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Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat
haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.
(Jesaja 62:1)

LIEVE MENSEN
Heel veel liefs en Shalom (vrede van God) toegewenst vanuit Israel van ons allemaal !
Komende maand wonen we hier alweer 2 jaar, en
inmiddels voelen we ons hier goed thuis.
Wel missen we onze oudste dochter Andrea met haar
man Richard en kleinzoon Leviano, net als onze
overige familie, vrienden, vriendinnen en goede
bekenden uit Nederland.
Boven dit gemis uit weten en ervaren we dat het
goed is om hier te zijn. We zijn onder de indruk wat
in dit magnifieke land allemaal in ijl tempo gebeurt
en weten dat het goed is om hieraan een bijdrage te
leveren om zo onze oudere joodse “broer/zus” te
ondersteunen.

Rijbewijs
Eind vorig jaar bleek dat iedere inwoner die niet in
Israel het rijbewijs heeft gehaald, en langer als een
jaar met een buitenlands document achter het stuur
zit, alsnog een Israëlisch exemplaar moet halen.
Dat lijkt een eitje, maar na ruim 25 jaar je theorie in
een vreemde taal en een praktijkexamen valt best
tegen. Aangezien Harold soms een aanhanger nodig
heeft voor zijn werk, moest hij een vrachtwagen
rijbewijs halen.
Gelukkig hebben Jonathan, Levia, Tanny en Harold
nu allemaal hun Israëlische rijbewijs.

De bijbel zegt; Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie
u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend worden.
(Gen. 12:3)

De Kinderen
Onze 3 jongste kinderen; Jonathan, David en Noah,
hebben met succes nu bijna hun 1e schooljaar op de
Amerikaanse school afgerond.
Aangezien hun eerste schooljaar in Israel aan een
Hebreeuwstalige school was en nu in het Engels, is hun
talenkennis enorm toegenomen.
In Israel zijn de mensen over het algemeen heel gastvrij,
we vinden dit een heel mooi gebruik. Ook bij ons blijven
regelmatig vrienden van de kinderen vanuit allerlei
nationaliteiten mee eten.
Levia voetbalt bij Maccabi Kishronot Hadera en heeft
inmiddels grote belangstelling vanuit de media, zoals
publicaties in Leisha (damesblad), enkele regionale
bladen, de Maariv (landelijke krant) en onlangs een
uitvoerig interview op een veel gekeken tv kanaal
(Channel 11).
Begin juni is Levia samen met haar team naar Nederland
gereisd om Israel te vertegenwoordigen in een
internationaal voetbaltoernooi.
Haar laatste quote op tv was;
“Nederlands voetbal vind ik prachtig om te zien, maar
om zelf te spelen verkies ik Israel”

Jonathan (17);
“Ik zou niet graag
teruggaan, ik ben
hier te gelukkig”

David (15);
“Na deze hele
ervaring heb ik het
gevoel dat ik alles
aan kan”

Noah (10);
“Ik hou van de zon
en de zee en hoe
aardig de mensen
hier zijn"

Opa met Leviano op de kameel

Tah-or
Sinds een half jaar is Tah-Or Israel Ltd exclusief
importeur van MBB laadkleppen in Israel.
Deze fabrikant produceert volgens de hoogste
veiligheidseisen en behoort naar onze mening tot het beste
product in de markt verkrijgbaar. Reeds nu al hebben we
tientallen laadkleppen verkocht aan enkele van de grootste
ondernemingen in Israel.
Ook allerlei technische onderdelen leveren we uit voorraad
naar diverse klanten in Israel.
Het is onze passie om de kennis die we de afgelopen
25 jaar als ondernemersgezin hebben opgebouwd op het
gebied van hydrauliek, laadkleppen en elektronica, zoals de
door ons ontwikkelde veiligheidslamp, te delen in Israel,
met als doel de veiligheid en kwaliteit op dit gebied te
verhogen in de lokale markt.
Tah-Or importeert en verkoopt in de Nederlandse markt
voortreffelijke Israëlische Kfar-Vitkin wijnen.
Harold en Tanny zijn samen met de wijnmakers Doron en
Sharona in maart 5 dagen in Nederland geweest om de
wijn verder te promoten. Levia is sinds kort actief haar
talent samen met haar zus Andrea voor Tah-Or in
Nederland aan het inzetten.
De wijn wordt momenteel verkocht in enkele betere
restaurants en slijterijen in Apeldoorn en Amsterdam.
Als u meer wilt weten over onze topwijnen kijk op:
www.tah-or.nl

