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Shalom

I k hoop dat deze winter 
“Good News” Update u 
en uw geliefden in goede 
gezondheid bereikt. Ik wil 

u ook graag hele gezegende 
kerstdagen en alvast een 
gelukkig Nieuwjaar toewensen 
van iedereen hier bij Christians 
Care International. 

Het Is Het Seizoen Om Gods 
Liefde Te Verspreiden! Jawel! 
Kerst gaat niet alleen om het 

vieren van Gods liefde voor ons 
maar is ook een tijd om liefde 
aan anderen om ons heen 
te verspreiden en vooral aan 
diegenen in nood.

Vanaf het moment dat ik 
onze bediening en door God 
gegeven missie hier bij CCI 
begon te leiden, heb ik zoveel 
pijn en lijden gezien in de 
Joodse gemeenschappen van 
de voormalige Sovjet-Unie. Ik 
heb honderden en honderden 
Holocaust overlevenden 
en oudere Joodse mensen 
ontmoet die allemaal de hoop 
verloren waren. Ik heb families 
gezien die uiteen werden 
gescheurd door armoede en 
wanhoop terwijl hun kinderen 
enorm leden onder extreme 
verwaarlozing en mishandeling. 
Hiernaast heb ik duizenden 
Joodse broeders en zusters 
gezien die leefden in gruwelijke 
levensbedreigende condities. 

Dit klinkt en voelt allemaal zo 
hopeloos en overweldigend om 

Good News Update / 1



aanbieden van een simpele 

zijn. 

Elke keer dat u een liefdevolle 
daad uitvoert, of dit nou 

manier is, begint u een 
verandering ter goede. Dit is 
wat God iedere dag van een 
ieder van ons verwacht. 

Mijn familie, Ik ben zo 
gezegend u aan mijn 
zijde te hebben terwijl wij 
samenwerken in deze missie 
die zo dichtbij Gods hart ligt. 
Samen beantwoorden wij 
Gods roeping om onze Joodse 
broeders en zusters te zegenen 
en thuis te brengen naar Israël, 
door uw daden van liefde 
heen. 

Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp in het zegenen 
van Israël en het Joodse volk.

Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur.

te lezen. Maar er is een ding 
dat ik heb geleerd en dat is dat 
er geen Daad Te Klein Is En 
Dat Elke Liefdevolle Daad Een 
Verschil Maakt En Er Toe Doet! 
God heeft ons aangemoedigd 
met Zijn liefde en ons direct 
opgedragen liefde te geven 
aan onze Joodse broeders en 
zusters in nood. 

“Geliefde broeders en zusters, 
laten wij elkaar liefhebben, want 
de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God 
geboren en kent God. Wie niet 
liefheeft kent God niet, want God 
is liefde.” 1 Johannes 4 : 7-8

Dit gaat om de kracht die 
wij allemaal bezitten om 
lief te hebben en liefdevolle 
daden te doen. Soms begint 
het redden van een leven 
simpelweg met de hand 
vasthouden van een Holocaust 
overlevende die ongelofelijk 
eenzaam is en deze individu 
te laten zien dat zij geliefd 
zijn. Andere keren kan dit het 
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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.nl 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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“Wees niet bang, want Ik ben bij u; vrees niet, want Ik ben 
uw God; Ik zal u sterken, Ik zal u helpen, Ik zal u steunen 
met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” Jesaja 41:10

Broeders en zusters, we worden geroepen door God om roeders en zusters, we worden geroepen door God om 
dringend Holocaustoverlevenden te redden die blijven dringend Holocaustoverlevenden te redden die blijven 
lijden onder levensbedreigende omstandigheden in lijden onder levensbedreigende omstandigheden in 
Oekraïne. Wanneer ik de huizen van deze dierbare Oekraïne. Wanneer ik de huizen van deze dierbare 

mensen binnenstap, is de pijn zo dik dat ik hem kan voelen mensen binnenstap, is de pijn zo dik dat ik hem kan voelen 
in de lucht. Wanneer ik hun kamer binnenkom en onze ogen in de lucht. Wanneer ik hun kamer binnenkom en onze ogen 
elkaar ontmoeten, stromen hun tranen vrijelijk terwijl hun elkaar ontmoeten, stromen hun tranen vrijelijk terwijl hun 
lichamen onbeheersbaar trillen omwille van de angsten en lichamen onbeheersbaar trillen omwille van de angsten en 
hoop die ze koesteren. Hun enige gedachte is: “zal dit de dag hoop die ze koesteren. Hun enige gedachte is: “zal dit de dag 
zijn waarop mijn gebeden beantwoord worden en ik eindelijk zijn waarop mijn gebeden beantwoord worden en ik eindelijk 
gered word ... is dit de dag waarop ik eindelijk kan beginnen te gered word ... is dit de dag waarop ik eindelijk kan beginnen te 
ontspannen...”  ontspannen...”   

