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Voormalig Stichting 49:22

Shalom

I

k hoop dat deze update u
en uw gezin gezond en wel
bereikt. Ik wil u ook met
heel mijn hart bedanken
voor uw onderdeel in onze
familie en in onze door God
gegeven missie om Israël
en onze Joodse broeders en
zusters te zegenen.
Heeft u wel eens gehoord van
de uitdrukking “Je kunt wel
praten, maar kun je ook de
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daad bij het woord voegen”?
Wanneer u deze term in
het bedrijfsleven gebruikt,
verwijst dit naar het kunnen
bevestigen van uw woorden
met resultaten. Laat mij
u vertellen over de eerste
keer dat ik deze uitdrukking
hoorde. Op een dag, vroeg in
mijn televisiecarrière, werd
mij gevraagd om een bod uit
te brengen op de productie
voor een McDonaldscommercial. Het project
was groter dan elke klus
waar ik ooit eerder op had
geboden en ik wilde het echt
graag binnenhalen. Terwijl
ik mijn presentatie gaf aan
het reclamebureau, hemelde
ik mijzelf behoorlijk op om
te proberen mijn kansen te
vergroten. Het hoofd van
het bureau zei toen tegen
mij: “Ik zie dat u kunt praten,
maar kunt u de daad bij het
woord voegen?” Hij vroeg
me of ik mijn woorden kon
bevestigen met daden en echt
de resultaten kon boeken
waarnaar hij op zoek was.

‘De daad bij het woord
voegen’ krijgt een heel andere
betekenis voor onze bediening
die in de voetsporen van
Jezus wandelt en werkt. Toen
Jezus zijn discipelen uitdaagde
om ‘in Zijn voetstappen
te treden’, riep Hij hen op
een leven van integriteit te
leven en om barmhartigheid
en genezing aan anderen
te bieden. Hij riep hen op
om potentie en goedheid
in alles te zien. Omdat wij
als bediening geaard zijn in
christelijke waarden zullen wij
Zijn liefdevolle voetstappen
volgen.
In ons werk en het zegenen
van Israël en onze Joodse
broeders en zusters bestaat
er geen ‘woorden zonder
daden’. Toen God ons opriep
om Zijn verloren kinderen
te verzamelen en op te
tillen werden wij niet alleen
geroepen om Zijn woord
te verspreiden maar ook
om deze te leven. Elke dag
werken wij in de voormalige
Sovjet-Unie samen om onze

lijdende Joodse broeders
en zusters te redden. Wij
ademen nieuw leven in hun
gebroken zielen en voorzien
hen van liefde, mededogen
en rehabiliterende zorg door
onze innovative programma’s
heen. Wij “voegen de daad
bij het woord” en lopen
en werken in Jezus Zijn
voetsporen.
Ik wil dat u weet hoe gezegend
ik ben om u aan mijn zijde te
hebben in onze liefhebbende
en zorgzame familie. Ons werk
in deze profetische missie
zou zonder uw gebeden en
levensreddende giften niet
mogelijk zijn.
Moge God u zegenen voor het
helpen bijeenbrengen, redden
en thuisbrengen van Zijn
verloren kinderen.
P.S. Blijf alstublieft naar mij
schrijven. Uw liefdevolle
woorden en gebeden zijn niet
alleen een inspiratie voor
mijzelf maar voor ons gehele
team hier bij CCI.
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Persoonlijke Verhalen

AARON
REDDEN
DOOR DON HORWITZ

“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)
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I

k was aanwezig bij een
planningsvergadering
met ons reddingsteam in
Bila Tserkva, Oekraïne, toen
er een anoniem telefoontje
binnenkwam waarin werd
uitgelegd dat een 65-jarige Joodse
broeder in levensbedreigende
omstandigheden in een
nabijgelegen dorp woonde.
De beller gaf ons geen verdere
informatie en hing abrupt op toen
haar werd gevraagd wat haar naam
was.
Zonder enige aarzeling gingen we
allemaal op weg naar de locatie
zonder te weten wat we zouden
tegenkomen. Vanwege de vijandige
omgevingen waarin we werken,
hebben we ons veiligheidsprotocol
geïmplementeerd en de
verschillende scenario’s besproken
die we tegen zouden kunnen
komen.
Toen we de locatie naderden,
merkte ik dat de buurt snel
begon te verslechteren. Onze
hoofdcoördinator vertelde mij dat
dit ooit een Joods getto was waar
tijdens het Holocaust-tijdperk groot
leed plaatsvond. Mijn hoofd tolde
toen ik mij de opsluiting, marteling
en moorden voor de geest haalde
die op deze plek plaatsvonden. Met
een schok keerde ik terug naar de
realiteit toen ons busje plotseling

