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Shalom

I k hoop van harte dat 
deze update u, ondanks 
de moeilijke tijd die we 
meemaken, in goede 

gezondheid bereikt. Namens 
iedereen bij CCI wens ik u, 

kerstdagen toe en een gezegend 
en gelukkig Nieuwjaar.  
 
Omdat het coronavirus de 
Joodse gemeenschappen in 

de voormalige Sovjet-Unie 
meedogenloos in zijn greep 
houdt, is het belangrijker dan 
ooit tevoren dat we ons nog 
meer inspannen om onze 
lijdende Joodse broeders en 
zusters bij te staan met onze 
levensreddende daden van 
liefde. De zuivere kracht van 
onze liefdevolle daden gaat 
veel verder dan de lichamelijke 
genezing van mensen. 
 
Misschien mag ik u dat 
uitleggen. Als wij onze lijdende 
broeders en zusters dienen 
met onze daden van liefde, 
dan zullen zij zich afvragen 
wat onze motivatie is. Als zij 
voortdurend onze warme 
liefde voelen, zullen zij zich 
afvragen waar dat warme en 
heerlijke gevoel vandaan komt. 
En als zij uiteindelijk begrijpen 
dat onze bedoelingen met hen 
oprecht zijn, pas dan kunnen 
zij ons hun vertrouwen geven. 
 
Dit, lieve familie, is de enige 
manier waarop we mensen 
kunnen optillen die geleden 
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Met elkaar vormen wij een 
liefhebbende familie die 
toegewijd is om gehoor te 
geven aan Gods oproep 
in Jesaja 49:22. En met 
Gods zegen tillen we Zijn 
lijdende kinderen op in onze 
liefdevolle armen. We 
houden ze dicht tegen ons 
hart en laten hen weten dat 
we er voor hen zijn, dat we 
ze helen en dat we van ze 
houden. En als de tijd rijp is, 
brengen we hen gezond en 
wel thuis, naar Israël. Dat is 
de ware betekenis van aliyah 
maken!  
 
Met heel mijn hart wil ik u 
bedanken dat u mij bijstaat 
en met mij samenwerkt in 
deze missie, die God zo dicht 
aan het hart ligt. Moge God 
u rijkelijk zegenen voor uw 
hulp die het ons mogelijk 
maakt Israël en onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te 
zegenen.   
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.

hebben onder verwaarlozing, 
onderdrukking en 
antisemitische mishandeling. 
Daarnaast is het de enige 
manier waarop we ons hart 
voor God kunnen openstellen.  

‘Wij hebben Gods liefde, die 
in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop. 

God is liefde. Wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God 
blijft in hem’. - 1 Johannes 4:16 

Het leed dat nog altijd 
plaatsvindt in de Joodse 
gemeenschappen in de 
voormalige Sovjet-Unie, 

Overlevenden van de Holocaust, 
ouderen, Joodse kinderen en 
gezinnen lijden honger en staan 
alleen in hun strijd om elke 
nieuwe dag te overleven. Er zijn 
geen sociale voorzieningen om 
hen te helpen en er is niemand 
die hen komt redden. Behalve 
ons, is er niemand die hun leven 
komt redden.  
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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



OUDERENZORG  
DIENSTEN 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

 

I n de voormalige Sovjet-Unie sterven elke dag n de voormalige Sovjet-Unie sterven elke dag 
Holocaust-overlevenden en bejaarde Joodse Holocaust-overlevenden en bejaarde Joodse 
broeders en zusters door gebrek aan eten, broeders en zusters door gebrek aan eten, 
medische zorg en liefdevol gezelschap. God roept medische zorg en liefdevol gezelschap. God roept 

ons op hen in onze liefdevolle armen te sluiten, voor ons op hen in onze liefdevolle armen te sluiten, voor 
hen te zorgen, ze te genezen, te helen en bij God te hen te zorgen, ze te genezen, te helen en bij God te 
brengen.  brengen.   
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“Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid 
zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. 
Ik zal je steunen en beschermen”.
Jesaja 46:4
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OUDERENZORG
DIENSTEN
HHelena, een 79-jarige overlevende van de Holocaust, leefde geïsoleerd en 
was eenzaam toen ons reddingsteam haar in noodlijdende omstandigheden 
vond. Zij had dringend medische zorg nodig. Haar zoon was pas overleden 
aan diabetes dat niet was behandeld. Helena was daarom aan huis gekluisterd 
en had niemand om haar te helpen en voor haar te zorgen. Ons medische 
team onderzocht haar en stelde vast dat deze Holocaust-overlevende leed aan 
diabetes, een verzakte baarmoeder en hoge bloeddruk. 
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H elena werd geboren in maart 
1941, in de tijd dat de Duitsers 
de voormalige Sovjet-Unie 

binnenvielen. Een paar maanden nadat 
de familie haar geboorte had gevierd, 
braken de pogroms uit. Buren en 
zogenaamde vrienden van de familie 
gebruikten knuppels, bijlen, sikkels en 
stokken met scheermessen om elke 
Jood die ze konden vinden, te doden. 
Wonderbaarlijk genoeg overleefde het 
gezin de pogrom, maar ze werden daarna 
verbannen naar een afschuwelijke Joodse 
getto waar ze honger leden en geslagen 
en gemarteld werden.  
 
