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Lieve Mensen
Heel veel liefs en Shalom (vrede van God) toegewenst van ons allemaal!

Over ons dagelijks leven in Israël
Ook in de afgelopen maanden hebben veel familie, vrienden en bekenden van ons
Harold, Tanny en de kinderen een bezoek gebracht aan Rimon 3 in Bat-Hen. Uit
binnen en buitenland mensen aan tafel. Soms wel 3 of 4 nationaliteiten. Meer wel
dan niet gebruiken we met 8 tot 10 mensen samen de maaltijd en ook logees zijn
er vaak. Het is geweldig om met elkaar te praten over het leven in Israel, in alle
facetten. Over de liefde van God voor Zijn volk, het verbond wat God heeft
gesloten met Abraham, Isaac en Jacob voor altijd en Gods liefde voor alle mensen.

Het Midden-Oosten

200.000 raketten gericht op Israel

De spanning in het Midden-Oosten

Aviv Kochavi, het hoofd van de geheime
dienst van het Israëlische leger, de IDF,

loopt nog steeds op. Alle legers staan
op scherp. Een verkeerde manoeuvre
kan een militair treffen tot gevolg
hebben. Met totaal onvoorspelbare
gevolgen. Iran, Israel, Syrie, SaoediArabie, Egypte, Hamas, Hezbollah,
Amerika, de NAVO, Rusland, en
Libanon bijna de hele wereld is erbij
betrokken. Iran blijft Israel en de
wereld provoceren. Bijna elke week
betoogt de Iranese president
Ahmadinejad dat Israel moet worden
vernietigd.

stelt dat er op dit moment 200.000
raketten op
Israel staan gericht: op
steden, scholen, militaire
installaties,
elektriciteitscentrales, waterinstallaties
etc. De meeste van deze raketten staan
opgesteld in Libanon en Syrië, maar ook
in Gaza en in Iran. Volgens Kochavi is
elk tiende huis in Libanon momenteel
een wapenopslagplaats. Sinds vrijdag
avond 9 maart jl. worden er raketten
afgevuurd vanuit Gaza. Tot vandaag
maandag 12 maart zijn er 140 raketten
afgevuurd.

Leugens over Israel
Anti-Israel propagandisten zijn de afgelopen decennia zo succesvol geweest dat het
vandaag de dag mogelijk is om vrijwel elke beschuldiging tegen de Joodse staat te
publiceren. Welke leugens er ook over Israel worden verteld, in de kranten, op de
radio, op tv of op internet, veel mensen geloven het. Dat bleek onlangs weer, toen
er een foto verscheen met een Israëlische soldaat, die met z`n voet op de borst van
een klein Palestijns meisje stond, terwijl hij zijn automatische geweer op haar
gezicht zette. Op de sociale media ontstond grote ophef over de foto. Echter: Er
was iets met de foto aan de hand. De soldaat bleek geen Israëlische soldaat te zijn.
De schoenen en de jas die hij aan had, bleken niet het type te zijn dat Israëlische
soldaten gebruiken. Het meest opmerkelijke was wel dat zijn geweer een
Kalasnikov was, van een type dat Arabische legers gebruiken en geen M16 of M14,
dat de Israëliërs meestal gebruiken. Inmiddels verscheen de originele foto op
internet: de scene maakte deel uit van een straattheater, waar iemand een
Israëlische soldaat speelde die een Palestijns kind onderdrukte. De foto dateert al
van 2009 en werd gemaakt in Bahrein.

Geadopteerde Oma Esther en Opa Dimitri
Esther en Dimitri zijn een deel van ons bestaan. Wekelijks bezoeken we hen, soms gaan
ze mee naar ons huis om de kinderen te zien. Esther en Dimitri zijn dol op de kinderen.
Ze zijn zo ontzettend blij en dankbaar als we hun bezoeken, of mee nemen naar ons huis.
Op zaterdag halen we ze op om mee te gaan naar onze gemeente Beit Asaph in
Netanya. Een hele happening want ze zijn al oud 84 en 95 jaar, slecht ter been en Dimitri
is bijna blind. Het is net een feestje. Ze zitten dan al te wachten in de hal van het
bejaarden tehuis om mee te gaan. Voor hun is dit het enige uitje in de week zo’n beetje.

