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Shalom

I

k hoop van harte dat u
en uw geliefden deze
zomerupdate van ‘Good News’
in goede gezondheid mogen
ontvangen. Ik wil u ook met heel
mijn hart bedanken dat u deel
uitmaakt van onze liefhebbende
familie en dat we samen invulling
geven aan Gods missie onze
lijdende Joodse broeders en zusters
te verenigen, te zegenen en gezond
en wel thuis te brengen naar Israël.
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Onze broeders en zusters in
Oekraïne lijden ernstig onder de
nieuwe virusvarianten die zich
in hoog tempo over het land
verspreiden. In slechts een paar
maanden tijd stierven meer
dan 15.000 Oekraïners aan de
gevolgen van het coronavirus. Het
land heeft onvoldoende middelen
voor medische noodgevallen
zoals deze, en het gebrek aan
deskundigheid, noodzakelijke
medicijnen en voorzieningen
maakt het moeilijk een crisis van
deze omvang aan te pakken.
Eind maart hebben we opnieuw
ons coronanoodplan ingezet om
de mensen in onze programma’s
en de Joodse gemeenschappen
die wij dienen, te beschermen.
Onze reddingsteams draaien
24-uursdiensten en brengen
levensreddende maaltijden,
medicijnen en benodigdheden
rechtstreeks naar mensen
die geïsoleerd wonen en aan
huis gekluisterd zijn. Ook
hebben we tijdelijk ons fysieke
onderwijs van ons Mitzva
613-schoolprogramma opgeschort
en zijn we overgeschakeld op
online lesgeven. Daarnaast

moesten we de deuren van ons
Kalaniot Kindertehuis en ons huis
voor inwonende ouderen sluiten
om de kinderen en senioren
die er wonen te beschermen.
We volgen nauwkeurig alle
veiligheidsvoorschriften en
ondertussen doen we al het
mogelijke om onze lieve Joodse
broeders en zusters tegen deze
verschrikkelijke pandemie te
beschermen.
Godzijdank kunnen we toch veel
goed nieuws melden in deze
zomerupdate, ondanks dat we zo
hard tegen dit virus blijven vechten!
Elke dag brengen we de liefde van
onze Heer bij alle broeders en
zusters die op ons pad komen en
voor wie wij mogen zorgen. We
brengen niet alleen hun getergde
zielen tot rust, maar zegenen hen
ook met ons levensreddende werk
om hen gezond en wel naar Israël
te brengen.
Mijn familie, iedere ochtend als
ik opsta en iedere avond als ik
ga slapen, voel ik mij gezegend
door uw liefde en toewijding aan
onze missie. Want we hebben nog

zoveel meer te doen en zoveel
meer uitdagingen te overwinnen
en ik weet dat we met Gods
hulp en leiding, alles kunnen
volbrengen wat Hij op onze weg
laat zien en dat Hij ons leidt op die
weg, langs alle hobbels en kuilen!
Amen!
Samen zijn we sterk en samen
zijn we toegewijd ons werk te
doen als Gods strijders voor
liefde. We blijven zoeken naar
oplossingen en antwoorden
voor onmogelijke situaties die
anderen vaak de rug toekeren.
Dat is wie wij zijn en de reden
dat God ons bij elkaar brengt om
ons werk te doen.
Ik wil u ook met heel mijn hart
bedanken voor uw toewijding
aan onze missie en Gods oproep
onze lijdende Joodse broeders en
zusters te verenigen, te zegenen
en gezond en wel thuis te brengen
naar Israël.
Ik wens u liefde, licht en
zegeningen,
Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur.
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Broeders en zusters,
Ik voel mij gezegend dat u mij bijstaat en met mij samenwerkt in deze missie, die
*RG]RGLFKWDDQKHWKDUWOLJW:HZLOOHQJUDDJ]RHHFWLHIPRJHOLMNZHUNHQLQRQ]H
bediening en we willen u daarom vragen of u ons, als u dat heeft en niet al gestuurd
hebt, 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 onze
EHGLHQLQJ]RHɝFLQWHQYHLOLJPRJHOLMNXLWWHYRHUHQ
Don Horwitz
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EENZAAM & ALLEEN
TIJDENS DE PANDEMIE
DOOR DON HORWITZ

N

u het coronavirus zich in rap tempo verspreidt
binnen de Joodse gemeenschappen in Oekraïne, zijn
holocaustoverlevenden en Joodse ouderen gedwongen
in eenzaamheid te leven in hun kapotgeschoten huizen.
De situatie wordt kritiek, omdat ze bezwijken aan de extreme
eenzaamheid en alle hoop voor de toekomst verliezen.
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EENZAAM & ALLEEN TIJDENS DE PANDEMIE

