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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 dat u de door God 
gegeven missie van Christians 
Care International steunt.  
 
Van één ding ben ik heel zeker in 
mijn leven, en dat is dat God ons 
de weg wijst en met een ieder 
van ons een plan heeft. En de 
weg die Hij ons laat zien, is nooit 

een voor de hand liggende 
weg, maar een kronkelpad 
vol met ontdekkingen die we 
doen en keuzes die we moeten 
maken zodat we kunnen 
groeien en leren.  
 
Gods pad en plan voor onze 
bediening is en blijft een weg 
vol ontdekkingen. Toen we 
begonnen met ons werk, 
waarvan wij dachten dat het 
een duidelijke en precieze 
opdracht in de Bijbel was, 
bleek het allesbehalve een voor 
de hand liggende weg te zijn 
om onze broeders en zusters 
thuis te brengen naar Israël. 
God bracht ons op de weg van 
broeders en zusters die ernstig 
ziek waren, zwaar mishandeld 
en verwaarloosd, en niet 
in staat om voor zichzelf te 
zorgen. Die situatie stelde ons 
voor belangrijke beslissingen. 
Gaan we door en helpen we 
onze Joodse medemensen 
in slechte conditie naar 
Israël te verhuizen, of blijven 
we bij onze kernwaarden 
God en onze medemens te 
dienen met daden van liefde, 
vriendelijkheid en mededogen? 
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maar ook Mijn kernwaarden, die 
u trouw moet blijven, verspreiden 
en herstellen.’ 
 
Denk daar eens een ogenblik 
over na: terwijl we helpen bij het 
herstel van Israël, laten we ook 
de belangrijkste kernwaarde, 
waarvan God wil dat wij die 
eerbiedigen, zien aan allen met 
wie we in contact komen en die 
we helpen en aanraken. Dit is 
hoe wij in de voetstappen van 
de Heer volgen.  
 
Nogmaals wil ik u bedanken 
dat u mij bijstaat en met mij 
samenwerkt in deze missie, 
die God zo dicht aan het hart 
ligt. Met elkaar hebben we nog 
heel veel werk te doen en is er 
nog veel meer te ontdekken 
en te geven in onze missie om 
Israël en onze lijdende Joodse 
broeders en zusters te zegenen. 
 
Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp die het ons 
mogelijk maakt Israël en het 
Joodse volk te zegenen. 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur.

We hoefden er geen twee keer 
over na te denken wat ons te 
doen stond. We stroopten onze 
mouwen op en werkten aan 
levensreddende projecten om 
de behoeften van onze lijdende 
Joodse broeders en zusters 
tegemoet te komen, zodat we 
hen kunnen genezen en gezond 
en wel naar Israël thuis konden 
brengen. Dat is wat God van 
ieder van ons verwacht.  

Tegenwoordig werken we 
de klok rond en moeten we 
omgaan met grote uitdagingen 
die het coronavirus met zich 
meebrengt in de Joodse 
gemeenschappen van de 
voormalige Sovjet-Unie. Door 
het gebrek aan medische 
zorg, goede voeding en 
levensreddende hulp loopt het 
aantal sterfgevallen onder onze 
lijdende broeders en zusters 
alarmerend hoog op.  

Nog maar kort geleden hoorde 
ik, toen ik in gebed was, luid en 
duidelijk Gods stem: ‘Blijf op koers, 
geef nog meer hulp en denk eraan 
hoe daden van liefde niet alleen 
levens redden en veranderen, 
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Broeders en zusters,  
Ik voel mij gezegend dat u mij bijstaat en met mij samenwerkt in deze missie, 

in onze bediening en we  willen u daarom vragen of u ons, als u dat heeft, van 
uw e-mailadres kunt voorzien. Op deze manier kunnen wij uw vragen snel 
beantwoorden en de ontvangst van uw liefdevolle gaven bevestigen via een 
e-mailbericht.  

