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I k wil u en uw familie een zeer 
gezonde en gelukkige Kerst 
wensen.  
 

Terwijl christenen van over de hele 
wereld samenkomen om de geboorte 
van Christus te vieren, verzamelen 
onze Joodse broeders en zusters zich in 
december ook om Chanoeka te vieren. 
 
Ik groeide op in een Joods gezin 
en Chanoeka was één van mijn 
favoriete feestdagen. Op één van de 
acht feestelijke avonden zou er een 

geweldig familiefeest zijn. Er zouden 
Chanoeka-spellen zijn en een heerlijk 
diner in Russische stijl, bereid door 
mijn grootouders die tijdens de 
Russische revolutie voor hun leven 
vluchtten. Al mijn familieleden zouden 
rond de eettafel zitten, waaronder veel 
Holocaust-overlevenden met hun ID-
nummers in hun armen gebrand. Zij 
waren het die altijd stilzwijgend zaten 
met steenkoude gezichten, zonder 
enige emotie. 
 
Ik ben opgegroeid in een overwegend 
Joodse wijk, maar interessant genoeg 
was mijn beste vriend Robbie een 
vrome christen. Robbie en ik waren 
onafscheidelijk en brachten vrijwel 
elke dag samen door. We kleedden 
ons hetzelfde, hielden van dezelfde 
sporten en aten hetzelfde voedsel, 
maar als het op onze feestdagen 
aankwam, waren we als buitenlanders 
die in verschillende landen woonden 
 
Kerstavond doorbrengen bij Robbie 
thuis was magisch. De kaarsverlichte 
kamer waarin de boom stond, was als 

en ik waren de acteurs die urenlang 
bezig waren met het rijgen van 
popcorn met naald en draad. Een pit 
in onze mond, de ander aan de draad, 
terwijl we streng na streng van heerlijk 
klatergoud maakten om aan de boom 
te hangen.  
 
Natuurlijk kwam mijn beste vriend 
met mij mee naar mijn Chanoeka-
vieringen, maar het was duidelijk 

Shalom
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dat hij zich ongemakkelijk en 
geïntimideerd voelde door sommige 
van mijn familieleden die “anders” 
waren dan de mensen die hij 
gewend was. Zijn ondeugende 
glimlach die zo goed werkte dat het 
hem uit de problemen met onze 
leraren hielp, mislukte jammerlijk 
tegen de blanco blikken van mijn 
stoïcijnse familieleden.  

Robbie had geen idee wie mijn 
familie was of wat die tatoeages op 
hun armen waren. Misschien dacht 
hij dat ze niet vriendelijk waren 
of een paar van die ‘hebzuchtige 
Joden’ die ‘nooit blij’ waren waar 
hij over had gehoord. Waarom zou 
hij verder kijken dan die fronsen 
die hem elk jaar begroetten? Hoe 
zou een jonge christelijke jongen 
eigenlijk ooit kunnen weten wat 
voor schade er ontstaat wanneer 
je gedwongen wordt om je partner, 
kinderen, familie en vrienden te zien 
verhongeren tot ze bijna dood zijn, 
en vervolgens worden gemarteld en 
in een rij gezet om te sterven door 
gas, een kogel in het hoofd of door 
zo hard geslagen te worden dat het 
de menselijke natuur tart. Hoe kon 
Robbie dat weten? Hoe kon iemand 
dat weten, tenzij je deze hel zelf hebt 
doorstaan en overleefd.  

Onze Joodse broeders en zusters 
worden vaak verkeerd begrepen 
en onterecht bestempeld met 
antisemitische stereotypen. Hun 
missie om het woord te verspreiden 

dat er maar één God is, de God van 
Israël, was geen geschenk of een 
voorrecht, maar in plaats daarvan 
zo’n gigantische taak dat er vaak een 
doodvonnis aan hing. 
 
God heeft mijn uitgebreide familie 
samengebracht met een reden. 
We moeten een taak uitvoeren 
en een missie volbrengen. Laten 
we leren van de onschuld uit de 
jeugd die Robbie en ik beiden 
deelden in onze onafscheidelijke 
vriendschap door de handen 
ineen te slaan met onze Joodse 
broeders en zusters. Laten we de 
helende kracht van Gods liefde 
verspreiden door daden, terwijl we 

Laten we ook nooit vergeten dat 
de haat, het wantrouwen en de 
onverdraagzaamheid die christenen 
en Joden eeuwenlang van elkaar 
hebben gescheiden, simpelweg niet 
bestaat in onze enige God van Israël.  
 
Moge God u deze kerst zegenen 
dankzij uw daden, terwijl we samen 
zijn roeping beantwoorden om het 
Joodse volk te zegenen en thuis te 
brengen naar Israël. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur. 
 
