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Nyhetsbrev 2/2014 
 

Shalom, kjære venner! 
 

Folk spør meg ofte  "Hvordan går arbeidet på Ebeneserhjemmet?" Jeg svarer: "Aldri kjedelig!" Nei, det finnes ikke et 

kjedsommelig øyeblikk.  

I et tidligere nyhetsbrev bad vi spesielt om forbønn for sommeren, som alltid har mange utfordringer, siden mange ansatte er 

på ferie. Og denne sommeren var virkelig krevende! 

Mange av de ansatte ble syke, og noen måtte være borte ganske lenge. I tillegg bestemte noen voluntører seg for å vente til 

høsten med å komme, på grunn av krigshandlingene i sør. Vi måtte finne vikarer for å ivareta rutinene på hjemmet. Selv om 

hendelsene i sør foregikk et stykke unna geografisk, var vi, i likhet med de fleste her i landet, ikke uberørt av det som skjedde. 

Vi sørger over tapene på begge sider. 

Sammen med mange andre foreldre til soldater ved fronten under denne operasjonen hadde Shoshana og jeg en søvnløs 

periode. Vi takker Gud for at han beskyttet vår datter fysisk, følelsesmessig og åndelig. Hun opplevde krigen på nært hold.  

I Haifa lød alarmen bare en gang, og det skjedde klokka tre om natta. Jeg gikk straks for å sjekke situasjonen på 

Ebeneserhjemmet, og til min store glede (og overraskelse) fant jeg ut at en god del av beboerne hadde gått til tilfluktsrommet 

selv, slik vi hadde øvd på. Resten av beboerne hørte ikke alarmen, og ble spart for den nattlige forstyrrelsen. 
 

Ved Guds nåde, og ved hjelp av rause gaver som vi fikk, kunne vi fullføre første del 

av reperasjonen på varmtvannsanlegget. Oppvarmingssanlegget ble omgjort fra 

diesel til gass. Dette reduserer kostnadene og gir mindre vedlikeholdsutgifter. Det 

nye anlegget er også renere, og det gir en mer stabil vanntemperatur, noe som 

hindrer oppblomstring av farlige bakteriet, slik helsedepartementet krever. 

Denne forandringa var nødvendig ut fra den planlagte bygginga av en pleieavdeling. 

Fordi beboerne nå får varmt vann med en gang, sparer vi også vannforbruk. Dette er  

takket være installasjonen av en resirkuleringspumpe. 
 

 

 

 

 

 

 

Akkurat da vi skulle skifte air-conditioningen fra kjøling til 

oppvarming i høst, oppdaget vi at varmeanlegget holdt på å bryte 

sammen. Først håpet vi at vi kunne vente til våren med denne 

reparasjonen, slik at vi kunne finansiere det store utlegget. Men 

etter en grundig sjekk forstod vi at dette var krise. Det var ingen vits 

i å prøve å rette på det gamle, for rørene var altfor rustne og en del 

kraner virket ikke skikkelig lenger. Anlegget, som nå er nesten 40 

år gammelt, hadde gjort sitt   og eneste alternativ var å installere et 

nytt. David, lederen for vaktmesterteamet, har allerede tegnet et 

mer kompakt og effektivt anlegg, som også drives på gass i stedet for diesel, i likhet med varmtvannsanlegget. Vi takker Gud 

for at vi har hatt en rekke varme dager, reparasjonsarbeidet er i gang   og vi håper at vi snart kan sette det nye anlegget i drift. 
 

Vi nærmer oss også slutten på arbeidet med tegninger til bygging av en ekstra etasje og en ny pleieavdeling med 12 senger. 

Etter mye vurdering av situasjonen har vi bestemt oss for å undersøke muligheten for å bygge et underjordisk tilfluktsrom for 

pleie-enheten under parkeringsplassen ved hjemmet (slik det er ved Rambam sykehus). Sammenlignet med kostnadene ved å 

forsterke nåværende konstruksjon vil byggekostnadene bli mindre, og gi en bedre utnyttelse av byggetillatelsen. Vi sender 

snart planene til helsedepartementet til gjennomsyn og godkjenning. Etter helsedepartementets godkjennelse søker vi Haifa 

kommune om formell godkjennelse.Vi trenger mye visdom og ledelse i denne vanskelige saken, og setter pris på din forbønn. 

I november hadde vi den årlige omfattende inspeksjonen fra sosialdepartementet, for å få fornyet vår lisens til å drive hjemmet. 

Sykepleierinspektøren la vekt på at det må være riktig å satse på en pleieavdeling i lys av utviklinga både her i landet og i 

verden for øvrig. Det er forventet at aldershjem i de kommende år vil ha fokus på pleieavdelinger. Uansett er det viktig å ha en 

pleieavdeling for å sikre kontinuitet i tjenester og omsorg på aldershjem som har enslige og svake beboere. 

