


Shalom

I k hoop dat u en uw 
geliefden deze herfstupdate 
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 de door God 
gegeven missie onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te 
verenigen, te zegenen en thuis 
te brengen naar Israël. U kunt 
zich niet voorstellen hoeveel het 

voor onze broeders en zusters 
betekent  dat u hen helpt en 
hen in moeilijke tijden bijstaat.  
 
Meer dan ooit en steeds 
vaker hoor ik vandaag de dag 
mensen het woord ‘hoop’ 
uitspreken. Dat brengt mij 
terug naar herinneringen aan 
mijn eerste reis naar Oekraïne 
met mijn geliefde broeder, 
mentor en onderwijzer Phil 
Hunter, wiens aanwezigheid ik 
nog elke dag mis. Het was Phil 
die mij voor het eerst in contact 
bracht met de onderdrukte 
Joodse gemeenschappen in 
Oekraïne; op precies dezelfde 
plek als waar mijn grootouders 
moesten vluchten voor hun 
leven om te ontkomen aan 
de gewelddadige bendes die 
Joodse mensen martelden en 
vermoordden.  
 
Toen mijn vliegtuig in Kiev 
landde, kon ik niet bedenken 
dat deze reis mijn leven 
voorgoed zou veranderen. 
Binnen enkele uren na de 
landing maakte ik kennis met 
een kant van het Jodendom 
waarvan ik het bestaan 
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samen te werken, te helpen de 
gezondheid van deze lijdende 
mensen te herstellen en hen 
uitzicht te bieden op een 
toekomst in het land van Israël.  
 
“Je hebt een hoopvolle 
toekomst, je kinderen keren 
naar hun eigen land terug - 
spreekt de HEER.” Jeremia 31:17  
 
Lieve familie, God heeft 
ons samengebracht om 
te werken als Zijn strijders 
voor liefde. Hij roept ons 
op om de onderdrukte 
Joodse gemeenschappen in 
de voormalige Sovjet-Unie 
binnen te gaan en Zijn liefde 
te verspreiden en hoop te 
geven zodat wij Zijn verloren 
en lijdende kinderen kunnen 
redden en gezond en wel naar 
Israël mogen brengen.  
 
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.

niet wist. Ik was getuige van 
onvoorstelbare pijn, van lijden, 
honger, ziekte, eenzaamheid 
en absolute hopeloosheid in 
elk Joods huis dat ik bezocht. 
De stank van bedorven 
eten en van ziekte waren 
overweldigend en de beelden 
van stervende mensen staan 
voor altijd in mijn geheugen 
gegrift. Ik wilde zo graag 
wegkijken… ervan wegrennen 
zelfs, maar kon het niet want 
iets bracht mij terug naar deze 
omgeving. Nooit eerder in mijn 
leven had ik zo veel mensen 
zonder enige hoop op een 
toekomst zien lijden.  

Na die eerste lange dag keerde 
ik uitgeput en verscheurd terug 
naar mijn hotelkamer, terwijl 
ik ondertussen koortsachtig 
nadacht over waarom ik daar 
was. Een enorm gevoel van 
verdriet over zulk ongekend 
lijden overviel mij en ik 
wilde het liefst mijn tas weer 
inpakken en vertrekken. Maar 
opnieuw zei iets in mij dat ik 
moest blijven. Op dat punt 
hoorde ik God spreken en mij 
oproepen met deze bediening 
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Lieve broeders en zusters, 

Bij CCI voelen we ons waarlijk gezegend dat u deel uitmaakt van onze 
liefhebbende familie en de door God gegeven missie om Israël en onze 

mogelijk werken in onze bediening. Daarom willen wij u vragen of u ons uw 
e-mailadres wilt geven, als u dat heeft en nog niet gedeeld hebt. Zo 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.org zodat wij uw 
gegevens direct kunnen updaten.

Hartelijk dank voor uw inspanningen om het werk van onze bediening zo 

Don Horwitz 
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“Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de 
verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, 
je duisternis wordt als het licht van het middaguur” Jesaja 58:10

 
NOOD
MEDISCHE HULP  
TIJDENS COVID 
  DOOR DON HORWITZ

 

Nu de verschillende COVID-varianten door de Joodse u de verschillende COVID-varianten door de Joodse 
gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie razen, gemeenschappen van de voormalige Sovjet-Unie razen, 
worden duizenden Joodse broeders en zusters die er worden duizenden Joodse broeders en zusters die er 
eenzaam en geïsoleerd wonen, ernstig ziek. Als we hen eenzaam en geïsoleerd wonen, ernstig ziek. Als we hen 

niet snel voorzien van de levensreddende zorg die zij zo dringend niet snel voorzien van de levensreddende zorg die zij zo dringend 
nodig hebben, bestaat de kans dat we ze voor altijd kwijtraken. nodig hebben, bestaat de kans dat we ze voor altijd kwijtraken.   
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verspreidden. Zoals zovelen in 
Oekraïne hadden Alex en Tanya geen 
vertrouwen in de overheid of in het 
zorgsysteem en waren ze bang een 
vaccin te krijgen waar ze niets over 
wisten. Voor Alex bracht het besluit 
zich niet te laten vaccineren risico’s 
met zich mee omdat hij ook lijdt aan 
een ernstige vorm van diabetes.  
 