P.S. Blijf brieven schrijven. Ik 
blijf graag van u horen en met u 
delen.  
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VOOR MISBRUIK, VERWAARLOZING & VERLATING

Geef vandaag op www.ChristiansCare.nl

Uw maandelijks 
gift van €30
of welke gift dan ook voorziet in:

EEN TOEKOMST

Verlaten Joodse kinderen als Misha zijn ernstig misbruikt 
en verwaarloosd. Zonder levensonderhoudende steun & 

psychologische zorg zullen zij het niet overleven.

ONDERDAK

VOEDSEL

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

ER IS GEEN SNELLE OPLOSSING



Persoonlijke Verhalen

LORISSA’S  ALIYAH
 DOOR DON HORWITZ 

“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)
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L orissa, een holocaust-
overlevende, keek de 
dood in de ogen toen ons 

reddingsteam haar hongerig en 
alleen vond. Ik was afgelopen 
februari toevallig in Oekraïne en 
ging met ons team op pad om 
haar toestand te evalueren. 
 
Nadat we over een lange 
onverharde weg waren gereden, 
kwamen we tot stilstand voor een 
vervallen hut. Ik stapte uit de auto 
en bevroor, ongelovig staarde 
ik naar wat ik zag. Mijn eerste 
gedachte was, hoe heeft deze 
vrouw zo kunnen overleven? Toen 
ik dichterbij kwam, merkte ik dat de 
ramen aan de voorkant gebroken en 
bedekt waren met stukken karton. Al 
deze kapotte ramen en geen warmte 
midden in de winter. Niemand zou 
ooit zo moeten lijden.  
 
Bij binnenkomst in het huis 
van Lorissa, werd ik aan haar 
voorgesteld. Haar gezicht was zwaar 
verweerd en haar ogen waren moe 
van een leven lang lijden. Haar ene 
kamer bestond uit een klein bed, 
een kleine koelkast, een kachel die 
niet meer werkte en een kleine 
kapotte tafel. Een dun opgehangen 

katoenen laken was haar enige 
bescherming tussen de kapotte 
ramen en het bed waarin ze sliep. 
Het was werkelijk een wonder 
dat Lorissa nog leefde, want de 
meesten in haar situatie zouden 
zeker zijn omgekomen. 
 
Ons team kwam in actie en 
ontwikkelde een complex 
rehabilitatieplan. We hadden 
haar eenvoudigweg in leven 
kunnen houden door haar 
ramen te repareren en wekelijkse 
voedselpakketten te leveren, maar 
dat is niet wie we zijn en zeker niet 
wat God van ons zou verwachten. 
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Lorissa deelde haar droom met ons en 
liet weten dat ze naar huis wilde gaan 
om tijdens haar laatste jaren in Israël 
te wonen.  
 
Samen met uw liefdevolle giften, 
hebben we onze mouwen opgestroopt 
en zijn we aan het werk gegaan. 
We hebben Lorissa voorzien van 
voedsel, kleding, medische zorg 
en rehabilitatiediensten. Elke dag 
bliezen we nieuw leven in haar 
gebroken lichaam en ziel, en elke 
dag antwoordde Lorissa door steeds 
levendiger te worden. 
 
Op een warme morgen in augustus 
klopte ons reddingsteam op haar 

voordeur. Lorissa, Lorissa... 
doe de deur open! Toen ze de 
deur opendeed, kreeg ze de 
verrassing van haar leven. “Onze 
geliefde Lorissa, we hebben je 
dromen waargemaakt. Je aliyah 
is goedgekeurd!” 
 
Op die dag hebben we haar 
tranen van verdriet veranderd in 
tranen van vreugde.  
 

Mijn medestrijders 
van liefde, dit is wat 
het betekent om 
te werken als Gods 
handen en voeten.
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We sloegen onze liefdevolle armen om een lijdende Holocaust-overlevende 
heen, iemand die de hoop op het leven had opgegeven, en hebben haar 
niet alleen gered, maar haar ook thuis naar Israël gebracht. Wat een zegen! 
 
Ik bid dat u onze door God gegeven missie zult blijven ondersteunen, zodat 
we Zijn roeping om Israël en het Joodse volk te zegenen kunnen blijven 
beantwoorden.

Good News Update / 8



M ijn hart voelt zo zwaar 
wanneer ik de opkomst 
van antisemitisme over 
de hele wereld zie. De 

meeste mensen lezen of kijken naar 
deze vreselijke gebeurtenissen in 

kranten of op televisie. Ik ben op een 
bepaalde manier vervloekt, want God 
heeft me persoonlijk getuige laten 
zijn van het kwaad van de haat die 
neerdaalde op mijn Joodse broeders 
en zusters die in Oekraïne wonen. 