Door de verschrikkelijke gebeurtenissen 
die Helena meemaakte, is ze haar 
leven lang getraumatiseerd. Ze werd 
gedwongen toe te zien hoe familieleden 
en anderen in haar wijk bruut werden 
vermoord door de mensen van wie haar 
familie dacht dat ze hun vrienden waren. 

behandeling duurde voort in haar 
volwassen leven, omdat Helena 
continu gedwongen was in extreme 
armoede te leven en bleef lijden onder 
een spervuur van antisemitische 
bejegeningen.  
 
Vandaag komt er een einde aan Helena’s 
lijden, want wij zorgen ervoor dat het 
ophoudt! Samen zeggen we: geen 
verwaarlozing en mishandeling meer 
voor onze geliefde zuster!  

Lieve familie, help mij 
deze overlevende bij 
de hand te nemen om 
haar te troosten en 
haar alle liefdevolle 
zorg te geven die zij zo 
nodig heeft.

Good News / SENIOR CARE SERVICES
Good News / OUDERENZORG DIENSTEN
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ZORG AAN HUIS
IIn de herfsteditie van de ‘Good News Update’ vertelde ik u over Galina die de 
Holocaust heeft overleefd. Toen ons reddingsteam haar vond, leed ze aan een 
ernstige vorm van diabetes en moest daardoor twee tenen missen. Deze zuster 
kreeg niet de medische hulp die zij nodig had en liep het gevaar dat zij haar 
linker been zou verliezen. 
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M ijn familie, door uw toewijding 
aan onze missie, uw gebeden 
en uw bijzondere liefdegaven 

konden we onmiddellijk in actie komen en 
Galina medische zorg, gezonde maaltijden 
en medicijnen geven. Zo kregen we haar 
diabetes onder controle en kon haar been 
van amputatie gered worden. Halleluja! 
 
Omdat onze zuster Galina op de vijfde 
verdieping van een oud en slecht 
toegankelijk gebouw woonde, besloot 
ons revalidatieteam dat het beter zou 
zijn om haar in ons thuiszorgprogramma 
te plaatsen zodat ze, in haar eigen huis, 
alle zorg zou krijgen die ze nodig had. 
Deze lieve vrouw was overmand door 
emoties toen ons team haar bezocht en 

medicijnen en hulpmiddelen bracht 
die de artsen hadden voorgeschreven. 
Maar dat was niet de enige reden 
waarom ze moest huilen. Ons 
team gaf haar ook het liefdevolle 
en zorgzame gezelschap dat ze het 
grootste deel van haar leven had 
moeten missen. 

 
Wat is het een zegen 
dat wij met elkaar onze 
lijdende oudere Joodse 
broeders en zusters 
kunnen helpen met 
zorg in hun eigen huis.

Good News / SENIOR CARE SERVICES
Good News / OUDERENZORG DIENSTEN
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OUDERENZORG 
BEGELEID WONEN
AAl meer dan 24 jaar werk ik in de voormalige Sovjet-Unie. Iedere keer als ik daar 
ben, raak ik tot tranen toe geroerd door de kwellingen en pijn die onze oudere 
Joodse broeders en zusters ervaren in omstandigheden van extreme armoede 

letterlijk boven op onze lijdende, zieke en bedlegerige broeders en zusters vallen. 
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Broeders en zusters, laten 
we elkaar bij de hand pakken 
als wij de deuren binnengaan 
in de eerste fase van dit 
levensreddende huis en onze 
Joodse broeders en zusters 
eindelijk de liefde en zorg 
kunnen geven die hen in 
hun leven werd ontnomen. 
God roept ons op om Zijn 
meest kwetsbare en verloren 
kinderen te redden. Ik bid dat 
u onze missie blijft steunen 
en dat we samen blijven 
werken om de tienduizenden 
bejaarde Joodse broeders en 
zusters te bereiken die onze 
liefde en levensreddende zorg 
zo  dringend nodig hebben.

De omstandigheden zijn vaak zo 
gevaarlijk en levensbedreigend 
dat we daar onze huisdieren nog 

niet zouden onderbrengen. Toch is dit 
waar onze Joodse broeders en zusters 
gedwongen zijn te wonen en te leven.  
 
