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"Mijn naam is Igor K. en ik emigreerde 22 jaar
geleden van Rusland naar Israel. Ik gebruik al 18
jaar drugs. Ik wilde heel vaak stoppen, maar het
lukte steeds niet. Ik was ooit getrouwd en ik heb
een zoon, die ik de laatste 7 jaar niet heb gezien.
Ik leefde gedurende 5 jaar op straat en kwam
vaak naar het Aviv Center. Ik ben ook naar
verschillende afkickklinieken geweest. Maar ik
was nooit in staat om het door te zetten. Op een
dag kwam ik naar het Aviv Center om wat te eten
en ik sprak met de vrijwilligers daar. Zij
overtuigden mij om naar een afkickkliniek in
Ashkelon te gaan. Ik woon nu al bijna 5 maanden
in deze afkickkliniek in Ashkelon. Gedurende deze
tijd heb ik over veel dingen in mijn leven
nagedacht. Ik ontving hulp om weer officiele
papieren te krijgen en kreeg medische zorg. God
Igor K. voor en na de opname
begon in mijn leven te werken en ik begon te leren op
Hem te vertrouwen. Gedurende deze tijd heb ik ook de hoop om mijn zoon
weer te zien niet verloren en ik bleef bidden. God openbaarde Zichzelf aan
mij op een wonderbare manier, zij het door droevige omstandigheden. De
directeur van de afkickkliniek kreeg een telefoontje van een jonge man die
vroeg of hij kon deelnemen aan het afkick en rehabilitatie programma. Het
bleek dat deze jonge man mijn zoon was! Mijn vreugde kende geen grenzen,
want ik hoorde dat hij zelf een vrouw en een zoon had, waarvan ik niet op de
hoogte was. Ik had de gelegenheid om mijn zoon over Christus te vertellen
en over bevrijding van verslaving. Ik weet niet wat de dag van morgen brengt, maar ik ben er zeker
van dat zolang ik met God wandel het goed met me gaat. Ik kan de leiders van Aviv Center niet
genoeg bedanken. Aviv Centre is de plaats waar ik God heb ontmoet en waardoor ik naar de
afkickkliniek kon."
Wij willen graag het vreugdevolle nieuws over Valerij met u
delen. We hebben vorig jaar al over Valerij geschreven. Hij is
een man die - nog niet zo lang geleden - stervende was aan de
drugs op de straten van Tel Aviv. Hij kwam naar het Aviv
Center (misschien om wat eten te krijgen). Daar hoorde hij het
Evangelie en dat heeft zijn leven totaal veranderd en hij heeft
het rehabiliatie programma met succes doorlopen. Op het
dieptepunt in zijn leven was Valerij door iedereen verlaten,
zelfs door zijn ouders. Maar nu is deze man hersteld en

gedoopt en heeft hij een verbond met God gesloten, en God beloofd Hem te dienen met een
zuiver geweten.
Nieuws en gebedsverzoeken
Tel Aviv. Het blijft heel druk in ons missie centrum. We verwelkomen veel verslaafden en
geven hen te eten. Veel van hen hebben alle hoop en de zin van het leven verloren. Vlak voor ons
centrum was de hangplaats van vele daklozen, drugs verslaafden, alcoholisten, prostituees en
drugshandelaren. Ze hadden tenten gebouwd en woonden in die tenten, geïsoleerd van de rest van de
samenleving. Aan de ene kant was dit wel makkelijk voor ons, ons operatie gebied was vlak bij het
missie centrum zelf, en we hoefden dus niet ver te gaan om hen uit te nodigen naar het centrum.
Maar tegelijkertijd was het ook een verschrikkelijk plaats. Elke keer als we het verslaafden terrein
opgingen bevonden we ons direct in totaal andere wereld, een wereld waarin angst, duisternis en
dood heersten. Telkens weer waren we er getuige van dat lichamen in zwarte zakken werden
afgevoerd naar het lijkenhuis. Elke keer als we op pad gingen baden we tot God om een oplossing
voor dit gebied. Veel gelovigen hebben dit met ons gebeden. En vandaag kunnen we zien dat God
onze gebeden heeft verhoord! De gemeente (Tel Aviv) heeft de tenten van de drugsverslaafden
verwijderd en er een basisschool gebouwd, met speeltuin waar nu het gelach van kinderen is te
horen. De Heer heeft de duisternis in licht veranderd. Het is interessant om te constateren dat het
bezoek aan Aviv Center hierdoor niet heeft afgenomen, hoewel de verslaafden nu verspreid zijn over
heel Tel Aviv. We blijven de straten aflopen en proberen de verslaafden die niet zelf naar het Aviv
Center willen komen eten en aandacht te geven, en om het Evangelie het hen te delen.
Beersheva. We blijven werken aan ons rehabilitatie centrum in Beersheva. We hebben
normaal gesproken zo'n 8 tot 10 mensen opgenomen die in het centrum wonen. Het aantal mensen is
soms hoger en in die gevallen moeten sommigen in de woonkamer slapen. Om die reden hebben we
2 slaapbanken in de woonkamer geplaatst. Het aantal bedden kan vanwege de sanitaire
voorzieningen echter niet worden uitgebreid, er is maar 1 toilet beschikbaar. Recentelijk hebben we
3 nieuwe mensen opgenomen in Beersheva. Helaas is een van hen midden in het programma weer
vertrokken. Ook heeft een van de ouderen, Dmitrjij, het programma succesvol doorlopen. Hij heeft
een baan gevonden en is vertrokken om op zichzelf te gaan wonen. We hebben hem uitgezegend en
gebeden dat hij blijft wandelen met God. Dus nu er 2 mensen zijn vertrokken hebben we weer 8
mensen in het centrum. Twee van hen zijn in de eerste fase van het programma en de overigen zijn
in de tweede fase van het programma. Alle rehabilitanten wonen de Shabbat dienst van de kerk bij
en de reguliere bijbelstudies die in het
centrum zelf worden gehouden. Op
dinsdagen komen ze meer naar het
centrum in Tel Aviv om de daklozen en
verslaafden te voeden en om het
evangelie met hen te delen. Op dit
moment zijn we in gesprek met een
huiseigenaar om te kijken of we nog
een appartement kunnen huren in een
aangelegen gebouw van het Beersheva
centrum. De reden is dat we zo de
ministry verder kunnen uitbreiden. Dit
"Halfway House" is dan bedoeld voor
tweede fase rehabilitanten. We zullen
Alexei met de rehabilitanten tijdens een bijbelstudie
ook meer vrijwilligers nodig hebben en
bijbelstudiehabilitants at a Bible study
zijn nu actief op zoek naar kandidaten. Blijft u alstublieft bidden voor God's leiding en zegen!

Bidt u alstublieft ook voor de gezondheid van Olga. Ze lijdt nog steeds aan accute rugpijn. Ze
krijgt medicijnen en een fysiotherapeutische behandeling die haar toestand hopelijk zullen
verbeteren.
Dank voor al uw gebed en steun. Moge de Heer u zegenen.
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