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GOOD NEWS

Afgezonderd En Alleen
Olivia Is Genezen!!



Shalom

I k hoop dat deze update u in 
goede gezondheid bereikt 
in deze zeer moeilijke en 
uitdagende tijden. Ik wil u met 

heel mijn hart bedanken dat u deel 
uitmaakt van onze liefdevolle familie 
en door God gegeven missie om onze 
lijdende Joodse broeders en zusters 
bij elkaar te brengen, te zegenen en 
terug te brengen naar Israël.   
 
Allereerst wil ik graag dat u weet dat 
we elke dag voor uw gezondheid 

en veiligheid bidden en ook God 
danken dat u aan onze zijde blijft 
staan in deze missie die Hem zo 
dierbaar is. Mijn woorden kunnen 
nooit beschrijven hoezeer uw 
partnerschap, gebeden, liefdevolle 
bemoedigende woorden en 
oneindige liefde voor onze missie 
mijn leven hebben veranderd en 
me zelfs dichter bij God hebben 
gebracht. Ik voel dat u aan mijn 
zijde staat en dat we wandelen en 
samenwerken in Zijn voetsporen.    
 
Nu we doorgaan met het 
bestrijden van het coronavirus 
in Oekraïne, staan al onze 
medewerkers voor overweldigende 
uitdagingen bij het redden 
van de levens van onze Joodse 
broeders en zusters. Velen 
van hen zijn gedwongen om 
elke dag in levensbedreigende 
omstandigheden te leven omdat 
ze honger lijden en gebrek 
hebben aan medische zorg en 
de essentiële medicijnen die ze 
zo hard nodig hebben om te 
overleven. Alleen door uw gebeden 
en liefdevolle toewijding zijn we 
samen in staat bergen te verzetten 
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kracht van deze daden is ronduit 
wonderbaarlijk, omdat we doorgaan 
met het helpen van zeer moeilijke 
gevallen en de levens van onze 
broeders en zusters blijven redden, 
nadat anderen hen hebben 
opgegeven. Dit is wie we samen zijn 
en hoe God wil dat we zijn.  
 
Ik wil u nogmaals met heel mijn 
hart danken dat u deel uitmaakt 
van onze liefdevolle familie hier bij 
CCI. Net zoals u naast ons staat, 
wil ik graag dat u weet dat wij ook 
altijd aan úw zijde staan. 
 
Blijf veilig terwijl u sociale afstand 
bewaart en weet dat God waakt 
over onze missie en inspanningen 
nu we samenwerken om Israël en 
onze lijdende Joodse broeders en 
zusters te zegenen.  
 
Neem snel contact met ons op en 
laat me weten hoe het met u gaat.   
 
Ik wens u liefde, licht en Gods 
zegen, voor altijd.  
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.

om het lijden te verlichten en 
hen bij God te brengen. Dankzij 
onze gezamenlijke, door God 
gegeven, christelijke waarden 
zullen we allemaal de kracht en het 
uithoudingsvermogen ontvangen 
om deze wereldwijde pandemie 
niet alleen te doorstaan, maar er 
ook samen sterker uit te komen.  

In een tijd waarin zo veel mensen 
het gevoel hebben dat de wereld 
uiteen valt, weet ik in mijn hart dat 
het God is die ons dichter bij elkaar 
brengt. Onze Vader wil dat we ons 
richten op onze fundamentele 
waarden om Hem en onze 
medemens te dienen met liefdevolle 
daden. Als er al iets goeds uit deze 
vreselijke ziekte voortkomt, is het 
dat buren weer samenkomen om 
voor elkaar te zorgen en dat het 
gemeenschapsgevoel dat jammer 
genoeg lijkt te verdwijnen uit onze 
samenlevingen, herstelt.  

Hier bij CCI zijn de fundamentele 
waarden van onze missie altijd 
geweest dat we God en onze 
mede-Joodse broeders dienen met 
daden van liefde. De genezende 
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Beste familie, 
 
Terwijl wij samenwerken om Gods profetische roeping te beantwoorden, 

wil ik u graag vragen of al onze familieleden ons bij een bankoverschrijving ook 
van een e-mailadres kunnen voorzien zodat wij uw liefdevolle gift waar mogelijk 
kunnen erkennen via e-mail. Voer in de omschrijving van de transactie alstublieft 
uw volledige naam en e-mailadres in dan kunnen wij ons systeem meteen 
aanpassen. 
 
Ik wil u graag danken voor uw begrip en hulp in onze inspanningen de Stichting zo 

 
 
Moge God u rijkelijk zegenen,

Don Horwitz
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AFGEZONDERD  
EN ALLEEN 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

 

MM ijn familie, ik werk al meer dan 24 jaar in de ijn familie, ik werk al meer dan 24 jaar in de 
voormalige Sovjet-Unie en ik ben getuige geweest van voormalige Sovjet-Unie en ik ben getuige geweest van 
de dodelijke gevolgen van verhongering, misbruik, de dodelijke gevolgen van verhongering, misbruik, 
verwaarlozing en antisemitisch geweld. Maar niemand verwaarlozing en antisemitisch geweld. Maar niemand 

heeft het over de stille en gevaarlijke moordenaar die achter de heeft het over de stille en gevaarlijke moordenaar die achter de 
schermen op de loer ligt. Het wordt isolatie en eenzaamheid schermen op de loer ligt. Het wordt isolatie en eenzaamheid 
genoemd en als er niet wordt ingegrepen, leidt het vaak tot een genoemd en als er niet wordt ingegrepen, leidt het vaak tot een 
langzame, pijnlijke en vroege dood. langzame, pijnlijke en vroege dood. 
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“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

DOOR DON HORWITZ
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Good News / AFGEZONDERD EN ALLEEN

HELENA
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Helena werd tijdens de Holocaust in een 
Joodse familie geboren. Haar grootvader 
werd vermoord in de strijd tegen de nazi’s 
en haar geliefde broer stapte tijdens de 
oorlog op een landmijn en stierf ter plekke. 
Haar ouders verzamelden vervolgens hun 
karige bezittingen en vluchtten met Helena 
naar Centraal-Azië in een poging hun levens 
te redden. 

