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I k hoop dat deze herfst update 
u en uw familie in goede 
gezondheid treft. Ik wil u met 
mijn hele hart danken voor 

uw onderdeel in onze familie en 
missie onze Joodse broeders en 
zusters thuis te brengen naar Israël. 
Woorden kunnen niet omschrijven 
hoeveel het voor ons betekent om 
u aan onze zijde te hebben in deze 
missie die zo dichtbij Gods hart ligt. 
 

Het is moeilijk te bevatten dat het 
alweer 10 jaar geleden is dat ik als 
leider in onze bediening stapte. 
Ik kan mij nog heel goed de angst 
en terughouding herinneren 
die ik in die eerste paar dagen 
ervaarde. Zou ik door onze leden 
geaccepteerd worden? Kon ik de 
door God gegeven missie, waaraan 
mijn geliefde vriend en mentor 
Phil Hunter zijn leven had gewijd, 
voortzetten en laten groeien? En 
hoe kon ik succes meten wanneer 
het ging om het redden en helpen 
opstaan van onze Joodse broeders 
en zusters? Er was één ding waar 
ik wel zeker van was en dat was 
dat het God was die mij dit pad op 
leidde. 
 
Vanaf het begin, wist ik in mijn 
hart dat Aliyah een veel grotere 
betekenis had dan alleen maar 
een Jood op een vliegtuig naar 
Israël te zetten. Door de lessen die 
God mij in mijn leven had geleerd 
wist ik ook zonder twijfel dat ik 
programma’s moest creëren die 
niet alleen Joodse levens zouden 
redden maar ook Joodse mensen 
zou optillen om hen weer gezond 
en wel te maken.  
 
In die eerste paar maanden liep 

Shalom
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mijn hoofd over van ideeën. Wij 
moeten kinderprogramma’s 
bouwen, ouderenprogramma’s en 
zeker ook voedselprogramma’s. 
Wij moeten zorgen voor Holocaust 
overlevenden, ouderen, wezen 
en lijdende families in armoede. 
Het was overweldigend om te 
weten dat er duizenden Joodse 
broeders en zusters gevaar 
liepen hun leven te verliezen. Het 
probleem was destijds dat wij 
de middelen niet hadden om 
de programma’s op te zetten 
die God mij en onze bediening 
opriep te creëren.  

Ik leerde al snel om mijn angsten 
het zwijgen op te leggen zodat 
ik Gods begeleiding kon horen. 
Ik leerde om al mijn vertouwen 
in onze Schepper te leggen en 
Hem mijn beslissingen te laten 

en gebed. Ik leerde ook om 
door te werken en Zijn woord te 
verspreiden door acties heen en 
door niet alleen onze lijdende 
Joodse broeders en zusters terug 
naar Israël te brengen, maar door 
dit op een manier te doen dat zij 
weer in God konden geloven 
en zich met Hem konden 
verbinden. 

Vanwege uw liefdevolle 
toewijding aan onze missie 
zijn wij over de afgelopen 10 

duizenden Joodse levens gered 
en duizenden meer gezond en 
wel terug naar huis, naar Israël, 
gebracht. Samen verspreiden 
wij het Goede Nieuws door onze 
lijdende broeders en zusters te 
overspoelen met de liefde en 
het licht van God. Wij blijven de 
wereld laten zien hoe krachtig de 
christelijke liefde is voor Israël en 
het Joodse volk. 
 
Ik ben gezegend dat u naast mij 
staat en kijk er naar uit met u 
samen te blijven werken in het 
voortzetten van Gods missie. 
Moge God u zegenen voor het 
zegenen en thuisbrengen van 
de verloren kinderen van 
Israël. 
 
PS Houdt alstublieft niet op met 
naar ons te schrijven. Wij houden 
ervan om van u te horen en uw 
gebeden en liefdevolle woorden 
van aanmoediging inspireren een 
ieder hier bij CCI.  
 
