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I k hoop dat deze update u en uw 
familie gezond en wel bereikt. De 
zomertijd is een zeer spannende 
en drukke periode voor ons bij 

Christians Care International. Wij 
werken er hard aan om de laatste hand 
te leggen aan onze programma’s die 
in september aan een nieuw seizoen 
beginnen. Dankzij uw partnerschap, 
gebeden en liefdevolle giften hebben we 
talloze Joodse ouderen, volwassenen en 
kinderen die lijden en alleen zijn weten 
te bereiken. Samen brengen wij Zijn 
kinderen gezond en compleet thuis naar 
Israël en laten we het Joodse volk zien 
hoeveel christenen om hen geven. 
 
Aliyah is het Hebreeuwse woord 
voor “opstijging”. Laten we even 
een stapje terug nemen en hierover 
nadenken. Wanneer we Gods roeping 
om het Joodse volk te laten opstijgen 
beantwoorden, stijgen wij dan 

tegelijkertijd ook op? Wanneer je helpt bij 
het zegenen van een Joods persoon, stijg 
je inderdaad dichter naar God toe door 
een “Mitswa” uit te voeren.  
 
De eenvoudige betekenis van het woord 
“Mitswa” is “gebod”. Het verschijnt in 
die betekenis ongeveer 300 keer in de 
vijf boeken van Mozes. In het algemeen 
betekent “Mitswa” ook “goede daad”. 

Schepper van het universum wil dat er met 
Zijn universum gebeurt, en door datgene 
te doen wat de Schepper wil, zijn we met 
Hem verbonden in lichaam, ziel en geest.  
 
Hoe geweldig en mooi is dat! Samen 
zegenen wij het Joodse volk. God 
zal ons dan zegenen! Als we aliyah 
naar een hoger niveau brengen door 
onze broeders en zusters uit extreme 
armoede, honger en dakloosheid te 
halen, voeren wij een Mitswa uit en 
stijgen wij dichter naar God toe! 
 
Dit zijn spannende tijden, omdat 
we deelnemen aan het vervullen van 
bijbelse profetieën en Gods roeping 
om Zijn kinderen thuis te brengen naar 
Israël. Ik bid dat u met ons wilt blijven 
samenwerken en sterk wilt staan, want we 
hebben nog steeds zoveel werk te doen. 
Onze Joodse broeders en zusters lijden en 
hebben onze hulp heel hard nodig. 
 
Ik wil u nogmaals bedanken dat u deel 
uitmaakt van onze familie bij Christian 
Care International. Moge God u zegenen 
terwijl wij samen onze Joodse broeders 
en zusters zegenen. 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur

Shalom

d Directeur
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C haim, een overlevende van de Holocaust, heeft een 
leven lang terreur en antisemitische aanvallen gezien en 
meegemaakt in Oekraïne. Chaim was slechts 10 jaar oud 

toen het Duitse leger Kiev overnam en speciale SS-eenheden 
klaarstonden om bevelen uit te voeren om alle Joden die daar 
woonden uit te roeien. 
 

Persoonlijke Verhalen

NIEUW JAAR  NIEUWE TERREUR
 DOOR DON HORWITZ 
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Op 28 september 1941 
werd de volgende 
aankondiging overal in de 
stad opgehangen:

 
“Alle Joden in de stad 
Kiev en haar omgeving 
moeten op maandag 29 
september 1941 om 8 uur 
‘s ochtends op de hoek van 
de straten Melnikova en 
Dokhterivskaya (naast de 
begraafplaats) verschijnen. 
Neem documenten, geld en 
kostbaarheden, warme kleding, 
bedlinnen enz. mee. Joden die 
dit bevel niet opvolgen en ergens 
anders worden gevonden, zullen 
worden doodgeschoten. Burgers 
die de door Joden achtergelaten 
woningen betreden en de dingen 
die erin staan wegnemen, zullen 
worden doodgeschoten.” 

 
Toen ze deze aankondiging 
zag, haastte Chaims moeder 
zich naar huis en verzamelde 
alles wat ze maar in een 

oude kussensloop kwijt 
kon. Ze kleedde Chaim in 
verschillende lagen kleren 
aan en vluchtte midden in de 
nacht naar een nabijgelegen 
stad om samen met haar 
geliefde zoon onder te 
duiken. De volgende dag, op 
Yom Kippur 1941, werden 
bijna 34.000 Joden in kleine 
groepen naar de rand van het 
Babi Yar-ravijn gemarcheerd, 
gedwongen zich uit te kleden 
en zij werden vervolgens met
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machinegeweren het ravijn in 
geschoten.  
 
