
Welke toekomst
heeft de jeugd?
Een uitdaging voor 40-plussers

Drie volwassenen en één kind!
Studie 1 Samuël 1:27
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In het Midden-Oosten hebben we
als NEM regelmatig contact met
mensen die zich hard maken voor
kinderen. Zo bezocht ik onlangs
een christelijke organisatie die
zowel onder de Arabische als de
Joodse bevolking projecten heeft
voor kinderopvang en scholing.
Prachtig om te zien hoe kinderen
van verschillende achtergronden
op het goede spoor gezet worden
van een leven met God en met el-
kaar. Kinderen liggen ons na aan
het hart. Een aantal van onze veld-
werkers werkt al vele jaren per-
soonlijk met en voor kinderen, bij-
voorbeeld door te zorgen voor
kinderen met een beperking of

door pleegouder te zijn. 
‘Hoe ziet de toekomst van kinde-
ren in het Midden-Oosten eruit?’
vroegen we ons als redactie af. Het
antwoord op die vraag is niet een-
twee-drie te geven. In dit maga-
zine kunt u lezen over de nood, ar-
moede en onzekerheid waarin
veel kinderen moeten opgroeien.
Maar ook over mensen die een
boodschap van hoop uitdragen
voor kinderen. En de kinderen
zelf? De twee tieners die in de
serie spiegelverhalen aan het
woord komen gunnen ons een
blik in hun leven. Ze vertellen mis-
schien geen schokkende verhalen.
Het zijn gewoon twee ‘hangjonge-
ren’, die het liefst bij hun vrienden
zijn. Net als tieners in Nederland
en België zijn ze op zoek naar hun
identiteit en willen ze slagen in
het leven. Tussen de regels door
lees je wel degelijk over de span-
ningen waarmee ze te maken heb-
ben. Wat me vooral opvalt is hun
optimisme. Misschien lijkt het wat
naïef, zoals deze jongeren alles
verwachten van een goede oplei-
ding. Hun optimisme heeft echter

ook met de cultuur te maken
waaruit ze komen. Een van mijn
favoriete rubrieken in een Israëli-
sche krant is die waarin mensen
uit eenzelfde huis vertellen over
hun kamer, hun onderlinge relatie
en toekomstplannen. De geïnter-
viewden komen uit alle hoeken
van het land en alle lagen van de
bevolking. Wat blijkt: iedereen
heeft een verhaal van voorspoed
en misère. Maar ook blijkt dat vrij-
wel iedereen optimistisch is. Op
de laatste vraag van de rubriek,
welk cijfer men geeft aan de factor
‘geluk’, is het antwoord steevast:
een 9 of een 10! Als ik dat lees,
word ik altijd jaloers. Wat geweldig
als je zo in het leven kunt staan. 
Als christenen hebben we het niet
zo vaak over optimisme, maar wel
over vertrouwen in God. Welk cij-
fer krijgt dat vertrouwen? Wat zou
het mooi zijn als de mensen om
ons heen, en kinderen in de eerste
plaats, kunnen ontdekken dat
onze toekomst in Zijn handen ligt.

Kees Jan Rodenburg
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� REDACTIONEEL

Naïef optimisme
Kinderen en tieners liggen ons
na aan het hart. Tijdens de Re-
veilweken hadden we zoals al-
tijd speciale programma’s voor
deze groepen. Geweldig om te
zien hoe zij genoten van het
samenzijn en mochten
groeien in geloof. Prachtig ook
dat zo veel mensen zich daar-
voor hebben ingezet! 

Foto: Alfred Muller
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Een uitdaging voor
40-plussers!
Het nieuwe twee maanden
BaanBrekersproject 

Voor het eerst bieden we dit jaar
een speciaal BaanBrekersproject
voor deelnemers in de leeftijd van
40+ tot 67 jaar. Ben je gezond ge-
noeg om vier dagen per week prak-
tisch aan de slag te gaan en heb je
het verlangen meer te leren over Is-
raël en de Arabische wereld? Dan
ben je van harte welkom! Deze pe-
riode is geen ‘kant en klaar project’
waarbij je eindelijk alle antwoorden
krijgt op de complexe vragen
rondom Israël en het Midden-Oos-
ten. Het is wel een project waarbij
je, aan de hand van werkervarin-
gen, studies, excursies en ontmoe-
tingen  meer zult gaan leren over
het leven in en om Israël. Het is
een project waarin je vanuit de Bij-
bel aangemoedigd wordt om te
bidden voor Israël en het hele
Midden-Oosten. Gedurende deze
twee maanden vorm je met een
kleine groep deelnemers een
woongroep in Jeruzalem. Het eer-
ste project (bij voldoende inschrij-
vingen) is deze winter van half no-
vember tot half januari. Je kunt je
hier tot 1 oktober voor inschrijven.
De tweede mogelijkheid is in juni
en juli 2013. Voor meer informatie:
baanbrekers@nemnieuws.nl 

Jubileum!

In 2013 bestaat de NEM 50 jaar.
Dat willen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. De eerste plan-
nen staan inmiddels in de steigers.
De komende maanden gaan we
aan de slag om die uit te werken.
We willen komend jaar de tijd
nemen om dit jubileum te vieren
met zo veel mogelijk mensen die
in het verleden of nu betrokken
zijn (geweest) bij de NEM. Er zal
zowel gelegenheid zijn om te vie-
ren en te leren, alsook voor ont-
moeting en gebed. We kijken na-
tuurlijk terug op het verleden,
maar zullen ook vooruitkijken naar
de toekomst. Wat er precies gaat
gebeuren blijft nog even geheim.
Reserveer alvast de dagen rond 
Hemelvaart waarop de activiteiten
plaats zullen vinden! 

Nationale ontmoe-
tingsdag en Loof-
huttenfeestviering
in oktober

Dit jaar vindt op 6 oktober de na-
tionale gebedsdag plaats in de
vorm van een nationale ontmoe-
tingsdag van de beweging Wij kie-
zen voor eenheid.
Als NEM vragen we graag aan-
dacht voor deze dag van veroot-
moediging en willen al onze le-
zers graag aanmoedigen om 
naar Den Haag te gaan. 
Meer info is te vinden op 
www.wijkiezenvooreenheid.nl
Op 6 oktober is er dus geen ge-
bedsdag op ons terrein! De eerst-
volgende Israël Gebedsdag staat
gepland voor begin maart 2013.
Wel bent u op zondag 7 oktober
van 15:00 – 19:00 uur welkom 

voor acti-
viteiten
rond het
Loofhut-
tenfeest,
inclusief
een pot-
luck
maaltijd (een ieder neemt iets
mee). Net als vorig jaar zullen we
stilstaan bij de betekenis van het
Loofhuttenfeest voor joden en
christenen. Over het programma
leest u meer in het komende
NemNieuws. Opgave is noodzake-
lijk: info@nemnieuws.nl

MiniSabbatical over
groeien in gebed en
wandelen met God
Inspiratie vanuit de christe-
lijke en joodse traditie

Op zaterdag 3 november leiden
Otto de Bruijne en Kees Jan Ro-
denburg een dag van bidden en
leren over de omgang met God.
Zowel de Canvas Chapel, die op-
nieuw op het NEM-terrein zal
staan, als teksten uit de joodse
traditie zullen inspiratiebronnen
zijn. Deelnemers gaan zelf actief
aan de slag met het aangereikte
materiaal. We besluiten de dag
met een viering. 
De dag begint om 9:30 uur en ein-
digt rond 18:00 uur. Kosten: € 35
per persoon, inclusief koffie, thee
en lunch. Zie de website 
voor het volledige programma. 
Opgave is noodzakelijk: 
info@nemnieuws.nl. Het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt.