Ik heb met hen gehuild en hun handen 
vastgehouden. En ik deed ze ook de 
belofte dat we al het mogelijke zouden 
doen om niet alleen hun leven te 
redden, maar ook om ze een thuis 
te geven waar ze liefde en meeleven 
zouden ontvangen. Een thuis waarin 
deze getergde zielen worden voorzien 
van alle comfort en benodigdheden die 
ze zo verdienen in hun kostbare leven. 
 
Het kostte drie jaar van relaties 
opbouwen, hard werken en 
onderhandelen om die belofte 
waar te maken, maar het was elke 
seconde waard, want vandaag mag ik 
u aankondigen dat ons gebouw voor 
begeleid wonen in Oekraïne wordt 
geopend. 
WAT EEN ZEGEN! 

Good News / OUDERENZORG DIENSTEN
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PRECIES OP HET GOEDE MOMENT
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

Good News / FEATURE

 
“Er woonde toen in Jeruzalem 
een zekere Simeon. Hij was 
een rechtvaardig en vroom 
man, die uitzag naar de tijd 
dat God Israël vertroosting 
zou schenken, en de Heilige 
Geest rustte op hem.”   
(Lucas 2:25) 

A ls u erop vertrouwt dat God 
u geeft waarvoor u heeft 
gebeden, dan ervaart u 
waarschijnlijk het gevoel 

van verwachting en verlangen dat 
gepaard gaat met de wens van 
gebedsverhoring. 
 

Simeon was een inwoner van 
Jeruzalem. Hij wachtte al heel lang 
op Gods vertroosting voor Israël, 
op troost en redding voor zijn volk. 
In Lucas 2:26 staat dat hij door de 
Heilige Geest werd gerustgesteld en 
dat hij Christus de Heer nog voor zijn 
dood zou mogen aanschouwen. En 
precies op die dag brachten Jozef en 
Maria Jezus naar de tempel om hem, 
zoals de gewoonte was, bij de Heer 
te brengen. Simeon wachtte daar op 
hen.  
 
Kunt u zich de onvoorstelbare vreugde 
voorstellen die Simeon voelde toen 
hij Jezus in zijn armen hield, wetende 
dat hij de langverwachte Messias 

Good News Update / 13



vasthield? In de Heilige Schrift staat het 
zo: 
 
‘Gedreven door de Geest kwam hij naar 
de tempel, en toen Jezus’ ouders hun 
kind daar binnenbrachten om met hem 
te doen wat volgens de wet gebruikelijk 
is, nam hij het in zijn armen en loofde 
hij God met de woorden: ‘Nu laat u, 
Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u hebt beloofd. Want met eigen 
ogen heb ik de redding gezien die u 
bewerkt hebt ten overstaan van alle 
volken: een licht dat geopenbaard 
wordt aan de heidenen en dat tot eer 
strekt van Israël, uw volk.’ (Lucas 2:27-
32) 
 
Hoewel het wachten lang had geduurd, 
was de Heer getrouw en deed Hij wat 
Hij beloofd had, op precies de goede 
tijd en op precies de goede manier. 
 
Precies op het goede moment werd Jezus 
in Bethlehem geboren en op de achtste 
dag naar de tempel gebracht. (Lucas 
2:21-24) 
 
Precies op het goede moment groeide 
Jezus in wijsheid en aanzien en sprak hij 
de leraren van de wet toe, hoewel hij nog 
maar een jongen was. (Lucas 2:46-47) 
 
Precies op het goede moment, toen Hij 
zijn werk begon om aan Gods gemeente 
te bouwen, sprak hij in de synagoge en 
hoorden mensen de profetie uit Jesaja 61 
in vervulling gaan. (Lucas 4:16-21) 
 
Precies op het goede moment riep Jezus 
Zijn eerste discipelen, raakte Hij de 
melaatse aan, genas Hij de verlamde en at 
Hij met een tollenaar. (Lucas 5) 
 

En ten slotte, op precies het goede 
moment, droeg Jezus onze zonden, 
stierf aan het kruis en herrees na drie 
dagen uit het graf. (Lucas 23-24) 
 
Lieve vrienden, ook nu, precies op 
het goede moment, roept God ons 
op om de Bijbelse profetie voor Zijn 
volk Israël te laten uitkomen. De Heer 
brengt ons meer dan ooit samen 
om verloren, zieke en behoeftige 
mensen te dienen zoals Jezus deed. 
Met daden van liefde, precies op het 
goede moment, voor onze Joodse 
broeders en zusters in de voormalige 
Sovjet-Unie mogen wij ons gezegend 
voelen dat wij deel uitmaken van 
Gods wonderbaarlijke plan. En als we 
verwachtingsvol uitzien naar wat God 
zal doen, laten we dan op dezelfde 
manier denken als Simeon die erop 
vertrouwde dat God zijn belofte van 
vertroosting zou nakomen, precies op 
het goede moment.
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O nze Nazar kwam als klein nze Nazar kwam als klein 

