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Shalom

I k hoop dat deze update 
u en uw gezin gezond en 
wel aantreft. Mijn woorden 
kunnen nooit omschrijven 

hoeveel het voor mij betekent 
dat u deel uitmaakt van onze 
liefhebbende familie en door God 
gegeven missie om onze lijdende 
Joodse broeders en zusters bijeen 
te brengen, te zegenen en thuis 

te brengen naar Israël. Samen 
redden en zegenen we meer 
Joodse levens dan ooit tevoren! 
Amen! 
 
Toen ik het tien jaar geleden 
overnam, wou ik onze bediening 
grondvesten in de christelijke 
waarden van het dienen van God en 
de mens door daden van liefde heen.  
 
“Als God ons zo heeft liefgehad, 
moeten wij ook elkaar 
liefhebben.”  
-1 Johannes 4:11. 
 
Ik wou er ook voor zorgen dat 
wanneer wij ons als “bediening” 

hiervan voor iedereen duidelijk 
zou zijn. Ik denk dat de term 
“christelijke bediening” vaak wordt 
gelinkt aan het werk van een 
voorganger, geestelijke leider of 
missionaris. Terwijl dit werk een 
erg belangrijk onderdeel is van 
christelijke bediening is christelijke 
bediening echt bedoeld om door 
ons allemaal volbracht te worden. 
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wordt geraakt en waarvoor wordt 
gezorgd gebeurd in de liefde en 
het licht van onze Heer. Er is geen 
twijfel over mogelijk… onze acties 
spreken over onze christelijke 
waarden terwijl wij door ons werk 
heen harten openen en onze 
Joodse broeders en zusters naar 

 
 
Mijn familie, mijn woorden 
kunnen nooit de eer en 
dankbaarheid beschrijven die 
ik voel wanneer u naast mij 
staat, me helpt, met me bidt en 
met me samenwerkt in onze 
profetische missie. Elke keer 
dat wij worden uitgedaagd kijk 
ik opzij en zie ik u naast mij, 
klaar om te dienen. U bent 
allen mijn zegeningen, en ik 
bied mijn zegeningen aan u 
allen aan, terwijl we getrouw 
samenwerken in dienst van God. 
 
Met veel liefde, 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.

“Dus wij zijn medewerkers van 
God en u bent Zijn akker. U bent 
een bouwwerk van God.” 
- 1 Korintiërs 3:9 

Onze bediening, Christians Care 
International, is een liefdevolle 
familie van christenen die 
Gods roeping beantwoorden 
om Israël en onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te 
verzamelen, te zegenen en thuis 
naar Israël te brengen. We zijn 
echt medewerkers in dienst 
van God. Er is geen enkele fase 
in ons levensreddende werk 
mogelijk zonder uw liefdevolle 
betrokkenheid. Wanneer we een 
kind als Olivia helpen die voor 
haar leven vecht terwijl zij lijdt 
aan acute leukemie, komen wij 
allemaal samen en dienen wij 
door gebed, levensreddende zorg 
en liefdevolle ondersteuning heen. 

Elke stap die wij in onze bediening 
zetten nemen wij samen in de 
voetstappen en het evenbeeld 
van Jezus. Elke Joodse persoon die 
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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



TSJERNOBYL’S 
JOODSE 
LIQUIDATORS 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ
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DDe liquidators van Tsjernobyl waren ambtenaren en militairen die werden e liquidators van Tsjernobyl waren ambtenaren en militairen die werden 
opgeroepen om de gevolgen van de kernramp van Tsjernobyl in 1986 opgeroepen om de gevolgen van de kernramp van Tsjernobyl in 1986 
aan te pakken. Talloze liquidators waren Joods en in de vroege jaren 90 aan te pakken. Talloze liquidators waren Joods en in de vroege jaren 90 
ondernamen bijna 5.000 van hen Aliyah. Tegenwoordig zijn er nog ondernamen bijna 5.000 van hen Aliyah. Tegenwoordig zijn er nog 

honderden mensen in Oekraïne die lijden aan slopende gezondheidsproblemen en honderden mensen in Oekraïne die lijden aan slopende gezondheidsproblemen en 
de kwellende herinneringen van dood en vernietiging.  de kwellende herinneringen van dood en vernietiging.   
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“We hebben allemaal bepalende 
momenten die het verloop van ons 
leven voor altijd veranderen. Voor 
sommigen is het hun trouwdag, voor 
anderen misschien de geboorte van een 
kind. Voor mij is dit het gebons op mijn 
voordeur in de vroege ochtenduren van 
zondag 27 april 1986, dat mijn ziel nog 
steeds kwelt en verteert. 

De dag ervoor begon zoals de meeste 
van mijn werkdagen, ik ging vroeg op 
weg naar mijn baan in ons regionale 
ziekenhuis. Het was die week mijn beurt 
om dienst te doen als behandelend arts 
op onze drukke spoedafdeling. Tegen de 
middag moet ik meer dan 70 patiënten 
hebben gezien vanwege een ernstige 
griepuitbraak in onze gemeenschap. 

