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Nyhetsbrev 2/2016 

Shalom kjære venner! 

En av hovedgrunnene til at man hever pensjonsalderen rundt om i verden, er mangel på planlegging på nasjonalt nivå, men også hos 

den enkelte person. Mange av de som har nådd pensjonsalderen, men som ikke har planlagt på en klok måte gjennom årene, betaler 

en høy pris idag. Enten på grunn av mangel på kunnskap eller at de rett og slett ikke har tenkt på det. Som en del av arbeidet vårt på 

Ebenezer-hjemmet føler vi på viktigheten og ansvaret for å unngå en lignende situasjon for de eldre troende i Israel. Vi har alltid verset 

fra Salme 71,9 foran oss: ”Kast meg ikke bort i aldersommens år, forlat meg ikke når kreftene tar slutt!” og samtidig Guds løfte i Jesaja 

46,4: ”Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger.” 

Vi takker Gud for at styret for Ebenezer i oktober gav sitt samtykke til at vi kan gå videre med med byggeprosjektet, som inkluderer en 

pleieavdeling. Jeg ba vår vedlikeholdsleder, David Phillips, som også er prosjektleder, om å skrive noen ord om prosjektet: 

”Vi har nettopp hatt et veldig oppmuntrende møte med plan- og bygningsetaten i 

kommunen. De gav oss veldig strenge byggerestriksjoner når det gjelder 

arkitekturen siden vi er i German Colony, som er på UNESCOs verdensarvliste. 

Et av kravene er at bygningene må være kledd i stein slik at det glir inn i miljøet 

med de gamle husene i nabolaget. (Helt ærlig, det ser veldig bra ut!) 

Amos, arkitekten vår, har gjort en veldig god jobb med design som møter alle 

kravene, slik at vi kan fortsette å jobbe mot målet- å få byggetillatelse. I de neste 

månedene vil vi konsentrere oss om å planlegge det elektriske systemet og 

kommunikasjonssystemet, integreringen av det medisinske utstyret og 

selvfølgelig vannsystemet, air condition og brannvernssystemet. Det er fortsatt en 

lang vei å gå, men ved Guds nåde vil vi komme i mål! Du kan holde deg oppdatert på byggeprosessen via vår nettside og facebookside: 
 

               http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project                   https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes 

 

 

I desember 2016 var jeg i Nederland og ble varmt mottatt av troende søsken som ønsker å støtte prosjektet vårt og hjelpe oss med å 

få kontakt med flere mennesker og informere menigheter og venner. Vi ville satt veldig pris på hjelpen deres med å nå ut med 

informasjon om det akutte behovet for en pleieavdeling for troende i Israel! Bli gjerne med i bønn for alle dem som arbeider med 

prosjektet og som tror at denne nye avdelingen vil bli etablert til Guds ære. Be gjerne også om at vi får inn all den økonomiske støtten 

vi trenger.  

I løpet av de neste ukene planlegger jeg å reise til Nederland (9. februar) og til Essen i Tyskland (11. februar) og delta i møter som har 

blitt organisert slik at jeg kan presentere prosjektet for alle som er interessert. Det er viktig for meg å nevne at behovet for å bygge ikke 

er noe vi har mulighet til å velge, men en nødvendighet. Helsemyndighetene i Israel krever at alle hjem for eldre i eldre bygg må 

renovere og oppgradere alle sine avdelinger etter nye standarder. De som ikke oppfyller dette vil få fratatt lisensen sin. Det er et 

spørsmål om ”å være eller ikke være”! 

Takk for at du støtter dette prosjektet i bønn og på all annen praktisk måte. Vi tror at Gud som har lagt dette på hjertene 

våre også vil sørge for det som trengs for å gjøre det mulig!  

Legg merke til at vi har en egen konto for prosjekt Pleieavdeling (informasjon på slutten av nyhetsbrevet- tusen takk!) 

  

Planleggingsteam: 

David, Amos, Nira, Nurit & Avi 

http://www.ebenezer.co.il/nursing-ward-project
https://www.facebook.com/pg/EbenezerProject/likes


 

Dr. Faith (Hannah) Goldberg som begynte å jobbe som lege på Ebenezer-hjemmet var villig til å dele noen av sine opplevelser: ”Jeg 

har jobbet som lege på Ebenezer i et halvt år nå, og har fått en varm velkomst fra staben og beboerne. Etter å ha 

jobbet på Carmel sykehus i fire og et halvt år, er det en stor kontrast for meg å jobbe i et miljø med andre troende; 

å starte dagen med bønn og ha andakt senere på morgenen,  å kunne be med beboere som ikke er friske.  

Jeg lærer mange ting, mest fra beboerne, ikke bare om sykdommene deres, men fra det de sier og gjør. En 

kommentar jeg fikk fra en av de eldre, gjorde at jeg hevet et øyenbryn: ”Du må slutte å gi meg alle disse medisinene, 

du holder folk i live altfor lenge her. Jeg har vært her i et og et halvt år, og så langt har bare en av beboerne forlate 

oss for å være sammen med Herren. I dette tempoet vil det ta årevis før jeg kan dra og være med Gud.” 

