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I k hoop dat deze update 
u en uw gezin gezond en 
wel aantreft. Ik wil u een 
hele gelukkige en gezonde 

kerst wensen en u vertellen hoe 
gezegend ik ben dat u naast me 
staat in deze missie die voor 
God zo belangrijk is. Samen 
verspreiden we het evangelie 
door middel van daden wanneer 
we onze lijdende Joodse 
broeders en zusters verzamelen, 
zegenen en thuis naar Israël 
brengen.  
 

Ik ben onlangs teruggekeerd 
van een bezoek aan onze 
programma’s in Oekraïne, waar 
ik uw liefde en gebeden heb 
gedeeld met de vele mensen en 
kinderen in onze programma’s. 
Wat een zegen was het om hun 
glimlach en tranen van vreugde 
te zien toen ze zich realiseerden 
hoeveel u om hen geeft. Ik 
verzekerde iedereen ervan dat 
ze nooit alleen zullen zijn zolang 
onze liefhebbende familie hier 
bij CCI aan hun zijde staat en 
hen in onze liefhebbende armen 
opheft. Amen! 
 
Ik heb ook twee dagen met ons 
reddingsteam door kunnen 
brengen in afgelegen dorpen 
waar we zoveel van onze 
Joodse broeders en zusters 
vonden die leden aan honger, 
ziekte en antisemitisme. Het 
was hartverscheurend om 
de ondraaglijke pijn en de 
immense eenzaamheid te 
zien die het leven van deze 
ouderen, kinderen en gezinnen 
verteert. Ze hebben geen 
sociale voorzieningen en geen 

Shalom
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medische zorg. Behalve wij is 
er echt niemand die aan hun 
zijde staat om hun leven te 
redden.    

Tijdens mijn bezoeken dacht 
ik na over wat mijn goede 
vriendin, een Holocaust-
overlevende, me ooit vertelde.  
Ze zei: “Gods uitverkoren 
volk zijn was niet een soort 
voorrecht of geschenk van 
God. Het was een missie die Hij 
ons schonk om Zijn woord te 
verspreiden dat er slechts één 
God is, de God van Israël. Deze 
verkeerd begrepen titel en 
missie heeft een enorme prijs 
met zich meegebracht voor het 
Joodse volk, aangezien we nog 
steeds geconfronteerd worden 
met lijden, spot, misbruik en de 
dood.” 

Mijn familie, we hebben zoveel 
werk te doen en zo weinig 
tijd als we onze lijdende 
Joodse broeders en zusters 
die in levensbedreigende 
omstandigheden leven willen 
redden en zegenen. Gewapend 

met Gods liefde, tillen we ze op 
in onze liefdevolle armen en 
laten we ze niet gaan totdat ze 
op hun eigen benen kunnen 
staan in het Land van Israël.  
 
Ik wil u met heel mijn hart 
bedanken voor uw liefdevolle 

steun. Zonder u zouden 
er geen reddingsteams 
zijn om de ouderen te 
redden, geen voedsel om de 
hongerigen te voeden en geen 
onderdak om de daklozen 
te huisvesten. Samen zijn 
we een liefhebbende familie 
van christenen die getrouw 
Gods roeping beantwoorden 
om Zijn verloren kinderen te 
verzamelen, zegenen en thuis 
te brengen naar Israël.  
 
Moge God u zegenen voor het 
zegenen van Zijn kinderen en 
moge Hij Zijn eeuwige liefde 
schijnen op u en uw gezin 
tijdens deze feestdagen.  
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.
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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



LIJDEN
IN OEKRAÏNE
DOOR DON HORWITZ 
Na de revolutie van 2014 in Oekraïne is de situatie kritiek geworden 
voor onze Joodse broeders en zusters die daar wonen. Vanwege 
immense armoede, ziekte, antisemitisch geweld en een woedende 
oorlog in Oost-Oekraïne sterven onze broeders en zusters in een 
nooit eerder gezien tempo. Onze noodreddingsteams reageren door 
dag en nacht te werken om de levens van Gods geliefde verloren 
volk van Israël te redden en veilig te stellen. We nemen de lijdenden 
op in onze liefdevolle armen, terwijl we hen zegenen en  
vervolgens thuisbrengen naar Israël. 
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“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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IN IMMENSE  
ARMOEDE  
LEVEN 
 ANYA

LIJDEN IN OEKRAÏNE: IMMENSE ARMOEDE
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W e hebben allemaal de 
afschuwelijke beelden 
van de Holocaust 
gezien. We hebben 

de onvoorstelbare verhalen gehoord 
over hoe onze Joodse broeders 
en zusters systematisch werden 
opgepakt, gevangengenomen, 
gemarteld en in de meeste gevallen 
op brute wijze vermoord. Maar 
wat de meesten van ons nog nooit 
hebben ervaren, is hoe het is om 
ongeveer 74 jaar na hun redding uit 

een concentratiekamp in gesprek 
te gaan met een Holocaust-
overlevende en persoonlijk getuige 
te zijn van hun voortdurende lijden. 
 
