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Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het lana van de schaduw van de dood, over hen zal 

een licht schijnen. Jesaja 9:1,2

             Lieve Vrienden,
Wij danken God voor u allen, vanwege uw verbazende liefde en trouw aan de bediening van Chaim Beshefa.

Red Carpet
Het Oude Busstation in Tel Aviv verandert drastisch. De gemeente heeft er een kleuterschool voor kinderen 
van vluchtelingen gebouwd. De politie sluit dagelijks winkels en bordelen en er is nu een politiebureau bij ons 
in de buurt. Ondanks dit alles, blijven de meiden naar ons centrum toe komen om te eten en voor gebed en 
verzorging door onze bediening. Het gebouw in de buurt, dat wij hadden willen huren, is tweemaal aan een 
pooier verhuurd, die uiteindelijk gesnapt werd door de politie. Hij zit nu in de gevangenis. Ondertussen hebben 
de daklozen drugsverslaafden het opengebroken en gebruikten het om in te slapen, drugs te veerkopen en voor 
prostitutie. Toen de politie dat ontdekte, verzegelden zij de deuren. Maar toch lukte het dezelfde indringers 

om door de achterdeur weer binnen te komen.  Afgelopen 
maandag, toen wij bij het Red Carpet Nail Centre aankwamen, 
ontdekten wij dat er binnen  in dit gebouw brand uitgebroken 
was en het volledig verbrand was. Er was een vrouw die door 
de brandweer van de tweede verdieping gered moest worden. 
Vanwege de brand in dit gebouw naast ons, hebben we nu 
geen elektriciteit in ons Outreach Centrum (We delen de 
electrische bedrading met het gebouw naast ons) Daarom 
zetten wij een tafel en stoelen buiten neer, met al het eten, de 

cake en het drinken, en bedienden de vrouwen op die manier. We 
hadden een bijzondere tijd en er kwam ook nog een politieagent 
langs, die ons bedankte voor het geweldige werk wat wij doen. 
Terwijl wij deze nieuwsbrief schrijven, hebben wij nog steeds geen 
elektriciteit. Dus bidt alstublieft dat de huisbaas de electrische 
installatie snel laat repareren en dat wij onze bediening in het Red 
Carpet Centre kunnen voortzetten.

Het Getuigenis van Natasha
Natasha is in Oekraïne geboren. Een groot deel van haar jeugd was zij alleen. Toen zij een 

tiener was, werkte zij als nanny voor een vrouw, die een bordeel had. Na een tijdje 
probeerde de vouw Natasha ook als prostitué te laten werken. Natasha en 

haar vriend gebruikten drugs en uiteindelijk stemde Natasha 
toe, zodat zij meer geld voor drugs zouden 



hebben. Zij trouwden, maar scheidden later 
weer. Zij besloot om naar Israël te emigreren, en 

tegen de tijd dat zij daar aan kwam, was zij al 9 jaar vrij van 
drugs. Zij was in staat om een gewoon leven te leiden, opnieuw te 

trouwen en te bevallen van haar dochter. Maar de man van Natasha was 
een gevaarlijke man. Hij mishandelde haar en hun dochter en uiteindelijk kwam 

hij in de gevangenis terecht. Natasha kwam in Tel Aviv terecht en viel terug in prostitutie 
en het gebruiken van drugs. Zij moest haar dochter aan haar moeder geven, zodat iemand voor haar zou zorgen.
In 2012 begon Natasha naar het Red Carpet Centre te komen en kreeg al gauw een band met de mensen 
daar. Zij kon open spreken over zichzelf en horen dat God van haar hield en gebed ontvangen. Zij had een echt 
verlangen om uit de drugs en prostitutie weg te breken, maar hoe zij het ook probeerde, het lukte haar niet.
Op een avond ging zij naar een feestje, waar een paar drugsverslaafden haar injecteerden met een drug die een 
vreselijk effect op haar lichaam had. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar zij een tijd lang tussen leven 
en dood zweefde. Na een lange tijd van herstel, realiseerde zij zich dat zij blind zou worden als gevolg van deze 
drugs. Uiteindelijk werd Natasha uit het ziekenhuis ontslagen en overgebracht naar een afkick centrum, om een 
programma van 1 jaar te doorlopen. Wij konden haar daar bezoeken om haar te bemoedigen en naast haar te 
staan. Nu heeft Natasha haar leven aan de Heer gegeven en woont zij in een speciaal 
Messiaans huis voor vrouwen. Hoewel Natasha blind is, heeft zij vreugde en vrede 
in haar hart. Zij bidt ijverig voor de vrouwen, waar van zij weet dat die nog steeds in 
het drugs en prostitutie circuit zitten en wij blijven in contact met haar. Wij kunnen 
zien hoe zij groeit in de Heer, sterker wordt en zelfs straalt!
Bidt alstublieft voor Natasha, voor haar toekomst en dat Gods wil in haar leven 
zal gebeuren. En bidt alstublieft ook voor alle vrouwen, die wij naar afkick centra 
gestuurd hebben, dat zij zullen genezen en herstellen van de trauma’s van hun 
gebroken levens