Na 14 vermoeiende uren te hebben 
gewerkt was ik eindelijk weer thuis in 
mijn bed en viel ik toen mijn hoofd het 
kussen raakte meteen in slaap.

BOEM, BOEM, BOEM... Ik werd wakker 
geschud door het gebonk op mijn 
voordeur. Mijn eerste gedachte was dat 
er waarschijnlijk een noodgeval in het 
ziekenhuis was. Toen ik de voordeur 
opendeed, stond er een vreemdeling 
voor me in militair uniform. Hij beval 
me schreeuwend om me onmiddellijk 
aan te kleden en met hem mee te 
gaan. Ik volgde hem de trappen van 

genomen en met anderen in een bus 
geladen. We reden urenlang zonder dat 
er een woord gezegd werd.”  
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“Ik was op het hoogtepunt van mijn 
militaire carrière in het voorjaar van 
1986, of althans dat dacht ik destijds. 

verantwoordelijk voor veel jonge 
mannen die graag hun land wilden 
dienen. We waren op onze basis aan 
het trainen voor gevechten toen ik opzij 
werd genomen en mij werd opgedragen 
mijn mannen onmiddellijk gereed te 
maken voor een geheime missie. 

Nadat alle voorbereidingen waren 
afgerond, werden we allemaal in een 

oude bus geladen. Na twee uur rijden 
stond onze regionaal commandant op 
en kondigde het volgende aan: 

“Jullie zijn hier allemaal omdat er 
een explosie heeft plaatsgevonden 
in een kerncentrale, en het is heel 
goed mogelijk dat je niet terugkeert 
van deze missie. Jullie verdedigen de 
staat net zoals jullie grootmoeders en 
grootvaders dat deden. Velen van hen 
zijn in de oorlogen gestorven terwijl ze 
ons moederland beschermden. Dit is 
jullie kans om hetzelfde te doen...”

Anton



Good News / TSJERNOBYL’S JOODSE LIQUIDATORS

Good News Update / 9

“Zoals een moeder haar zoon troost, 
zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem 
zul je troost vinden.”  
- Jesaja 66:13
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V era en Anton werden aan 
dezelfde eenheid toegewezen 
nadat ze beiden op de 

ochtend van maandag 28 april op de 
rampplek in Tsjernobyl aankwamen, 
twee dagen nadat de kernsmelting 
begon. Ze kregen de opdracht om 
samen te werken als liquidators in 
een omgeving gevuld met dodelijke 
stralingsniveaus. Hun missie was om 
de levens te redden van degenen die 
waren overvallen door de explosie. 
Wat ze tijdens de drie weken die ze 
daar werkten ervaarden, was niets 
minder dan een levende nachtmerrie 
die hun gezondheid en leven voor 
altijd zou veranderen.  
 
“Het was werkelijk een wonder 
dat we onze dagen in Tsjernobyl 
hebben overleefd”, zegt Vera. “We 
vormden meteen een band in onze 
samenwerking en waren afhankelijk 
van elkaar om te overleven. 
Vernietiging, dood en lijden vond 
overal om ons heen plaats, maar op 
de een of andere manier kwamen 

we er levend uit en  kort daarna 
trouwden we”. 
 
Vera en Anton leden al jaren toen 
ons reddingsteam hen in een 
klein dorp buiten Kiev, Oekraïne, 
aantrof. Beide hebben slopende 
gezondheidsproblemen en hebben 
dringend medische zorg en 
humanitaire hulp nodig.     
 
Mijn familie, laten we onze liefdevolle 
armen om dit paar heen slaan en hen 
levensreddende maaltijden, medische 
behandelingen en revalidatie bieden 
terwijl we eraan werken om ze terug 
naar Israël te brengen.     
 
Samen kunnen we hen 
laten zien hoe krachtig 
christelijke liefde is in hun 
grootste tijd van nood.  
 
Moge God u zegenen voor uw hulp 
bij het zegenen en redden van onze 
lijdende Joodse broeders en zusters.  



ONZE LIJDENDE 
HOLOCAUST 
OVERLEVENDEN 
ZEGENEN
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ
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“Wie heeft ons dit opgelegd? Wie heeft ons Joden tot een 
uitzondering onder alle volkeren gemaakt? Wie heeft ons tot nu 
toe zo laten lijden? Het is God geweest, die ons zo heeft gemaakt, 
maar het zal ook God zijn, die ons zal verheffen. Als we al dit 
leed dragen en er toch nog steeds Joden overblijven, dan zullen 
de Joden eens van gedoemden tot voorbeelden worden.”