voor onze bestemming stopte.
Woorden kunnen de armoede en
hopeloosheid die mijn ogen vulden
niet beschrijven. Er waren overal
huizen zonder ramen, deuren en
elektriciteit. Toen ik uit het busje
stapte, merkte ik dat de buren zich
in hun huizen terugtrokken en zich
angstig verborgen.
Toen we dichter naar de deurloze
ingang van het huis liepen, zag ik
een silhouet van een dunne man
die daarbinnen stond. De stank van
rottend afval was ondenkbaar en
knaagdieren renden haastig van
onze voetstappen weg. Ik voelde
PHDOVRILNLQHHQȴOP]DWZDDULQ
ik een oude sjtetl (Joods getto)
bezocht tijdens de Holocaust. Het
was moeilijk om aan te nemen,
maar het is tragisch dat dit de
omgevingen zijn waar onze lijdende
Joodse broeders en zusters in
moeten leven.
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Aron was fragiel, vies en bang voor
de reden waarom we naar zijn
huis kwamen. Ons liefdevolle team
verzekerde hem dat niemand hem
pijn zou doen en dat we er waren
om te helpen. Na een paar minuten
gesproken te hebben, brak Aron
en begon hij te snikken. Het was
hartverscheurend om deze arme
man zoveel pijn te zien lijden. We
beloofden hem dat hij niet alleen zou
zijn en dat we hem bij zouden staan.

Wij zijn een dienst die
in de voetstappen van
Jezus wandelt en werkt
wanneer we degenen die
honger hebben, lijden
en alleen zijn, helpen
opstaan en omhelzen.
Good News Update
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Voor ons is het nooit genoeg om
alleen een maaltijd, wat kleding of
een vliegticket te bieden in onze
missie om onze broeders en zusters
bijeen te brengen, te zegenen
en thuis te brengen. Wij zijn een
familie van christenen die met
ons hart geven en onze roeping
beantwoorden alsof we de hulpvraag
van ons eigen kind beantwoorden.
Samen met uw gebeden en
liefdevolle giften kunnen we het
leven redden van Aron en de
duizenden andere Joodse broeders
en zusters die wanhopig onze hulp
nodig hebben.
Moge God u zegenen voor het
zegenen en redden van het verloren
volk van Israël.

Good News / FEATURE

NAZAR

OPTILLEN
DOOR DON HORWITZ

“Wie in mijn naam 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)
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I

k zal nooit de overweldigende
emotie vergeten die ik voelde
toen ik voor het eerst in ons
tehuis binnenliep en de gezichten
zag van de kinderen voor wie we nu
verantwoordelijk waren.
Er stond één jongen apart van de
anderen, bijna alsof hij zichzelf
onzichtbaar wilde maken. Toen
ik hem benaderde, draaide hij
zijn hoofd weg om elke vorm van
oogcontact met mij te vermijden.
Hij had duidelijk een immense
pijn door het trauma dat hij in zijn
jonge leven had opgelopen. Als
adoptievader van drie Russische
weeskinderen weet ik heel goed
hoeveel emotionele schade er
wordt toegebracht aan een kind
dat heeft geleden onder misbruik,
verwaarlozing en verlating.
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Het eerste jaar was Nazar extreem
teruggetrokken en had weinig tot
geen zelfvertrouwen. Elke keer dat ik
naar Kalaniot kwam, sloeg ik mijn arm
om hem heen en nam ik de tijd om
met hem te praten. Het resultaat was
meestal hetzelfde. Hij luisterde, maar
praatte of lachte niet terug naar mij.
Met de expertise van onze
neuropsychologen en onze speciaal
opgeleide liefdevolle verzorgers,
begon Nazar zich beetje bij beetje

Good News / NAZAR OPTILLEN
te openen en bloeide hij uiteindelijk
op. Ik begon een andere jonge man
te zien toen we vaak met elkaar
spraken, lachten en verhalen met
elkaar deelden. Zelfs de kleur in zijn
gezicht veranderde van een krijtwitte
in een rozerode kleur toen we zijn
kostbare ziel nieuw leven inbliezen.
Vandaag, sprekend als een trotse
vader, ben ik heel blij om u te
vertellen dat Nazar is uitgegroeid
WRWHHQRQJHORRȵLMNHMRQJHPDQGLH
vol is van vreugde en vertrouwen.
Als de oudste jongen in ons huis
leidt hij nu elke vrijdagavond de
Sjabbat-dienst. Hij is ook een
voorbeeld geworden voor de
jongere kinderen die vaak naar hem
toe komen voor liefde en steun.
Wauw! Amen daarvoor!