Het leven in Azië was traumatisch voor 
het gezin omdat ze constant moesten 
verhuizen om verborgen te blijven. Helena 
ging vaak hongerig naar bed en bad elke 
dag voor het einde van de oorlog, zodat ze 
terug naar het huis kon gaan waar ze zo van 
hield. Uiteindelijk kon de familie terugkeren 
naar Oekraïne, maar hun huis en al hun 
bezittingen waren verwoest. 

Helena werd een bekende 
onderzoekswetenschapper en verbeterde 
met haar werk de levens van de mensen 
om haar heen. Ze werd verliefd en trouwde 
met Boris, die, zoals ze zelf zei, haar prins 
op het witte paard was. Het echtpaar 
bouwde een mooi leven op en was de 
afgelopen 52 jaar samen erg gelukkig.

Onlangs begon de gezondheid van Boris 
snel te verslechteren en artsen moesten 
hem met spoed opereren en zijn beide 
benen amputeren. Tegelijkertijd werd 
Helena gediagnosticeerd met ernstige 
hypertensie, had zij nierproblemen en 
een slechter wordend schoudergewricht, 
waarvoor een operatie nodig was om 
haar pijn te verzachten. Helaas had het 
echtpaar geen geld om Helena’s operatie 
te betalen, omdat ze de medische 
rekeningen van Boris moesten betalen. 

Toen ons reddingsteam onze lieve zuster 
recentelijk vond, was ze helemaal alleen, 
verzonken in een depressie en overmand 
door verdriet omdat haar geliefde 
Boris onlangs was overleden. Ze had 
onmiddellijk medische hulp nodig, goede 
voeding en vooral iemand om voor haar te 

niet alleen voelt.
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De 82-jarige Tanya is een geweldige en 
heel onbaatzuchtige vrouw. Ze werkte 
52 jaar als kinderarts en zorgde voor 
alle kinderen in haar dorp. Zelfs na haar 
pensioen bood ze vrijwillig tien uur per 
dag medische hulp aan de kinderen op 
de plaatselijke school zodat zij de juiste 
medische zorg kregen. Deze vriendelijke 
en toegewijde vrouw staat model voor 
het dienen van God en mens door daden 
van liefde heen. 

Tanya heeft onlangs een hartaanval 
gehad en ze verloor daarmee het 
vermogen om actief te zijn in haar 
gemeenschap. Haar artsen schreven 
haar een aantal erg dure en moeilijk 
verkrijgbare medicijnen voor om haar 
aandoening te behandelen. Helaas kon 
ze deze niet betalen met haar schamele 
pensioen omdat ze het geld nodig had 
om de elektriciteitsrekeningen te betalen. 

Hierdoor begon onze geliefde zuster 
zich terug te trekken en verloor ze de 
wil om te leven omdat ze het gevoel had 
dat niemand meer om haar gaf. Toen 
ons reddingsteam bij haar aanklopte, 

extreme depressie en eenzaamheid.

Mijn familie, ik wend 
mij tot u en vraag u 
om samen de handen 
ineen te slaan voor 
deze twee prachtige 
zusters. Samen kunnen 
we hen zegenen en in 
onze liefdevolle armen 
sluiten door ze te 
voorzien van voedsel, 
medische zorg en de 
liefdevolle vriendschap 
die ze zo hard van ons 
nodig hebben. Moge 
God u zegenen omdat u 
er voor hen bent in hun 
grootste tijd van nood.   
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Personal StoriesPersonal StoriesOLIVIA  
IS GENEZEN!
 DOOR DON HORWITZ 

MMoet je door het 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) 
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En nu, door de genade van God, heb 
ik overweldigend goed nieuws voor u. 
Onze Olivia is thuis uit het ziekenhuis en 
kankervrij! Prijs God! Halleluja! 
 
Mijn woorden kunnen nooit de 
dankbaarheid en liefde omschrijven die 
Olivia’s ouders voor u voelen. Ze danken 
u met heel hun hart voor uw hulp in het 
redden van hun dochter. 
 
Uw brieven van bemoediging, uw 
gebeden en uw liefdevolle giften zullen 
nooit worden vergeten.  
 
Ik kan niet in woorden 
uitdrukken hoe trots en 
gezegend ik mij voel omdat u mij 
allen bijstaat in onze missie die 
God zo dierbaar is. 
 
Samen zijn we sterk en samen worden 
onze stem en inspanningen één, terwijl 
we steeds meer obstakels overkomen 
om onze lijdende Joodse broeders en 
zusters te redden en te zegenen! Wij zijn 
een liefdevolle familie die het Joodse volk 
bij God brengt door hen gezond en wel 
terug te brengen naar Israël.  
 
