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Shalom

W e maken moeilijke tijden 
door en ik hoop van harte 
dat u en uw gezin deze 

update in goede gezondheid mogen 
ontvangen. Ik wil u ook met heel mijn 
hart bedanken dat u deel uitmaakt 
van onze liefhebbende familie en 
de door God gegeven missie onze 
lijdende Joodse broeders en zusters 
te verenigen, te zegenen en thuis te 
brengen naar Israël.  
 
Tot op de dag van vandaag is het jaar 
2020 voor ieder gevuld met grote 
uitdagingen, maar we doen ons best 

zo goed mogelijk om te gaan met 
deze pandemie. Ons persoonlijk 
leven is enorm veranderd door de 
noodzaak onszelf, onze gezinnen 
en onze naasten tegen het virus 
te beschermen. In deze onzekere 
tijd, zijn velen van ons gezegend 
omdat goede gezondheidszorg en 
maatschappelijke voorzieningen 
binnen bereik zijn voor het geval we 
daar een beroep op moeten doen. 
Helaas is dat niet het geval voor onze 
Joodse broeders en zusters die in de 
voormalige Sovjet-Unie wonen.  
 
Vandaag de dag zijn we getuige 
van immens lijden omdat Joodse 
mensen, gezinnen en bejaarden hun 
tijd in verplichte lockdown moeten 
doorbrengen. In het oorlogsgebied in 
Oost-Oekraïne veroorzaken beperkte 
bewegingsvrijheid en de toename 
van beschietingen ontelbare 

Joodse kinderen. Alleen al in de regio 
van Kiev is de situatie momenteel 
kritiek voor tienduizenden Joodse 
gepensioneerden omdat zij een 
groot gebrek hebben aan eten, 
medische zorg en levensreddende 

onze broeders en zusters neemt 
astronomische vormen aan, tenzij 
we onmiddelijk actie ondernemen.   
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enorme uitdagingen te wachten 
die ons kunnen benauwen en 
waarvan we denken dat we ze niet 
aankunnen. En toch heeft dat ons 
nooit weerhouden de helende 
kracht van christelijke liefde aan 
onze Joodse broeders en zusters te 
betuigen. 
 
Ik put kracht uit uw liefde en 
toewijding terwijl wij samen 
werken in deze door God gegeven 
missie. Ik raak elke keer vervuld 
van liefde als het lukt om een van 
onze broeders of zusters te helpen 
en gezond en wel naar Israël te 
brengen. En ik voel me waarlijk 
gezegend dat u aan mijn zijde staat 
terwijl wij, in naam van onze God, 
ons werk doen.  
 
Met heel mijn hart wil ik u ervoor 
bedanken dat u lid bent van onze 
liefhebbende CCI-familie. 
 
Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp die het ons mogelijk 
maakt Israël en het Joodse volk te 
zegenen.  
 
Ik wens u liefde, licht en zegen, altijd, 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.

Elke dag gaan wij onverminderd 
door met de lijdende mens te 
redden met onze teams die elke 
dag werken tot het punt van 
uitputting. In onze projecten 
wordt momenteel op topcapaciteit 
gewerkt en we doen alles wat 
mogelijk is om ze verder uit te 
breiden. Bid alstublieft dat wij 
kunnen uitbreiden, want onze hulp 
en liefde zijn nu meer nodig dan ooit.  

Vanwege uw toewijding aan onze 
missie kunnen wij het nieuwe 
EMF-project opzetten (Emergency 
Medical Fund - Medisch Noodhulp 
Fonds). In dit programma 
kunnen leiders van Joodse 
gemeenschappen een aanvraag 

levensreddende medische zorg. 
De inspiratie voor dit programma 
kwam voort uit de zorg die onze 
lieve kleine Olivia nodig had toen 
wij hebben geholpen haar leven te 
redden. Daarnaast hebben we onze 

uitgebreid zodat wij dagelijks 
duizenden maaltijden direct aan 
huis kunnen bezorgen.   

Geliefde familie, wij worden 
geroepen tot de daad en met elkaar 
komen wij in actie. Er staan ons 
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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 TOEKOMSTEEN TOEKOM

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



VERLOREN MAAR  
NIET VERGETEN 
DOOR DON HORWITZDODODOORORO DDONON HHORORWIWITZTZDODODOORORO DDONON HHORORWIWITZTZ

“Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om 
bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u 
meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.” 
Deuteronomium 31:6
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N iets is zo pijnlijk als te moeten iets is zo pijnlijk als te moeten 
toezien hoe onze Joodse toezien hoe onze Joodse 
broeders en zusters worden broeders en zusters worden 
gemarteld, gedood en daarna gemarteld, gedood en daarna 

worden verlaagd tot slechts nummers en worden verlaagd tot slechts nummers en 
statistieken. In 1905 bijvoorbeeld, tijdens statistieken. In 1905 bijvoorbeeld, tijdens 
de pogroms in Odessa in Oekraïne, de pogroms in Odessa in Oekraïne, 
werden 300 Joden gedood en duizenden werden 300 Joden gedood en duizenden 
Joodse gezinnen ernstig mishandeld. Joodse gezinnen ernstig mishandeld. 
In de Holocaust werden meer dan zes In de Holocaust werden meer dan zes 
miljoen Joden op brute wijze omgebracht miljoen Joden op brute wijze omgebracht 
en zij die overleefden, moesten leven en zij die overleefden, moesten leven 
met de verschrikkelijke herinneringen met de verschrikkelijke herinneringen 
die in hun geheugen gegrift stonden. die in hun geheugen gegrift stonden. 
 
