
 
 

  
  

 
  

 , 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.  58-026-614-6  

Meir St. 41 
PO Box 525, 3100401 Haifa, Israel 

Tel: 04-8529730 
Fax: 04-8535943 

   

Nyhetsbrev 1/2014 
Shalom kjære venner! 
 

Denne sommeren er det 16 år siden jeg begynte å jobbe her på Ebeneserhjemmet ( 11 år som bestyrer). I løpet av disse årene 
har jeg vært vitne til en del forandringer på Hjemmet. Noen av forandringene har vært smertefulle og frustrerende, mens andre 
har vært naturlige og forventet. En av de smertefulle og «unødvendige»  forandringene vi har måtte forholde oss til i det siste, 
er avslutningen av et godt og langt samarbeid med den finske misjonsorganisasjonen FELM, som har støttet hjemmet trofast 
siden etableringen. Vårt samarbeid med FELM ble avsluttet etter at det viste seg at organisasjonen har veldig tolerante 
meninger når det gjelder homofile parforhold, og at de ønsker slike par velkommen i kristen tjeneste. Vår bønn er at Herren kan 
lede dem tilbake til seg og gjøre dagene våre nye, slik de var før (Klagesangene 5:21). 
En annen forandring er beboernes «profil». Jeg husker 
hvordan vi planla dagsturer for beboerne de første årene jeg 
jobbet her. Vi pleide å arrangere turer til steder som for 
eksempel den store dyrehagen utefor Tel Aviv; Safari. De fleste 
beboerne ville være med, og bussen var full! I år arrangerte vi 
tur til et marsipanmuseum i Kfar Tavor (ja, det finns faktisk et 
slikt museum). Vi lærte om marsipanindustrien og om 
mandelens helsebringende egenskaper; den kan blant annet 
forlenge levealderen. Det er bare synd at mandlene ikke kan få 
tennene til å gro....! 20 beboere av totalt 27 meldte seg på 
turen, men til slutt ble bare 14 beboere med. Det er ingen tvil 
om at etter som årene går blir den gjennomsnittlige beboeren 
på Hjemmet eldre og svakere. 
I tillegg til dette har vi hatt flere og flere forespørsler de siste 
månedene om  å ta imot pleietrengende beboere. Desverre har 
vi ikke lisens fra Sosialministeriet til å ta imot disse. Vi håper 
virkelig at planene med å bygge en egen ny avdeling for 
pleietrengende, under tilsyn av Helseministeriet, vil modnes, 
slik at vi kan utføre det oppdraget vi er kalt til. 
I løpet av det siste halve året har arkitekten, som er spesialist i 
å planlegge og designe Helsesenter, jobbet med en innledende 
modell av bygningens design. Denne modellen (se bildet 
under), ble presentert i et møte med en avdeling for vernede 
bygninger i Haifa kommune. Målet med dette møtet var å forsikre 
seg om at den planlagte bygningen vil være integrerbar i nabolaget her; The German Colony (Den tyske kolonien). Ett av 
kravene er for eksempel at bygningen utvendig blir dekket med spesielle steinfliser. Vi takker Herren for et fruktbart møte i en 
positiv ånd. Videre nå blir byggeplanene undersøkt av Haifa kommunes juridiske avdeling, og vi håper de ser vårt behov og 
godkjenner forespørselen.         
 

 

  

Ekstra etasje. 
(Muligheten for å 
bygge to ekstra 
etasjer undersøkes) 

Pleieavdeling med 
ekstra vern 

Taket vil bli et 
område som kan 
benyttes av 
beboerne 

 Beboernes tur til marsipanmuseet, Kfar Tavor 



   Purimfeiring   .   
 med beboerner 

 

 En del av varmeanlegget som trenger oppgraderingr 

  Åndelig fellesskap med gruppa «Lech Lecha» r 

  Det gleder oss at to nye beboere  har flyttet inn på Hjemmet i år; Bep Philips (moren til David, 
vaktmesteren vår) og Naomi Atik, som har hatt god kontakt med Hjemmet i mange år. Så nå har vi 23 
kvinnelige og 5 mannlige beboere. Desverre har vi også skiltes fra en kjær beboer; Martina Halevi (92), 
hun gikk bort etter mange års sykdom. Martina var høyt elsket av oss alle. Hun elsket Herren og Hans 
ord, og etter at hun mistet synet, var hun alltid glad når noen leste høyt fra Bibelen for henne og når hun 
kunne lytte til lovsanger. Rundt en uke før hun døde fortalte hun meg at hun lengtet etter å være hos 
Herren. Jeg svarte henne at bare Herren kunne svare på et slikt ønske. Jeg bad med henne, at Herren 
måtte høre hennes ønske, spare henne for lidelse og ta henne hjem snart. Og Herren hørte! 

  Hun gav sin ånd tilbake til sin skaper mens voluntører stod rundt sengen og bad og sang lovsanger. Det 
er ingen tvil om at hun nå blir trøstet av Herren og at hun gleder seg over å møte sin mann Avraham. Avraham bodde også på 
Hjemmet og han tok imot troen på Kristus like før han døde. ( Martina bad for han i mange år). 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det siste nyhetsbrevet nevnte jeg at varmeanlegget trengte et kirurgisk inngrep. Vi skulle ha begynt å 
jobbe med dette sist høst, men av tekniske grunner ble det utsatt til etter vinteren, slik at vi ikke måtte 
stenge av varmen når vi trengte den som mest. Når vi ser tilbake, ser vi at utsettelsen viste seg å være til 
det gode, for i mellomtiden kunne vi undersøke andre alternativ for å oppgradere anlegget. I de neste 
ukene starter arbeidet med nytt varmeanlegg og vaktmesterteamet setter pris på bønn om Herrens hjelp 
og veiledning gjennom arbeidet. 
 
 
 

 

I forrige nyhetsbrev bad vi også om forbønn for ektemennene til to av våre arbeidere. Desverre døde Benjamin, som hadde 
kreft,  for noen uker siden. Vi takker Herren for muligheten vi hadde til å be med han en kort stund før han mistet bevisstheten. 
Gud kjenner hjertet! Vi ber om forbønn for Rauda, hans enke, og for deres tre døtre, (den yngste 14 år). Samtidig er vi 
takknemlige for Josephs raske og gode rehabilitering etter de alvorlige skadene han fikk i bilulykken. Vi fortsetter å be for hans 
frelse. 
 

Takk for forbønn! Vi vil være veldig takknemlige om dere husker på oss i bønn særlig nå i sommermånedene. Som tidligere år, 
er det en utfordring å fortsette de vanlige arbeidsrutinene når arbeiderne går ut i ferie. 
 

        I Herrens kjærlighet, 

Shoshana og Johnny Khoury 

 

  Voluntørtur til Negevr 

 Martina Halevy. 