Amen!!!

Good News / OLIVIA IS GENEZEN!

N iets is groter dan de genezende 
kracht van christelijke liefde! En 
niets is krachtiger dan onze familie 

van christenen, die God dienen met daden 
van liefde. Dit is wie we zijn en hoe we 
samenwerken om Israël en onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te zegenen.  
 
Het is ongeveer een jaar geleden dat 
onze prachtige Olivia, een leerling in ons 
Mitswa-scholingsprogramma, zich niet 
goed begon te voelen. Ze was altijd moe 
en had weinig tot geen energie. Haar 
ouders waren zeer bezorgd en brachten 
haar meteen naar de dokter voor 
onderzoeken. De dokter nam bloed bij 
haar af en de testresultaten kwamen terug 
met nieuws dat geen enkele ouder ooit 
zou willen horen. Hun dochter Olivia leed 
aan acute leukemie. 
 
Olivia’s ouders waren radeloos en hadden 
snel onze hulp nodig. Misschien weet u 
nog dat we Olivia met spoed naar het 
kinderziekenhuis in Kiev hebben gebracht 
om een bevestiging van de diagnose te 
krijgen. En tragisch genoeg waren de 
resultaten hetzelfde... Kleine Olivia zou nu 
moeten vechten voor haar leven in plaats 
van naar school te gaan en met haar 
vriendjes te spelen.  
 
We moesten snel handelen en ik wist 
precies waar ik moest zijn wanneer er 
weinig tijd is en een van de levens van 
onze kinderen op het spel stond. Ik 
wendde mij tot u, mijn liefhebbende 
familie. Ik wist dat u mij bij zou staan 
om al het mogelijke te doen om dit 
lieve kleine meisje te redden van een 
onvoorstelbaar vreselijk einde. We 
hebben samen gebeden, u schreef haar 
liefdevolle en bemoedigende brieven en u 
gaf vanuit uw hart om haar leven te redden.  
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TOT REDDING  
KOMEN 
DOOR DON HORWITZ 

 

EE lke dag tijdens deze afschuwelijke uitbraak lke dag tijdens deze afschuwelijke uitbraak 
vind u onze noodreddingsteams op de weg vind u onze noodreddingsteams op de weg 
en brengen zij levensreddende maaltijden en en brengen zij levensreddende maaltijden en 

humanitaire hulp naar onze Joodse broeders en humanitaire hulp naar onze Joodse broeders en 
zusters die afgezonderd, eenzaam en alleen zijn.zusters die afgezonderd, eenzaam en alleen zijn.
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“Een goedhartig mens wordt gezegend,
hij deelt zijn voedsel met de armen.” - Spreuken 22:9

Good News Update / 14



E
lke dag serveren 
onze voedingscentra 
duizenden voedzame 
maaltijden aan Holocaust-

overlevenden, ouderen, Joodse 
gezinnen en kinderen in de Joodse 
gemeenschappen van Oekraïne. Nu 
het land vanwege het coronavirus 
in lockdown is kunnen onze lijdende 
Joodse broeders en zusters niet naar 
onze voedingscentra toe waardoor zij 
hongerig zijn en wanhopig behoefte 
hebben aan voedsel en andere 
essentiële middelen. 
 
We wisten dat we snel moesten 
handelen en een plan moesten 

bedenken om deze waardevolle 
levens te redden. Ik heb met spoed 
een bijeenkomst georganiseerd 
om met onze reddingsteams en 
coördinatoren te praten en een 
grootscheeps programma voor 
voedselbezorging en humanitaire 
hulp op te zetten dat direct naar de 
deuren van onze meest kwetsbare 
broeders en zusters wordt gebracht. 
Ik wil u graag een kijkje geven in ons 
nieuwe levensreddende programma, 
zodat u uit eerste hand kunt zien 
hoe we samen bergen verzetten om 
onze lijdende Joodse broeders en 
zusters te zegenen en te redden in 
hun grootste tijd van nood. 
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Het is hartverscheurend om de 
wanhoop en eenzaamheid op de 
gezichten van onze lijdende broeders 
en zusters te zien, die gedwongen in 

Ze zijn doodsbang en hebben dringend 
behoefte aan voedsel, medische zorg, 
medicijnen en de geruststelling dat 
we er voor hen zullen blijven om hen 
elke dag van deze benodigdheden te 
voorzien.  
 

Mijn familie, dit is voor 
ons een grote uitdaging. 
We moeten niet alleen 
deze levensreddende hulp 
voortzetten, maar ook 
de duizenden mensen 
bereiken die onze hulp 
hard nodig hebben tijdens 
deze pandemie.  
 
Ik bid dat u dit belangrijke programma 
en onze inspanningen om het verloren 
volk van Israël te redden en te 
zegenen, zult blijven steunen.
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T erwijl de aarde om 
haar as blijft draaien, in 
dezelfde baan om de zon, 
is de wereld zoals wij die 

kennen een onbekende plaats 
van onzekerheid geworden. Deze 
ongekende tijd van quarantaine, 
waarin we als familie, vrienden en 
collega’s niet bij elkaar kunnen zijn, 
maakt dat we ons voor het eerst 
in ons leven opgesloten voelen. 
Maar zelfs op onze donkerste, 
eenzaamste dag is het slechts een 

glimp van het isolement dat veel 
van onze broeders en zusters in 
Oekraïne geregeld ervaren. 
 