Het tragische van zulke statistieken Het tragische van zulke statistieken 

mensen gevoelloos maakt voor het mensen gevoelloos maakt voor het 
feit dat het onze broeders en zusters feit dat het onze broeders en zusters 
waren, menselijke wezens met door God waren, menselijke wezens met door God 
gegeven talenten, gevoelens en emoties gegeven talenten, gevoelens en emoties 
die we allemaal hebben. Triest genoeg die we allemaal hebben. Triest genoeg 
heeft het Joodse volk nog steeds geen heeft het Joodse volk nog steeds geen 
gezicht en worden Joden maar al te vaak gezicht en worden Joden maar al te vaak 
beschuldigd van en gestraft voor veel beschuldigd van en gestraft voor veel 
problemen in onze maatschappij.  problemen in onze maatschappij.  
 
Geliefde familie, deze steeds Geliefde familie, deze steeds 
terugkerende cyclus willen wij terugkerende cyclus willen wij 
doorbreken met ons werk als Gods doorbreken met ons werk als Gods 
strijders voor liefde. Zo kunnen wij met strijders voor liefde. Zo kunnen wij met 
elk gered Joods leven en ieder verhaal elk gered Joods leven en ieder verhaal 
dat wij vertellen het Joodse volk een dat wij vertellen het Joodse volk een 
gezicht, een naam en een verhaal geven.gezicht, een naam en een verhaal geven.
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GALINA
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Galina, een overlevende van de 
Holocaust, was erg geïsoleerd en 
eenzaam toen we haar onlangs 

ontmoetten. Zij lijdt aan een ernstige 
vorm van diabetes. Twee tenen van haar 
voeten moesten al worden geamputeerd 
en nu dreigt ze haar hele linkerbeen te 

verliezen. Wat het verhaal van deze 
zuster nog schrijnender maakt, is dat 
Galina een jaar eerder van haar enige 
dochter werd gescheiden nadat diens 
emigratie was goedgekeurd en zij naar 
Israël is verhuisd. Galina bleef uiterst 
verdrietig achter en kampte met een 
groot gevoel van eenzaamheid.  
 
Vandaag de dag staan onze zorgteams 
deze lieve zuster bij, zodat zij medische 
zorg en de medicijnen krijgt die zij 
zo hard nodig heeft om te kunnen 
herstellen. Tegelijkertijd start ons 
aliyah-team de procedure om Galina’s 
documentatie te verwerven. Zo kunnen 
we haar helpen zich met haar geliefde 
dochter te verenigen in het land dat God 
haar heeft beloofd. 



ALBERT

Good News  / VERLOREN MAAR NIET VERGETEN
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O nlangs vonden wij Albert 
in extreme armoede 
onder levensbedreigende 

zonder elektriciteit of water. Deze 
geliefde broeder is een vluchteling van 
de oorlog in het oosten waar hij al zijn 
bezittingen is kwijtgeraakt toen zijn 
huis tot de grond toe afbrandde na 
een vuurgevecht. Elk schilderij en elk 
meubelstuk dat hij bezat, van vroeger 
en nu, werd verwoest en hij bleef erg 
depressief en eenzaam achter.  
 
Toen we Albert in ons zorgprogramma 
voor senioren opnamen, had hij letterlijk 
niets meer en had hij dringend een 
nieuwe heup nodig. Nu stellen onze 
zorgteams een behandelplan samen 

voor deze lieve man en helpen zij 
hem om beter te worden door te 
zorgen voor eten, kleding, een veilig 
onderkomen en de medische hulp 
die hij zo nodig heeft. 
 

Geliefde familie, ik bid dat 
u ons blijft helpen ieder 
van onze geliefde Joodse 
broeders en zusters die wij 
gered hebben, een naam 
en een gezicht te geven. 
Moge God u rijkelijk 
zegenen voor uw hulp die 
het ons mogelijk maakt 
Israël te zegenen en 
Joodse mensen te helpen.   
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ACHTER  
DE SCHERMEN 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

E en van de dingen die ik zo mooi vind van en van de dingen die ik zo mooi vind van 
onze bediening is dat wij in staat zijn om onze bediening is dat wij in staat zijn om 
een ieder van u te verbinden met de een ieder van u te verbinden met de 
broeders en zusters die u met liefde broeders en zusters die u met liefde 

helpt. Iedereen die u ontmoet via onze Good News helpt. Iedereen die u ontmoet via onze Good News 
Update, op onze website of onze sociale media, Update, op onze website of onze sociale media, 
zijn de mensen die u rechtstreeks helpt. Hoe mooi zijn de mensen die u rechtstreeks helpt. Hoe mooi 
is het niet, dat we de kleine Olivia konden volgen is het niet, dat we de kleine Olivia konden volgen 
op weg naar een gezond leven en Olivia en haar op weg naar een gezond leven en Olivia en haar 
familie ondertussen van dichtbij leren kennen via de familie ondertussen van dichtbij leren kennen via de 
updates en de foto’s. Het geeft ons nieuwe kracht updates en de foto’s. Het geeft ons nieuwe kracht 
om verbonden te zijn met onze broeders en zusters om verbonden te zijn met onze broeders en zusters 
terwijl we ze optillen en bij God brengen en hen terwijl we ze optillen en bij God brengen en hen 
helpen naar Israël terug te keren.  helpen naar Israël terug te keren.  
 