Inhoud van dit nummer
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Eerst over de jeugd in de Pales-
tijnse gebieden. Veel ouders doen
hun best hun kinderen een goede
opleiding te geven. Meer dan 98
procent van de jongeren tot 24
kunnen lezen en schrijven. In de
Arabische wereld was dat in 2003
gemiddeld 85 procent.  
Ze krijgen les op verschillende
soorten scholen. Naast de staats-
scholen, waar de meeste leerlin-
gen heengaan, zijn er de UNRWA
scholen. Deze richten zich speciaal
op leerlingen met de vluchtelin-

genstatus. Dan zijn er de particu-
liere scholen, waar ook de christe-
lijke scholen onder vallen. Veel isla-
mitische ouders sturen hun kinde-
ren naar christelijke scholen omdat
deze goed staan aangeschreven. 

Studeren in het buitenland
Ouders stimuleren hun kinderen
vaak om na de middelbare school
verder te studeren. In de Pales-
tijnse gebieden zijn universiteiten
en andere opleidingsinstituten.
Rijke families proberen hun kinde-

ren naar het buitenland te sturen.
De bekende Palestijnse filosoof en
directeur van de Jeruzalemse Al
Quds Universiteit, professor Sari
Nusseibeh, studeerde bijvoorbeeld
aan de Oxford Universiteit en deed
zijn doctoraat aan de Harvard Uni-
versiteit. 
Positief is dat de Palestijnse econo-
mie zich goed ontwikkelt. De Pa-
lestijnse premier Salam Fayyad
heeft belangrijke hervormingen
doorgevoerd. Maar er zijn volgens
een in maart gepubliceerd rapport
van de Wereldbank geen aanwij-
zingen dat de groei duurzaam is. In
2011 nam de groei af in vergelij-
king tot 2010. De afname is vol-
gens de Wereldbank te wijten aan
de vermindering van donorsup-

Kansen voor de jeugd in Israël en de Palestijnse ge-
bieden hebben een dubbel perspectief. Er zijn
zowel ontwikkelingen die hoop geven als die tot
somberheid stemmen. Welke toekomst wacht de
jongeren in deze gebieden?  

� ALFRED MULLER IN JERUZALEM

Welke toekomst
heeft de jeugd?

Madleine Sara geeft les in pastoraat aan der-
dejaars studenten theologie aan het Bethle-
hem Bible College. Foto: Alfred Muller.  



port door de economische crisis en
de beperkingen die Israël oplegt
aan de bewegingsvrijheid. Begin
juli meldden de media dat de Pa-
lestijnse Autoriteit de salarissen
van juni niet kon betalen.
Een ander negatief punt is dat er
geen vrede met Israël bestaat. Pa-
lestijnse leiders hebben kansen
voorbij laten gaan om een vredes-
akkoord met Israël te sluiten. Ze
hebben hun volk fantasieën voor-
geschoteld over een terugkeer van
de Palestijnse vluchtelingen naar
Israël en een volledige terugtrek-
king van Israël naar de grenzen
van voor 1967. 

Palestijnse schoolboeken 
De scholen hebben de nieuwe ge-
neratie niet voorbereid op vrede.
Het Institute for Monitoring Peace
and Cultural Tolerance in School
Education (IMPACT-SE) publiceerde
in maart 2008 een rapport over Pa-
lestijnse studieboeken. De onder-
zoekers concludeerden dat som-
mige teksten in deze studieboeken
de Joodse en Israëlische 'ander' als
onrechtmatig benoemen. Israël
kan daarmee niet akkoord gaan. 
Schrijvers van schoolboeken ont-
kennen de historische en religi-
euze aanwezigheid van Joden in
Palestina en weigeren de staat Is-
raël te erkennen. Volgens het rap-
port schrijven ze de Joden en de
staat Israël schandelijke eigen-
schappen toe, leggen de schuld
van het conflict in het Midden-
Oosten uitsluitend bij Israël en
idealiseren de gewelddadige strijd
om bevrijding te bereiken, in
plaats van vreedzame gesprekken
te voeren. 
Onder Palestijnse christenen, die
overigens slechts twee procent van
de bevolking in Palestina vormen,
is de emigratie een groot pro-
bleem. Dat jongeren willen vertrek-
ken is begrijpelijk: de werkloosheid
(26 procent voor de leeftijdscate-
gorie 15- 29 jaar) is groot. De lonen
zijn laag en velen hebben al familie
in het buitenland. Toch proberen
christelijke leiders het lichaam van
Christus in dit gebied in stand te
houden. Het Bethlehem Bible Col-
lege leidt al jaren met succes jonge
Palestijnen op om allerlei functies
te vervullen in de kerk.  

Israëlische jeugd
De kansen voor de Israëlische jon-
geren lijken beter. Met de econo-
mie gaat het goed, er is relatief
weinig werkloosheid, de laatste
jaren is het veilig (in elk geval tot
aan het schrijven van dit artikel) en
de opleidingsmogelijkheden zijn
groot. 
Een probleem is echter dat de rijk-
dom in het land slecht verdeeld is.
Gezinnen - ook die met twee inko-
mens - hebben problemen met
het betalen van de rekeningen. De
prijzen van huisvesting en levens-
middelen zijn extravagant. De 
Israeli Council for the Welfare of the
Child zei eind 2011 dat een derde
deel van de kinderen onder de ar-
moedegrens leeft. 
Als jongeren 18 zijn, dienen ze in
het leger of vervullen ze vervan-
gende dienstplicht. Het risico op
een gewapend conflict blijft be-
staan. De wereld rondom Israël 
beweegt zich steeds meer in de
richting van de radicale islam. In de

Gazastrook is Hamas aan het be-
wind, die weigert het bestaans-
recht van Israël te erkennen. De
toekomst van het vredesverdrag
met Egypte is onzeker. 
Ook vormt het gebrek aan een vre-
desregeling met de Palestijnen een
bron van gevaar. De kans dat er
een nieuwe intifada uitbreekt is
reëel. Ook kan er een totale chaos
op de Westelijke Jordaanoever
ontstaan, als de Palestijnse Autori-
teit zichzelf bij gebrek aan voort-
gang van het vredesproces opheft.
Dan is er de morele prijs: honder-
den soldaten die op de Westbank
hebben gediend hebben getuigd
van de vreselijke dingen die ze de
Palestijnen hebben aangedaan.
Bovendien bestaat de kans dat het
ontbreken van een vredesoplos-
sing Israël internationaal steeds
meer in het isolement drijft. 