Daglig ser jeg kampen noen av beboerne har med sviktende hukommelse, vanskeligheter med å gå og lange lister med medisinske 

problemer som begrenser deres uavhengighet og reduserer livsgleden. Noe av det vanskeligste 

for meg å se er den økende ensomheten for noen av dem; familierelasjoner som er ødelagt eller 

distansert, mange ganger på grunn av beboerens tro på Yeshua Messias. 

I begynnelsen av det nye året fikk jeg en flott andaktsbok soom gave fra Ebenezer. Den første 

andakten jeg leste nevner bakgrunnen for tradisjonen med å gi gaver til jul- nemlig de tre vise 

menns gaver: gull, røkelse og myrra. Disse gaver symboliserer Yeshua, hans person, liv og virke; 

gull symboliserer hans guddommelighet, røkelse symboliserer duften av et perfekt liv og offer, og 

myrra - den bitre lidelsen han måtte gå igjennom. Jeg ser det samme mønsteret i våre liv, som 

starter med vår aksept av Jesus som Konge i våre liv (gull), duften av et godt levd liv (røkelse) og 

ofte mot slutten av livet den vanskeligste gaven som lidelse (myrra), som vi ofrer til vår Konge. 
 

Mange av beboerne har fantastiske historier om hvordan de har kommet til tro, 

deres vitnesbyrd har nylig blitt dokumentert i en bok ”Remember What God Has 

Done: The Ebenezer Home – the first 40 years” (”Husk hva Gud har gjort: 

Ebenezer-hjemmet – de første 40 årene”), som jeg sterkt anbefaler å lese.     

Min erfaring er at velduften av 

et godt levd liv er sterkere enn 

forfallet som Alzheimer 

forårsaker. Hver morgen får jeg 

en varm velsignelse på yiddish 

og russisk fra en tidligere 

kollega – en neonatalogist – 

som strever med hukommelsen nå. Men hun velsigner meg daglig, noen ganger flere 

ganger om dagen, med ønske om ”god helse for deg og dine barn, velsignelse på 

arbeidsplassen og i hjemmet”.  
 

Beboere som lider av diverse sykdommer tar mye av dagen min; noen med kroniske smerter, kvalme, depresjon - lista er lang. 

Mesteparten av tiden bruker jeg på å hjelpe dem å lette smerten- med varierende grad av suksess. Men jeg blir oppmuntret av disse 

beboerne som er eksempler for meg, og på tross av smerte og vanskeligheter gir meg gode ord, vil fortsette å tjene andre, og ser etter 

behov hos andre beboere- det er en aroma av myrra på Ebenezer-hjemmet! 
 

På slutten av 2016 sluttet Natalia Bizhko som husmor og har gått av med pensjon etter nesten 22 år! 

Vi takker Gud for hennes arbeid her på hjemmet, en jobb som krever kontinuerlig innsats. Herren er 

trofast og vil belønne henne med nåde over nåde. Nå er oppgaven gitt til Magda Shaechterle som har 

blitt opplært i husmoroppgavene og har jobbet som Natalias assistent.Vi ber om at Gud vil gi henne 

mye visdom og tålmodighet i denne nye jobben. 

  

                                                                                       Takk igjen for deres bønner, trofaste støtte og kjærligh 

 

                         Johnny og Shoshana Khoury   

 
 
  

På utflukt til dyrehagen 

Kunsttime med Jonathan Goldberg 

Rosh Hashanah (jødisk nyttårsfeiring) i hagen 



 

 
 
 

 
 

 , חיפה )ע"ר(בית אבות אבן העזר
 58-026-614-6 רישום מס'

 41רח' מאיר 
 3100401חיפה  525ת.ד. 

   04-8529730טל: 
 04-8535943פקס: 

 

Ebenezer Senior Citizens' Home, Haifa (R.A.)  
Reg. No.  6-614-026-58  

Meir St. 41 
PO Box 525, 0131004  Haifa, Israel 

Tel: 8529730-04  
Fax: 8535943-04  

  

 

Bank-Details für Spenden speziell für das Bauprojekt 
 
 

 

 

 

IBAN Currency 

IL60 0176 5000 0007 3093 469 Euro 

IL82 0176 5000 0007 3093 655 Swiss Franc 

IL38 0176 5000 0007 3093 477 NOK 

IL38 0176 5000 0007 3093 671 GBP 

IL29 0176 5000 0007 3093 639 US Dollars 

IL19 0176 5000 0007 3079 075 Shekels 

Account name: Ebenezer Home 

Bank name: Mercantile Discount Bank 

Name of Branch: Haifa Business Center 

Address of Bank: 147 Bar-Yehuda St., Nesher 

Bank Number: 17 

Branch Number: 650 

Account Number: See below according to currency  

Swift code: BARDILIT 

 