Mijn familie, het is
een zegen om als Gods
handen en voeten
samen te werken om
de verloren kinderen
van Israël bij elkaar te
brengen, te zegenen en
te redden.
We namen Nazar, die zwaar
getraumatiseerd was, op en hielden
hem toen vast in onze liefdevolle

armen. We overspoelden hem met
christelijke liefde en gaven hem de
meest geavanceerde psychologische
zorg die beschikbaar was. We
stonden 24 uur per dag, 7 dagen per
week voor hem klaar en hielden van
hem als zijn ouders. Dit is waar onze
missie om gaat.
Laten we samen blijven groeien en
ons Kalaniot Kindertehuis uitbreiden,
zodat we meer jonge Joodse levens
kunnen redden, die niemand anders
hebben dan wij die voor hen zullen
zorgen en van hen zullen houden.
Moge God u zegenen voor
het bijeenbrengen, redden en
liefhebben van de verloren
kinderen van Israël.
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HET EVANGELIE VERSPREIDEN

DOOR ACTIE ONDERNEMEN
Door Jennifer Waddle - Ministry Development Team

Kinderen, we moeten niet
liefhebben met de mond,
maar waarachtig, met
daden. (Johannes 3:18)
Mensen kijken.
Collega’s, buren, vrienden en
familieleden, iedereen die weet
dat we christenen zijn, kijken naar
ons om te zien hoe wij leven.
Er is echt niets aan te doen. Wij
houden mensen immers ook aan
bepaalde waarden. Als we weten
GDWLHPDQGȴQDQFLHHODGYLVHXU
is, verwachten we ook dat hij zijn
ȴQDQFLQRSRUGHKHHIW$OVZH
weten dat iemand chef-kok is,
verwachten we dat hij geweldige
gerechten maakt.
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Als christenen wordt er van ons
verwacht dat we leven zoals we
beweren. We belijden immers dat
God in Zijn geweldige liefde Zijn
enige Zoon heeft gezonden om aan
het kruis te sterven voor de zonden
van de hele wereld. We weten dat
we door onze zonden te belijden
en Jezus als Redder te ontvangen,
een nieuw leven hebben en gered
worden van de zonde en de dood.
Dus, mijn vrienden, hoe zetten we
wat we met heel ons hart geloven
om in actie?
Het evangelie verspreiden door
middel van actie begint met
bereidheid. Het is een bereidheid die
zegt: “Hier ben ik, zend mij.” Wanneer
we dan worden uitgezonden, of het
nu naar de overkant van de straat,
door de stad of over de hele wereld is,

dienen we in de hoedanigheid die
we hebben gekregen van de Heilige
Geest.
Door het evangelie door middel
van actie te verspreiden bereik je
iemand, waar hij zich ook bevindt,
en zeg je: “Ik ben hier voor jou”. Het
kan één van de vrienden van onze
kinderen zijn die meer rondhangt in
ons huis dan in zijn eigen huis. Het
kan de weduwe verderop zijn die
nooit bezoek krijgt. Wie God ook op
ons pad brengt, het is iemand die
het evangelie nodig heeft via onze
vriendelijkheid en liefde.
Het verspreiden van het evangelie
door middel van actie is investeren
in wat er het meest toe doet: God
liefhebben en anderen liefhebben.
Deze investeringen vinden plaats
binnen onze huwelijken, onze
families, onze kerken, en onze
gemeenschappen. Elke investering
is als het vullen van een schatkist
met één goudstuk per keer, door
middel van elke liefdevolle daad die
we verrichten.
Ik geloof dat de kleinste acties,
gedaan in de machtige naam van
Jezus, door de kracht van zijn Geest
en in de wil van de Vader, tot wijd
openstaande deuren naar kansen
kunnen leiden!
Door onze Joodse broeders en
zusters in Oekraïne te voeden,
kleden, onderwijzen en lief te
hebben, verwaarlozen we het

evangelie niet! We handelen
ernaar. We leven als voorbeelden
van ‘Christus in ons’. En terwijl we
doorgaan met het verspreiden van
het evangelie door middel van actie,
weten we dat de Heer te zijner tijd
deuren zal openen naar de kans
om het goede nieuws te delen, het
beste nieuws dat iemand ooit zal
horen.
Mensen kijken... kijken om te zien
hoe het eruitziet om christen te zijn.
Welk mooie deel van het evangelie
zien ze in u?