Gass system for oppvarming av vann  

varmeanleggetEn del av det gamle   



feiring i hagen aosh HashanR  

Les mer på: www.israelsmisjonen.no 

Under nyttårsselskapet (Rosh Hashana) sa vi farvel til en trofast sykepleier, Vibeke Lukatz, som ble pensjonist etter å ha 

arbeidet på hjemmet i mange år. En av beboerne hadde en rørende avskjedstale, og kalte henne en gartner som  passet godt 

på  hver eneste blomst i sin hage! 

 

 

 

I løpet av det siste halvåret har tre av disse blomstene reist for å være med Herren, og de var klare til å møte ham: 

Miriam Munce (92): Født i USA og veldig knyttet til sin jødiske tradisjon. Hun kom til tro på Kristus etter to 

hendelser der livet til barna hennes på underfullt vis ble berget etter at troende bad om helbredelse. Datteren 

ble frisk av dobbelt kraniebrudd etter å ha falt fra andre etasje, og sønnen ble helbrdet for kreft i øyet. Mannen 

hennes ble en troende senere, etter at en av sønnene ble drept på skolen. Men han kom aldri over sønnens 

tragiske død, og døde  to å seinere av et knust hjerte. 

Omlag sju år seinere giftet hun seg igjen, og fikk oppfylt sin drøm om å flytte til Israel. Hun bodde i Cæsarea, og var medlem av 

Beit Asaf-menigheten. Hun etterlot seg en hel liste over under som Gud hadde gjort i hennes liv! 

Inna Weisburd (92): Født i Ukraina under Stalins styre, faren var fra en religiøs familie og moren var ateist. Hun 

opplevde 2.verdenskrig da hun var 18. Ved Guds nåde kom hun seg unna nazister og dødelig bombing. Ved ett 

tilfelle fant hun ly sammen med andre i en kjeller. Cathrine, ei 11 år gammel jente som gjemte seg sammen med 

henne, så frykten i øynene hennes, og sa at hun kunne be til Gud. Det var første gang hun vendte seg til Gud i 

bønn. I ettertid fikk hun greie på at den bygningen der hun gjemte seg, var den eneste som stod hel igjen etter 

bombing av området! En annen gang ble hun reddet da hun var alene i en storm og bad til Gud om hjelp. Plutselig kom en 

kvinne ingensteds fra, og sa hvor hun skulle gå. Av en bibel som en venn lånte henne lærte hun om denne Gud som gjentatte 

ganger hadde reddet livet hennes. Etter å ha kommet til tro, gikk hun inn i en undergrunnsmenighet. I 14 år ble hun hindret av 

KGB i å emigrere til Israel, men hun fikk hjelp av en tysk prest. Hans datter ble seinere voluntør på Ebenezerhjemmet. Inna sa 

at salme 91 er summen av hennes liv. 

Hans Meyer (94): Var født i Haifa med sveitsisk far og tysk mor, som gikk ut av Templarsamfunnet etter at hun 

giftet seg. Hans, som vokste opp i Waldheim (nå Allonei Abba, utenfor Haifa), var svært knyttet til de messianske 

jødenes historie i Israel. Han møtte sin kone Esther mens han arbeidet som elektriker ved Beit Shalom i Haifa. 

Etter at de giftet seg, arbeidet Hans som vaktmester ved Eliaskirken og hadde ansvar for lageret der. Han 

installerte det elektriske anlegget på det messianske konferansesenteret, Beit Yedidia på Karmel. Etter at stedet 

åpnet, arbeidet paret der i ca. 6 år. Hans var vaktmester og Esther var kokk. I 2011 kom de til Ebenezerhjemmet. Mot slutten 

ville Hans gjerne møte Herren, som han hadde tjent rolig og trofast. 

Vi har nå 25 beboere på hjemmet, og venter noen flere på nyåret. 
  
 

  

 

 

 

 
 
 

Vi takker Gud for hans trofasthet og  for dere som støtter oss trofast: Vi trenger dere! 

Vi ønsker dere alle et fruktbart og velsignet år i 2015! 

      I Herrens kjærlighet, Johnny og Shoshana Khoury. 

Kafeteria og håndarbeid på basaren 

I begynnelsen av desember holdt vi  basar og det gledet oss at 
det kom mye folk fra fjern og nær. I tillegg til salg av håndarbeid 
som beboerne hadde laget, hadde vi boder med salg av kunst 
laget av troende fra forskjellige menigheter, et rom der barn 
kunne drive med håndarbeid, en bod med  sliping av kniver og 
selvfølgelig kafeteriaen som var fullsatt som alltid. Jeg vil benytte 
anledningen til å takke alle som var med og bidro til den 
vellykkede basaren og til alle gjestene! 


