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Vrees niet SION 
Jubel, dochter Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, dochter van 
Jeruzalem! De HERE heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. 
De HERE, de Koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen 
en hen (Israël) die in de hele wereld werden veracht, zal IK met eer en roem 
overladen. IK zal afrekenen met diegenen, die jullie verdrukt hebben. In de tijd 
breng IK je terug. IK zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden 
door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe IK je lot ten goede 
keer – zegt de HERE. Uit Zefanja 3:14-20 
 
Uw woord is de waarheid. Ik ben zo dankbaar dat alle leugens van de media, deze 
krachtige woorden niet kunnen overtreffen! 
 
Een vreugdevolle Jeruzalem dag, maar…. hou de schuilkelders open   
De Bijbel heeft het lang geleden voorspeld en duizenden jaren lang hebben Joden ervoor gebeden en toen de oostelijke 
helft van Jeruzalem, inclusief de Oude Stad en de Tempelberg in 1967 werd bevrijd, was dat een enorme emotionele en 
spirituele ervaring. In de wereld en in de kerk, op enkelen na, hielden daar geen rekening mee. Toen gebeurde het toch. 
God gaf Jeruzalem terug aan de Joden. Vanaf 1967, dus 55 jaar lang is er ieder jaar feest gevierd en worden de vlaggen 
uitgestoken. Iedere Pesach zei men: ”Volgend jaar in Jeruzalem.” 
Maar in die vreugdevolle herdenkingsdag in Jeruzalem zaten heel wat mensen met kromme tenen te wachten. Te 
wachten op wat? Vorig jaar ging Hamas, de terroristische bondgenoot in Gaza namelijk uit zijn dak en reageerde op de 
viering van de terugkeer van de Joden naar Sion door meer dan 4300 raketten op Israël, inclusief Jeruzalem, af te vuren. 
De laatste, maar meest doeltreffende 10-daagse oorlog, waar veel jongeren en ouderen nu nog therapie voor krijgen. 

Zelfs wij, in ons kleine stadje Tzur Hadassah, net ten zuiden van 
Jeruzalem, kregen bericht van onze plaatselijke gemeente, dat 
voor degenen, die in oudere huizen wonen, de plaatselijke 
gemeentelijke schuilkelders waren geopend… in geval van…. 
U moet weten dat de huizen die jonger dan 25 jaar zijn, nu 
allemaal hun eigen schuilkelder in huis hebben. Gelukkig hebben 
wij nog 90 seconden om te rennen maar de mensen dicht aan de 
grens van Gaza hebben maar 5 tot 10 seconden. Voordat de mars 
in Jeruzalem begon, om 16.00 u. waren de meesten al thuis van 
hun werk en zaten te wachten op het alarm,  wat niet kwam. 
Zelfs de meest vreugdevolle nationale gelegenheden zullen altijd 
gewelddadig worden bestreden door onze vijanden. Is de 
Israëlische vlag provocatie voor hen, of zelfs heel Israël?  

 
De dorpen aan de grens  
Als we het hebben over spanningen aan de grens dan kan ik dat vandaag weer bevestigen, nu er vannacht weer een raket 
op Askelon is afgevuurd.  
Ik las net in een Nederlandse krant, die iemand doorstuurde: “Israël voert meerdere luchtaanvallen uit op de Gazastrook.” 
Dit deden ze omdat een raket die Palestijnse militanten ‘ZOUDEN” hebben afgevuurd op Askelon.  
Laat het “ZOUDEN” maar weg, het is gewoon zo.  
 
Hier lezen we in de krant: ”Raket afgevuurd op Askelon, wordt onderschept: het leger reageer met aanvallen op Gaza”. 
Dan te bedenken dat een maand geleden, de Hamas terroristen een uitkijkpost gebouwd hebben, zodat ze in het dorp 
Netiv HaAsara, bij de mensen in de achtertuin kunnen kijken. Geen fijn gevoel toen ik dat zag. 



Regelmatig neem ik mensen mee naar deze dorpen, zo ook een 
echtpaar uit Duitsland, van de Feigenbaum Stichting, die ons 
ondersteunt, maar ook mijn eigen familie en vrienden. Wat is er 
dan mooier om de plaatselijke bevolking te bemoedigen? Ook 
ikzelf word steeds weer geraakt hoe sterk ze zijn en met liefde 
spreken over de Arabische buren aan de andere kant van de muur 
in Gaza en hoe die moeten lijden onder het terroristisch regime 
van Hamas. 
 