Een gebed van Babi Yar
Door Don Horwitz
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Met die vloek, of moet ik zeggen het 
besef, maak ik een belofte om op te 
staan tegen deze walgelijke misdaad 
tegen de mensheid.  
 
Ik beloof geen gelegenheid voorbij 
te laten gaan waar ik mensen wiens 
onwetendheid hen in staat stelt mijn 
broeders en zussen te vernederen 
en pijn te doen, kan opvoeden. 
Ik zal STOP NU zeggen tegen 
stereotypering, wrede grappen 
en gruwelijke scheldwoorden die 
al eeuwenlang gebruikt worden 
om mijn volk te beschrijven. Ik zal 
alles wat in mijn vermogen ligt 
doen om deze afschuwelijke haat 
te vervangen door liefde, Gods 
liefde en Zijn geschenk van eeuwige 
vriendelijkheid die wordt vergeten 
door hen die haten. 
 
Ik bid dat u mij zult helpen in deze 
strijd tegen het kwaad, want samen 
worden we sterker en wordt onze 
stem luider!  
 
Luister naar dit gebed van Babi 
Yar in Kiev, Oekraïne, waar op 29 
september 1941 meer dan 33.700 
van onze Joodse broeders en zusters 
naar hun dood werden geleid.

Heer, ik open mijn hart, 
zodat de kracht van 
uw liefde vrij in mij 

zal stromen en mij in staat zal 
stellen in Uw naam op te staan 
tegen deze haat die niet in deze 
wereld thuishoort. Stel mij in 
staat, mijn God, om op te staan 
en STOP te zeggen wanneer 
het kwaad van antisemitisme in 
mijn aanwezigheid opduikt. Sta 
mij toe om ouderen, jongeren, 
onschuldigen en gezinnen te 
beschermen die geen kracht meer 
hebben om te vechten in deze 
oorlog voor U, onze enige God van 
Israël.  
 
Mijn Heer, breng mij in grote 
getalen christenen die aan 
mijn zijde zullen staan en een 
eeuwige muur van bescherming 
zullen bouwen voor Uw volk, het 
Joodse volk, dat we ten koste 
van alles moeten beschermen, 
liefhebben en omhelzen. Want 
hen omhelzen is hetzelfde als U 
omhelzen... Amen
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Persoonlijke Verhalen

NATELLA & SLAVA
 DOOR DON HORWITZ 
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I k ben net terug van mijn 
reis naar Oekraïne en 
het breekt mijn hart om 
het niveau van pijn in de 

Joodse gemeenschappen te 
zien. Woorden kunnen niet 
omschrijven hoeveel onze 
Joodse broeders en zusters 
lijden. 
 
Net voordat ik in Kiev 
aankwam vond onze 
reddingsdienst Natella en 
Slava, 87-jarige Holocaust 
overlevenden, opgesloten 
in hun oude Sovjet stijl 
appartement op de 
vijfde verdieping van een 
gebouw zonder lift. Slava 
is ziek en lijdt aan een 
verslechterende huidconditie 
die hem ongelofelijk veel 
pijn veroorzaakt. Natella, al 
67 jaar zijn vrouw, wikkelt 
de spreidende wonden op 
zijn benen wanhopig in oude 
vodden en keukenpapier in 
een poging het bloeden te 
stoppen. Haar hart breekt 
omdat zij haar geliefde man 

elke dag zoveel ziet lijden. 
 
Ik bezocht dit lieve stel 
en op het moment 
dat ik binnenliep gaf 
Natella mij met tranen in 
haar ogen meteen een 
lijst met medicatie en 
benodigdheden die Slava 
wanhopig nodig heeft. Zij 
smeekte mij om haar man 
zijn leven te redden.  
 
 Ik sloeg mijn armen 
om haar heen 
en vertelde haar 
hoeveel mijn familie 
bij Christians Care 
International om 
haar en haar man 
geeft.   
 
Ik verzekerde haar ervan 
dat wij naast hen zullen 
staan en hen met medische 
zorg, voedsel en liefdevolle 
gezelschap zullen voorzien 
zodat zij nooit meer alleen 
zullen zijn. 
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Sla met ons de handen ineen om dit lieve 
stel te zegenen in hun nood. Samen met uw 
gebedsgeschenken kunnen wij hen overspoelen 
met Gods liefde terwijl wij hen van levensreddende 
zorg voorzien. 
 