Mijn familie, ik wil u graag 
voorstellen aan Anya, die geïsoleerd 
in een klein dorpje buiten Kiev, 
Oekraïne woonde en door ons 
reddingsteam werd gevonden. Toen 
ons team arriveerde, zagen ze dat 
ze leed aan extreme verwaarlozing, 
falende gezondheid en ernstige 
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depressie. Ze had ook veel pijn 
omdat alle tanden in haar mond 
gebroken en geïnfecteerd waren.  
 
We zaten bij elkaar toen ze me 
over haar verleden vertelde, vaak 
in tranen uitbarstend wanneer de 
pijn van haar herinneringen haar 
te veel werd. Andere keren huilde 
ze simpelweg omdat ik de eerste 
persoon was die haar in vele, 
vele jaren heeft vastgehouden en 
getroost.  
 
Anya vertelde me dat de nazi’s haar 
bij haar moeder weghaalden toen 
ze nog maar zes jaar oud was, en 
haar aan haar haren meesleepten 
terwijl ze schreeuwde van angst. 
Ze zei, “Ik bleef zo lang mogelijk 
naar het gezicht van mijn moeder 
kijken, totdat ze uiteindelijk 
verdwenen was... dat was de laatste 
keer dat ik haar heb gezien. Deze 
verschrikkelijke monsters hebben 
mijn hart gebroken en mijn ziel 
verscheurd.” 
 
Ze bekende toen dat ze niet kon 
lezen of schrijven omdat ze nooit 
naar school heeft kunnen gaan. 
Oncontroleerbaar snikkend vertelde 
ze me dat haar droom voordat ze 
sterft zou zijn om slechts één dag 
naar school te gaan om te zien hoe 

het is om met andere kinderen te 
zijn die een normaal en gezond leven 
kunnen leiden.  
 
Terwijl we ons bezoek afrondden, 
omhelsde ik haar en zorgde ik 
ervoor dat ze begreep dat ze nooit 

LIJDEN IN OEKRAÏNE: IMMENSE ARMOEDE
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meer alleen zal zijn. Niet alleen zou 
ik er voor haar zijn, maar onze hele 
familie van ondersteuners zou er 
ook zijn om voor haar te bidden 
en haar hun liefde zenden. Onze 
reddingsteamleider belde meteen en 
maakte een afspraak voor haar om 
haar tanden te laten repareren en 

samen nog een paar minuten en 
daarna maakten we plannen voor 
een volgend bezoek tijdens mijn 
volgende reis.  
 

Laten wij samen 
onze liefdevolle 
armen om Anya 
en alle anderen 
die zo lijden heen 
slaan.    
 
Moge God u zegenen voor het 
zegenen en het helpen redden van 
lijdende Holocaust-overlevenden.   



LIJDEN IN OEKRAÏNE: EXTREME VERWAARLOZING
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LIJDEN DOOR EXTREME 
VERWAARLOZING 
 SASHA, DIMA  
EN JENYA



H et is hartverscheurend om 
te zien hoe Joodse gezinnen 
uit elkaar worden gerukt 

door de enorme armoede die de 
gemeenschappen in Oekraïne 
aangrijpt. Ouders kunnen geen 
werk vinden, waardoor ze hopeloos 
raken en niet in staat zijn om voor 
hun kinderen te zorgen. Als gevolg 
hiervan wenden velen zich tot drugs 
en alcohol om de pijn van hun 
dagelijks bestaan te verzachten. 
 
Sasha, Dima en Jenya zijn drie 
prachtige broers en zussen die 
gevangenzitten in de verslechterende 
levensomstandigheden van Oekraïne. 
De verblijfplaats van hun vader is 
onbekend en hun moeder verloor 
haar vermogen om voor hen te zorgen 

nadat zij haar baan verloor. Deze eens 
zo levendige en gezonde kinderen 
begonnen snel achteruit te gaan 

ondervoeding en isolatie.  
 
Wij danken God dat ons 
reddingsteam deze kinderen op 
tijd vond want zij waren alle drie 
uitgedroogd en ondervoed. Wij 
brachten deze kinderen meteen naar 
ons Kalaniot Kindertehuis waar ons 
rehabilitatie team meteen aan de slag 
ging om hen te stabiliseren. 
 