“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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GALINA

D

e 75-jarige Galina heeft
haar hele leven in Oekraïne
te maken gehad met
antisemitische bedreigingen,
ontberingen en extreme armoede. Als
kind had zij geen grootouders bij wie
zij op bezoek kon gaan. Haar opa en
oma werden opgejaagd en door de
nazi’s doodgeschoten voordat zij werd
geboren. Toen ons reddingsteam deze
lieve vrouw helemaal alleen vond, leed
zij aan verschillende acute medische
aandoeningen, waaronder hartziekte,
osteoporose, blaasontsteking en
ernstig gehoorverlies.

Good News Update

/7

Galina ontmoette haar geliefde
echtgenoot Serge toen zij beide op
de middelbare school zaten in Kiev.
Het stel werd bijna op slag verliefd
op elkaar en trouwde een jaar nadat
zij hun diploma hadden gekregen.
De twee tortelduifjes wijdden hun
leven aan elkaar en werkten zij
aan zij aan een goed huwelijk, hun
levensonderhoud en hun toekomst.
Toen de economie in Oekraïne in 2014
verslechterde, raakten Galina en Serge
hun werk kwijt. Het viel Serge enorm
zwaar om, op welke manier dan ook,

een inkomen te verdienen. Er was helaas
geen werk voor een 68-jarige Joodse
man. Door de hoge druk en de stress
kreeg Serge allerlei medische problemen
waardoor hij helaas twee jaar geleden
overleed.

‘’Afscheid nemen van mijn beste
vriend en de liefde van mijn leven
was het moeilijkste en meest
verschrikkelijke wat ik ooit heb
gedaan’’, zegt Galina. ‘’Ik wist niet
waar ik heen moest, wat ik moest
doen of hoe ik leven kon zonder mijn
partner. Mijn wereld lag aan diggelen
en de pijn van eenzaamheid was de
ergste pijn die ik ooit in mijn leven
had gevoeld’’.
Onlangs hebben we
Galina verwelkomd in ons
ouderenprogramma. Hulpverleners
stellen nu een uitgebreid
behandelplan op om alle medische
aandoeningen waaraan ze lijdt, te
behandelen. Ons thuiszorgteam
bezoekt haar regelmatig zodat zij
gezelschap heeft en de liefdevolle
zorg krijgt die zij zo nodig heeft.
Good News Update
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VLAD

V

lad Yakov werd in 1935
geboren in een klein dorpje
vlakbij Kiev, Oekraïne. Zijn
jonge Joodse ouders waren vol van
vreugde toen de kleine Voldya in hun
leven kwam; hun droom een gezin te
vormen, kwam eindelijk uit.
Het leven was goed voor dit jonge gezin,
tot het moment dat Vlad 6 jaar werd in
juni 1941. In dat jaar viel nazi-Duitsland
Oekraïne binnen en begon de bezetting.
Als snel werd de vader van Vlad
opgeroepen voor het leger en naar de
frontlinie uitgezonden. ‘’Nog steeds
Good News Update
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herinner ik mij die dag waarop mijn
moeder hysterisch huilde terwijl ze
onze schamele bezittingen bij elkaar
pakte in een jute zak’’, zegt Vlad. ‘’Na
zonsondergang zaten we samen
urenlang in het donker totdat we
een steentje tegen het raam van ons
huis hoorden. Mijn moeder drukte
haar vinger tegen haar lippen en zei
‘’shhhh’’, terwijl ze op handen en knieën
naar onze voordeur kroop. De deur
ging krakend open en er stond een
vreemdeling die mijn moeder en mij
meenam door de donkere straten
van onze buurt en ons achterin een
vrachtwagen liet instappen.’’

Good News / EENZAAM & ALLEEN TIJDENS DE PANDEMIE
dat het gezin weer bij elkaar was. Helaas
werd het leven nooit meer als vanouds
door de blijvende gevolgen van de
verschrikkelijke trauma’s die zij hadden
meegemaakt.

