Nieuwsbrief
November 2009
1e editie

Informatie over de Fam. Van Ouwerkerk in Israël
"Troost, troost mijn volk, zegt uw God.
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe,
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,
dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden".
(Jesaja 40: 1-2)

Lieve mensen,
Als eerste een warme groet van ons allemaal !
Op 20 juli 2009 zijn Harold, Tanny, Levie, Jonathan, David en Noah
van Ouwerkerk naar Bat-Hen in Israël geëmigreerd.
Graag houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in dit
boeiende land.
Sinds 1990 komen we met de kinderen regelmatig als toerist in
Israël, en al vanaf ons 1e bezoek heeft het “Bijbelse” land een fascinerende indruk op ons gemaakt en is dit blijven doen. We hebben
ons nooit onveilig gevoeld en zien dat Israel geen historisch toeval
is, maar de vervulling van God's woord.

( Ezechiël 36: 24-26; Lucas 21: 24 ).
Ruim 23 jaar geleden zijn we met een onderneming Haco in Apeldoorn gestart. Naast een druk zakelijk bestaan en de komst van onze
5 lieve kinderen groeide er de wens ook iets te betekenen voor de
medemens en Israël in het bijzonder.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de “Stichting Grace”
De onderneming is vorig jaar op 30 september ’08 (Jom Kippur) verkocht, zodat we ons konden richten op de voorbereidingen en realisatie te emigreren. Na overhandiging van veel documenten en met
God’s hulp is er vergunning verleend om met een nieuw opgerichte
onderneming TAH-OR als gezin ons daar te vestigen.
Na gebed en goed overleg hebben we gekozen om in de buurt van
Netanya dicht bij de kust te gaan wonen, ook hierin hebben we de
Zegen van de Heer mogen ervaren want met de woning die we op
7 juli ‘09 hebben gekocht zijn onze wensen vervuld, zoals dicht bij
zee, bos en een winkelcentrum, met ruimte voor gasten en een dakterras met weids uitzicht.

Verhuizing
Op 10 juli is vanaf het oude woonadres een zeecontainer gevuld met
onze huisraad, deze is 10 dagen later gelijktijdig met ons in Israël
aangekomen. Drie weken daarna konden we de container bij ons
nieuwe huis uitladen, en hiermee de inrichting voltooien.
In die tussen liggende weken hebben we vanaf een hotel o.a. het
schilderwerk de verlichting en een nieuwe tegelvloer geregeld.

Scholen
Een belangrijke opgave was de juiste scholen te vinden voor Noah,,
David en Jonathan. Eerst hebben we gedacht aan een internationale
school, zoals de AIS in Even-Yehuda. Uiteindelijk is niet hiervoor
gekozen mede omdat dan nauwelijks sprake is van echte integratie.
Noah zit op een locale basisschool in Kfar-Witkin, daar krijgt ze dagelijks les van Jacqueline, zij spreekt Nederlands en helpt Noah met het
Hebreeuws. David en Jonathan gaan naar een middelbare school in
Emeq-Hefer genaamd Rupin College. Dankbaar zijn we met de goede
afspraken met de scholen, zodat ook de jongens tijdens de nog niet
volgbare lessen apart Hebreeuwse les van Mazal krijgen.
Noah stapt 6x per week op de schoolbus om 7.45 uur, en de jongens
5x om 6.50 uur. De kinderen op school en in de buurt zijn net als de
volwassenen heel vriendelijk en behulpzaam.
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Ulpan
Levia, Tanny en Harold gaan sinds begin september naar de Ulpan,
dat is een speciale school voor Hebreeuwse taal. Naar onze mening
is dit noodzakelijk om werkelijk deel van de samenleving uit te kunnen maken. Het gaat om een intensieve studie van een half jaar.
Het is heel leuk de reacties te zien als we op straat of in winkels
Hebreeuws spreken, ondanks fouten en een geringe woordenschat
wordt dit enorm gewaardeerd.

Voetbal
De meesten van jullie weten dat Levia talent heeft met voetballen,
daarom hebben we contact gezocht met een dames team in de
buurt. De trainer Yoshi en coach Yacov zijn enorm behulpzaam en
willen haar in het Nationale team. Sinds vorige week is Levia opgenomen in het Israëlische Nationale dames voetbalteam.

Feesten
We hebben inmiddels al mogen genieten samen met enkele nieuwe
vrienden uit de buurt van een paar belangrijke feesten zoals op 19
en 20 sept. Rosh Hashanah (Joods Nieuwjaar), 28 sept. Jom Kippur
(Grote Verzoendag) en 3 t/m 9 oktober Succot (Loofhuttenfeest).
Alles gebeurt hier vrij uitbundig, en heeft meestal een boeiende
achtergrond. Nu we de taal leren, zien we in woorden en namen
heel veel nieuwe achtergronden.

Gemeente
We hebben een prettige thuisgemeente gevonden genaamd Beit
Asaph, de voertaal is Hebreeuws en wordt in het Engels en Russisch
vertaald. David en Liza Loaden is het voorgangerechtpaar, de oudsten Lev en Even zijn al bij ons thuis geweest.
Voor de jeugd en volwassenen zijn er diverse activiteiten, waaraan
we meestal actief deel nemen.

Regen

r veel
Bidt voo
regen !

De laatste jaren heeft het relatief weinig geregend in Israël, hierdoor
is het meer van Tiberias op een ecologisch gevaarlijk laag niveau
gekomen. Regen en Zegen gaan in warme landen zoals Israel hand
in hand, het is dan ook heel bijzonder dat de eerste regen dit jaar al
op Rosh Hashanah (Joods Nieuwjaar) is gevallen en daarna ook al
een paar stevige buien waardoor het meer al weer een beetje is
gaan stijgen.

Activiteiten
Ons doel is hier tot zegen te zijn door gewoon van de mensen hier
te houden. Dankbaar zijn we dat door God’s liefde herstel en verbroedering ontstaat, en verbaast zijn we over de vriendelijke en
kwetsbare opstelling die mensen tegenover ons hebben. We hebben
het voorrecht gehad enkele vrienden uit Nederland te mogen ontvangen en diverse plaatsen met elkaar te bezoeken.

Bidt Jeruzalem vrede toe:
mogen wie u liefhebben, rust
genieten (Psalm 122)
Als u ons wilt helpen kunt u een
(fiscaal aftrekbare) gift overmaken aan de “Stichting Grace” zie
www.genade.org ANBI goedgekeurd, fiscaal nr. 8187 37 360

Met enige regelmaat bezoeken we Jeruzalem om op de muur te
bidden of om bijvoorbeeld iets te betekenen in de Hazon Yeshaya
gaarkeuken. Ook Be'ad Chaim een Pro Life organisatie heeft onze
volle aandacht.
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