Israëlische schoolboeken 
Worden Israëlische jongeren voor-
bereid op vrede met de op te rich-
ten staat Palestina? Het IMPACT-SE
onderzoek naar de beschrijving
van Arabieren, Palestijnen en de
islam in Israëlische schoolboeken
luidt een stuk positiever. In de 23
van de 250 boeken op het gebied
van taal, bijbel, maatschappijleer,
geschiedenis en geografie werden
geen stereotypen of vooroordelen
jegens Arabieren, Palestijnen, mos-
lims of de islam gevonden. 
Ook geven de boeken een hetero-
geen beeld van de Arabieren. Een
geschiedenisboek meldt bijvoor-
beeld dat tot de jaren dertig van
de vorige eeuw het Palestijnse pu-
bliek werd geleid door twee fami-
lies: de Husseini's en de Nashashi-
bi's. 'De familie Nashashibi verte-

Op de Arabischjoodse Hand in Hand school in Kfar Kara in Wadi Ara. Foto: Alfred Muller.

Op een Palestijnse meisjesschool in Oost-Jeru-
zalem. Foto: Alfred Muller.
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genwoordigde een meer gema-
tigde houding tegenover zionisme
en was open voor dialoog en com-
promis.' 1

De boeken geven accurate en sym-
pathieke informatie over de islam
en de band die deze religie heeft
met het heilige land en Jeruzalem,
alsmede de bijdrage die de islam
aan de menselijke beschaving
heeft geleverd. 

Professor Nurit Peled-Elhanan van
de faculteit voor onderwijs van de
Hebreeuwse Universiteit van Jeru-
zalem is echter negatief over de Is-
raëlische schoolboeken. Ze schrijft
in haar boek Palestine in Israeli
School Books: Ideology and Propa-
ganda in Education dat voor de
zeer jonge kinderen de Palestijnen
nauwelijks bestaan. Ze komen niet
voor in tekeningen, op foto's of in
fictieve of non-fictieve teksten. In
de hogere klassen komen ze wel
voor in de teksten. Schoolboeken
reflecteren volgens haar niet alleen
de persoonlijke opvattingen van
de schrijvers, maar ook de officiële
houding tegenover de Palestijnen
als geheel. Palestijnen zouden op
racistische wijze voorgesteld wor-
den, dat wil zeggen als 'primitief,
kruiperig, afwijkend, crimineel of
slecht, als een probleem dat opge-
lost moet worden.' 2

Studenten van middelbare scho-
len, die later soldaat worden, krij-
gen onderwezen dat het bestaan
van Palestijnen een probleem is
dat opgelost moet worden. 
Ze wijst er ook op dat een onder-
zoek van de Tel Aviv Universiteit
heeft uitgewezen dat de helft van
de Joodse middelbare scholieren
meent dat de Palestijnse burgers

van Israël niet dezelfde rechten
moeten hebben. Niet alleen het
gebrek aan kwalitatief hoogstaand
onderwijs, maar ook het feit dat
vele van deze jongeren of hun ou-
ders geïmmigreerd zijn uit landen
zonder een democratische traditie,
speelt ongetwijfeld mee. 

Bruggen 
Gelukkig zijn er ook scholen waar
bewust gewerkt wordt aan het
bouwen van bruggen. Er zijn scho-
len die meedoen aan activiteiten
waarbij ontmoetingen met de leer-
lingen van de andere partij plaats-
vinden. Het gaat hierbij om Joodse
en Arabische scholen die in Israël
zelf liggen. 
Er zijn ook een klein aantal scholen
met een samenwerkingsmodel. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de
drie Hand in Hand scholen waar
zowel Joodse als Arabische kinde-
ren les krijgen. Een andere school
bevindt zich in het Arabisch-
Joodse dorp Neve Shalom - Wahat
al-Salam. Ouders sturen hun kin-
deren bewust naar dit soort scho-
len omdat ze vinden dat ze moe-
ten leren over de ander. 

Bijbelse beloften
Hoop bieden ook de bijbelse be-
loften voor het Nabije Oosten.
Heeft Jezus niet gezegd: Laat de
kinderen tot Mij komen? (Marcus
10:14). Verlangt de Heer er niet
naar de nieuwe generatie tot Hem
te trekken? In Jesaja 19:24 staat dat
Israël, Egypte en Assyrië een zegen
voor de hele wereld zullen zijn en
samen de Here zullen dienen. 
Hoelang duurt dat nog? Dat weet
geen mens. Maar het begin is er.
Rick Ridings van het 24/7 gebeds-

centrum in Jeruzalem, Succat Hal-
lel, schrijft bijvoorbeeld in zijn
nieuwsbrief van juli 2012 dat gelo-
vigen in Tonga, een eilandengroep
in de Grote Oceaan, een roeping
kregen om in een huis van gebed
te bidden voor de jeugd van Israël.
Tijdens de in juli gehouden Elav
2012 conferentie in Tel Aviv baden
Indonesische jongeren en jonge-
renleiders voor de Israëlische
jeugd. 3

Ridings schrijft dat verschillende
voorbidders in Succat Hallel dro-
men en visioenen hebben gehad
die spreken over een komende be-
weging van de Heilige Geest in Is-
raël. Hij roept ons op in overeen-
stemming met het visioen van Eze-
chiël te bidden dat de dorre been-
deren opstaan en dat de Heer op
hen zal blazen zodat ze leven. 'Bid
voor het herstel van hoop voor een
generatie die zegt dat de hoop
vervlogen is.'

1 Voor de uit oktober 2009 daterende up-
date over de Palestijnse Schoolboeken,
zie: http://www.impact-se.org/docs/
reports/PA/PA2009.pdf

2 Deze categorieën worden besproken
door T. van Leeuwen, ‘Visual Racism’, in
The Semiotics of Racism, eds. M. Reisigl,
and R. Wodak (Vienna: Passagen Verlag,
2000) 333-50. Aangehaald in Nurit Peled-
Elhanan, Palestine in Israel School Books:
Ideology and Propaganda in Education
(London: I.B. Tauris, 2012), pagina 59. 

3 Zie voor een filmpje over de Elav 2012
conferentie: 
http://alfredmuller.wordpress.com/
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De Israëlische scholieren Eden Gafner, Dani-
ëlle Skarisevski en Talya Kalfon (v.l.n.r.) krijgen
les op de tegen raketten en mortieren bevei-
ligde Nofei Habsor school in Eshkol ten oos-
ten van de Gazastrook. Foto: Alfred Muller.