In de twee jaar daarna 
leefden Chaim en zijn moeder 
in angst en trokken zij van 
dorp naar dorp, terwijl ze 
zich verborgen hielden om te 
ontsnappen aan de terreur en 
de executies die zich voor hun 
ogen voltrokken. Uiteindelijk 
kwam het bericht uit Kiev dat 
het grootste deel van hun 
familie, vrienden en naasten 
genadeloos was vermoord 
door de Nazi’s. 
 

Vandaag de dag wordt 
Chaim nog steeds in de 
greep gehouden door het 
trauma van zijn verleden. 
Helaas is de haat tegen 
Joden nog steeds intact en 
neemt ze zelfs opnieuw 
toe. Om bij ons dagelijks 
voedingsprogramma te 
komen moet Chaim langs 
een muur lopen met 
daarop een boodschap 
gericht aan hemzelf en zijn 
Joodse naasten: “Nieuw 
jaar - Nieuwe terreur” voor 
Joden. 
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Uw liefdevolle giften zullen oudere Joodse mensen zoals 
Chaim in leven houden, omdat we hun levens redden en 
hen naar God laten opstijgen. Moge God u zegenen, omdat 
u Zijn roeping om het Joodse volk te zegenen beantwoordt. 

 
Chaim en andere 
oudere Joodse 
mensen hebben 
onze hulp nodig, 
en ze hebben het 
nu nodig. Er is geen 
nieuwe morgen 
voor hen die 
sterven en alleen 
zijn in Oekraïne. 
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I k kan niet zeggen dat 
we altijd ontspannen of 
tevreden zijn als het gaat 

om het beantwoorden van 
Gods roeping om het lijdende 
Joodse volk te bemoedigen 
en te zegenen. Soms zien we 
gewoonweg de noodzaak niet 
vanwege de overweldigende 
aantal diensten die nodig zijn 
om levens van lijdende Joden te 
redden. In dit soort tijden zendt 
God vaak een soms erg pijnlijke 
“wake up call” (schudt ons 

maar om ons dichter naar Hem 
toe te trekken.

Met immens verdriet en 
een bezwaard hart moet 
ik u dit nieuws brengen. 
Wij hebben recentelijk een 
hartverscheurende en tragische 
situatie meegemaakt in Bila 
Tserkva, Oekraïne. Een moeder 
benaderde ons kinderteam 
en smeekte ons om haar 
dochtertje van één jaar en acht 
maanden mee te nemen omdat 
zij niet voor haar kon zorgen. 

“Wees niet bang, want ik ben bij je; vrees niet, want ik ben 
je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen; je steunen met mijn 
onoverwinnelijke rechterhand.” (Jesaja 41:10)

GOD’S “WAKE UP CALL”
 Door Don Horwitz
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Ons levensreddende Kalaniot 
Kindertehuis is alleen opgezet en 
bemand om kinderen van drie jaar 
en ouder op te nemen, hierdoor 
hadden wij een aantal dagen nodig 
om de komst van de jonge baby 
voor te bereiden. Ons team volgde 
procedures en vroeg haar om het 
benodigde papierwerk in te vullen 

de baby te brengen. Tegelijkertijd 
hebben we onmiddellijk een team 
opgesteld dat in staat zou zijn om 
voor een kind van deze leeftijd 
te zorgen. Binnen enkele dagen 
hadden we alles geregeld wat nodig 
was om voor deze dierbare baby te 
zorgen. De nacht voordat de moeder 
haar dochtertje naar Kalaniot zou 
brengen, heeft de vader de baby 
vermoord. We hadden geen enkele 
aanwijzing dat het leven van het kind 
in direct gevaar was.  
 
Deze tragedie liet onze stichting 
schudden op haar grondvesten. 
Wij redden dagelijks mishandelde, 
verwaarloosde en achtergelaten 
Joodse kinderen, maar op deze dag 
is een kostbaar klein leven door 
onze vingers geglipt. God heeft ons 
deze “wake up call” gestuurd om 
ons Kalaniot Kindertehuis uit te 
breiden zodat we nooit meer een 
dierbaar jong Joods leven zullen 

verliezen. Dit was een duidelijke 
boodschap hoe wanhopig en 
gevaarlijk de omstandigheden 
op dit moment zijn voor 
verarmde Joodse families en 
hun kinderen.