Anne Frank
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ISAK
DOOR DON HORWITZ
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Isak Brodsky was slechts vijf jaar oud 
toen de Holocaust begon. Zijn vader, 
een jonge soldaat, werd naar de 
frontlinie gestuurd, maar stierf helaas 

tijdens de eerste dagen van gevechten. 
Toen Isaks moeder hoorde dat haar 
man was overleden, verzamelde ze haar 
kinderen en dook onder. Deze dappere 
jonge vrouw verhuisde meerdere keren en 
beschermde haar kinderen tegen barbaars 
gevangenschap en een martelende dood. 
Wonder boven wonder overleefde de familie, 
maar Isak zou in zijn volwassen leven zowel 
emotioneel als fysiek lijden.  

“Tijdens de bezetting werd mijn vader 
gedood, werden mijn grootouders gedood 
en verdwenen al onze vrienden in het niets. 
Het was moeilijk om zo’n enorm verlies te 
verwerken en te begrijpen hoe snel het 
gebeurde. Ik herinner me dat ik een enorm 
schuldgevoel had. Wat had ik verkeerd gedaan? 
Waarom hebben ze papa en mijn grootouders 
van me afgenomen? Waarom, huilde ik steeds 
maar weer... Ik was ervan overtuigd dat ik 
gestraft werd voor iets dat ik had gedaan. 

Mijn moeder, mijn leven en mijn beschermer, 
hield ons op de een of andere manier overeind 
en probeerde ons leven te normaliseren, 
hoewel zij zelf onvoorstelbaar leed. Ik deed 
hard mijn best op school om mama trots te 

maken en wilde haar zo graag kunnen 
beschermen zoals zij mij beschermde. Nadat 
ik mijn diploma had gehaald, ging ik naar de 
universiteit, maar ik moest afhaken vanwege 
mijn falende gezichtsvermogen. De artsen 
schreven dit toe aan de ondervoeding 
waaraan ik had geleden in de tijd dat we 
ondergedoken waren. Nu was het mijn 
enige keuze om in onze plaatselijke fabriek 
te werken en daar een mager inkomen te 
verdienen. En dat is wat ik gedurende de 45 
jaar daarna heb gedaan. 

Nadat ik uiteindelijk met pensioen ging, ben 
ik als vrijwilliger gaan helpen om Joodse 
mensen in mijn gemeenschap te voeden. 
Ik wilde zo graag mensen helpen die nog 
steeds leden, maar ik moest stoppen met 
het vervullen van mijn dromen omdat mijn 
gezondheid steeds slechter werd. Op dit 
moment ben ik erg ziek en ben ik wederom 
aan het vechten voor mijn leven. 
 
Mijn broeders en zusters, Isak is 
gediagnosticeerd met kanker en lijdt ook 
aan de ziekte van Parkinson, epilepsie en 
ernstig verlies van zijn gezichtsvermogen. 
Hij en zijn vrouw hebben geen geld voor de 
behandelingen die zijn leven kunnen redden 
en ze hebben onze hulp en liefdevolle zorg 
hard nodig. 
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LARISSA
DOOR DON HORWITZ
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I n een klein dorpje net buiten Kiev in 
Oekraïne, bevindt zich een medische 
kliniek voor in de steek gelaten vrouwen, 
waar over een periode van 40 jaar 

duizenden baby’s ter wereld zijn geholpen en 
vele levens zijn gered. Slechts een paar korte 

een Holocaust-overlevende wiens gezondheid 
snel achteruitgaat en die het gevaar loopt haar 
leven te verliezen. De 85-jarige Larissa Azorov, 
een gynaecologe, heeft die kliniek opgericht en 
er 40 jaar lang onvermoeibaar gewerkt, baby’s 
ter wereld gebracht en voor de vrouwen in 
haar gemeenschap gezorgd. Deze lokale 
held is geliefd door iedereen, maar nu zit ze 
eenzaam en alleen thuis, terwijl haar ziekten 
haar leven langzaam wegnemen.   
 
“Ik voel me zo volslagen hulpeloos”, zegt 
Larissa. “Ik heb mijn hele leven voor anderen 
gezorgd en nu kan ik niet voor mezelf zorgen. 
Ik lijd aan ernstige hypertensie, diabetes 
en vernauwing van mijn slagaderen. Ik heb 
geen geld en mijn pensioen is amper genoeg 
om de elektriciteit en verwarming te blijven 
gebruiken. Het spijt me erg en ik schaam me 
om u om hulp te vragen, maar ik ben bang dat 
als ik niet de medische zorg krijg die ik nodig 
heb, ik er misschien niet veel langer meer zal 
zijn.” 
 

Larissa, die net bij ons Ouderenzorg 
Programma is binnengekomen, is een 
van de liefste vrouwen die u ooit zult 
ontmoeten. Ze is er altijd geweest om 
haar vrienden en gemeenschap te helpen 
en te verzorgen, maar nu heeft ze onze 
gemeenschap nodig om haar leven te 
redden en ook voor haar levensbehoeften 
te zorgen.   
 
Laten we samen deze lieve vrouw bij de 

genezende liefde en het licht van onze Heer, 
door haar onze levensreddende zorg te 
geven.  
 

