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Beste vrienden familie en vrienden,
Er wordt van Israël dikwijls gezegd dat je er geen spa in de grond kunt zetten zonder op een stuk historie te
stuiten. Maar ook zonder de spa te hanteren kom je bijzondere verhalen tegen.
Yad Hasmona
Onlangs bezocht Ron de Moshav “Yad Hashmona”, hoog in de
heuvels van Judea, zo’n 15 km ten westen van Jeruzalem. In de 2e
wereldoorlog werden acht (shmona) Joden uit Oostenrijk, die naar
Finland gevlucht waren, uitgeleverd aan de Nazi’s. Slechts één van
deze acht overleefde de kampen en immigreerde naar Israël. Ter
nagedachtenis, besloten Finse christenen een woon- en werkgemeenschap (Moshav) te stichten. Zoals dat bij Finnen past, met
een houtwerkplaats, waar zij aanvankelijk prachtige, degelijke
meubels produceerden. Nu heeft het een hotelaccommodatie en
worden er conferenties en samenkomsten gehouden. Ook is er een
bijbelse tuin met o.a. een wijngaard met wachttoren, wijnpers en
een keur aan planten. Rondom is een prachtig boslandschap.
Over de landerijen en bossen heen kun je de kustvlakte en zelfs de
Middellandse zee zien. In dit gebied is echter ook zwaar gevochten voor en tijdens de oorlog van 1948.
Konvooien die Jeruzalem moesten voorzien van water, voedsel en wapens werden o.a. vanaf deze heuvel
beschoten. De gevallenen worden tot op de dag van vandaag herdacht in de autowrakken die als stille
getuigen langs de weg van Jeruzalem naar Tel Aviv staan.
Werkers in de wijngaard
In Mattheüs 20 staat een verhaal over werkers in de wijngaard.
Alle werkers zijn even belangrijk, of ze nu vroeg of laat aan de
slag gaan; ze worden allemaal gelijk beloond. Zo zien wij mensen
in een vroege of in een latere periode van hun leven komen om
te dienen. Sommigen komen voor een tweede of zelfs derde
periode, omdat zij “hun project” in het hart gesloten hebben en
ervaren dat zij echt verschil mogen maken.
Het mooie is dat de kortverband werkers (max drie maanden) de
mogelijkheid hebben om aan zowel de Arabische als de
Israëlische kant te werken. Zo verzorgde de afgelopen maanden
Anneke als pedicure één dag de voeten van bezoekers van Hineni, de (joodse) voedselvoorziening, terwijl
haar man Wim Holocaust overlevenden bezocht. Zij deden dit naast vier dagen bij Jemima in Beit-Jala, een
Arabische instelling voor begeleiding van dubbel gehandicapten, waarover we in een eerdere brief
schreven.

Met dankbaarheid constateren wij, dat er duidelijk een toename is van mensen die belangstelling tonen
voor uitzending naar de landen van de Heerbaan. Meer van het werk weten? Neem dan eens een kijkje op
de website van de NEM: https://nemnieuws.nl/ Hier staat bv. een prachtig verhaal van Heleen die bij Aleh/
Negev samen met Debora als (jonge) vrijwilligers een jaar meewerken in een instelling voor gehandicapte
kinderen en jongvolwassenen.
Veiligheid en politiek
Het zal u niet ontgaan zijn dat de uitspraken en voorstellen van de Amerikaanse president hier veel onrust
hebben veroorzaakt. Ook dichtbij huis was een incident waarbij een aantal mensen gewond raakten. Wij
willen hier geen uitspraak doen of het een goed of slecht voorstel is, wel dat het opnieuw allereerst onrust
brengt in het dagelijks leven en geweld dat met geweld beantwoord wordt. Ook signaleren we met zorg
dat het bestuur in de Palestijnse gebieden niet in staat lijkt om hun taak naar behoren uit te voeren en dat
voorzieningen in zorg en onderwijs ver achterop blijven. Dit ondanks de enorme bedragen die er de laatste
jaren voor gedoneerd zijn door de westerse wereld. Geen wonder dat er demonstraties waren van
bewoners van steden, die nu onder Israëlisch bestuur staan, maar in het plan ingedeeld zouden worden bij
de Palestijnse staat.
Persoonlijk
We maken het goed en zijn blij dat we nog steeds in dit huis kunnen wonen, het werk mogen leiden en
velen gastvrijheid verlenen. In april en mei mogen we bijzondere gasten herbergen. Rond Pasen komen
onze jongste zoon Joram en zijn vrouw Nynke ruim een week logeren en in mei hopen we Michaël en Roos
met Siebe (4) en Jelte(2) te verwelkomen. Dan kunnen we ons Opa en Oma-hart weer even ophalen!
Shalom,
Ron en Nelleke van Ketel.
Namens de PKN gemeente van de Dorpskerk in Schipluiden hebben Sandra v.d. Berg en Trudi
Bouwmeester zitting in de TFC, ofwel de thuisfrontcommissie. Ze stellen zich in het kort aan u voor.
Ik ben Sandra van den Berg, mijn ouderling taak zit er na vier jaar op. Vijf halve dagen werk ik met mensen
met een verstandelijke beperking, bij s’Heerenloo in Schipluiden. Mijn man en ik hebben drie kinderen, die
allemaal nog thuis wonen. Bewonder het werk dat Ron en Nelleke doen, zo ver bij familie en vrienden
vandaan.
Ik ben Trudi Bouwmeester, wijkouderling van de wijk Keenenburg in Schipluiden. Een omvangrijke wijk
met veel inwoners en omdat ik naast mijn 3-daagse werkweek ook nog veel andere bezigheden heb en niet
iedereen een bezoekje kan brengen zijn we in de Dorpskerk gestart met koffieochtenden, zodat ik daar
veel mensen spreek uit mijn wijk. Ik ben werkzaam bij de stichting Ipse debruggen in Delft als
activiteitenbegeleider. Wij hebben 5 kinderen waarvan de meesten niet meer thuis wonen, maar wel
aandacht nodig hebben natuurlijk. Het werk dat Ron en Nelleke doen in Jeruzalem spreekt mij erg aan en
daarom vind ik het fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.
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