Door ons geloof in God zijn we 
verder gegaan en hebben we 
voor een nieuw gebouw gezorgd 
waardoor we 20 extra kinderen 
kunnen opnemen en hebben 
we een speciale noodeenheid 
kunnen bouwen voor baby’s 
in crisis. We moeten nu hard 
fondsen gaan werven om voor 
de extra kinderen te kunnen 
zorgen.

Ik bid dat u met ons wil 
samenwerken en samen 
met ons Gods roeping wil 
beantwoorden. Laten we 
samenwerken om ervoor 
te zorgen dat we er klaar 
voor zijn om elke baby op 
te nemen die een veilige 
noodopvang en liefdevolle 
zorg nodig heeft. Uw 
liefdevolle giften zullen 
niet alleen een lijdend 
kinderleven redden en 
veranderen, maar ook 
grote betekenis geven 
aan de kleine baby die het 
hare verloren heeft.
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T erwijl ik omhoog klom door de donkere en kapotte trappen van 
het oude oostblok-appartementengebouw waar Ludmilla woont, 
concentreerden mijn gedachten zich alleen op de pijn en het immense 
verdriet dat zij moest voelen. Vandaag kwamen we hier om Ludmilla en 

haar vader te ontmoeten om haar voor te bereiden op haar verhuizing naar ons 
Kalaniot Kindertehuis.  
 

LUDMILLA  
ONDER ONZE ZORG
DOOR DON HORWITZ

Persoonlijke Verhalen

“U Heer, verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en 
luistert met aandacht.” Psalm 10:17 
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Ludmilla’s moeder is één jaar 
geleden plotseling overleden aan 
een nare en tragische ziekte die 
haar lichaam snel overnam. Vlak 
na de dood van haar moeder 
ontwikkelde haar vader een 
verslavingsprobleem dat zo 
ernstig was dat hij nu niet langer 
in staat is om voor Ludmilla te 
zorgen. 
 

openzwaaide, werd ik meteen 
geraakt door het immense 
verdriet in Ludmilla’s ogen. Het 
was duidelijk dat ze zwaar leed 
en dat ze onze hulp nodig had. 
Haar vader, die het duidelijk 
vervelend vond dat we er waren, 
was in eerste instantie huiverig 
om met ons te praten, maar ging 
uiteindelijk akkoord. Wat er uit 
zijn mond kwam was schokkend 
en verontrustend, maar het was 
duidelijk zijn verslaving die sprak. 
“Ludmilla is een verwend kind dat 
veel problemen veroorzaakt rond 

het huis. Ze is te afhankelijk en 
moet hier harder werken”.  
 
Deze lieve en extreem gevoelige 
15-jarige houdt zoveel van haar 
vader dat ze de klok rond werkt 

te zorgen. Ze heeft de last van 
de ziekte van haar vader op zich 
genomen en heeft met heel haar 

hart geprobeerd hem te helpen 
om van zijn verslaving af te 
komen. Helaas is dit gewoon te 
veel gevraagd van een 15-jarige, 
en heeft het haar in een diepe 
depressie gebracht.  
 
Op dit moment ontvangt 
Ludmilla intensieve 
psychologische zorg terwijl ze in 
ons Kalaniot-huis woont. Ze heeft 
er moeite mee om zich aan te 

Persoonlijke Verhalen /  LUDMILLA ONDER ONZE ZORG
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passen, maar ze begint zich elke 
dag beter te voelen. We hebben 
met haar vader samengewerkt 
en hem overgehaald om een 

werk- en rehabilitatieprogramma 
te volgen in Israël, waar hij nu 
bezig is om zijn leven weer op de 
rit te krijgen. 

 

Dankzij uw giften zijn wij 
in staat om Ludmilla op te 
laten staan en haar niet te 
laten gaan voordat ze is 
genezen van het immense 
trauma dat ze in haar jonge 
leven heeft opgelopen. 
 
Ons doel is om deze dochter en 
vader in Israël te herenigen, waar 
ze verder kunnen gaan met een 
gezonde nieuwe start in hun leven. 
Dit is waar aliyah allemaal om gaat: 
Joodse levens oprichten zodat ze 
gezond en weer volledig zijn, en ze 
dan thuisbrengen naar Israël waar ze 
zich kunnen richten op God. 
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T ijdens een recente reis 
naar Moskou was ik in een 
taxi onderweg naar een 

Joods weeshuis dat  wij willen 

alleen Russisch, dus het was erg 
lastig om te communiceren. Hij 
vroeg uit welk land ik kwam en ik 
vertelde hem, “Amerika.” Daarna 
was het de rest van de rit stil. Toen 
we de bestemming bereikten, 
wilde hij mij de auto niet uitlaten. 
Hij bleef mij tegenhouden door 
zijn hand omhoog te houden, 
terwijl zijn andere hand zijn zak 
doorzocht. Uiteindelijk haalde 
hij deze munt tevoorschijn en 
zei: “CADEAU! CADEAU VOOR 
JOU!” Ik was verrast en diep 
geroerd door deze gastvrijheid 
en vriendelijkheid. We schudden 
elkaar de hand en lachten 
vriendelijk naar elkaar toen ik 

de taxi verliet. 
 