jongetje in ons Kalaniot jongetje in ons Kalaniot 

Kindertehuis. Nooit zal ik Kindertehuis. Nooit zal ik 

mijn eerste ontmoeting met hem mijn eerste ontmoeting met hem 

vergeten nadat ons reddingsteam vergeten nadat ons reddingsteam 

hem naar ons Kalaniot Kindertehuis hem naar ons Kalaniot Kindertehuis 

had gebracht. Weggehaald uit een had gebracht. Weggehaald uit een 

onveilige thuissituatie kwam Nazar onveilige thuissituatie kwam Nazar 

bij ons als een bevend, bang en bij ons als een bevend, bang en 

teruggetrokken jongetje. Nog nooit teruggetrokken jongetje. Nog nooit 

in zijn hele leven had het kind liefde in zijn hele leven had het kind liefde 

of meeleven ontvangen. of meeleven ontvangen. 

Nazar’s Corner : Speciale Editie
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Op de lange en moeilijke weg 
naar herstel moest Nazar enorme 
uitdagingen het hoofd bieden en 
overwinnen. Met hulp van ons 
therapeutenteam kwam hij pijn 
en verdriet te boven en is hij een 
zelfbewuste jongeman geworden. 
Wat is het een zegen dat God deze 
jongeman in onze armen heeft 

geplaatst en ons heeft vertrouwd 

Geliefde familie, met een glimlach 
van oor tot oor vertel ik u dat ons 
kleintje toch echt groot geworden 
is en dat hij de examens heeft 
gehaald om in Israël naar de 
middelbare school te gaan en in de 
komende maanden zal verhuizen! 
Halleluja!

Nazar’s Corner stelt hij twee 
klasgenoten uit ons Mitzvah-
schoolprogramma aan u voor die 
met hem mee zullen gaan! Samen 
tillen wij deze prachtige kinderen 
op in onze liefdevolle armen en 
brengen wij ze thuis naar Israël.  
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Maak kennis met de 
15-jarige Alex! 
 
Alex kwam bij ons in groep 5 van 
ons Mitzvah-schoolprogramma 
en sindsdien gaat het heel goed 
met hem. Net als ik komt hij uit 
een probleemgezin en heeft hij 
jarenlang voor vele uitdagingen 
gestaan. Onze therapeuten 
en onderwijzers stonden altijd 
klaar om hem te helpen. Alex is 
heel gelukkig en blij nu hij zich 
voorbereidt op zijn nieuwe leven 
in Israël!

 

Nazar’s Corner : Speciale Editie
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Maak kennis met de 
14-jarige Yulia!  
Yulia zit al sinds de peuterklas op 
onze Mitzvah-school. Ze doet trouw 
haar schoolwerk en heeft een grote 
voorliefde voor de natuur. Een paar 
jaar geleden vertelde Yulia ons dat 
ze graag in Israël wilde studeren. 
Ze schreef zich daarom in voor ons 
Kadima Youth Aliyah-programma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammer genoeg zakte ze vorig jarig 
voor de examens en was ze heel 
verdrietig toen ze dat nieuws kreeg. Bij 
Kadima kreeg ze extra ondersteuning 
en iedereen werkte hard om ervoor te 
zorgen dat ze haar examens zou halen! 
En wat denkt u? Zij is geslaagd! Yulia 
gaat binnenkort met mij naar Israël!

Laten we Nazar hartelijk Laten we Nazar hartelijk 
danken voor het mooie werk danken voor het mooie werk 
dat hij doet om dit gedeelte dat hij doet om dit gedeelte 
van onze Good News Update van onze Good News Update 
te maken. Woorden schieten te maken. Woorden schieten 
te kort om te beschrijven hoe te kort om te beschrijven hoe 
dankbaar deze jongeman is dankbaar deze jongeman is 
voor alles wat u de afgelopen voor alles wat u de afgelopen 
jaren gedaan heeft om hem te jaren gedaan heeft om hem te 
helpen en te bemoedigen. helpen en te bemoedigen. 

Vandaag zetten we onze Vandaag zetten we onze 
Nazar en zijn vrienden in het Nazar en zijn vrienden in het 
zonnetje! Maar morgen moeten zonnetje! Maar morgen moeten 
we de mouwen opstropen we de mouwen opstropen 
en weer aan het werk gaan en weer aan het werk gaan 
om duizenden kinderen te om duizenden kinderen te 
redden die, net als Nazar, onze redden die, net als Nazar, onze 
liefdevolle en levensreddende liefdevolle en levensreddende 
zorg zo nodig hebben. Moge God zorg zo nodig hebben. Moge God 
u zegenen voor uw hulp die het u zegenen voor uw hulp die het 
ons mogelijk maakt de verloren ons mogelijk maakt de verloren 
kinderen van Israël te redden.kinderen van Israël te redden.
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SPECIALE BEHOEFTEN  
PROGRAMMA
 DOOR DON HORWITZ 
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IIn het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 
Zijn discipelen 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 
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beloofde plechtig dat haar geliefde 
dochter nooit terecht zou komen in 
een van de verschrikkelijke tehuizen 
voor gehandicapte kinderen in de 
voormalige Sovjet-Unie. Maar nu is 
Anna bang dat haar magere uitkering 
van slechts 65 euro per maand niet 
genoeg is om hun eten en de medische 
zorg die Allysa dringend nodig heeft te 
kunnen betalen. 
 