Ongeveer een maand geleden werd 
Alex op een morgen wakker en voelde 
hij zich moe en koortsig. Binnen een 
paar dagen liep de koorts hoog op en 
werd Alex in kritieke toestand in het 
ziekenhuis opgenomen. Tanya mocht 
niet met haar echtgenoot mee naar 
het ziekenhuis, omdat ook zij last 
had van de symptomen van COVID. 

A lex en Tanya hebben hun 
leven lang hard gewerkt om 
op een dag hun droom om 

samen van hun pensioen te genieten 
te kunnen waarmaken. Hun mooie 
droom voor een hoopvolle toekomst 
viel plotseling in duigen toen Alex 
gedwongen was vervroegd te stoppen 
met werken omdat bij hem een 
hartziekte werd vastgesteld. Hun 
liefde voor elkaar is zo sterk dat zij van 
het weinige spaargeld dat ze hadden 
een graf op de begraafplaats kochten 
zodat ze als ze stierven, bij elkaar 
begraven konden worden.  

Een paar maanden geleden werd 
duidelijk dat de nieuwe COVID-
varianten zich snel in Oekraïne 

ALEX & TANYA
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Het stel was bang dat ze van elkaar 
gescheiden zouden worden en dat ze 
elkaar niet konden bijstaan in deze 
beangstigende tijd.  
 
Godzijdank overleefde Alex het virus; 
na een maand op de intensive care-
afdeling is hij nu weer thuis bij zijn 
geliefde Tanya. COVID heeft echter 
zijn tol geëist waardoor Alex nu lijdt 
aan de gevolgen van het virus. De 
conditie van zijn hart is verslechterd 
en moet onmiddellijk behandeld 
worden. Ook is het nodig dat hij in 
een programma voor gespecialiseerde 
dagverzorging wordt opgenomen. Dit 
lieve koppel moet nu al bijna 1600 
euro betalen voor de rekeningen van 
het ziekenhuis en ze hebben nog eens 
2000 euro nodig om Alex’ behandeling 
te kunnen starten.
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die periode, met dank aan God.  
 
In de jaren daarna had Luda veel 
gezondheidsproblemen die vermoedelijk 
te wijten waren aan het gebrek aan 
goede voeding en de ongezonde situatie 
waarin zij gedwongen waren te leven. 
Altijd probeerde ze te blijven lachen 
en elke dag vocht ze voor een beter 
leven. Luda hield veel van kinderen en 
dat bracht haar ertoe te gaan studeren 

Luda, een holocaustoverlevende, 
werd geboren in een leven van 
pijn en lijden. Haar moeder kreeg 

haar tijdens de Duitse bezetting van 
Oekraïne en al binnen een paar uur na 
de bevalling werden de twee verhuisd 

zij voor de nazi’s verborgen werden 
gehouden. Meer dan een jaar woonden 
zij in de donkere kelder en hoewel talloze 
malen ternauwernood, overleefden zij 

LUDA
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en een onderwijsbevoegdheid te halen. 
Tijdens de opleiding ontmoette zij haar 
grote liefde Serge. De twee trouwden en 
waren vijftig jaar lang gelukkig met elkaar, 
totdat Serge drie jaar geleden stierf.  
 
Ongeveer zes maanden geleden kreeg 
Luda een ernstige vorm van COVID 
en moest zij twee weken lang aan de 
beademing. God waakte over haar en 
tegen alle verwachting in overleefde Luda  
deze afschuwelijke ziekte, hoewel niet 
zonder ernstige complicaties.  
 
Luda kreeg de diagnose post-COVID-
syndroom: ze lijdt aan ernstige nierschade, 
duizeligheid, hoofdpijn en geheugenverlies. 
Onlangs heeft ze zichzelf pijn gedaan 
toen ze, op weg naar de keuken, ten val 
kwam. Deze geliefde zuster heeft dringend 
medische hulp nodig en onze liefdevolle 
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Lieve familie, laten we de 
handen ineen slaan met Alex, 
Tanya, Luda en al onze oudere 
Joodse broeders, zusters 
en holocaustoverlevenden 
die onze liefdevolle zorg zo 
dringend nodig hebben.  Samen 
kunnen wij hen zegenen en 
hen levensreddende diensten 

in onze liefdevolle armen. 

Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp die het mogelijk 
maakt onze lijdende Joodse 
broeders en zusters te zegenen 
en te redden.

nabijheid wat haar in staat zal stellen op te 
staan en voor zichzelf te zorgen. 
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ANTISEMITISME      
IS EEN ZONDE 
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ

 
Parijs: Parijs: Een 29-jarige Joodse man werd bewusteloos Een 29-jarige Joodse man werd bewusteloos 
geslagen in een lift terwijl zijn aanvallers riepen: geslagen in een lift terwijl zijn aanvallers riepen: 
‘’Vuile Jood, vuile Joodse hoerenzoon, jij bent dood, ‘’Vuile Jood, vuile Joodse hoerenzoon, jij bent dood, 

  
 
London: London: Een rabbijn werd aangevallen en op zijn Een rabbijn werd aangevallen en op zijn 

  
 
New York: New York: Een menigte viel een 29 jaar  Een menigte viel een 29 jaar  
oude Joodse man aan. Ze stompten en oude Joodse man aan. Ze stompten en 
schopten hem en spoten pepperspray in schopten hem en spoten pepperspray in 
zijn gezicht terwijl ze antisemitische leuzen zijn gezicht terwijl ze antisemitische leuzen 

  

Brazilië: Brazilië: Een 57-jarige Joodse man werd door Een 57-jarige Joodse man werd door 
drie mannen geslagen en zij sloegen zijn drie mannen geslagen en zij sloegen zijn 
tanden uit zijn mond terwijl ze antisemitische tanden uit zijn mond terwijl ze antisemitische 

  
 
Canada: Canada: In een verzorgingstehuis werd bij In een verzorgingstehuis werd bij 
een demente Joodse bejaarde patiënt een een demente Joodse bejaarde patiënt een 
hakenkruis op zijn voorhoofd getekend terwijl hakenkruis op zijn voorhoofd getekend terwijl 
hij sliep. hij sliep. 
 