Deze dag bewees wat ik al wist. 
Ongeacht hoe vaak politieke 
beslissingen mensen in landen 
over de hele wereld onderdrukken 
en kwetsen, zijn we allemaal door 
één feit met elkaar verbonden. We 
zijn allemaal kinderen van God die 
zorgen, liefhebben en geliefd en 
nodig willen zijn. Geen sancties, 
politieke beslissingen of repressieve 
wetten zullen dat ooit wegnemen uit 
onze Goddelijke aard.   
 
Gods liefde verspreiden is 
niet alleen aanstekelijk, het 
is onze missie in het leven. 
Laten we allemaal het kwade 
in de wereld vervangen door 
bruggen van liefde, vrede en 
hoop te bouwen!  

Liefde is Aanstekelijk
Door Don Horwitz
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 “HEB ELKAAR LIEF...”
Adam’s Notitieboek

ADAM RAFFELL, DIRECTOR OF 
MINISTRY DEVELOPMENT

”Heb elkaar lief...” Het is zo eenvoudig en zo 
diepgaand. Niks is zo levensveranderend of 
invloedrijk als het tonen van liefde aan onze 
naasten, met absoluut geen verplichtingen. 
 
Ieder die liefheeft is uit God 
geboren en kent God. Wie niet 
liefheeft kent God niet, want 
God is liefde. (1 Johannes 4:7-8) 
 
Dit is geen sentimentele liefde of de liefde 
van romantische gevoelens. Dit is ‘agape’: 
het zichzelf gevende soort liefde. Het is de 
liefde die betekent dat we onze mouwen 
opstropen, naar mensen luisteren en hen 
geven wat ze het meeste nodig hebben. Dit 
is wat het betekent om onze naaste lief te 
hebben als onszelf (Leviticus 19:18; Matteüs 
19:19). Dezelfde agapa-liefde motiveert 
Christians Care International om samen 
onze missie uit te voeren om onze Joodse 
broeders en zusters die lijden en alleen 
zijn te helpen. Het is absoluut noodzakelijk 
dat we hen begrip, liefde, compassie en 
assistentie tonen als we onze roeping willen 
vervullen om ze echt op te laten stijgen. 

Jezus ging zelfs nog verder toen Hij zei: 
“alles wat jullie gedaan hebben voor een 

 
“Heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, moeten 
jullie elkaar liefhebben. Aan 
jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.” (Johannes 
13:34-35)
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van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie 
voor mij gedaan” (Matteüs 25:40). Jezus 

in nood, omdat het Joodse volk Zijn 
broeders en zusters zijn. Uiteindelijk zijn 
wij dat allemaal! Wanneer we mensen 
in nood helpen, is het Jezus die we 
daadwerkelijk dienen.

Helaas missen we als individuen de 
capaciteit om deze diepte van liefde aan 
iedereen te tonen. Daarom instrueert 
Jezus Zijn discipelen om deze liefde 
eerst aan elkaar te tonen. Er is een 
toename van verantwoordelijkheid: Als 
we geen liefde tonen aan onze familie, 
hoe kunnen we dan verwachten dat we 
weten hoe we het aan de kerk moeten 
tonen? Als we het binnen onze lokale 
leefwereld van de kerk niet kunnen 
tonen, hoe kunnen we dan verwachten 
dat het iets betekent om die liefde aan 
mensen daarbuiten te tonen?

Een vergelijkbaar principe geldt voor 
onze Joodse broeders en zusters. Als 

wij als christenen geen liefde tonen 
aan het Joodse volk dat dezelfde God 
aanbidt, van wie we alle Geschriften 
hebben ontvangen (Oude en Nieuwe 
Testamenten) en dat Jezus’ eigen 
familie is, wat is onze liefde en onze 
gezamenlijke getuigenis aan Jezus 
Christus dan waard? Hoe kan die liefde 
echt zijn als het aan deze broeders en 
zusters voorbij gaat. 