Stuur uw e-mailgegevens naar

admin@christianscare.nl 
 
zodat wij uw gegevens in ons systeem aan kunnen passen.  
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw hulp bij onze inspanningen het werk van 

Don Horwitz 



OUDEREN  
VERZORGINGSHUIS 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

 

Ons Ouderen Verzorgingshuis biedt de meest professionele ns Ouderen Verzorgingshuis biedt de meest professionele 
zorg die beschikbaar is aan Holocaust-overlevenden zorg die beschikbaar is aan Holocaust-overlevenden 
en Joodse ouderen die in de voormalige Sovjet-Unie en Joodse ouderen die in de voormalige Sovjet-Unie 
wonen. Ons hoogopgeleide team van verzorgers, artsen, wonen. Ons hoogopgeleide team van verzorgers, artsen, 

therapeuten en psychologen zorgt ervoor dat onze oudere therapeuten en psychologen zorgt ervoor dat onze oudere 
broeders en zusters de best mogelijke revalidatiezorg krijgen die broeders en zusters de best mogelijke revalidatiezorg krijgen die 
zij nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven. zij nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven.   
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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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aan onze missie konden we Elena 
en Boris opnemen in ons liefdevolle 
verzorgingshuis. Ik kan met geen 
woorden omschrijven hoe emotioneel 
zij reageerden toen het hoofd van 
ons reddingsteam hen vroeg of zij 
hen mochten helpen. ‘Ik was erg 
emotioneel toen zij ons uitnodigden 
om in dit fantastische huis te komen 
wonen’, zegt Elena. ‘Allebei konden 
we niet geloven dat er mensen op de 
wereld zijn die alles gaven om ons te 
helpen, zonder dat zij precies wisten 
wie we waren. We huilden en riepen 
direct: ja, ja, ja!’ 
 
Nu krijgen Elena en Boris alle medische 
hulp en revalidatiezorg die zij zo nodig 
hebben op weg naar herstel. Dit lieve 

M isschien herinnert u zich 
Elena en haar man Boris nog, 
die we aan u voorstelden 

in de herfstuitgave van onze ‘Good 
News’ update in 2019. Elena is een 
Holocaust-overlevende die door de 
Nazi’s was gedwongen om toe te kijken 
toen zij haar beide geliefde broers 
martelden en vermoordden. Door deze 
eeuwigdurende nachtmerrie is Elena 
haar leven lang getraumatiseerd. Toen 
ons reddingsteam hen beide in 2019 
vond was Elena’s hart in zeer slechte 
conditie en was Boris ernstig ziek en 
had kanker. Destijds had het echtpaar 
alle hoop verloren en dachten ze dat ze 
het niet zouden overleven.  

Mijn familie, vanwege uw toewijding 

Herfst 2019HHHHeerrffsstt 22200011199999Herfst 2019
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Laten we samen ook de genezende 
kracht van christelijke liefde tonen en hen 
omarmen en omringen met de liefdevolle 
zorg die zij in hun leven zo moesten missen.  
 
Moge God u zegenen voor uw hulp 
die het ons mogelijk maakt Holocaust-
overlevenden en oudere Joodse broeders 
en zusters te redden.   

echtpaar heeft onze liefde, gebeden en 
ondersteuning nodig, want Boris vecht 
nog altijd tegen kanker en Elena krijgt nog 
steeds medische zorg en medicijnen om 
haar slechte hart te stabiliseren.   

Good News / OUDEREN VERZORGINGSHUIS

Helpt u mij alstublieft om 
onze oudere broeders en 
zusters zoals Elena en Boris 
gerust te stellen dat we er 
voor hen zijn en voor hen 
zorgen in tijden van nood. 
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SABBAT IN  
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“God zegende de zevende dag en verklaarde die 
heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn 
scheppingswerk.” Genesis 2:3
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Wat is het een zegen, dat God ons Zijn 
verloren, verwaarloosde en in de steek 
gelaten kinderen toevertrouwt en dat wij 
ze mogen opvoeden en levensreddende 
zorg geven in hun jonge levens. Ons 
Kalaniot Kindertehuis helpt deze lieve 
kleintjes met de meest vooruitstrevende 
therapeutische zorg die beschikbaar is 
in de voormalige Sovjet-Unie. Wat dit 
levensreddende tehuis zo bijzonder 
maakt, is dat ieder kind ons dierbaar is; 
dat we van ze houden en ze verzorgen als 
onze eigen kinderen. 

De Sabbat is een bijzondere dag waarop 
families thuis samen komen om God te 
eren. Deze wekelijkse rustdag van 25 uur 
duurt van zonsondergang op vrijdag tot 
het vallen van de avond op zaterdag en 
is meer dan alleen een dag vrij van het 
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werk. De Sabbat wordt gebruikt om als 
gezin of gemeenschap bij elkaar te zijn en 
om persoonlijk te groeien.