Regen
Het heeft veel geregend vanaf november. Het meer van Tiberias is nu al 1.76 gestegen,
en al het smeltwater moet nog vanaf de berg Hermon komen. Dat betekend dat er zeker
nog een halve meter bij komt!!

Opa en Oma
Wij worden weer oma en opa!! Andrea en Richard verwachten in augustus hun tweede
kindje!! Het gaat goed met Andrea, Richard en Leviano. Andrea werkt bij de thuiszorg,
Richard in de beveiliging en binnenkort gaat hij bij Nationale Nederlanden beginnen als
financieel adviseur. Leviano is een heerlijk jongetje van 3 jaar. Hij gaat naar de
peuterspeelzaal en houd van zijn familie, spelen met auto’s, logeren bij opa en oma, ijsje

Bid voor Israel en het Joodse volk
Bid voor Israel en het joodse volk, bid voor vrede voor Jeruzalem. De Heer heeft een plan
met het Midden-Oosten, met Israel, met Iran, Syrië, Egypte, met alle landen, met de
wereld. De Heer regeert. Het zal Hem nooit uit de hand lopen, wat er ook gebeurt. Psalm
83, Jesaja 17, Zacharia 12 tot 14, Ezechiel 38 en 39, Daniel, Openbaring, zijn allemaal
Bijbelgedeelten die ons informatie geven over wat er staat te gebeuren. Er staat het
Midden-Oosten, Israel en de wereld nog heel wat te wachten. Maar dwars daar doorheen
zal God Zijn Koninkrijk laten komen.

-

De Kinderen
Noah, David en Jonathan (inmiddels 11, 16 en 18 jaar), gaan nog naar de American
International School. Deze school heeft 12 grades (klassen). Noah zit in grade 5, David in
grade 10 en Jonathan in grade 11. Ze doen het goed op school, hebben het naar hun zin,
veel vrienden en vriendinnen, die regelmatig bij ons thuis komen. David en Jonathan
hebben meegedaan met Volleybal voor school, veel geoefend en in Wenen hebben ze met
hun school meegedaan aan een toernooi tussen internationale scholen en… hun school
de AIS werd nummer 1. Regelmatig doen de hoogste klassen vrijwilligerswerk zoals:
stranden opruimen, meehelpen in tehuizen voor invalide kinderen, weeshuizen etc. Pas
geleden had de bovenbouw een modeshow georganiseerd en het geld wat ze ophaalden,
ging naar een tehuis in Tel Aviv voor dakloze jeugd. Noah speelt vanaf dit schooljaar
trompet (klinkt erg leuk) 2 weken geleden heeft haar klas een concert gegeven met
allemaal verschillende instrumenten.

Voetbal
Levia voetbalt nog bij Makabee Hadera en traint regelmatig mee met het Nationale
voetbalteam voor dames. Jammer genoeg kan ze geen wedstrijden mee spelen bij het
Nationale team omdat ze nog geen Israëlisch paspoort heeft. Levia werkt ook parttime bij
Athena, dat is en project opgezet door de Israëlische regering voor 10 jaar om sport onder
meisjes te promoten. Levia promoot voetbal. Samen met een ander meisje bezoeken ze
scholen door heel Israel. Ze laten dan door demonstratie, oefeningen en spel op muziek
zien hoe leuk voetbal is. Regelmatig wordt ze gevraagd voor kranten interviews en
binnenkort gaat Levia meedoen met 2 televisie programma’s.