Ons werk gaat door in de dichtstbijzijnde dorpen aan de grens bij 
Gaza. Bedenk eens wat het is, om altijd in angst te leven. Altijd 
alert te zijn en te denken wanneer komt de volgende raket. 
Vreselijk toch? Door de stress komen er in veel families problemen 
voor.  
Het traumacentrum heeft gevraagd of we niet meer samen 
kunnen gaan werken. Dit is een prachtige mogelijkheid om nog 
meer psychologische hulp te bieden in de projecten. Ons doel is 
om meer hulp aan families te geven, zodat relaties kunnen 
herstellen. Op dit moment staat er een “kind-ouder” fietstocht op 
het programma. Onder begeleiding van een psycholoog ondergaat 
men dan 10 sessies. Heerlijk in de natuur en samen optrekken. 
Verder is hulp gevraagd voor een groep jongeren, om ze te trainen 
voor oorlogssituaties, zodat ze in hun dorp een taak krijgen om zorg te dragen voor andere jongeren. B.v. Is iedereen 
veilig, waar zijn de jongeren en kunnen ze ergens terecht met hun vragen. Dit zijn kinderen van 16 tot 18 jaar, de jaren 
voordat ze het leger in gaan. De beste therapie is om zelf hulp te geven. 
 
In kibboets Mavqi’im is het jeugdhuis bijna klaar. Eindelijk een eigen plek om samen te komen.  

 
In Zikim wordt met spoed een oude locatie opgeknapt, om de kinderen een veilige plek te bieden. Of we a.u.b. mee 
kunnen helpen om stoelen, tafels, spelletjes en de 
basisbenodigdheden te kunnen aanschaffen. We hebben deels 
toegezegd. 
 
Wat je niet met woorden kan zeggen kan je met muziek wel  
In het meisjeshuis in Sa’ad hebben we net een prachtig concert 
bijgewoond dat door een stel meiden werd opgevoerd. 
Ruim 20 meisjes krijgen muziektherapie van Yad L’ Ami. Per 
maand gemiddeld €2.850. 
 
Namens de school in Sa’ad. Dank u wel, te lezen op de website: www.yadlami.com 
Ruim 20 kinderen krijgen paardentherapie en rond de 30 kinderen hondentherapie.  
Paardentherapie per les 1 op 1 kost € 30.    
Hondentherapie per groep van 5 kost ruim € 72. 
Het schooljaar is bijna voorbij, maar therapieën moeten door gaan.  
 

http://www.yadlami.com/


 
Iedere minuut telde   
Een speciaal privévliegtuig werd ingezet om 13 zwaargewonden en enkele 
Holocaust overlevenden van Ukraine naar Israël te vliegen. 
Katya, 30 jaar oud, was een van hen. Zij was zwaargewond door 
granaatscherven. Ze zegt zelf: “Mijn been hing erbij.” Verschillende 
operaties moesten plaats vinden in het Shaare Zedek ziekenhuis. Israël 
heeft haar leven kunnen redden en Katya zit weer in een rolstoel. Toch is ze 
er nog lang niet, want ook haar gebit was verbrijzeld. 
We werden benaderd door een tandheelkundig centrum dat in 2019 
geopend werd door een echtpaar, dat eens zelf immigrant was. Ze bieden 
de eerste hulp gratis aan de nieuw immigranten, maar de artsen en de 
medicatie moet natuurlijk wel betaald worden. Katya heeft ondertussen 2 
behandelingen gehad, maar er zullen er nog velen volgen. Dit is een dure 
grap en gaat rond de € 10.000 kosten. Tandartskosten zitten niet in het 
ziekenfondspakket. We hebben een eerste bedrag toegezegd en zoeken of 
wij of andere instanties verder kunnen helpen.  

 
Wij, Silvia en ik, hebben gesprekken gehad met het immigratiecentrum 
en kregen via een andere stichting namen van mensen door, die 
dringend hulp nodig hebben. We hebben huisbezoeken gedaan waar 
we schrikbarende verhalen hoorden. Een van de verhalen was dat 2 
oudere zusters bericht kregen dat ze in 30 minuten hun huis moesten 
verlaten. Het enige wat ze nog snel konden pakken waren een paar 
foto’s en een schilderijtje van hun overleden vader.  
Geen familie in de Ukraine en niemand in Israël. Ons gebed blijft dan 
steeds, hoe kunnen wij helpen. De eerste hulp komt van de regering. 
Iedere nieuwe immigrant, uit het oorlogsgebied krijgt ongeveer €1.700 handgeld. Daarnaast maandelijkse hulp van 
ongeveer € 800 en voor het eerste jaar een huursubsidie, afhankelijk van de huur. De meeste mensen moesten vluchten 
en kwamen met een tasje aan. We helpen nu enkele gezinnen met de basisbenodigdheden en dat verschilt per familie. 
Meer dan 21.000 Oekraïense, Russische en Wit-Russische immigranten hebben Aliyah gemaakt.  
Hoe Israël dit alles op kan hoesten? 