Don Horwitz 
CCI Executive Director
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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



OPDAT WIJ   
NIET VERGETEN 
Elke dag is ons noodreddingsteam op zoek naar Holocaust 
overlevenden die in levensbedreigende condities wonen. 
Deze broeders en zusters lijden aan een verslechterende 
gezondheid, uithongering en extreme isolatie terwijl zij de 
nachtmerries van hun verleden herleven. Laten wij onze 
liefdevolle armen om Helena, Boris en Alla wikkelen. Zij zijn 
net in ons ouderenzorg programma opgenomen. 
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“Onverschilligheid is het teken van ziekte, een ziekte 
van de ziel nog besmettelijker dan iedere andere.”  
Elie Wiesel - Holocaustoverlevende
30 september 1928 – 2 juli 2016
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MIJN VERHAAL

Good News / OPDAT WIJ NIET VERGETEN

Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal ik je steunen.
Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen,
ik zal je steunen en beschermen.

(Jesaja 46:4)
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Good News /  MIJN VERHAAL

H allo mijn vrienden. 
Mijn naam is Elena en 
ik ben een Holocaust 
overlevende. Op 

81-jarige leeftijd vond ik voor het 
eerst in mijn leven immens geluk, 
toen ik mijn fantastische man 
Boris ontmoette.  
 
Ik weet dat wanneer u dit voor het 
eerst leest, er waarschijnlijk niets 
ongewoons aan een vrouw en een 
man die verliefd op elkaar worden 
is. Maar voor mij is mijn leven 
allesbehalve gewoon geweest.  
 
Toen ik een klein meisje 

was werden mijn moeder, 
twee jongere broertjes en ik 
gevangengenomen door de nazi’s 
in ons kleine dorpje vlak buiten 
Kiev, Oekraïne. Mijn geweldige 
moeder werd bij ons weggerukt 
door monsters die haar 
rechtstreeks meenamen naar 
een kamp, terwijl mijn broertjes 
en ik werden meegenomen naar 
een speciaal weeshuis waar 
de nazi’s barbaarse medische 
experimenten op kinderen 
uitvoerden.   
 
Ik werd gedwongen om met 
afschuw toe te kijken toen 
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deze zogenaamde dokters 
mijn geliefde broertjes 
langzaam martelden en 
dagelijks verschillende 

injecteerden. Ik was verstijfd 
van hulpeloosheid terwijl zij 
wegkwijnden en stierven. Deze 
herinneringen zullen voor altijd 
op mijn netvlies en in mijn hart 
gebrand staan, want ik zie de 
martelscènes nog iedere dag in 
mijn slaap voor mijn geestesoog 
afspelen.  
 
Het was een wonder dat 
mijn moeder en ik het allebei 
overleefden en wij werden na 
de bevrijding herenigd. 
 
Helaas stierf ze slechts een paar 
jaar na onze bevrijding en heb 

ik de volgende 71 jaar van mijn 
leven in diepe depressie geleefd 
terwijl ik probeerde om te gaan 
met al het leed en de sterfte die ik 
had meegemaakt. 
 
Ik vond eindelijk geluk toen ik 
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vier jaar geleden mijn lieve Boris 
ontmoette. Hij is het licht van 
mijn leven en een geschenk van 
God.  

 
Met al dit geluk kwamen 
ook bittere tijden. Bij Boris 
is recentelijk kanker in 
stadium 4 vastgesteld en mijn 
hartaandoening is aan het 
verslechteren. Boris zorgt nu 
voor mij en het breekt mijn hart 

hem elke dag zo hard te zien 
werken. Elke dag proberen wij 
ons te concentreren op het 
koesteren van ieder moment 
dat wij samen hebben.  
 
Mijn lieve familie, laten 
we onze genezende 
liefde uitstorten over dit 
fantastische echtbaar 
terwijl zij zo lijden.  
 
Laten wij samen alles wat 
mogelijk is doen om deze 
kostbare levens te redden 
en hun huis met voedsel, 
medicatie en genezing te 
vullen.  

Moge God u zegenen voor het 
zegenen van onze geliefde 
Elena en Boris.



 
ALLA
DOOR DON HORWITZ 

Good News / OPDAT WIJ NIET VERGETEN
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V ladimir en Katrina 
ontmoetten elkaar in 1938 
op de universiteit waar ze 

beiden studeerden in hun thuisstad 
Simferopol. De twee werden snel 
verliefd en trouwden al een jaar 
later. Hun droom was om een 
liefdevol thuis te stichten waar ze 
uiteindelijk hun kinderen konden 
opvoeden.  
 