Oostenrijk: Oostenrijk: Een 16-jarige Joodse jongen werd Een 16-jarige Joodse jongen werd 
ernstig mishandeld door twee tieners die zagen ernstig mishandeld door twee tieners die zagen 
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I k vind het hartverscheurend te moeten 
zien dat mijn Joodse broeders en zusters 
over de hele wereld ernstig lijden. Mijn 
eigen grootouders, van wie ik intens veel 

hield, moesten vluchten voor hun leven om 
te ontsnappen aan moordpartijen tijdens de 
Russische Revolutie. Veel van mijn familieleden 
werden gevangen genomen, gemarteld en om 
het leven gebracht tijdens de Holocaust. En 
ook persoonlijk heb ik te maken gehad met 
aanhoudende antisemitische en vergiftigende 
haat. Is er vandaag de dag iets veranderd in het 
haatdragende gedrag tegenover het Joodse volk? 
Het spijt mij dat ik het moet zeggen, maar, helaas 
niet ... 
 
Vorige week vond ik in mijn mailbox een 
uitnodiging van een synagoge om de ‘No Fear-
bijeenkomst’ in Washington DC bij te wonen. 
Het evenement zou binnen 5 dagen op een 
zondagmiddag plaatsvinden. Aanvankelijk was 
ik verbaasd dat ik niets had gehoord over de 
bijeenkomst, maar ik voelde de drang mijn 

Good News / ANTISEMITISME IS EEN ZONDE

andere verplichtingen af te zeggen en deze zeer 
belangrijke gebeurtenis bij te wonen om de 
liefdevolle toewijding van CCI te laten zien. Om 
openlijk afstand te nemen van antisemitisme en 
naast Israël en onze Joodse broeders en zusters 
te staan. 
 
Tijdens de vijf uur durende autorit naar 
Washington DC probeerde ik mij het evenement 
voor te stellen. Duizenden Joden, christenen en 
anderen zouden gezamenlijk in verweer komen 

daden van liefde zien die zouden opstijgen 
boven de duisternis en de boze haat. Dat was 
mijn droom voor dit evenement en natuurlijk is 
het mijn droom voor de toekomst. Ik weet dat 
dromen mooi kunnen zijn, of juist beangstigend, 
maar één ding is zeker: als je wakker wordt van 
een droom, word je geconfronteerd met de 
realiteit van het leven. 
 
We kwamen wat vroeg aan bij het evenement 
en het was bemoedigend toen al duizenden 
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wachtende mensen te zien. Er waren vele Joodse 
groepen uit heel de Verenigde Staten die banners 
droegen en lieten zien wie zij waren en waar zij 
vandaan kwamen. Terwijl ik door menigten liep, 
begon ik mij af te vragen waar mijn christenbroeders 
en -zusters waren. Ik keek overal naar ze uit en sprak 
met verschillende groepen, maar niets wees op een 

 
 
Het evenement begon en iedere spreker sprak zich 
uit tegen antisemitisme en haat! Iedere spreker riep 
het Joodse volk op haat en geweld niet langer te 
accepteren! Mijn enige gedachte was dat als Joden 
en christenen niet gezamenlijk zouden opstaan 
tegen antisemitisme, verandering onwaarschijnlijk 
was, zo niet onmogelijk. Het maakte me heel 
verdrietig en ik begon me af te vragen of christenen 

 
 
De waarheid is dat er een grote afstand bestaat 
tussen christenen en joden. Onder het Joodse volk 
heerst angst, wantrouwen en zelfs wrok vanwege 
de manier waarop zij zijn behandeld. Aan het einde 
van mijn tienerjaren werd ik eens benaderd door 
onbekenden, christenen, die mij zonder omhaal 
vertelden dat als ik Jezus niet in mijn leven toeliet, 
ik rechtstreeks naar de hel zou gaan. Ondanks de 
goede en oprechte bedoeling, was die benadering 
hard en zonder liefde.  
 
