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Schipluiden,
‘Want we hebben hier
geen blijvende stad,
maar we zoeken de
toekomstige…”
Hebreeën 13:14.
Verblijf Schipluiden

Lieve vrienden en bekenden,
Een wereld van uitersten, daar kom je in terecht als je gaat vliegen in Corona-tijd.
Voor het betreden van de luchthaven een temperatuurcontrole en tot de drempel van het vliegtuig
handhaving van strikte hygiëne- en anderhalve-meter-afstand voorschriften, maar vervolgens zit je
urenlang dicht op elkaar gepakt in het toestel! Weliswaar met gezichtsbescherming, maar toch voelt
zoiets nu heel onnatuurlijk en zelfs oncomfortabel aan.
Ongetwijfeld hebben velen van jullie verhalen en ervaringen van gelijke strekking in het
gewenningsproces aan een wereld, die als rode draad het thema COVID-19 lijkt te hebben.
Op reis
Wij zijn dankbaar dat we een ticket naar
Amsterdam, met een overstap in Parijs, konden
boeken om onze kinderen te bezoeken en andere
banden aan te halen. Het straks terugkeren naar
Israël heeft wel wat voeten in aarde en 100 %
zeker is het nog niet op dit moment van schrijven.
Alle papieren die vereist zijn om een
toelatingsbewijs te krijgen op het consulaat in
Den Haag voor de retourvlucht, zijn ingeleverd en
we bidden en vertrouwen dat het goed komt.
Israël behoort tot de oranje gebieden in de wereld en dat betekende na aankomst 14 dagen
quarantaine, die we op het NEM-centrum hebben doorgebracht. Deels opgeleukt door een afstandslogeerpartij van Roos en Michaël met hun boefjes, Siebe en Jelte. Intussen hebben we ook de andere
gezinnen weer gezien en gesproken en dat gaat in de komende maand vast nog meer gebeuren.
“Kon jullie werk nog wel doorgaan?”
Dat is een vraag die ons veel gesteld wordt. Ja, dat kon. Met creativiteit en veel digitale
ondersteuning konden persoonlijke en groepscontacten doorgang vinden. De meesten van het team
konden hun werk voortzetten, voor sommigen werd het zelfs meer intensief door de maatregelen. Af
en toe moest er iemand in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon, maar niemand is
zelf ziek geworden.