Ik wil dat u weet dat ik u, mijn geliefde familie, Ik wil dat u weet dat ik u, mijn geliefde familie, 
elke avond gedenk in mijn gebed. Op een avond, elke avond gedenk in mijn gebed. Op een avond, 
terwijl ik in stilte bad, zag ik ineens duidelijk terwijl ik in stilte bad, zag ik ineens duidelijk 
voor me hoe goed het zou zijn om een nieuw voor me hoe goed het zou zijn om een nieuw 
hoofdstuk aan onze update toe te voegen. Een hoofdstuk aan onze update toe te voegen. Een 
hoofdstuk dat u in de gelegenheid stelt om achter hoofdstuk dat u in de gelegenheid stelt om achter 
de schermen mee te kijken en kennis te maken de schermen mee te kijken en kennis te maken 
met de hulpverleners die u steunt. Zij zijn de met de hulpverleners die u steunt. Zij zijn de 
hulpverleners, coördinatoren, maatschappelijk hulpverleners, coördinatoren, maatschappelijk 
werkers, psychologen, leerkrachten en werkers, psychologen, leerkrachten en 
specialisten die ieder uur van de dag werken specialisten die ieder uur van de dag werken 
om onze lijdende Joodse broeders en zusters te om onze lijdende Joodse broeders en zusters te 
helpen helen met onze liefdevolle zorg. helpen helen met onze liefdevolle zorg. 
 
Ik hoop van harte dat u dit nieuwe gedeelte met Ik hoop van harte dat u dit nieuwe gedeelte met 
plezier leest. Ook wil ik u aanmoedigen te blijven plezier leest. Ook wil ik u aanmoedigen te blijven 
bidden voor onze medewerkers die zo toegewijd bidden voor onze medewerkers die zo toegewijd 
zijn aan onze door God gegeven missie.   zijn aan onze door God gegeven missie.   
 
Welkom bij ‘Achter de schermen’ Welkom bij ‘Achter de schermen’ 
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“Ik wil u graag voorstellen aan Ella. Zij 
is 84 jaar en overleefde de Holocaust.” 
zegt Katya. “Ella heeft sindsdien een 
trauma door alle gebeurtenissen die 
zij meemaakte tijdens de Holocaust. 
Zij had nooit leren omgaan met 
haar schuldgevoelens en de pijnlijke 
herinneringen aan de beelden van 
mensen om haar heen die werden 
geslagen, gemarteld en bruut 
vermoord.  
 
Onlangs maakte Ella twee 
traumatische gebeurtenissen mee 
die haar gevoelens van angst en 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

KATYA 
 
Ontmoet Katya, hoofd van ons 
neuropsychologie team in de 
regio Kiev in Oekraïne. Katya 
werkt rechtstreeks samen met 
de gemeenschap van rabbijn 
Azman in Anatevka, waar zij de 
teams van neuropsychologen 
en speciaal getrainde 
maatschappelijk werkers leidt. 
Zij bieden revaliderende zorg aan 
vluchtelingen die de oorlog in 
Oost-Oekraïne zijn ontvlucht.  
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schuld verergerden. Haar beste 
vriendin stierf plotseling en direct 
daarna kwam zij ten val in haar 
huis en raakte ernstig gewond.  
 
Toen wij Ella onder onze hoede 
namen, was ze extreem depressief 
en had ze hartkloppingen en 
hevige tremors. Ze vertelde mij 
dat ze bang was om dood te gaan 
en dat ze zich schuldig voelde, 
omdat ze haar beste vriendin 
niet kon helpen en dat ze geen 
afscheid heeft kunnen nemen. 
Die gebeurtenissen riepen zoveel 
onverwerkte herinneringen in haar 
leven op dat ze bang werd en zich 
hulpeloos en wanhopig voelde.  
 
Ik ben blij dat ik u nu mag vertellen 
dat het veel beter gaat met Ella en 

dat zij geleerd heeft haar gevoelens 
van pijn en schuld, die ze verborgen 
hield, te uiten. Voor het eerst in haar 
leven is zij in staat om een gevoel 
van vrede, vergeving en veiligheid te 
ervaren.” 
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“Tanya kwam in het kindertehuis 
aan toen ze pas anderhalf jaar 
oud was.” zegt Natasha. “Zij was 
bij haar alcoholverslaafde moeder 
weggehaald nadat ze zonder 
toezicht en vastgebonden in 
de kinderwagen buiten op een 
vrieskoude avond aan haar lot werd 
overgelaten. Het arme kind was zo 
zwaar mishandeld en verwaarloosd 
dat ze niet kon lopen of kruipen of 
ook maar iets kon zeggen toen wij 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

NATASHA
 
Ontmoet Natasha, hoofd 
van ons neuropsychologie 
team in de regio Zhitomir 
in Oekraïne. Natasha leidt 
het revalidatieteam en 
organiseert alle activiteiten 
in het Joodse kindertehuis in 
Zhitomir. Daarnaast assisteert 
zij bij de opleiding van vele 
maatschappelijk werkers en 
psychologen in onze diverse 
programma’s.  
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haar onder onze hoede namen.  