Mijn familie, onze dierbare Holocaust-overlevenden 
hebben onze levensreddende zorg hard nodig 

voordat het te laat is. Samen met uw liefdevolle 
ondersteuning en gebed kunnen we hun lijden 

stoppen en hen troosten met onze helende liefde. 
Moge God u zegenen voor het zegenen en redden van 
de levens van deze dierbare Holocaust-overlevenden. 
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HERNIEUWING VAN VITALITEIT  
Good News /  FEATURE

E en paar jaar geleden 
hebben mijn man en 
ik ons aangemeld voor 
een gezondheids- en 

welzijnsprogramma voor “vitaliteit” 
dat werd aangeboden door onze 
zorgverzekeraar. Ik herinner me 
dat ik aardig wat uitdagingen 
heb moeten doorstaan om dit 
welzijnstraject te volgen, om aan 
het einde van het jaar de vruchten 
te kunnen plukken. Ik herinner 
me ook hoe moeilijk het was om 
te volgen, wat op zijn zachtst 
gezegd zeer ontmoedigend was. 
Vanzelfsprekend hebben we ons 
het jaar daarna niet opnieuw 
aangemeld! 
 
In het christelijke leven is het 
gemakkelijk om de motivatie en 

vitaliteit te verliezen die we ooit 
hadden. Toen we Christus voor het 
eerst ontvingen, voelden velen van 
ons zich zo vol leven en vernieuwing 
dat we ons niet konden voorstellen 
dat we ons uitgeput en moedeloos 
zouden voelen. Maar het komt erop 
neer dat christenen als nooit tevoren 
behoefte hebben aan opwekking. De 
wolk van moedeloosheid strekt zich 
wijd en zijd uit over het landschap 
van de gelovigen en de waarheid is 
dat we allemaal een zekere mate 
van vitaliteit nodig hebben om ons 
wakker te schudden. 
 
Over een paar weken vieren we 
de opstanding van onze Heiland. 
Wat een groots feest! Naast 
chocoladehazen en zoektochten naar 
paaseieren, wordt de Here Jezus 
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herdacht om Zijn dood, opstanding 
en belofte om terug te komen. Eerlijk 
gezegd kan ik mij niets bedenken dat 
ik liever zou vieren. 
 
Maar laten we samen met de viering 
van de opstanding de tijd nemen om 
te bidden voor de vernieuwing van 
onze vitaliteit in God. Laten we vragen 
om de versterking van ons geloof, 
zodat we de motivatie zullen hebben 
om Hem standvastig te dienen.  
 
Laten we in onze toewijding om 
onze Joodse broeders en zusters in 
Oekraïne te dienen, de solidariteit 
en volharding zoeken die alleen 
God kan geven. Net zoals de eerste 
discipelen de kracht van de Heilige 
Geest die zich onder hen bewoog 
ervaarden in Handelingen 4, kunnen 
we Gods kracht omarmen die ons 
wordt aangeboden omwille van Zijn 
getuigenis. 
 
“De apostelen bleven met grote kracht 
getuigen van de opstanding van de Heer 
Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk.” 
 
Nu we ons zwakke en moedeloze zelf 
voor de troon aanbieden, moeten we 
anticiperen op de hernieuwing van 
vitaliteit om God op meer manieren te 
dienen dan we ons ooit zouden kunnen 
voorstellen! Dit kunnen dagelijkse, 
vurige gebeden voor de vervolgden 
zijn. Het kan gaan om het schrijven 
van brieven van bemoediging aan de 
hopelozen. Het kan nodig zijn om door 
oorlog verscheurde dorpen te bezoeken 
om Joden te redden van armoede en 
wanhoop.  
 

Wat God ons ook machtigt om te 
doen, we kunnen op Zijn kracht 
vertrouwen om het waar te maken. 
We hoeven niet langer onmogelijke 
regels te volgen om uiteindelijk 
de vruchten te plukken. In plaats 
daarvan mogen we de opstanding 
van de Heiland vieren, wetende 
dat Hij ons zal vernieuwen in Zijn 
kracht en vitaliteit om te leven en te 
bewegen en te zijn. 

 
Want in Hem leven wij, 
bewegen wij en zijn wij. Of, 
zoals ook enkele van uw eigen 
dichters hebben gezegd: “Uit 
Hem komen ook wij voort”.  
(Handelingen 17:28)

 
Wanneer u dit jaar de opstanding van 
de Heiland viert, laat dan de vreugde 
van die viering toe om een vernieuwd 
gevoel van doelbewustheid te 
creëren tot Zijn glorie.
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MY FAMILY,
 

Maak kennis met Diana! 
Diana zit in ons Mitzvah 
613-scholingsprogramma waar ze 
uitblinkt in haar studie. Ze brengt 
graag tijd door met haar vrienden 
en leraren op school en vertelt ons 
dat haar favoriete vak wiskunde is! 
Diana houdt van de uitdagingen 
van het oplossen van ingewikkelde 
sommen en om dit snel te doen! Ze 
wil ook dat u weet dat ze heel veel 
van haar familie houdt en dat ze 
verheugd is dat u kennis met haar 
maakt. 