Lieve familie, onze Joodse broeders en zusters 
hebben nu meer dan ooit onze liefde, ons begrip 
en onze zorg nodig. Laten ook wij, te midden 
van de kwalijke klanken van antisemitische haat, 
opstaan en uitroepen ‘’Geen haat meer’’! Laten 
wij, nu steeds meer van onze Joodse broeders 
en zusters bezwijken onder levensbedreigende 
omstandigheden in de voormalige Sovjet-Unie, 
als eerste ter plaatse zijn om levensreddende 
en liefdevolle zorg te bieden. Als we dat doen, 
beantwoorden we niet alleen Gods oproep aan ons, 
maar bouwen we ook aan liefde tussen christenen 
en Joden en halen we de muren neer die ons al zo 

 
 

Joden en christenen, in God verenigd, de Enige 
God van Israël. Wij zijn waarlijk broeders en 
zusters en we kunnen en moeten onze door 
God gegeven verwantschap herstellen met 
daden van liefde, vriendelijkheid en begrip. We 
moeten geduld uitoefenen en investeren in dit 
helingsproces, stap voor stap, precies zoals we 
doen wanneer we onze Joodse mishandelde, 
verwaarloosde en verlaten kinderen naar Israël 

Ik bid dat u met ons blijft 
samenwerken om ons te 
helpen bij onze door God 
gegeven missie het Joodse volk 
te zegenen en gezond en wel 

Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw mooie en niet-



A ls er iemand was in de Bijbel die zich overweldigd voelde door het 
leven, dan was het wel de profeet Jeremia. In plaats van dat hij mocht 
genieten van zijn jeugd en een carrière kon opbouwen en een gezin kon 
stichten, werd hij geroepen tot de zware taak om Juda te waarschuwen 

voor naderend onheil. 
 
De jongeman voelde zich niet alleen slecht toegerust voor dit werk, hij voelde 
zich ook eenzaam en verlaten omdat zijn landgenoten niet naar hem wilden 
luisteren. Er waren momenten waarop Jeremia zich zelfs door God verlaten 

NIET OVERWELDIGD
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

 
“Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent 
geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig 

blijkt uw trouw!” (Klaagliederen 3:22-23)
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voelde. In hoofdstuk 3 schreef Jeremia: 
 
Ik ben de mens die te lijden heeft onder 
de stok van zijn toorn (vers 1). 
 
Hij [God] laat mij in duisternis wonen, 
als de doden van eeuwen her (vers 6). 
 
Hij trekt een muur rond mij op, ik kan 
er niet uit; zwaar zijn mijn bronzen 
ketenen (vers 7). 
 
Mijn leven is verstoken van vrede, 
geluk is mij vreemd geworden (vers 17). 
 
Het verdriet dat doorklinkt in de woorden 
van de profeet doet ons nadenken over 
de vraag waarom God toestond dat Zijn 
geliefde kind moest lijden. We voelen 
mee met Jeremia in zijn benarde situatie 
en vragen ons af hoe wij zelf zouden 
omgaan met dergelijke onmogelijkheden. 
Maar dan, op het moment dat alle hoop 
vervlogen lijkt, komt Jeremia met deze 
verklaring van trouw:  
 
“Toch geef ik de hoop niet op, want 
hieraan houd ik vast: genadig is 

morgen schenkt hij nieuwe weldaden. 

hoop is op hem gevestigd. Goed 

alles van hem verwacht. Goed is het 

redding brengt.” 
 
Uit het diepste van zijn ellende komt 
Jeremia tot het besef dat de Enige God, 
op wie hij zijn hoop heeft gevestigd, hem 
nooit zal verlaten. Te midden van zijn 
klaagzang denkt hij aan Gods goedheid, 

Zijn voorzienigheid en Zijn redding en 
daarom is Jeremia niet overweldigd. 
Lijden doet niets af aan Gods liefde, 
noch aan Zijn trouw. Dankzij Zijn grote 
liefde en mededogen raken wij niet 
overweldigd! 
 
Wilt u zich vandaag nog bij mij 
aansluiten en helpen Gods licht en 
liefde te geven aan onze Joodse 
broeders en zusters die ernstig lijden in 
Oekraïne en over de hele wereld? Als wij 
fysieke hulp bieden, daden van liefde en 
zorg geven van mens tot mens, bidt u 
dan met mij mee voor hoop die uitstijgt 
boven elk moment van lijden? 
 
Niets is krachtiger dan christenliefde 
in een wereld zonder hoop. Paulus 
schreef: ‘’Moge God, die ons hoop 
geeft, u geheel en al vervullen met 
vreugde en vrede, zodat uw hoop 
overvloedig zal zijn door de kracht van 
de Heilige Geest.’’ (Romeinen 15:13) 
Laten we samen sterk staan in onze 
hoop dat op een dag alles nieuw zal 
worden. Wij raken niet overweldigd 
door de omstandigheden in ons leven, 
maar alleen door Gods grote liefde 
en mededogen die ons nooit en te 
nimmer ontbreekt.
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““Mijn plan voor jullie staat vast, spreekt de HEER. Ik heb jullie 
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.”  Jeremia 29:11

 VERLATEN 
IN OEKRAÏNE
 DOOR DON HORWITZ 

ouders onmogelijk om werk te vinden en goed voor hun kinderen 
te zorgen. Velen zoeken hun heil in alcohol en drugs om de pijn van 
hulpeloosheid te vergeten en te ontkomen aan de vicieuze cirkel van 
wanhoop. 
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Ik heb met u al vaak mijn eigen 
ervaringen gedeeld nadat ik mijn drie 
dochters adopteerde uit een weeshuis in 
Siberië toen ze 8, 10 en 14 jaar oud waren. 
 