‘Ik heb nog nooit iemand om hulp 
gevraagd’, zegt Anna. ‘Maar nu moet 
ik mijn trots opzij zetten en vragen of 
jullie mij willen helpen om voor mijn 
mooie Allysa te zorgen. Zij is mijn 

A ls je een kind beoordeelt op 
basis van zijn handicap, kijk je 
voorbij de mogelijkheden en 

schoonheid van het kind, en zie je niet 
hoe uniek het is.  
 
Lieve familie, ik wil u graag voorstellen 
aan een van de liefste jongedames 
die ik ooit heb ontmoet. Haar naam 
is Allysa en ze is onlangs bij ons 
gekomen in ons Speciale Behoeften-
programma. Sinds de geboorte van 
dit engeltje is haar moeder Anna niet 
van haar zijde geweken en zorgde zij 
ervoor dat Allysa alles kreeg wat ze 
nodig had. Deze geweldige moeder 
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Laten we ook Allysa in ons Speciale 
Behoeften-programma opnemen, 
zodat zij goede medische zorg en 
revalidatietherapie krijgt om gezond en 
gelukkig te worden.  
 
Moge God u zegenen voor uw hulp in het 
zorgen voor en zegenen van Zijn kinderen 
met een speciale behoefte.  

alles en we zijn sinds haar geboorte 
onafscheidelijk geweest. Als mensen eens 
de tijd zouden nemen om haar te leren 
kennen, zouden ze zien wat een prachtig, 
lief en zorgzaam meisje zij is. In plaats 
daarvan zijn de meeste mensen bang 
voor haar en kijken ze de andere kant uit 
als we over straat lopen. Het breekt mijn 
hart om de pijn in mijn dochters ogen te 
moeten zien als ze merkt hoe mensen op 
haar reageren.’ 

 
Laten we dit gezin 
liefdevol omarmen en 
laten zien hoe krachtig 
christelijke liefde is en 
hen gezonde maaltijden 
geven en de zorg die ze 
zo nodig hebben. 

Good News / SPECIALE BEHOEFTEN PROGRAMMA
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 Maak kennis met Marina, directeur Maak kennis met Marina, directeur 
van ons levensreddende Kalaniot van ons levensreddende Kalaniot 
Kindertehuis. We noemen haar ook Kindertehuis. We noemen haar ook 
graag ‘moeder-overste’. Marina graag ‘moeder-overste’. Marina 
zwaait niet alleen de scepter over zwaait niet alleen de scepter over 
het kindertehuis; ze stuurt ook ons het kindertehuis; ze stuurt ook ons 
hele team van neuropsychologen, hele team van neuropsychologen, 
onderwijzers en liefhebbende onderwijzers en liefhebbende 
verzorgers aan. Marina is een verzorgers aan. Marina is een 
bekwaam kindertherapeut en heeft bekwaam kindertherapeut en heeft 
een onderwijsbevoegdheid voor een onderwijsbevoegdheid voor 
lesgeven aan kinderen met een lesgeven aan kinderen met een 
handicap.handicap. 

Alle kinderen houden van haar en Alle kinderen houden van haar en 
noemen haar ‘mamma’!  noemen haar ‘mamma’!  

MARINA 

ACHTER DE SCHERMEN
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ 
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De driejarige Alex kwam bij ons 
met een grote achterstand in zijn 
ontwikkeling. Hij kon nauwelijks 
twee woorden zeggen toen hij in ons 
kindertehuis werd opgenomen. Het 
arme jongetje was ‘s avonds bang om 
te gaan slapen en lag bibberend en 
bevend in zijn bedje. Hij probeerde 
rustig te worden door zijn armpjes om 
zich heen te slaan en zichzelf heen en 
weer te wiegen. 

Onze therapeuten in Kalaniot 
slaagden erin een familielid van Alex 
te vinden die vertelde dat het gezin 
waarin hij was geboren altijd dakloos 
was geweest en dag en nacht op 
straat leefde. Nu we deze waardevolle 
informatie hadden, konden we een 
plan voor intensieve behandeling 
opstellen om Alex te helpen zijn 
trauma’s te verwerken. 

