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Juan maler på    

aktivitetsrommet 

Maggie på tur sammen 

med beboerne 

 
 

Shalom, kjære venner! 

 

Herrens navn er et festningstårn,den rettferdige løper dit og finner vern. (Ordspr 18,10) 

 

Når vi fortsetter i Herrens tjeneste ved Ebenezerhjemmet, med mange utfordringer og gleder, forstår vi stadig 

mer hvor dette bibelordet er både sant og relevant. Daglig må vi løpe til Herren og finne ly, styrke og fred i 

Hans nærhet. 

I løpet av de siste månedene har to av våre medarbeidere fått kreft diagnose. Niveen, en av de ansatte på 

kjøkkenet, hadde en komplisert hodeoperasjon og har hatt grundig etterbehandling de siste seks månedene. 

Regina, vår sosialarbeider, som har vært her i 21 år, begynte med behandling for en og en halv måned siden. I 

tillegg falt  legen vår av sykkelen og fikk brudd i skulderen for fire uker siden, og flere andre i staben har også 

hatt skader og må redusere arbeidstiden. Alt dette har kommet i en tid da vi mangler voluntører! 

 

Flere av beboerne har også forskjellige lidelser. Daglig bærer vi disse kjære fram for nådens trone, og vi ber om 

at dere må stå med oss i dette. Og Herren er trofast og hører våre bønnerop. To av beboerne har kommet seg 

dramatisk: A. hadde hatt slag og hadde problemer med synet. For flere måneder siden begynte hun å se mye 

bedre, hun kjente folk, og kunne snakke og spise selv. E. har vært fast pleietrengende i over et og et halvt år. Vi 

takker Herren for at hun i løpet av siste måned har begynt å snakke tydeligere, og nå kan holde ei skje og 

spise. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Vår årlige tur med beboerne gikk til Utopia 

orkidepark. Selv om det er mange forskjellige 

blomster og planter i parken, er de 19.000 nydelige 

orkideene som vokser på greiner i trærne, mellom 

steiner og i krukker over hele parken, absolutt de 

flottste av dem alle. Først fikk vi en kort 

gjennomgang om stell av orkideer, og etterpå gikk vi 

rundt i parken og nøt skjønnheten. Vi avsluttet med 

en god lunsj og litt tid i fellesskap. Alle sov godt etter  

å ha vært ute i frisk luft! Du kan les om dette og se bilder på vår hjemmeside. 

 

For et par måneder siden fikk vi to overraskende besøk av inspektører fra Helse- og sosialdepartementet. Det 

ene besøket var om kvelden, og samtidig var det tilsyn i alle pleiehjem i landet. Bakgrunnen var at det var 

oppdaget alvorlige overgrep på et av hjemmene i Haifa. I sin rapport understreket de at Ebenezerhjemmet er 

veldig rent og innbydende, der er en rolig atmosfære, og beboerne framstår som pent og rent kledd og godt 

ivaretatt. En ikke-troende datter av en av beboerne var tilfeldigvis på besøk hos sin mor. Hun sa til 

inspektørene at hun var veldig fornøyd med hjemmet, og at Ebenezer ville være det eneste alternativet for 

henne selv også. Seinere kom søster av en annen beboer på besøk fra utlandet, og fortalte oss hvor glad hun er 

for den måten søsteren behandles på her på Ebenezer. Slike tilbakemeldinger er veldig oppmuntrende for oss! 

 

Inntil vi får tillatelse til å åpne en pleieavdeling, har vi bare lov til å ha 10% av beboerne som pleiepasienter. 

For hver beboer som blir pleietrengende må vi søken en spesiell komité om tillatelse til å fortsette pleien på 

hjemmet. Nå har vi 30 beboere, 4 av dem trenger full pleie. Sist vi søkte, godkjente de en pleiepasient til, og i 

rapporten la de vekt på at godkjenning ble gitt på grunn av høy kvalitet på pleien og den spesielle atmosfæren 

I februar fikk hjemmet to nye beboere, Juan fra Tel Aviv og Maggie 

fra Haifa. Maggies rom er rett over gangen for rommet til hennes 

gamle venninne Naomi! Begge har funnet seg godt til rette hos oss 

og er lykkelige. Begge er glad i å være på arbeidsstua; Juan med 

sine tegninger og Maggie med teppeveving. På hjemmesida 

presenterer vi både Maggie og Juan under fanen «Our Heartbeat» 

https://www.ebenezer.co.il/home-s-heartbeat. Der finner dere også 

tekst og bilder av det som ellers skjer her. 