Er is jou, mens, gezegd wat goed
is, je weet wat de HEER van
je wil; niks anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je
God.(Micha 6:8)
Good News Update
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ONZE TOEWIJDING AAN
JOODSE LEVENS REDDEN
Door Tatiana Finaeva - Directeur van Aliyah Services

M

ijn geliefde
broeders en
zusters,

Ten eerste
wil ik u bedanken voor het
bijstaan van onze Joodse
gemeenschappen hier in
Oekraïne. Het betekent veel
voor ons dat u zoveel om onze
mensen geeft en hen steunt
in deze zeer moeilijke tijden.
Good News Update

/ 13

Ik beschouw u niet alleen als
mijn vriend, maar ook als mijn
mishpocha of, zoals u in het
Nederlands zou zeggen, mijn
familie.
Als directeur van Aliyah
Services voor Christians Care
International is mijn taak zowel
zeer uitdagend als dankbaar.
In de meer dan 12 jaar die
ik als Aliyah-coördinator in

Oekraïne werk, heb ik onze Joodse
gemeenschappen nog nooit zo
vreselijk zien lijden.
Onze mensen sterven onnodig
omdat we geen sociale
voorzieningen hebben en weinig
tot geen pensioen voor onze
ouderen.
Elke dag staan er Joden in de
rij voor onze deuren die zeer
dringend voedsel, kleding, een
veilig onderdak en medische
zorg nodig hebben. De meesten
willen Aliyah maken, maar ze
beschikken niet over de vereiste
documenten die nodig zijn voor

de goedkeuringsprocedure.
We hebben te maken met
een humanitaire crisis
omdat de meerderheid
levensondersteunende
voorzieningen nodig heeft terwijl
wij hen begeleiden bij hun
Aliyah-procedure. Soms kan het
maanden of zelfs jaren duren om
dit af te ronden, afhankelijk van
welke documenten er ontbreken
en hoeveel geld er verschuldigd
is aan Oekraïense banken en
instellingen. Ik wil dat u weet dat
we nooit iemand de rug toekeren
en dat we zo lang als nodig is
werken om ze thuis te brengen
naar Israël.
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Onze inzet voor het redden van
Joodse levens zou niet mogelijk
zijn zonder uw liefdevolle steun
en gunsten.

Ik denk niet dat u zich
ooit de dankbaarheid
zou kunnen voorstellen
die elke persoon die we
onder onze zorg hebben
voor uw vrijgevigheid,
liefde en steun heeft.
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Zonder u zouden we deze
generatie Joden voor altijd
verliezen.
Ik wil u nogmaals met heel mijn
hart en ziel bedanken voor uw
onvoorwaardelijke liefde voor
het Joodse volk. Ik weet dat God
u rijkelijk zal zegenen voor deze
geweldige Mitzvah (goede daad).
Met liefde en dankbaarheid,
Tatiana

ER IS GEEN SNELLE OPLOSSING
VOOR MISBRUIK, VERWAARLOZING & VERLATING
Verlaten Joodse kinderen als Misha zijn ernstig misbruikt
en verwaarloosd. Zonder levensonderhoudende steun &
psychologische zorg zullen zij het niet overleven.

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

ONDERDAK
VOEDSEL
PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

EEN TOEKOMST

Geef vandaag op www.ChristiansCare.nl
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OLIVIA
UPDATE
DOOR DON HORWITZ

“Genees mij, HEER, dan zal
ik gezond zijn, red mij, dan
zal ik veilig zijn. Kon ik u niet
altijd prijzen?” ( Jeremia 17:14)

M

ijn broeders en zusters,

Uw gebeden en liefdevolle
ondersteuning stellen ons in staat er
alles aan te doen om Olivia’s leven
te redden. Na haar tweede ronde
chemotherapie beginnen Olivia’s
Good News Update
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bloedspiegels eindelijk te stabiliseren!
Hallelujah!! Dit is een geweldige
ontwikkeling en ons team van doctoren
heeft de klok rond gewerkt om
haar van de beste medische zorg te
voorzien.
Olivia’s ouders hebben mij gevraagd
om u te vertellen hoeveel zij het
waarderen dat u naast hen staat in
wat voor hun de grootste uitdaging
van hun leven is. Olivia is hun
gehele wereld en zij begrijpen dat zij
zonder uw gebeden en liefdevolle