 

I k wil u graag opnieuw k wil u graag opnieuw 
voorstellen aan onze Nazar, voorstellen aan onze Nazar, 
die vanaf klein jongetje is die vanaf klein jongetje is 

opgegroeid in ons Kalaniot opgegroeid in ons Kalaniot 
Kindertehuis. Tijdens mijn laatste Kindertehuis. Tijdens mijn laatste 
reis naar Oekraïne bracht ik reis naar Oekraïne bracht ik 
wat tijd met hem door om zijn wat tijd met hem door om zijn 
toekomstdoelen en ambities te toekomstdoelen en ambities te 
bespreken. Hij noemde zijn liefde bespreken. Hij noemde zijn liefde 

om ooit fotojournalist te worden. om ooit fotojournalist te worden. 
Zoals elke trotse vader zou doen, Zoals elke trotse vader zou doen, 
moedigde ik hem aan zijn dromen moedigde ik hem aan zijn dromen 
te volgen en hard te werken om te volgen en hard te werken om 
ze waar te maken. Hij beloofde ze waar te maken. Hij beloofde 
me dat hij dat zou doen. En toen me dat hij dat zou doen. En toen 
kwam ik ineens op een idee! Laten kwam ik ineens op een idee! Laten 
we Nazar zijn eigen sectie in onze we Nazar zijn eigen sectie in onze 
update geven om zijn vaardigheden update geven om zijn vaardigheden 
te verbeteren en zijn zelfvertrouwen te verbeteren en zijn zelfvertrouwen 
te vergroten! Hij was zo blij met dit te vergroten! Hij was zo blij met dit 
aanbod en ging meteen enthousiast aanbod en ging meteen enthousiast 
aan de slag met zijn eerste opdracht.  aan de slag met zijn eerste opdracht.  
 
Welkom bij Nazar’s Corner, waar Welkom bij Nazar’s Corner, waar 
we actuele gebeurtenissen in onze we actuele gebeurtenissen in onze 
programma’s vermelden en de programma’s vermelden en de 
kinderen en volwassen die eraan kinderen en volwassen die eraan 
meedoen ontmoeten!meedoen ontmoeten! 

Nazar’s Corner

Nazar
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Ontmoet Margo, die ook 
deel uitmaakt van ons Mitzvah 
613-scholingsprogramma! Margo 
gaat graag naar balletles en houdt 
van allerlei soorten muziek. Een 
van haar favoriete hobby’s is 

schaken en ze is er klaar voor als 
een van u haar wil uitdagen voor een 
potje! Haar droom is om ooit een 
professionele danseres of muzikant 
te worden wanneer ze ouder is! 

Nazar heeft zijn eerste opdracht heel Nazar heeft zijn eerste opdracht heel 
goed gedaan en ik weet dat hij graag uw goed gedaan en ik weet dat hij graag uw 
complimenten en liefdevolle woorden van complimenten en liefdevolle woorden van 
aanmoediging zou horen. Het is zo’n zegen aanmoediging zou horen. Het is zo’n zegen 
voor ons om onze liefdevolle armen om voor ons om onze liefdevolle armen om 
deze kinderen heen te kunnen slaan terwijl deze kinderen heen te kunnen slaan terwijl 
we ze samen opvoeden en gezond en wel we ze samen opvoeden en gezond en wel 
thuis naar Israël brengen. Amen!thuis naar Israël brengen. Amen!
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ONZE KINDEREN  
MET EEN 

 

Kinderen met een handicap in Oekraïne blijven 
bestaan in een parallelle realiteit. Ze worden 
bestempeld als beschadigd, minderwaardig, 
mismaakt en zelfs besmet. Kinderen met een visueel 
handicap worden meestal opgesloten in hun eigen 
huis of in instellingen en vervolgens verborgen voor 
de buitenwereld. Voor de Verloren Kinderen van 
Israël zijn de gevolgen tienmaal zo groot, omdat ze 
ook worden geconfronteerd met extreme haat en 
antisemitisch geweld. 
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IIn het voorbijgaan zag Jezus een man die al vanaf zijn 
geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: “Rabbi, hoe 
komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij 
zelf gezondigd of zijn ouders?”

“Hij niet en zijn ouders ook niet,” was het antwoord 
van Jezus, “maar Gods werk moet door hem zichtbaar 
worden.” - Johannes 9:1-3

ONZE KINDEREN MET EEN BEPERKING OPHEFFEN
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KATYA 

M ijn geliefde broeders en 
zusters, ik wil u graag 
welkom heten in ons nieuwe 

Speciale Behoeften-programma en u 
voorstellen aan de 16-jarige Katya. Deze 
extreem liefdevolle jonge vrouw heeft 
haar leven lang last gehad van pesterijen 
en mentaal misbruik omdat ze werd 
geboren met een hersenverlamming. 
Toen ons reddingsteam haar en haar 
moeder onlangs vond, had Katya 
dringend behoefte aan medische 
zorg, goede voeding en geavanceerde 
psychologische diensten. 
 