Tijdens mijn recente reis naar 
Oekraïne vergezelde ik de kinderen 
tijdens hun begeleide bezoek 
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om wat tijd met hun moeder 
door te brengen. Zodra we hun 

greep Dima, de jongste, het 
been van zijn moeder en begon 
hysterisch te huilen. Ik kan niet 
beschrijven hoe verschrikkelijk het 
voor een kind is om bij zijn moeder 
weggehaald te worden ook al was 
er mishandeling en verwaarlozing 
in de familie. Hoeveel pijn en lijden 
de kleine Dima ook maar heeft 
meegemaakt, hij zou nog steeds 
liever bij zijn moeder zijn dan van 
haar gescheiden te worden.  
 

Vandaag de dag, werken onze 
neuropsychologen met deze drie 
engelen om ervoor te zorgen 
dat ze stabiel worden en aan hun 
nieuwe thuis kunnen wennen. 
We zijn ook met hun moeder 
aan het werk gegaan in de hoop 
dat ze op een dag in staat zal 
zijn om voor haar kinderen te 
zorgen.  
 
Mijn familie, samen werken wij als 
Gods handen en voeten samen en 
redden we de verloren kinderen 
van Israël.  

LIJDEN IN OEKRAÏNE: EXTREME VERWAARLOZING
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Ik bid dat u onze levensreddende kinderprogramma’s 
zult blijven steunen, zodat we de duizenden lijdende 
Joodse kinderen, die wanhopig onze liefde en zorg 
nodig hebben, kunnen blijven redden.   
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DE SCHADE VAN 
ANTISEMITISME 
CHAIM

LIJDEN IN OEKRAÏNE: ANTISEMITISME
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Chaim is één van de liefste 
mannen die u ooit in uw 
leven zult ontmoeten. Hij is 

zo zorgzaam en vriendelijk en hij is 
er altijd geweest voor zijn vrienden 
en naasten in nood. Omdat hij 
voortdurend heeft geweigerd om zijn 
Joodse erfgoed af te wijzen, heeft hij 
zijn hele leven veel geleden.  
 
Chaim werd in 1943 geboren in een 
liefdevolle Joodse familie. Zijn jonge 
ouders vierden de geboorte van hun 
nieuwe zoon, ook al woedde er een 
oorlog om hen heen. Helaas werd de 
vader van Chaim, die soldaat was, de 
dag na zijn geboorte opgeroepen om 
te komen vechten aan de grens om 
zijn land te verdedigen.  
 
Ongeveer een week later bereidde 
de moeder van Chaim zich voor 
om de avondmaaltijd te koken en 
legde zij Chaim in zijn wieg voor 
een dutje. Op het moment dat ze 
aan het werk in de keuken begon, 
vond er een enorme explosie plaats 
van een bom die in de tuin van 
hun huis viel. Chaims moeder werd 
onmiddellijk gedood door de klap en 
het huis werd grotendeels verwoest. 
Wonder boven wonder werd Chaim 
levend onder het puin gevonden 
en werd hij onmiddellijk naar het 
ziekenhuis gebracht. Nadat artsen zijn 
verwondingen hadden behandeld, 
werd Chaim naar een weeshuis net 
buiten de stad overgeplaatst.  
 
Helaas heeft niemand ooit de vader 
van Chaim kunnen vinden, dus 
werd het weeshuis zijn permanente 
thuis. Tijdens de eerste vijf jaar 
dat hij daar woonde, had Chaim 

een Joodse verzorger die hem 
beschermde tegen het escalerende 
antisemitische geweld dat de stad 
overnam. Helaas werd ze vanwege 
een ziekte gedwongen te vertrekken 
en moest Chaim voor zichzelf zorgen. 
Nu niemand hem meer beschermde, 
werd Chaim gekweld, bespot en vaak 
geslagen omdat hij Joods was.  
 
In zijn volwassen leven bleef Chaim 
zijn Jodendom aanhangen als 
assemblagemedewerker in een 
fabriek. Na 40 jaar toegewijd hard 
werken bij hetzelfde bedrijf, begon 
Chaim zich ziek en uitgeput te voelen. 
Hij wilde met pensioen, maar kon niet 
leven van een pensioen van slechts 
70 euro per maand. Wekenlang vroeg 
hij zijn baas om hem vrij te geven 
om naar de dokter te gaan, maar 
zijn baas weigerde dit. Chaim stortte 
uiteindelijk in tijdens het werk en 
werd naar een taxi gedragen en naar 
het ziekenhuis gestuurd.   
 
