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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 !
Nu na bijna een jaar in Israel te hebben gewoond willen we je graag
informeren over ons nieuwe bestaan.
Het leven is hier intens en snel, je ziet dat niet alleen in het verkeer
maar in alle facetten van het leven. Israel is constant onder dreiging
en moet daarom permanent worden beveiligd, aan de grens en bij
een militaire basis is het te verwachten echter in dit land moeten
zelfs scholen, bussen en alle plekken waar veel mensen samen
komen extra worden beschermd.
Aan de andere kant is altijd wel een reden voor een leuk feest, de
mensen zijn heel open en gastvrij wat een goede gelegenheid geeft
nieuwe contacten te leggen en de stres even opzij te zetten.
Al veel mensen vanuit de buurt en Nederland hebben we bij ons thuis
mogen ontvangen. Tijdens de bezoeken van mensen uit Israel horen
we heel wat levensverhalen die buitengewoon interessant en soms
huiveringwekkend zijn. Het blijkt dat het vertrouwen naar ons heel
groot is en dat er niet veel mensen bestaan die het geduld en liefde
kunnen opbergen om te luisteren.
Met het bezoek uit Nederland gaan we meestal naar speciale plekken
zoals Cesarea, Jeruzalem, Tiberias, het Carmel gebied of lekker naar
de zee. Levia rijdt zelf en is met haar vriendinnen zelfs o.a. naar Eilat
geweest.

Politiek
Als je in Israel woont gaat er vrijwel geen dag voorbij of er gebeurt
wel iets in het nieuws. Opvallend is nu we er met de neus bovenop
zitten veruit de meeste mensen hier rust en vrede willen, toch is er
iets zorgwekkends gaande.
Op dit moment zijn er in de Israëlische democratisch gekozen regering (de Knesset) van de 120 leden 14 Arabisch. In 2005 is de Hamas
democratisch ? gekozen in de Gaza en sindsdien zijn er duizenden
Qassam raketten op het in Israel gelegen plaatsje Sderot afgeschoten die het leven van de bijna 20.000 inwoners zo goed als onleefbaar maakt. Niet alleen deze plaats maar ook alle overige bereikbare
plekken zijn met regelmaat beschoten.
Ondanks de voortdurende beschietingen zijn de 1e levensbehoeften
en hulpgoederen continu (ja zelfs tijdens de oorlog Cast Lead) vanuit
Israel naar Gaza gestuurd, en is er ondanks de grote economische
problemen en enorme bevolkingsaanwas geen hongersnood.
Ons lijkt het logisch dat geen enkel nadenkend land het Hamas bewind kan vertrouwen, en dat goederen die worden gebracht eerst
geïnspecteerd moeten worden. Vorige maand hebben we de Gazavloot gezien, en de veroordelingen die erop volgden. Nu blijkt dat in
het schip waar zoveel geweld heeft plaats gevonden, honderden
tonnen zware wapens en munitie is aangetroffen.
Op 15 maart, werd de al ruim 400 jaar oude synagoge na 62 jaar
weer opnieuw in gebruik genomen. Het bevindt zich in de joodse wijk
van west Jeruzalem en was destijds vernietigd door het Arabisch
Jordaanse leger tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Het paradoxale
is dat Jordanië er een groot probleem van maakt dat de Hurva synagoge weer was hersteld.

Regen
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat het waterpeil in
het meer van Tiberias zorgelijk laag was, deze is inmiddels 1,5 meter
gestegen, dat is meer dan gebruikelijk. Een echte zegen voor Israel.

Nieuwsbrief
TAH-OR ISRAEL LTD
Op 1 januari 2010 zijn we met onze nieuwe onderneming in Israel
gestart. We hebben een nog kleine maar trouwe klantenkring en zijn
exclusief importeur voor 2 grote in Frankrijk gevestigde bedrijven.
In de maand januari hebben Tanny en Harold zich voornamelijk met
de oprichting en papierwinkel bezig gehouden en vanaf februari is
ons 1e personeelslid in dienst genomen. We verkopen technische
onderdelen en zijn bezig met exporteren van Israëlische wijn

Verblijfsvergunningen
Als niet joods gezin is het vrijwel onmogelijk je in Israel te gaan
vestigen met een werkvergunning, dit wordt slechts bij uitzondering
verstrekt. De zogenaamde B1 (woon werkvergunning) is dit jaar aan
ons op basis van onze activiteiten binnen TAH-OR Israel verleend.
Het blijkt pas nu voor de 2e keer gelukt te zijn dat een niet joods
gezin zich met een eigen nieuw bedrijf zich in Israel vestigde. Mede
hierin zien we een bevestiging van Gods trouw en liefde.

De kinderen en gezin
Voor onze kinderen is het een behoorlijke uitdaging geweest in het
Hebreeuws de opleiding te volgen. Noah gaat over naar “Kita H” =
groep 7 en David naar “Kita Tet” wat overeen komt met Havo 4.
Jonathan gaat alsnog naar de Amerikaanse school mede omdat dit
een heel goede aansluiting geeft aan diverse universiteiten.
Gedurende de vakantie krijgen de kinderen Hebreeuwse les, wij als
ouders volgen dit momenteel slechts een paar uur per week.
Levia is populair bij het damesvoetbal, diverse keren geïnterviewd
en heeft zelfs met foto op de achterpagina van de grootste krant
(Yediot Ahronot) gestaan.
Begin dit jaar hebben we een ezelin gekocht, genaamd Dori Zij heeft
helaas een trap van een paard gehad waarbij haar heup is gebroken. We bidden voor een spoedig herstel. Nu na 3 weken kan Dori al
weer lopen wat ver boven verwachting van de dierenartsen was.
De mensen weten dat we bidden voor Dori en letten nauwkeurig op
hoe het herstelt.

Buren
De afgelopen maanden hebben we tijd vrijgemaakt onze buren te
bezoeken, wat geresulteerd heeft in veel nieuwe goede vrienden.
Het is echt bijzonder te ervaren hoe zorgzaam onze directe buren
Moshe en Naomi voor ons zijn.

Activiteiten
Ons doel is hier tot zegen te zijn door gewoon van de mensen hier
te houden. Sinds vorig jaar september bezoeken we wekelijks een
oudere dame die als enige van een grote familie in Polen de oorlog
heeft overleefd. Zij is nu alleen en beschouwd ons als haar nieuwe
familie. Nu we langer hier wonen horen we meer en kunnen op die
manier ook nog meer voor veel mensen betekenen.
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 en de Sabre
Foundation heeft onze steun.
Familie van Ouwerkerk
Rimon 3, Bat-Hen, 40290 Israël
Tel. 00972-774 502 238

Bidt Jeruzalem vrede toe:
mogen wie u liefhebben,
rust genieten (Psalm 122)
En dat het de ongedeelde
hoofdstad van Israel zal blijven waar iedere gelovige in
veiligheid kan verblijven.
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
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