Vlad en zijn moeder werden naar
een boerderij gebracht en voor hun
veiligheid in een ondergrondse kelder
verborgen gehouden. Ze kwamen alleen
‘s nachts korte tijd uit die vochtige en
beschimmelde schuilplaats om alles wat
eetbaar was te verzamelen. Zo zag hun
dagelijkse leven er 3 jaar lang uit.
Toen Vlad en zijn moeder uiteindelijk naar
huis terugkeerden, vonden ze de vader
van Vlad, slapend op de vloer van hun
lege woonkamer. Het was een wonder
dat ze de bezetting hadden overleefd en

Vlad verloor helaas zijn ouders na
het behalen van zijn middelbare
schooldiploma. Hij was alleen, maar
slaagde erin te overleven door al zijn
energie in zijn studie te stoppen. Hij
studeerde af aan de universiteit, werd
docent en leefde zijn leven, achtervolgd
door de pijn die hij nooit zou vergeten.
Toen ons reddingsteam Vlad vond,
ZRRQGHKLMDOOHHQLQ]LMQȵDW]RQGHUZDWHU
of elektriciteit. Hij was ook ernstig ziek en
had dringend medische zorg en liefdevol
gezelschap nodig om zijn eenzaamheid
en lijden te verzachten.

Laten we de handen
ineenslaan om onze lieve
broeder Vlad en zuster Galina,
en alle andere Joodse ouderen
in Oekraïne, die dringend
onze hulp nodig hebben, te
redden. God roept ons op
hen te genezen met onze
levensreddende zorg, ze te
helen en overeind te helpen.
Moge God u rijkelijk zegenen
voor uw hulp die het ons
mogelijk maakt Israël en onze
lijdende Joodse broeders en
zusters te zegenen.
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Good News / FEATURE

ONS LIJDEND HART
AÝÝĄ°KÇÇyKĄŚAA¸KӳMINISTRY DEVELOPMENT TEAM
“Daarom verzaken wij onze plicht
niet. Ook al gaat ons uiterlijke
bestaan verloren, ons innerlijke
bestaan wordt van dag tot dag
vernieuwd. De geringe last die we
tijdelijk te dragen hebben, brengt ons
een eeuwige luister, die alles omvat
en alles overtreft.”
(2 Korientiërs 4:16-17)

E

r is een eeuwenoude vraag
die zelfs de meest trouwe
gelovigen doet twijfelen – een
vraag die we moeilijk kunnen
beantwoorden, maar die ons nog
altijd bezighoudt. Waarom staat God
toe dat mensen lijden?
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Zelfs koning David, de ‘man naar Gods
hart’, was volledig open tegenover
de Heer toen hij, treurend over zijn
situatie, aan zijn Schepper vroeg:
“Heb erbarmen, HEER, want ik
kwijn weg. Genees mij, HEER, ik
ben doodsbang, ik vrees voor mijn
OHYHQ+RHODQJb+((5PRHWLNQRJ
wachten?”
(Psalmen 6:2-3)
Hoe lang nog moeten mensen lijden?
Hoe lang nog moeten onze broeders
en zusters in Oekraïne lijden door
ziekte, eenzaamheid en wanhoop?
Dat is een eerlijke vraag in deze zware
tijd. En hoewel er geen eenvoudig

antwoord op die vraag is, zegt de Schrift
er dit over: ‘’De geringe last die we
tijdelijk te dragen hebben, brengt ons
een eeuwige luister, die alles omvat en
alles overtreft.’’
Deze ‘geringe en tijdelijke’ last lijkt
helemaal niet zo licht of zo tijdelijk
voor onze Joodse broeders en zusters;
velen van hen worden immers al hun
leven lang onderdrukt. Zij leven in
omstandigheden – oorlog, ziekte en
zonder basisvoorzieningen – die ons
voorstellingsvermogen te boven gaan.
Zij lijden en hebben helemaal niets om
zich aan vast te houden in deze wereld.
En toch: zou het kunnen dat het
mensen, als ze niets hebben in deze
wereld, ertoe aanzet op zoek te
gaan naar iets meer, iets beters, iets
eeuwigs? Zou het kunnen dat lijden het
hart van de Vader breekt, maar ons
een eeuwige glorie in Christus alleen
brengt?
Ondanks wat sommigen misschien
denken, is God geen Vader die op
afstand onbekommerd toekijkt hoe Zijn
schepping lijdt onder onvoorstelbare
gebeurtenissen. Nee! Hij is een trouwe
Vader, die een mooie wereld geschapen
heeft om in bondgenootschap met Hem
te leven. Maar de mens liet zich gelden
waardoor er zonde in de wereld kwam
en lijden deel werd van het menselijk
bestaan.
Als we het lijden zien zonder dat we de
eeuwige glorie van God zien, worden
wijzelf boos, raken we gedesillusioneerd
en gericht op deze wereld. Als we echter
het lijden van de mens zien – werkelijk

