AVIV MINISTRY – for Victims of Addictions and Sexual Abuse
THE NEGEV MINISTRY – Evangelization and Church Planting

MINISTRY UPDATE
UPDATE:
TE: JANUARY - MARCH 2018
2018
Beste gebedsvrienden,
Blijft u alstublieft bidden voor Olga. Ze heeft nu al een jaar en 4 maanden te kampen met
ernstige rugpijn. Ze heeft medisch onderzoek en diverse behandelingen ondergaan, maar zonder
substantiele verbeteringen. Ze is nog steeds aan hus gebonden (we kunnen al wel voor korte
wandelingen rond het huis gaan, maar niet langer dan 15-20 minuten) en heeft continu hulp nodig,
dus ik doe zowel de huishoudelijke taken als de ministery taken en kan het huis slechts voor kort
periodes verlaten. (Gelukkig heeft dit geen negatieve invloed op de bediening en blijft deze
groeien). Aan de andere kant, prijs God, gaat het emotioneel en geestelijk heel goed met Olga en
ze voelt zich dichter bij God dan ooit tevoren!

Tel Aviv Outreach
Vrijwilligers van meer dan 50 verschillende Messiaanse gemeentes werken in het Aviv Centrum.
Het centrum is een plaats geworden waar elke gelovige de voetstappen van Jezus kan volgen om
"de verlorenen te zoeken en te redden". Het volgende getuigenis is door een van onze vrijwilligers
uit Akshelon opgesteld, Viktoria.
"Ik help nu ongeveer een jaar in Aviv Center. Gedurende
deze tijd heb ik vele drugsverslaafden en prosituees ontmoet. Ik
zie dat het gewone mensen zijn, maar gebroken door een
slechte opvoeding of andere levenssituaties. In Aviv centrum
ontvangen ze voedsel, medische hulp en kleding. Ze kunnen er
uitrusten, Christelijke literatuur lezen en getuigenissen van
voormalige drugsverslaafden. Ze kunnen er foto's zien van hen
die het rehabilitatie programme succesvol hebben doorlopen,
naar Christelijke muziek luisteren en zien dat een andere levensstijl mogelijk is..
Ik herinner me een dag dat een
vrouwelijke verslaafde kwam en vroeg
om wat eten om mee te nemen. Ik maakte
een maaltijd voor haar klaar, warmde
het op en stopt het in een mooi tasje. Ze
keek ernaar, keek me aan en zei dat ze
nog nooit zo'n mooie tas had gekregen,
zelfs niet van haar moeder. Toen kwam
een andere vrouw met wonden aan haar
benen. Ze ging zitten en huilde toen een
andere zuster, Dina, haar de voeten
In Aviv Center
waste. Ze begon te huilen omdat ze nog
nooit zo liefdevol was behandeld. Het
lijkt maar een klein iets, maar het is heel belangrijk voor de verslaafden. Hierdoor zijn ze in staat
hun hart uit te storten en kunnen we hen vertellen dat er een levende God is die levens kan

veranderen en echte vrede geeft. Sommige drugsverslaafden benaderen ons en zeggen dat ze
respecteren wat we doen, ze kunnen de liefde van God zien door de mensen heen. Ik weet dat Aviv
Ministry hier een belangrijke rol vervult in het redden van de verlorenen en ik dank God dat ik dit
werk kan doen en voor alle vrijwilligers die hier werken..
En hier is nog een verhaal - over Rosa, onze vrijwilligster uit
Beersheva. Rosa (een arts) kwam regelmatig naar Aviv Centrum om te
helpen met het uitdelen van voedsel en het verzorgen van wonden. Maar
om verschillende redenen kwam ze niet meer. Enige tijd later liep ze op
de markt in Beersheva en voelde dat haar portemenee uit haar zak werd
gerold. Ze draaide zich snel om en herkende de dief, het bleek een van
de drugsverslaafden te zijn die regelmatig in Aviv Centrum kwam. De
verslaafde herkende haar ook, maar rende niet weg. Hij
verontschuldigde zich en gaf haar de portemonnee terug. Na dit incident
begreep Rosa dat God haar riep om haar werk bij het Aviv Centrum te
hervatten..
First medical aid in Aviv Center

Beersheva rehabitatie
rehabitatie centrum
centrum en gebedsverzoeken
gebedsverzoeken
We zijn de Heer dankbaar voor nog 2 mensen die
het rehabilitatie programma hebben afgerond en nu
zelfstandig wonen. Het betekent dat we nu een totaal
van 5 "geslaagden" hebben. We blijven met hen in
contact. Bid u altublieft ook voor hen..
Bidt u alstublieft voor de jonge Roman - een
verslaafde die al een keer of tien in onze rehab is
geweest. De laatse keer stal hij 1000 shekels van een
van de vrijwilligers in de rehab. Ik ontmoette Roman
Rehabilitants and Bible teachers at a meal
daarna in Tel Aviv, en tot mijn verrassing bekende hij
het geld te hebben gestolen. Hij had er spijt van en
wilde het rehabilitiatie programma weer volgen en het gestolen geld terugbetalen. Ik was zo blij dit
te horen! Bid u alstublieft dat Roman deze tijd in staat zal zijn het programma te voleinden en
echte vrede in Christus te vinden.
Ik wil u ook graag vertellen over een andere verslaafde, Igor, die ik al een jaar of twaalf ken.
Hij stond niet open voor contact met ons en was moeilijk te benaderen. Enige dagen geleden kwam
hij echter bij me en vertelde dat hij is begonnen de bijbel te lezen en dat hij zich wilde bekeren van
zijn zonden. Bid u alstublieft voor hem. We zien dat drugsverslaafden soms jaren het Aviv Centrum
bezoeken voordat ze zulke momenten van "verlichting" ervaren, die uiteindelijk kunnen lijden tot
bekering en redding.
Dit is Irena, waar we enige tijd geleden over hebben geschreven. Zij is helaas
nog steeds op straat. Bidt u alstublieft voor haar..

Dank voor uw gebed, zorg en steun!
Moge God u allen zegenen
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