De dromen van het echtpaar 
werden werkelijkheid toen Alla op 
9 mei 1940 geboren werd. Vladimir 
was dolblij en verspreidde onder 
alle familie en vrienden vlug het 
nieuws dat Katrina bevallen was van 
een gezond meisje, dat zes pond en 
vijf ons woog.  
 
Alles liep perfect voor het gezin 
gedurende Alla’s eerste levensjaar. 
Vladimir vond een goede baan, 

terwijl Katrina thuisbleef om haar 
geliefde dochter op te voeden. Alla 
bloeide op en groeide snel, terwijl 
ze door haar liefhebbende ouders 
overladen werd met immense liefde 
en aandacht.  
 
Op 1 november 1941, slechts zes 
maanden na Alla’s eerste verjaardag, 
begon het leven te veranderen in 
Simferopol. De Duitsers bezetten 
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de stad en verzamelden alle 12.000 
Joden die er woonden. Vanaf die 
dag waren alle Joden verplicht een 
witte armband met davidster op 
beide mouwen te dragen, zodat ze 

worden. Al hun bezittingen werden 

het droomhuis van Katrina en 
Vladimir. Het echtpaar was 
gebroken en doodsbang over wat 
de toekomst brengen zou.  
 
Een paar maanden later gingen er 
geruchten van dood en verwoesting 
rond in de Joodse Getto waar alle 
Joden gedwongen waren te leven. 
Toen de geruchten waarheid 
bleken, werd de beslissing genomen 
om al het mogelijke te doen om 
Alla’s leven te redden. 
 
Midden in de nacht van 7 december 
1941 vluchtten Katrina en Alla 
het getto uit en gingen naar het 
huis van hun vroegere Russische 
buren. Katrina bonsde hard op 
de deur en smeekte hen Alla het 
leven te redden. Ze lieten haar 
aarzelend naar binnen en gingen 
ermee akkoord om haar onder 
de vloerplaten in de kelder te 
verstoppen. Katrina, onbeheersbaar 
trillend, greep haar dochtertje, 
keek haar in de ogen en kuste haar 
voor de allerlaatste keer. Twee 

dagen later vermoordden de nazi’s 
alle 12.000 Joden van Simferopol, 
waaronder Vladimir en Katrina. 
 
Ik bid dat u ons zult 
helpen Alla, Elena, 
Boris en al de andere 
Holocaustoverlevenden 
zoals zij, die lijden en 
eenzaam zijn in de barre 
leefomstandigheden van 
Oekraïne, te redden.  
 
Moge God u zegenen 
voor het zegenen van 
Holocaustoverlevenden en het 
redden van hun levens. 

Good News / ALLA
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Bid alstublieft mee met onze geliefde 

terwijl hij ons  voorgaat in gebed voor onze 
geliefde Holocaustoverlevenden.  
 

L ieve Heer, onze hulp komt van 
U. Dank U voor uw goedheid en 

 
 
Vandaag brengen we onze geliefde 
vrienden Alla, Elena en Boris tot U. 
 

 
 
Op jonge leeftijd hebben Alla 
en Elena beiden erg geleden. 
Ontzettend gebroken in geest, 
ziel en lichaam. Wij bidden voor 
genezing op alle terreinen van hun 
leven.  
 
Alle drie hebben behoefte aan een 
goddelijke aanraking van U, onze 
Heer en God, want alle drie zijn ze zo 
diep gebroken en eenzaam.  
 
Terwijl u genezing tot hen 
brengt, bidden wij ook dat u hen 
vriendschap en kameraadschap 
zult bieden die hen wat vreugde zal 

 
 
U bent trouw, Heer. Alla, Elena en 
Boris zijn dierbaar in Uw ogen. We 
geven hen over aan Uw liefdevolle 

 
 
Dank U, Heer.
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Heel maken, goed maken, 
sterk maken, gezond 
maken...
…dit zijn enkele synoniemen die ik 
vond toen ik het woord genezen 
intypte. Het zette me aan het denken.

Chirurgen over de hele wereld wijden 
hun leven aan het heel en gezond maken 
van mensen. Hoewel sommige operaties 
klein zijn, kunnen zij grote invloed hebben 
op iemands welzijn. Andere procedures 
zijn uitgebreid en geven de patiënt een 
tweede kans op het leven.