zíen – en reageren met een hart
vervuld van Gods liefde, dan kunnen
wij tegemoetkomen aan de noden
van onze broeders en zusters en toch
uitzien naar een eeuwige toekomst.
Lieve vrienden, er komt een dag
waarop al het lijden eindigt en Gods
glorie overwint!
De evangelist Oswald Chambers
schreef ooit: ‘’Als God door een
gebroken hart Zijn doel voor de
wereld kan bereiken, dank Hem dan
voor je gebroken hart.’’
Kunnen wij hem danken in ons lijden,
zelfs als wij het niet begrijpen? Kunnen
wij trouw blijven, zelfs als we ons
afvragen: ‘’Hoe lang, HEER, moet ik
nog wachten?”
Laat u vandaag bemoedigen. Onze
tijdelijke last brengt ons glorie,
véél meer dan we ons ooit kunnen
voorstellen. Onze Joodse broeders
en zusters worden niet vergeten
of aan hun lot overgelaten. Laten
we ons liefdewerk voortzetten, te
midden van de mensen die lijden, in
het licht van Gods eeuwige glorie.
Good News Update

/ 12

Lucya’s Corner

Ontmoet Ella! Ella zit in groep 8 van ons
Mitzvah schoolprogramma en zij houdt
van lezen en de Hebreeuwse taal leren.
Ze kan erg goed studeren en ontvangt
veel complimenten van de leraren voor
haar harde werken.

Lucya

L

ucya leeft sinds haar moeder
jaren geleden is overleden in
ons Kalaniot Kindertehuis. Zij
blijft hard samenwerken met ons
therapeutische team and maakt elke
dag voortuitgang in het overkomen
van het immense trauma dat zij heeft
geleden.
Lucya is heel erg creatief en heeft
HHQJURWHOLHIGHYRRUIRWRJUDȴH=LM
helpt ook foto’s te maken van ons
Kadima Jeugd Aliyah Programma
waar zij studeerd voor haar
toekomst in Israël. Laten wij deze
geweldige jongedame ondersteunen
terwijl zij ons aan de kinderen en
volwassenen in onze levensreddende
programma’s voorstelt!
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Ella is creatief en houdt van piano spelen.
Ze speelt vaak voor de jongere kinderen
in Mitzvah en geniet ervan als zij met
haar meezingen. Het is Ella’s droom om
ooit in Israël kunst en muziek te kunnen
studeren. Ze zou zo graag deze kans
krijgen omdat zij weet dat haar hart en
thuis in Israël ligt.

Alex is erg vriendelijk en positief en houdt
ervan anderen te helpen door hen te
onderwijzen en de juiste richting op te
helpen. Hij houdt ook van tekenen en
video’s bewerken op de schoolcomputers.
Je kunt Alex vertrouwen en altijd op hem
rekenen!

Laten wij Lucya danken en bemoedigen
voor haar foto’s en verhalen! Zij
geniet ervan uw brieven van liefde en
Zeg dag tegen Alex! Alex is al vanaf
de eerste dag een onderdeel van ons
Kadima Jeugd Aliyah Programma. Hij
droomde er altijd van om een therapeut
te worden in het programma met
het doel om andere tieners die net
beginnen te kunnen helpen. Dit jaar
werd zijn droom werkelijkheid en hij is
QXRɝFLHHOJURHSVOHLGHULQ.DGLPD

bemoediging te ontvangen. Het is zo’n
zegen dat wij samen deze waardevolle
kinderen vast kunnen houden en hen
samen kunnen genezen en gezond en wel
thuis kunnen brengen naar Israël. Amen!
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VOEDSEL
PROGRAMMA
DOOR DON HORWITZ

Elke week serveren onze CCI-voedingscentra
duizenden voedzame, levensreddende
maaltijden aan overlevenden van de
Holocaust, ouderen, kinderen en gezinnen
die in Oekraïne wonen. Vooral tijdens de
voortdurende pandemie is het belangrijk dat
onze lijdende Joodse broeders en zusters
gezonde maaltijden krijgen die hen in leven
houden, ondanks dat ze geïsoleerd leven en
zijn afgesneden van de buitenwereld.
Lieve familie, gesteund door uw liefde kunnen
wij veel van deze voedingscentra openen in
verschillende Joodse gemeenschappen in heel
Oekraïne. Ons liefdevolle personeel bestaat
uit getrainde koks, voedingsspecialisten en
maatschappelijk werkers. Onze bezorgers
brengen iedere dag opnieuw eten aan huis
bij onze broeders en zusters die niet naar ons
centrum kunnen komen en we zorgen ervoor
dat deze lieve mensen goede voeding krijgen
en thuis worden bezocht om hun gezondheid
en welzijn in de gaten te houden.
Good News Update
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Good News / VOEDSEL PROGRAMMA