Ons partnerschap samen speelt 
een essentiële rol in het leven 
en ecosysteem van het lichaam 
van Christus. Bij Christians Care 
International is het helpen van het 
Joodse volk onze passie en onze 
roeping. Het is de praktische uiting van 
het Goede Nieuws over Jezus, dat we 
uiteindelijk allemaal willen delen met 
iedereen die er nog niet over beschikt. 

Het komt neer op deze eenvoudige, 
fundamentele leer van Jezus, 
geworteld in het liefhebben van de 
God wiens naam liefde is: “...heb 
elkaar lief.” 
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ONZE KINDEREN
STAAN OP
 DOOR DON HORWITZ

“Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, 
heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen 
die hen zien erkennen: Dat zijn de kinderen die de 
HEER heeft gezegend.” 
(Jesaja 61:9 )
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O nze kinderen staan 
op! Wat een zegen 
is het om onze 
kinderen met een 

lach op hun gezichten te zien. 
Ze komen tot leven zodra 
we hun zielen nieuw leven 
inblazen door middel van onze 
rehabilitatieprogramma’s voor 
kinderen. Diezelfde kinderen 
die werden misbruikt en 
verwaarloosd staan nu op 
als individuen terwijl wij ze 
oprichten naar Israël!  

Alleen dankzij uw 
samenwerking, liefde en 
gebeden zijn wij in staat 
om onze levensreddende 
diensten aan te bieden die 
het leven van onze kinderen 
veranderen. Samen kunnen 
we hen thuisbrengen naar 
Israël, gezond en compleet. 
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Programme Updates
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N atella Boorstyn, 
een nucleair 
wetenschapper, 
werd gedwongen tot 

een radioactieve nachtmerrie 
toen ze werd opgeroepen 
om toezicht te houden op de 
insluiting en het opruimen van 
de kernramp van Tsjernobyl. 
Ze was bekend als liquidateur 
en werd naar de plaats 
van de ramp gestuurd met 
geïmproviseerde beschermende 
kleding gemaakt van loden 
lakens. Dit heeft ertoe geleid 
dat ze is blootgesteld aan een 
dosis straling gelijk aan 1.000 

röntgenfoto’s. Natella heeft haar 
tijd bij Tsjernobyl overleefd, 
maar ze heeft er haar leven lang 
ernstige gezondheidsproblemen 
aan overgehouden die er tot nu 
toe naar hebben geleid dat ze 
bedlegerig is en niet in staat is 
om te communiceren. 
 
Natella en Aaron waren nog 
maar drie jaar getrouwd voor de 
ramp van Tsjernobyl. Ze hadden 
zin om aan hun nieuwe leven 
samen te beginnen en een groot 
gezin te stichten dat zou worden 
ondergedompeld in Joodse 
tradities.  
 

AARON 
EN NATELLA 
  DOOR DON HORWITZ 

Persoonlijke Verhalen
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“Na onze bruiloft spraken 
Natella en ik graag over onze 
toekomstplannen,” zegt Aaron. 
“Haar ogen lichtten op als de 
sterren wanneer we het hadden 
over het krijgen van kinderen.” 
 
De plannen van het paar 
veranderden snel toen Natella 
werd opgeroepen. Ze zetten 
hun hoop en toekomst op 
pauze terwijl Natella haar leven 
riskeerde om de levens van 

anderen te redden. “De nacht 
voordat ze vertrok hielden we 
elkaars hand vast terwijl we 
sliepen,” herinnert Aaron zich. 
“Natuurlijk was ik een beetje 
bang, maar ik vertrouwde 
erop dat onze regering zorg 
zou dragen voor haar welzijn. 
Pas nadat ze was vertrokken 
kwamen er berichten binnen 
over hoeveel liquidateurs 
er stierven. Het was 
afschuwelijk.” 

THIS IS PART OF THE PERSONAL STORIES 
TEMPLATE AND HERES A PULL QUOTE OR

SOME OTHER INFORMATION.

Personal Stories
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Natella was één van de 
90.000-200.000 die het 
werk in het gebied van de 
kernsmelting overleefde. Ze 
kwam uitgeput en mentaal 
getekend voor het leven terug. 
Een paar jaar later begonnen 
haar gezondheidsproblemen 
en deze zijn sindsdien blijven 
bestaan. Aaron heeft altijd 
aan haar zijde gestaan om 
voor haar te zorgen en van 
haar te houden terwijl ze voor 
haar leven vocht.  