Tanya’s revalidatie verloopt zeer 
complex. Haar moeder heeft 
zich nooit om haar bekommerd 
en daarom liep ze achter in haar 
ontwikkeling als kind. We moesten 
haar alle basisvaardigheden leren 
die bij haar leeftijd pasten, zoals 
omrollen en rechtop zitten. Ook 
leerden we haar om vast voedsel 
te eten. Wat ons moed gaf, was 
Tanya’s stralende lach die ons 
lichtpuntje was op de meest 
donkere dagen.  

Nu is Tanya 3 jaar en bereikt 
ze eindelijk het fysieke 
ontwikkelingsniveau dat past 

bij een kind van haar leeftijd. Ze 
kan net een beetje praten en we 

te verbeteren. Wij hebben er het 
volste vertrouwen in dat zij alle 
achterstand inhaalt en op een 
dag met kinderen van haar eigen 
leeftijd kan integreren.”
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Ontmoet Olga, hoofd van ons 
neuropsychologie team in Bila 
Tserkva in Oekraïne. Olga heeft de 
leiding over het revalidatieteam in 
ons Kalaniot Kindertehuis en over 
het Mitzva schoolprogramma. Zij 
assisteert ook bij het schrijven van het 
cursusprogramma en de handleidingen 
voor al onze psychologen en 
maatschappelijk werkers.  
 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

OLGA “De vijfjarige Anton doet 
mee aan ons Mitzva 
schoolprogramma en heeft 
vanaf het begin al moeite 
om zijn klasgenootjes bij te 
blijven.” zegt Olga. “Hij kwam 
bij ons vanuit een groot, 
ontwricht gezin waar hij ernstig 
achtergesteld en verwaarloosd 
werd. Om die reden heeft 
Anton op veel gebieden 
achterstand in zijn ontwikkeling 
en leerproblemen. Dat 
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Geliefde familie, ik bid dat 
u onze levensreddende 
programma’s en 
liefhebbende medewerkers 
blijft steunen, want zo 
helpen we niet alleen de 
mensen die wij onder 
onze hoede hebben, 
maar duizenden van onze 
broeders en zusters die 
lijden en eenzaam zijn. 

veroorzaakt bij hem gevoelens van 
angst en frustratie.  
 
Nu helpt ons team van therapeuten 
Anton zijn achterstand in spraak 
en fijne motoriek in te halen. Hij 
leert ontspanningsoefeningen 
en doet mee aan therapeutische 
spellen die hem zullen helpen in 
zijn cognitieve ontwikkeling. We 
zijn blij te zien hoe hij vooruitgaat 
en dat bemoedigt ons te geloven 
dat hij op een dag alle achterstand 
op school en in zijn sociale 
ontwikkeling zal inhalen.” 
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Good News / FEATURE

 
“Zo bent u dus geen 
vreemdelingen of gasten 
meer, maar burgers, 
net als de heiligen, 
en huisgenoten van 
God, gebouwd op het 
fundament van de 
apostelen en profeten, 
met Christus Jezus zelf als 
de hoeksteen.”  
(Efeziërs 2:19-20)

U HOORT ERBIJ
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

W aarom is het voor ons 
toch zo belangrijk dat wij 
het gevoel willen hebben 
dat wij erbij horen? Al 

vanaf onze vroegste herinneringen 
weten de meesten van ons nog dat 
we er graag bij wilden horen, gekozen 
wilden worden en ernaar verlangden 
dat we geaccepteerd werden. Ik 
geloof dat dit een door God gegeven 
verlangen is, ingeweven in ons wezen, 
op de manier zoals we door hem 
zijn geschapen. Ik geloof dat onze 
hemelse Vader ons heeft geschapen 
met een diepgeworteld verlangen; 
een verlangen dat uiteindelijk wordt 
vervuld door zijn Zoon, Jezus. 
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Bij Christians Care International is er 
een reden waarom we onszelf ‘familie’ 
noemen. Van onze trouwe voorgangers 
tot onze hulpverleners in Oekraïne: 
elke persoon die zich bij ons heeft 
aangesloten om onze Joodse broeders 
en zusters te dienen maakt deel uit 
van onze liefhebbende familie. Want in 
Gods naam zijn wij verenigd, met één 
hart en door één doel. 
 
We leven in een wereld waarin mensen 
uit families worden verstoten. Zij 
missen een ondersteunend netwerk 
van mensen die van hen houden en het 
zijn juist families zoals de onze die het 
verschil kunnen maken. U hoort bij de 
CCI-familie. U wordt gekoesterd. U bent 
geliefd. Er wordt van u gehouden, meer 
dan u ooit zult weten. Wij zien u niet 
als een nummer, of een willekeurige 
donateur of steungever van onze 
organisatie. Wij beschouwen u als een 
kostbare schakel in een mooie keten 
van broeders en zusters die met elkaar 
verbonden zijn door Gods liefde. 
 
