
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2021 

Beste familie en vrienden,  

COVID-19 en reizen 

Het was vrij eenvoudig om in juli van Jeruzalem 

naar Veenendaal reizen. Nergens hoefden we een 

PCR test of vaccinatiebewijs te tonen. Inmiddels is 

de situatie voor zowel Nederland als Israël 

behoorlijk veranderd. De procedure om na ons 

verlof terug te mogen reizen heeft heel wat meer 

voeten in aarde, tot en met een verplichte 

quarantaine van 7 - 14 dagen na aankomst.                                       

. 

Kinderen en kleinkinderen 

Naast het weerzien van onze kinderen en 

kleinkinderen stonden de eerste weken van ons 

verlof in het teken van ontmoetingen met onze 

Thuisfrontcommissie, de NEM-Regiogroep in 

Maasland, bezoek aan het kantoor en de collega’s 

in Voorthuizen om de gang van zaken door te 

spreken met ons directeursechtpaar. Een 

hoogtepunt uit de ontmoeting met een deel van 

de jongste garde was een dagje uit naar het 

spoorwegmuseum. Uiteraard met de trein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reveilweken: ‘Niets boven Jezus” 

Dit jaar werd pas op een laat moment duidelijk 

dat de Reveilweken die de NEM elk jaar 

organiseert, in aangepaste vorm konden 

doorgaan. Ron heeft in de gezinsweek met het 

muziekteam de zang en lofprijzing mogen leiden. 

Centraal in de weken stond de brief aan de 

Hebreeën. Elke dag werd een link gelegd naar het 

werk in het Midden-Oosten door diverse werkers 

voor het voetlicht te brengen. 

Uitzendingen  

De dag na aankomst in Nederland konden we in 

een openluchtdienst op het strand van 

Scheveningen, de uitzendingsdienst van John en 

Alida bijwonen (voor werkers in de Arabische 

wereld gebruiken we een schuilnaam). Eind juli 

vertrokken zij naar Amman om daar de rol van 

teamleiders op zich te nemen. Zij laten hun 

familie en gemeente achter om te gaan dienen op 

het Jordaanse deel van de Heerbaan. Joke gaat 

werken op een Christelijke Internationale School, 

Hans zal zich gaan o.a. richten op contacten met 

lokale voorgangers en toerusting. 



Tijdens de tweede -Jongeren- Reveilweek werd 

Joanne uitgezonden. Een jaar lang heeft zij 

moeten wachten op groen licht om in Israël aan 

de slag te gaan bij de christelijke organisatie 

Shevet Achim. Deze organisatie spant zich in om 

baby’s en jonge kinderen uit Gaza, Koerdistan en 

vluchtelingenkampen in Jordanië naar Israëlische 

ziekenhuizen over te brengen. Daar worden zij 

geopereerd aan dikwijls ernstige aangeboren 

hartafwijkingen. In één van de twee huizen, in 

Tel-Aviv of Jeruzalem, worden de kinderen en 

hun begeleidend ouder of familielid gehuisvest en 

tijdens de hele medische procedure begeleid. De 

hulp van Joanne is hier meer dan welkom!  De 

naam Shevet Achiem komt uit Psalm 133‘ziet hoe 

goed en aangenaam het is als broeders (jood en 

arabier) tezamen wonen. 

 

Vakantie en familie omstandigheden 

Ons verlof dit jaar wordt onder andere gekleurd 

door het ziek-zijn van Nelleke’s jongste zus: Trix. 

Ze wordt deze zomer behandeld voor acute 

beenmerg leukemie. De eerste chemokuur is 

achter de rug. Na een korte tijd volgt de tweede 

gevolgd door een stamceltransplantatie. Een 

ernstige aandoening. De meeste broers en zussen 

zijn gescreend als potentiële beenmergdonor. 

Van Nelleke weten we inmiddels dat ze niet de 

juiste typering heeft. We leven intens mee deze 

tijd en bidden mee voor bescherming in deze 

kwetsbare tijd en een goede match bij een 

andere donor. 

Terugkeer en werk 

Door de hierboven genoemde situatie, een traject 

in ons eigen gezin en het lastige heen en weer 

reizen hebben we besloten pas begin september 

terug te reizen. Het werk bestaat momenteel 

voor een groot gedeelte uit digitale contacten 

met de werkers in Egypte, Jordanië en Israël en 

kan dus ook vanuit Nederland gedaan worden.  

