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Geliefde broeders en zusters
In deze nieuwsbrief willen we graag vertellen over twee nieuwe mensen die zijn opgenomen in
de Beersheva rehabilitatie kliniek: Kyrill en Dennis (niet dezelfde Dennis waar we de laatste keer
over hebben geschreven). Bidt u alstublief voor hen. Ze zijn een maand geleden met het rehabilitatie
programma begonnen. Hieronder kunt u hun verhalen lezen.
Kyrill is 29 jaar oud. Hij was 12 jaar oud toen hij met zijn familie uit Rusland naar Israel
emigreerde. Hij heeft zijn school met succes afgerond en moest toen dienst doen in het leger. Tijdens
zijn militaire dienst raakte hij bevriend met andere soldaten en ze begonnen veel alcohol te drinken.
“Drinken werd onderdeel van mijn levensstijl”,
vertelde Kyrill. “Ik had niet in de gaten dat het
zich ontwikkelde tot een zware verslaving.
Maar gelukkig had ik gelovige vrienden die me
doorverwezen naar het rehabilitatie centrum in
Beersheva. Dankzij deze rehab en dankzij al het
gebed dat ik heb ontvangen heb ik nu geen
verlangen meer om te drinken en te roken. Ik
ben Jezus dankbaar dat Hij iedereen accepteert
zoals we zijn.”
Dennis is 35 jaar oud. “Ik ben geboren in
Letland, in een normaal gezin met vader en
moeder”, vertelt Dennis. “Ik ben op kickbocking gegaan toen ik zes jaar oud was. Ik deed het goed
op school en had een fijn leven, totdat ik deelnam aan criminele activiteiten.” Dennis kwam op 21
jarige leeftijd naar Israel en ging in een kibboets wonen, samen met andere nieuwe immigranten. Hij
vervolgt: “In het begin verliep alles vrij goed, maar na drie maanden verliet ik de kibboets en ging ik
naar de grote stad om op mezelf te wonen en werken. Maar al snel raakte ik bevriend met jongens
die bij een criminele bende hoorden. Gelukkig is tegen die tijd ook de rest van mijn familie (mijn
moeder, mijn zus en haar gezin) naar Israel geëmigreerd en ik heb toen het leven van de stad weer
achter me gelaten en ben naar mijn familie gegaan, die in een andere kibboets woonde. Ik was erg
blij om weer bij mijn moeder te wonen en haar te helpen. Dit gaf mij echt een zin aan het bestaan.
We woonden in een mooi huis en het gezin van mijn zus woonde vlakbij. Alles ging goed tot de
noodlottige dag dat mijn moeder met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht en we te horen kregen
dat ze terminale kanker had. We probeerden haar zoveel mogelijk te helpen. Ik bezocht haar elke dag
in het ziekenhuis, na mijn werk. Ik kwam op een dag en ze zij: omhels me zoon. Dat waren haar
laatste woorden. Vanaf dat moment verloor ik de zin van het bestaan en ik begon veel te drinken en
drugs te gebruiken. Ik keerde terug naar mijn oude vrienden en criminele activiteiten. Ik begon zeven
jaar lang zwaar drugs te gebruiken en had een aantal keren een overdosis. Toen, op een dag,
ontmoette ik mensen in Tel Aviv die vroegen of ik opnieuw geboren wilde worden. Ik begreep hun
vraag niet, dus ze verklaarden mij dat als ik Jezus Christus aannam als Heer en Verlosser, ik een
nieuw leven kon beginnen. Ik aanvaardde dit en werd daarop opgenomen in het Beersheva

rehabilitatie centrum. Hier voel ik me veel beter, zeker als mijn nieuwe vrienden voor me bidden. Ik
ben dankbaar voor pastor Rudi, en de directeur van het rehab centrum, Alexei en zijn vrouw. En
natuurlijk voor onze Hemelse Vader, Die ons ondersteunt op de weg die we gaan.
Dit is Sergey – iemand die we hebben geholpen in zuid Tel Aviv. Zijn
ouders zijn gescheiden toen hij nog klein was en de scheiding van zijn ouders
had een erg negatieve invloed op zijn leven. Als tiener begon hij met het
drinken van alcohol en raakte erg verslaafd. Toen hij 18 jaar oud was
emigreerde hij naar Israel en leefde hij aanvankelijk op een kibboets. Maar al
snel werd hij weggestuurd vanwege onaangepast gedrag. Hij belandde
uiteindelijk op de straten van Tel Aviv, verslaafd aan alcohol en drugs. Toen
hij 29 jaar oud was, was hij nog maar slechts een hoopje ellende met geen
toekomst. Maar hij begon toen het Aviv centrum in Tel Aviv te bezoeken en ontmoette gelovigen
van een aantal andere Christelijke rehabilitatie centra. Vandaag de dag is hij in een rehabilitatie
kliniek in Ashkelon en gaat het veel beter. Hij leest de bijbel en bidt, en woont graag de kerkdiensten
bij. Bid alstublieft voor hem.
Nieuws en onderwerpen van gebed
We blijven de drugs verslaafden, daklozen en
prostituees in zuid Tel Aviv bedienen met Woord en
daad. De politie heeft de centrale hangplek van de
Nachtelijk verblijf in Aviv Centrum
verslaafden recentelijk gesloten, met als het gevolg dat ze
nu uitgewaaierd zijn over de stad. Maar desondanks heeft
ons Aviv Centrum niet in aandacht afgenomen en vele
verslaafden blijven komen - soms van ver weg - speciaal
ook 's nachts. Recentelijk hebben we meer matrassen
gekocht en de verslaafden kunnen op de bovenverdieping
van het Aviv Centrum slapen.
Momenteel verzorgt onze keuken in het Aviv
centrum ongeveer 1.000 maaltijden per maand en zes tot acht verslaafden van de straat zijn
opgenomen in een van de Christelijke rehabilitatie klinieken nadat zij hebben besloten om het
rehabilitatie programma te volgen.
Samen het paasfeest vieren in onze rehabilitatie
kliniek in Beersheva.
De persoon direct links op de foto is Dennis, over
wie we in deze nieuwsbrief hebben geschreven, Het
gaat goed met hem – prijs de Heer!
Ons rehabilitatie centrum in Beersheva helpt
momenteel de verslaafden die proberen van de drugs
vrij te komen. Bidt u alstublieft voor hen en voor de
mogelijkheid om een tweede fase rehabilitatie
centrum te openen (voor hen die het programma
hebben doorlopen maar nog aanvullende zorg en
aandacht nodig hebben). We hebben recentelijk Pasen
gevierd met hen samen met enkele gemeenteleden van
onze gemeente. Bidt u alstublieft ook voor de missie van Aviv Centrum en het bereiken van de
daklozen en verslaafden en voor hen die aanvankelijk hulp hebben aanvaard, maar helaas zijn

teruggevallen in hun verslaving en levensstijl. Bidt u alstulieft ook voor Irena, een vrouw over wie
we al in veel nieuwsbrieven hebben geschreven. Ze heeft de afgelopen maanden drie keer
geprobeerd een afkik programma te volgen bij drie verschillende Christelijke rehabilitatie klinieken,
maar helaas keerde zij steeds weer naar de straat terug. Wilt u ook Olga en haar gezondheid
herdenken in uw gebeden. Er is nog maar een kleine verbetering in haar situatie opgetreden en het
herstelproces gaat heel langzaam. De toestand van haar rug is nog dusdanig dat zijn slechts
gedurende 10 minuten aaneengesloten kan zitten of staan.
Dank voor al uw gebed en steun and support. Moge God u zegenen!
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