Het bijzondere van Sabbat in ons Kalaniot 
Kindertehuis is dat onze kleintjes, wiens 
leven zo moeilijk was, juist op deze dag 
mogen ervaren dat ze bij ons horen. 
Onze liefhebbende medewerkers en 
kinderen eten gezamenlijk en danken 
God voor al het goede. Er zijn mooie 
gesprekken, er wordt gezongen en 
iedereen geniet van heerlijke traktaties. 
En natuurlijk geven we deze bijzondere 
kinderen heel veel liefde en onze 

Deze kinderen zijn hun ouders 
kwijtgeraakt en natuurlijk is het verdrietig 
dat wij nooit de plaats van hun ouders 
kunnen innemen, maar we kunnen hen 
wel de onvoorwaardelijke liefde en zorg 
geven die zij zo hard nodig hebben en 
waar ze zo naar verlangen. U kunt zich 
misschien niet voorstellen hoeveel het 
betekent voor de kinderen die wij onder 

onze hoede hebben, dat u in moeilijke 
tijden aan hun zijde staat. Als wij het 
tehuis bezoeken, is het hartverwarmend 
om mee te maken hoe de kleintjes hun 
armen om onze nek slaan en zeggen dat 
ze ons lief vinden. Dat is waar het om 
draait in onze missie en dat is wat onze 
liefhebbende familie belangrijk vindt. 
Dat wij God en lijdende Joodse broeders 
en zusters met daden van liefde dienen.

Ik dank God dat wij ons levensreddende 
werk voor kinderen kunnen voortzetten. 

 
Moge God u zegenen voor uw 
ondersteuning van deze dierbare 
verloren kinderen van Israël.  

Ik wil u met heel mijn hart 
bedanken dat u ons blijft 
steunen. Met uw steun 
kunnen wij de verloren 
kinderen van Israël zegenen 
en redden. 
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ONTWAKEN BIJ DAGERAAD
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

S telt u zich eens voor dat een 
belangrijke gebeurtenis in 
uw leven plaatsvindt, maar 
dat uw dierbare familie 

en vrienden te moe zijn om die 
met u mee te maken. En hoewel 
u ze smeekt erbij te zijn, voor u 
te bidden en u te ondersteunen, 
verslapen ze zich en moet u het 
zonder hen doen.  
 
Op de avond dat Jezus zou 
worden verraden, ging Hij naar 
de Hof van Getsemane omdat Hij 
diepbedroefd was en wilde bidden. 
Een paar van Zijn discipelen 
vergezelden hem, maar hoe Jezus 
ook smeekte, het lukte hen niet 
om wakker te blijven.  
 

Toen Hij bij de discipelen terugkwam, 
trof hij ze slapend aan. ‘Konden jullie 
niet eens één uur met mij waken?’ 
(Matteüs 26:40) 
 
De geest is gewillig maar het 
vlees is zwak. Wij willen goed 
doen en anderen ondersteunen, 
er voor ze zijn als mensen ons 
hard nodig hebben, maar ons 
uithoudingsvermogen is minder 
sterk dan onze geest. 
 
Gelukkig bedekt Gods genade al onze 
zwakheden. Wat wij lichamelijk niet 
kunnen volbrengen, wordt toegedekt 
door Gods goedgunstigheid. Met 
christenen over de hele wereld vieren 
we het Pascha en de opstanding, en 
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worden we herinnerd aan Gods genade 
die ons redt van de dood en ons onze 
zonden vergeeft. 
 
Wanneer wij sluimeren, maakt God ons 
wakker met de dageraad van Zijn liefde. 
Elke morgen mogen we dankbaar zijn 
voor nieuwe zegeningen. Elke morgen 
mogen we opstaan en krijgen we de 
kans opnieuw te beginnen en te leven 
in Gods kracht en genade. 
 
Wat een liefde! 
 
Wat een genade! 
 
Wat een kracht!  
Laten we vertrouwen op Gods 
oneindige macht, wanneer we de levens 
van onze Joodse broeders en zusters 
redden, verbeteren en veranderen. 
Laten we nooit te moe zijn om het 
goede te doen. Laten we de verleiding 
van zelfgenoegzaamheid weerstaan, 
juist als anderen ons nodig hebben. 
 

Lieve vrienden, we moeten elkaar 
bemoedigen in momenten van 
zwakte, die tijdelijk zijn, en ons richten 
op het eeuwige.  
 
Jezus Leeft!  
Hij leeft vandaag!  
En omdat hij leeft kunnen 
wij de dag van morgen aan! 
 
Vandaag bid ik ervoor dat een ieder van 
ons vernieuwing van het hart, verstand, 
de ziel en kracht mag ervaren. Ik bid dat 
God ons nieuwe kracht zal geven om te 
ontwaken en de nieuwe dag in Zijn licht 
te beginnen.  
 