Ik ben blij u te vertellen dat Alex in 
Kalaniot enorm is opgeknapt. We hebben 
een heel sterke band met hem en hij 

te geven en te krijgen. Ik wil u danken 
voor al uw bemoedigende woorden 
en liefdevolle ondersteuning voor ons 
bijzondere Kalaniot Kindertehuis. 
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Maak kennis met Anna, onze expert in 
kinderontwikkeling bij Kalaniot. Anna 
is gespecialiseerd in het vaststellen 
van ontwikkelingsachterstanden 
bij kinderen. Zij helpt ze hun 
achterstanden in te halen en 
eventuele andere problemen in 
hun ontwikkeling op te lossen. 
Alle kinderen houden van haar en 
Anna vindt het heerlijk om in ons 
levensreddende kindertehuis te 
werken.    
 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

ANNA 

Ik wil u graag voorstellen aan de 
zevenjarige Lisa. Zij is Nazars jongere 
zusje. Voordat we Lisa redde, woonde 
ze in dezelfde extreem onveilige situatie 
van mishandeling en verwaarlozing als 
Nazar.  
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Mijn 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. 

 
Toen Lisa bij ons kwam wonen in het 
Kalaniot Kindertehuis had zij hevige 
nachtangst en was bang voor iedere 
volwassene die in haar buurt kwam. Na 
een jaar met haar te hebben gewerkt, kon 
ik zien dat zij een positieve verandering 
had doorgemaakt in haar gedrag en haar 
interactie met anderen.  
 
Tegenwoordig is Lisa een enorm 
levendig jong meisje dat weer van het 
leven kan genieten. Onze gezamenlijke 
therapeutische sessies zijn inspirerend en 
laten echt zien hoe krachtig de werking van 
onze liefdevolle omgeving is op kinderen 
die zo zwaar mishandeld en verwaarloosd 
zijn in hun jonge leven. Ik ben ervan 
overtuigd dat Lisa verder zal opbloeien 
door onze revalidatieprogramma’s waarin 
we er samen aan werken om haar te 
helpen het intense trauma dat ze heeft 
ervaren, te verwerken. 
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LIJDENDE JOODSE   
FAMILIES REDDEN
DOOR DON HORWITZ 
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Jonge Joodse families leven in extreem gevaarlijk en 
levensbedreigende condities in de oorlogsgebieden van Oost-
Oekraïne. Als we niet snel in actie komen om hun levens te 
redden, riskeren we dat ze voor altijd verloren gaan terwijl het 
gevecht om hen heen door blijft woeden. 
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en hoop voor de toekomst werden 
letterlijk aan diggelen geslagen toen ze 
alles wat ze bezaten verloren nadat ze 
ontsnapten aan een hevig vuurgevecht 
in de oorlogsgebieden in Oost-
Oekraïne. 
 
‘Ik zal nooit die ochtend van twee 
jaar geleden vergeten toen onze 
wereld instortte’, zegt Diana. ‘We 
waren allemaal gespannen na dagen 
van aanhoudende explosies en 
hevige gevechten. Die ochtend was 
het anders, toen de gevechten snel 
chaotisch werden. Eerst raakte een 
kogel het raam van onze woonkamer, 
waardoor het glas in het rond vloog. 
Direct daarna volgden nog meer 
kogels, door de andere ramen en werd 
ons appartement volledig vernield. 

“Armen en behoeftigen zoeken water - niets! Hun tong 
verdroogt van de dorst. Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, ik, 
de God van Israël, zal hen niet verlaten.” Jesaja 41:17

LIJDENDE JOODSE  
FAMILIES REDDEN

H et is werkelijk 
hartverscheurend te moeten 
zien dat jonge Joodse 
gezinnen zoals Diana en 

haar zoon Alexi zich zo verloren en 
gedeprimeerd voelen. Hun dromen 
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Instinctief greep ik Alexi beet en hield Instinctief greep ik Alexi beet en hield 
hem stevig aan zijn shirt vast. Zo hem stevig aan zijn shirt vast. Zo 
kropen we naar de deur en renden kropen we naar de deur en renden 
we de trap af. Toen we eindelijk op we de trap af. Toen we eindelijk op 
straat stonden, waren overal soldaten straat stonden, waren overal soldaten 
die vochten en schoten. Het was echt die vochten en schoten. Het was echt 
afschuwelijk. Onze buren renden afschuwelijk. Onze buren renden 
alle kanten uit. In een paar seconden alle kanten uit. In een paar seconden 
werden Alexi en ik samen met andere werden Alexi en ik samen met andere 
mensen in een bus geduwd en mensen in een bus geduwd en 
moesten we plat op de vloer gaan moesten we plat op de vloer gaan 
liggen. We huilden hysterisch, niet liggen. We huilden hysterisch, niet 
wetende of we het er levend vanaf wetende of we het er levend vanaf 
zouden brengen.  zouden brengen.  
 