“Ik weet niet zeker hoeveel ze 
op dit moment begrijpt, maar 

ik praat tegen haar en zit de 
hele dag bij haar,” zegt Aaron. 
“Zij is mijn liefde en het breekt 
mijn hart om haar zo te zien 
lijden. Ik schakel gedurende 
de dag vaak van boosheid 
naar verdriet. Het maakt me 
woedend om te horen dat 
mensen de Joden de schuld 
geven van de problemen in 
ons land. Kijk naar mijn vrouw; 
kijk naar haar! Dit is de Jood 
die haar leven voor jou heeft 
gegeven, mijn landgenoten. 
Wij zijn degenen die jouw 
problemen veroorzaken? Denk 
nog eens na!” 

Good News /  AARON EN NATELLA
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“Zij is mijn liefde 
en het breekt mijn 
hart om haar zo te 
zien lijden.”

Samen kunnen we Aaron steunen terwijl hij voor 
Natella zorgt tijdens haar laatste dagen. Laten we 
dit paar overspoelen met Gods liefde en hem laten 
zien hoeveel christenen om hen geven door hen 
te voorzien van medische zorg, voedsel, kleding 
en liefde. Laten we hen samen zegenen en ze naar 
God laten opstijgen, precies zoals hij ons heeft 
opgeroepen te doen.
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“Mijn familie heeft me 
maandenlang voor deze dag 
gewaarschuwd,” zegt Eugene. “Ik 
had mezelf voor de gek gehouden 
door te denken dat ze me 
misschien over het hoofd zouden 
zien of vergeten. Dit is duidelijk niet 
het geval geweest. 
 
Als je gaat vechten in Oost-
Oekraïne, leef je in een wetteloze, 
onvoorspelbare hel. Voor een Jood 
is het zelfs nog erger. Ik zou niet 
alleen tegen de rebellen vechten, 
maar ik zou ook het doelwit zijn 
van antisemitische aanvallen 
door mijn medesoldaten. Begrijp 

D e 18-jarige Eugene 
Fursenko ging net zitten 
om zijn ontbijt op te eten 
toen een harde dreun 

op zijn deur hem deed opschrikken. 
De verrassingsbezoeker gaf Eugene 
opdracht om zich te melden aan het 
commissariaat van het Oekraïense 
leger, de instantie die over de 
dienstplicht gaat. Het koude zweet 
brak Eugene uit terwijl zijn hart 
bonsde. Toen hij de voordeur sloot 
trilden zijn handen zo erg dat ze van 
de deurklink afgleden. Eugene liet 
zich op de grond vallen terwijl hij 
het bericht vasthield dat hij als zijn 
doodvonnis beschouwde. 
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me alstublieft niet verkeerd. Ik 
zou met trots vechten voor een 
land dat mij respecteerde en me 
waardig behandelde, maar als een 
Oekraïense Jood zou ik als een 
hond worden behandeld. 
 
Eugene benaderde ons aliyah-
team voor hulp. Tatiana, onze 
hoofdcoördinator, nam Eugene 
persoonlijk onder haar hoede 
en ondernam onmiddellijk actie 
om deze jongeman naar Israël te 
brengen. 

“Ik zou het 
doelwit zijn van 
antisemitische 
aanvallen 
door mijn 
medesoldaten.”
 
Dankzij uw partnerschap en 

samen een groot “Halleluja” 
roepen, omdat Eugene nu aliyah 
heeft gemaakt! Hij zal zich 
binnenkort in Ashdod vestigen, 
waar hij Hebreeuws zal studeren 
en zal acclimatiseren binnen 
zijn nieuwe gemeenschap. “Ik 
wil iedereen bedanken die mijn 
aliyah heeft ondersteund,” zegt 
Eugene. “Er is mij een nieuwe 
kans gegeven in het leven en ik 
ben zo trots om een Israëlische 
burger te zijn. Ik kijk ernaar uit 
om te dienen in het Israëlische 
leger, waar ik kan bijdragen aan 
de bescherming van mijn nieuwe 
thuisland. U heeft mijn leven 
veranderd en mij hoop voor de 
toekomst gegeven! Nogmaals 
bedankt voor uw liefde en 
steun.”
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A natoly Resman, 
geliefde echtgenoot 
en vader, heeft 
zijn hele leven 

hard gewerkt om ervoor te 
zorgen dat zijn gezin goed 
werd verzorgd. Hij vocht 
door een cultuur van intense 
antisemitisme heen om het 
Joodse nalatenschap van zijn 

familie te behouden. Deze 
liefhebbende man was er 
altijd om zijn vrienden en 
naasten te helpen wanneer 
ze hulp nodig hadden. 
 