Drie volwassenen
en één kind 

Om deze zoon heb ik gebeden... 1 Samuël 1:27

Na al die jaren van wachten, eindelijk een
zoon! En wat voor een. Een zoon die gewijd
wordt aan de dienst van de Heer. Een zoon
die leert luisteren naar de stem van de Heer.
Een zoon die doet wat de Heer van hem
vraagt. Een zoon die geliefd is bij iedereen.
Samuel. Wat een bijzonder kind. Laten we
eens kijken naar de drie volwassenen die be-
palend zijn geweest toen hij opgroeide.

Elkana: De man die de Heer vereert door jaarlijks of-
fers te brengen in Silo. De man die met woorden en
daden zijn liefde toont aan zijn vrouw Hanna. Hun
jaren van kinderloosheid en zijn tweede huwelijk ver-
andert daar niets aan. Wanneer Hanna de Heer be-
looft dat ze een toekomstige zoon aan Hem zal wij-
den, steunt Elkana haar. Samuel krijgt een vader die
van zijn moeder houdt en haar vertrouwt. 

Hanna: De vrouw die ondanks het verdriet om haar
kinderloosheid en het gepest van Elkana’s tweede
vrouw Peninna niet verhard raakt in haar relatie tot de
Heer. Ze brengt haar grote verdriet bij Hem. Ze ge-
looft de woorden van de priester wanneer hij zegt dat
haar gebed verhoord zal worden. Een vrouw van ge-
loof. Een vrouw die doet wat ze belooft. De zoon waar
ze zó lang op heeft gewacht, vertrouwt ze toe aan de
Heer. Ze blijft haar liefde en zorg tonen aan Samuël
door ieder jaar een zelfgemaakt manteltje voor hem
mee te brengen.

Eli: De priester die trouw dient in het heiligdom in
Silo. Hij herkent Gods stem die hem zegt dat hij na-
mens de Heer aan Hanna mag vertellen dat haar
gebed verhoord wordt. Zijn zonen die hem moeten
helpen in de priesterdienst misdragen zich enorm. Ze
hebben geen ontzag voor de Heer. God zegt dat Eli
meer ontzag heeft voor zijn zonen dan voor de Heer.
Hij treedt niet duidelijk genoeg tegen hen op. En toch
is het deze falende vader-priester Eli die Samuel mag
leren om de stem van de Heer te verstaan. Juist van Eli
leert Samuel dag in dag uit de Heer te dienen. Samuel
gehoorzaamde hem, ook toen hij Gods woorden van
oordeel aan Eli moest doorgeven.

Samuel is opgegroeid met ouders die liefde en geloof
hebben voorgeleefd. In gehoorzaamheid aan de Heer
vertrouwen zijn ouders hem toe aan een Eli die de

verantwoordelijkheid voor zijn eigen zonen niet aan-
kan. En tòch, toch is hij tot zegen voor Samuel. Na de
dood van Eli en zijn zonen krijgt Samuel de positie om
namens God tot het volk te spreken. Samuel is krach-
tig door de Heer gebruikt te midden van het volk Is-
raël. Maar wanneer hij oud geworden is, blijken ook
zijn zonen zijn voorbeeld niet te volgen. Ze doen on-
recht. En het volk smeekt om een koning in hun
plaats.  

Wat een zegen wanneer ouders hun kind geloof en
liefde voorleven. Wat een zegen dat de Heer ook an-
dere volwassenen in het leven van een kind kan en wil
gebruiken. Wat een genade dat de Heer ook mensen
kan gebruiken die gefaald hebben. En wat onbegrij-
pelijk… dat zelfs de beste voorbeelden 
niet altijd nagevolgd worden 
door hun kinderen.
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Om goed met kinderen te kunnen
werken is het nodig om kinderen
aan te voelen en begrip te tonen
voor hun leefwereld, hun noden
en behoeften. Alleen dan kan de
boodschap van het evangelie op
hun niveau worden gebracht. 
Dat is waar Eye on the Child voor
staat. De gedreven directrice staat
al meer dan negen jaar aan het
roer van deze enthousiaste organi-
satie die in heel Egypte en zelfs in
de buurlanden werkt. Zij heeft
hiervoor haar carrière in de com-
puterwereld opgegeven, omdat ze
weet dat zij door God geroepen is
om zich in te zetten voor kinderen.

De vraag om toerusting komt van-
uit allerlei (vooral Koptische) ker-
ken en scholen.

Cursussen
De toekomst van de kinderen in
het Midden-Oosten verbeter je
door de zorgdragers van deze kin-
deren te bereiken. Dat doet Eye on
the Child door het aanbieden van
verschillende professionele cursus-
sen en workshops. De lesstof komt
uit Zuid-Afrika en is aangepast aan
de Egyptische cultuur. Er zijn ver-
schillende cursussen voor leraren
en zondagsschoolwerkers, waarin
de deelnemers niet slechts op

theoretische, maar ook op prakti-
sche wijze leren hoe ze kinderen
kunnen bereiken. 

Een van die cursussen richt zich op
traumaverwerking bij kinderen. Er
is helaas veel onkunde over hoe
om te gaan met traumatische erva-
ringen in kinderlevens. De cursus
met de naam Walking with woun-
ded children besteedt aandacht
aan de herkenning van sympto-
men bij getraumatiseerde kinde-
ren, zoals bepaalde reacties. Daar-
naast leren deelnemers praktische
handreikingen te doen naar de
kinderen en hun ouders of fami-
lies. 

Scherven rapen
Een belangrijk onderwerp waarop
Eye on the Child zich richt is seksu-
eel misbruik van kinderen. Met
speciale cursussen in onder meer

Oog voor kinderen
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� TANJA VOSLOO

Eye on the Child is een kleine, prachtige christelijke
organisatie in Caïro, Egypte, die zich bezighoudt
met de educatie van ouders en kinderwerkers, lera-
ren en zondagsschoolwerkers. 



kerken, probeert de organisatie
ouders te bereiken.
Het valt op dat ouders vaak totaal
geen idee hebben over de manier
waarop ze hun kind kunnen voor-
lichten over seksualiteit. Schok-
kend is echter dat nog steeds vaak
wordt gedacht dat kinderen maar
beter geen therapie of andere hulp
kunnen krijgen als ze misbruikt
zijn. Sommige kinderen worden
zelfs opgesloten na seksueel mis-
bruik. Dat gebeurt om het kind te
beschermen tegen nog meer sek-
sueel misbruik, wordt dan be-
weerd. Het gevolg is dat het kind
dubbel getraumatiseerd raakt en
de indruk krijgt dat het misbruik
aan hem of haar ligt en dat hij of zij
de schuld draagt van het grote on-
recht wat hem of haar is aange-
daan. Daarnaast denkt men dat
het kind niet met traumaverwer-
king bezig hoeft te zijn. Kinderen

worden dus aan hun lot overgela-
ten totdat ze misschien op een dag
groot genoeg zijn om de scherven
van hun leven bij elkaar te rapen,
samen met een counselor of thera-
peut. Bij Eye on the Child is de di-
rectrice de grote motor achter het
tijdig inschakelen van hulp voor
gezinnen. Zo geeft zij zelf spelthe-
rapie aan getraumatiseerde kinde-
ren en coacht zij ouders in de op-
voeding en begeleiding van hun
kinderen. Ze doet dit met overgave
en bijzondere expertise. Eye on the
Child heeft uw gebed en giften
nodig.
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� COLUMN: CHRISTEL UIT ISRAËL