De wereld zoals zij die kennen bestaat 
uit onderdrukking, discriminatie en 
regelrechte afwijzing. De dierbare 
ouderen, die moeten worden 
beschouwd als patriarchen en 
matriarchen van toekomstige 
generaties, ontvangen geen middelen 
voor hun basisbehoeften en geen 
medische zorg. Moeders en vaders 
hebben moeite om goed werk te 
vinden en hun kinderen van dagelijks 
brood te voorzien. En mensen 
met speciale behoeften worden als 

“DE WERELD  
ZOALS WIJ DIE KENNEN”

MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

Good News / FEATURE

 

“Heb elkaar vóór alles 
innig lief.” (1 Petrus 4:8)
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minderwaardigen opzij geschoven 
en nagenoeg vergeten. Deze feiten 
herinneren ons eraan dat isolatie 
in Oekraïne een continu en tragisch 
bestaan is dat voortduurt, of er nu een 
wereldwijde pandemie gaande is of niet. 
 
Maar misschien, heel misschien, 
heeft onze eigen ‘kennismaking’ met 
opsluiting tijdens de quarantaine 
genoeg indruk op ons gemaakt om 
de oproep van liefde serieuzer te 
nemen dan we ooit hebben gedaan. 
Wanneer we uit deze ongekende 
periode komen, worden onze ogen 
misschien geopend en zien we 
de wereld zoals nooit tevoren. En 
hopelijk zullen onze oren gehoor 
blijven geven aan de duidelijke 
oproep van de wil van de Heer. 
 
Zoals Charles Wesley ooit schreef: 
 
A charge to keep I have, 
A God to glorify, 
A never dying soul to save, 

 
To serve the present age, 

 
O may it all my powers engage 
To do my Master’s will! 
 
Mijn geliefde vrienden, wat een 
goddelijke roeping hebben we om de 
wil van onze Heer te doen. In het hier 
en nu worden we door de Levende 
God geroepen om onze liefde voor 
Hem en voor Zijn volk te verdiepen. 
En geleid door de Heilige Geest 
worden we genezende instrumenten 
van liefde, bijstand en vrede. 
 

Als de mist van de quarantaine 
optrekt en wanneer we terugkeren 
naar onze vertrouwde routines, 
laten we dan een stap vooruit zetten 
en gehoor geven aan de oproep de 
wil van de Heer te doen. Laten we 
met alle gaven die God ons heeft 
geschonken, samenwerken als het 
lichaam van Christus om elkaar te 
dienen als goede rentmeesters van 
Gods genade. 
 
En terwijl de aarde om haar as blijft 
draaien en haar jaarlijkse baan om 
de zon volgt, gaan we verder, een 
lichtere en meer hoopvolle periode 
tegemoet die ons aanspoort tot 
grote liefde voor onze Joodse 
broeders en zusters in Oekraïne.

 
“Laat ieder van u de gave 
die hij van God gekregen 
heeft, gebruiken om elkaar te 
helpen, als goede rentmeesters 
van Gods veelvuldige genade.” 
- (1 Petrus 4:10)
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LEEZA 
SPECIALE BEHOEFTEN 
PROGRAMMA
DOOR DON HORWITZ 
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Natalia en haar echtgenoot 
Vladimir werden verliefd 
tijdens hun studie aan de 

universiteit en trouwden toen ze 
beiden afgestudeerd waren. Ongeveer 
een jaar later vierden ze de geboorte 
van hun eerste dochter, die ze Leeza 
noemden. Het echtpaar kreeg in de 
jaren daarna nog twee prachtige 
kinderen, terwijl Vlad heel hard werkte 
om zijn jonge gezin te onderhouden. 
 
Hoewel Leeza de oudste was, leek ze 
zich veel langzamer te ontwikkelen 
dan haar broer en zus. In het begin 
stelden Natalia en Vlad zichzelf 
ermee gerust dat alle kinderen zich 
op een ander tempo ontwikkelen 
en aangezien Leeza zo vriendelijk 
en liefdevol was, waren ze ervan 
overtuigd dat ze haar achterstand 
uiteindelijk zou inhalen. Maar na een 

er iets heel erg mis was met hun lieve 
Leeza.  
 
Uiteindelijk stelden de artsen vast 

dat Leeza een verstandelijke beperking 
had, en dat haar vermogens de rest van 
haar leven extreem beperkt zouden 
zijn. Natalia en Vlad waren aanvankelijk 
kapot van dit hartverscheurende 
nieuws, maar wisten diep vanbinnen 
dat Leeza heel bijzonder en echt een 
geschenk van God was.  
 
Jarenlang ging alles goed in het gezin. 
Natalia bleef thuis om voor de kinderen 
te zorgen, terwijl Vlad twee banen had 
om zijn gezin te onderhouden. In 2017 
sloeg het noodlot toe toen Vlad de 
diagnose kanker kreeg en later dat jaar 
stierf waardoor hij zijn gezin, waar hij 
zoveel van hield, achterliet.  
 
Toen ons reddingsteam Natalia en de 
kinderen onlangs vond, overleefden 
ze nauwelijks. Ze hadden weinig geld 
voor eten of kleding en Leeza had zich 
ernstig verwond tijdens een val. Ze had 
dringend medische zorg en revalidatie 
nodig. 
 

Laten we deze familie 
bijstaan en hen laten 
zien hoe sterk de 
genezende kracht van 
christelijke liefde is. 
 