Zou het kunnen dat christelijke 

handen van een chirurg? Kleine, 
onbelangrijk lijkende acties, 
zoals een voorbijganger een glas 
koud water aanbieden, of een 
buur helpen een zware lading 
te dragen, kunnen van grote 
invloed zijn op iemands dagelijkse 
gemoedstoestand. Grotere 
betuigingen van liefde, zoals het 
redden van ouderen of een   
weeskind van een troosteloos leven, 
kunnen mensen een tweede kans 
bieden om een gezegend en waardig 
leven te leiden. 

ALLEDAAGSE CHIRURGEN EN  
DE GENEZENDE KRACHT 
VAN CHRISTELIJKE LIEFDE
 Door Jennifer Waddle - Ministry Development Team
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Onze teams op locatie zijn 
vergelijkbaar met “alledaagse 
chirurgen”, die in Oekraïne werken 
met gewillige handen en open 
harten. We weten niet altijd hoe 
erg de ziekte of gebrokenheid is 
die we zullen tegenkomen, maar 
we gaan voorbereid op pad om 
levensreddende diensten en 
helende liefde te bieden aan onze 
Joodse broeders en zusters. We 
dragen onze dokterstas van het 
geloof bij ons en treden op als 
instrumenten van Gods vrede. De 
christelijke liefde werkt door ons 
heen in iedere omstandigheid en 
helpt ons de verwoestende gevolgen 
van thuisloosheid uit te wissen en 
nieuwe hoop aan te bieden aan de 
hand van Jezus Christus.

Mijn vrienden, er is genezende 
kracht in de christelijke liefde. 
Tenslotte, mensen zijn geschapen 
om volledig afhankelijk te zijn van 
God. Bovendien zijn zij liefdevol 
onderling afhankelijk van elkaar. 
We zijn door onze Schepper 
voorbestemd om Zijn naam te 
dragen en Zijn liefde te verspreiden 
waar we maar gaan.

Stelt u zich voor dat u ergens leeft 
waar u zo goed als vergeten bent; 
een plek die eenzaam, geïsoleerd, 
en leeg is. Stelt u zich dan voor dat 
iemand een hand naar u durft uit 
te strekken, in een verrassende 
daad van christelijke liefde, over alle 
barrières van verdeeldheid heen. 
Wat een frisse ademteug zou dat zijn, 
wat een helende balsem van vrede!

De Bijbel verteld ons dat het 
lopen in de liefde van Christus een 

is het een zoete geur. Stelt u zich 
voor hoe zoet die liefde is voor 
de verlorenen, de zieken en de 
hulpelozen! 
 

En ga de weg van de 
liefde, zoals Christus, 
die ons heeft liefgehad 
en Zich voor ons 
gegeven heeft als offer, 
als een geurige gave 
voor God. (Efeziërs 5:2) 
 
Mijn lieve vrienden en 
medepelgrims, laten we niet enkel 
in geschreven of gesproken woord 
liefhebben, maar in waarheid en 
handelen. Laten we samen de 
weg van de genezende liefde van 
Christus Jezus gaan, de krachtigste 
liefde die er bestaat!
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Anna, een 68-jarige weduwe, 
heeft een reeks ernstige 
gezondheidsproblemen. Ze lijdt 
aan diabetes, ernstige artritis, 
hartproblemen en zicht dat 
achteruitgaat. Deze fantastische 
ziel heeft meer dan 40 jaar als 
verpleegster gewerkt, waarbij ze 
haar liefde en mededogen gaf aan 
anderen in nood.  
 
Toen Anna onder onze hoede kwam, 
waren haar medische aandoeningen 
aan het verslechteren en had ze 
onmiddellijk behoefte aan onze 
liefde en ons mededogen. Ons Aliyah 
team begon onmiddellijk aan haar 
zaak te werken en vandaag kan ik u 
met blijdschap mededelen dat Anna 
op weg is naar Israël, waar ze de 
beste medische zorg ter wereld zal 
ontvangen. Amen!  

Wees niet bang, want 
ik ben bij je. Ik haal je 
nakomelingen uit het 
oosten terug, uit het westen 
breng ik jullie bijeen. Tegen 
het noorden zeg ik: Geef 
hier! Het zuiden gebied ik: 
Laat los! Breng mijn zonen 
terug van verre en mijn 
dochters van de einden der 
aarde. — Jesaja 43:5-6

M ijn familie, God 
heeft ons geroepen 
om Zijn kinderen 

bijeen te brengen, te zegenen 
en thuis te brengen naar 
Israël. Samen geven we nu 
antwoord door deel te nemen 
aan het herstel van Israël 
en het opwekken van onze 
lijdende Joodse broeders en 
zusters!