Moge God u door uw acties heen zegenen terwijl wij samen het 
Joodse volk zegenen.
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DE VERLOREN KINDEREN
VAN ISRAËL VOEDEN
 DOOR DON HORWITZ

Programma Updates

“...wanneer je de 
hongerige schenkt 
wat je zelf nodig hebt, 
en de verdrukte gul 
onthaalt, dan zal je licht 
in het donker schijnen, 
je duisternis wordt 
als het licht van het 
middaguur.” 
(Jesaja 58:10)
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W at ik zo mooi vind 
aan onze missie, 
is dat we de enige 

christelijke dienst zijn die 
directe diensten verleent aan 
Joodse gemeenschappen in 
de voormalige Sovjet-Unie. We 
nemen de muren van haat en 
angst die christenen en Joden 
al eeuwenlang verdelen weg, 
en we vervangen ze met liefde, 
vertrouwen en wederzijds 
respect. Het resultaat is een 
partnerschap dat levens zegent 
en redt door de kracht van Gods 

eeuwige liefde.  
 
Dit is één van onze 
kindervoedselprogramma’s 
in Oekraïne, waar ons 
partnerschap levensreddende 
maaltijden biedt aan meer 
dan 170 kansarme Joodse 
kinderen. Ik nodig u uit voor 
een rondleiding achter de 
schermen, zodat u kunt zien 
hoe uw liefdevolle giften 
worden gebruikt om de verloren 
kinderen van Israël te zegenen 

 

Good News /  DE VERLOREN KINDEREN VAN ISRAËL VOEDEN
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Mijn familie, u 
doet een echte 
Mitzvah (een goede 
daad) door deze 
prachtige kinderen 
te voeden. 
 
U voedt niet alleen hun 
lichamen, maar u voedt hun 
ziel door hun leven te redden 
en ze op te laten staan.  
 
Samen hebben we zoveel 
meer werk te doen, want er zijn 
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duizenden Joodse kinderen 
die in de voormalige Sovjet-
Unie in armoede, repressie 
en wanhoop leven. Met 

ondersteuning kunnen we 
onze voedingsprogramma’s 
uitbreiden en jonge Joodse 
levens redden, net zoals God 
ons heeft opgeroepen om te 
doen. 
 

Deze kinderen 
hebben onze liefde 
en onze zegeningen 
hard nodig, zodat 
we ze sterk genoeg 
kunnen maken om 
naar huis te gaan, 
naar Israël.
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EEN  
KERSTZEGENING
 DOOR DON HORWITZ 

Programma Updates
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M
ijn broeders en 
zusters, God heeft 
ons geroepen om 
Zijn kinderen te 

zegenen, en samen beantwoorden 
we door de verloren kinderen van 
Israël te vinden en te verzorgen. 

Tegenwoordig hebben we door uw 
liefdevolle partnerschap meer dan 
1.700 kansarme Joodse kinderen en 
wezen onder onze hoede. Halleluja!!!   
 
Samen tillen we hen op uit 
levensbedreigende omstandigheden, 

ze vervolgens tot God, terwijl we 
hun gebroken zielen nieuw leven 
inblazen. We brengen deze eens 
misbruikte, verwaarloosde en 
verlaten Joodse kinderen thuis naar 
Israël, gezond en volmaakt. Dat is 
waar onze missie samen allemaal om 
draait!  
 

 
“...Breng mijn zonen 
terug van verre, 
mijn dochters van de 
einden der aarde...” 
(Jesaja 43:6)
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Ik ben zo verheugd en gezegend dat 
ik u kennis kan laten maken met 
vier van onze afgestudeerden van 
Project Kadima die nu naar Israël 
zijn verhuisd! Wat een zegen is het 
om hen op te voeden met onze 
christelijke liefde en ze te zien bloeien 
in het land! Samen werken we hard 
als Gods handen en voeten omdat we 
helpen bij het vervullen van bijbelse 
profetieën. Amen! Amen!! Amen!!!

We namen Alex onder onze 
hoede door hem te voorzien 
van voedsel, kleding en een 
opleiding van wereldklasse. 
Toen tilden we hem op naar 
het volgende niveau in Kadima 
door hem vaardigheden te 
leren om zelfstandig te leven 
zodat hij klaar was voor de 
snelle Israëlische levensstijl. 
Hij leeft nu zijn droom in Israël, 
want hij begint aan zijn studie 
om computerprogrammeur te 
worden! 

D e 17-jarige Alexander 
heeft er van jongs 

af aan van gedroomd om 
computerprogrammeur te 

getalenteerde jonge man had 
een leven vol uitdagingen voor de 
boeg in de onderdrukte Joodse 
gemeenschappen van Oekraïne.  
 

P otentie, potentie, potentie, is 
alles wat we in deze 16-jarige 

Kirill zagen. Deze getalenteerde 
tiener was vol leven, maar kon 
nergens anders heen dan ten 
onder  in de afbrokkelende 
economie van Oekraïne.  
 

Kirill

Alexander
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Nadat Kirill in Kadima is geplaatst 
en hij een intensieve training heeft 
gekregen, komt hij nu volledig tot 
zijn recht! Deze jonge man droomt 
er van om econoom te worden 
nu hij aan zijn studie in Jeruzalem 
begint! Ik twijfel er niet aan dat hij 
zal slagen! 

presteerde op school, hebben 
we haar in Kadima geplaatst, 
waar ze echt tot bloei kwam. Ze 
woont nu in Israël en studeert 
om uiteindelijk verpleegster te 
worden! 