Uw liefdevolle gift stelt ons in staat 
Leeza alle revalidatie- en medische zorg 
te blijven geven die ze hard nodig heeft, 
terwijl het ons ook in staat stelt voor 
haar broer en zus te kunnen zorgen. 
 
Moge God u zegenen voor het zegenen 
van dit liefdevolle gezin.
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KATYA
UPDATE
M ijn broeders en zusters, uw 

uitstorting van liefde over onze 
geliefde Katya en haar moeder 

Alisa is wat onze familie en missie zo 
bijzonder maakt. Dankzij uw liefde hebben 
we een nieuwe rolstoel voor Katya kunnen 
kopen en de gespecialiseerde medicijnen 
kunnen krijgen die ze nodig heeft om 
stabiel te blijven.  
 
Alisa wilde deze boodschap 
rechtstreeks aan u doorgeven. “Ik 
voel me overweldigd met emotie 
na het ontvangen van uw gebeden 
en bemoedigende woorden voor 
mijn lieve Katya.   
 
Uw liefde en vrijgevigheid hebben ons hart 

meer geraakt dan ik ooit zou kunnen 
uitleggen. Uw liefde en zachtmoedigheid 
geven ons nieuwe hoop voor een gezonde 
en gelukkige toekomst. Ik dank u met heel 
mijn hart voor alles wat u nog steeds voor 
ons doet.”  
 
Wat is het een zegen om onze broeders 
en zusters in nood te helpen en te 
beginnen aan het proces om hen terug 
te brengen naar Israël! Halleluja!  

Good News / PROGRAMMA UPDATE
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TSJERNOBYL
BRANDT

Recentelijk besloten wij om onmiddelijk Recentelijk besloten wij om onmiddelijk 
actie te ondernemen en onze Joodse actie te ondernemen en onze Joodse 
broeders en zusters te beschermen. Wij broeders en zusters te beschermen. Wij 
kochten broodnodige benodigheden kochten broodnodige benodigheden 
en voedsel voor de brandweermannen en voedsel voor de brandweermannen 
die hun eigen leven elke dag op het die hun eigen leven elke dag op het 
spel zetten om de levens van anderen spel zetten om de levens van anderen 
te redden. Bid alstublieft voor deze te redden. Bid alstublieft voor deze 
dappere mannen terwijl zij onzelfzuchtig dappere mannen terwijl zij onzelfzuchtig 
doorwerken om deze branden onder doorwerken om deze branden onder 
controle te krijgen.controle te krijgen.

O nze Joodse broeders en zusters nze Joodse broeders en zusters 
worden geconfronteerd met worden geconfronteerd met 
een extra bedreiging voor hun een extra bedreiging voor hun 

gezondheid. Er razen bosbranden gezondheid. Er razen bosbranden 
dichtbij Tsjernobyl’s afgesloten zone en dichtbij Tsjernobyl’s afgesloten zone en 
de straling is in dit gebied nou 16 keer de straling is in dit gebied nou 16 keer 
hoger dan normaal. Als deze straling hoger dan normaal. Als deze straling 
door rook naar de omliggende steden door rook naar de omliggende steden 
van Kiev wordt gebracht kan het vervolg van Kiev wordt gebracht kan het vervolg 
verwoestend zijn voor de tienduizenden verwoestend zijn voor de tienduizenden 
Joodse mensen die daar wonen. Wat de Joodse mensen die daar wonen. Wat de 
situatie nog gevaarlijker maakt is dat de situatie nog gevaarlijker maakt is dat de 
brandweermannen die hun levens op brandweermannen die hun levens op 
het spel zetten om tegen deze branden het spel zetten om tegen deze branden 
te vechten; dit met oude en slecht te vechten; dit met oude en slecht 
uitgeruste sovjet brandweerwagens en uitgeruste sovjet brandweerwagens en 
handschoenen met gaten erin moeten handschoenen met gaten erin moeten 
doen. doen. 

NIEUWS UPDATE
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“Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie 
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.”
Jeremia 29:11

ONZE KINDEREN  
IN LOCKDOWN 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ
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T ijdens deze uitbraak van ijdens deze uitbraak van 
het coronavirus werkt het coronavirus werkt 
ons liefdevolle team van ons liefdevolle team van 
psychologen, maatschappelijk psychologen, maatschappelijk 

werkers, leraren en verzorgers de klok werkers, leraren en verzorgers de klok 
rond om niet alleen onze kinderen rond om niet alleen onze kinderen 
te beschermen, maar ook om alle te beschermen, maar ook om alle 
educatieve en revalidatiediensten te educatieve en revalidatiediensten te 
blijven aanbieden die ze nodig hebben blijven aanbieden die ze nodig hebben 
om stabiel en gezond te blijven. om stabiel en gezond te blijven. 
 
Na het adopteren van mijn drie Na het adopteren van mijn drie 
dochters was ik me al snel bewust van dochters was ik me al snel bewust van 
één ding: hun behoefte aan stabiliteit. één ding: hun behoefte aan stabiliteit. 
De kleinste veranderingen in hun De kleinste veranderingen in hun 
dagelijkse activiteiten zorgde al voor dagelijkse activiteiten zorgde al voor 
paniek, aangezien angst en onrust paniek, aangezien angst en onrust 
hun gedachten al in de greep hielden. hun gedachten al in de greep hielden. 
Daarom is het zo belangrijk dat al onze Daarom is het zo belangrijk dat al onze 
wezen en kansarme Joodse kinderen wezen en kansarme Joodse kinderen 
zich te allen tijden veilig en geborgen zich te allen tijden veilig en geborgen 
voelen in onze programma’s.  voelen in onze programma’s.  
 