Je zult maar
kind zijn
Vanaf mijn balkon zie ik het gebeuren. Het
is vrijdagavond, een beetje schemerig. Een
paar huizen verderop zie ik zes kinderen het
balkon opkomen. Ze zien er frisgewassen
uit en hebben mooie kleren aan. Dan komt
vader het balkon op. In zijn handen heeft hij
een zilverkleurige beker en een bord. Moe-
der staat erbij, wiegt de baby tegen haar
aan. Ik hoor de vader zachtjes de sabbats-
woorden en zegenbeden zingen. Als vader
klaar is krijgen alle kinderen een slokje uit
zijn beker. Dan loopt hij naar de kinderen
toe en zegent ze, één voor één. Zijn hand
kort op ieders hoofd. Dan gaan ze naar bin-
nen. Het heeft met elkaar nog geen tien mi-
nuten geduurd.

Ik ben in de synagoge. Een kwartier voordat
de bijeenkomst klaar is komt de dochter
van mijn kennis naar haar moeder toe. Ze
omhelzen elkaar en de moeder legt haar
handen op het hoofd van de dochter; ze
spreekt een zegen uit. Dochter vertrekt,
naar vrienden, plezier, kletsen, wie weet.
Moeder gaat door met de gebeden en de
liederen. Het duurde nog geen twee minu-
ten. Later vertelt moeder met twinkelende
ogen dat ze zo nodig ook haar zegen geeft
door de mobiele telefoon. Want aan de sab-
bat beginnen zonder je kinderen gezegend
te hebben, dat kan niet!

Je zult maar kind zijn, hier in deze joodse sa-
menleving en ouders hebben die van je
houden en die je elke week weer laten voe-
len: zoals je nu mijn hand op je hoofd voelt,
zo mag je de hand van de Heer, de God van
Israël, op je leven weten. Daar kun je niet
jong genoeg mee beginnen!  

Hebt u vragen naar aanleiding
van dit artikel of wilt u deze or-
ganisatie steunen, neem dan via
ons kantoor contact op met de
schrijver of kijk op
www.eocme.com



� JONGERE NERMINE (17) UIT EGYPTE 

� JONGERE MICHA (17) UIT ISRA

Hoe was het om op te groeien in
Egypte?
Mijn kindertijd was niet heel goed,
maar ook niet heel slecht. Toen ik
vier jaar was ben ik terechtgeko-
men in een meisjeshuis, doordat
mijn ouders overleden waren.
Door het jaar heen waren er men-
sen die langskwamen om mij te
bezoeken en in de vakantie was er
een familie bij wie ik mocht loge-
ren. Ik heb heel wat zomers bij hen
gelogeerd, wat ik heel leuk vond.
Doordat dat gezin mij in de vakan-
ties opving heb ik toch een soort
van ouders gekregen.

Vertel eens hoe een normale dag er
uitziet…
Op schooldagen ga ik eerst naar
school en daarna met vrienden er-
gens naartoe. We komen dan
samen op het kerkplein, of ergens

anders buiten. We doen dan
groepsspelletjes waarbij we moe-
ten rondrennen of met interactie
in een cirkel. 
Veel andere jongeren hebben ‘s
avonds nog extra lessen voor
school, maar ik heb dat niet nodig.
Op vrijdag ga ik altijd naar de kop-
tisch-orthodoxe kerk.

Wat kunnen wij westerlingen leren
van Egypte?
Egyptenaren zijn altijd samen, het
zijn echte relatiemensen en ze zijn
erg hecht met elkaar. Als je in
Egypte alleen zit, dan is er iets mis,
dan ben je boos of van streek.
Maar normaal gesproken zijn de
mensen altijd samen. Ik heb ge-
hoord van buitenlanders en zie
dat ook, dat zij veel meer op zich-
zelf leven. Ze hebben meer privé.
Dat vind ik echt niet leuk. Wester-

lingen moeten leren om hechter
te zijn, want dat is beter.

Hoe ervaar je de situatie in Egypte?
Ik voel me raar. Ik ben bang, maar
ik weet dat wie er ook aan de
macht komt, het in Gods handen
is. Ik weet dat God met een
nieuwe president iets wil zeggen.
(Inmiddels is bekend dat Moham-
med Morsi van de Moslimbroeder-
schap, de nieuwe president is,
AvdB)

Hoe zie je je toekomst?
Ik weet het niet, maar op dit mo-
ment is mijn leven oké. Hoe het
verder zal gaan weet ik niet.

Wat is je toekomstdroom?
Ik wil met iemand trouwen die niet
uit Egypte komt. Ik heb altijd van
niet-Egyptenaren gehouden. Van

Hoe was het om op te groeien in 
Israël?
Opgroeien in Israël was oké. Ik had
vrienden in de buurt en speelde
met hen. We gingen dan naar het
park of voetballen op het sport-
veldje. Dat was allemaal leuk. Ver-
der is er in Israël veel woestijn en
er wordt veel gewandeld. Maar
verder zie ik geen verschil tussen
Israël en andere landen.

Vertel eens hoe een normale dag er
uitziet…
Ik sta op en ga naar school. De
school waar ik op zit duurt twaalf
uur, dus ik zit lang op school. Dan
kom ik thuis, kijk wat televisie, doe
mijn huiswerk en ga naar bed.
Op sommige dagen ontmoet ik
mijn vrienden: in het weekend, of
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‘Meestal hangen we 

Micha uit Israël

�ANIKE VAN DEN BOOM



als er iets speciaals is zoals een
verjaardag, of als we niks te doen
hebben. Als er geen school is,
spreek ik met hen af. We hangen
wat rond, we gaan bowlen, biljar-
ten of spelen voetbal of een an-
dere sport. Maar meestal hangen
we gewoon rond in de buurt, in
het park, of op een andere open-
bare plaats en dan praten we.

Wat kunnen wij westerlingen leren
van Israël?
Het is hier niet zoals de media de
mensen doen geloven. De media
zeggen dat er hier veel geweld is,
veel opschudding, veel dingen
aan de hand zijn. Maar dat is niet
echt waar. Er is soms wel een
beetje geweld van tijd tot tijd,
maar meestal is het rustig.

Israël is een aangename plaats, er
wordt veel gewandeld. Het is ook
een klein land, maar toch erg leuk.
Er is veel te doen.

Hoe ervaar je de situatie in Israël? 
In Jeruzalem, waar ik woon, merk
je niet echt dat er veel gaande is,
maar je voelt wel dat de media er
altijd op gefocust zijn. Er zijn wel
andere mensen die erdoor geraakt
worden. Ik probeer ze te helpen,
door met hen te praten. Ik voel
mee met wat zij voelen maar ik er-
vaar het niet persoonlijk.