Good News / OLIVIA UPDATE
ondersteuning geen hoop zouden
hebben om het leven van hun
dochter te kunnen redden.
Olivia’s moeder stuurde mij deze foto’s
met een bericht dat tranen in mijn
ogen bracht. Na de meest recente
ronde chemotherapie begon Olivia
haar haar te verliezen als bijwerking
van de behandelingen. Haar vader zag
haar huilend voor de spiegel staan en
voelde zich afschuwelijk. Hij greep zijn
scheerapparaat, gaf het aan Olivia en
zei… “Mijn schoonheid, veeg je tranen
weg! Pak dit apparaat en laat mij er net
zo mooi uit zien als jij! Iedereen in deze
stad zal weten dat jij mijn dochter bent
omdat we er hetzelfde uit zullen zien,
namelijk, prachtig!”
Het is zo’n zegen de genezende kracht
van christelijke liefde in werking te zien.
Deze liefde kent geen grenzen. Deze
liefde roeit de meest verwoestende
ziektes uit terwijl zij warmte en
barmhartigheid verspreid naar
iedereen die het aanraakt. Gewapend
met deze liefde tillen wij onze lijdende
Joodse broeders en zusters op en
dragen wij hen naar huis, naar Israël,
net zoals God ons heeft geroepen te
doen in Jesaja 49:22.

…Ze nemen je zonen op hun arm
en dragen je dochters op hun
schouders.

Olivia heeft een lange weg voor de
boeg met nog veel meer rondes
levensreddende behandelingen. Ze is
helaas nog niet uit gevaar.

Uw gebeden en liefdevolle
ondersteuning zullen
deze lieve engel blijven
aansporen terwijl wij er
alles aan doen om haar
leven te redden.
Moge God u zegenen voor uw
onderdeel in dit profetische werk om
Zijn verloren kinderen te zegenen en
thuis te brengen naar Israël.
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ONZE JOODSE

VLUCHTELINGEN ZEGENEN
DOOR DON HORWITZ

S

telt u zich voor dat u ‘s morgens wakker wordt en begint aan uw
JHEUXLNHOLMNHGDJHOLMNVHURXWLQH8ODDWGHNRɝHSRWSUXWWHOHQ
en haalt vervolgens de eieren uit de koelkast. Het is tijd om de
kinderen uit bed te halen, dus u gaat eerst naar de kamer van uw oudste
dochter en kust haar zachtjes op haar wang om haar wakker te maken.
Vervolgens gaat u naar de kamer van uw pasgeboren zoon, waar u een
moment naast zijn wieg staat en naar hem staart terwijl u voelt hoe
gezegend u bent met dit geweldige gezin en dit prachtige huis. U pakt uw
lieve kind op, maar in een oogwenk wordt u door de kamer gesmeten en
komt u met zo’n kracht tegen de muur terecht dat het uw arm verbrijzelt.
U probeert op te staan, maar valt weer op de grond. Het gerinkel in uw
oren is zo oorverdovend dat u het geschreeuw van uw baby die vlak
naast u op de grond ligt niet kunt horen. Het is een wonder dat het hele
gezin de explosie overleeft, want alles wat over is van uw huis zijn een
paar buitenmuren.
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Voor Olga en haar gezin is
dit hoe de oorlog in Oekraïne
begon. Anderen in haar Joodse
gemeenschap hadden niet zoveel
geluk, want zij verloren niet alleen
hun huizen, maar ook hun levens.
Rabbi Azman, de opperrabbijn
van Oekraïne, heeft een prachtige
gemeenschap gebouwd net
buiten Kiev, Oekraïne, genaamd
Anatevka. Honderden Joodse
oorlogsvluchtelingen leven hier
nadat ze alles wat ze bezaten
verloren tijdens de gevechten in
Oost-Oekraïne.
Onze nieuwe samenwerking in
dit levensreddende programma
Good News Update
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is een zeer succesvol begin,
omdat ons gespecialiseerde
team van psychologen en
kinderneuropsychologen
er aanwezig zijn en dag en
nacht werken. We genezen
getraumatiseerde personen,
gezinnen en kinderen en helpen
hen om hun leven weer op te
bouwen. Het is een enorme zegen
dat we onze Joodse broeders en
zusters, die zo’n onvoorstelbare
pijn en lijden hebben doorstaan,
kunnen helpen opstaan.
Sta mij toe u mee te nemen binnen
de muren van deze innovatieve
gemeenschap waar we Joodse
levens redden en veranderen.

Olga met haar zoon in hun
appartement in Anatevka.

Twee van onze kinderen die nu veilig
zijn van de oorlog in het oosten.

Isak verloor alles wat hij bezat toen
zijn huis werd vernietigd.

Wij werken samen met Rabbi Azman
om succesvolle resultaten te boeken.