Politiek
In 1922 besloot de wereldgemeenschap - de Volkerenbond - om de Joden na eeuwen van ballingschap,
discriminatie en vervolging op den duur een eigen land
te geven in het toenmalige Britse Mandaatgebied (wat
tegenwoordig Israel en Jordanië omvat).
Op 14 mei 1948 is de staat Israel een feit geworden, u
kunt o.a. via Wikipedia bij “Arabisch-Israëlische Oorlog
van 1948” lezen wat er toen gebeurde. Het is echt een
wonder te zien dat Israel ondanks de vele problemen in
de afgelopen 63 jaar is uitgegroeid naar een land dat
industrieel en technologisch een koploper is.Heel trots
zijn we met de toespraak die minister president
Netanyahu onlangs heeft gehouden voor het
Amerikaanse Congres. In deze toespraak wordt duidelijk
dat Israel voor het sluiten van een toekomstig
vredesverdrag met een eventuele Palestijnse staat, eerst
de “Palestijnse” regering openlijk moet erkennen te
willen leven naast de joodse staat Israel en alle banden
met terroristische organisaties breken.
Jeruzalem moet ongedeeld onder Israëlisch bestuur
blijven want alleen zo kan worden garandeert dat zowel
Arabieren, Christenen en Joden veilig en ongehinderd de
stad kunnen blijven bezoeken. Ook merkt hij terecht op
dat in het Midden Oosten een vredesverdrag nog geen
veiligheid garandeert en derhalve Israëlische controle op
de grensgebieden noodzakelijk blijft.
Bijvoorbeeld in het vredesverdrag tussen Egypte en
Israel van 26 maart 1979 staat dat Egypte alles wat in
haar vermogen is moet doen om wapensmokkel naar
Gaza te voorkomen, nu heeft Egypte sinds 28 mei de
grensovergang bij Rafa (Gaza) al voor personen opengesteld en is de Egyptische minister van buitenlandse
zaken Nabil El-Araby in gesprek met de Hamas om de
restricties die er nog zijn verder te verlichten. De
Freedom Flotilla 2 welke eind juni bij Gaza verwacht aan
te komen, is opnieuw een ernstige provocatie mede
gesteund door Gretta Duisenberg,die gelijktijdig Israel
een „tijdelijk verschijnsel” durft te noemen. Wij worden
razend van dit soort uitspraken. Wij kiezen ervoor om
eensgezind samen met de leden van het Amerikaanse
Congres op te staan en onmiskenbaar duidelijk te maken
dat wij onverdeeld achter de democratische staat Israel
en haar vertegenwoordigers staan !

Activiteiten
Ons verblijf gaat niet onopgemerkt voorbij, regelmatig
vragen mensen ons waarom we Nederland hebben
verlaten voor Israel. We kunnen hier heel eerlijk over
zijn, het is zeker niet voor materiële welvaart maar juist
om iets te mogen betekenen voor dit jonge land.
Het is bijvoorbeeld een grote vreugd dat we nu al bijna
2 jaar een zeer speciale vriendschap hebben
opgebouwd met Esther, zij is 83 jaar en de enige
overlevende uit haar woonplaats in Polen. Voor haar zijn
wij nu haar nieuwe familie, en communiceren wij in het
half Jiddisch-Duits en de rest, zoenen we bij.

Familie van Ouwerkerk

Vrijwel alle mensen die we tegen komen zijn heel
vriendelijk en hartelijk, het is voor ons dan ook niet
moeilijk met iemand een afspraak te maken want er
valt altijd wel wat te vieren. We genieten enorm van
de bezoekers die met enige regelmaat vanuit
Nederland bij ons thuis komen, en vervolgens hun
iets kunnen laten zien van Israel. Vaak wordt een
vrij negatief beeld van Israel gevormd over de
media. Niettemin, meestal gaan bezoekers met een
positievere kijk op dit land weer terug naar huis.
Onze ezelin Dori die vorig jaar een zeer ernstig letsel
heeft opgelopen, is volledig hersteld en bovendien
vorige zomer bevallen van een prachtig veulen die
we Mercy noemen.
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