Met dit in ons achterhoofd heeft Met dit in ons achterhoofd heeft 
de huidige uitbraak ons team veel de huidige uitbraak ons team veel 
uitdagingen bezorgd, aangezien we uitdagingen bezorgd, aangezien we 
nu op last van de overheid onze nu op last van de overheid onze 
school tijdelijk moeten sluiten, ons school tijdelijk moeten sluiten, ons 
Kalaniot-kindertehuis dicht moet en Kalaniot-kindertehuis dicht moet en 
we innovatieve manieren moeten we innovatieve manieren moeten 
bedenken waarop onze kinderen elkaar bedenken waarop onze kinderen elkaar 
kunnen ontmoeten in ons Kadima kunnen ontmoeten in ons Kadima 
Youth Aliyah-programma terwijl ze Youth Aliyah-programma terwijl ze 
thuisblijven.      thuisblijven.      
 
Mijn familie, ik dacht dat u het Mijn familie, ik dacht dat u het 
misschien op prijs zou stellen om een misschien op prijs zou stellen om een 
klein virtueel bezoek te brengen aan klein virtueel bezoek te brengen aan 
onze programma’s om uit eerste hand onze programma’s om uit eerste hand 
te vernemen hoe de kinderen het doen te vernemen hoe de kinderen het doen 
en hoe ons innovatieve werk hen op de en hoe ons innovatieve werk hen op de 
goede weg houdt.   goede weg houdt.   

Good News Update / 24



KALANIOT 
KINDERTEHUIS 
Ons team van neuropsychologen, 
maatschappelijk werkers en 
verzorgers zijn allemaal naar het 
tehuis verhuisd om ervoor te zorgen 
dat onze prachtige kinderen de hele 
dag liefdevolle zorg en hulp krijgen 
zodat ze gelukkig, veilig en stabiel 
blijven.  
 
Onze kinderen nemen elke 
dag deel aan ons nieuwe 
thuisstudieprogramma en doen mee 
aan stimulerende en leuke activiteiten 
om hun geest scherp te houden 
terwijl ze ook plezier hebben! 
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ONZE KINDEREN IN LOCKDOWN

MITZVAH 
ONDERWIJS-
PROGRAMMA
 
In deze moeilijke tijd hebben 
onze medewerkers een uitgebreid 
leerprogramma voor thuis 
samengesteld, compleet met een 
computeruitleenprogramma, zodat 
onze kinderen hun scholing en 
revalidatie gewoon thuis kunnen 
voortzetten. We zorgen ook voor 
gezonde en voedzame maaltijden 
voor hen en hun families zodat ze 
goed blijven eten en scherp blijven!
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VOOR IEDEREEN EEN GAVE  
Good News /  FEATURE

I k herinner me nog die dag in 
groep vier, toen mijn leraar 
aankondigde dat er een 
klassenwedstrijd gehouden zou 

worden waarvoor we 100 boeken 
moesten lezen en voor elk ervan 
een boekverslag moesten schrijven. 
Ik dacht dat mijn 9-jarige hart zou 
exploderen van alle opwinding! De 
jongens in de klas zakten echter weg 
in hun stoelen met overduidelijk 
gemopper van pure verontwaardiging. 
 
Omdat we allemaal zijn geschapen 
met unieke gaven en talenten, is het 

soms moeilijk om het enthousiasme 
van iemand anders te delen. Een van 
mijn goede vrienden, die accountant is, 
wordt enthousiast van cijfers, gegevens 

ze erover begint te vertellen, moet ik 
me heel erg concentreren op wat ze 
zegt. Cijfers geven me het gevoel dat ik 
wegzak in mijn stoel zoals die jongens in 
groep vier! 
 
Het mooie is dat een ieder van ons een 
gave van God heeft ontvangen en dat 
elke gave kan worden gebruikt voor 
Zijn glorie en ten gunste van anderen. 
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Of het nu gaat om het schrijven van een 
bemoedigend woord, iemand helpen zijn 
budget in balans te brengen of een ander 
dienstbetoon, onze door God gegeven 
sterke punten zijn belangrijk voor het 
werk van Zijn doel. 
 

“Laat ieder van u de gave die hij van God 

gekregen heeft, gebruiken om elkaar te 

helpen, zoals het goede beheerders van 

u het woord, laat dan Gods woorden 

doe dat dan vanuit de kracht die God u 

dankzij Jezus Christus, aan wie alle glorie 

 

(1 Petrus 4:10-11)  
 

u een gave gegeven? Hoe kunt u als lid van 
de CCI-familie uw sterke punten gebruiken 
om God te verheerlijken en onze Joodse 
broeders en zusters in Oekraïne te dienen? 
Ik geloof met heel mijn hart dat er niemand 
is die exact hetzelfde talent heeft als u, want 
u gebruikt uw talent op uw eigen unieke 
manier! 
 
Als u niet goed weet welk talent God 
u heeft gegeven, probeer uzelf dan de 
volgende vragen te stellen: 
 
•  Wat drukt God mij keer op keer op het  
 hart? 
 
•  Wat zou ik iedere dag doen zonder  
 ervoor betaald te worden? 
 

