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“De Heer is groot   

en zeer te prijzen                                                                                                                                                                          

in de stad van                                                                                                                                                                

onze God…” Ps. 48:2  

 

Najaarsfeesten. 

Sinds Rosh Hashana, het begin van het nieuwe jaar op de eerste dag van de 

zevende maand in de joodse kalender, klinkt elke morgen het sonore geluid 

van de sjofar. De ramshoorn roept op tot inkeer, vergeving vragen en 

schenken. Het is al sinds bijbelse tijden een prachtige gewoonte om de 

eerste tien dagen van het nieuwe jaar te zoeken naar herstel van relaties 

met de medemens, zodat er ruimte komt om op Grote Verzoendag in 

gebeden de relatie met de Schepper in orde te maken.  Men wenst elkaar 

hierbij “Chatima Tova”, moge je ingeschreven worden in het Boek van het Leven, voor een goed 

jaar. Vanuit het geloof dat God al onze namen in een boek schrijft.  

Tijdens Grote Verzoendag wordt er 25 uur gevast. Het boek Jona wordt gelezen en in de gebeden 

komen alle aspecten van het leven, in relatie tot God aan de orde in ontroerend mooie gebeden die 

worden afgewisseld met lofprijzing en dankzegging. De mogelijkheid om vergeving te ontvangen 

wordt als een vreugde ervaren. Het verbaast ons dat ook veel seculiere Joden deze dag biddend en 

vastend doorbrengen.  Het is een volkomen rustdag; geen autoverkeer, radio en tv zijn uit de lucht 

en alle winkels en horeca zijn gesloten.   

 De Najaarsfeesten worden afgesloten met Loofhuttenfeest. Ieder gezin 

bouwt op zijn balkon of in de tuin een eenvoudig hutje, dat mooi wordt 

versierd en bedekt met  takken van loofbomen. Je moet de hemel 

erdoorheen kunnen zien.  Een week lang wordt er in de hut in elk geval 

gegeten en liefst ook geslapen, als herinnering aan de 40 jaren, dat het 

volk Israël in de woestijn vertoefde na de uittocht uit Egypte. De hutjes 

weerspiegelen de kwetsbaarheid van het bestaan en daarmee de 

afhankelijkheid van de Schepper. Elke avond komt men bij elkaar om te 

vieren, te eten, te zingen… Wij zullen zeker een loofhut op ons balkon 

bouwen en onze vrienden en werkers uitnodigen om het feest mee te 

vieren. 

Verkiezingen 

Het land is met de uitslag van de verkiezingen in september niet veel verder gekomen. De twee 

grootste partijen zouden samen een coalitie kunnen vormen. Ook klinkt de roep om een regering 

van nationale eenheid. Als gast in dit land stellen wij ons bescheiden op als het gaat om het geven 



van onze mening. Voor ieder die de inhoud van Najaarsfeesten serieus neemt, doet deze een 

bijzonder appel op politici van welke partij dan ook, om persoonlijke en politieke vetes en ambities, 

nog eens tegen het licht te houden en te zoeken naar oprechte en integere oplossingen. Er wordt 

door velen in dit land gebeden voor een regering die met wijsheid de vele interne en externe 

tegenstellingen en bedreigingen het hoofd kan bieden. De recente escalatie aan de grens met 

Libanon en de voortdurende dreiging vanuit Iran en vanuit de Gazastrook zijn maar enkele 

voorbeelden.  

Verlof 

De zes weken in Nederland afgelopen zomer vlogen voorbij! We 

kijken terug op een hele mooie tijd. Wat was het heerlijk om weer 

even mee te leven, te lopen of te fietsen met onze kinderen en 

kleinkinderen!  We genoten van hun gastvrijheid en het fietsen 

door de bossen en landerijen, al was het toen zo warm dat we 

dachten in het Midden-Oosten te zijn.  Tijdens ons verblijf konden 

we drie maal in onze eigen kerk in Schipluiden zijn. De 

belangstelling bij onze presentatie na de dienst op 22 juli was 

hartverwarmend.           