VICTOR

O

nlangs tijdens een
maaltijdbezorging
merkte een van onze
maatschappelijk werkers op dat
onze broeder Victor ziek was. We
organiseerden onmiddellijk een
afspraak bij de dokter and na een
reeks testen werd Victor helaas
gediagnosticeerd met darmkanker.
De artsen lieten ons weten dat
Victor direct een chirurgische
ingreep moest ondergaan voor een
zo groot mogelijke kans op herstel
van deze ernstige ziekte.
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Lieve familie, overlaad
Victor met uw liefde,
gebeden en steun nu
wij Victors medische
behandeling in gang zetten.

L

aten wij ook bidden
voor ondersteuning van
onze levensreddende
CCI-voedingscentra zodat we
onze lijdende Joodse broeders
en zusters de voedzame
maaltijden kunnen geven die
zij nodig hebben om gezond te
blijven.
Moge God u zegenen dat u deel
uitmaakt van onze liefdevolle
familie en ons onvermoeibaar
steunt in ons werk Israël en
Joodse mensen te zegenen.
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ALIYAH

UPDATE

JEUGD ALIYAH
PROJECT KADIMA

Wanneer de meesten nadenken over Aliyah, zien we meestal voor ons
dat we ouderen, gezinnen en individuen helpen. Wie vaak over het hoofd
worden gezien, zijn de tienduizenden ouderloze en kansarme Joodse
kinderen die onder levensbedreigende omstandigheden in de voormalige
Sovjet-Unie wonen. Elke dag opnieuw bieden onze kinderprojecten
levensreddende hulp aan kinderen voordat het te laat is en zij voorgoed
verloren zijn. Welkom bij ons Jeugd Aliyah-project waar wij de Verloren
Kinderen van Israël redden en hen gezond en wel thuisbrengen.
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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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PROJECT
KADIMA
DOOR DON HORWITZ
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Good News / JEUGD ALIYAH

O

p een koude herfstmorgen,
iets meer dan 4 jaar
geleden, landde ik na
een 8 uur lange slapeloze
vlucht in Kiev in Oekraïne. Ik bezocht
Oekraïne om ons nieuwe Kadima Jeugd
Aliyah-project te bezoeken en onze
fantastische tieners te ontmoeten die
naar Israël willen verhuizen. In plaats
van direct naar het hotel te gaan om
een dutje te doen ging ik rechtstreeks
naar Bila Tserkva om iedereen te
zien! Na 2,5 uur rijden tijdens het
spitsuur kwamen we ten slotte aan bij
het gebouw dat het nieuwe huis zou
worden voor ons innovatieve Alijahprogramma.
Het voelde als een zegen toen ik de
ontmoetingsruimte binnenliep en een
grote glimlach zag op de gezichten van
de 35 tieners die onze eerste Kadimaklas zouden zijn. Ze kwamen om mij
heen staan en begroetten mij met dikke
NQXHOVHQZRRUGHQYDQGDQNEDDUKHLG
dat zij uitgenodigd waren deze nieuwe
weg naar Israël te bewandelen. Wat een

vreugdevolle en gedenkwaardige dag
was dat!
Tijdens het korte bestaan van Kadima
heeft het project zich ontwikkeld tot het
succesvolle Jeugd Aliyah-programma
dat niet alleen tieners leert de
Hebreeuwse taal te spreken, maar ook
hoe ze onafhankelijk kunnen wonen
en leven in het land dat God hen heeft
beloofd. Onze tieners leren hoe ze een
huurcontract moeten ondertekenen,
ze leren bankrekeningen openen
en gebruiken, rekeningen betalen,
het openbaar vervoer gebruiken
HQ]HOIVKRH]HVSHFLȴHNΖVUDOLVFKH
gerechten kunnen bestellen in cafés
en restaurants. Eerlijk gezegd zijn onze
tieners, van wie de meeste uit arme en
achtergestelde gezinnen komen, veel
beter voorbereid op een onafhankelijk
leven dan het merendeel van de tieners
die opgroeien in stabiele, westerse
gezinnen.
Good News Update
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Good News / JEUGD ALIYAH