Het is een zegen voor
ons om te kunnen
helpen bij Gods plan
voor het Joodse volk
door onze liefdevolle
aanraking te
verspreiden over hen
die zoveel pijn lijden.
Uw gebeden en giften van liefde
zullen ons niet alleen in staat
stellen om onze levensreddende
diensten te blijven verlenen aan
Anatevka, maar zorgen er ook voor
dat we ons programma uit kunnen
breiden voor onze broeders en
zusters die elke dag ontheemd zijn
door deze gruwelijke oorlog die de
Joodse gemeenschappen van OostOekraïne vernietigt.
Good News Update

/ 22

Good News / FEATURE

DE DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN
AÝÝĄ°KÇÇyKĄŚAA¸KӳÃÇČěĄťAKřK¸ÝĀÃKÇěěKÃ

I

n de avond van 4 februari 1999
verwelkomden mijn echtgenoot
en ik onze enige dochter op de
wereld. Ze was rond en roze
met een hoofd vol donker haar en we
waren onmiddellijk verknocht aan haar.
De verpleegster wikkelde haar in een
deken en gaf haar aan mij, ze was het
mooiste wezen dat ik ooit had gezien!
Even later boog de verpleegster zich
over me heen en zei: “Ik moet haar
eventjes nemen.” Mijn dochter werd
naar een nabijgelegen onderzoekstafel
gebracht, waar verpleegsters haar keel
uitzogen en artsen de kamer begonnen
te vullen. Er was iets vreselijk mis
Uren later volgde ik mijn echtgenoot
naar de NICU waar ons meisje werd
geïntubeerd met een beademingsbuis.
Zonder dat we het wisten werd ze
geboren met een goedaardige tumor,
een teratoom genaamd, die boven haar
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ԝ

zachte gehemelte was gegroeid en haar
luchtwegen grotendeels blokkeerde
Gedurende de intensieve operaties en
weken van herstel waren de zorgen en
angst die we ervoeren zwaar. Er waren
momenten dat we met de ondenkbare
mogelijkheid om onze dochter te
verliezen geconfronteerd werden. Ik
herinner me dat ik in mijn dieptepunt
over haar wieg in het ziekenhuis
gebogen stond en tot het besef kwam
dat God onze baby misschien niet zou
genezen. Ik werd geconfronteerd met
deze vraag:

Zal ik nog steeds kunnen zeggen
dat God goed is als Hij ervoor
kiest haar niet te genezen?
Och, ik heb zo met die vraag geworsteld!

Mijn gebeden veranderden in geschreeuw,
wat veranderde tot smeken, wat uiteindelijk
veranderde in... overgave. Op dat moment
van overgave begon ik te zingen...

leukemie. Ik kan mij alleen de zorgen
en angst voorstellen die haar ouders
hebben gegrepen terwijl ze hulpeloos
toekijken, hopend en biddend voor het
beste.

God is zo goed, Hij is zo goed voor mij.
Steeds opnieuw zong ik dat refrein,
vasthoudend aan het Schrift,

“Loof de Heer want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.”
(Psalmen 107:1)
Als u ooit een ernstige medische uitdaging
hebt ervaren met een kind of geliefde,
dan ken je dat zinkende gevoel van
hulpeloosheid. Er is misschien geen
ergere angst dan de mogelijkheid om een
leven te verliezen dat je dierbaar is.
Zoals u misschien weet, maken we de reis
naar genezing samen met vele gezinnen
hier bij CCI. Een van de meest recente
reizen was met de familie van lieve Olivia,
die net haar eerste ronde chemotherapie
heeft afgerond. De kleine Olivia vecht
voor haar leven in haar strijd tegen acute

Mijn vrienden, laat ons onze kostbare
Olivia en de vele anderen die een kans
verdienen om te vechten, steunen!
Laten we samen bidden en steun
bieden, omdat we Joodse wezen,
weduwen, overlevenden van de
Holocaust en gezinnen in nood helpen.
Zonder onze liefdevolle hulp zouden ze
weinig kans hebben om te overleven.
Naast ons bij te staan in onze missie,
wil ik u persoonlijk aanmoedigen om
contact op te nemen met iemand in uw
buurt die voor een medische uitdaging
staat. Omdat mijn familie het heeft
meegemaakt, weet ik hoeveel het
betekent om mensen aan je zijde te
hebben.
Uw goedheid zal voor altijd herinnerd
worden!
Samen met u voeg ik de daad bij het
woord...
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ONZE ZUSTER GALINA
BIJ DE HAND NEMEN
DOOR DON HORWITZ

“Moet je door water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je
wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je
niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.” (Jesaja
43:2)
Good News Update
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Good News / ONZE ZUSTER GALINA BIJ DE HAND NEMEN