De dokter informeerde Chaim 
dat hij een diabetische shock had 
ervaren en in het ziekenhuis moest 
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worden opgenomen. Omdat zijn 
baas hem niet had toegestaan om op 
tijd een arts te bezoeken, moest zijn 
been worden geamputeerd. Hij werd 
toen gedwongen met pensioen te 
gaan en heeft veel geleden totdat ons 
reddingsteam hem enkele maanden 
geleden vond.  
 
Onze broeder Chaim heeft genoeg 
geleden en heeft wanhopig onze hulp 
en liefdevolle zorg nodig.   
 

Uw liefdevolle 
ondersteuning kan hem 
laten zien hoeveel we 
om hem geven door hem 
te zegenen met gezonde 
maaltijden, medische zorg 
en humanitaire hulp.   
 
U kunt zich niet voorstellen hoeveel 
het voor deze lieve eenzame man zal 
betekenen dat u er aan zijn zijde bent.    
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Ik ben ontzettend blij u te kunnen 
voorstellen aan Larisa Rikardovna, 
onze nieuwe Senior Care-coördinator 
in de regio Kiev, Oekraïne! Wat is 
het een zegen dat God deze zeer 
ervaren coördinator naar ons heeft 
toegeleid, die zoveel kennis heeft 
van oudere Joodse mensen en 
Holocaust-overlevenden die lijden in 
de afgelegen en geïsoleerde dorpen 
van Oekraïne.

Larisa sluit zich bij onze familie aan 
na jarenlang te hebben gewerkt 
als coördinator voor Hesed, een 
internationale Joodse stichting. Met 

ONTMOET LARISA
 Door Don Horwitz

haar expertise en liefdevolle hart 
voor ouderen kunnen we meer 
levens redden dan ooit tevoren, 
omdat we al het mogelijke doen 
om onze lijdende Joodse broeders 
en zusters te bereiken die in 
levensbedreigende situaties leven.  
 
Verwelkom Larisa 
alstublieft in onze 
liefdevolle familie, terwijl 
we samen onvermoeibaar 
doorwerken om Gods 
roeping om onze lijdende 
Joodse broeders en 
zusters thuis naar Israël te 
brengen beantwoorden! 
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SCHOONHEID IN DE DETAILS  
Good News /  FEATURE

T erwijl de eerste 
zonnestralen over de 
velden van ons dorp 
schenen, achtentwintig 

jaar geleden, vroeg in de ochtend, 
verwelkomden mijn man en ik 
ons eerste kind - een zoon - op de 
wereld. We verwonderden ons over 
zijn kleine vingers, zijn donzige haar 
en zijn oren die precies leken op die 
van zijn overgrootvader. Tot die tijd 
had geen van ons zoveel intense 
liefde op aarde ervaren! 
 

Ik kan me alleen het soort liefde 
voorstellen dat Maria meer dan 
tweeduizend jaar geleden voelde, toen 
ze naar de ingebakerde pasgeboren 
baby in haar armen staarde. Ze hield 
niet alleen haar eerstgeboren Zoon vast, 
maar ook de Zoon van de Allerhoogste - 
de Redder van de wereld. 
 
Misschien voelde de hele ervaring 
surrealistisch voor haar. Van het 
verrassende nieuws dat de engel 
gaf, tot de lange, moeizame reis naar 

“Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste 
worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader 
David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van 
Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.” (Lukas 1:31-33)
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Bethlehem, ik stel me voor dat de 
veelheid aan details een tiental kranten 
had kunnen vullen! 

 
Wat zult u deze kerst herdenken? Welke 
dingen zult u in uw hart bewaren? 
 
Laten we deze feestdagen de verleiding 
weerstaan om het bekende verhaal van de 
geboorte van Jezus te verdoezelen. Laten 
we in plaats daarvan het bijbelse verhaal 
met nieuwe bewondering benaderen - 
alsof we het voor het eerst lezen.  
 
Laten we onze oude en geliefde tradities 
combineren met een nieuwe - een 
eenvoudige, maar diepgaande traditie 

samenkomen met vrienden, familie en 
buren, het kerstverhaal op een nieuwe 
en diepgaande manier gedenken. Laten 
we de schoonheid aanschouwen terwijl 
we zoeken naar de kleinste details, vaak 
gemist in onze traditionele lezing.  
 

•  Hoe de engel Maria bemoedigde  
 door te zeggen, “Want voor God is  
 niets onmogelijk.” (Lukas 1:37) 
 

• Hoe Maria zong en zich in God haar  
 Verlosser verheugde over het  
 nieuws van de engel. (Lukas 1:47) 

 

• Hoe Jezus de Troost was van Israël -  
 de glorie van Zijn volk. (Lukas 2:25, 32) 
 
Er zijn ontelbare details over de 
wonderbaarlijke geboorte van de 
Heiland! Achter het oppervlak van 
onze jaarlijkse kerstvieringen ligt een 
grote hoeveelheid aan waardevolle 
elementen die we hebben gemist. 
 