“Ik zal nooit de dag vergeten waarop 

mijn prachtige Katya geboren werd,” zegt 
Alisa. “Mijn man en ik waren dolblij met 
de geboorte van onze nieuwe dochter. Ik 
herinner het me als de beste dag van mijn 
leven, we konden niet ophouden haar in 
onze armen vast te houden en haar grote 
mooie ogen te kussen.  Ze was zo lief!” 
 
De eerste maanden van Katya’s leven 
verliepen goed. Alisa en haar man waren 
uitgeput, maar ook dolblij dat ze nieuwe 
ouders waren. Het krijgen van hun 
dochter was alles waar dit jonge stel ooit 
van gedroomd had.    
 
Naarmate de maanden verstreken, 
begon Alisa verontrustend gedrag op 
te merken in Katya’s bewegingen. Elke 
keer dat ze haar uit de wieg tilde, werd 
haar lichaam erg stijf en kruiste zij haar 
benen. Na een bezoek aan een specialist 
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werden de grootste angsten van het stel 
bevestigd. Katya werd gediagnostiseerd 
met cerebrale parese.  
 
“Eerst was ik ontredderd en boos tegelijk,” 
zegt Alisa. “Ik bleef steeds dezelfde vraag 
stellen ... Hoe kan dit ons overkomen? 
Niet lang na de diagnose begon mijn 
man te drinken om aan zijn verdriet te 

ontsnappen. Zijn leven stortte in enkele 
maanden letterlijk in elkaar en hij 
verdween als verantwoordelijke vader. 
Ik wist op dat moment dat als Katya zou 
overleven, ik degene zou zijn die voor 
haar moest zorgen.” 
 
Mijn familie, op dit moment heeft Katya 
constante zorg nodig en kan ze niet 
bewegen of eten zonder hulp.  
 
Samen kunnen we naast 
dit gezin gaan staan 
en Katya de medische 
hulp, medicijnen en 
revalidatietherapie bieden 
die ze zo hard nodig heeft. 
 
Moge God u zegenen omdat u uw armen 
om onze zeer speciale kinderen slaat en 
we ze samen opvoeden in het licht en de 
liefde van God.

ONZE KINDEREN MET EEN BEPERKING OPHEFFEN
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LEREN OVER   
 

Good News Update / 25



“De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’” 
- Lucas 10:27
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werk voor kinderen en hoe we 
Gods verloren kinderen redden en 
bevrijden uit levensbedreigende 
omstandigheden. Zonder deze 
eerste stap zouden veel van deze 
dierbare baby’s voor altijd verloren 
zijn. Maar wat is de volgende 
stap op de revalidatieladder voor 
deze verloren kinderen, nadat 
we ze hebben gestabiliseerd en 
veiliggesteld in onze veilige en 
liefdevolle huizen? 
 
Mijn familie, ik ben zo blij u te mogen 
introduceren en verwelkomen in 
ons nieuwe programma, waar we 
onze kinderen met de kracht van 
voorbeeld leren om God met heel 
hun hart en ziel lief te hebben. In 
deze levensveranderende omgeving 
werkt ons liefhebbende team van 

Good News / LEREN OVER GODS LIEFDE

E
lke dag lijden duizenden 
Joodse weeskinderen en 
kansarme Joodse kinderen 
in de Voormalige Sovjet-

Unie onvoorstelbare pijn, omdat 
ze levenloos in door de Sovjetstaat 
gerunde weeshuizen en vervallen 
noodopvanghuizen wonen. Ze hebben 
te maken met een constant spervuur 
van geweld en antisemitisch misbruik en 
leven geïsoleerd omdat ze Joods zijn.  
 
God heeft ons opgeroepen om Zijn 
verloren kinderen niet alleen te redden, 

terwijl we ze voorzien van de genezing, 
rehabilitatie en de geestelijke voeding die 
ze zo hard nodig hebben in hun jonge 
leven.  
 
Ik spreek vaak over ons levensreddende 
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christenen en Joden samen om de 
kinderen ook kennis te laten maken 
met hun erfgoed en hun thuisland 
Israël! Wat een zegen is het om te 
kunnen werken als Gods handen 
en voeten, en onze kinderen te 
zien ontwikkelen en groeien naar 
Zijn evenbeeld. Wat een vreugde is 
het om te zien hoe deze kinderen 
die ooit zijn verlaten, misbruikt en 
verloren, opbloeien en beginnen 
terug te geven aan de mensen om 
hen heen. Amen daarvoor!    
 

Samen met uw 
partnerschap, 
gebeden en liefdevolle 
geschenken, blazen 
we nieuw leven in de 
verbrijzelde zielen van 
deze verloren kinderen.   
 