Veertien uur later kwamen we in Kiev Veertien uur later kwamen we in Kiev 
aan. Tijdens de reis hadden we niets aan. Tijdens de reis hadden we niets 
gegeten of gedronken. Alexi en ik gegeten of gedronken. Alexi en ik 
voelden ons verloren en bang, omdat voelden ons verloren en bang, omdat 
we geen idee hadden van wat er verder we geen idee hadden van wat er verder 
ging gebeuren. Nadat we nog eens een ging gebeuren. Nadat we nog eens een 
uur in een lange rij hadden gestaan, uur in een lange rij hadden gestaan, 
werden we naar een vervallen en werden we naar een vervallen en 

werd dat dit voorlopig ons huis was. werd dat dit voorlopig ons huis was. 
De weken daarna probeerde ik sterk De weken daarna probeerde ik sterk 

te blijven voor mijn kleine Alexi, maar te blijven voor mijn kleine Alexi, maar 
ik was uitgeput en nauwelijks in staat ik was uitgeput en nauwelijks in staat 
mijn eigen angst onder controle te mijn eigen angst onder controle te 
houden. Steeds weer vroeg ik mij af of houden. Steeds weer vroeg ik mij af of 
dit het einde van onze weg zou zijn...’  dit het einde van onze weg zou zijn...’  
 
Goddank werden Diana en Alexi in ons Goddank werden Diana en Alexi in ons 
revalidatieprogramma opgenomen revalidatieprogramma opgenomen 
in Anatevka, waar onze therapeuten in Anatevka, waar onze therapeuten 
hen direct intensieve psychologische hen direct intensieve psychologische 
hulp gaven en de liefdevolle zorg die hulp gaven en de liefdevolle zorg die 
zij zo hard nodig hadden. Nu beginnen zij zo hard nodig hadden. Nu beginnen 
ze stukje bij beetje alle trauma en ze stukje bij beetje alle trauma en 
verlies dat ze hebben meegemaakt te verlies dat ze hebben meegemaakt te 
verwerken en ons team therapeuten verwerken en ons team therapeuten 
staat elke dag klaar om ze daarbij te staat elke dag klaar om ze daarbij te 
helpen. helpen.  
 

Laten we de handen ineen Laten we de handen ineen 
slaan en hen omhoogtillen slaan en hen omhoogtillen 
uit hun verdriet. Zo geven uit hun verdriet. Zo geven 
we samen gehoor aan Gods we samen gehoor aan Gods 
oproep om hen gezond en wel oproep om hen gezond en wel 
thuis te brengen naar Israël.thuis te brengen naar Israël.
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Good News /  FEATURE

H et is alweer bijna drie jaar 
geleden dat ik op een 
rustige landweg liep en 
God vroeg om mij richting 

te geven. Bittere tranen liepen langs 
mijn wangen, want innerlijk werd 
ik verscheurd door een storm van 
pijn en verwarring. Wat gisteren nog 
zonneklaar was, bleek een enorme 
desillusie te zijn. Dus deed ik wat 
ik dan altijd doe: ik bad. Zoals in 
Jakobus 1:6 geschreven staat, vroeg 
ik God om wijsheid en geloofde dat 
Hij mij die zou schenken. Terwijl 
ik op die weg liep, omringd door 
maisvelden hoger dan ik, hoorde ik 
Zijn stem die zei: ‘Keer terug naar 
wat het belangrijkst is’. 
 

Keer terug naar wat het 
belangrijkst is. 
 
Nog maar een jaar geleden waren we 
druk met onze nieuwe doelstellingen 
voor het nieuwe jaar, zonder ook 
maar één moment aan COVID-19 
te denken. Half maart moesten we 
onze plannen stoppen, terugdraaien 
en zelfs vergeten. Donkere luchten 
kwamen over onze zonverlichte dagen 
terwijl we ons bezorgd en gespannen 
afvroegen: Wat nu?  
 
Maar God ... God zou dat wel weten, 
toch? Met zijn allesomvattende liefde 
schonk Hij ons elke ochtend nieuwe 

KEER TERUG NAAR WAT 
HET BELANGRIJKST IS  
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barmhartigheid. Hij was bij ons toen 
we door een donker dal gingen en in 
onze harten sprak Hij tot ieder van ons 
persoonlijk. 
 

Keer terug naar wat het 
belangrijkst is. 
 
Met dreigingen om ons heen die 
intens aanvoelen, kunnen we bang 
en verward zijn en ons terugtrekken. 
Toch is het nu, meer dan ooit tevoren, 
belangrijk dat we moed houden en ons 
door hoop laten leiden! In onze missie 
om onze lijdende Joodse broeders 
en zusters te zegenen en te dienen, 
betekent aliyah maken niet alleen 
dat wij hen terugbrengen naar hun 
geliefde thuisland; het betekent ook 
dat we hen oprichten voor God met 
onze levensreddende projecten voor 
gezondheid, heling en vrede. 
 