ALIYAH 
UPDATE
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De 27-jarige Artem en Lydia 
zijn beiden hoogopgeleide 
computerprogrammeurs die 
gevangen zaten in de economische 
achteruitgang van Oekraïne. Omdat 
ze geen werk van kwaliteit konden 
vinden, was het voor hen beiden 
een worsteling om hun geliefde 
dochter groot te brengen en te 
voeden. 

“Het was hartverscheurend om mijn 
dochter bijna iedere dag honger 
te zien leiden”, zegt Artem. “We 
besloten dat Aliyah maken onze 
enige kans was op een gezond 
leven, maar we wisten dat het 
moeilijk zou worden, omdat we 
enkele documenten misten die 
nodig waren voor het verwerken 
van onze papieren.”

Ik ben blij te kunnen zeggen dat 
in zijn geval de ontbrekende 
documenten geen probleem 
waren voor ons zeer ervaren 
team van Aliyah coördinatoren. 

Na het bezoeken van 
gemeenteambtenaren en 
administratiebureaus is het hen 
gelukt het ontbrekende papierwerk 
te verkrijgen! 

Vandaag hebben Artem en 
Lydia allebei geweldige banen 
als computerprogrammeurs in 
Be’er Sheva, Israël, en gaat hun 
prachtige dochter met blijdschap 
naar de kleuterschool met andere 
kinderen die recentelijk Aliyah 
hebben gemaakt. Deze familie is 
weer gelukkig en bloeit op, terwijl 
ze helpen het land dat God aan hen 
belooft heeft op te bouwen! 
 
Wat een zegening voor ons 
om te kunnen deelnemen 
aan deze roeping die God 
zo dicht aan het hart ligt. 
Moge God u overvloedig 
zegenen voor het helpen Zijn 
kinderen bijeen te brengen, 
te zegenen en thuis te 
brengen!
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HET VINDEN EN ZEGENEN VAN
DE VERLOREN 
KINDEREN VAN ISRAËL
  Door Don Horwitz
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HET VINDEN EN ZEGENEN VAN DE VERLOREN KINDEREN VAN ISRAËL
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verloren kinderen op te wekken, ze te 
genezen en heel te maken, zodat ze op 
een dag op eigen benen kunnen staan 
in het land dat God aan hen beloofd 
heeft. Vandaag geven wij hier gehoor 
aan, nu onze hoogopgeleide Joodse 
en christelijke medewerkers zij aan zij 
werken om deze kinderen te genezen 
en voor ze te zorgen in ons liefdevolle 
Kalaniot-huis. We voeden ze op als onze 
eigen kinderen, zodat ze niet alleen op 
een dag kunnen opgaan naar Israël, 
maar ook kunnen opgaan tot God.   
 

“Wie in mijn naam één zo’n kind 
bij zich opneemt, neemt mij op; en 
wie mij opneemt, neemt niet mij 
op, maar hem die mij gezonden 
heeft.” Marcus 9:37 
 
Ik wil u graag voorstellen aan Misha 
en Natan die we recentelijk in Kalaniot 
ondergebracht hebben. Ze hebben het 
nu beiden erg moeilijk en hebben uw 
gebeden en liefdevolle steun hard nodig.

De afgelopen 23 jaar heb ik 
mij beziggehouden met 
wezen die in weeshuizen, 

door de overheid bestuurd, 
woonden in de voormalige Sovjet-
Unie. Ik heb verschrikkelijk geweld 
gezien, lichamelijk en seksueel 
misbruik, en woonomstandigheden 
zo afschuwelijk dat ik er nooit 
van zou dromen om één van mijn 
huisdieren daar te laten verblijven, 
laat staan om daar een kind te 
laten wonen. Ik heb ongelofelijke 
eenzaamheid gezien, depressie 
zo ernstig dat die onmiddellijke 
ziekenhuisopname vereist en 
ondervoeding zo erg dat deze 
vele levensbedreigende ziekten 
veroorzaakte. Toen ik deze vreselijke 
kindertehuizen in liep, werd ik 
omsingeld door hordes kinderen 
die mijn benen vasthielden, huilden 
en me smeekten hun vader te zijn, 
zodat ik ze uit de levende hel kon 
halen die zij gedwongen zijn hun 
thuis te noemen.  
 