• Wat heb ik altijd al willen doen,  
 maar durfde ik niet aan? 
 
• Welke vaardigheden heb ik van   
 nature? 
 
Beste vrienden, wat de Heer u ook 
heeft opgedragen, wees zo moedig 
om het met de mensen om u heen 
te delen. Ik twijfel er niet aan dat uw 
dienstbetoon door de kracht van 
de Heer liefde en schoonheid zal 
toevoegen aan een wereld in nood. 
 
En mocht u het zich afvragen, ik won 
die klassenwedstrijd in groep vier. Ik 
heb alle 100 boeken gelezen en van elk 
een verslag geschreven. De beloning? 
Een lunch met mijn leraar en een stapel 
nieuwe boeken. Terugkijkend geloof ik 
nu dat God mij hielp de sterke punten 
te ontwikkelen die Hij mij gegeven 
heeft. Hij maakte voor mij de weg vrij 
om te kunnen schrijven voor Zijn glorie 
en het welzijn van anderen - zonder dat 
er cijfers aan te pas komen!
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MY FAMILY,

Zeg Misha gedag! Misha woont 
in ons Kalaniot-kindertehuis en 
kwam bij ons aan na een zwaar en 
traumatisch verleden. Hij is een 
rustige jongen die graag decoraties 
en kunst voor aan de muur maakt 
om zijn kamer in Kalaniot warm 
en gezellig te maken. Hij is een 
uitstekende leerling die hard studeert 
en graag zijn leraren helpt wanneer 
hij maar kan. Zijn vrienden op school 
zijn allemaal dol op hem en vragen 
zijn advies wanneer ze hulp nodig 
hebben bij hun huiswerk.  
 

N azar groeide als klein azar groeide als klein 

jongetje al op in ons jongetje al op in ons 

Kalaniot-kindertehuis. Kalaniot-kindertehuis. 

Hij heeft in zijn jonge leven zoveel Hij heeft in zijn jonge leven zoveel 

uitdagingen overwonnen en werkt uitdagingen overwonnen en werkt 

hard op school zodat hij op een hard op school zodat hij op een 

dag zijn droom om een uitstekende dag zijn droom om een uitstekende 

fotojournalist te worden, kan fotojournalist te worden, kan 

jongeman, die we als de onze hebben jongeman, die we als de onze hebben 

opgevoed en liefgehad, te steunen en opgevoed en liefgehad, te steunen en 

te bemoedigen. Wederom welkom te bemoedigen. Wederom welkom 

in Nazar’s Corner, waar hij verslag in Nazar’s Corner, waar hij verslag 

doet van de levens van degenen die doet van de levens van degenen die 

deelnemen aan onze levensreddende deelnemen aan onze levensreddende 

programma’s. programma’s.  
 

Nazar’s Corner

Nazar
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Maak kennis met Diana! Diana 
kwam bij Kalaniot aan nadat bij haar 
moeder kanker was vastgesteld en 
ze intensieve behandelingen moest 
ondergaan. Ze is een heel blij meisje 
en leuk om mee om te gaan. Diana 
speelt graag met haar poppen waar 
ze zogenaamd heerlijke maaltijden 

voor bereidt! Iedereen bij Kalaniot 
houdt van haar, want met haar 
warme glimlach is zij het zonnetje 
in huis! Haar droom is om ooit 
kunstenaar te worden. 

Laten we Nazar hartelijk bedanken en een Laten we Nazar hartelijk bedanken en een 

compliment geven omdat hij Misha en compliment geven omdat hij Misha en 

Ik weet dat hij graag uw complimenten en Ik weet dat hij graag uw complimenten en 

liefdevolle bemoedigende woorden zou liefdevolle bemoedigende woorden zou 

deze kinderen in onze liefdevolle armen te deze kinderen in onze liefdevolle armen te 

kunnen sluiten en ze samen te helpen om kunnen sluiten en ze samen te helpen om 

ze gezond en wel te laten terugkeren naar ze gezond en wel te laten terugkeren naar 
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nam contact op met ons Aliyah-team 
voor hulp.  
 
Ons team kwam onmiddellijk in 
actie door eerst haar gezondheid 
te onderzoeken en vervolgens een 
spoed-Aliyah aan te vragen, zodat 
we haar naar Israël konden brengen 
voor de behandeling van kanker. 
Haar aanvragen zijn onderhand 
goedgekeurd en ze zal binnenkort 
verhuizen naar de stad Eilat, waar ze 
de zorg krijgt die ze zo hard nodig heeft 
om haar leven te redden. Ze vraagt of 
we blijven bidden voor haar genezing.  
 
God zegene deze lieve vrouw. 

72-jarige Larisa heeft 
meer dan 35 jaar hard 
gewerkt als technologisch 

specialist in de Kiev regio in 
Oekraïne. Sinds ze enkele jaren 
geleden stopte met werken, krijgt 
ze slechts 40 euro pensioen per 
maand. Deze arme vrouw werd 
gedwongen te kiezen tussen het 
kopen van haar noodzakelijke 
medicijnen of het betalen van 
haar elektriciteitsrekening zodat 
haar verlichting en koelkast bleven 
werken. Haar leven werd nog 
slechter toen artsen haar recentelijk 
de diagnose botkanker gaven. Larisa 
was erg depressief en doodsbang en 

ALIYAH         UPDATE
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T atiana en Yuri zijn al 48 jaar 
getrouwd en hebben altijd in 
hetzelfde dorpje net buiten Kiev, 

Oekraïne gewoond. Het grootste deel 
van hun leven moesten ze hun Joodse 
geloof verbergen omdat ze bang 
waren aangevallen te worden door 
mensen in hun gemeenschap die het 
Joodse volk haatten.   
 