Misschien kent u de woorden van het 
oude en bekende lied Family of God: 
Gods Familie. Een van de coupletten 
beschrijft heel mooi hoe ieder lid van onze 
CCI-familie deel uitmaakt van een groter 
geheel. Dit zijn de woorden van het lied: 
 
From the door of an orphanage 
To the house of the King 
No longer an outcast 
A new song I sing 
From rags unto riches 
From the weak to the strong 

I’m not worthy to be here 
But, praise God, I belong. 
 
Praise God you belong! U hoort bij 
onze familie. Eén met onze Schepper 
en met elkaar; u hoort bij ons. Welke 
ervaringen u in het verleden ook had 
met ‘familie’: u bent welkom, geliefd 
en waardevol. U bent deel van de 
heilige gemeenschap in het huis van 
God en u bent onze medebroeder 
en -zuster die ons vergezelt op deze 
reis. En als God het wil, mogen we 
ernaar uitkijken onze gezegende 
familie te zien groeien om zoveel 
mogelijk geliefde Joden te bereiken. 
Dank daarvoor. Dank dat u bent 
wie u bent. Laten we onze goede 
Vader prijzen dat hij ons heeft 
samengebracht, voor nu en altijd.

 
“Terwijl een ieder 
een geschenk heeft 
ontvangen, gebruik het 
om elkaar te dienen, als 
goede rentmeesters van 
Gods genade.”
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COVID EN DE 
OORLOG IN 
DONETSK
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

IIn het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne veroorzaken beperkte n het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne veroorzaken beperkte 
bewegingsvrijheid en aanhoudende beschietingen meerdere bewegingsvrijheid en aanhoudende beschietingen meerdere 
slachtoffers onder onschuldige Joodse kinderen, gezinnen en slachtoffers onder onschuldige Joodse kinderen, gezinnen en 
ouderen. De mensen die het gebied proberen te ontvluchten, moeten ouderen. De mensen die het gebied proberen te ontvluchten, moeten 

documenten laten zien en bewijzen wat hun reisdoel is. Dat proces kan documenten laten zien en bewijzen wat hun reisdoel is. Dat proces kan 
wel tien dagen duren, waardoor onze Joodse broeders en zusters in de val wel tien dagen duren, waardoor onze Joodse broeders en zusters in de val 
zitten onder extreem gevaarlijke en levensbedreigende omstandigheden. zitten onder extreem gevaarlijke en levensbedreigende omstandigheden. 
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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
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Good News /  COVID EN DE OORLOG IN DONETSK

KATYA
I k werd midden in de nacht 

wakker van een reeks 
geweerschoten die dicht bij 

Katya. “Intuïtief sprong ik uit bed 
en liep naar de andere kamer 
waar mijn twee jongens sliepen. 
Andre, de oudste, huilde met de 
deken over zijn hoofd en mijn 
kleine Artem beefde hevig. Een 
paar seconden later klonk een 
oorverdovende explosie. Ruiten 

sprongen kapot en de muren aan 

in slow-motion keken, met onszelf 
als hoofdrolspelers. De hitte van de 

gebeurde. 
 
Ik greep mijn jongens vast en liep door 
de rook de hal in, de trap af van ons 
kapotgeschoten gebouw. Onze buren 
deden hetzelfde en in het donker 

“
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botsten we tegen elkaar aan terwijl 
we probeerden onze weg te vinden. 
Op de benedenverdieping belandden 
we midden in een chaos. Er was 
brand en we moesten rennen voor 
ons leven.”  
 
Godzijdank, hebben Katya en haar 
jongens deze situatie overleefd. Zij 
konden met een bus mee naar de 

regio Kiev. Tegenwoordig wonen ze 
in Anatevka, waar wij een speciaal 
programma hebben opgezet met rabijn 
Azman om therapeutische hulp te 
bieden aan getraumatiseerde Joodse 
vluchtelingen die konden ontsnappen 
aan de gevechten in Oost-Oekraïne.  
 
Ook nu nog lijdt Katya aan ernstige 
depressies en probeert ze de 
gebeurtenissen te verwerken die haar 
en haar kinderen zo dicht bij de dood 
hebben gebracht. Haar jongste zoon 
Artem ontwikkelde ernstige psoriasis 
door de aanhoudende angst- en 
stressgevoelens die hij nog steeds 
ondervindt. Elke dag helpen onze 
psychologen en sociale hulpverleners 
hun toestand te verbeteren, zodat ze 
kunnen leren leven met deze bijna-
dood ervaring.  
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hoeveel ze van hem hielden.  
 
Slechts een paar dagen later 
bereikte Anya het verdrietige 
nieuws dat Dimitry door een 
bom was omgekomen. Ze was 
ziek van verdriet en stortte 
in, niet meer in staat om voor 
haar kinderen te zorgen. 
Gelukkig kon het gezin met een 
bus mee die ze naar de regio 
Bila Tserkva bracht waar ons 
reddingsteam hen onder hun 
hoede nam. 