Op een avond, ongeveer een maand 
nadat we de meisjes hadden opgehaald 
uit Rusland, zaten we buiten bij elkaar 
te genieten van de warme avond. Ik las 
een boek met mijn dochters toen mijn 
oudste dochter opeens ‘’mamma’’ zei ... 
en zichzelf vervolgens begon te slaan. 
Mijn vrouw en ik keken elkaar direct 
bezorgd aan en gebaarden de vraag of 
haar moeder haar sloeg. Onze dochter 
begon zichzelf nog harder te slaan, over 
haar hele lichaam en zei: ‘’pappa ook’’. 
Mijn andere twee dochters begonnen 
zichzelf ook te slaan, steeds weer. Die 
avond vloeiden er vele tranen en elke 
dag hoorden we hun verhalen over het 
aanhoudende, afschuwelijke misbruik en 
de verwaarlozing waaronder zij van jongs 
af aan zo verschrikkelijk hadden geleden.  
 

N iets is zo verschrikkelijk 
voor een kind dan te 
worden mishandeld en 
verwaarloosd door de 

mensen van wie zij het meest houden: 
hun ouders. De gevolgen van zo’n 
trauma hebben grote invloed op 
het leven van die kinderen en ze 
kunnen er levenslang psychologische 
aandoeningen aan overhouden.  

Mijn dochters in Rusland
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De maanden gingen voorbij en we 
beschouwden hun nachtmerries 
en emotionele uitbarstingen als 
gebeurtenissen die erbij hoorden. Mijn 
oudste dochter kreeg een ernstige 
depressie en mijn jongste dochter 
sneed zichzelf in een poging haar pijn 
te verlichten. Talloze keren moesten we 
naar de Eerste Hulp en wekelijks, soms 
dagelijks consulteerden we psychologen 
en bezochten we psychiatrische klinieken, 

hebben op mijn dochters. De medische 
professionals met wie we destijds contact 
hadden, begrepen geen van allen hoe ze 
ernstig mishandelde en verwaarloosde 
kinderen werkelijk konden helpen om te 
gaan met de pijn en trauma’s waaraan zij 
waren blootgesteld.  
 
Mijn meiden hebben sindsdien een lange 
weg afgelegd en inmiddels zijn ze volwassen 
vrouwen. Ze zijn getrouwd en hebben een 
carrière, maar nog altijd lijden ze onder de 
pijnlijke herinneringen en trauma’s die hun 
leven voorgoed hebben veranderd.

 
Dit is wat ik tegen mijn 
dochters zeg: ‘’Jullie drieën zijn 
zo dapper en zoveel sterker 
dan je zelf denkt. Niet alleen 
hebben jullie dit overleefd; in 
vele opzichten hebben jullie 
ook geholpen verandering te 
brengen in de zorg voor en de 
behandeling van verwaarloosde 
en getraumatiseerde kinderen. 
Dankzij jullie moed en jullie wil 
om te overleven, hebben wij een 
van de meest vooruitstrevende 
rehabilitatieprogramma’s 
kunnen opzetten om misbruikte, 
verwaarloosde en verlaten 
Joodse kinderen in de 
voormalige Sovjet-Unie te 
helpen hun trauma’s te 
verwerken.  
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I k wil u graag voorstellen aan Irina 
en Leeza, twee zusjes die onlangs 
in ons levensreddende Kalaniot 
Kindertehuis zijn komen wonen. 

Een paar maanden geleden werden we 
gebeld door een van de buren van de 
meisjes. Die vertelde ons over een gezin 
dat onze hulp dringend nodig had. De 
buurvrouw wilde ons haar naam niet 
vertellen, maar zij vertelde dat de ouders 
en de oma verslaafd waren aan alcohol 
en dat er niet voor de kinderen werd 
gezorgd. Ons reddingsteam vertrok 
onmiddellijk en trof Irina en Leeza 
onder armoedige omstandigheden en 
ziekelijk in een zeer vervuild huis aan. 
We brachten de meisjes direct naar een 
arts voor medisch onderzoek en het 
werd duidelijk dat Leeza, de jongste, 
aan ernstige hartproblemen leed die 
veroorzaakt waren door ondervoeding. 
Ze werd opgenomen in het ziekenhuis 
en onderging direct levensreddende 
behandelingen. 

IRINA AND 
LEEZA

Good News Update / 18



VERLATEN IN OEKRAÏNE

 
Dankzij uw liefde voor onze missie 
krijgen beide meisjes nu de juiste 
zorg, zodat zij kunnen aansterken. 
En in ons Kalaniot Kindertehuis 
worden zij omarmd met de liefde die 
zij zo hard nodig hadden.  
 
Allebei hebben ze nog een lange 
weg te gaan over heuvels en 
dalen, maar ons team vertrouwt 
erop dat ze, gesteund door uw 
onvoorwaardelijke liefde en 
gebeden, op een dag sterk genoeg 
zijn om die lange weg naar herstel te 
kunnen volgen.  
 
Geliefde familie, ik bid dat u onze 
levensreddende programma’s blijft 
steunen om de verloren kinderen 
van Israël te kunnen zegenen en 
redden. Samen brengen we deze 
dierbare kinderen gezond en wel 
thuis naar het land dat God hen 
heeft beloofd. 
 
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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Maak kennis met Masha! Masha is 
sinds vorig jaar bij ons in het Kadima 
Jeugd Aliyah-programma. Zij doet het 
zo goed dat ze nu als junior mentor de 
andere tieners in het programma kan 
helpen. Masha is een lieve en warme 
persoonlijkheid en we vinden het heerlijk 
haar om ons heen te hebben! Wat we 
zo goed aan haar vinden, is dat Masha 
opkomt voor dieren die verwaarloosd 
zijn omdat ze geen baasje hebben. Door 
Masha weet iedereen in Kadima dat 
nu, en vaak helpen we haar om andere 
mensen ervan bewust te maken dat ook 
dieren lijden omdat ze alleen door de 
straten van Oekraïne zwerven.