O

nze zuster Galina was geïsoleerd,
eenzaam en alleen, en werd
letterlijk gevangen gehouden in
KDDUHLJHQȵDWWRHQKDDUEXXUPDQRQV
om hulp vroeg. Welke barbaar zou een
lieve, zwakke vrouw gevangenhouden
nadat ze het grootste deel van haar leven
heeft gewijd aan het helpen van anderen
in nood als verpleegster?

omdat er niemand is om voor hen te
zorgen.
Toen God ons opriep om het Joodse volk
bijeen te brengen en te zegenen, was
het onze roeping om al Zijn kinderen
RSWHKHHQQLHWDOOHHQGHJH]RQGHHQ
bekwame mensen. Het verwaarlozen van
de uitdagende of tijdrovende gevallen is
gewoonweg niet de christelijke manier
om voor iemand te zorgen die in nood is.
Mijn familie, door uw liefdevolle
toewijding om onze door God gegeven
missie te steunen, konden we Galina
op tijd bereiken om haar leven te
redden. We hebben haar nu in ons
ouderenzorgprogramma geplaatst, waar
ze al haar maaltijden, medische diensten
en de liefdevolle zorg zal ontvangen die
ze zo hard nodig heeft in haar leven.

In dit geval was er geen gevangenneming,
crimineel of persoon verantwoordelijk
voor haar gevangenschap. Galina leed
aan een falende gezondheid waardoor
het onmogelijk voor haar was om de
zes trappen op te lopen in haar oude
Sovjetblok-appartementencomplex.
Zonder beschikbare sociale
voorzieningen of medische zorg,
verslechterde ze snel en dreigde ze haar
leven te verliezen.
Tragisch genoeg is het verhaal van Galina
niet uniek, omdat er duizenden van onze
oudere Joodse broeders en zusters en
Holocaustoverlevenden zijn die hetzelfde
lot ondergaan in de voormalige SovjetUnie. Ze wonen alleen en verslechteren
in levensbedreigende omstandigheden

Ik roep u biddend op om met mij in actie
te komen, zodat we kunnen werken
aan het redden van de tienduizenden
lijdende oudere Joden en overlevenden
van de Holocaust die wanhopig onze
levensreddende hulp nodig hebben.

Er is geen grotere zegen
dan de handen van de
ouderen vast te pakken
en hen te laten zien
hoeveel God van ze
houdt.
Moge God u zegenen voor het zegenen
van Zijn kinderen in hun grootste tijd van
nood.
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GODS LIEFDE

VERSPREIDEN
DOOR DON HORWITZ

““Geliefde
Gellieffde broeders
broed
ders en zusters, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt uit God voort. 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)
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Good News / GODS LIEFDE VERSPREIDEN

M

ijn familie, ik wil iets delen
wat gebeurde in één van
onze programma’s, iets wat
mijn hart heel diep heeft geraakt
en wat ook bevestigd heeft hoe
krachtig de verspreiding van Gods
liefde werkelijk is.

gedecimeerd zijn door vandalisme
en antisemitische haat wilden
opknappen en doen herleven. Ze
voelden dat hun stem moest worden
gehoord, zodat het Oekraïense volk
kon begrijpen hoe toegewijd het
Joodse volk is aan God.

Het gebeurde in Project Kadima,
ons Aliyah-programma voor tieners
dat kansarme Joodse jongeren
grootbrengt en hen voorbereidt op
hun nieuwe leven in Israël.

Ondanks meerdere antisemitische
dreigementen kwamen ze op zondag
7 april in actie door op handen en
knieën de vuiligheid en haat weg te
schrobben die op de graven van hun
geliefde Joodse broeders en zusters
getekend was. Samen ruimden ze
bergen afval op, verwijderden oude

De kinderen in Kadima besloten
dat ze Joodse graven die
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boomtakken en plantten bloemen
om de haat weg te vagen en te
vervangen door liefde.
Na de foto’s en de video te hebben
bekeken die ze van de schoonmaak
hadden gemaakt, werd ik eerst
overweldigd door emoties en
voelde vervolgens een diep
gevoel van trots. Achtergestelde
Joodse tieners die ooit het zwijgen
werden opgelegd door een leven
van verdorvenheid zijn nu met
onze hulp opgestaan om een
voorbeeld voor hun gemeenschap
te zijn. We hebben onze kinderen
niet alleen voorbereid op een
nieuw leven in Israël, maar
we hebben ook hun karakter
opgebouwd door hun harten te
vullen met de liefde van God.
Amen! Amen! Amen!