Wij zijn geroepen door God om Zijn 
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M isha is tien jaar oud en 
kwam ongeveer een maand 

geleden aan in Kalaniot, nadat zijn 
vader zichzelf om het leven bracht 
en zijn moeder op de intensive 
care terechtkwam vanwege haar 
verslechterende gezondheid.  
 
Het gezin leefde in extreme armoede, 
waar Misha leed onder verwaarlozing 
en slecht te eten kreeg. Nadat hij over 
zijn vaders zelfdoding hoorde, trok 
hij zich terug en viel hij in een diepe 
depressie. Dit arme kind zag zijn 
leven letterlijk van hem weggerukt 
worden in enkele dagen, en heeft nu 
onze liefde nodig om te beginnen aan 
zijn genezing.  
 
Ons therapeutische team werkt de 

klok rond om Misha levensreddende 
revalidatiezorg te bieden en hem te 
overladen met Gods liefde, opdat hij 
geneest van het vreselijke verlies en 
trauma dat hij heeft meegemaakt. 
De andere kinderen in Kalaniot 
omringen hem met hun vriendschap 
en liefde om hem te laten weten dat 
er voor hem gezorgd wordt en dat 
hij niet alleen is.  
 

HET VINDEN EN ZEGENEN VAN DE VERLOREN KINDEREN VAN ISRAËL
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D e twaalf jaar oude Natan 
hebben we twee maanden 

geleden in Kalaniot ondergebracht 
nadat we hoorden dat er een 
jongetje in levensbedreigende 
omstandigheden woonde in een 
klein dorpje buiten Kiev, Oekraïne. 
Toen ons reddingsteam in zijn huis 
aankwam, vonden we zijn moeder, 
die alcoholist was, in verslechterende 
toestand, leidend aan de gevolgen 
van hepatitis. De leefomstandigheden 
in hun huis waren extreem gevaarlijk; 
het huis had geen elektriciteit, eten of 
water.  
 
Na onze evaluaties ontdekten we 
dat Natan ernstige achterstanden in 
zijn ontwikkeling had en agressieve 
gedragingen vertoonde. Zijn 
communicatievaardigheden lopen erg 
achter bij die van zijn leeftijdgenoten 

en hij reageert gewelddadig wanneer 
hij gemakkelijk gefrustreerd 
raakt. Ons therapeutisch 
team van neuropsychologen, 
speciaal opgeleide verzorgers en 
onderwijzers is aan het werk om 
hem te stabiliseren gedurende deze 
kritieke tijd in zijn ontwikkeling.  
 

HET VINDEN EN ZEGENEN VAN DE VERLOREN KINDEREN VAN ISRAËL

Good News Update / 23



Ik bid dat u uw liefdevolle hand zult uitsteken naar 
deze kinderen, die zoveel geleden hebben in hun jonge 
levens. Ik bid ook dat u hen zult zegenen met uw 
liefdevolle giften, zodat we kunnen doorgaan hen de 
levensreddende zorg te bieden die ze zo dringend nodig 
hebben. 

Moge God u overvloedig zegenen voor het zegenen van 
Zijn verloren kinderen.  
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ZOMERKAMP 
2019 

“Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou 
bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op 
aarde zullen wensen gezegend te worden 
als jij”  (Genesis 12:3)
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Als goede ouders willen 
wij ervoor zorgen dat onze 
kinderen God liefhebben 
en gezond en evenwichtig 
opgroeien. Daarom hebben wij 
ons zomerkamp voor 2019 de 
meest volledige leerervaring 
gemaakt die we ooit hebben 
verzorgd. En wat zelfs nog 
inspirerender is, is dat de 
kampraadgevers dit jaar tieners 
uit ons Kadima-programma zijn! 
Hallelujah!! 
 
