
coördinator dagopvang, trok ik enigszins 
beschaamd de vergelijking met de goede, 
van overheidswege gefinancierde, gehan-
dicaptenzorg in Nederland. Maar met 
stralend gezicht repliceerde zij: ‘But we 
live in The Holy Land, en God Zelf zal 
voor onze gehandicapte moslimkinderen 
zorgen.’

De belangrijkste maatregelen: het huis-
waarts zenden van acht bewoners met 
overeenkomstige vermindering van het 
verzorgend personeel. Dit uiterst moei-
lijke keuzeproces is door het manage-
ment team zeer gewetensvol uitgevoerd, 
rekening houdend met de thuissituatie. 
Zorgcoördinator Lana Al-Zoughbei legt 
regelmatig huisbezoeken af en waar 
mogelijk kunnen de kinderen gebruik 
maken van de dagbesteding. Ook wordt 
de verstrekking van de warme middag-
maaltijd nu beperkt tot vaste bewoners. 
De oude VW-bus is afgestoten en de 
ouderbijdrage verhoogd. Daarnaast 
wordt kritisch onderzocht waar andere 
besparingen mogelijk zijn zonder het 
zorgniveau aan te tasten. In Nederland 
zijn eveneens veranderingen doorge-
voerd. Notarieel is de Raad van Toezicht 
met een betaald bestuurder in Nederland 
weer omgezet in een alleen uit onbe-
taalde vrijwilligers bestaand bestuur, met 
als oogmerk vergroting van de slagkracht 
en verlaging van de kosten, zowel in Beit 
Jala als in Nederland.
Dit voorjaar leken - figuurlijk gezien - 
zware stormen op komst, nu in het late 
najaar breekt geregeld de zon door. Ook 
u heeft zich als donateur niet onbetuigd 
gelaten want de inkomsten stijgen weer 
– hartelijk dank! Er worden in Nederland 
verschillende nieuwe initiatieven gestart, 
vooral door jonge mensen – hartverwar-
mend! Bovendien beginnen de maatre-
gelen vruchten af te werpen, zodanig 
dat wij ruimte vonden de eerder nood-
gedwongen weggezonden May Kankur 
weer in Jemima op te nemen. Want daar 
gaat het om, Jemima als blijvend schild 
voor de aan onze zorg toevertrouwde, 
kwetsbare, gehandicapte moslim kinde-
ren. Staat u met de christelijke, Arabische 
medewerkers en zeer gemotiveerde vrij-
willigers om hen heen? Zodat wij geza-
menlijk echt inhoud mogen geven aan de 
Bijbelse opdracht, en statutaire doelstel-
ling van Jemima, vanuit Mattheus 25 : 31 
en verder; ‘...voor zoveel gij dit een van 
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, 
zo hebt gij dat Mij gedaan’ (vers 40). Er is 
nog veel te doen. Helpt u mee?

Met vriendelijke groet,
Cor van Hengel, 
penningmeester / secretariaat a.i. 

November  
17   Rasha Hamad 

December
 3 Raya Alaham
 7  Kulud Jabra 
19  May Kunkar 

Januari  
 1  Khaula Makhtoub 
 3  Nadia Hamd 
14  Sameh Taha 
16  Muhamad Alja’fari - Eber
25  David Sawayfa 
29  Issa Jamil – Boaz 

‘Jemima is een christelijke

Instelling in Bethlehem/Beit Jala

in Israël (Westoever, Palestijnse

Autoriteit) voor Arabische kinderen

en jongeren met een verstandelijke

en/of lichamelijke beperking.’

Contact Stichting Jemima

Groenendijk 335, 2911 BB

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoonnummer: 0180 – 320 705

Bank: NL53 RABO 0367 5075 60

Email: info@jemima.nl

Internet: jemima.nl

 

Contact House Jemima

House Jemima, P.O. Box 1568,

Jerusalem 91015, Israël

Telefoonnummer: 00-972-2275 0044

Email: info@beitjemima.org

Internet: jemima.nl

Giften

Zij die ons werk willen 

steunen, kunnen hun 

bijdrage storten op 

bankrekeningnummer  

NL53 RABO 0367 5075 60 ten name van 

Stichting Jemima, Schagen.

Legaat

Indien u het werk van de Stichting Jemima 

testamentair wilt gedenken, gebruikt u dan 

de volgende formulering: “Ik verklaar te 

legateren aan de Stichting Jemima te Schagen 

de som van €…… vrij van rechten’.

Publiciteit

Aanvragen voor presentaties, folders en/of 

nieuwsbrieven s.v.p. bij het contactadres. 

Vrijwilligerswerk

info@jemima.nl

Vormgeving

www.studiospankracht.nl

Colofon

Van de penningmeester

‘But we live in The Holy 

Land, en God Zelf zal 

voor onze gehandicapte 

moslimkinderen zorgen.’

Werken bij Jemima?