Want door God leven wij, bestaan 
wij, en komen wij in beweging. Onze 
kracht alleen is niet voldoende. Maar 
Zijn genade is meer dan voldoende, 
nu en voor altijd. 
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ANATEVKA:  
JOODSE VLUCHTELINGEN  
REDDEN EN ZEGENEN
 DOOR DON HORWITZ 

 

D e oorlog in Oekraïne bedreigd de levens van onze e oorlog in Oekraïne bedreigd de levens van onze 
Joodse broeders en zusters die daar leven. Terwijl Joodse broeders en zusters die daar leven. Terwijl 
de dagelijkse gevechten doorwoeden worden zij de dagelijkse gevechten doorwoeden worden zij 

gedwongen om onder hun tafels en bedden te verstoppen om gedwongen om onder hun tafels en bedden te verstoppen om 
hun levens te beschermen van het puin dat letterlijk neervalt. hun levens te beschermen van het puin dat letterlijk neervalt. 
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““God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de 
aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat 
de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de 
bergen doen beven.”  Psalm 46:1-3 
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verloren ze alles wat ze bezaten, 
inclusief belangrijke documenten, 
familiefoto’s en hun spaargeld. Ze 
werden uiteindelijk meegenomen 

naar Kiev, waar ze op straat werden 
afgezet en aan hun lot werden 
overgelaten. Bijna een jaar leefden 
ze in de beschutting van verlaten 
gebouwen en jeugdherbergen. 
Wij zijn God dankbaar dat we 
hen vonden en naar Anatevka 

D e gevechten in Oost-
Oekraïne eisen een 
zware tol van de Joodse 
gezinnen die in dit door 

Lieve, onschuldige kinderen 
sterven omdat ze op landmijnen 
trappen en hun ouders komen 
om bij iets eenvoudigs zoals hout 
sprokkelen. In de dagelijkse, zware 
gevechten worden gezinnen 
uiteengerukt en van elkaar 
gescheiden. Vaak zien ze elkaar 
nooit meer terug. Het lijden en 
de pijn die onze broeders en 
zusters meemaken terwijl ze 
worstelen om in leven te blijven, is 
onvoorstelbaar.  
 
Lana en haar jonge  dochter 
wonen in Luhansk en konden 
gelukkig ontsnappen aan een 
groot vuurgevecht dat rondom 
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gezin te helpen helen’, zegt Katya. 
‘Het was hartverscheurend hun 
verhaal te horen en hen de pijnlijke 
gebeurtenissen te zien herleven.’ 
 
Mijn familie, Lana en haar dochter 
hebben het erg moeilijk terwijl wij de 
klok rond werken om te helpen met 
hun genezing. 
 
 

konden brengen, waar we Joodse 
vluchtelingen levensreddende zorg 
bieden zodat hun leven verbetert.  
 
Na aankomst in Anatevka heeft 
Katya, ons hoofd neuropsychologie, 
een behandelplan opgesteld om dit 
gezin te helpen de pijn te verwerken. 
‘Al bij onze eerste ontmoeting 
was het overduidelijk dat er veel 
psychologische problemen waren 
die aandacht nodig hadden om dit 

 
Laten we de handen ineen 
slaan voor deze moeder 
en dochter en anderen 
zoals zij, die onze helende, 
ondersteunende en liefdevolle 
zorg zo nodig hebben. 

 
Samen kunnen we hen laten zien hoe 
krachtig christelijke liefde is als we 
hen oprichten voor God, gezond en 
wel. 
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Maak kennis met Jenya! 
Jenya kwam een paar jaar geleden 
in ons Kalaniot Kindertehuis wonen, 
samen met haar twee broers Sasha 
en Dima. Ze houdt veel van dieren en 
zorgt voor ons huisdier Fanny, een 
chinchilla. Toen ze bij ons kwam was 
ze verdrietig en depressief, maar nu is 
het heel gezellig om bij haar te zijn. Ze 
lacht altijd en maakt ons ook vaak aan 
het lachen!  
 

I                   k wil u graag opnieuw k wil u graag opnieuw 
voorstellen aan Lucya, die voorstellen aan Lucya, die 
in de zomeruitgave van in de zomeruitgave van 

onze ‘Good News” update in onze ‘Good News” update in 
2018 voorkwam. U herinnert 2018 voorkwam. U herinnert 
zich misschien nog wel dat zich misschien nog wel dat 
Lucya’s moeder recentelijk was Lucya’s moeder recentelijk was 
overleden en dat haar vader overleden en dat haar vader 
niet voor haar kon zorgen. Lucya niet voor haar kon zorgen. Lucya 
heeft erg hard gewerkt en is heeft erg hard gewerkt en is 
blij en er klaar voor om Nazar’s blij en er klaar voor om Nazar’s 
Corner over te nemen! Laten wij Corner over te nemen! Laten wij 
haar een warm welkom geven haar een warm welkom geven 
terwijl wij haar vast blijven terwijl wij haar vast blijven 
houden in haar traject van houden in haar traject van 
genezing. genezing.  