Hun enige droom is om in het land 
Israël te wonen, waar ze vrijuit Joods 
kunnen zijn.  
 
Toen onze Aliyah-directeur dit 
verhaal hoorde nam ze gelijk contact 
met hen op om een ontmoeting te 
regelen. “Nadat ik met Tatiana van 
Christians Care International had 
gesproken was ik heel erg ontroerd 
en enthousiast over het idee om 
naar Israël te verhuizen”, zegt Yuri. 
‘Ik heb altijd gedacht dat naar Israël 
gaan slechts een droom voor ons zou 

blijven. Nadat ze naar ons verhaal 
luisterden, hielpen ze ons met al het 
papierwerk en brachten ze ons zelfs 
naar onze afspraak op de Israëlische 
ambassade. We zijn allebei zo 
dankbaar voor hun goedheid.” 
 
Ik ben zo blij u mede te kunnen 
delen dat Tatiana en Yuri nu in 
de stad Natyana wonen, waar ze 
wennen aan hun nieuwe leven in 
Israël! Halleluja!

Mijn familie, dankzij uw 
gebeden en liefdevolle 
ondersteuning zijn wij in 
staat  Gods roeping te 
beantwoorden om onze 
lijdende Joodse broeders en 
zusters bijeen te brengen, te 
zegenen en terug naar Israël 
te brengen! Wat een zegen!
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V oor onze liefhebbende familie van 
ondersteuners die aan onze zijde 
blijven staan terwijl we samen 

onvermoeibaar doorwerken om Gods 
roeping te beantwoorden om Zijn lijdende 
volk te zegenen en terug naar Israël te 
brengen. We danken ook voor hun liefde, 
vriendelijkheid en toewijding aan onze 
missie en voor hun hulp bij het redden van 
de levens van duizenden van onze broeders 
en zusters die onze liefdevolle zorg zo hard 
nodig hebben.  

V oor het zegenen van onze missie 
en het mogelijk maken dat wij elke 
week duizenden levensreddende 

maaltijden kunnen verstrekken aan onze 
hongerige Joodse broeders en zusters die 
op geen enkele manier zelf voedsel kunnen 
kopen of verkrijgen. We danken onze 
liefdevolle keukenmedewerkers in al onze 
voorzieningen, die onbaatzuchtig werken 
om niet alleen heerlijke, gezonde maaltijden 
te maken, maar ook liefdevol gezelschap te 
bieden aan degenen die zich zo eenzaam en 
alleen voelen.  

V oor onze toegewijde en liefdevolle 
leraren van ons Mitswa-
scholingsprogramma die tijdens 

de coronacrisis voor al onze kinderen 
een leerprogramma voor thuis hebben 
opgesteld en geïmplementeerd. We danken 
God ook dat zij hun liefde en medeleven met 
onze kinderen delen in deze voor hen zeer 
beangstigende tijd.

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 

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

dochters van de einden der aarde.  (Jesaja 43:5,6)
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Voor onze lieve Olivia, 
dat ze gezond en veilig blijft nu ze herstelt van 
acute leukemie.  Bid ook dat ze in remissie blijft, 
vrij van kanker, en bid ook voor haar liefhebbende 
ouders die zoveel pijn en angst hebben doorstaan 
vanwege de levensbedreigende ziekte van hun 
dochter. We bidden dat God hen allemaal zegent 
met kracht en moed en dat Hij onze kleine Olivia 
veilig en gezond bewaard.   

Voor onze zuster Tanya, 
die haar hele leven toegewijd en onvermoeibaar heeft 
gewerkt om voor de kinderen in haar stad te zorgen. 
Bid alstublieft dat ze zich geliefd en veilig voelt nu 
ze onder onze hoede is en dat haar gezondheid zal 
verbeteren met de hulp die we haar bieden. Moge 
God deze dierbare ziel zegenen met Zijn genezende en 
liefdevolle aanraking en moge Hij haar een gevoel van 
troost en verbondenheid geven nu wij haar bijstaan.   

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

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

Bid alstublieft voor:

Voor de gezondheid en veiligheid  
van onze kinderen die in ons Kalaniot-kindertehuis 
wonen. Bid dat God over hen zal waken en hen zal 
beschermen tegen de gevaren van deze wereldwijde 
pandemie en dat Hij hen veilig en gezond bewaard. Bid 
ook voor de goede gezondheid van onze liefdevolle 
medewerkers die elke dag van de week werken 
om ervoor te zorgen dat onze kinderen zich veilig 
en geliefd voelen nadat ze zoveel trauma hebben 
opgelopen in hun jonge levens.   
 
Het is een zegen dat we samen kunnen werken, als Gods handen en voeten, en 
het evangelie kunnen verspreiden door onze daadkracht en het beantwoorden 
van Gods opdracht om Zijn verloren kinderen te verzamelen, te zegenen en 
thuis te brengen. 
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VOOR MISBRUIK, VERWAARLOZING & VERLATING
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gift van €30
of welke gift dan ook voorziet in:

EEN TOEKOMSTEEN TOEKOM

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

psychologische zorg zullen zij het niet overleven.
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