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Beste nieuwsbrieflezers; vrienden, familie- en gemeenteleden, 

We kijken terug op een mooie zomer, waarin we ondanks de Covid-

19 restricties in Nederland konden rondreizen.  Genietend van het 

regelmatig ontmoeten van onze kinderen en kleinkinderen en het 

bijpraten met collega’s, familie en vrienden. Het lukte niet iedereen 

te zien, maar volgend jaar hopen we weer in Nederland te zijn en 

dan hopelijk onder andere omstandigheden.  

Tijdens ons verlof mochten we meewerken aan een interview over de 

historie van onze organisatie, de kijk op de toekomst en de manier 

waarop onze levens ermee verbonden zijn. Dit is opgenomen in het 

laatste NEM magazine, dat als thema meekreeg: ‘Zie Ik maak iets 

nieuws!’ Een aantal van u zal het nummer in de brievenbus krijgen. 

Anderen verwijzen wij graag naar de website waar het digitaal te 

vinden is: www.neareastministry.nl/magazine. Een mooie 

gelegenheid om ons werk in de breedte te leren kennen. 

Terug in Israël 

Op 16 oktober konden we ons verblijf in Nederland afronden. Tot twee keer toe hebben we onze vlucht 

moeten omboeken vanwege de lock-down in Israël en vervolgens had het verkrijgen van toestemming van 

de Israëlische ambassade om aan boord te mogen van een vlucht naar Tel Aviv, nogal wat voeten in aarde. 

Eenmaal thuis gingen we in een verplichte (en gecontroleerde) isolatie van veertien dagen. Ons 

appartement bleek een nieuwe eigenaar te hebben en er moest onderhandeld worden over een nieuw 

huurcontract. Tot onze grote vreugde ziet het ernaar uit dat we tot mei 2023 kunnen blijven huren op deze 

prachtige plek, waar we heerlijk onze vrijwilligers gastvrijheid kunnen bieden.   

Wat speelt er zoal? 

Hoewel er achter de schermen al langer gestreefd werd naar betere betrekkingen tussen Israël en de haar 

omringende Arabische landen, leken dit najaar de ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht te 

komen, met uiteindelijk de sluiting van de Abrahamakkoorden. Het spreekt vanzelf dat ontwikkelingen als 

deze de gemoederen bezighouden zoals u ook kunt lezen in een tweetal bijdragen in het Magazine. 

Daarnaast hebben de maatregelen om de Covid pandemie te beteugelen veel impact en zijn er 

ontwikkelingen in de politiek die onrust onder de bevolking veroorzaken, met demonstraties tot gevolg. 

Advent                                                               

Het is mooi dat 2020 niet met een sisser afloopt. Het einde van 

elk jaar is immers in het Licht van het evangelie verwachtingsvol!  

Onze Heer, de Messias van Israël, is gekomen en zegt: Houd dit 

voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.  Matheus 28: 20 

Die zegen wensen wij u allen toe met de prachtige muzikale 

weergave van de zegenbede uit Numeri 6:24-26 (zie p.9 

Magazine) www.tinyurl.com/middle-east-blessing 

Ron en Nelleke 

http://www.neareastministry.nl/magazine


In deze brief vindt u ook een bijdrage van onze thuisfrontcommissie (TFC). Wij zijn heel dankbaar voor hun 
inzet, praktische en geestelijke steun, administratie (gebeds-en nieuwsbrieven en financiën) sponsoracties 
en overleg met diverse instanties!  
 
Beste lezers van deze nieuwsbrief,  
 
In het aangekondigde magazine staat een artikel van en over Ron en Nelleke van Ketel die twee jaar 
geleden Schipluiden verlieten om te gaan werken in het Midden-Oosten.  
 
Als TFC willen wij de achterban en alle supporters van Ron en Nelleke hartelijk bedanken voor hun trouwe 
ondersteuning tot nu toe. 
Gedurende de twee jaar dat zij bezig zijn is hun enthousiasme onverminderd groot gebleven. 
Na een verlofperiode afgelopen zomer, die wat langer duurde dan was gepland vanwege corona, zijn zij 
weer teruggekeerd op hun basis in Jeruzalem. Zij het met de beperkingen die ook daar nog gelden en 
wisselend zijn. Misschien hebben sommigen van jullie hen nog gezien en gesproken tijdens hun verlof. Zij 
voelen zich echt op hun plaats daar, al vraagt het opnieuw veel inzet en creativiteit om hun veldwerkers in 
drie landen te ondersteunen. M.n. in de landen Jordanië en Egypte, waar zij momenteel niet heen kunnen 
reizen, moet alles per digitaal contact gebeuren. 
 
Intussen neemt de belangstelling om uitgezonden te worden vanuit Nederland toe. In November zijn er 
opnieuw mensen met belangstelling voorbereid tijdens een cursus Voorbereiding Midden-Oosten op het 
NEM-centrum in Voorthuizen. Een reist deze week naar Israël, voor twee anderen is hun visumaanvraag in 
behandeling en twee zullen DV in januari afreizen naar Egypte en een jonge man zal beginnen op de 
taalschool in Jordanië. We hopen dat er nog meer, in de loop van 2021 aan de slag kunnen gaan om te 
gaan werken in de landen van de Heerbaan.  
In de zorg, op scholen, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, bij gehandicapten, bij 
Holocaustoverlevenden en andere projecten. Ron en Nelleke hebben in Israël goede contacten met de 
plaatselijke instanties die zij nodig hebben in verband met werk- en verblijfsvergunningen. Het is fijn om te 
horen dat bij die instanties een groeiend vertrouwen en ook vraag naar werkers is gekomen. De NEM staat 
goed bekend. 
 
Dat kan allemaal dankzij jullie, de achterban. Daarom willen wij, de TFC, jullie hartelijk bedanken voor jullie 
support aan de taak die Ron en Nelleke op zich hebben genomen en jullie aanmoedigen om dit te blijven 
doen. Zij ervaren ondanks de corona perikelen veel zegen op hun werk en jullie mailtjes, appjes, gaven en 
gebeden zijn heel belangrijk voor hen en maakt hun taak uitvoerbaar. 
 
Namens de TFC, 
Jaap van Woerden 

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 
 
Namens de PKN 
Schipluiden:  
Trudi Schotel 
Sandra van den Berg 

Nieuws-gebedsbrief aanvragen 
ketelveld@gmail.com 
 
persoonlijke mail: 
vanketelnelleke@gmail.com 
ketelron@gmail.com 
 
Giften zijn welkom op rekening: 
NL 93 ABNA 0462453855   
 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: 
+972 589977447   
+972 589977443 
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