Hoe zie je je toekomst?
Ik denk dat mijn toekomst wel
goed zal zijn. Ik groei op en doe
het goed op school. Later wil ik
naar de universiteit en daarna 

hoop ik een baan te krijgen. Dus
mijn toekomst wordt niet vreselijk.
Het wordt misschien niet het
beste, maar ook niet het slechtste. 
Over een paar jaar moet ik dienen
in het leger. Ik wil dat graag doen.
Ik vind dat ‘je land beschermen’
één van de dingen is die je moet
doen.

Wat is je toekomstdroom?
Mijn toekomstdroom is om te sla-
gen in het leven. Het maakt niet
uit waarin, ik wil slagen. Ik wil
graag een goede familie krijgen
en hen een warm en veilig thuis
geven. 
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    AËL

de Egyptenaren houd ik niet. Zij
denken heel anders dan ik. Zij zijn
heel kleingeestig, heel koppig.
Alles moet zo gaan zoals zij het
gewend zijn in plaats van breder
te kijken en te denken. Ik heb re-
delijk wat buitenlanders gezien in
mijn leven. De ouders naar wie ik
in de zomer toeging, hebben een
christelijk trainingprogramma
waar ik veel mensen ontmoette
die meer open-mindedwaren.
Zeker de buitenlanders. Daarom
wil ik niet met een Egyptenaar
trouwen. 
Als ik na de universiteit een baan
heb ga ik mijn hele leven veran-
deren. Nu ligt dat nog niet in mijn
handen omdat ik me moet hou-
den aan de regels van het huis
waar ik woon. Dat is dus moeilijk,
maar zodra ik werk heb verander
ik mijn toekomst!

  e rond’

SPIEGEL
VERHAAL
SPIEGEL
VERHAAL

Jongere in Egypte 

In ieder NEMagazine
plaatsen we rond het
thema van het blad een
spiegelverhaal vanuit de
Joodse en de Arabische
wereld. Deze keer inter-
views met jongeren over
hun leven in de verschil-
lende gebieden.

   



Op 21 september 2008 trad Olmert terug als premier.
Hij werd beschuldigd van corruptie. Er vonden verkie-
zingen plaats in februari 2009, waardoor het politieke
landschap opnieuw radicaal verschoof. 

Strijd met Hamas
Een terugkerend thema in deze twee jaar is de bloe-
dige strijd met de militante islamitische beweging
Hamas. Hamas heeft in de Gazastrook de macht in
handen, terwijl in de Westelijke Jordaanoever de ge-
matigde Mahmoud Abbas het voor het zeggen heeft. 
Vanuit de Gazastrook worden op grote schaal Qassam-
rakketten afgeschoten op Israëlische doelen. Het Israë-
lische leger beantwoordt dit met bloedig geweld. Op
20 mei 2007 wordt het huis van een Palestijns parle-
mentslid van Hamas gebombardeerd. Hierbij komen
negen mensen om het leven. Daarnaast arresteert het
leger 33 Palestijnse Hamas-politici, waaronder de mi-

nister van Onderwijs en de burgemeester van Nablus.
Maar het doel wordt niet bereikt, de raketaanvallen
gaan door. Om een einde te maken aan de aanvallen
valt het Israëlische leger op 5 juli 2007 de Gazastrook
binnen. Elf Palestijnen komen hierbij om het leven. 
Israël voert een tweesporenbeleid. Het probeert de
positie van de gematigde Mahmoud Abbas te verster-
ken, die in een machtsstrijd met Hamas gewikkeld is.
Zo worden op 20 juli 2007 255 Palestijnse ge-

Naarmate we dichter bij de huidige tijd

komen wordt het moeilijker om hoofdlijnen

te schetsen. Maar we doen toch maar een po-

ging. In dit artikel zoomen we in op de ver-

dere regeringsperiode van Ehud Olmert. 

� STUDIESERIE ONTKNOPING DOOR WIM HOOGENDIJK

Israël in het tijdperk 
Ehud Olmert 2007-2008

Ingang Knesset. Foto: Alfred Muller.

Netiv Ha’Asara. Foto: Alfred Muller.
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vangenen vrijgelaten. Later dat jaar volgt de vrijlating
van nog eens 429 Palestijnse gevangenen. Tegelijker-
tijd voert de Israëlische luchtmacht aanvallen uit op
Gaza, waarbij tientallen Palestijnen om het leven
komen. 

Een lastige situatie
Terwijl aan de ene kant de officiële vredesbesprekin-
gen tussen Israël en de Fatah-regering van president
Mahmoud Abbas voor het eerst sinds 2001 worden
hervat, is er tegelijkertijd de toenemende spanning
met de regering van Hamas in de Gazastrook. De vre-
desbesprekingen zijn net een dag hervat als Israël een
actie uitvoert in Gaza waarbij zestien Palestijnen om
het leven komen. De actie was een vergelding voor de
aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza. Maar
de raketaanvallen op Israël gaan door. De strijd tussen
Israël en Hamas escaleert als het Israëlische leger op 
1 maart 2008 de Gazastrook binnentrekt. Bij deze mili-
taire actie komen 54 Palestijnen om het leven. De se-
cretaris-generaal van de Verenigde Naties veroordeelt
de actie als ‘buitensporig en onevenredig’. Olmert laat
weten dat de actie een reactie is op het feit dat de dag
daarvoor twintig raketten waren afgevuurd op Ashke-
lon. Als gevolg van deze actie legt Mahmoud Abbas de
vredesonderhandelingen stil. Het is terug bij af.
Er lijkt een einde te komen aan de impasse als er op 16
juni 2008 door bemiddeling van Egypte een ‘officieel’
staakt het vuren ingaat tussen Israël en Hamas. De ra-
ketbeschietingen houden eindelijk op. Er komt weer
ruimte voor onderhandelingen. De verwachting wordt
uitgesproken dat er voor het einde van het jaar een
vredesakkoord is ondertekend. 

Opmerkelijk
Een historische gebeurtenis vormde het bezoek van
de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan Israël. Op
16 maart 2008 begon ze aan haar driedaagse bezoek.
Het was vooral bijzonder dat ze een toespraak zou
houden in de Knesset, het Israëlische parlement. Het
was de eerste keer dat de leider van Duitsland in de
Knesset een toespraak hield, notabene in het Duits.
Merkel benadrukte in haar toespraak dat de Shoa 
nog steeds een bron van grote schaamte is voor de 
Duitsers. Verder liet Merkel weten dat Duitsland Israël
nooit in de steek zal laten maar altijd een loyale part-
ner en vriend zal blijven. Nadat Merkel haar toespraak
had beëindigd met ‘sjalom’ kreeg ze een staande ova-
tie van de Knessetleden en van de mensen op de pu-
blieke tribune, waaronder een aantal Shoa-overleven-
den.
Volgende keer meer over het einde van de regering
van Olmert en de nieuwe periode onder Netanjahoe.