Tanya had zoveel dromen 
voor haar toekomst, 

maar ze wist dat haar kansen 
om ze waar te maken klein 
waren als ze in Oekraïne 
bleef. We plaatsten Tanya in 
ons onderwijsprogramma en 
voorzagen haar van maaltijden, 
kleding en onze liefdevolle 
zorg. Nadat ze extreem goed 

Lena is een echte lieverd 
met een geweldige 

persoonlijkheid. Haar leven was 
vol uitdagingen als Joodse tiener 
in Oekraïne. Dat veranderde 
allemaal toen we haar onder 
onze hoede namen en haar 
voorzagen van een opleiding op 
wereldniveau en humanitaire 
steun. En wauw, Lena stond op!  
Ze studeerde en werkte hard in al 
haar lessen in Kadima en woont 
en studeert nu in Israël!  
 

Lena

Tanya
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Het is overweldigend mooi om 
de kansen te zien in de levens 
van deze kinderen.   
 
Wat is het een zegen 
om als Gods handen en 
voeten samen te werken 
door ze groot te brengen!  
 
Helaas is er geen tijd om het 
te vieren omdat er duizenden 
andere Joodse kinderen zijn die 
lijden en alleen zijn. Ze hebben 

dringend onze hulp nodig 
en ze hebben het nu nodig, 
voordat hun tijd om is.  
 
Uw liefdevolle gift zal ons 
in staat stellen om ons 
levensreddende kinderwerk 
uit te breiden, omdat 
we samen Gods roeping 
beantwoorden om de 
verloren kinderen van Israël 
te zegenen en thuis te 
brengen.
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E lke december vieren Joden 
en christenen twee zeer 
verschillende feesten. Wij 
vieren de geboorte van Jezus, 

terwijl de Joodse mensen Chanoeka, 
het “Feest van Toewijding” vieren. Ik 
heb mezelf vaak afgevraagd of er echt 
een relatie is tussen kerst en Chanoeka. 
Die is er, en het is een diepgaande: Ze 
gaan beide om het Licht van God! Beide 
belichamen een waarheid die misschien 
het best is samengevat in de woorden 
van Martin Luther King, 

HET LICHT VAN GOD  
 DOOR ADAM RAFFELL

Good News /  FEATURE

 
“Duisternis kan geen duisternis 
verdrijven, enkel het licht is 
daartoe in staat. Haat kan 
geen haat verdrijven, enkel de 
liefde is daartoe in staat.”

 
U weet misschien dat met Chanoeka een 
grote Joodse overwinning op een Griekse 
tiran-koning wordt herdacht. Het “Feest 
van Toewijding” stelt die overwinning 

de achtergrond. Chanoeka gaat nu in 
plaats daarvan over een wonder. 
 
Direct nadat de ontheiligde Tempel was 
bevrijd, bleef er slechts één verzegelde 
kruik van geconsacreerde olie over voor 
de tempellamp die voortdurend moest 
branden (Leviticus 24: 4), genoeg olie om 
één dag te branden. Toen de mensen de 
lamp aanstaken, bleef hij acht dagen lang 
branden, net lang genoeg om meer olie 
te produceren om ervoor te zorgen dat 
hij kon blijven branden. De boodschap is 
simpel: waar de militaire overwinning niet 
standhield, deed de olie in de lamp dat 
wel. Het werd een profetische uitspraak 
over het licht van God dat scheen in de 
levens van het volk van Israël.   
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Met Kerstmis vieren we Jezus, de Jood 
geboren in een nederige stal in Bethlehem, 
niet als een gekomen overwinnaar maar 
als een lichtgever; niet als een militaire 
leider, maar als een dienende koning. In de 
woorden van het evangelie van Johannes,  
 
“Het ware licht, dat ieder mens verlicht en 
naar de wereld kwam.” (Johannes 1:9) 
 
God is licht voor ons wanneer een 
groot deel van onze wereld is gehuld 
in duisternis. De Bijbel leert dat er ook 
duisternis in ons eigen menselijke hart 
is en dat het licht van God die duisternis 
wegjaagt op een manier die even 
onweerstaanbaar is als liefdevol. Dat is 
wat het betekent om te zeggen dat Gods 
licht heilig is. Zijn verlossende kracht 
verandert ons van binnenuit en stelt 
ons ook in staat de wereld om ons heen 
te veranderen wanneer we Gods licht 
weerspiegelen. 
 