 
Aliyah uit Ethiopië is weer op gang  
Opwinding, verwondering en ja, een beetje angst. Dit zijn de 
emoties die te zien zijn op de gezichten van de Ethiopiërs. 
Ethiopië is de enige plek die ze ooit hebben gekend. Hun nieuwe 
leven in Israël gaat nu beginnen, de plek die ze alleen in hun 
gebeden hebben gezien.  
Dankbaar dat ook deze groep, na vele jaren weer met hun familie 
herenigd kan worden. Binnenkort hopen we 3000 Ethiopiërs rijker 
te zijn. 
Zie verder verhaal www.yadlami.com      

http://www.yadlami.com/


Met de naaimachine op pad 
Het idee was er al langer, maar de uitvoering liet even op zich 
wachten. Want wie heeft er een naaimachine en kan ook nog 
naaien? Hizkia, een vriendin uit Nederland, had het idee opgepakt 
en kwam mét naaimachine naar Israël. En zo gingen we samen op 
bezoek bij verschillende van ‘onze’ Holocaustoverlevenden. Wie 
van hen had behoefte aan verstelwerk? Net zoals toen we voor het 
eerst met een pedicure op pad gingen, was dit ook afwachten of 
het zou aanslaan. Het bleek een schot in de roos voor Bella (niet 
haar echte naam). Ze had verschillende lange broeken die niet meer 
pasten. Ter plekke werd de naaimachine uitgestald en ging Hizkia 
aan het werk. Bella was zo blij en kwam al snel met nog meer 
kledingstukken. Sommige klussen hadden meer tijd nodig, zodat 
Hizkia het mee naar ‘huis’ nam. Bij een volgend bezoek aan Bella 
bleek alles perfect genaaid en versteld te zijn. De kleding paste haar 
weer en ze was heel erg dankbaar. Wat bijzonder om ook op zo’n 

praktische manier tot zegen te kunnen zijn.                                 Silvia 
 

Klein maar fijn 
Soms kan iets wat klein lijkt toch groots zijn. Het gaat om de kwaliteit en niet de kwantiteit zeggen we vaak. En zo was het 
ook toen Ria, Albert en ik met 4 van ‘onze’ Holocaustoverlevenden op stap gingen. Met 2 auto’s haalden we de dames 
(allemaal 80+) op en onderweg genoten we al van de prachtige rit door de bergen. Even uit de drukte van Jeruzalem; 
alleen dat was voor hen al speciaal. Op de geitenboerderij was gelegenheid om in de stal te kijken en de nog jonge geitjes 
te aaien of zelfs op te tillen. Het was een belevenis en feestje voor iedereen. Om de dames zo bezig te zien tussen de 
dieren was ontroerend en vertederend. Als afsluiting was er in het bijbehorende eethuis/winkeltje nog een boerenlunch 
met zelfgemaakte producten. Het eten was heerlijk, maar vooral de intieme sfeer van gezelligheid maakte het zo 
bijzonder. Met zo’n kleine groep was er aandacht voor iedereen. Een dag om nooit meer te vergeten en zeker voor 

herhaling vatbaar.  Silvia 

 

Het andere uitje met de Holocaust overlevenden kunt u op de website lezen. www.yadlami.com 
In dit kleine landje waar wij de beloften van God voor onze ogen zien plaats vinden, mogen wij, dankzij u allen, Gods 
geliefde kinderen helpen, bemoedigen en omhelzen waar nodig is. DANK U/JULLIE WEL!!  
Meer nieuws staat op de website. En verder kunt u ons volgen op Facebook en Instagram van Yad L’ Ami. 
 

Wij, als besturen, team en Israëlische vrienden bedanken en zegenen u. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe. Gods 
zegen uit SION.  

 Ria Doekes 

Contact-adres: Jacco en Helga Brink 

Kluisstraat 25 8271 XE IJsselmuiden 

Tel. NL 038-3316427 – ISR +972-54-5429178 

Website: www.yadlami.com 

U kunt ons ook vinden op FACEBOOK 

Giften kunnen overgemaakt worden op: 

IBAN nr: NL75 RABO 0159 1629 98 

t.n.v. Stichting Yad L’Ami IJsselmuiden 

Nederland  - yadlami@live.nl 

Israël  - yadlami@bezeqint.net 

http://www.yadlami.com/
http://www.yadlami.com/