We redden ze, beschermen ze 
en voeden ze op als onze eigen 
kinderen in onze levensreddende 
programma’s. Dan brengen we ze 
samen naar huis naar Israël, zoals 
God ons heeft opgeroepen om te 
doen. Moge God u rijkelijk zegenen, 
omdat u ons helpt om de Verloren 
Kinderen van Israël te zegenen.    
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Na samen met het stel het 
eerste papierwerk te hebben 
ingevuld, kwamen onze Aliyah-
coördinatoren onmiddellijk 
in actie om de ontbrekende 
documenten te regelen die 
nodig zouden zijn om naar Israël 
te emigreren. Mijn familie, ik 
heb goed nieuws! Godzijdank 
heeft Dimitri twee succesvolle 
operaties ondergaan om zijn 
hartkleppen te repareren! 
Vandaag hebben we dit mooie 
paar geholpen met hun 
verhuizing naar Eilat, Israël, waar 
Dimitri de medische zorg krijgt die 
hij zo hard nodig heeft. Amen!    

Dimitri en Svetelana werden 
vorig jaar in ons Aliyah-
programma opgenomen 

toen bleek dat de gezondheid van 
Dimitri achteruitging en ze de 
medische zorg die nodig was om 
zijn leven te redden niet zouden 
kunnen betalen. Dimitri werd 
gediagnosticeerd met een zeer 
ernstige hartklep aandoening 
waarvoor twee gecompliceerde 
chirurgische ingrepen nodig waren 
om het te verhelpen. Daarnaast zou 
hij onder een strikt regime van 
dure medicijnen gesteld worden om 
ervoor te zorgen dat zijn hart goed 
zou blijven functioneren.  
 

  UPDATE
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A rtem, Ella en hun zoon 
Vlad verbleven midden 
in een oorlogsgebied in 

hun thuisstad Donetsk, Oekraïne. 
Midden in de nacht tijdens een 
hevig vuurgevecht renden ze 
voor hun leven naar Bila Tserkva 
waar we hen opnamen in onze 
levensreddende rehabilitatiezorg 
programma.  
 
Nadat hij een jaar in ons Kadima 
Aliyah-programma voor jongeren 
had doorgebracht, overtuigde 
Vlad zijn ouders om naar Israël 
te verhuizen, waar ze een nieuwe 
start zouden kunnen maken in het 
land dat God hun heeft beloofd. 
Tegenwoordig woont het gezin in 
Kiryat Yam, waar ze gelukkig zijn 

en het goed met ze gaat terwijl ze 
zich aanpassen aan hun nieuwe en 
mooie thuis. Amen!!!

Mijn familie, door uw 
gebeden en bijzondere 
gaven van liefde 
zijn we in staat om 
Gods roeping, om 
onze lijdende Joodse 
broeders en zusters 
te verzamelen, te 
zegenen en thuis te 
brengen naar Israël, te 
beantwoorden!
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T erwijl nieuwskoppen ons 
doen afvragen waar het 
naartoe gaat in de wereld en 
wat we kunnen verwachten 

voor het geliefde volk van Israël, is 
er één vraag die we onszelf kunnen 
stellen. 
 
Wat verwacht Jezus van ons, in het 
bijstaan van Gods volk? 
 
Door gebed en het bestuderen van 
de Schrift is er een onmiskenbare 
“druk” van de Heilige Geest voor alle 
christenen om een actieve, waakzame 
plaats in te nemen naast Israël, 
ongeacht welke culturele uitdagingen 
zich voordoen. 
 

Het doet me denken aan het oude 
proces van druiven persen voor wijn; 
ze niet te pletten, maar net hard 
genoeg persen om de buitenste 
schil te breken. Op deze manier 
barsten de druiven open om hun 
zoete sap te laten ontsnappen en 
het gistingsproces te beginnen. In 
essentie kunnen we dit vergelijken 
met de Heer, die door hard genoeg op 
ons hart te drukken de buitenste laag 
van zelfgenoegzaamheid doorbreekt 
en het proces van geestelijke 
volwassenheid laat beginnen. 
 
Een van mijn favoriete verhalen in de 
Bijbel is die van de jonge Samuël in 
hoofdstuk 3 van Samuël 1. Hij hoort 

“SPREEK, HEER, UW  
Good News / FEATURE
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de Heer hem roepen, maar herkent Zijn 
stem niet. Uiteindelijk, na wijze raad van 
de priester Eli, hoort Samuël de Heer en 
antwoordt hij met: “Spreek, Heer, Uw 
dienaar luistert.”  
 
“Spreek, Heer, Uw dienaar luistert.” 
 
Wat een prachtige openingsuitspraak 
naar een levenslang gesprek in dienst 
van de Heer! In feite is deze uitspraak 
misschien het antwoord op onze vraag: 
 
Wat verwacht Jezus van ons, in het 
bijstaan van God’s volk? 
 