Kerst en Chanoeka geven Joden en 
christenen de opdracht om het licht van 
God te weerspiegelen dat ons opdraagt 
recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan met Hem (Micha 
6:8). Meer nog, in de afgelopen decennia 
heeft het christenen wakker geschud om 
Zijn licht binnen het Joodse volk te zien: 

het blijvende wonder van Chanoeka. 
Velen herkennen nu ook het moderne 
wonder dat zich afspeelt voor onze 
ogen terwijl de Joden huiswaarts gaan 
naar Israël in overeenstemming met 
de bijbelse profetie, en Gods roeping 
in Jesaja 49:22 horen om de grote 
verzameling te vergemakkelijken, 
 

vreemde volken, ik steek mijn vaandel 
voor hen op. Ze nemen je zonen op 
hun arm en dragen je dochters op hun 
schouders.”

 
Samen zullen we door de duisternis 
van haat en antisemitisme in deze 
kostbare levens schijnen die zo 
wanhopig onze hulp nodig hebben. 
We zullen troost, vrede en liefde 
brengen die afkomstig is van 
christenen die om hen geven.

 
Dus laten we tijdens deze 
adventsperiode het licht en 
de liefde van God verspreiden 
wanneer we onze hand 
gemeenschappelijk uitsteken 
naar onze Joodse broeders en 
zusters.
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M ijn familie, we zijn een missie aangegaan die veel uitdagender en 
veeleisender is dan ik me ooit had voorgesteld. Samen zijn we 
Gods werkers geworden. Wij zijn een eenvoudige organisatie die de 
handen uit de mouwen steekt en door onvoorstelbare uitdagingen 
heen vecht om het leven van Joodse kinderen, gezinnen, senioren en 

overlevenden van de Holocaust te redden. 
 

 
OLGA EN ELENA  
DOOR DON HORWITZ

Persoonlijke Verhalen
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Er is geen weg terug wanneer het om 
een mensenleven gaat. Als God onze 
ogen op Zijn lijdende kinderen richt, is 
er maar één optie. Het is niet onze taak 
om te beoordelen wie onze hulp waard 
is of hoeveel we ons kunnen veroorloven 
om te helpen. Dit is wat onze dienst en 
ons partnerschap zo bijzonder maakt. 
Samen worden we geroepen en samen 
antwoorden we. 
 
In Oekraïne is de pijn en het leed 
waarmee onze Joodse broeders en 
zusters worden geconfronteerd niet 
losstaand, het is overal. Elena is dochter, 
verpleegster en verzorger van haar 
93-jarige moeder, Olga, die bedlegerig 
is op een kapotte bank en lijdt in de 
laatste dagen van haar leven. Deze ooit 
zo sterke overlevende van de Holocaust 

in plaats van professioneel en met 
compassie verzorgd te worden in een 
goede instelling.  
 
Naast haar zitten en haar zien lijden is 
onbeschrijfelijk. Eerst was ik woedend. 
Dit is 2018! Dit is barbaars, absurd 
en walgelijk! Hoe kan dit zo zijn! Deze 
prachtige, gebroken vrouw heeft 

medische zorg nodig, en ze heeft het 
nu nodig! Daarna nam de realiteit het 
weer over, zoals altijd bij elk bezoek aan 
Oekraïne. Ik wou dat ik kan zeggen dat 
dit een op zichzelf staand incident is, 
maar dat is het niet voor mijn lijdende 
Joodse broeders en zusters. Dit is hun 
realiteit.  
 

Dit feestseizoen vraag ik 
u om met mij de handen 
ineen te slaan, omdat we 
samen sterker zijn. 
 
En nu hebben we alle kracht nodig 
die we kunnen krijgen om het lijden in 
Oekraïne weg te nemen.  
 
Met uw liefdevolle ondersteuning 
kunnen we voor onze zuster Olga en de 
duizenden anderen zoals haar zorgen, 
net zoals God ons heeft opgeroepen te 
doen. Er zijn zoveel van onze broeders 
en zusters die onze hulp nodig hebben 
voordat hun tijd op is.  
 
Moge God u zegenen voor uw liefdevolle 
daden om het Joodse volk tot zegen te zijn.

Persoonlijke Verhalen /  OLGA EN ELENA
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WELKOM IN
ANATEVKA! 
 DOOR DON HORWITZ
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H et zou kunnen dat 
u zich de naam 
Anatevka kunt 
herinneren. Het was 
de Joodse getto waar 

Tevye de Dairyman van Joseph Stein’s 
enorm beroemde 
musical “Fiddler on 
the Roof” plaatsvond. 
Tevye woonde in het 
tsaristische Rusland, 
waar veel van wat nu 
Oekraïne is ook bij 
hoorde. 
 
