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“De Heer is groot en zeer                                                                                                                                                                 

te prijzen in de stad van                                                                                                                                                                

onze God…” Ps. 48:2  

Beste vrienden en familie,  

De berg Zion is in zomerkleed dor en geel. Na de voor hier extreem lange en natte winter, is het 

weer abrupt  omgeslagen en deed de eerste hittegolf een maand geleden gras en veldbloemen 

verdorren. Ook hebben bosbranden hier in het land al veel schade aangericht.  

BRAND 

Helaas ontstaan sommige branden niet per ongeluk, maar worden gesticht door brandende 

objecten die aan ballonnen en parachutes de grens met Gaza over komen. Heel wat natuur en ook 

oogst is hierdoor verloren gegaan.  Deze branden hebben te maken met de grote Brandhaard die 

het Midden Oosten nog altijd in de ban houdt. De onvrede in de Palestijnse gebieden, in Gaza 

gemengd met de ideologie van de haat die Hamas predikt, is de olie die het vuur voortdurend doet 

opvlammen. De levensomstandigheden in Gaza met een tekort aan goede woningen, gebrekkige 

gezondheidszorg, onvoldoende onderwijs,  en een werkeloosheid van 52% zijn de voedingsbodem 

voor de opstand die zich tegen Israël richt.  Het vraagt veel wijsheid en daadkracht van de regering 

om het leven van eigen inwoners te kunnen beschermen en tegelijkertijd mee te werken aan de 

verbetering van de levensomstandigheden aan de andere kant. Daarnaast is er de wetenschap dat 

Iran, een land dat er geen geheim van maakt Israël van de kaart te willen vegen, militair strategisch 

in zowel Syrië als Libanon nadrukkelijk aanwezig is. Het spreekt dan ook vanzelf dat het huidige 

conflict tussen Iran en de VS hier nauwlettend gevolgd wordt. Ontsporing zal ongetwijfeld 

consequenties hebben voor Israël.  Mogen we u vragen deze zomer in uw gebed aan deze regio te 

denken? 

NIEUWS 

Deze nieuwsbrief is niet de plaats voor een uitgebreide en evenwichtige analyse en beoordeling van 

ontwikkelingen in de regio die niet los gezien kunnen worden van de rest van de wereld. De NEM 

heeft al 35 jaar de journalist Alfred Muller binnen de gelederen. Op zijn website kunt u artikelen 

nalezen:  https://alfredmuller.net/                                                                                                                                  

Af en toe worden er Columns, die we mogen schrijven voor het blad Reveil of voor het magazine van 

Family 7. ook gepubliceerd op  http://nemnieuws.nl/2019/06/column-jong-belegen/  Dit is geen nieuws, 

maar zomaar wat gedachten naar aanleiding van ontmoetingen en gebeurtenissen. 

 BROOD EN VIS 

 Aan de oever van het meer…zat een groep van zo’n 70 kinderen vol aandacht te luisteren naar het 

verhaal van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Een jonge man, gekleed in een 

discipelmantel vertelde het verhaal als ooggetuige en een kleine jongen reikte hem de schaal op de 

https://alfredmuller.net/
http://nemnieuws.nl/2019/06/column-jong-belegen/


foto aan. Aan het eind van het verhaal kwamen er manden tevoorschijn met kleine broodjes en vis 

en er was voldoende voor iedereen…  

Dit was onderdeel van een kinderkamp van “House of Light”. Een 

organisatie in Noord Israël, die een brugfunctie vervult tussen 

gelovigen van Joodse en Arabische afkomst. Zij richten zich vooral op 

kinder- en tienerwerk en via de kinderen bereiken zij hele families met 

de boodschap, dat verzoening mogelijk is in het volgen van Jezus.   

Anis en Nawal leiden dit werk al vele jaren en inmiddels zijn kinderen 

van toen, leiding van verschillende activiteiten nu.  Met muziek-, 

zang- en dansgroepen,  kinder- en tienerkampen.  Het kamp werd dit 

keer gehouden bij Tabgha. Op het terrein naast het kerkje dat 

gebouwd is op de plek waar hoogstwaarschijnlijk de wonderbaarlijke 

vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen uit de bijbel 

heeft plaatsgevonden. Na veel plezier, sport en spel werd het verhaal uitgespeeld door tieners.    

Kort, krachtig en… prachtig zo aan de rand van het meer! 

Anis en Nawal beginnen op leeftijd te komen.  Een aantal van hun kinderen werken mee aan diverse 

projecten, maar ze zien uit naar een echtpaar uit Nederland (voorlopig voor een jaar) als versterking 

van het team.. In het verleden heeft de NEM hen hierin kunnen helpen…. Wie gaat er nu? 