De Ezeltjes
Dori en haar jong Merci zijn niet meer in ons bezit. Het werd te kostbaar voor ons.
We hebben ze een paar maanden in Bat-Hen gehad bij een jongen die ook een ezel
heeft. Jammer genoeg werden het geen vriendjes.
Nu wonen ze in Donkeys Haven (de ezel haven). Een fantastische ezel-farm
gesubsidieerd door dieren liefhebbers vanuit Engeland. Er werken daar mensen met
enorme liefde en passie voor alle dieren daar. Ze worden veel vertroeteld daar.
We proberen 2x per maand even te gaan kijken. Leuk voor ons en hun, ze balken het dan
uit van blijdschap.

Geestelijke strijd
Laten we niet vergeten dat hier een geestelijke strijd speelt. De strijd van de wereld van het duister
tegen de wereld van het licht. De strijd van de satan tegen God. Zowel militair maakt hij zich sterkals ook via een aanzienlijk deel van de wereldwijde kerken, namelijk al die kerken waar de
vervangingstheologie wordt aangehangen en geleerd.

Business as a Mission

-

Activiteiten van Tah-or Israel LTD

We zijn druk bezig met het op de markt brengen van de producten waar we in zijn gespecialiseerd.
Laadkleppen van MBB, een goed, betrouwbaar en degelijk merk. We hebben er al veel verkocht
en de mensen die ze gebruiken zijn ontzettend tevreden. Verder verkopen we alle merken laadklep
onderdelen. Gaat ook goed. We zijn natuurlijk relatief nieuw hier maar we zien dat het steeds beter
gaat. Vanaf begin dit jaar zijn we begonnen met de verkoop van 2 nieuwe Israëlische wijnmerken
In Nederland. Na een zoektocht van enkele maanden denken we goed geslaagd te zijn met
Recanati en Arza. We hebben gezocht naar een wijn met een uitstekende smaak, waarbij ook de
werkwijze van de wijnmaker een belangrijke rol speelt. De door ons geëxporteerde wijnen van
Recanati en Arza hebben een bijzonder laag sulfietgehalte. Recanati is in 2001 begonnen met de
wijnproductie en heeft in die relatief korte tijd een zeer goede reputatie in Israel weten op te
bouwen. Met de Yasmin rood en wit menen we geslaagd te zijn in een hele goede, prijs kwaliteit
verhouding. Bij het zoeken naar een kwalitatieve Kidush of Avondmaalswijn is onze keuze op
David’s Harp gevallen. Wijnmakerij Arza maakt al vanaf 1847 onder andere heerlijke Kidush wijn
van druiven uit de buurt van Jeruzalem. Met deze Koshere wijnen hopen we iedereen die Israel
een warm hart toe draagt van een lekker glas wijn te kunnen voorzien. Als je wijn uit Israel drinkt
ben je verbonden met het land. Om Israel te steunen streven we ernaar dit jaar 100.000 flessen te
verkopen. Wilt u weten waar u deze heerlijke wijn kunt kopen zie: www.tah-or.nl

Stichting Grace
Via onze stichting ondersteunen wij vanaf 2007 diverse goede doelen.
Momenteel worden door ons via onze stichting Grace ondersteund:
* 5 adoptie kinderen via stichting compassion zie: www.compassion.nl
* 5 mensen in Bangladesh via India adoptie plan zie: www.ywam-ede.nl/iap
* Ondersteuning fam. Schaap van stichting Petach Tikvah zie: www.petachtikvah.org
* Immanuel evangelische kerk in Bethlehem zie: www.immanuel.ps
* Pro life organisatie Be’ad Chaim zie: www.beadchaim.com
* Stichting Sabra zie: www.sabrafund.org
* Gemeente Beit Asaph in Netanya zie: www.gratefullygrafted.org/ministries/congregations/beit_asaph.htm
* Hulp verlenen aan arme oude Joodse Holocaust overlevenden in Ukraine
* Adverteren in de grootste Israëlische kranten, zie bijlage als voorbeeld in Jerusalem Post.
* Directe hulp aan onze geadopteerde grootmoeder en vader; Esther en Dimitri, zie foto.
* Onderdak en gastvrijheid in ons huis te Bat-Hen.
* Meer over de Stichting Grace zie: www.genade.org
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