Ik ben zo trots op onze
kinderen die zoveel
hebben geleden in hun
jonge leven.
Laten we hen samen overspoelen
met onze liefde, gebeden en
steun, nu ze een stap dichter bij
het begin van hun nieuwe leven in
Israël komen.
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Programme Updates

Ik wil u wederom bedanken voor het deel uitmaken van onze
familie en missie hier bij CCI. Samen met uw giften van liefde
kunnen we doorgaan met het verspreiden van het evangelie door
middel van actie, door onze Joodse broeders en zusters samen te
brengen en thuis te brengen naar Israël.
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Anna
De 29-jarige Anna kwam een jaar
geleden in tranen bij ons aan
omdat ze niet in staat was om
haar twee kinderen te voeden of
te verzorgen. Ze had continu geld
geleend om voedsel te kopen, maar
kon haar schulden niet afbetalen.
Ze kon nergens anders heen en
kwam naar ons Aliyah-kantoor in
Bila Tserkva om ons om hulp te
smeken. Onze Aliyah-medewerkers
gingen meteen aan de slag met
haar aanmelding. We plaatsten haar
zoon en dochter vervolgens in ons
scholingsprogramma, waar er goed
voor hen gezorgd werd. Ik ben blij
u te laten weten dat het gezin nu
Aliyah heeft gemaakt en dat het heel
goed met ze gaat in Israël. Amen!

Yari
De 23-jarige Yari lijdt al zijn hele
leven aan diabetes. Hij woonde
LQHHQHHQNDPHUȵDWLQ'RQHWVN
toen de gevechten uitbraken in
zijn buurt. Hij liet het weinige wat
hij had achter, waaronder zijn
medicijnen, en rende voor zijn
leven. Ons reddingsteam vond
hem in de regio Kiev en hij was
ernstig ziek. We voorzagen hem
van medische zorg en een veilig
onderkomen terwijl we zijn Aliyahpapierwerk in orde maakten.
Yari heeft Aliyah gemaakt en
woont nu in Bat Yam! Hij ontvangt
uitstekende medische zorg in Israël
en gaat naar de universiteit om
computerprogrammeur te worden.
Amen! Amen!! Amen!!!
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Wij danken God voor:

O

ns project Kadima, waar we het
leven veranderen van kansarme
Joodse kinderen die in extreme
armoede leven. We danken dat Hij ons
heeft gemachtigd om Zijn kinderen op
te voeden in onze liefdevolle armen
terwijl we hen voorbereiden op hun
nieuwe leven in Israël.

H

et leiderschap naar onze
samenwerking in Anatevka,
waar we onze lijdende Joodse
broeders en zusters laten herstellen
YDQGHJUXZHOLMNHHHFWHQGLHGH
oorlog op hun leven heeft gehad.
Alleen door Zijn liefhebbende genade
]LMQZHLQVWDDWRPKHQRSWHKHHQ
door hun gebroken zielen nieuw
leven in te blazen.

V

oor het zegenen van onze
bediening en missie, zodat we
kunnen blijven meewerken aan
Zijn roeping om Zijn kinderen samen
te brengen, te zegenen en thuis te
brengen. We danken God ook dat Hij
zo een liefdevolle en steunende familie
aan onze zijde heeft gesteld, die onze
levensreddende programma’s mogelijk
maken.

“Halleluja! Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig
duurt zijn trouw.”
(Psalmen 106:1)
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/ 33

Bid alstublieft voor:
Voor onze broeder Aron,
die leed aan ernstig misbruik en verwaarlozing
toen we hem levend in angst en extreme
armoede vonden. Bid alstublieft dat Aron zal
opbloeien en opstaan door onze liefdevolle zorg,
zodat we hem naar het land kunnen brengen dat
God hem heeft beloofd.

Voor al onze oudere Joodse
broeders en zusters en
overlevenden van de
Holocaust
die honger hebben, lijden en alleen zijn. Bid
alstublieft dat God ons naar hen zal leiden
HQRQVGHPLGGHOHQ]DOYHUVFKDHQRPKHQ
WHUHGGHQWHKHOSHQHQWHYHUKHHQXLWKXQ
levensbedreigende opsluiting.

“Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn
oor luistert naar hun hulpgeroep.”
(Psalmen 34:16)

Voor Nazar,
die we als de onze hebben opgevoed sinds hij
werd achtergelaten door zijn biologische moeder
toen hij zo jong en kwetsbaar was. Bid alsjeblieft
dat hij het trauma dat hij in zijn jonge leven heeft
doorstaan, blijft overwinnen en dat zijn groei en
ontwikkeling op schema blijven lopen.
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