De familie Gomel 
woonde in een 

centrum van Donetsk 
in Oekraïne. Anya en Dimitry en 
hun twee kinderen droomden 
ervan ooit een kleine boerderij 
te beginnen, net buiten de stad. 
Toen de gevechten in Donetsk 
oplaaiden, vertrok Dimitry naar 
de stadsgrenzen om de stad en 
zijn gezin te beschermen. Anya 
en zijn kinderen hielden Dimitry 
stevig vast en vertelden hem 

SVETA & ALEX
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“Ik weet nog hoe bezorgd ik om 
mijn moeder was, na de dood 
van mijn vader.” zegt Sveta. “Ze 
was mager en zwak geworden, 
omdat ze niet meer at en niet 
meer voor zichzelf zorgde. Ik had 
het gevoel dat ze het de hele dag 
uitschreeuwde van verdriet en 
alsmaar riep om de terugkeer van 
mijn vader. Ik was pas zeven en 
moest voor mijn moeder en mijn 
broer zorgen. 

Ik werd gelukkiger toen mijn 
broer en ik naar het Kalaniot 
Kindertehuis werden gebracht. 
Daar waren kinderen zoals ik en 
de mensen die er werkten waren 
aardig en lief. Ik vond het heerlijk 
met mijn nieuwe vrienden te 
praten en te spelen in plaats van 
dat ik voor iedereen moest zorgen. 
Ik mis mijn vader heel erg en ik 
hoop dat mijn moeder zich gauw 
beter zal voelen.”  
 
Ons zorgteam werkt 24 uur per 

dag om dit getraumatiseerde gezin te 
helpen herstellen. De jonge Alex lijdt 
aan posttraumatische stressstoornis 
en verstopt zich nog steeds onder 
zijn bed of onder een bureau, elke 
keer als hij lawaai hoort. Sveta lijkt 
de gebeurtenissen goed te kunnen 
verwerken en doet mee aan ons 
Mitzva schoolprogramma. Anya zit nog 
steeds in een rouwproces, maar krijgt 
langzamerhand haar kracht terug. 

Geliefde familie, wij werken 
samen als handen en voeten 
van God. Wij tillen onze 
lijdende Joodse broeders en 
zusters op in onze liefdevolle 
armen, omhoog naar God, 
zodat we hen gezond en wel 
naar Israël thuis kunnen 
brengen. Ik bid dat u onze 
missie blijft steunen, want 
er zijn vele Joodse gezinnen 
in het oosten die wij kunnen 
helpen met onze liefdevolle 
en levensreddende zorg.
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kreeg en op een calorierijk dieet 
werd gezet. 
 
De eerste maanden in Kalaniot 
waren heel moeilijk voor Aharon. 
Ons zorgteam werkte 24 uur per 
dag om hem te helpen herstellen 
van het trauma waaraan hij was 
blootgesteld. De vooruitzichten 
voor Bassa waren niet goed, maar 
Goddank is, na vele operaties, haar 
leven gered!  
 
Ik vind het geweldig u te mogen 
vertellen dat we Aharon en zijn 
moeder niet alleen hebben 
kunnen herenigen, maar dat we 
hen ook thuis naar Israël hebben 
kunnen brengen. Ze wonen 
sindsdien in Netanya en ze zijn 
gelukkig! 

A   haron is in ons liefdevolle 
Kalaniot Kindertehuis 
komen wonen nadat ons 

reddingsteam hem en zijn moeder 
weg hebben gehaald uit extreem 
armoedige omstandigheden. Toen 

Aharon ernstig ondervoed was en 
dat hij dagenlang geen fatsoenlijke 
maaltijd had gegeten. Hij vertelde 
ons dat zijn moeder Bassa ziek op 
bed lag en dat ze de dag ervoor 
was opgehouden met praten. We 
hebben zijn moeder direct naar het 
ziekenhuis gebracht. Daar werd 
vastgesteld dat zij darmkanker en 
een geperforeerde maagzweer had. 
We hebben Aharon onmiddelijk 
meegenomen naar ons Kalaniot 
Kindertehuis waar hij een 
uitgebreid medisch onderzoek 

ALIYAH         UPDATE
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D e 67-jarige Luba kwam 
naar een van onze Aliyah-
kantoren nadat haar 

dochter en kleindochter naar 
Israël waren verhuisd. Luba was 
radeloos want zij kon zich niet 
bij haar familie in Israël voegen, 
omdat de vereiste documenten 
ontbraken die nodig zijn om Aliyah 
te maken. Ons team stelde haar 
gerust en verzekerde haar dat we, 
ondanks dat het tijd zou kosten, 
alle ontbrekende documenten voor 
haar zouden kunnen verkrijgen. 

Na een half jaar zoeken in 
databanken en verschillende 
bezoeken aan plaatselijke 
autoriteiten was ons aliyah-
team in staat om een compleet 
dossier samen te stellen van 
de ontbrekende documenten. 
Daarna maakten we voor haar 
een afspraak op de Israëlische 
ambassade en hebben we Luba 
bij alles ondersteund wat gedaan 

moest worden om het papierwerk 
voor haar aanvraag in orde te 
maken. 

Ik ben blij u te laten weten dat 
Luba nu in Israël woont, in de stad 
Ashdod, samen met haar geliefde 
dochter en kleindochter. Het is 
werkelijk fantastisch om Luba 
weer te zien lachen.