Brengt u dit jaar een paar rustige 
momenten door met het lezen van het 
verhaal van de geboorte van Jezus en 
schrijft u alle mooie details op die u 
kunt vinden? Zoek naar de dingen die 
u in het verleden hebt gemist. Bewaar 
ze in uw hart. En verheug u opnieuw 
in de geboorte van de Heiland!

 
“Maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken.” (Lukas 2:19)

 
“Vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de 
messias, de Heer.” (Lukas 2:11)
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UPDATE
 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; Ik zal je steunen met mijn 
onoverwinnelijke rechterhand.”  
(Jesaja 41:10) 

M ijn familie, tijdens mijn 
recente reis naar Oekraïne 
kon ik een paar uur 

doorbrengen met onze prachtige Olivia 
en haar ouders. Dit was de eerste 
keer dat ik haar ouders ontmoette 
en ik kan u vertellen dat ze een 
geweldig en liefhebbend jong stel 
zijn die buitengewoon toegewijd zijn 
aan het welzijn van hun dochter. De 
liefde en genegenheid die ik tijdens dit 
bezoek heb ervaren was zo mooi en 
hartverwarmend omdat ze hun angsten 

en de hoop die ze voelen in de strijd 
tegen de vreselijke ziekte van Olivia met 
me deelden.   
 
We gingen buiten zitten om te praten, 
het immuunsysteem van Olivia is zwak 
en haar artsen willen niet dat ze in een 
beperkte ruimte zit en het risico loopt 
ziek te worden. Tijdens ons gesprek 
bekeek ik  Olivia’s meest recente 
medische rapporten. Helaas staan er in 
de rapporten tegenstrijdige meningen 
van verschillende artsen wat betreft de 
vraag of de behandelingen van Olivia 

en moeder opkeek, begonnen ze allebei 
te huilen en vertelden ze me hoe bang ze 
zijn om hun dierbare engel te verliezen.  
 
Als vader kan ik mij geen grotere angst 
bedenken dan één van mijn kinderen 
te verliezen, dus heb ik ze allebei 
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we er alles aan zouden doen om voor 
Olivia een afspraak te maken bij een 
vooraanstaande kankerspecialist, hopelijk 
in Israël. Het was hartverscheurend om 
ze te voelen trillen van angst terwijl ze in 
mijn armen snikten.  
 
Olivia’s vader vroeg me toen om het 
volgende bericht met u te delen: 
 
“Mijn vrouw en ik zijn zo dankbaar voor 
alles wat u doet en gedaan heeft om 
Olivia te helpen redden en dat u ons 

tijd heen te komen. Ik heb nog nooit 
iemand om hulp gevraagd, dus deze 
hele ervaring is erg moeilijk voor me 
geweest. Zoals de meeste mensen in 
Oekraïne hebben we geen spaargeld of 
ziektekostenverzekering om deze dure 
behandelingen te betalen. Ook zijn er 
geen sociale voorzieningen in Oekraïne 
die mensen zoals ons kunnen helpen bij 

een medisch noodgeval. Ik wil u allemaal 
bedanken dat u ons hebt bijgestaan met 
uw steun en gebeden. Ik kan me niet 
voorstellen wat er zou zijn gebeurd als u 
niet naast ons was gaan staan.” 
 
Mijn familie, Olivia en haar 
ouders hebben uw liefde, 
gebeden en steun meer dan 
ooit tevoren nodig nu we ons 
haasten om het leven van dit 
mooie kind te redden. 

Laten we samen laten zien hoeveel we 
om hen geven door Olivia niet alleen 
haar levensreddende behandelingen 
te blijven geven, maar ook door haar 
naar een kankerspecialist in Israël of het 
Westen te sturen die kan helpen bij de 
behandeling van deze gecompliceerde 
levensbedreigende ziekte. Moge God 
u zegenen voor het zegenen van deze 

en uiteindelijk thuisbrengen naar Israël.    
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EEN BRIEF
VAN MAMA
 DOOR DON HORWITZ

Mijn familie, Slechts een paar weken geleden kreeg één van onze 
coördinatoren een brief van een vrouw in één van onze gemeenschappen 
die onze hulp hard nodig had om het leven van haar dochter te redden. 
We hebben onmiddellijk gereageerd en stellen nu een behandelplan op 
om deze dierbare vrouw en haar dochter te helpen. Dit is wat ze schreef: 
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N egen maanden geleden werd mijn 
41-jarige dochter ziek en had ze erg 
veel moeite om te lopen en haar 

normale dagelijkse taken uit te voeren. Ik 
nam haar mee naar onze plaatselijke kliniek 
waar ze werd onderzocht door een arts 
die me vertelde dat hij niet de apparatuur 
bezat die nodig was om een juiste diagnose 
vast te stellen van een vermoedelijke 
hersentumor. Hij verwees ons naar 
een ziekenhuis in Kiev waar ze over de 
beeldvormingstechnologie beschikken om 
naar haar hersenen te kijken.  
 