Oksana, die uit Israël komt en ons helpt,
geeft les aan onze tieners. Met haar rijke
ervaring kan zij vertellen over het leven in
Israël omdat zij daar geboren en getogen
is. Oksana is niet alleen een fantastische
docent en projectcoördinator. Ze is heel
geliefd bij de kinderen. Ze weten dat
ze Oksana kunnen vertrouwen en de
kinderen kunnen altijd bij haar terecht als
ze over hun gevoelens willen praten.
Wauw! Ik wist natuurlijk dat dit een
bijzonder programma was, maar ik
had nooit gedacht dat het merendeel
van de leerlingen aan het einde van elk
schooljaar Aliyah zouden maken, of in
Israël de middelbare school zouden
volgen. Wat een zegen!
Good News Update
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Good News / JEUGD ALIYAH

KARILL
IN ISRAEL
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K

arill volgde ons Mitzvahschoolprogramma. Hij was een
hardwerkende leerling en haalde
mooie cijfers op school. Hij deed zijn best
voor alle vakken, maar hij keek vooral uit
naar de lessen over Israëlische cultuur en
de Hebreeuwse lessen.
‘’Al direct na mijn Bar Mitzvah, toen ik 13
jaar was, droomde ik ervan naar Israel te
verhuizen’’, zegt Karill. ‘’Ik weet niet zo goed
waar die gevoelens vandaan kwamen,
maar ze waren erg sterk en eerlijk gezegd
verbaasde me dat. Destijds wist ik niet hoe
of wanneer ik naar Israël zou gaan, maar
in mijn hart was ik ervan overtuigd dat het
ooit zou gebeuren’’.
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Met het verstrijken van de jaren werden
Karills gevoelens alleen maar sterker en
overtuigender. ‘’Iets minder dan 4 jaar
geleden vertelde een van mijn docenten
mij over een nieuwe klas met het
Kadima Jeugd Aliyah-programma. Mijn
hart maakte een grote sprong in mijn
borst toen zij mij vertelde dat dit project
studenten helpt zich voor te bereiden
Aliyah te maken. Nog voordat zij haar zin
had afgemaakt, zei ik al dat ik dat graag
wilde! Waar moet ik me opgeven!?’’
De volgende twee jaar werkte Karill hard
in Kadima en miste hij geen enkele les.
Op verzoek van zijn docent werd hij ook
mentor om zijn medeleerlingen te helpen

ALIYAH
UPDATE
JEUGD ALIYAH
Geliefde familie, samen
geven wij gehoor aan Gods
opdracht Zijn Verloren
Kinderen thuis te brengen
groeien en leren. ‘’Ik vond het geweldig
om in Kadima alles te leren wat ik
weten moest om een onafhankelijk
leven te kunnen leiden! Ik leerde alles:
van het openen van een bankrekening
tot omgaan met het openbaar vervoersysteem in Israël. Mijn droom kwam
uit!’’

naar Israël. En dat doen we
vanuit de ware betekenis
van het Hebreeuwse
woord Alijah! (opstijging,
overeind helpen) Eerst
helpen we onze tieners
te helen van het leed dat

Toen Karill 18 werd, maakte hij Aliyah
en in diezelfde tijd ontving hij een beurs
voor een opleiding aan de Hebreeuwse
Universiteit in Jeruzalem. Halleluja!
Hij paste zich vrijwel direct aan zijn
nieuwe leven aan en natuurlijk volgt
hij met success ook zijn studie aan de
universiteit.
‘’Ik ben nu zo gelukkig’’, zegt Karill.
‘’Onlangs werd ik opgeroepen voor
militaire dienst hier en ben ik sinds een
paar weken militair. Natuurlijk ben ik
daar een beetje nerveus over, maar
daarnaast ben ik vooral trots dat ik als
Israëlische burger het land waar ik zo
van houd iets kan teruggeven.’’

zij meemaakten. Daarna
onderwijzen wij ze, terwijl
we hen oprichten voor God.
Ten slotte, als die fases zijn
afgerond, brengen we hen
gezond en wel thuis, naar
Israël.
Moge God u rijkelijk
zegenen voor uw hulp die
het ons mogelijk maakt
deze verloren kinderen van
Israël thuis te brengen.
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Good News / FEATURE

NA ALLES WAT WIJ HEBBEN DOORSTAAN
AÝÝĄ°KÇÇyKĄŚAA¸KӳÃÇČěĄťAKřK¸ÝĀÃKÇěěKÃ

“Het is goed onszelf van tijd tot
tijd te vernieuwen door in onze
ziel te kijken alsof we dat voor
het eerst doen, want alleen door
nederigheid en goede werken
behouden wij de zekerheid van
ons geloof. ” (John Wesley)