 

https://www.ebenezer.co.il/home-s-heartbeat


 

Bella, voluntør  

fra Tyskland 

på hjemmet. Men de la til at fordi vi nå overskrider de 10% som er tillatt, vil de komme på hyppigere 

inspeksjoner og komme med flere pålegg. Dette bekrefter jo bare enda sterkere behovet for en pleieavdeling! 

 

Tegningene av pleieavdelingen er godkjent av kommunens avdeling for historiske områder. I slutten av juni 

hadde vi møte med Haifas sjefsarkitekt, og nå i slutten av juli må vi snakke med borgermesteren i Haifa og få 

hans godkjennelse. Vi ber Herren om visdom for hvert skritt. 

Arkitekten vår Amos Livnat og hans team har gjort alt som er mulig for å tilpasse det nye inn i nabolaget og 

holde det så beskjedent og brukervennlig som mulig. 

 

Å, hvor vi skulle ønske at det kunne gå fortere, slik at vi allerede nå kunne ha 

kjent lukten av ny betong! Behovet for snarlig byggestart på den nye 

pleieavdelingen er stort! Vi ber dere om å be Gud gi oss visdom, og at de lokale 

myndighetene snart gir nødvendige godkjennelser. Snakk med og skriv til deres 

venner, slike som tror på Jesus Messias, og alle som elsker Israel, om våre beboere 

og det påtrengende behovet for pleieavdeling på Ebenezer. Vi vet at HERREN vil 

sørge for oss, og med HANS hjelp kan det skje. Vi setter stor pris på all slags 

hjelp, og er takknemlige for enhver gave! 

 

Akkurat nå har vi organisasjoner i USA, Nederland, Tyskland og Sveits som hjelper oss med innsamling og som 

vil sørge for kvittering for skattefrie gaver om du bor i et av disse landene. 

 

Du må gjerne gå inn på vår hjemmeside og få mer detaljer. Hver uke oppdaterer vi listen over gaver. Ved 

siden av arbeidet med det bygningsmessige jobber vi også med administrasjon og pleietilbud for dem som 

kommer til avdelingen. Med tanke på dette er vårt medisinske personale allerede under opplæring. 

 

Siden nyttår har vi sagt farvel til tre flotte voluntører; Marie fra Norge, Emmy fra 

Nederland og Bella fra Tyskland. Bella, den yngste, valgte å arbeide som frivillig ved 

Ebenezer før hun begynner videre utdanning til høsten. Vi takker Gud for hennes hjelp. 

Selv på fritida var hun opptatt med å hjelpe andre med stor tålmodighet og kjærlighet. 

Alltid med et vennlig smil, alltid klar til å tjene og gå en ekstra mil! Noe av det hun sa om 

hjemmet er at det er et sted der man vokser. Det er alltid oppmuntrende å vite at de som 

kommer for å gi, også får noe tilbake! 
 

 Vi takker for deres trofaste støtte til Ebenezerhjemet; for at dere arbeider med oss i bønn       

og sender kjærlighetsgaver til støtte for våre visjoner og mål i arbeidet med gamle troende 

i Israel. Vi vil sørge for at de får et verdig liv og et åndelig hjem, disse som selv har tjent Herren i mange år. Stå 

med oss i bønn gjennom denne krevende tiden når vi må ta oss av så mange viktige saker. Be om styrke og 

Guds omsorg i de hete sommermånedene, da også mange av de ansatte skal ha ferie. 

 

Kjærlige hilsener, med bønn om at Gud skal velsigne, vokte og verne dere! 

 

               Johnny og Shoshana Khoury. 

 

 

 

 