Na ongeveer een maand lang bij vrienden 
en familie om geld te hebben gevraagd, 
kon ik eindelijk genoeg verzamelen om de 
scan te betalen en maakten we de afspraak 
om naar het ziekenhuis te gaan. Toen we 
aankwamen, namen ze mijn dochter mee 
voor de test en wachtte ik een tijd die voor 
mij een eeuwigheid leek. Na een paar uur 
kwam er een arts naar buiten die me het 
slechte nieuws vertelde, het was een tumor. 
Hij nam toen enkele opties met me door 
die zo pijnlijk waren om naar te luisteren en 
vertelde me ook wat de kosten zouden zijn.  
 
Ik bleef achter met een gevoel van 
hopeloosheid omdat we geen geld 
hebben om een operatie of één van de 
alternatieve behandelingen die hij met me 
had besproken te betalen. Ik smeekte hem 

om mijn dochter te behandelen, maar hij 
zou dat alleen doen als we in staat zouden 
zijn om voor zijn diensten te betalen. Als 
moeder brak het mijn hart om naar mijn 

kon doen om haar te helpen.   
 
Nu brengt mijn dochter elke dag lijdend 

goed mogelijk voor haar te zorgen om haar 
pijn en lijden te verzachten, maar ik ben 
slechts haar moeder, niet een arts. Het is 
een vreselijk gevoel om je eigen kind zo vlak 
voor je ogen te zien verslechteren.  
 
Ik heb in mijn leven nooit ergens om 
gevraagd, totdat mijn dochter ziek werd. Ik 
heb altijd hard gewerkt en voor mijn kind 
gezorgd, maar ik ben gewoon te oud om 
nu een baan te kunnen krijgen. Geloof me, 
als iemand me zou aannemen zou ik hard 
werken om het geld te verdienen om het 
leven van mijn dochter te redden. 
 
Ik hoop op uw goedheid en begrip en ik 
hoop dat u niet op me neer zult kijken 
omdat ik u zo direct om hulp vraag.  
 
Met hartelijke groeten, 
Tatiana

 
Laten we de handen 
ineenslaan met deze 
moeder en haar laten 
weten dat zij niet alleen 
is in dit gevecht haar 
dochter te redden. 
 
Moge God u zegenen voor het zegenen van 
deze lieve familie in hun tijd van nood. 

Good News / EEN BRIEF VAN MAMA
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“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
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Stelt u zich eens voor, u 
heeft een kamer vol met 
ongeveer 40 tieners die 
opgroeien in verschrikkelijk 

slechte omstandigheden. Ze 
zijn gedwongen om in extreme 
armoede, onderdrukking en 
antisemitisme te leven. Hun 
ouders zijn van hun erfgoed 
ontdaan door jarenlange Sovjet-
onderdrukking en angst. De 
meesten hebben geen idee van de 
verbinding met het land Israël dat 
God hen heeft gegeven.  
 
Vervolgens zien ze in de gangen 
van onze Joodse school posters 
hangen over deelname aan een 
boeiend programma Project 
Kadima genaamd, waar ze andere 
studenten kunnen ontmoeten 
in een leuke en ontspannen 
omgeving. Ze schrijven zich in en 
Bam! Hun wereld begint zich met 
de dag uit te breiden wanneer ze 
uit hun schulp kruipen en ervaren 
hoe het voelt om voor het eerst 
contact te maken met God en 
Israël. Onze tieners beginnen te 
groeien en te voelen dat ze deel 
uitmaken van iets dat zoveel 
groter is terwijl ze een gevoel van 
doelgerichtheid en verbondenheid 
ontwikkelen.   
 
Toen ik afgelopen maand de 
klas van dit jaar binnenliep en 
rondkeek, viel me op dat 95% 
van de tieners in de klas nieuwe 

leerlingen waren. Wilt u weten 
hoe dat komt? Dat komt doordat 
we 95% van de klas van vorig 
jaar naar Israël hebben gestuurd! 
Amen! Amen! Amen! Ja! 
 
