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Nyhetsbrev 2/2013 

Kjære venner! 
 

I Malaki 3:6 sier Gud: “Jeg, Herren, har ikke forandret meg!” Enda et år er omme og vi ser igjen tilbake med takk og pris for 
vår Herres trofasthet, godhet og nåde. Dette året var et år som gav oss «trøst». I begynnelsen av desember hadde vi den 
årlige inspeksjonen fra Sosialministeriet og vi følte at inspektørene kom hit med realistiske og praktiske holdninger. Det er 
oppmuntrende og godt å vite at i denne moderne verden der mennesker ofte blir sett på som et nummer i rekken, fins det 
fremdeles noen som ser menneskene som individuelle enkeltpersoner. Vi takker Gud, som ikke bare teller våre dager, men 
som også kjenner oss ved navn! 
Likevel, her kommer noen tall, for de som er interesserte: I slutten av 2013 hadde vi 27 beboere, 10 av dem er over 90 år 
gamle og 7 mellom alderen 85-89. 
Gjennomsnittsalderen er 86 år. 
Vi takker Gud for framgang i 
planleggingen av byggeprosjektet; en 
egen avdeling for pleietrengende. Dette 
omfattende prosjektet er komplisert og 
involverer mange faktorer og løyver. Det 
fins flere alternativ som gir oss mulighet 
til å utnytte alle våre byggerettigheter, 
og vi undersøker nå grundig fordelene og ulempene ved hvert alternativ. Etter at det blir enighet om det beste alternativet, 
vil arkitekten som jobber for oss sende oss tegninger av bygget. Vi håper å kunne presentere en slik tegning i det neste 
nyhetsbrevet. Vi setter virkelig pris på deres trofaste bønner for dette prosjektet. Når vi har fått tegningene er det fremdeles 
en lang vei å gå til det hele blir en realitet. Vi vet med sikkerehet at mange utfordringer ligger foran oss, men når de er Guds 
vilje, snur han prøvelsene til noe godt.  
  

I mellomtiden, til vi har en egen avdeling for pleietrengende, er vi fortsatt avhengige av en spesiell godkjenning fra 
Sosialministeriet for beboere som er pleietrengende eller demente. Vi fikk nylig enda en slik godkjenning. Det gjør det mulig 
for oss å fortsette å ta vare på en av våre beboere som er dement, men samtidig veldig mobil og derfor trenger følge hele 
tiden. Det fantastiske er at til tross for hennes hukommelsestap, er hun fylt med en utstråling og glede hver gang vi ber, 
priser Herren med sang eller leser i Bibelen sammen med henne! Hennes kropp svinner bort og hukommelsen forråder 
henne, men hennes ånd vitner om at hun er Guds barn! 

 

Det er ikke bare menneskekroppen som blir gammel, vi ser tegn på «alderdom» i bygningen til Ebeneser også; den er 
nesten 38 år gammel. Vårt dyktige vaktmesterteam, har klart å «gjenopplive» klimaanlegget så vi klarte oss gjennom 
sommeren. Varmeannlegget derimot trenger et mer alvorlig «kirurgisk» inngrep. Når disse tingene blir reparert må det 
selvsagt være med i beregningen at det skal holde en standard som er tilstrekkelig når en ekstra etasje blir bygget. 
En av de store utfordringene vi hadde i fjor var å reparere fryserommet i kjøkkenet. Vi trodde det ville ta et par dager, men 
det ble et prosjekt som varte i en måned! Inngangen til fryserommet er gjennom kjølerommet på kjøkkenet, derfor måtte vi 
"fryse" bruken av kjølerommet i en måned. Vi brukte små kjøleskap i mellomtiden, og vi takker Herren for administrasjonen 
på Hotell Beit Shalom, som lot oss lagre mat i deres kjølerom/fryser. 
Hvert prosjekt trenger mange ressurser, og vi takker alle 
organisasjonene og menighetene som hjalp oss og gjorde oss i 
stand til å møte disse utfordringene.  
Mens jeg som bestyrer bruker mye tid på tekniske saker, sørger min 
kone for at interiørdekoren på hjemmet ikke blir forsømt. I fjor kjøpte 
vi nye lenestoler til første etasje og nye gardiner til resepsjonen, 
andaktsrommet og spisestuen. (Som du kan se på bildet til høyre). 