Hans en Tya, het echtpaar kortverbanders dat drie maanden kwam dienen in Jemima, in de
Palestijnse gebieden, konden uiteindelijk pas na vier maanden uit de Palestijnse gebieden naar
Jeruzalem komen en een week later naar Nederland reizen. Met het vliegtuig naar Wenen en
vandaar met de trein, een reis van in totaal 28 uur! Zij zijn bijzonder tot zegen geweest in de periode
dat het tehuis was geïsoleerd en veel van de reguliere staf niet kon komen werken.
Toen het vrijwilligersjaar van Heleen en Debora erop zat, medio juli, waren er al meer
reismogelijkheden. Zij konden met Lufthansa via Frankfurt naar Amsterdam vliegen. Jullie kunnen op
de website van onze organisatie de verhalen van Hans en Tya en van Debora en Heleen teruglezen en
foto’s zien.
https://www.neareastministry.nl/nieuws/nieuwsberichten/goed-nieuws-voorzichtige-doorstartuitzendingen/
Zij hebben veel mogen geven, maar hebben minstens zoveel ontvangen. De komende maand worden
Heleen en Debora, met andere vrijwilligers, ontvangen door de Israëlische Ambassadeur in
Nederland. Daarmee wil de staat Israël erkentelijkheid tonen voor hun buitengewone inzet in een
periode waarin de nood heel hoog was en vrijwilligers uit veel andere landen gerepatrieerd werden.
Op de dag dat deze twee naar Nederland vertrokken,
kwam het bericht van het Ministerie van Sociale Zaken dat
er onder nieuwe, strengere richtlijnen weer
vrijwilligersvisa kunnen worden aangevraagd. Als eersten
zijn op 27 augustus Peter en Gerdien, die eigenlijk al in
april zouden komen, gearriveerd. Ze blijven 14 dagen in
quarantaine in ons huis in Jeruzalem en zullen daarna gaan
werken in ‘Aleh Negev’ voor mensen met een lichamelijke
en een verstandelijke beperking, in het zuiden van Israël.
Ook over hen staat een bericht op de website.
Inmiddels zijn twee andere kandidaten bezig met het
verkrijgen van de benodigde verklaringen en invullen van de applicatieformulieren.
COVID in het Midden Oosten.
Al vrij snel na de versoepelingen, vanaf eind juni, nam het aantal besmettingen in Israël enorm toe
ondanks de maatregelen: buitenshuis altijd gezichtsbescherming; geen grote samenkomsten; bij elke
winkel en ieder openbaar gebouw temperatuurcontrole en een intensieve campagne om mensen
aan de regels van hygiëne en afstand bewaren te herinneren. Het heeft geen zin cijfers te noemen,
die zijn morgen achterhaald. Ook in de Palestijnse gebieden stijgt het aantal besmettingen drastisch.
Was er aanvankelijk een goede modus van samenwerken tussen beide overheden, door politieke
uitspraken over het annexeren van een groot deel van de gebieden op de westelijke Jordaanoever,
werd in protest elke vorm van samenwerking afgezworen. Een ramp voor de toch al kwetsbare
gezondheidszorg en de bewoners van deze regio.
Voor wat betreft Egypte en Jordanië is het onduidelijk hoe betrouwbaar de naar buiten gebrachte
cijfers zijn. Mensen die er wonen en goed geïnformeerd zijn, denken dat de werkelijke aantallen vele
malen hoger liggen dan wat gepubliceerd wordt. Vanuit Egypte komen dramatische verhalen van
ziekenhuizen die absoluut niet voldoende capaciteit hebben om de stroom zieken op te vangen.
En de armen worden dikwijls gewoon weggestuurd als zij zich melden bij een ziekenhuis… Jordanië
lijkt daarentegen alles goed onder controle te houden?

Mooi nieuws is dat twee kandidaten in september naar de Bijbelschool in Engeland gaan als deel van
hun voorbereiding voor een longterm uitzending naar resp. Egypte en Jordanië. En nog 10 anderen
staan in de startblokken… Wij blijven tot 8 oktober in Nederland en zullen een aantal van hen
ontmoeten.
Een groot deel van de maand september verblijven we in
Voorthuizen. Tijd om met collega’s in Nederland af te
stemmen en mee te denken over de toekomst van het werk.
Het is overbodig om uit te leggen dat de Corona crisis ook een
flinke impact heeft en ons als organisatie voor nieuwe
uitdagingen stelt. We willen daarover hier niet uitweiden,
maar op de eerdergenoemde website kunt u hierover
informatie vinden die van tijd tot tijd bijgewerkt wordt.
Het is niet verstandig om groepsbijeenkomsten te organiseren, en u begrijpt: hoe graag we iedereen
even zouden zien of spreken, dat zal niet lukken. Weet dat we jullie betrokkenheid in meeleven en
ondersteuning zeer op prijs stellen.
Vanuit Schipluiden, Voorthuizen en (straks weer) vanuit Jeruzalem:
Shalom...Ron en Nelleke

Dankpunten:
•
•
•
•

dat we toewijding, groei en de zegen van God zien in de levens van de werkers
de mogelijkheid om op verlof te komen en weer even ons gezin te ontmoeten
dat wij, ons gezin en het team op alle werkvelden gezond gebleven zijn
dat er wat Israël betreft, ruimte lijkt te komen voor het uitzenden van vrijwilligers.

Gebedspunten:
•
•
•
•

dat wij begin oktober permissie krijgen om terug te reizen naar Jeruzalem
wijsheid om mee te bewegen met de ontwikkelingen en te werken binnen
verantwoorde kaders
wijsheid voor het bestuur en alle medewerkers in het zetten van stappen naar de
toekomst
verstandig beleid van de overheden, in het Midden Oosten en wereldwijd om de
pandemie te beteugelen
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