Samen werken wij als Gods 

Good News / ZOMERKAMP 2019

E r is geen grotere missie 
dan Joodse wezen 
en kansarme Joodse 

kinderen in huis nemen en 
voor hen zorgen. Wanneer 
wij Gods geliefde kinderen 
in onze liefhebbende armen 
houden en hen grootbrengen 
als onze eigen kinderen, zijn de 
verantwoordelijkheden immens. 
Om Zijn roeping aan ons op zo’n 
betekenisvolle manier te kunnen 
beantwoorden is niet alleen een 
zegen, maar een spirituele reis vol 
met liefde, mededogen en beloning.  
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handen en voeten om Zijn 
geliefde kinderen te zegenen 
en tot Hem te brengen! We 
bieden ze een liefhebbend, 
zorgzaam thuis en de beste 
rehabilitatiezorg die er is in de 
voormalige Sovjet-Unie. We 
beschermen ze en verzorgen 
ze totdat we ze, gezond en 
heel, thuis kunnen brengen in 
Israël.  
 
Ik bid dat u zult doorgaan Gods 
geliefde kinderen te zegenen met 
uw gebeden en liefhebbende 
giften, opdat we ze thuis kunnen 
brengen zoals God ons geroepen 
heeft te doen.  
 

Mijn familie, de kinderen 
hebben mij gevraagd wat 
foto’s van het kamp met u te 
delen. Zij zijn zo dankbaar dat 
u hen dit gegeven heeft met 
liefde en voor vreugde in hun 
leven.
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E r zijn veel gebieden van hulp 
bieden waar christenen het 
liefste op een afstandje leven, 
de verantwoordelijkheid aan 

anderen overlaten, en op het beste 
hopen. Ik weet dat ik hier zelf schuldig 
aan ben, vooral wanneer ik niet genoeg 
kennis of begrip van de missie heb. De 
neiging mezelf af te sluiten komt van de 
gedachte dat er genoeg andere mensen 
zijn om het werk te doen. 
 

Zijn er mensen die zich hierin 
herkennen? 
 
Als ik echter in de Schrift lees over wat 
het betekent om te leven als wezenlijk 
deel van het lichaam van Christus, 
herinner ik me dat het lichaam als een 
geheel moet werken in de goddelijke 
wil van de Vader. 
 

Zoals ons ene lichaam vele 
delen heeft en die delen niet 
allemaal dezelfde functie 
hebben, zo zijn we samen 
één lichaam in Christus en 
zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. (Romeinen 12:4-5) 
 

Ik leid jullie weg bij die 
volken, ik breng jullie 
bijeen uit die landen en 
laat je naar je eigen land 
terugkeren. (Ezechiël 36:24)

Good News / FEATURE

HEEFT GOD ONS NODIG IN 
ZIJN PROFETISCHE MISSIE?

MINISTRY DEVELOPMENT TEAM
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Als gelovigen zijn er fundamentele dingen 
die we geroepen zijn te doen, dingen 
die we zonder te aarzelen steunen. Wij 
maken het onze missie om de Heer lief te 
hebben met heel ons hart, al onze geest 
en al onze ziel. Wij beogen anderen lief 
te hebben zoals we onszelf liefhebben. 
En we voelen dat het Evangelie van Jezus 
Christus dringend verspreid moet worden. 
 
Maar hoe staat het met Gods profetische 
missie voor Israël? Vereist God van 
u of mij dat we meedoen aan het 
bijeenbrengen, zegenen en thuisbrengen 
van onze Joodse broeders en zusters? 
 
In Ezechiël, hoofdstuk 36, belooft God 
Zijn volk bijeen te brengen van onder alle 
volkeren en uit alle landen en ze naar hun 
eigen land te brengen. En hier kunnen 
we zeker van zijn: onze God houdt Zijn 
woord! Hij zal Zijn goddelijk doel voor Zijn 
geliefde Israël hoe dan ook bereiken. 
 
Wij, de kerk, echter, zijn Zijn “verhuizers”. 
Wij zijn de armen en benen van Zijn 
goddelijke missie, uitgevoerd door de 
Heilige Geest volgens Zijn plan. Bij het 
samenwerken als een geheel hebben we 

zegenen en naar huis leiden van onze 
Joodse broeders en zusters. 
 
Bekijkt u het zo. Iedereen heeft van God een 
onderkomen gekregen—een land, stad en 
huis. Deze zijn niet ons thuis voor altijd, maar 
tijdelijke onderkomens tot de terugkeer van 
Christus. Voor de Joodse man en vrouw is die 
plaats Israël. Het is het thuisland dat gevestigd 
is voor iedere Joodse broeder en zuster op 
de wereld. En het Woord van God herinnert 
ons eraan dat allen die Israël zegenen 
inderdaad gezegend zijn. 