 

L            ucya kwam jaren geleden in ucya kwam jaren geleden in 
ons Kalaniot Kindertehuis ons Kalaniot Kindertehuis 
wonen nadat haar moeder wonen nadat haar moeder 

was overleden. Samen met ons team was overleden. Samen met ons team 
van therapeuten werkt Lucya nog van therapeuten werkt Lucya nog 
altijd hard om te herstellen van het altijd hard om te herstellen van het 
grote trauma dat haar overkwam.  grote trauma dat haar overkwam.  
 
Lucya is heel creatief en ze is dol op Lucya is heel creatief en ze is dol op 

met foto’s maken van ons Kadima met foto’s maken van ons Kadima 
Jeugd Aliyah-project, waar zij studeert Jeugd Aliyah-project, waar zij studeert 
om te bouwen aan haar toekomst om te bouwen aan haar toekomst 
in Israël! Laten we deze fantastische in Israël! Laten we deze fantastische 
jongedame blijven steunen, zodat jongedame blijven steunen, zodat 
u kunt kennismaken met de u kunt kennismaken met de 
kinderen en volwassenen die in onze kinderen en volwassenen die in onze 
levensreddende programma’s zijn levensreddende programma’s zijn 
opgenomen!  opgenomen!   

Lucya’s Corner

Lucya
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Ontmoet Sasha! Sasha is een van 
de jongste studenten in Kadima en is 
heel energiek. Zijn droom is om ooit 
milieuactivist in Israël te worden. Hij 
wil ervoor strijden om onze planeet te 
redden en mensen erop te wijzen dat 
onze leefomgeving wordt aangetast 
door de vervuiling van het milieu. Sasha 

betrekt ons vaak bij opruimacties in de 
omgeving van Bila Tserkva en heeft ons 
ervan bewust gemaakt dat we allemaal 
de verantwoordelijkheid hebben om een 
steentje bij te dragen. Ik weet zeker dat 
Sasha met zijn werk nu al een grote stap 
vooruit zet met zijn plan om onze planeet 
te redden en beschermen.

Laten we Lucya hartelijk danken Laten we Lucya hartelijk danken 

en haar een schouderklopje geven, en haar een schouderklopje geven, 

omdat zij zo haar best heeft gedaan omdat zij zo haar best heeft gedaan 

op haar schrijfwerk en foto’s! Ze vond op haar schrijfwerk en foto’s! Ze vond 

het fantastisch uw liefdevolle brieven het fantastisch uw liefdevolle brieven 

en bemoedigingen te ontvangen. Wat en bemoedigingen te ontvangen. Wat 

een zegen is het dat wij deze dierbare een zegen is het dat wij deze dierbare 

kinderen in onze armen vast mogen kinderen in onze armen vast mogen 

houden en opvoeden om ze gezond en houden en opvoeden om ze gezond en 

wel naar Israël thuis te brengen. Amen!wel naar Israël thuis te brengen. Amen!
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HOOP VOOR OUDEREN  
HERSTELLEN
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ

Wanneer ik binnenkom in de huizen van onze bejaarde Joodse broeders Wanneer ik binnenkom in de huizen van onze bejaarde Joodse broeders 
en zusters, zie ik telkens weer hetzelfde onverdraagbare en pijnlijke beeld. en zusters, zie ik telkens weer hetzelfde onverdraagbare en pijnlijke beeld. 
Hun huizen zijn hopeloos vervallen en er is nauwelijks eten in de keuken. In Hun huizen zijn hopeloos vervallen en er is nauwelijks eten in de keuken. In 
de woonkamer zit een bejaarde broeder of zuster, wezenloos starend naar de woonkamer zit een bejaarde broeder of zuster, wezenloos starend naar 
de muren, eenzaam en alleen. Het is absoluut hartverscheurend te moeten de muren, eenzaam en alleen. Het is absoluut hartverscheurend te moeten 
zien dat deze dierbare zielen, die enorm geleden hebben tijdens hun zien dat deze dierbare zielen, die enorm geleden hebben tijdens hun 
leven, de jaren na hun pensioen doorbrengen met bidden tot God dat het leven, de jaren na hun pensioen doorbrengen met bidden tot God dat het 
allemaal voorbij mag zijn ...allemaal voorbij mag zijn ...

“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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Good News /  HOOP VOOR OUDEREN HERSTELLEN

I k wil u graag voorstellen aan de 
71-jarige Sveta, die we onlangs 
ontmoetten in ons kantoor in 

Bila Tserkva, Oekraïne. Deze lieve 
zuster was in paniek en smeekte 
ons haar zo snel mogelijk naar Israël 
te brengen, zodat ze herenigd zou 
worden met haar twee dochters van 
wie zij zielsveel houdt.  
 
Meer dan 40 jaar lang was zij getrouwd 
met haar jeugdliefde en beminde 
echtgenoot Avram. Het stel trouwde 
in het tweede jaar van hun studie aan 
de universiteit en kreeg daarna twee 
prachtige dochters. Verdrietig genoeg 
stierf Avram negen jaar geleden geheel 
onverwacht. Sveta raakte in een zware 
depressie en verloor alle hoop op haar 
toekomst.  
 