Lucya’s Corner

Lucya

Good News Update / 19



Maak kennis met Sasha! 
Sasha is een van Jenya’s broers die 
ook in Kalaniot woont. Hij is veel 
serieuzer dan Jenya en besteedt 
veel tijd aan zijn huiswerk. Het 
is een droom van Sasha om een 
beroemde chef-kok in Israël te 
worden en gerechten te koken uit 

alle windstreken. Laatst heeft hij nog 
meegedaan aan een workshop om 
sushi te leren maken. En natuurlijk 
staan we allemaal in de rij om zijn 
heerlijke creaties te proeven.

Laten we Lucya hartelijk danken en haar Laten we Lucya hartelijk danken en haar 

een schouderklopje geven, omdat zij zo een schouderklopje geven, omdat zij zo 

haar best heeft gedaan op haar eerste haar best heeft gedaan op haar eerste 

artikel! Ik weet zeker dat zij het leuk vindt artikel! Ik weet zeker dat zij het leuk vindt 

van u te horen en wat u denkt van haar van u te horen en wat u denkt van haar 

werk als fotograaf en schrijver. Wat een werk als fotograaf en schrijver. Wat een 

zegen is het dat wij deze kinderen in zegen is het dat wij deze kinderen in 

onze armen mogen houden en kunnen onze armen mogen houden en kunnen 

opvoeden zodat we hen gezond en wel opvoeden zodat we hen gezond en wel 

naar Israël kunnen brengen. Amen!naar Israël kunnen brengen. Amen!
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““Maar dit zegt God, de HEER: Ik zal mijn hand opheffen naar 
vreemde volken, ik steek mijn vaandel voor hen op. Ze nemen je zonen 
op hun arm en dragen je dochters op hun schouders.”  Jesaja 49:22
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stel een paar jaar in Hongarije en Polen 
had gewoond en gewerkt, een baan 
aangeboden bij een grote vissersvloot 
in Israël. Zonder dat ze veel wisten over 
Israël, besloten ze de baan aan te nemen 
omdat het loon veel hoger was dan alle 
andere aanbiedingen die Dima tot dusver 
had gekregen.  
 
Toen ze in Israël aankwamen ging Dima 
direct aan het werk en vond Sasha een 
klein appartement om in te wonen. ‘Ik 
zal nooit het gevoel vergeten toen we 
samen in Israël uit het vliegtuig stapten,’ 
zegt Dima. ‘We hadden het gevoel dat we 

S   asha en Dima werden verliefd, 
vrijwel direct nadat ze elkaar bij 
een dansfeestje op een koude 

winteravond in Bila Tserkva in Oekraïne 
ontmoette. Het stel trouwde een jaar 
later en begon aan een avontuurlijk leven 
dat zou leiden naar de onthulling van een 
groot familiegeheim. 
 
Dima volgde in de voetsporen van zijn 
vader en werd toen hij pas 18 jaar oud 
was vishandelaar. Sasha studeerde af in 
rechten, maar pauseerde haar carrière  
zodat Dima kon reizen en naar werk op 
zoek kon gaan. Dima kreeg, nadat het 

ALIYAH         UPDATE
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hier thuishoorden, alsof dit al jaren lang 
ons thuis was. We voelden ons gerust en 
op ons gemak na zoveel verhuizingen in 
verschillende landen.’ 
 
Toen het halfjaarcontract van Dima 

vertrekken. Het liefst wilden zij van 
Israël hun thuisbasis maken. Daarom 
deden ze een aanvraag bij het Israëlische 
ministerie van Binnenlandse Zaken om 
te kijken of ze als vluchteling in Israël 
konden blijven. Hun zaak werd helaas 
niet in behandeling genomen en het stel 
werd gedwongen Israël te verlaten toen 
hun werkvisa verliep. ‘We waren er kapot 
van dat onze zaak niet in behandeling 
werd genomen’, zegt Dima. ‘Toen ik 
mijn vader belde om hem het nieuws te 
vertellen, vroeg hij mij waarom ik geen 
aanvraag indiende om aliyah te maken. 
Ik vertelde hem dat je Joods moet zijn 
om aliyah te maken. Toen vertelde mijn 
vader dat ik Joods ben! Ik vroeg hem 
vervolgens waarom hij een grap maakte 
terwijl hij wist dat we het moeilijk hadden. 
 