Mijn familie, dit is waar onze 
missie allemaal om draait! We 
werken samen om Gods roeping 
te beantwoorden door innovatieve 
en creatieve programma’s 
zoals Kadima te creëren die 
onderdrukte en verloren Joodse 
kinderen uit de Diaspora leiden 
en vervolgens terug naar Israël 
brengen.  
 
Onze afgestudeerden hebben 
me gesmeekt om u enkele foto’s 
te laten zien die ze het afgelopen 
jaar hebben genomen, en vroegen 
me ook om hun dankbaarheid 
en liefde voor u te delen omdat u 
hen dit geweldige programma en 
hun nieuwe leven in Israël hebt 
gegeven. 
 
Ik bid dat u Project 
Kadima zult zegenen 
met uw liefdevolle 
giften zodat we de 
verloren kinderen van 
Israël terug naar huis 
kunnen brengen en 
kunnen blijven redden.
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E lla is een 72-jarige weduwe 
die vreselijk lijdt sinds haar 
man een paar jaar geleden 

stierf. Ze werd gedwongen te leven 
van een pensioen van slechts 80,- 
euro per maand wat nog niet eens 
genoeg was om eten van te kopen, 
laat staan haar huur te betalen. 
Nadat we samen met onze Aliyah-
coördinatoren het papierwerk 
en haar missende documenten 
hebben geregeld, woont Ella nu in 
Kfar Saba, Israël! Het is een zegen 
om deze lijdende weduwe in onze 
liefhebbende armen op te tillen en 
haar naar het Land te brengen dat 
God haar heeft beloofd.     

Wees niet bang, want ik 
ben bij je. Ik haal je na-
komelingen 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

M ijn familie, God 
heeft ons geroepen 
om Zijn kinderen 

te verzamelen, te zegenen en 
thuis naar Israël te brengen. 
Samen beantwoorden wij 
door mee te werken in de 
restauratie van Israël en door 
onze lijdende Joodse broeders 
en zusters op te tillen!

 
UPDATE
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De familie Lutsk leefde in 
extreme armoede toen ze 
naar een van onze Aliyah-

seminars kwamen. Alex brak 
toen hij met onze coördinator 
sprak en vertelde haar dat hij 
onlangs zijn baan als monteur 
had verloren en zijn gezin niet 
langer kon onderhouden. Ook 
had zijn noodlijdende moeder 
Natalya medicijnen nodig, die voor 
hem te duur waren om te kopen. 
Ons team verzekerde de familie 
ervan dat we hen zouden helpen 
met hun Aliyah en dat we hen 
humanitaire hulp zouden bieden 
terwijl ze op hun goedkeuring 

wachtten. Ik ben blij  u te kunnen 
vertellen dat de familie het 
buitengewoon goed doet in hun 
nieuwe thuis in Acre, Israël!

Wat is het een 
zegen om Gods 
roeping te kunnen 
beantwoorden en 
te helpen in de 
terugkering van het 
Joodse volk naar 
Israël.
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A ls ik eerlijk ben moet ik 
zeggen dat ik het idee van 
nieuwjaarsvoornemens 
goed vind, maar dat ik 

het vervolg vrees dat nodig is om 
ze waar te maken. Ik bewonder 
mensen die ze waarmaken - en 
zich eraan houden - maar het is 
iets waar ik zelf moeite mee heb. 
Is dit herkenbaar voor u? 
 
Dit jaar heb besloten om het 
nieuwe jaar anders aan te pakken. 
Ik heb besloten om te streven 
naar vernieuwing in plaats van 

voornemens. Want in de vernieuwing 
van de Heer vinden we de blijvende 
veranderingen die we zoeken.  
 
Net zoals een oud meubelstuk 
wordt geschuurd en wordt 
afgewerkt om opnieuw gebruikt te 
kunnen worden, kunnen ook wij 
worden vernieuwd tot bruikbare 
lichamen voor Christus. Zelfs als 
we niet de kracht hebben om een 
nieuwjaarsvoornemen uit te voeren, 
kunnen we worden vernieuwd om 
het licht van Jezus te laten schijnen 
in een verloren en stervende wereld. 
 

VAN VOORNEMEN 
Good News / FEATURE
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Hij geeft de vermoeide kracht, 
de machteloze geeft Hij macht 
in overvloed. Jonge strijders 
worden moe en raken uitgeput, 
zelfs sterke helden struikelen, 
maar wie hoopt op de HEER 
krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn 
vleugels uit als een adelaar, hij 
loopt, maar wordt niet moe, hij 
rent, maar raakt niet uitgeput.
(Jesaja 40:29-31)  
 
Alles wat op onze eigen kracht wordt 
gedaan, zal uiteindelijk mislukken. 
Onze beste voornemens zullen 
ons alleen tot zover brengen. Het 
zal niet lang duren voordat we de 
motivatie verliezen en opgeven. 
 