Meer lezen? 
Op onze website kunt u nog 24 andere studies uit deze
serie ‘Ontknoping’ downloaden. Kijk in het menu onder
Toerusting => (Bijbel)studies.

� NEM-ACHTERBAN AAN HET WOORD

Verschil maken

Wij zijn Mirjam (34) en Marien (34) Kollenstaart, trotse ouders
van Jonne (7), Timme (6), Stella (5) en Borre (2). Stella komt uit 
Nigeria en was 14 maanden toen we haar adopteerden. 

Mirjam, je was één van de sprekers tijdens de MiniReveilweek. Je
hebt daar verteld dat je zelf geadopteerd bent en dat jullie ook voor
adoptie hebben gekozen. Kun je daar iets over vertellen?
Mirjam: Voor mij is adoptie een logische manier om een gezin te
vormen: ik ben zelf geadopteerd en opgegroeid in een gezin
met nog drie andere adoptiekinderen. Kinderen die in een tehuis
verblijven komen veel liefde tekort. Ik wilde ten minste voor één
kind het verschil maken. 
Marien: Alhoewel ik voordat ik Mirjam kende nooit over adoptie
had nagedacht, kon ik vrij snel meegaan in het mooie verlangen
van Mirjam.

Hoe vinden jullie het om te spreken tijdens de Reveilweek? 
Marien: Deze zomer was het vierde jaar dat ik de Bijbelstudies
mocht verzorgen in week 3. Tot nu toe is mijn ervaring dat ik niet
alleen geef, maar ook veel van God mag ontvangen, door ande-
ren. Stel je open voor wat God wil geven en voor wat Hij tot je
wil zeggen, maar laat jezelf ook gebruiken tot zegen van ande-
ren!
Mirjam: Met het spreken op de Reveilweek heb ik minder erva-
ring dan Marien, maar ik vind het mooi om het samenspel te
merken met de Geest en de groep!

Hoe vonden jullie kinderen de Reveilweek?
Marien: Vorig jaar waren ze voor het eerst mee en ze hebben het
leuk gehad. We hopen dat deze conferenties hen zal helpen om
nog meer bezig te gaan met het leven met God.
Mirjam: Voor de jongste was het wel wennen. Hij moest deze
week elke morgen naar de babygroep en dat is hij niet gewend. 

Gezinsfoto 2011
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� SERIE INTERVIEWS DOOR JEDIDJA FIJNENBERG

Waar 
ligt mijn 
hart?
Marike vertelt

Marike, hoe kwam je ertoe om een moeder te zijn voor
Arabische kinderen in Israël?
Voordat ik naar Israël ging had ik het op mijn hart om
moeder te zijn voor Arabische kinderen. Ik had al eer-
der in Israël gewoond en wilde naar Libanon, maar die
deuren gingen dicht. Toen las ik dat er mensen ge-
zocht werden die in Israël onder Arabieren wilden wer-
ken. Dat klikte bij mij. 
Zes jaar na mijn vertrek naar Israël heb ik daar een huis
ingericht en de deur opengezet. Mensen kwamen de
kinderen vanzelf brengen. 

Hoeveel kinderen heb je gehad?
Twintig in totaal. Twaalf daarvan bleven voor lange ter-
mijn. Acht kinderen bleven voor een jaar of een aantal
maanden of weken.

Wat was voor jou de grootste uitdaging in de opvoeding
van de kinderen? 
In ons huis had ongeveer de helft van de kinderen een
christelijke achtergrond en de andere helft een islami-
tische. Zij leefden in vrede naast elkaar. Ik stelde me al-
tijd aan de ouders voor. Ze wisten dat ik een buiten-
landse en christen was. Voor de ouders van de islamiti-
sche kinderen was dat best moeilijk. Ouders keken al-
tijd over mijn schouder mee en wilden meedenken en
meebepalen wat ik moest doen. De andere uitdaging
was het moment dat de islamitische kinderen terug-
kwamen van hun familie. Ze gingen daarheen voor de
islamitische feesten. Doordat daar niet goed voor hen

werd gezorgd, moest ik hen opnieuw trainen in de op-
voeding als ze thuiskwamen. 

Jij deed dit werk als christen, met kinderen van verschil-
lende achtergronden. Wat heb je zien gebeuren?
Een heleboel kinderen hebben de Here Jezus leren
kennen. Eén van mijn pleegkinderen was moslim en is
in het geheim getrouwd met een Amerikaanse chris-
ten. Het dorp waar ze vandaan komt mocht dit niet
weten, maar haar moeder was erbij, in het geheim. Ik
heb altijd een goed contact gehad met de ouders en
onlangs vertelde deze moeder: ‘Ik ben zo blij dat mijn
meisjes uit het dorp en uit het land zijn, dat ze met
goede christenmannen zijn getrouwd!’ Als haar meisjes
in het dorp waren gebleven waren ze uitgehuwelijkt
aan één van hun neven. Hun vader weet ook dat ze
met christenmannen zijn getrouwd en heeft zich daar-
mee verzoend. Als de meisjes nu met hun mannen in
het dorp op bezoek komen worden ze met open
armen ontvangen. Dat is het resultaat van 25 jaar bid-
den.

Wat is jouw mooiste belevenis uit de periode van pleeg-
moederschap?
Het mooiste is dat God altijd voor ons heeft gezorgd.
We waren in alles afhankelijk van God. Vooral de Golf-
oorlog was heel moeilijk, toen hebben we echt Gods
bescherming ervaren. 
Toen de kinderen groter werden en naar het buiten-
land wilden voor studie, hadden we daarvoor finan-
ciën nodig en een visum. Dit kwam er altijd. Hierdoor
heb ik ervaren dat God trouw is. 
Het is een wonder dat de kinderen goed terecht zijn
gekomen en allemaal de kans hebben gekregen om te
studeren. God heeft een plan met ze!

Pleegmoeder Marike is het langst uitgezon-
den van alle Nemmers. Sinds 1977 is zij uitge-
zonden naar Israël. Van 1983 tot 2010 heeft
zij Arabische pleegkinderen in huis gehad.

Marike met één van haar pleegkinderen
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Zo kunt ook u het werk van stichting
Near East Ministry steunen en meewer-
ken aan verzoening:

Bid mee
Bid voor het werk van de NEM in Nederland en het
Midden-Oosten en voor de Vrede van Jeruzalem.
Vraag de maandelijkse NEM gebedsbrief aan.

Geef een gift 
Met algemene giften sponsoren wij onderwijs- en voor-
lichtingsactiviteiten over Israël en het Midden-Oosten in
Nederland, België en Groot Brittannië. Giften bestemd
voor ons J19-Fonds (komt van Jesaja 19) gebruiken wij
voor de financiering van ons werk in het Midden-Oos-
ten. Ook is het mogelijk een legaat na te laten.