Vandaag, op 63-jarige leeftijd, 
is het pensioen van Anatoly 
verlaagd naar een magere 60 
euro per maand. Zijn vrouw 
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Natalia ontvangt een pensioen 
van ongeveer 50 euro per 
maand. Overstelpt met 
onkosten realiseerde Anatoly 
zich dat het voor zijn vrouw en 
dochter gewoonweg niet meer 
mogelijk was om te overleven 
in Oekraïne. De enige weg naar 
een betere toekomst was om 
aliyah te maken. 
 
“Mijn vader is mijn held,” 
zegt zijn dochter Elena. “Hij 
is de liefste, aardigste man 
die ik ooit heb gekend. Ik wil 
gewoon dat hij eindelijk kan 
ontspannen in zijn leven zodat 
hij en mijn moeder van hun 
pensioen kunnen genieten.” 
 

Toen we met Anatoly’s zaak 
aan de slag gingen, kwamen 
we er snel achter dat het gezin 
documenten miste die nodig 

waren om verder te gaan in 
het aliyah-proces en die ook 
moeilijk te verkrijgen waren. 
Ons team van experts ging 
onmiddellijk aan het werk 
en binnen enkele maanden 
hebben zij alle ontbrekende 
documenten vervangen, 
waardoor deze geweldige 
familie naar Israël kon 
verhuizen! Wat een zegen is 
het om Gods roeping samen 
te beantwoorden door 
het Joodse volk op te laten 
stijgen en te zegenen.  

“Mijn vader is 
mijn held, hij is de 
liefste, aardigste 
man die ik ooit 
heb gekend.”
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Jesaja vroeg: “Kan een land in 
één dag worden geboren?” 
In 1948 was Gods antwoord 
een duidelijke ‘ja’! We vieren 

dat het zeventig jaar geleden is dat 
het Joodse volk na bijna 2.000 jaar 
ballingschap terugkeerde, maar 
wat houdt een hersteld Israël in? 
De oprichting van de staat Israël 
heeft de wereld veranderd voor 
het Joodse volk. Het vereiste een 
belangrijk keerpunt in de Joods-
christelijke relaties, maar de 
betekenis van Israël is nog niet 
door christenen geclaimd. Voor 
ons is het nu de hoogste tijd om 
te erkennen dat God ons in Israël 
een partner heeft gegeven die Zijn 
herstel van onze wereld dient. 
 
Voor het Joodse volk heeft de 
wedergeboorte van Israël de wereld 
op twee manieren veranderd. Ten 
eerste bood het hen na eeuwen 
van ballingschap en vervolging 
een veilig thuisland. Ten tweede 
herenigde het hen met het land dat 
een integraal onderdeel is van hun 
identiteit en kenmerkende historie 
(wat het ook een onderdeel maakt 
van onze kenmerkende historie 

als christenen). Toen God Abraham 
beloofde dat Hij van hem een groot 
volk zou maken en zei: “alle volken 
op aarde zullen wensen gezegend 
te worden als jij” (Genesis 12:3), 
plaatste Hij de hoop van de gehele 

een bepaalde plek, vanwaar het zich 
in de wereld zou verspreiden. Jesaja 
vatte het perfect samen: 

 
Om een volk te zijn, had het Joodse 
volk een plek op aarde nodig om te 
wonen. In ballingschap konden ze die 
hoop alleen bewaren in de vorm van 
een vonk. Om opnieuw de vlam van 
die missie te ontsteken, hadden ze 
ook hun land nodig. 
 

70 JAAR:  
WAT BETEKENT ISRAËL 
VOOR CHRISTENEN? 
 DOOR ADAM RAFFELL
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“Ik zal je maken tot 
een licht voor alle 
volken, opdat de 
redding die ik brengen 
zal tot aan de einden 
der aarde reikt.” 
(Jesaja 49:6).
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De wederoprichting van Israël heeft in 
feite hun missie opnieuw ontstoken, 
en een plek waar het een tastbare 
invloed had was binnen de Joods-
christelijke relaties. Christenen namen 
(vanaf het moment van de eerste 
Kerkvader) aan dat God het Joodse 
volk had verworpen, vermoedelijk 
bewezen door hun verbannen status. 
Plotseling werd dit denken achterhaald 
en in de volgende decennia deden de 
belangrijkste denominaties ongekende 
uitspraken waarmee ze erkenden dat 
God nog steeds met het Joodse volk 
was. Zonder Israël zou dit ondenkbaar 
zijn geweest! 
 