Ik heb nieuws voor 
u! Anatevka is 
vandaag net buiten Kiev weer tot 
leven gekomen. Ontwikkeld door de 
opperrabbijn van Oekraïne, huisvest 

de gemeenschap nu meer dan 200 (en 
dat aantal groeit) ontheemde Joodse 
vluchtelingen en wezen uit de oorlog 
in Oost-Oekraïne.  
 
Ik ben zo blij om u te vertellen dat CCI 

net een partnerschap 
heeft gevormd met 
de opperrabbijn 
en Anatevka om 
revalidatie te bieden 
aan onze Joodse 
broeders en zusters 
die zo verschrikkelijk 
getraumatiseerd zijn 
door de gevechten. 
Ze hebben allemaal 

de verschrikkingen van deze oorlog 
meegemaakt en hebben alles verloren 
wat ze bezaten toen ze werden 

Programme Updates
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gedwongen te vluchten voor hun leven. 
Velen lijden aan posttraumatische 
stressstoornissen en hebben dringend 
onze liefdevolle zorg nodig. 
 
Ons programma werd op 1 oktober 
in Anatevka gelanceerd, toen ons 
therapeutisch team van psychologen 
en maatschappelijk werkers operaties 
opzette en de behoeften van de 
gemeenschap en de Joodse school, 
waar meer dan 230 kinderen zijn 
ondergebracht, begon vast te stellen. 
 
Dit is wat we doen, mijn familie. We 
bouwen vertrouwen op, doorbreken 
barrières en slaan de handen ineen met 
de Joodse gemeenschappen in Oekraïne. 
Samen laten we onze onderdrukte en 
misbruikte broeders en zusters opstaan 
en genezen hen, zodat ze vooruit kunnen 
gaan en thuis kunnen komen in het land 
dat God hen beloofd heeft.  
 

Onze missie en 
roeping is bijzonder. 
Wij zijn Gods krijgers 
die onvermoeibaar 
samenwerken om de  
bijbelse profetie te 
vervullen.  
 
We bevinden ons in een kritieke tijd en 
we moeten nu handelen de duizenden 
en duizenden Joodse mensen die in 
levensbedreigende omstandigheden 
leven, te zegenen en te redden. 
 
Uw liefdevolle gift zal ons in staat 
stellen om onze door God gegeven 
missie voort te zetten en uit te 
breiden. 
 
Mode God u zegenen terwijl we 
samen onze broeders en zusters 
zegenen.
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 “CHRISTENEN DIE OPSTAAN”
Adam’s Notitieboek

ADAM RAFFELL, DIRECTOR OF 
MINISTRY DEVELOPMENT

We doen dit door Gods roeping in 
Jesaja 49:22 te beantwoorden. Of we 
ons ervan bewust zijn of niet, elke keer 
als we levensreddende zorg bieden en 
Holocaust-overlevenden zoals Lorissa 
ondersteunen bij het maken van aliyah, 
zetten we een volgende stap in een reis 
die ons dichter bij Gods doel voor ons 
leven brengt. Dat is omdat God een plan 
heeft voor het Joodse volk, waarvan Hij 
innig houdt, en als u hen zegent, brengt u 
uzelf op één lijn met Gods hart en met Zijn 
toekomstplannen voor de verlossing van 
de wereld, die ook het Joodse volk omvat. 
 
Het wonder van Israël is van cruciaal 
belang, want op een dag zal Gods 
koninkrijk zich vanuit Jeruzalem 
uitstrekken naar alle naties. Zacharia, die 
over die tijd spreekt, geeft deze prachtige 
illustratie van de betekenis van het 
zegenen van het Joodse volk: 
 
...tien mannen uit volken met verschillende 
talen zullen een Joodse man bij de slip van 
zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij 
willen ons bij u aansluiten, want we hebben 
gehoord dat God bij u is.” (Zacharia 8:23)

 

 
Israël vertegenwoordigt vandaag 
een tastbare vervulling van 
bijbelse profetieën in tijd en 
ruimte! De woestijn bloeit! Het 
Joodse volk heeft na 2.000 jaar 
een thuis! Letterlijk nergens 
anders op de aarde is er iets dat 
ook maar vergelijkbaar is. Wat 
me echt bevlogen maakt over 
onze missie bij CCI is dat God ons 
roept, niet alleen om dit wonder 
van onze tijd te observeren, maar 
om Zijn liefhebbende handen en 
voeten te worden die deelnemen 
aan de wonderbaarlijke 
hereniging zelf. We werken om 
onze lijdende Joodse broeders en 

Wat minder vaak wordt genoemd, 
is hoe christenen door op te staan 
met het Joodse volk ook opstijgen. 
 
We doen dit door Gods roeping 
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Hier hebben we een nog waar 
te maken profetie van Joden en 
heidenen die samen aliyah maken, 
met mensen zoals wij uit de naties 
die een escorte bieden terwijl ze 
opgaan om God te aanbidden. 
Het leert ons dat Gods plan is dat 
christenen en Joden samenkomen 
als onderdeel van onze gedeelde 
toekomst. Daarom beloofde God om 
ons te zegenen als wij het Joodse volk 
zegenen. 