K

ijkt u wel eens terug op uw
leven en zo ja, kunt u dan het
totaalplaatje begrijpen? Hoe is
uw levensreis verlopen, vanaf de dag
dat u werd geboren tot het hier en nu?
Als u nadenkt over de prettige en
minder prettige gebeurtenissen
in uw leven, zult u een patroon
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ontdekken dat u van punt A naar
punt B bracht. En bekeken vanuit een
christelijk perspectief, zult u zien dat
God in elke omstandigheid bij u was
om u verzoening en troost te bieden
door Zijn Zoon. Aan het einde van uw
reis zult u een prachtig geweven kleed
van geloof zien dat zou gaan rafelen
zonder Gods indringende werk in uw
hart, uw verstand en uw ziel.
John Wesley zei: ‘’Het is goed onszelf
van tijd tot tijd te vernieuwen door in
onze ziel te kijken”.
Na alles wat we hebben meegemaakt,
zeker in het afgelopen jaar, is het
belangrijk dat wij onze ziel zorgvuldig
onderzoeken. Waar staan wij voor?

Wat geloof ik? Zijn wij zo geweven dat
wij Gods wil kunnen doen?
Zonder zorgvuldig onderzoek dwalen
wij doelloos rond, gevangen in
negatieve gebeurtenissen die ons
gehavend en uitgeput achterlaten. Maar
als we onze ziel onderzoeken ‘’alsof we
dat voor het eerst doen’’, dan pas zullen
we zien dat onze ervaringen dunne
draden zijn, geweven in het kleed van
ons bestaan. De lappendeken van Gods
gratie wordt duidelijk en helpt ons
overeind uit het puin van het afgelopen
jaar, hoopvol en vernieuwd.
Lieve vrienden, laten we omhoog kijken,
naar de Redder van onze ziel! Laten we
elkaar overeind helpen met woorden en
daden van liefde.
En ‘overeind helpen’ betekent elkaar
opbouwen, verbeteren, bemoedigen,
herstellen en elkaar doen herleven.
Is dat niet precies wat we doen bij
CCI, als we mensen die in diepe
wanhoop leven de hand reiken? Wij
bouwen onze broeders en zusters
in Oekraïne op door er voor hen te
zijn in tijden van ernstige nood. We
brengen ze weer tot leven met onze
levensreddende behandelingen en
verbeteren hun uiterst armoedige
levensomstandigheden door ze
dagelijks te geven wat zij nodig hebben.
En uiteindelijk proberen we hen terug
te brengen naar hun vaderland Israël.
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder
de trouwe ondersteuning van gelovigen

over de hele wereld. Samen
vormen wij een kleed van liefde en
dienstbaarheid voor onze Joodse
broeders en zusters. God gebruikt
ieder van ons op een unieke manier
om onze verloren en verlaten
medemens te helpen. En terwijl Hij
draden van hoop weeft in de harten
van ieder mens die wij aanraken,
weten we dat er na alles wat wij
meemaken een tijd komt waarin alles
nieuw zal worden.

Verlies de moed niet!
Verlies de hoop niet!
Kijk vandaag omhoog
naar de Redder en
ontvang die broodnodige
vernieuwing. Uw verhaal
eindigt niet hier. Het
kleed van uw leven is nog
niet af. Het beste moet
nog komen.
Good News Update
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ACHTER DE

SCHERMEN
DOOR DON HORWITZ

O

ntmoet ons fantastische team van
toegewijde professionals die zo liefdevol
door u worden gesteund.

Zeg dag tegen Natella, directeur van ons
Mitzva 613-schoolprogramma en met wie wij
samenwerken om 200 Joodse en kansarme
kinderen te onderwijzen en rehabiliteren. Natella
is niet alleen een van de meest liefdevolle en
zorgzame mensen die ik ooit heb ontmoet, ook
is zij hoog opgeleid en een deskundig docent
voor kinderen die uit extreem armoedige
omstandigheden en uiteengevallen gezinnen
komen. Daarnaast is Natella hoofd van onze Joodse
gemeenschap in Bila Tserkva in Oekraïne!
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Good News / ACHTER DE SCHERMEN