Formiddagstur til promenadene på Bat Galim og Central Carmel 

Thanksgiving-selskap med beboernes familier, desember 2013 



Ebeneserhjemmet har 35 lokalt ansatte (de fleste troende) og rundt 
6 voluntører. Hver enkelt er en viktig del og en fullverdig partner i 
oppfyllelsen av Hjemmets visjon. Hver morgen, etter frokosten til de 
ansatte og voluntørene, har vi en kort andakt på ca. ett kvarter.  
Vi arrangerer også en årlig tur for de ansatte. Da jobber alle 
voluntørene slik at så mange som mulig kan være med på tur. I år 
hadde vi en lærerik tur til Akko og omegn med en profesjonell guide. 
Vi var overrasket over å oppdage unike plasser vi ikke visste om, og 
lærte mye om byens rike historie.  

Vi vil benytte denne anledningen til å be om forbønn for de ansatte og 
for voluntørene. Deres arbeid er ofte temmelig slitsomt. Et spesielt 
bønneemne er for ektemennene til to av våre ansatte; Benjamin, som 
er veldig syk og Joseph, som hadde en alvorlig bilulykke! Vær snill å 
be for deres legeme og sjel. 
For voluntørene kan hjemlengselen være spesielt sterk rundt juletider, 
siden julen er en veldig familieorientert høytid. Når høytiden nærmer 
seg er det vår tradisjon å ta dem med til en restaurant og spise et 

godt måltid. Etterpå spiser vi dessert hjemme hos oss i tillegg til åndelig føde. 
 

Vi tenkte det ville være interessant for dere å lese om arbeidet på Hjemmet sett fra en voluntørs synsvinkel. Vi spurte 
Daniela om å skrive noen ord om Hjemmet og hun samtykket gledelig: 
"Jeg heter Daniela, jeg er 20 år gammel og er fra Tyskland. Når jeg som 16 åring var ferdig med videregående, ville jeg 
gjerne oppleve et år i et annet land. Det var ikke Guds plan for meg å forlate Tyskland akkurat da, men etter bønn åpnet 
Han dørene for meg til Israel. Da var jeg ferdig med studiene i heimkunnskap og hadde jobbet i faget i to år. 
Jeg bestemte meg for Israel fordi min familie har kontakter her og de 
fortalte meg om Ebeneserhjemmet. Først lurte jeg på om jeg ville klare å 
jobbe med eldre mennesker, men siden jeg er her har jeg funnet ut at 
Ebeneser er et herlig Hjem. Et Hjem for eldre troende mennesker som kom 
til Israel fra forskjellige land og fra forskjellig bakgrunn. Jobben min består i 
å hjelpe sykepleierne å ta vare på de eldre som trenger hjelp til daglige 
gjøremål. Det kan være hjelp med dusjing, skifting og å hjelpe dem med 
maten. Eller det kan være enklere ting, som å gå den daglige spaserturen 
sammen med dem. Vi kommuniserer for det meste på engelsk sammen.  
Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg kom til å sette så stor pris på å jobbe her. Noen ganger skjer det til og med morsomme 
episoder som får oss til å le. Å jobbe med de eldre er veldig givende for de er ofte så takknemlige. 
Jeg liker også veldig godt å jobbe i spisestuen eller på kjøkkenet, og å hjelpe til med å lage mat. I fritiden hjelper jeg noen 
ganger vaktmesterteamet.  
Jeg bor i leiligheten for kvinnelige voluntører sammen med fem voluntører fra forskjellige land; Estland, Tsjekkia, Finland 
og Israel. Noen ganger er det en utfordring å bo sammen med andre, men vi liker veldig godt å slappe av, snakke og le 
sammen på ettermiddagene etter jobb.  
Som voluntør har jeg funnet et veldig innbydende hjem på Ebeneser!" 

 

Ebeneserhjemmet åpner dørene ikke bare for voluntører, men for alle som vil 
komme på besøk. Vi inviterer deg til å komme og besøke oss, for å velsigne og for 
å bli velsignet! 
Som det står i Salme 92:15-16 "Ennå i alderdommer bærer de frukt, de er friske og 
frodige. Slik forkynner de at Herren er rettskaffen. Han er min klippe, det er ingen 
urett hos ham." 
                                            I Herrens kjærlighet, Shoshana og Johnny Khoury. 

Daniela hjelper til med reparasjonen av fryserommet 