De dochters van Sveta kwamen bij haar 
in huis wonen en deden al het mogelijke 
om voor hun moeder te zorgen. Enkele 
jaren geleden overtuigden Sveta’s 
dochters haar ervan dat het voor het 
hele gezin beter zou zijn als zij naar 
Israël zouden verhuizen. In het Heilige 
Land zou Sveta de nodige medische 
zorg kunnen krijgen en haar dochters 
zouden werk kunnen zoeken om een 
beter leven op te bouwen. Het plan 
werd in gang gezet en Sveta’s dochters 
vertrokken naar Israël vlak voordat het 
coronavirus uitbrak. Sveta bleef achter 
om de gezinswoning te verkopen en zou 
zich het jaar daarop bij haar dochters in 
Israël voegen.  
 
Helaas vielen Sveta’s plannen volledig in 
duigen toen het virus zich in Oekraïne 
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verspreidde. Alles kwam plotseling 
tot stilstand en Sveta bleef eenzaam 
en alleen achter. ‘’De eenzaamheid 
was afschuwelijk en ik vond het zo 
moeilijk daarmee om te gaan’’, zegt 
Sveta. ‘’Dit was de eerste keer in mijn 
hele leven dat ik volledig op mijzelf was 
aangewezen, dat ik geen familie om 
mij heen had. Mijn dochters hebben 
mij enorm geholpen na de dood van 
mijn man en dat hield me op de been. 
Zonder hen voelde ik me zo hulpeloos 
en ik vroeg me af of we elkaar ooit weer 
zouden zien’’.  
 
Onze dierbare zuster Sveta heeft 
daarnaast een hele reeks medische 
problemen. Ze lijdt aan een ernstige 
vorm van diabetes en moet dagelijks 
injecties krijgen. Ook heeft ze een 
hoge bloeddruk en een progressieve 
gewrichtsziekte waardoor zij zich 
moeilijk beweegt.   

Lieve familie, laten we 
samen deze liefdevolle zuster 
omarmen zodat zij weet dat 
ze niet alleen is. Met uw liefde 
kunnen we spoed zetten 
achter de Aliyah-procedure 
om Sveta naar Israël thuis te 
brengen, waar zij omringd 
zal zijn door de liefde van 
haar dochters en moderne 
medische zorg kan krijgen om 
aan te sterken.

Moge God u rijkelijk 
zegenen voor uw hulp om 
holocaustoverlevenden en Joodse 
ouderen te zegenen en redden.
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de middelbare school!  
 
Katya vindt het geweldig om op 
haar viool te spelen en droomt 
ervan beroepsmusicus te worden. 
Ik weet zeker dat deze zeer 
getalenteerde jongedame heel 
succesvol zal zijn in Israël! Maar er 
is nog meer goed nieuws! Katya 
heeft haar hele gezin overtuigd om 
ook Aliyah te maken! Ons Aliyah-
team is nu bezig alle documenten 
in orde te maken voor goedkeuring 
door de Israëlische ambassade. Bid 
alstublieft dat dat goed mag gaan 
en dat dit gezin binnenkort mag 
gaan wonen in het land dat God 
hen heeft beloofd. 

M aak kennis met Katya en 
haar gezin! Deze mooie 
jongedame bloeide 

op in ons Kadima Jeugd Aliyah-
programma en is net geslaagd 
voor haar examens. Zij kan 
nu meedoen aan het Na’aleh-
programma en gaat in Israël naar 

ALIYAH         UPDATE

“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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O   ntmoet Ella en haar twee 
dochters Nadia en Stacia! 

actief in de Joodse gemeenschap 
Bila Tserkva waar zij zich vaak 
vrijwillig inzetten om mensen 
in nood te helpen. De beide 
meisjes volgen ook ons Mitzva-
onderwijsprogramma. Zij kunnen 
goed leren en zijn geliefd bij hun 
onderwijzers. Nadia en Stacia 
houden vooral van de lessen over de 
Israëlische cultuur en de taallessen 
Hebreeuws, en stimuleren de andere 
kinderen om zo vaak mogelijk 
Hebreeuws te spreken.  
 
Ella is heel trots op haar dochters 
en zij wilde graag dat haar kinderen 
de Joodse religie openlijk en vrij 
zouden kunnen uiten. Om die 
reden kwam Ella in ons Aliyah-

programma, zodat we het gezin 
konden helpen toestemming 
te krijgen om naar Israël te 
verhuizen! Over een paar weken 
vertrekken Ella en de meisjes naar 
hun nieuwe onderkomen in Haifa, 
Israël! Bid alstublieft voor dit 
fantastische gezin.

Wat een zegen is het, 
dat we nauw kunnen 
samenwerken om 
gehoor te geven aan 
Gods oproep Zijn 
verloren kinderen te 
zegenen en gezond en 
wel naar Israël thuis 
te brengen. 
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G ezondheid, geluk, eenheid 
en vrede; het zijn zaken 
die ieder mens ter wereld 
wenst. Toch lijkt het alsof 

we er steeds verder vanaf komen 
te staan en minder vasthouden 
aan zulke dingen, denkt u niet?  
 
Mensen zijn onderling verdeeld. 
Welk onderwerp het ook betreft: 

elke mening is anders, we hebben 
verschillende opvattingen en we 
doen verschillende aannames. Het 
komt maar zelden voor dat twee 
mensen die van mening verschillen 
inhoudelijke gesprekken voeren 
die daadwerkelijk tot verandering 
leiden. 
 