Geliefde familie, 
door uw gebeden 
en bijzondere giften 
kunnen wij gehoor 
geven aan Gods 
opdracht om onze 
lijdende Joodse broeders 
en zusters te verenigen, 
te zegenen en thuis te 
brengen naar Israël! Wat 
een zegen!
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MY FAMILY,
 

Maak kennis met Victor!  
Victor woont in ons Kalaniot 
Kindertehuis en is heel populair bij 
de andere kinderen. Voordat hij 
bij ons kwam wonen, heeft Victor 
traumatische gebeurtenissen 
meegemaakt, omdat zijn familie 
in extreme armoede leefde. Victor 
is een uitstekende leerling en een 
perfectionist die ervan houdt zijn 
huiswerk op tijd klaar te hebben. Hij 
vindt vooral de wiskundelessen leuk 
en in zijn vrije tijd tekent hij graag 

 

V an kleins af aan groeide an kleins af aan groeide 

Nazar op in ons Kalaniot Nazar op in ons Kalaniot 

Kindertehuis. In zijn jonge Kindertehuis. In zijn jonge 

leven moest Nazar vele uitdagingen leven moest Nazar vele uitdagingen 

het hoofd bieden. Op school doet het hoofd bieden. Op school doet 

hij enorm zijn best, want ooit wil hij enorm zijn best, want ooit wil 

hij zijn wens om fotojournalist te hij zijn wens om fotojournalist te 

worden in vervulling laten gaan. worden in vervulling laten gaan. 

Help mij deze leuke jongeman, Help mij deze leuke jongeman, 

die we als een van ons opvoeden die we als een van ons opvoeden 

en liefhebben, te steunen en te en liefhebben, te steunen en te 

bemoedigen. Welkom bij Nazars bemoedigen. Welkom bij Nazars 

Corner, waar hij verslag doet over Corner, waar hij verslag doet over 

het leven van de kinderen die in het leven van de kinderen die in 

onze levensreddende programma’s onze levensreddende programma’s 

zijn opgenomen. zijn opgenomen. 

 

Nazar’s Corner

Nazar
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Maak kennis met Serge! 
Serge heeft enorm veel 
meegemaakt voordat hij in Kalaniot 
is komen wonen. Door zijn trauma 
heeft hij vaak angstaanvallen en 
leerproblemen. Alle kinderen, 
verzorgers en therapeuten van 
Kalaniot zijn hem te hulp gekomen 
en hebben ervoor gezorgd dat 

hij zich voor het eerst van zijn 
leven als een lid van het gezin thuis 
voelt. Dankzij het werk van onze 
deskundigen krijgt Serge nu een 
mooie kans om op te groeien en een 
gelukkig mens te worden. 

Laten we Nazar hartelijk danken en hem Laten we Nazar hartelijk danken en hem 

een schouderklopje geven, omdat hij ons een schouderklopje geven, omdat hij ons 

aan Victor en Serge heeft voorgesteld. Ik aan Victor en Serge heeft voorgesteld. Ik 

complimenten en liefdevolle woorden complimenten en liefdevolle woorden 

van bemoediging te ontvangen. Het is van bemoediging te ontvangen. Het is 

een zegen dat wij deze kinderen in onze een zegen dat wij deze kinderen in onze 

armen mogen houden en opvoeden armen mogen houden en opvoeden 

zodat we hen gezond en wel naar Israël zodat we hen gezond en wel naar Israël 

kunnen brengen. Amen!kunnen brengen. Amen!
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DRIE BETEKENISVOLLE MANIEREN 
OM JOM KIPOER TE VIEREN  
Good News /  FEATURE

W ist u dat het bijna 
onmogelijk is om op 
aarde een plek te 
vinden waar geen 

menselijke geluiden zijn? Over de 
hele wereld zijn mensen op zoek 
naar stiltegebieden, maar vind maar 
eens die ene afgelegen plaats op 

aarde waar geen geluiden zijn die 
door mensen worden veroorzaakt. 
Het wordt steeds moeilijker zulke 
plaatsen te vinden. Ook in ons eigen 
leven zoeken we rust op een stille 
plaats om met God samen te zijn, weg 
van alle geluiden om ons heen. 
 
Op de avond van 27 september vieren 
Joden overal op aarde het feest Jom 
Kipoer, de meest heilige dag van het 
jaar. Zij trekken zich in stilte terug uit 
de kakofonie van de wereld en op die 
dag zonderen zij zich af om zich te 
concentreren op boetedoening, vasten 

Dit zegt God, de HEER, de 
Heilige van Israël: “In rust en 
inkeer ligt jullie redding, in 
geduld en vertrouwen ligt jullie 
kracht.” (Jesaja 30:15)
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en verzoening. Deze heilige religieuze 
dag, ook bekend als Grote Verzoendag, 
staat symbool voor het berouw van de 
zonden begaan in het afgelopen jaar en 
voor Gods belofte van vergeving. 
 
Christenen kunnen Jom Kipoer met 
hun Joodse broeders en zusters 
vieren als een dag van dankbaarheid 
voor de verzoenende liefde van 
Christus. Niet alleen als dankbaarheid 
voor verzoening van de zonden in 
het voorgaande jaar, maar ook als 
dankbaarheid voor eeuwige verzoening. 
 