Hij zei tegen me: ‘Mijn zoon, je bent 
altijd Joods geweest. We hebben alleen 
onze identiteit verborgen gehouden 
omdat we bang waren om veroordeeld 
en aangevallen te worden.’  
 
Sasha en Dima keerden terug naar 
Oekraïne en kwamen direct naar ons 
aliyah-kantoor voor ondersteuning. 
Nadat we naar hun verhaal hadden 
geluisterd, ging ons aliyah-team direct 
aan het verzamelen om de nodige 
documenten in orde te maken. En weet 
u wat ze nog meer ontdekten? Sasha is 
ook Joods!  

Wat is het een zegen dat wij 
dit jonge stel konden helpen 
aliyah te maken en dat ze in 
oktober naar Israël konden 
verhuizen. Tegenwoordig 
wonen ze in Haifa en ze 
willen graag een gezin 
stichten in het land dat God 
hen beloofd heeft. Amen! 
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vastbesloten te blijven. Zij vonden 
dat Oekraïne, waar ze hun hele leven 
gewoond hadden, hun thuis was.  
 
‘Ik dacht dat mijn moeder en oma 
na een paar maanden in Israël tot 
de ontdekking zouden komen dat de 
verhuizing een verkeerde beslissing 
was geweest en dat ze zouden 
terugkeren om weer bij ons in Oekraïne 
te komen wonen’, zegt Olga. ‘Ik was 
er absoluut van overtuigd dat dit niet 
goed voor ze zou uitpakken en dat het 
hele experiment zou mislukken. Ik zat 
te wachten op een telefoontje met het 
nieuws dat ze terug naar huis zouden 
komen.’  

O   lga en Misha houden veel 
van elkaar en zijn al iets meer 
dan 10 jaar getrouwd. Olga is 

econoom en werkt voor de overheid. 
Misha werkt als communicatietechnicus 
voor een plaatselijk telecombedrijf. 

en leed onder de gevolgen van de 
steeds verslechterende economie van 
Oekraïne in de afgelopen jaren.  
 
Iets meer dan 10 jaar geleden besloten 
Olga’s oma en moeder aliyah te 
maken en naar Israël te verhuizen. 
Maandenlang drongen ze er bij het stel 
op aan dat zij ook naar Israël moesten 
verhuizen, maar Olga en Misha waren 

ALIYAH         UPDATE
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De maanden werden jaren en Olga 
en Misha begrepen uiteindelijk dat 
deze verhuizing toch voorgoed was. 
In elk telefoongesprek vertelden haar 
moeder en oma blij en opgewekt over 
het leven in het Heilige Land. Na zoveel 
mooie verhalen besloot het stel dat het 
tijd was om op bezoek te gaan en met 
eigen ogen te zien hoe het mogelijk 
was dat hun familie zo gelukkig en in 
harmonie leefde.  
 
‘Toen we in Israël aankwamen keken 
we elkaar aan, want we vonden het 
heel spannend’, zegt Olga. ‘Het voelde 
magisch, want onmiddellijk voelde het 
alsof we thuis kwamen. Hoe kon dit? 
We wisten helemaal niets over Israël! 
Tijdens ons bezoek deden we elke 
dag nieuwe inzichten en ervaringen 
op, waardoor we ons steeds meer 
verbonden voelden met dit prachtige 
land. Aan het einde van ons verblijf 
wisten we diep van binnen dat we 
graag voorgoed in Israël wilden wonen!’ 
 

Nadat het stel terugkeerde naar 
Oekraïne maakten Olga en Misha een 
afspraak met onze aliyah-coördinator 
en ging ons team direct aan het werk 
om de documenten te regelen die 
nodig zijn om aliyah te maken. Ze 
moesten er vijf maanden op wachten, 
maar het was de moeite waard want 
nu werd de droom van Olga’s moeder 
en oma werkelijkheid! Olga en Misha 
zijn herenigd met hun familie en wonen 
nu in Ashdod in Israël! Wat een zegen!

Mijn familie, dankzij uw 
gebeden en liefdevolle 
ondersteuning kunnen 
wij samen Gods roeping 
beantwoorden en onze 
lijdende Joodse broeders 
en zusters thuis brengen 
naar Israël.
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Ontmoet ons fantastische team Ontmoet ons fantastische team 
van toegewijde professionals van toegewijde professionals 
die zo liefdevol door u worden die zo liefdevol door u worden 
gesteund. gesteund. 