Hier zijn 3 verwachtingen die we 
allemaal kunnen aannemen, terwijl 
we gehoor geven aan de oproep van 
gehoorzaamheid: 
 
1)  Er wordt van ons verwacht dat we 
God vragen om met ons te praten. 
 
Daarvoor moeten we tijd besteden 
aan onze communicatie met God, Zijn 
wil te zoeken en te vragen om Zijn 
wegen boven die van ons. Het betreft 
het onderzoeken van de Schrift en 
het stellen van moeilijke vragen over 
onze actieve rol in het leven van onze 
Joodse broeders en zusters over de hele 
wereld. 
 
2) Er wordt van ons verwacht dat we 
LUISTEREN om Zijn antwoord te horen. 
 
Als u een beetje op mij lijkt, bent u 
goed in vragen, maar niet zo goed 
in luisteren. Laten we die dynamiek 
veranderen. Laten we, nadat we Gods wil 
hebben gezocht, met open oren en open 
harten gretig op Zijn antwoord wachten. 

 
3) Er wordt van ons verwacht dat 
we GEHOOR GEVEN aan de oproep. 
 
Opvolgen is nooit een van mijn 
sterke punten geweest, maar nu 
ik dit christelijke pad al meer dan 
dertig jaar bewandel, realiseer ik 
me hoe belangrijk het is om niet 
alleen te zeggen: “Hier ben ik, stuur 
mij”, maar echt vooruitgang te 
boeken in het beroep van God op 
mijn leven. 
 
Wat we ook in de krantenkoppen 
zien, we kunnen standvastig 
blijven in het helpen van onze 
Joodse broeders en zusters over 
de hele wereld. Door de Heer 
om leiding te vragen, op Zijn 
antwoord te wachten en op Zijn 
wegen te wandelen, kunnen we 
niet falen. Laten we de Heilige 
Geest gelegenheid geven door 
onze moedeloosheid heen te 
dringen en ons doen opstaan 
om te zeggen: “Spreek, Heer, Uw 
dienaar luistert.”
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D at Hij ons de mogelijkheid geeft om 
levensreddende diensten te leveren 
aan onze geliefde Holocaust-

overlevenden die blijven vechten voor hun 
leven terwijl ze geïsoleerd en alleen leven in 
de voormalige Sovjet-Unie. We danken voor 
de bescherming van onze reddingsteams 
die dapper naar vijandige omgevingen 
gaan om deze dierbare mensen te redden 
en te verlossen van honger, ziekte en 
extreme eenzaamheid.   

Dat we de verloren kinderen 
van Israël kunnen zegenen 
en opvoeden in ons nieuwe 

rehabilitatieprogramma. We danken voor 
ons liefdevolle team van christenen en 
Joden die samenwerken om onze kinderen 
te leren om God met heel hun hart en ziel 
lief te hebben als ze Zijn aanwezigheid 
gaan ervaren. Wat een zegen is het om 
onze kinderen te zien ontwikkelen en 
groeien naar Zijn evenbeeld. Amen! 

V oor het blijven zegenen van 
onze diensten, missie en onze 
liefhebbende familie van christenen 

die trouw zijn toegewijd aan onze missie 
en roeping in Jesaja 49:22. We danken God 
dat Hij ons het Evangelie door middel van 
actie laat verspreiden bij onze lijdende 
Joodse broeders en zusters, terwijl we 
onvermoeibaar doorwerken om hun leven 
te redden en hen uit de Diaspora te halen. 

Wij danken God voor:

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 ze 

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)
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Anton en Vera, 
die jarenlang hebben geleden voordat ons 
reddingsteam hen levend aantrof in een klein 
dorpje net buiten Kiev. Bid dat we hen de 
medische zorg en humanitaire hulp kunnen 
bieden die hun slopende gezondheidsproblemen 
zal genezen.

Larissa, 
die lijdt aan ernstige hypertensie, diabetes en 
vernauwing van haar slagaders. Bid dat we deze 
dierbare Holocaust-overlevende kunnen voorzien 
van medische zorg en de essentiële medicijnen die ze 
hard nodig heeft om haar stabiel te houden. Laten we 
ook bidden dat onze liefde en helpende handen haar 
zullen raken en haar laten voelen dat we aan haar 
zijde staan in haar grootste tijd van nood.

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

want Gij bent degene die ik prijs. (Jeremia 17:14)

Bid alstublieft voor:

Katya,  
die constante zorg nodig heeft en niet zonder 
hulp kan bewegen of eten, en ook voor haar 
liefhebbende moeder die onvermoeibaar werkt 
en alles doet wat ze kan om voor haar geliefde 
dochter te zorgen. Bid dat we Katya alle medische 
diensten, medicijnen en revalidatietherapie 
kunnen bieden die ze nodig heeft om verlichting 
in haar leven te vinden, en dat we haar moeder de 
praktische en emotionele ondersteuning kunnen 
bieden die ze nu zo nodig heeft in haar leven.  
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