TOEKOMS MUZIEK 

Vorige maand mochten we kennis maken met de leiding van het 

Volunteer in Israël- programma (VOIS). Het is een onderdeel van het 

Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken. Israël verwelkomt graag 

vrijwilligers en waardeert hun inzet. Net als in Nederland is de 

basiszorg wel goed geregeld, maar zijn vrijwilligers nodig voor dingen 

als een spelletje of wandeling; een stukje persoonlijke aandacht. Voor 

projecten die op de lijst van het VOIS  staan is het verkrijgen van een visum voor een jaar meestal 

geen probleem. Dat is voor ons behulpzaam. Andersom kan de NEM door haar netwerk, voor hen 

soms iets betekenen in een veld waar zij moeilijk toegang hebben. Zo hopen we gezamenlijk,  

ondersteuning door vrijwilligers  te kunnen realiseren in de Christelijke wijk van de Oude stad. Eén 

van onze werkers die op dit moment een studie Arabisch doet in Jordanië zou hier graag aan de slag 

gaan, en vanuit een buurthuisproject,  verwaarloosde en vereenzaamde mensen thuis opzoeken.  

 

TERUGBLIK EN VERLOF  

Na 8 maanden ‘op het veld’ gaan we van 10 juli 

tot 24 augustus op verlof naar Nederland. Het is 

een bijzondere tijd geweest, waarin we stukje bij 

beetje het werkveld hebben leren kennen. Naast 

alle contacten buitenshuis, mochten we in huis 

veel gasten verwelkomen, die een bepaalde band 

hebben met het werk.                                



Gesprekken voeren, Bijbelstudies verzorgen, maaltijden klaarmaken, overnachtingen regelen.        

We kijken terug op een gezegende tijd! Wilt u met ons de Heer hiervoor danken? 

In Nederland gaan we genieten van de ontmoeting met kinderen en kleinkinderen en met een deel 

van onze achterban, jullie dus. We zullen op 14, 21 juli en 11 augustus in onze thuisgemeente in 

Schipluiden zijn. Daar wordt elke week de gelegenheid geboden om na te praten tijdens de koffie. 

Op 21 juli vertellen we wat uitgebreider na de dienst.  Van harte uitgenodigd! De dienst in 

Schipluiden begint om 10.00 uur in de Dorpskerk. Verder kun je ons ontmoeten tijdens de twee 

REVEILWEKEN in Voorthuizen. Naast alle mooie en opbouwende programma’s zijn deze weken  een 

prachtige plek voor ontmoeting. Zie de informatie en het filmpje op: 
https://nemnieuws.nl/reveilweken/ 

En zo kunnen we deze brief besluiten met: 

Tot ziens!    

Nelleke en Ron van Ketel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als laatste van de TFC leden (buiten de PKN leden om), wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is 

Greetje van Emmerik, getrouwd met Peter, moeder van 3 kinderen en beppe (je bent Friezin of je bent 

het niet😉) van 2 kleinkinderen. Nelleke ken ik in de eerste plaats van het  Alpha werk in Schipluiden. 

En via Nelleke ken ik Ron. Het bleek dat we in dezelfde tijd in Israël hadden gewoond. Zij waren er 

voor de NEM, wij in Nes Ammim in het noorden. Onze jongste zoon Ithai, is veel bij de van Ketels over 

de vloer geweest omdat hij de “bestie” van hun jongste zoon Joram was en nog steeds is. Met elkaar 

hebben ze veel muziek gemaakt en heel veel plezier gehad. Onze gezamenlijke affiniteit met Israël is 

altijd een extra dimensie geweest in onze relatie. Verder was Ron een collega in het ziekenhuis. 

  
Toen Ron en Nelleke vroegen of ik deel van hun TFC wilde uitmaken heb ik ja gezegd omdat ik graag 
hun werk voor de NEM en hun betrokkenheid met alle bevolkingsgroepen van dat prachtige land wil 
steunen. In de hoop, met elkaar een stofje aan Gods weegschaal te mogen zijn. 
  
Groet, Greetje 

  
Thuisfrontcommisie:                       
Jaap van Woerden, voorzitter: 
010-5916788;  woerd@kabelfoon.nl 
Jopie van Woerden 
Marianne van Tielen                         
Greetje van Emmerik, secretaris 
Jaap van der Burg, penningmeester: 
Burgjes57@gmail.com 
Namen de PKN 
Schipluiden: 
Sandra van den Berg 
Trudi Schotel 
 

Nieuws- en gebedsbrieven via: 
ketelveld@gmail.com 
reacties nieuwsbrief naar: 
let op Nieuw mailadres: 

ketelron@gmail.com 
 
Giften zijn welkom op 
rekening: 
NL 93 ABNA 0462453855   
St. Near East Ministry, 
Voorthuizen 
o.v.v . Veldleiding MO 8560  
(ANBI geregistreerd) 

Ron en Nelleke zijn bereikbaar: 
In Nederland en via app: 
06-31565841        06-11276266 
 
In Israël: 
+972589977447   
+972589977443 
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