SASHA
Sasha zit in groep 5 van Mitzvah
613 en heeft veel trauma en pijn
meegemaakt in zijn jonge leven.
Sasha’s gezin leeft in extreme
armoede en worstelt elke dag om
rond te komen nadat zijn vader
drie jaar geleden plotseling is
gestorven.
Sasha had een heel goede band met
zijn vader en was kapot van verdriet
toen hij overleed. De twee waren
letterlijk onafscheidelijk en brachten
elke vrije minuut die zij hadden met
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elkaar door en deden samen leuke
dingen. Sasha’s vader was de rots in
zijn leven die hem met beide voeten
op de grond hield toen alles rondom
het gezin door de economische crisis
uit elkaar viel.
Ongeveer een jaar na de dood van
zijn vader werd Sasha chronisch
ziek en trok hij zich terug in zijn
eigen wereld van verdriet. Hij
functioneerde nauwelijks en kon niet
meer naar school. Sasha’s moeder
was diepbedroefd en probeerde
alles waarvan zij dacht dat het hem
beter zou maken, maar helaas leek
niets te helpen.

Zijn moeder was wanhopig toen zij
Natella belde om te vertellen waarom
haar zoon niet meer naar school ging.
Na dat telefoontje ging Natella met
Vlad aan het werk. Regelmatig zocht
zij hem thuis op. Ze zorgde voor hem
en omringde hem met een overvloed
aan liefde en begrip en stuurde onze
psycholoog naar hem toe om te helpen.
Samen werkten ze dagelijks met Sasha
en na een paar maanden begon Sasha
op te knappen!

Mijn familie,
ik bid dat u
onze liefdevolle
medewerkers blijft
steunen. Zij redden
elke dag zoveel
waardevolle Joodse
levens.

Tegenwoordig gaat het heel goed met
Sasha op school en leest hij elk boek
dat hij kan vinden. Hij brengt weer tijd
door met zijn vrienden en regelmatig
spreekt hij Natella om te vertellen hoe
het gaat!

Moge God u
zegenen voor het
zegenen van Israël
en het Joodse volk.
Good News Update
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Wij danken God voor:

U

, onze liefdevolle familie die met
zoveel toewijding naast ons staat
en met ons samenwerkt om Gods
roeping te beantwoorden en onze lijdende
Joodse broeders en zusters te zegenen, op
te tillen en thuis te brengen naar Israël. Wij
danken God elke dag voor uw gebeden,
bemoedigende woorden en liefdevolle
ondersteuning in onze missie die zo
dichtbij Gods hart ligt.

D

at wij gezegend zijn met de
middelen om onze levensreddende
Voedingscentra te kunnen opereren.
Deze voorzien onze lijdende Joodse
broeders en zusters van de voedzame en
gezonde maaltijden die zij zo nodig hebben
om te overleven. Wij danken God voor
onze liefdevolle medewerkers: kokken,
voedingsdeskundigen en maatschappelijk
werkers die allemaal hun armen om
diegenen heen slaan die lijden, uithongeren
en alleen zijn.

V

oor ons Kadima Jeugd Aliyah
Programma dat de levens van
kansarme Joodse tieners in
Oekraïne red en veranderd. Wij danken
Hem voor Zijn vertrouwen in ons om Zijn
geliefde tieners dicht bij ons hart te houden
terwijl wij hen genezen, onderwijzen en
hen thuis brengen naar het land dat Hij
hen heeft beloofd.

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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Bid alstublieft voor:
Voor Karill,

die nu Aliyah heeft gemaakt nadat hij afstudeerde aan
ons Kadima Jeugd Aliyah Programma. Bid dat deze
goede jongeman veilig blijft terwijl hij zijn geliefde land
dient door het te beschermen tegen diegenen die Gods
volk en het Heilige Land van Israël willen vernietigen.
Bid alstublieft voor de gezondheid en veiligheid van de
andere jongemannen en vrouwen die naast Karill dienen
in de IDF.

Voor onze zuster Galina,

die 75-jaar-oud is en serieuze gezondheidsproblemen
heeft zoals hartziekte, osteoporose, blaasontsteking
en ernstig gehoorverlies. Bid dat onze zuster in onze
liefde en zorg vertrouwd nadat zij zoveel jaren van
antisemitisch geweld, mishandeling en repressie heeft
ervaren.

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 onze broeder Vlad,

een Holocaust overlevende, die wij alleen in zijn
ȵDWWURHQLQHUJJHYDDUOLMNHRPVWDQGLJKHGHQ%LG
alstublieft dat deze arme man, die al zoveel heeft
geleden in zijn leven, op zal stijgen in onze armen
terwijl wij hem voorzien van de levensreddende zorg
die hij zo nodig heeft.
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.
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