Agenda najaar 2012

NEMagazine is een (gratis) uitgave van stichting 
Near East Ministry en verschijnt 4x per jaar.

Medewerkers: Ruth Penning-Wolswinkel, Alfred Mul-
ler, Kees Jan Rodenburg. 
Eindredactie: Jedidja Fijnenberg. Stuur uw reactie
naar: jedidja.fijnenberg@nemnieuws.nl
Vormgeving: Anton Sinke
Drukwerk: De Hoop Grafisch Centrum, Dordrecht

De NEM is een interkerkelijke stichting opgericht in
1963 met als doel dienstbaar te zijn aan Jood en
Arabier door de verzoening in Jezus Messias en on-
derwijs te geven over de unieke positie van Israël
onder de volken.

De NEM is lid van de Evangelische Alliantie en de
Evangelische Zendings Alliantie. 
De NEM is volledig afhankelijk van 
giften en onkostenvergoedingen 
en heeft de ANBI-status. 

NEM Nederland
Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk
(weg Voorthuizen-Putten, N303)
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LoaWai (Flickr.com) ISSN: 2210-7266 

Steun de  Nodig ons uit 
Stafleden van de NEM komen graag in een jongeren-
groep of op een studieavond een lezing of presentatie
geven. Of nodig ons uit voor een spreekbeurt op zon-
dag voor een preek over kerk en Israël of over zending. 

Laat je uitzenden
Voor twee of drie maanden als BaanBreker, of lang-
verband: minimaal twee jaar naar Israël of een omlig-
gend Arabisch land. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in de
zorg, praktisch werk of onderwijs.

Word lid van een NEM - Regiogroep
Op meer dan twintig plaatsen in Nederland zijn NEM-
regiogroepen die maandelijks bij elkaar komen voor
zang, Bijbelstudie en gebed voor het Midden-Oosten
en voor werkers die zijn uitgezonden.

Meer weten? Kijk op onze website 
www.nemnieuws.nl of bel naar kantoor. 
Wij staan u graag te woord!

Informatieavond Uitzending 
Wil je meer weten over het werk van de NEM? Heb je
interesse om voor korte of lange termijn uitgezonden
te worden naar het Midden-Oosten? Kom dan naar
onze informatieavond over uitzending op 15 novem-
ber! Tijdens deze avond zullen o.a. mensen die door
de NEM uitgezonden zijn geweest hun ervaringen
delen. Stafleden zijn aanwezig om je vragen over ons
werk te beantwoorden. Aanmelden is noodzakelijk en
kan tot en met 11 november door een e-mail te stu-
ren naar info@nemnieuws.nl. Van harte welkom!

SEPTEMBER
7 Sjabbat Israël Gebed
27 NEM-leesgroep 
OKTOBER

1 Laatste mogelijkheid opgave BaanBreker-
project 40-plus, winter 2012

6 Nationale Ontmoetingsdag, Malieveld in Den
Haag. Zie www.wijkiezenvooreenheid.nl

7 Loofhuttenfeestviering
25 NEM-leesgroep 
NOVEMBER

2 Sjabbat Israël Gebed
3 MiniSabbatical over groeien in gebed en 

wandelen met God
Met Otto de Bruijne en Kees Jan Rodenburg

15 Informatieavond Uitzending 
29 NEM-leesgroep

Alle activiteiten vinden plaats op ons NEM-centrum
bij Voorthuizen, tenzij anders is aangegeven. 
Voor meer informatie over onze activiteiten zie:
www.nemnieuws.nl, doe mee.

Dit magazine ook thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar info@nemnieuws.nl
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KIDS!
� WIST JE DAT...

…David, toen hij nog een jongen was, al tot
koning gezalfd werd? Lees maar in 1 Samuel
16.

Nee, dat kan niet! Daar ben je veel
te jong voor! …Zegt iemand dat
wel eens tegen jou? Word je dan
boos of verdrietig? Mensen zeggen
dit, omdat ze niet willen dat je je
pijn doet of omdat het echt gevaar-
lijk is. Ze willen goed voor je zor-
gen. 
God laat in de bijbel zien dat je
voor sommige dingen nooit te
jong bent. In de bijbel staan ver-
schillende verhalen van mensen,
die vanaf dat ze kind waren, door
God gebruikt zijn. Om zo Gods plan
voor de mensen bekend te maken.
Denk maar eens aan het verhaal

van Samuel. Hij groeide op in de
tempel als hulp van de hogepries-
ter Eli en werd later zelf een pro-
feet. 
En David, hij versloeg als jongen
(tiener) de reus Goliath en werd
later koning van Israël. Zelfs het
jongetje bij Jezus met de vijf bro-
den en twee vissen werd door God
gebruikt.
Jezus zelf zegt in Marcus 10 vers 14:
‘Laat de kinderen bij me komen,
houd ze niet tegen, want het ko-
ninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij'. 
God geeft aan dat kinderen heel
belangrijk zijn. Jij bent heel belang-
rijk! Hij is heel blij met je. Je mag er
zijn!!!
Elk kind, klein en groot, wil God ge-
bruiken in zijn koninkrijk. Grote
daden zoals van Samuel en David
en kleine daden zoals van het jon-
getje bij Jezus, zijn allemaal even
belangrijk. Hij kijkt naar je hart, of je
van Hem houdt.
Wil je God meehelpen? Hoe? Dat
mag je zelf aan God vragen en dan
zal Hij je dat laten zien.

Kijk eens op het YouTube kanaal
van de NEM voor een liedje over
Samuel en het liedje God heeft een
plan met je leven:
www.youtube.com/
NearEastMinistry

� WIST JE DAT...

…God niet kijkt naar je uiterlijk
of lengte, maar naar hoe je van
binnen bent? (Zie 1 Samuel 16:7)

� PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige puzzel was: Durf
jij lef te hebben? De prijs ging naar Debora
Rijneveld. Van harte gefeliciteerd!

Jongelui in de Bijbel
Dit keer mag je namen opzoeken in de Bij-
bel en op de juiste plaats invullen in de lege
vakjes. De oplossing mag je met je naam,
leeftijd en adres opsturen naar 
kids@nemnieuws.nl. Wie weet win jij deze
keer wel een mooie prijs!

Horizontaal
1. Ging haar broertje in het biezen mandje redden

(Exodus 2:1-10)
4. Werd in een stal geboren (Lukas 2:12-21)
6. Lag in een biezen mandje in de rivier de Nijl (Exo-

dus 2:1-10)
7. At alleen maar groente en dronk water bij koning

Nebukadnezar (Daniel 1)
8. Werd genezen door Jezus (Lukas 8:49-56)
Vertikaal

2. Werd uit zijn vaderland meegevoerd naar Egypte
(Genesis 37:18-28)

3. Was de jongste in een gezin en werd gezalfd als ko-
ning (1Samuel 16:3-13)

4. Wilde zijn eten delen met Jezus (Johannes 6:9)
5. Kwam als klein jongetje in de tabernakel(1Samuel)

Oplossing: .....................................................................
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