 
Gezegend wie u zegent, 
vervloekt wie u vervloekt! 
(Numeri 24:9) 
  
Ik weet niet hoe het met u is, maar ik 
ben in alle bescheidenheid dankbaar 
om een klein deel uit te maken van 
het geheel. Laten we Gods plan voor 
Israël niet naast ons neerleggen als 
iets dat anderen zullen afhandelen. 
Laten we ons in plaats daarvan 
verenigen en gehoor geven aan onze 
roeping om onze Joodse broeders en 
zusters bijeen te brengen, te zegenen 
en thuis te brengen.
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H et feit dat we in staat 
zijn ons innovatieve 
zomerkampprogramma aan 

te bieden aan alle wezen en kansarme 
Joodse kinderen onder onze hoede. Wij 
geven dank aan onze hele familie van 
liefhebbende ondersteuners die deze 
levensveranderende ervaring mogelijk 
hebben gemaakt voor onze kinderen, die 
zo veel behoeften hebben in hun levens. 
Prijs God dat Hij ons allen bijeengebracht 
heeft om als Zijn handen en voeten te 
werken, terwijl Hij ons in staat stelt Zijn 
verloren kinderen op te wekken. 

Dat Hij ons geleid heeft naar ons 
partnerschap in Mitzvah 613, waar 
we 170 kansarme Joodse kinderen 

die naar onze school gaan onderwijzen, 
voeden en geavanceerde psychologische 
hulp bieden. Wij danken God voor deze 
kans om nieuw leven in de beschadigde 
zielen van onze kinderen te blazen, 
terwijl we hen opwekken tot Hem en ook 
voorbereiden op een gezonde terugkeer 
naar hun thuisland Israël.    

Dat Hij ons ministerie, onze missie 
en onze liefhebbende familie van 
ondersteuners, die toegewijd 

zijn aan onze roeping in Jesaja 49:22, 
doorlopend zegent. Wij danken God dat 
Hij ons toestaat Zijn licht en liefde uit te 
strekken naar onze Joodse broeders en 

werken om hun levens te redden en hen 
uit de Diaspora te tillen. 

Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten 

terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef 

hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn 

dochters van de einden der aarde.  (Jesaja 43:5-6)

Wij danken God voor:
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Voor Elena en Boris, 
Holocaustoverlevenden, die hun hele leven lang 
zo veel geleden hebben. Bid alstublieft dat 
onze dokters Boris en Elena de levensreddende 
behandelingen kunnen blijven geven waar ze zo 
dringend behoefte aan hebben. Wij vragen God om 
Zijn helende liefde en kracht over dit echtpaar uit te 
stralen, terwijl we hen onze liefdevolle zorg geven.  

 Voor Misha, 
die ernstig getraumatiseerd is nadat hij, nog maar een 
maand geleden, hoorde over zijn vaders zelfdoding en 
zijn moeders levensbedreigende ziekte. Bid alstublieft 
dat ons therapeutische team hem kan geruststellen en 
de liefde en genezing geven die hij zo nodig heeft in zijn 
jonge leven. Bid alstublieft ook voor zijn moeder die zo 
lijdt in de intensive care, waar ze vecht voor haar leven. 
Zo God het wil, zullen we op een dag deze moeder en 
zoon weer bij elkaar kunnen brengen en het vreselijke 
trauma en verlies genezen dat ze allebei meegemaakt 
hebben.

Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. 

Kon ik U niet altijd prijzen?  (Jeremia 17:14)

Voor al onze afgestudeerde 
studenten van Kadima  
van vorig jaar, die pas hun eerste studiejaar in 
Israël aan het afronden zijn. Bid alstublieft dat ze 
zich goed aanpassen en kunnen wennen aan hun 
nieuwe leven in Israël en dat ze hun wortels stevig 
in het Heilig Land planten. Bid alstublieft ook voor 
hun gezinnen die nog in Oekraïne leven, dat ze in 
de voetsporen van hun kinderen volgen en opgaan 
tot God, met onze liefdevolle hulp, en dat we ze op 
een dag allemaal bijeen brengen in het land Israël.

Bid alstublieft voor:
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