Dit was een geweldige eerste stap, 
maar het momentum is sindsdien 
vastgelopen met betrekking tot Israël, 
en het draagt personen met Gods 
liefde voor Zijn mensen in hun hart op 
om ons vooruit helpen. We moeten op 
Israël vertrouwen als een wegwijzer 
naar de authenticiteit van het Schrift 
en laten zien dat God Zijn beloften 
nakomt. Maar er blijft iets schitteren 

door afwezigheid in dit beeld als het 
nalaat om Israëls eerder genoemde 
roeping als Gods “licht voor de 
volken” serieus te nemen. Dit is ook 
onze roeping als christenen! Jesaja’s 
beeld van verlossing waar God Zijn 
zaligheid uitbreidt naar de “einden 
der aarde” is ook onze missie, terwijl 
we getuigen van Jezus Christus! 
 
De betekenis van Israël is daarom 
dat christenen en Joden allebei de 
roeping hebben om Gods licht voor 
de volken te zijn. We zijn beiden 
Gods volk, wat betekent dat we 
het toekomstige Koninkrijk samen 
zullen delen wanneer Christus 
op een dag terugkeert om vanuit 
Jeruzalem te regeren! Bij Christians 
Care International weten we dat ons 
ultieme succes van het verspreiden 
van de liefde en het licht van God in 
onze wereld zal worden bevorderd 
door elkaar te zegenen. Onze 
uitdaging is nu om samen op te 
staan om onze gezamenlijke roeping 
en bestemming te omarmen.
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E ugene Fursenko’s aliyah, terwijl 
we de interventie van ons 
aliyah-team volgen, en dat 

hem de gevaren van het dienen in het 
Oekraïense leger als Jood bespaard 
zijn gebleven. Wij prijzen Hem dat 
Eugene nu een leven en toekomst kan 
opbouwen in Israël, waar hij wordt 
geaccepteerd om wie hij is. 

Anatoly en Natalia Resman en hun 
dochter Elena, en voor Gods hand 
die over het werk van ons team 

lag om voor de documenten te zorgen die 
nodig waren voor hun aliyah. We bidden 
dat Anatoly in Israël eindelijk bevrijd zal zijn 
van de stress en armoede die deze familie 
in Oekraïne hebben geplaagd. 

D e opstijging van Joodse 
kinderen waar we elke dag 
getuige van zijn in onze 

rehabilitatieprogramma’s: wij prijzen 
Hem voor de vreugde in hun ogen en de 
lach op hun gezichten nu ze een nieuw 
leven ontvangen. Bid alstublieft voor een 
uitstorting van de Heilige Geest over deze 
kinderen zodat ze verder zullen gaan 
naar Israël en zullen opgroeien tot de 
mannen en vrouwen die God hen heeft 
opgeroepen te zijn.

“Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, 
en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.” 

(Ezechiël 37:6b)

Wij danken God voor:
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voor ons zodat we 20 extra kinderen kunnen 
opnemen in het uitgebreide Kalaniot Kindertehuis. 
Bid u na de tragische moord op een meisje van 
20 maanden door haar vader alstublieft ook voor 
de bouw van een baby-unit, waar kinderen die 
zich in levensbedreigende situaties bevinden 
opgenomen kunnen worden.  We bidden dat God 
ons helpt tijdens ons werk om de herinnering aan 
dit dierbare kind te eren.

Aaron Boorstyn 
die voor zijn geliefde vrouw en Tsjernobyl-
’liquidateur’ Natella zorgt tijdens de laatste dagen 
van haar leven. Bid dat God ons kracht geeft 
terwijl we hen liefde, medische zorg, voedsel en 
kleding bieden. Bid alstublieft dat God de tijd 
die ze samen nog hebben wil zegenen, en vooral 
Aaron in zijn verdriet wil troosten nadat hij Natella 
tijdens de tragische verslechtering van haar 
gezondheid heeft gedragen.

Ludmilla  
die nu fulltime in ons Kalaniot Kindertehuis woont terwijl 
haar vader een werk- en rehabilitatieprogramma in 
Israël volgt. We bidden voor Gods herstel van hun beide 
levens na het verlies van hun echtgenote en moeder. 
We bidden dat Ludmilla zich elke dag beter blijft voelen 
onder onze zorg, en zal groeien in Kalaniot. We bidden 
dat haar vader zal herstellen en dat ze in de nabije 
toekomst herenigd zullen worden en samen een nieuw 
gezond leven zullen starten in het land van Israël. 

“Ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken, ik steek mijn 
vaandel voor hen op. Ze nemen je zonen op hun arm en dragen 

je dochters op hun schouders.” 
(Jesaja 49:22)

Bid alstublieft voor:
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