 

Twee weken namen we deel aan de 

Reveilweek-conferenties in Voorthuizen. 

De eerste week was het op zich al een 

feest dat er een aantal van onze kinderen 

en kleinkinderen deelnamen of op bezoek 

kwamen. En Ron mocht met  een aantal 

vertrouwde muzikanten de muziek 

verzorgen. Het thema “Leef “werd 

prachtig uitgewerkt.  Voor wie er niet bij 

kon zijn, maar wel benieuwd is:                
http://www.nemtv.nl/tv/tv/2019.php 

 

40 jarig huwelijksfeest.  

Een week na de Reveilweken hebben we met onze 

kinderen en kleinkinderen ons 40- jarig huwelijk 

gevierd. We konden dit in het grote huis van de NEM 

doen. Wat was het gezellig en wat hebben zij ons 

verrast door een surprise-party te organiseren.  

Ineens stonden we te midden van een groot deel van 

onze broers en zussen, Vader van Ketel en een kleine 

groep dierbare vrienden. Heel hartelijk bedankt voor 

alle goede wensen en gaven, ook per post.  

http://www.nemtv.nl/tv/tv/2019.php


Afscheid 

Tijdens ons verlof hebben we afscheid moeten nemen van onze ’Tante Greet’.  Van 1965 tot in de 

90-er jaren heeft zij leiding gegeven aan het NEM-werk in Jeruzalem.  Zij heeft veel voor ons 

betekend in de eerdere perioden dat we op het veld waren. De betrokkenheid op ons gezin en de 

warme vriendschapsband is altijd gebleven. We hebben nog eens 10 dagen met vier kinderen bij 

haar in Jeruzalem gelogeerd. Kort na onze aankomst in Nederland deze zomer is ze gevallen. Door 

de breuk in haar enkel en schade aan haar knie kon ze niet meer uit bed komen. Het was voor haar 

het signaal om het leven op aarde los te laten en ‘naar de Vader’ te gaan. Ze overleed op de dag 

voor haar 93e verjaardag en op 23 augustus, de dag voor onze retour vlucht heeft de begrafenis 

plaatsgevonden. Wij en velen met ons, blijven achter met een schat aan herinneringen en kostbare 

levenslessen. Intens dankbaar voor alles wat we in haar mochten ontvangen. 

Terug op het veld 

We waren blij weer toen we ons huis in Jeruzalem weer binnenkwamen. Enkele dagen later 

arriveerden vier nieuwe vrijwilligers.  Ze hebben inmiddels hun plekje gevonden, een echtpaar in 

Jemima aan de Palestijnse kant en  twee jonge dames bij  Aleh in de Negev woestijn. Beide 

instellingen ten behoeve van zorg voor meervoudig gehandicapten.  

Vorige week hebben we een veldreis gemaakt naar Egypte om de werkers daar te ontmoeten en 

hun werkplekken te bezoeken. Er zijn twee mensen waarvoor een traject van uitzending naar Egypte 

loopt. Voor hen hebben we overleg gevoerd en mogelijkheden verkend. Er zijn veel plaatsen waar 

hulp bijzonder welkom zou zijn.  Visa worden echter niet gemakkelijk verstrekt. Toch zijn we vol 

goede moed! We zien dat God mensen roept en de weg baant om hier (voor korte of langere tijd) te 

dienen.  

We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning en betrokkenheid in gebed en meeleven.                

Met een hartelijke groet, 

Nelleke en Ron van Ketel     

Let u even op onze nieuwe persoonlijke mailadressen?  Per 31/12 houden onze filternet adressen op 

met bestaan, graag even aanpassen in uw persoonlijke adresboeken! 

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 
persoonlijke mail: 

vanketelnelleke@gmail.com 
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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