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De kinderen van Bethlehem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen en begeleiding voor de Geboortekerk in Bethlehem 

 
 
 
 

“Wat je aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, 
heb je aan Mij gedaan”. 

 
Elke dag volledige gehandicaptenzorg: wonen, slapen, eten, 

bijzonder onderwijs, fysiotherapie, medisch zorg, dagbesteding en…  
geen enkele subsidie! 

 



 

 

“Huis voor Gods kinderen” 
De Vastenactie van dit jaar is voor  
de gehandicapte pupillen die door  
de  ‘Blauwe Zusters’ zijn opgenomen in 
een aangepast huis dat gebouwd 
 is naast hun kloostertje in Bethlehem.  
Dit instituut heet “Huis voor Gods kinderen” 
en ligt vlak bij de Geboortekerk van Jezus.  
 
De Blauwe Zusters verzoeken ons om hun project in Bethlehem te 
ondersteunen. Ze schrijven: “Bethlehem is gelegen op de Westelijke 
Jordaanoever in de Palestijnse gebieden. Een zeer arme regio, waar de 
politieke spanningen altijd voelbaar zijn. Iedere dag is het weer een grote 
uitdaging om de uitgaven van 24 uurs zorg voor onze gehandicapte 
pupillen te kunnen bekostigen. En door de covid-maatregelen zijn er veel 
minder buitenlandse vrijwilligers die ons ondersteunen. Ook de stroom van 
pelgrims naar de Geboortekerk en hun giften is zo goed als opgedroogd...”  
 

 
  In het “Huis voor Gods kinderen”  
  leven momenteel 35 gehandicapte  
  kinderen en volwassenen die of  
  wees zijn of niet in hun eigen  
  gezinnen kunnen wonen.  
  Soms ook omdat ze bij hun  
  geboorte al vanwege hun handicap  
  verstoten zijn.  
 
 

Vanaf de oprichting is 2005 is dit huis bedoeld als het thuis en het gezin 
die veel van deze kinderen nooit hebben gehad.  
 
De familie 
Deze nieuwe “familie” bestaat uit 35 pupillen tussen de 2 en 55 jaar en 
kent een grote wachtlijst. Verder wonen en werken er permanent 4 zusters 
en 2 priesters van de “Congregatie van het Mensgeworden Woord” (in de 
volksmond “de Blauwe Zusters”).   
Vanwege de 24 uurs gehandicaptenzorg is er ook het nodige personeel:  
5 onderwijzers, een kokkin, 2 dames voor de was, 3 dames voor de 



 

 

schoonmaak, 2 fysiotherapeuten, een dokter,  
2 nachtzusters, een onderhoudsman en een advocaat. 
 

 
  Van de kinderen zijn er 16    
  rolstoel gebonden, terwijl andere   
  pupillen een rolstoel gebruiken  
  om zich sneller te kunnen  
  verplaatsen. 
 
 
 
 

 
 
School 
Intern is ook de school gevestigd:  
4 klaslokalen, een gezamenlijke ruimte, 
het kantoor voor het schoolhoofd en wat 
kleinere ruimtes voor spraaklessen en 
fysiotherapie.  
De pupillen hebben van maandag t/m vrijdag 
‘s ochtends les; ‘s middags is er tijd om te 
spelen en te rusten en komen  
de therapieën aan bod.  
 

 
 
 
  Door de dag heen wordt er ook met en   
  voor de pupillen gebeden. Een gelovige   
  opvoeding is een wezenlijk onderdeel van  
  de zorg die de zusters bieden en waarin  
  ook de 2 ‘blauwe’ priesters hun aandeel  
  hebben. 
 
 
 

Tot aan de corona-epidemie waren er regelmatig buitenlandse vrijwilligers 
die voor een bepaalde tijd de zusters en het personeel ondersteunden. 



 

 

Maar de beperkende maatregelen die ook in Bethlehem gelden, hebben 
het aantal vrijwilligers gevoelig verminderd. Ook de vele pelgrims die de 
Geboortekerk bezochten en daarbij het “Huis voor Gods kinderen” 
bezochten, waren een bron van spontane giften, die nu is opgedroogd! 
 

Concrete noden                                                                                                           
Het huis in Bethlehem drijft helemaal op giften en is dus geheel afhankelijk 
van de barmhartigheid van de mensen van goede wil. Dat is wat de 
Zusters “Gods Voorzienigheid” noemen. Ze ontvangen geen enkele 
vergoeding van de Palestijnse of Israëlische overheid. Maar ze hebben 
behoefte aan alles: … voeding, kleding, onderdak, medische zorg, 
bijzonder onderwijs, dagelijkse fysiotherapie, leermiddelen, verwarming, 
auto’s, onderhoud en schoonmaak. Alles wat nodig is voor 35 
gehandicapte pupillen...  
 

Naast de eerste levensbehoeften kost 
het “Huis voor Gods kinderen” elke 
maand zo’n 3000 euro alleen al aan 
medicijnen en schoonmaakpersoneel. 
De onderwijzers en fysiotherapeuten,  
de kokkin en de onderhoudsman, de 
dokter en de advocaat kosten een 
veelvoud daarvan.  
 

Al met al grote en constante zorgen. Maar de Zusters schrijven: “In grote 
dankbaarheid mogen wij constateren dat God in zijn oneindige 
Voorzienigheid ons steeds voorziet in de vele noden van onze huizen. 
Daarom durven we aan u een bijdrage te vragen voor deze pupillen die 
volledig van ons afhankelijk zijn”.  
 

Steun daarom de zorgenkinderen van de  
Blauwe Zusters in Bethlehem!  

 
Uw donaties zijn welkom in de collectebussen achter in één van onze 

kerken. U kunt het geld ook overmaken op: 
NL95 ABNA 0601955242 en het  BICnr ABNANL2A,  

t.n.v. Noord-Europese Provincie van het religieus Instituut van de 
Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará’ 

o.v.v. ‘Vastenactie 2022’ 
(Dit missiebureau heeft een ANBI status onder RSIN-nummer 824115302) 

 
Pastoraal team parochie St. Petrus’ Stoel 