Dat geldt ook voor correspondentie, artikelen en 

het bijhouden van de wijzigingen in de 

regelgeving voor het hele gebied. Nelleke schrijft 

maandelijks een COVID-update die bedoeld is 

voor allen die uitgezonden willen worden of voor 

diegene die heen en weer moeten reizen. 

Feesten 

Als we begin september reizen, komen we aan 

tussen het Joodse Nieuwjaar (Rosh  Hasjana) en 

Grote Verzoendag (Jom Kippoer). Dit is een 

periode waarin alle joden met een religieus besef 

zich dagelijks in de gebeden tot de Almachtige 

keren.  Men noemt deze dagen: de 

ontzagwekkende dagen. Men hoopt en bidt dat 

uiteindelijk ieders naam geschreven zal worden in 

het ‘boek des levens’. Vanuit ons perspectief 

sluiten we aan bij deze gebeden al beseffen en 

geloven we dat in het verlossingwerk van de 

Messias Jezus het offer voor de zonde van alle 

mensen op aarde is gebracht. Levend in Israël 

onder het Joodse volk is ons gebed dat dit volk de 

barmhartigheid van de Vader zal gaan ontdekken 

in het feit dat Hij,  hun zonden weg wil nemen in 

Hem. (brief aan de Romeinen 11: 27 en 32). 

Messiaanse gemeente                                             

Een plek waar in alle vrijheid onderwijs gegeven 

wordt op dit gebied, is Jerusalem Assembly, een 

Messiaanse gemeente waar wij op Shabbat graag 

naar toe gaan.  

Deze gemeente heeft dit voorjaar haar 30-jarig 

bestaan gevierd. Begonnen als kleine 

huissamenkomst zijn zij uitgegroeid tot gemeente 



met een kern van 200 leden. Één van de grootste 

in haar soort in Israël. Doordat er veel jonge 

gezinnen bij horen is er uitgebreid kinder- en 

tienerwerk. Een van de motto’s van deze 

gemeente is: ‘Hoe trainen we de volgende 

generatie?’.  We genieten van het goede 

Bijbelonderwijs van vaak jonge predikers. De 

hoofdtaal van de samenkomsten is Hebreeuws, 

simultaan vertaald in het Engels (via koptelefoon 

ook in Russisch, Spaans, Frans, of Chinees) 

Jeruzalem en huis 

Een volgende brief hopen we weer vanuit 

Jeruzalem te schrijven. Net voor we hierheen 

reisden kregen we te horen dat het huis mogelijk 

doorverkocht wordt aan een andere 

huiseigenaar. Is de nieuwe eigenaar bereid ons 

huurcontract voort te zetten of moeten we op 

zoek naar een andere woning?  U hoort het in de 

volgende brief. 

Tenslotte danken we ieder van jullie voor alle 

betrokkenheid en ondersteuning. In gedachten, 

gebed of met een bijdrage. Zonder zouden we dit 

werk niet kunnen doen!  

Shalom,  

Ron en Nelleke van Ketel 

 

Alle gevers hartelijk dank, 

Aangezien het onmogelijk is om iedereen 

persoonlijk te bedanken wil ik als penningmeester 

van de TFC van Ron en Nelleke dit via deze 

nieuwsbrief doen. 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor uw 

maandelijkse of eenmalige gift. Het geld is echt 

nodig zodat Ron en Nelleke hun werk voor de 

NEM financieel zorgeloos kunnen blijven doen. 

Het leven in Israël is duur en wordt door allerlei 

omstandigheden steeds duurder. 

De TFC heeft met de NEM afgesproken dat er 

maandelijks 1400 euro via uw giften wordt bij 

gedragen aan het totale kosten plaatje dat veel 

hoger is. Onze bijdrage is hoofdzakelijk voor het 

levensonderhoud, verzekeringen etc. 

De meeste maanden lukt het om het bedrag bij te 

dragen, maar soms ook niet helemaal. Uw steun 

blijft dus hard nodig. 

Nogmaals onze hartelijke dank! 

Jaap van der Burg 

Penningmeester TFC 

 

 

 

 