“Hij is voor eens en altijd het 
hemelse heiligdom binnengegaan, 
en dan niet alleen met bloed van 
bokken en jonge stieren maar met 
zijn eigen bloed. Zo heeft hij een 
eeuwige verlossing verworven.” 
(Hebreeën 11:12)  
 
Voor u die al bekend bent met Jom 
Kipoer, of voor u als de gedachte 
helemaal nieuw is: hieronder vindt u 
drie betekenisvolle manieren om de 
Grote Verzoendag te vieren: 
 
Vergeven en vergeven worden. 
 
Vergeven is niet iets voor één dag; 
vergeven doet u uw hele leven door. 
‘Belijden wij onze zonden, dan zal hij, 
die trouw en rechtvaardig is, onze 
zonden vergeven’ (1 Joh. 1:9). Tenslotte 
mogen wij Zijn genade iedere morgen 
ontvangen! Maak van Jom Kipoer een 
dag van vergeving voor hen die u 
onrecht deden en vraag om vergeving 
waar het nodig is. 
 

Vast een dag. 
 
Overweeg om te vasten; Breng tijd door 
in gebed en kom los van uw dagelijkse 
beslommeringen. In plaats van u te 
voeden met eten en drinken: voedt u 
met Gods Woord - Hij is het Brood dat 
leven geeft en het Levende Water. 
 
Houd een dagboek bij waarin u 
opschrijft waar u dankbaar voor bent. 
 
Jom Kipoer is niet alleen een dag 
voor boetedoening. De dag staat 
ook in het teken van dankbaarheid 
voor Gods trouwe zegen en van 
vrede. Overweeg een dagboek van 
dankbaarheid te schrijven dat u 
het hele jaar bij u houdt. Schrijf op 
waarvoor u dankbaar bent, zowel 
voor grote als voor kleine dingen. 
 
Hoewel op aarde steeds minder 
plaatsen zijn waar pure stilte heerst, 
kunnen we allemaal tijd maken 
om rust te vinden in Gods stille 
aanwezigheid. Laten we met Jom 
Kipoer een nieuw begin maken door 
ons af te zonderen van lawaai en te 
luisteren naar de rustige en zachte 
stem van de Geest. Voor ieder van 
ons heeft hij een mooie boodschap.
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Dat Hij onze gemeente zegent 
en ons Zijn verloren en lijdende 
kinderen toevertrouwt, dat we 

hen mogen optillen en thuisbrengen 
naar Israël. Wij zeggen God dank dat wij 
als Zijn handen mogen werken aan deze 
missie, die Hem zo nauw aan het hart 
ligt. 

D at wij als gemeente mogen 
werken in de Joodse 
gemeenschappen in de 

voormalige Sovjet-Unie, waar 
onze broeders en zusters zo zeer 
lijden. Wij zeggen dank dat we 
mogen samenwerken met de 
Oekraïense opperrabijn Azman en 
zijn gemeenschap in Anatevka, waar 
vluchtelingen zoals Katya en haar 
twee zonen herstellen van de trauma’s 
die zij opliepen in de gevaarlijke 
oorlogsgebieden van Oost-Oekraïne. 

D at we een liefhebbend team 
hebben, met deskundige 
psychologen die onze 

rehabilitatieprogramma’s in Oekraïne 
leiden. Wij zeggen dank voor hun 
toewijding aan onze missie en hun 
tomeloze inzet de levens van onze 
Holocaust-overlevenden, oudere 
Joden, Joodse wezen en gezinnen, 
die allen onze liefdevolle zorg nodig 
hebben, ten goede te veranderen.

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

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

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

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

Wij danken God voor:
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Voor Sveta en haar broer Alex, 
dat zij verlost worden van de pijn en het verdriet om 
het verlies van hun vader in de oorlog in Oost-Oekraïne 
toen ze nog zo jong waren. Bid dat de jonge Alex mag 
genezen van het posttraumatische stressstoornis, 
zodat hij niet bang meer hoeft te zijn voor lawaai en 
voor zijn zus Sveta, dat zij mag ontspannen en weer 
kind kan zijn.

Voor onze zuster Galina, 
een overlevende van de Holocaust, die lijdt aan 
ernstige diabetes en nu twee tenen moet missen. Bid 
dat de doktoren deze ernstige ziekte onder controle 
kunnen krijgen zodat zij haar been kan behouden. Bid 
ook voor ons aliyah-team, dat zij deze geliefde zuster 
kunnen herenigen met haar dochter in Israël. 

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

Voor de kleine Tanya,  
die werd weggehaald bij haar aan alcohol verslaafde 
moeder toen ze vastgebonden in de kinderwagen 
buiten op een vrieskoude avond aan haar lot was 
overgelaten. Bid dat dit zonnestraaltje beter mag 
worden en haar taalachterstand zal inhalen met hulp 
van onze onvermoeibare therapeuten zodat zij zich 
thuis voelt en contact maakt met de andere kinderen 
van haar leeftijd. 
 
Wat een zegen is het voor ons, dat we mogen 
samenwerken als Gods handen en voeten en dat we 
het evangelie mogen verspreiden met onze daden en 
gehoor geven aan Gods missie zijn kinderen bijeen te 
brengen, te zegenen en thuis te brengen. 

Bid alstublieft voor:
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VOOR MISBRUIK, VERWAARLOZING & VERLATING

Uw maandelijks 
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.

ONDERDAK

VOEDSEL

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

ER IS GEEN SNELLE OPLOSSING

Geef vandaag op www.ChristiansCare.nl
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