Een van de gespreksonderwerpen 

IS ER EEN BETERE 
TOEKOMST IN ZICHT?

Good News /  FEATURE
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betreft de vraag of we een betere 
toekomst tegemoet gaan of dat onze 
toekomstige situatie verslechtert. 
In Bijbels opzicht ervaren we de 
dingen waarover Jezus sprak in 
Matteüs 24:6. Oorlogen en geruchten 
over oorlogen, epidemieën, 
hongersnood en aardbevingen; met 
het verstrijken van de tijd bereikt 
zulk nieuws ons steeds vaker. En 
de recente gebeurtenissen omtrent 
COVID, etnische verdeeldheid en 
cyberaanvallen doen ons geloven 
dat er steeds meer slechte dingen 
gebeuren en dat de goede dingen 
volledig verdwijnen. 
 
Maar God ... onze God, in al Zijn 
wijsheid, is niet blind voor wat er 
gebeurt. Hij is de God die alles 
beter maakt en vrede geeft. Hij is de 
Schepper van alle goede dingen. Hij 
is de Alfa en de Omega, het begin en 
het einde. Door Jezus Christus onze 
Heer is er hoop, voor altijd en eeuwig. 
 
Het is onze taak om aan die hoop vast 
te houden en ernaar te leven. In onze 
missie om de uiteengevallen en vaak 
hulpeloze Joodse gemeenschappen in 
Oekraïne te bereiken, is het belangrijk 
dat we ook bemoedigen en uitzicht 
bieden op een betere, menswaardige 
en mooie toekomst. 
 
Predikant en schrijver John Maxwell 
zegt er dit over: ‘’Zonder hoop voor de 
toekomst is het heden krachteloos.’’ 
Zijn woorden zijn belangrijk voor 
de mensen die we helpen. Als zij 
geen hoop hebben en geen hoop 
aangereikt krijgen, dan zijn zij 
weerloos en niet in staat vooruit te 
komen in het heden. Als hen echter 

hoop wordt geboden op een betere 
toekomst, door christenliefde, 
trouw en dienstbaarheid, kunt 
u zich misschien voorstellen dat 
hen dat veel meer motiveert en 
inspireert dan hun huidige strijd. 
 

Christenen weten dat 
er iets beters bestaat. 
Wij kijken uit naar 
de dag waarop geen 
tranen meer vloeien, 
dat pijn en lijden niet 
meer bestaan. Jezus 
is onze Levende Hoop. 
En met Hem navigeren 
we door schijnbaar 
hopeloze situaties met 
onze blik gericht op een 
toekomstperspectief, 
het perspectief dat ons 
zegt: ‘’Er is een betere 
toekomst in zicht.’’
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D at Hij ons zegent met onze 
liefhebbende familie van 
christenen, met wie wij 

samenwerken om onze lijdende Joodse 
broeders en zusters te verenigen, te 
zegenen en thuis te brengen naar Israël. 
Wij danken God elke dag voor uw liefde 
en toewijding aan onze missie, die Hem 
zo na aan het hart ligt. 

D at God ons de zorg toevertrouwt 
voor holocaustoverlevenden 
en Joodse ouderen die lijden, 

honger hebben en in erbarmelijke 
omstandigheden en geïsoleerd in Oekraïne 
wonen. We danken God elke dag dat Hij 
ons de middelen geeft om onze bejaarde 
broeders en zusters in ons levensreddende 
verzorgingshuis de liefdevolle zorg en 
nabijheid te schenken die zij nodig hebben 
om te overleven.    

D at Hij ons de weg wijst naar 
toegewijde maatschappelijk 
werkers en therapeuten die 

onvermoeibaar werken aan ons Aliyah-
programma en onze Joodse broeders en 
zusters voorbereiden op hun terugkeer 
naar het Heilige Land. Wat een zegen 
is het voor ons allen, dat wij Gods liefde 
rijkelijk mogen uitdelen aan mensen 
in nood, dat we ze kunnen helpen 
aansterken en ze gezond en wel naar 
Israël kunnen brengen.

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

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

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

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

Wij danken God voor:
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Voor Irina en Leeza, 
die ernstig hebben geleden onder vreselijk misbruik en 
verwaarlozing en gedwongen waren te leven in extreem 
armoedige en levensbedreigende omstandigheden. Bid 
met ons dat deze lieve meisjes opbloeien in ons Kalaniot 
Kindertehuis waar ze de levensreddende zorg, liefde en 
warmte ontvangen die ze in hun jonge leven moesten 
missen. 

Voor Luda, 
een holocaustoverlevende die een groot deel van 
haar leven zwaar geleden heeft en nu geconfronteerd 
wordt met de ernstige gevolgen van het post-COVID-
syndroom. Bid alstublieft dat deze dierbare zuster 
zal aansterken door onze liefdevolle zorg en de beste 
medische hulp die we haar kunnen geven. 

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

Bid alstublieft voor Ella en 
haar twee dochters,  
die zich voorbereiden op hun verhuizing naar hun 
nieuwe onderkomen in Haifa, Israël! Laten we 
samen bidden dat alles goed verloopt terwijl zij 
zich voorbereiden op de overgang naar een nieuwe 
cultuur en een nieuwe gemeenschap, en dat zij 
succesvol mogen meebouwen aan het herstel van het 
land dat God hen heeft beloofd.

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:
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