“Maar wie hoop op de HEER krijgt 
nieuwe kracht.”  
 
Wat een mooie bemoedigende 
woorden voor ons, nu we het 
hoofdstuk van dit jaar afronden 
en een nieuw hoofdstuk beginnen. 
We hoeven ons niet gedwongen te 
voelen om goede voornemens voor 
het nieuwe jaar te maken. In plaats 
daarvan moeten we elke dag van het 
jaar herstel en vernieuwing zoeken uit 
de machtige hand van God. 
 
Beste vrienden, ik weet niet hoe u 
erover denkt, maar ik verlang ernaar 
om van binnenuit vernieuwd te 

worden. Ik wil blijvende verandering 
- verandering die minder te maken 
heeft met het begin van een nieuw 
jaar, en meer met het eeuwige doel 
van de Heilige Geest. 
 
Terwijl we het werk van 2019 
afronden en het volgende seizoen 
ingaan, is mijn gebed voor 
Christians Care International dat 
God onze kracht vergroot om naar 
beschadigde, versleten plekken te 
reizen en vernieuwing door Jezus 
Christus aan te bieden. Bidt u met 
me mee? Wij wensen u Gods zegen 
toe terwijl u dit jaar afsluit en het 
nieuwe jaar in stapt met kracht 
en vernieuwing. Of u nou goede 
voornemens maakt of niet, moge 
de Heer met u zijn en u vernieuwen 
in een krachtig lichaam omwille van 
Zijn naam. Gelukkig nieuwjaar, mijn 
CCI-familie.
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D at hij ons in staat stelt om kansarme 
Joodse kinderen op te voeden en te 
voorzien van revalidatiediensten en 

onderwijs van wereldklasse in ons Mitzvah-
scholingsprogramma. We danken God dat 
Hij ons deze gelegenheid heeft gegeven 
om Zijn verloren kinderen te zegenen met 
voedzame maaltijden, psychologische 
diensten en onze liefdevolle zorg, zodat 
ze in staat zullen zijn om uit de gruwelijke 
omstandigheden waarin ze leven op te 
staan en uiteindelijk naar het land te komen 
dat Hij hun beloofde.

Dat Hij ons onze noodhulpteams 
biedt die zich moedig in extreem 
gevaarlijke situaties begeven om 

onze broeders en zusters te redden die in 
levensbedreigende omstandigheden leven. 
We danken God dat Hij zorgt dat onze 
reddingsteams veilig en energiek blijven 
nu ze werken als Zijn handen en voeten 
om Zijn lijdende kinderen uit het gevaar 
te halen en hen in veiligheid te brengen in 
onze levensreddende programma’s.   

Dat Hij onze nieuwe Senior 
Care-coördinator naar ons toe 
heeft gebracht, die jarenlang 

onvermoeibaar heeft gewerkt aan het 
redden van de levens van Holocaust-
overlevenden en oudere Joodse mensen. 
We danken God voor haar expertise en 
kennis wat betreft het opsporen van 
onze lijdende broeders en zusters die in 
afgelegen en geïsoleerde gebieden wonen. 

Maar dit zegt God de HEER: 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)

Wij danken God voor:
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Chaim, 
nu we eraan blijven werken zijn diabetes onder 
controle te houden en hem weer gezond te maken. 
Bid alstublieft dat onze zorg zijn hart zal verwarmen 
en dat hij zich voor het eerst in zijn leven nodig en 
geliefd zal voelen nu ons gezin van liefhebbende 
christenen aan zijn zijde staat en hem voorziet van 
gezonde maaltijden, medicijnen en vriendschap.  

  Anya, 
die haar hele leven zo alleen is geweest en zoveel 
pijn heeft geleden. Bid alstublieft dat ze het gevoel 
zal hebben bij onze familie te horen en dat de 
medische en tandheelkundige zorg die we haar 
bieden de pijn zal verlichten die haar welzijn zoveel 
jaren heeft geteisterd.

Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen:  
“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”    (Lukas 10:9)

Bid alstublieft voor:

Sasha, Dima en Jenya,  
die helaas gescheiden zijn van hun moeder waar 
ze nog steeds erg van houden. Bid alstublieft 
dat de kinderen zich goed blijven aanpassen in 
ons Kalaniot Kindertehuis, waar ze intensieve 
psychologische zorg ontvangen, zodat ze het 
immense trauma kunnen overwinnen waaraan ze 
lijden. Bid ook voor hun moeder die begeleiding 
krijgt van ons team van psychologen, zodat ze op 
een dag kan genezen en herenigd kan worden met 
haar kinderen in de liefde van God.
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