Als we het Joodse volk helpen aliyah 
te maken, wordt dit onderdeel 
van onze aanbidding van God die 
onze liefde voor hen overbrengt. 
Het versterkt ons gevoel van 
verantwoordelijkheid dat we voor 
hen delen. We moeten ons niet 

wegkeren als onze broeders en 
zusters worden achtergelaten om te 
sterven, want er is niemand anders 
die hun leven kan redden. Niemand 
behalve wij.

Dus laten we, terwijl we 
onvermoeibaar werken om de levens 
te redden van degenen die God ons 
heeft toevertrouwd, ons herinneren 
dat we tegelijkertijd ook groeien 
in ons geloof in Christus. Laten we 
standvastig blijven in onze toewijding 
om het Joodse volk te zegenen door 
de onfeilbare liefde die we tonen 
heen. Samen bouwen we Israël op 
in afwachting van een geweldige 
periode van zegen en verzoening 
die God voor de hele wereld aan het 
voorbereiden is. 
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A lex, Kirill, Tanya en Lena, vier van onze 
afgestudeerden die zo hard hebben 
gewerkt in ons Kadima-programma om 

op te staan en de vele obstakels te overwinnen 
die hen hadden kunnen weerhouden om in 
Israël te studeren. We prijzen God omdat hij 
ons in staat heeft gesteld om deze geliefde 
tieners te onderwijzen en voor te bereiden 
om succesvol te zijn in hun terugkeer naar 
huis, zodat ze niet alleen hun dromen kunnen 
vervullen, maar ook bijdragen aan de opbouw 
van het Land. We bidden voor hun toekomstige 
succes en voor Gods zegen over hun levens. 

Uw dochter Lorissa, die we onlangs 
hebben geholpen om aliyah te 
maken nadat we haar vonden in 

levensbedreigende omstandigheden. We 
danken voor het wonder dat ze de ijskoude 
Oekraïense winters en het gebrek aan 
voedsel, kleding en medische zorg heeft 
overleefd voordat we haar redden. We bidden 
voor haar om eindelijk vrede, vreugde en 
troost te ervaren na een leven vol lijden.

D e lancering van ons nieuwe 
therapeutische programma in Anatevka, 
dat revalidatiediensten biedt aan 

diegenen die alles verloren hebben wat ze bezaten 
toen ze de gruwelijke gevechten in het oosten van 
Oekraïne ontvluchtten. Bid alstublieft voor al onze 
vluchtelingen die zo zwaar getraumatiseerd zijn 
en lijden aan een verscheidenheid aan psychische 
stoornissen, waaronder posttraumatische 
stressstoornis. We danken voor ons team van 
psychologen en maatschappelijk werkers die 
elke dag de klok rond werken om onze geliefde 
broeders en zusters te helpen om hun levens 
weer op de rails te krijgen.

“Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals 
hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich 
zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.” (Lucas 1:54-55)

Wij danken God voor:
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Elena 
die 24-uurszorg blijft bieden aan haar lijdende 
93-jarige moeder Olga. Bid alstublieft dat hun hart 
zal worden geopend door onze christelijke liefde 
wanneer we hen de zorg en diensten bieden die Olga 
zo wanhopig nodig heeft om comfortabel en goed 
verzorgd te worden. We vragen God om Zijn Heilige 
Geest over hen uit te storten om Olga te troosten en 
Elena te bemoedigen nadat ze allebei zoveel jaren 
hebben geworsteld zonder enige hulp of steun.

Natella en Slava 
Natella en haar geliefde man, Slava. Bid alstublieft 
dat de Heer ons in staat zal stellen om Slava’s leven 
te redden en zijn huidconditie te helen terwijl wij 
hen ondersteunen met levensreddende medische 
zorg, voedsel en gezelschap. Bid dat Hij Natella 
gerust zal stellen in haar wanhoop. Wij vragen om 
Zijn aanwezigheid bij dit lieve stel en dat Hij hen 
vrede en vreugde zal geven om samen te delen.

“Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe 
wonden.” (Psalmen 147:3)

De voortzetting en uitbreiding  
van ons Children’s Feeding-programma dat 
levensonderhoudende maaltijden biedt aan honderden 
kansarme Joodse kinderen in de voormalige Sovjet-
Unie. Bid alstublieft dat deze geliefde kinderen van 
Israël zullen opbloeien en niet alleen voedsel voor hun 
ontwikkelende lichamen zullen ontvangen, maar ook 
voeding in hun ziel die hen in staat zal stellen om op te 
groeien tot de mensen die God hen oproept te zijn.

Bid alstublieft voor:
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