Nu het nieuwe jaar nadert, wil ik 
ons allen bemoedigen met deze 
geloofsverklaringen: 
 
Sta op, broeders en zusters, en keer 
terug naar wat het belangrijkst is! 
 
Word wakker en kijk uit naar een nieuwe 
tijd met hoop, liefde en vreugde! 
 
Dien elkaar in liefde, zoals Jezus deed! 
 
Vervolg uw weg in geloof! 
 
Ik kan het niet helpen, maar terwijl ik 
deze bemoedigingen opschrijf, voel ik 
me blij en vol van verwachting over wat 
God met ons voor heeft. Door ieder 
van ons, door Zijn kracht en macht, zijn 

we toegerust om aan Zijn oproep 
tot liefde gehoor te geven. De weg 
mag dan onzeker en verwarrend 
zijn, maar wij weten dat wanneer we 
vragen om wijsheid, wij erop mogen 
vertrouwen dat Hij ons die geeft! 
 
Elke dag van het jaar dat voor ons 
ligt, wat er ook gebeurt, hoeven 
we er niet aan te twijfelen dat God 
trouw is. In Zijn trouw wijst Hij ons 
de weg die we moeten gaan. In Zijn 
trouw leidt Hij ons naar nog meer 
Joodse broeders en zusters. En in Zijn 
trouw herinnert Hij ons eraan dat 
we moeten terugkeren naar wat het 
belangrijkst is. 

 
“God zegt: ‘Wanneer de tijd 
daarvoor gekomen is, luister ik 
naar je, op de dag van de redding 
help ik je’. Nu is de tijd daarvoor 
gekomen, nu is de dag van de 
redding.” (2 Korintiërs 6:2)
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D at we onze geliefde Nazar 
konden redden van de 
mishandeling, verwaarlozing 

en het lijden die zijn jonge leven 
zo moeilijk maakten. Wij danken 
onze Almachtige Vader dat wij deze 
jongeman in onze liefdevolle armen 
mogen houden en hem mogen 
grootbrengen als een van ons, zodat 
we Nazar gezond en wel naar zijn 
thuisland Israël kunnen brengen.  

D at u, liefhebbende familie, er 
voor ons bent en ons zo trouw 
bijstaat om onze lijdende Joodse 

broeders en zusters te verenigen, te 
zegenen en thuis te brengen naar Israël. 
Wij zeggen dank voor al uw gebeden, 
liefdevolle woorden van bemoediging en 
uw bijzondere liefdegaven die het ons 
mogelijk maken gehoor te geven aan 
Gods oproep om Israël en het Joodse 
volk te zegenen. 

Dat U onze inspanningen zegent 
om ons nieuwe Ouderenzorg 
verzorgingshuis te openen 

voor Holocaust-overlevenden en 
Joodse ouderen die onze liefdevolle 
en levensreddende hulp dringend 
nodig hebben. Wij danken U dat wij U 
mogen dienen en onze lijdende Joodse 
broeders en zusters met daden van 
liefde en toewijding kunnen helpen.  

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 zuster Helena, 
die leed aan diabetes en een verzakte baarmoeder 
en hoge bloeddruk had toen we haar vonden. Bid dat 
wij deze lieve vrouw kunnen helpen met uitgebreide 
zorg en onze liefdevolle aanwezigheid, zodat zij weer 
gezond wordt.  

Voor oorlogsvluchtelingen 
Diana en haar zoon Alexi, 
die zwaar getraumatiseerd waren nadat zij alles wat 
zij bezaten, waren kwijtgeraakt toen ze vluchtten voor 
de gevechten in Oost-Oekraïne. Met hulp van onze 
therapeuten werken zij hard aan hun genezing. Bid dat 
zij verder mogen herstellen. Bid alstublieft ook voor alle 
Joodse gezinnen die nog steeds vastzitten in de gevechten, 
dat zij mogen volhouden in de levensbedreigende 
omstandigheden waarin zij gedwongen zijn te leven. 

Voor Alex en Yulia  
die ons Kadima Youth Aliyah-programma hebben doorlopen 
en naar Israël verhuizen om naar de middelbare school te 
gaan. Bid dat deze twee fantastische hardwerkende tieners 
zich goed kunnen aanpassen aan hun nieuwe thuis als zij het 
schooljaar beginnen in het land dat God hen beloofd heeft. 
Bid ook voor hun welzijn, want voor beide tieners is het de 
eerste keer dat ze hun familie achterlaten.  
 
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 om Zijn verloren kinderen bijeen 
te brengen, te zegenen en thuis te brengen. 

Bid alstublieft voor:

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