ACHTER 
DE SCHERMEN
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ 

OKSANA 
Ontmoet Oksana, zij is hoofdcoördinator 
van ons Kadima Youth Aliyah-project!  
 

Oksana heeft ons geholpen met het opzetten 

van dit bijzondere project dat tieners 

voorbereidt op hun verhuizing naar Israël 

om naar de middelbare school te gaan. 

Oksana kwam niet alleen over uit Israël om 

dit nieuwe project op te zetten; ze heeft ook 

een gespecialiseerde opleiding gedaan op 

het gebied van de ontwikkeling van kinderen. 

Onze tieners zijn helemaal weg van Oksana, 

en haar energie en creativiteit inspireert ze 

om mooie dingen te bereiken in het Heilige 

Land! 
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Good News / ACHTER DE SCHERMEN

NIKITA 
 
Nikita kwam ongeveer drie jaar 
geleden in ons Kadima-project 
aan om te herstellen van groot 
trauma in zijn jonge leven. In 
het begin durfde Nikita niet te 
praten met de leerkrachten of 
zijn medeleerlingen en was hij 
volledig in zichzelf gekeerd. Hij 
wilde zich het liefst achter in de 
klas verbergen, ver weg van de 
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het project!  Tegenwoordig helpt 
deze fantastische jongeman 
mee plannen te maken, klassen 
te begeleiden en met andere 
tieners op zoek te gaan naar hun 
creatieve vaardigheden. Wat een 
zegen! 
 
 
Mijn familie, ik bid dat u 
onze medewerkers kunt 
blijven ondersteunen 
want zij redden elke dag 
zoveel waardevolle Joodse 
levens en beantwoorden 
Gods roeping Zijn verloren 
kinderen thuis te brengen. 

anderen en staarde vaak lange tijd 
uit het raam.  
 
Door de enorme inzet van ons 
team van therapeuten en door 
de uren die ze een-op-een met 
hem doorbrachten, kwam het 
leven in Nikita terug! Het kostte 
Nikita enorm veel kracht om zijn 
emotionele pijn te begrijpen en 
de tijd en moeite te nemen om te 
herstellen.  
 
Nu zou je bijna niet geloven dat 
dit dezelfde jongen is als de 
jongen die slechts een paar jaar 
geleden aan ons Kadima-project 
begon. Nikita doet het niet alleen 

geworden van andere tieners in 
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Good News /  FEATURE

W ij mensen vergeten 
weleens iets, 
nietwaar? We 
vergeten waar we 

onze autosleutels hebben gelaten. 
We vergeten verjaardagen. We 

vergeten afspraken. Belangrijker 
nog, veel christenen vergeten de 
kern van de opdracht waartoe God 
hen heeft geroepen. En voordat ze 
het in de gaten hebben, dwalen ze 
af van Gods bedoeling.  
 
Denkt u er eens op deze manier 
over na: als een schip uit koers 
raakt komt het zelfs maar bij de 
kleinste afwijking mijlenver van zijn 
bestemming terecht. Zo gaat het 
ook met veel christenen. Ze dwalen 
af van de koers die God voor hen 
heeft uitgestippeld, misschien 
maar een klein beetje, maar met 

 
“Later zal de pleitbezorger, de 
heilige Geest die de Vader jullie 
namens mij zal zenden, jullie 
alles duidelijk maken en alles 
in herinnering brengen wat ik 
tegen jullie heb gezegd”  
(Johannes 14:26 NKJV)

OP KOERS 
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het verstrijken van de tijd is de 
bestemming volledig anders. 
 
Het goede nieuws is dat gelovigen 
mogen rekenen op de Heilige Geest 
om ze weer op koers te brengen en 
ze te helpen herinneren aan Gods 
opdracht. En wij, medegelovigen, 
krijgen de mogelijkheid om deze 
Boodschapper van God te helpen 
het roer weer over te dragen aan 
de Almachtige om hun weg weer in 
goede banen te leiden.  
 
Bij CCI is het niet alleen onze 
opdracht om onze broeders en 
zusters thuis te brengen naar Israël, 
maar ook om elk mens, naar wie God 
ons leidt, weer gezond te maken. 
Met onze dienstbaarheid en daden 
van liefde laten we de kernwaarden 
zien van onze gemeente. En het is 
belangrijk dat we trouw blijven aan 
onze kernwaarden. 
 
