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“De Heer is groot en zeer
te prijzen in de stad van
onze God…” Ps. 48: 2

Beste familie, vrienden en gemeenteleden,
Het is een aparte nieuwsbrief omdat deze grotendeels in Nederland is geschreven. Wij waren ruim een week op
bezoek ,omdat Ron kort na aankomst in Israël een (dubbele) liesbreuk bleek te hebben. Het advies van de arts in
Jeruzalem, die een echo maakte, was om niet te lang te wachten met opereren. Aangezien we tot het eind van het
jaar in Nederland verzekerd zijn, was de keus snel gemaakt en hebben we contact gelegd met een bekende arts/
chirurg van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Deze heeft met voortvarendheid de operatiedatum op vier
december gepland. De ingreep is inmiddels achter de rug (kijkoperatie) en we zijn weer terug in Israël. Ron voelt zich
goed, moet nog wel een paar weken rustig aan doen.
Veel mensen konden we niet ontmoeten, maar het was heerlijk om onze jongste
kleindochter Enora River te bewonderen in het gezin van William, Joy en Zoë.
Verder was er door kinderen en kleinkinderen een surpriseparty georganiseerd in
Den Haag. Hier konden we hen bijna allemaal even zien en bijpraten.
Verder hebben we een goede tijd gehad op de boerderij van Margriet die ons een
heerlijk onderkomen in de vorm van slaap- en woonkamer heeft geboden. Zelfs
Sinterklaas wist ons daar nog te vinden.
Op zondag de 9e waren we even te gast in onze eigen PKN gemeente in
Schipluiden. Ook dat was een goed weerzien. Tot onze vreugde was er een KidsPraise. Onder leiding van jong talent en enkele oudgedienden was een fris
kinderprogramma gemaakt. Verhaal en de muziek waren top! En dit keer konden
wij achterin de zaal mee genieten.
Bij het verlaten van Israël spraken we tegen elkaar uit dat het heel raar voelde
om naar Nederland te vliegen. We voelen ons behoorlijk thuis en ervaren een goede band met de veldwerkers.
Verder valt het op dat men in Israël heel blij is met alle door vrijwilligers geboden hulp en dat de NEM als organisatie
in de ruim 50 jaar van haar bestaan veel vertrouwen heeft opgebouwd. Dit zowel bij instanties aan de joodse als bij
projecten aan de Arabische kant. Met veel van hen bestaat een lange historie, enkele projecten zijn van de laatste
jaren en er staan nog weer nieuwe mogelijkheden in de wacht. We zullen in onze brieven per keer één of twee
werkplekken voor het voetlicht halen.
Elah biedt psychosociale hulp aan holocaustoverlevenden. Na contact met de leidinggevende, bezochten we de
woensdagochtendbijeenkomst, waar een groep met Nederlandssprekenden elkaar wekelijks ontmoet. Door de jaren
heen hebben verschillende Nem-mers deze ontmoetingen ondersteund en bezoekjes afgelegd in de thuissituatie.
Vooral dit laatste wordt op prijs gesteld, de meesten van deze groep zijn ver boven de 80 tot zelfs 98 jaar oud en
dikwijls aan huis gebonden. Op een enkeling na, allen nog bijzonder helder van geest en geïnteresseerd in het leven
en ontwikkelingen in wereld en maatschappij. Naast twee lange termijn Nem-mers, hebben we vanaf februari Jilke,
die zich hier voor twee maanden wil gaan inzetten, naast zijn werk in Jemima aan de andere kant van de muur…
Over Jemima hebben we al eerder geschreven. Een tehuis en dagopvang voor ernstig gehandicapten in Beit-Jala, bij
Bethlehem. Politieke ontwikkelingen beïnvloeden op dit moment de visumverstrekking in de Palestijnse gebieden.
Het is lastig om een visum te krijgen voor vrijwilligers die langer dan drie maanden willen helpen, terwijl de zorg
voor de vaste bewoners, het dagbestedingsprogramma én de hout-werkplaats onmogelijk alleen met de betaalde
krachten gedaan kan worden. Samen met de leidinggevende van het huis, denken we na over de mogelijkheid om

met kortverbanders, van vier maal drie maanden bijvoorbeeld, een jaar te overbruggen in de hoop dat in die tijd de
visumsituatie weer versoepeld wordt. Dit najaar is een echtpaar fitte vutters er tot zegen, wie volgt hen op???
Vanaf januari verwelkomen we twee kortverbanders in Israël; Paul, de hiervoor genoemde Jilke en Elleke komt voor
de periode van een jaar. Daarnaast hoopt Rianne eind van die maand naar Caïro te gaan, om er in twee kleine
verzorgingshuizen (creatieve) activiteiten voor de bewoners te gaan aanbieden. Pionierswerk!
Verder zijn we onlangs wezen kijken bij ALEH, een instelling/ klein dorp voor gehandicapten en revaliderenden in de
Negev woestijn, waar men graag vrijwilligers heeft die zich voor langere tijd willen inzetten. De NEM is op zoek naar
6 jongeren die voor een jaar dit avontuur aandurven. Aleh heeft een Nederlander als coördinator van het
vrijwilligerswerk en samen met hem zullen wij dit project gaan begeleiden. De bedoeling is dat deze groep eind
augustus 2019 met ons naar Israël reist. De werving gaat binnenkort van start.
Kerst en vrede…
Zorg om de veiligheid in het Noorden, speelt op dit moment een
behoorlijke rol. Door de inmenging van Iran in buurland Syrië staat
er veel wapentuig in Libanon opgesteld richting Israël. Op politiek
en militair niveau heeft de bescherming van alle inwoners
voortdurend de aandacht. Sinds het ontstaan van Israël is er helaas
steeds sprake van vijandigheid geweest, de huidige dreiging is niet
nieuw, maar wel ernstig. Wij vragen u te bidden dat deze dreiging
afgewend zal worden.
De ogen van de oude Simeon zagen in het kind Jezus, de redding
die God de wereld aanreikt. Wij mogen voor de wereld én voor
Israël onze ogen gericht houden op HEM.
Van harte mooie feestdagen toegewenst en Gods zegen voor 2019.
Ron en Nelleke

Even voorstellen: wij zijn Jaap en Jopie van Woerden.
We zijn woonachtig in Maasland. Al vele jaren kennen wij de familie van Ketel. Vanaf de tijd dat zij in Schipluiden kwamen
wonen zijn zij verbonden geweest met onze regiogroep van de NEM, de organisatie die zij nu vertegenwoordigen. Wij zijn door
hen gevraagd zitting te nemen in de TFC en we hopen dat enkele jaren voor hen te mogen doen. Jaap als voorzitter (digibeet) en
Jopie die dus het een en ander voor hem op de PC doet. Wij zijn met hen dankbaar dat alles rondom de operatie van Ron naar
wens is gegaan en dat wij elkaar nog hebben kunnen spreken. Het was goed om te horen dat zij zich helemaal op hun plaats
voelen en op diverse fronten aan de slag zijn gegaan met hun missie: werken aan verzoening tussen Jood en Arabier. We danken
jullie voor het meeleven en wensen jullie veel plezier met deze 2e nieuwsbrief vanuit Jeruzalem. Mochten jullie mensen kennen die
alsnog ook een nieuwsbrief willen ontvangen of die Ron en Nelleke financieel zouden willen ondersteunen met een x-bedrag per
maand of kwartaal, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Want in Israël gaat het gewone leven ook steeds duurder worden.
De gegevens daartoe staan in de colofon.
Met vriendelijke groet, Jaap en Jopie van Woerden
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