      Pro Life 
Dalit verbleef al jaren in de buurt van het Oude Busstation in Tel Aviv, verslaafd aan drugs 

en verloren. Twee jaar geleden werd Dalit zwanger, worstelde met de zwangerschap 
en wilde een abortus. Toch was deze baby een prachtig instrument, die er voor 
zorgde dat zij van de drugs af kwam en haar leven veranderde. Het kind van Dalit 
was twee jaar, toen zij opnieuw zwanger raakte. Zij nam via een vriendin (die wij 
hielpen, raad gaven, bezochten en steunden) contact op met ons, en wij zochten 

haar op in haar woning in het noorden van Galilea. Zij werd erg bemoedigd door 
dit bezoek en realiseerde zich dat zij er niet alleen voor stond en dat zij de hulp 

voor haar kind kon krijgen, die zij nodig had. Dit gaf haar de kracht om door te 
gaan met de zwangerschap. Zij zei tegen mij: “Omdat ik weet dat ik gesteund wordt en weet 

dat jullie mij helpen, zal ik niet aborteren ” Zij is nu de moeder van twee kinderen, zij is 
gelukkig en vol liefde en geniet van haar nieuwe dochtertje Adel.

Toch is Dalit haar verleden nog aan het verwerken. Bidt alstublieft voor 
een volledig herstel voor haar.



Echo van een 
baby die gered 
is van abortus

Net geboren en meer onderweg...

Rouwen
Omdat zij een baby verloren hadden door een miskraam, wilden de ouders van de baby het leven van hun 
verloren baby voortzetten, door te investeren in een baby die van abortus gered was. Toen Anat hen sprak, 
Vertelde zij verschillende verhalen van de vrouwen waar we op dit moment mee werken. Zij kozen een vrouw 
die zij wilden helpen uit en zorgden voor al het geld wat zij nodig had om alles te kopen wat zij nodig had voor 
de baby. Zij was zo gezegend en gelukkig. Later ging dit stel samen met Anat bij deze vrouw op bezoek, konden 
haar verhaal horen en kregen een band met haar.

          Seminars
 Wij willen Karin Tolsma en Tjalliena bedanken voor hun komst van 

Nederland naar Israël om ons een manicure/pedicure cursus te geven. 
Tjalliena, die een prof is op dit gebied, trainde onze vrijwilligers en 
we hadden een geweldig leuke en goede tijd waarin we veel leerden 
en dingen met elkaar konden delen. Marisa, die toen opgeleid werd, 

leidt nu het manicure/pedicure deel van het Red Carpet Nagel Centrum en doet dat 
geweldig!
Bidt alstublieft dat als vrouwen behandeld worden, zij zullen ervaren, dat zij 
aangeraakt worden door de handen van God..

               Counselling
« De opleiding van nieuwe consulentes zal in de herfst beginnen »

 « Ons Post Abortus seminar zal na juni van start gaan »
    Bidt alstublieft dat we een Arabisch sprekende consulente zullen 

vinden om op het seminar voor consulentes te komen en 
ook voor de daarop volgende seminars



  “I came that they may have life, and may have it abundantly”. John 10:10

         For Donations:
 Chaim Beshefa      Chaim Beshefa
 First International Bank    Post Box 977
 Account no. 409 590835    Kefar Saba 44109 Israel
 Branch 021 Kefar Saba     Tel + 972 9 7687895
 Swift Code: FIRBILITXXX Israel    Fax + 972 9 7687804 
 IBAN no. is: IL770310210000000590835

Polen
Als gevolg van de documentaire over het leven van Ishai, 
de Holocaust achtergrond van zijn familie en over de bediening, 
die in 2008 door de Poolse Televisie gemaakt is, is er contact gelegd 

met een Poolse voorganger, die Ishai uitnodigde om in Polen te komen 
spreken. Dit is het derde jaar dat Ishai 

daarheen gereisd is. De Joden hebben 1000 jaar 
lang in Polen gewoond en tijdens de Holocaust zijn er 3.000.000 Joden 

geëxecuteerd. Er stierven 3.000.000 Joden in de Tweede Wereld Oorlog. 
Tijdens de bijeenkomsten, voelde Ishai dat er een diep verlangen onder 
de Poolse gelovigen was, om contact met ons te blijven houden en om 
naar ons toe te komen in Israël. De laatste keer dat hij sprak was in een 
lagere school en een middelbarre school in het dorp waar zijn vader 
voor de oorlog woonde. Dit was voordat zijn familie naar het Sobibor 
concentratiekamp werd weggevoerd. Wie had kunnen geloven, dat Ishai 
op een dag een boodschap van leven en hoop zou kunnen brengen in de 
plaats die hem en zijn familie zoveel pijn berokkend heeft?

Wij willen u bedanken dat u naast ons staat in het en ons helpt in dit 
gevecht voor het leven en voor waardigheid voor de uitgestotenen . 

Dank u voor uw gebeden , voor uw steun en voor uw liefde.

Shalom en zegen voor u allen ,
Anat en Ishai
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