Ieder mens die wij de helpende hand 
bieden, ervaart ware liefde en oprecht 
meeleven. Ze mogen er zeker van 
zijn dat we de hele lange reis, waar 
die ook heen gaat, bij ze blijven en 
dat we nooit zullen weggaan of hen 
in de steek zullen laten. Op die weg 
bemoedigen we elkaar, dat we niet 
afgeleid raken en ons richten op Gods 
mooie opdracht. 
 
Mijn bemoediging voor ons is ervoor 

te bidden dat Christians Care 
International altijd de goede koers 
blijft volgen. 
 
Laten we God 
vragen ons altijd 
te herinneren aan 
Zijn plan en doel 
voor onze broeders 
en zusters in de 
voormalige Sovjet-
Unie.  
 
Laten we altijd op koers blijven en 
erop vertrouwen dat de Heilige 
Geest ons de juiste weg wijst. Want 
met elkaar bevaren we woeste 
zeeën, ongeacht waar de golven 
ons brengen, en onderweg mogen 
we andere christenen bemoedigen.  
 
Ik ben er dankbaar voor dat we samen 
die reis maken, voor Gods glorie en 
Zijn zegeningen voor mensen. 
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D at wij als bediening samen 
mogen werken als Zijn handen 
en voeten in onderdrukte 

Joodse gemeenschappen in Oekraïne 
om Zijn verloren en lijdende kinderen 
op te beuren uit hun nood. Voor Zijn 
leiding en zegeningen op de weg die 
Hij voor ons en onze geliefde familie 
baant.   

D at God onze dierbare kinderen 
en werknemers gezond en 
veilig bewaart in ons Kalaniot 

Kindertehuis terwijl het coronavirus 
overal om hen heen is. Voor uw 
vertrouwen in ons en dat u ons helpt 
deze zeer bijzondere kinderen als 
de onze groot te brengen, tot zij er 
klaar voor zijn om naar Israël terug te 
keren. 

D at U onze inspanningen 
zegent voor ons nieuwe 
Ouderen Verzorgingshuis 

voor Holocaust-overlevenden en 
Joodse ouderen die onze liefdevolle 
en levensreddende hulp dringend 
nodig hebben. Voor onze liefdevolle 
en professionele verzorgers en 
therapeuten die nieuw leven blazen 
in hun getergde zielen.

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 Elena en Boris, 
die beide in ernstige en levensbedreigende 
omstandigheden verkeren.  
 
Bid dat de behandelingen die wij hen geven hen 
zullen helpen de tijd van jarenlange pijn en langdurig 
lijden te boven te komen.

 

Voor de genezing van Lana  
en haar jonge dochter, 
die heel hun bezit verloren hebben tijdens een hevig 
gevecht in Oost-Oekraïne. Bid alstublieft dat zij met 
onze hulp hun aanhoudende gevoelens van angst en 
trauma mogen overwinnen. Dat zij mogen helen van 
de herinneringen aan hun leven in de koude straten 
in Kiev, nadat zij uit hun woonplaats Luhansk moesten 
vertrekken.  

Dat Jenya, Sasha en Dima  
die we een paar jaar geleden gered hebben van 
mishandeling, verder mogen herstellen. Bid alstublieft 
dat het deze lieve kinderen goed gaat in ons 
liefdevolle Kalaniot kindertehuis, waar wij ze helpen 
hun gevoelens van hopeloosheid te veranderen in 
gevoelens van liefde, veiligheid en geborgenheid.  
 
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 te verzamelen, 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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WORDT GESTEUND DOOR
DONATIES VAN PERSONEN,
KERKEN EN ORGANISATIES.

DONEER ONLINE
www.ChristiansCare.nl 

CHRISTIANS CARE
INTERNATIONAL

Postbus 1466
3800 BL Amersfoort

Nederland

Gratis bellen met uw vaste lijn:
0800 0221862

EMAIL
 admin@ChristiansCare.nl

Bankrekening ABN AMRO
(IBAN) NL22ABNA0256504830

Handelsregister
24369299

KANTOOR IN ENGELAND:
Christians Care International

PO Box 768
York, YO1 0LF

United Kingdom
Tel: +44 (0) 800 3160 797

Email: admin@ChristiansCare.org
Company limited by guarantee.

Registered in England and Wales.
No: 04647064

WWW.CHRISTIANSCARE.NL

Een ANBI-geregistreerde 
organisatie in Nederland: 

Blommendaal 25, 4231 DC, 
Meerkerk.

Handelsregister (KvK): 24369299. 
RSIN: 8146.27.225.
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