HUMANITAIRE 
CRISIS IN OEKRAÏNE
  DOOR DON HORWITZ
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geweerschot en vervolgens in het 
ravijn gedumpt. 

Zoals de meeste 
Holocaustoverlevenden in 
Oekraïne heeft Eva een leven 
vol trauma, antisemitische 
behandeling en barre 
levensomstandigheden 
meegemaakt. Toen ons 
reddingsteam haar onlangs 
vond, was de arme Eva helemaal 
alleen en had ze enorme pijn, 
terwijl ze aan borstkanker leed. 
Deze mooie en lieve zuster had 
onmiddellijk onze hulp nodig. 

Eva werd geboren op 
23 februari 1942 in 
Kiev, Oekraïne. Slechts 

enkele maanden voor haar 
geboorte moesten haar ouders 
onderduiken toen SS- en Duitse 
politie-eenheden Joden begonnen 
te gebieden naar Babi Yar, een 
ravijn net buiten de stad. Het 
was daar aan de rand van dat 
ravijn dat veel familieleden, 
buren en vrienden van haar 
ouders gedwongen werden om 
zich uit te kleden en naast elkaar 
in een rij te gaan staan. Daarna 
werden ze geëxecuteerd met een 

EVA
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Dankzij uw liefde maakt Eva 
vandaag deel uit van ons 
Ouderenzorgprogramma, waar ze 
gestart is met het ontvangen van 
de levensreddende diensten die 
nodig zijn om haar kanker onder 
controle te krijgen. Laten we samen 
de hand nemen van deze lieve 
zuster en haar dicht bij onze harten 
houden terwijl we bidden dat haar 
chemotherapiebehandelingen 
zullen werken. Samen met uw 
voortdurende liefde en gebeden 
kunnen we Eva blijven zegenen met 
onze liefdevolle zorg, net zoals God 
ons heeft opgeroepen te om te doen.  
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Toen Svetlana jong was, verloor 
ze haar geliefde vader tijdens de 
Holocaust en werd ze vervolgens 
gedwongen om jarenlang met 
haar moeder onder te duiken in 
hun pogingen om te ontsnappen 
aan de nazi’s die hen probeerden 
op te sporen. Na vele keren op 
het nippertje ontsnapt te zijn, 
overleefden de twee, maar ze 
waren ernstig getraumatiseerd 
en voor het leven getekend door 
deze ervaring. Ze vestigden zich 

Toen we Svetlana, 
een 81-jarige 
Holocaustoverlevende, 

ondervoeding en een erg slechte 
gezondheid. Deze lieve zuster 
was zo bang om de deur te 
openen toen ons reddingsteam 

meer dan 3 uur kostte om haar 
ervan te overtuigen dat we er 
alleen waren om haar liefde en 
zorg te geven.  
 

SVETLANA
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uiteindelijk in een kleine stad in 
Oekraïne en werkten heel hard om 
hun levens weer op te bouwen.  
 
Toen Svetlana naar de universiteit 
ging, besloot ze om haar leven 
te wijden aan het helpen van 
anderen in nood door uiteindelijk 
ziekenhuisverpleegster te worden. 
Deze lieve zuster trouwde nooit 
omdat ze leed aan een enorme 
hoeveelheid angst en depressie 
als gevolg van het afschuwelijke 
trauma dat ze haar hele leven heeft 
doorstaan.  
 
Tegenwoordig lijdt Svetlana 
aan extreme eenzaamheid 
en verschillende medische 
aandoeningen die onmiddellijk 

Good News / HUMANITAIRE CRISIS IN OEKRAÏNE

Ik bid dat u met mij blijft 
samenwerken in onze door 
God gegeven missie om onze 
Holocaustoverlevenden te 
redden en te zegenen. Moge 
God u zegenen voor het geven 
aan deze dierbare zielen de 
liefde en aandacht die ze zo 
hard nodig hebben. 

behandeld moeten worden. Mijn 
familie, laten we samen onze zuster 
omhelzen en haar tonen dat ze 
nooit meer alleen zal zijn, terwijl 
we haar de medische zorg en het 
liefdevolle gezelschap bieden dat ze 
haar hele leven heeft gemist. 
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hun zin. Ze vertelden hem uiteindelijk 
dat hij moest weggaan en moest 
teruggaan naar zijn nederige taak als 
schapenhoeder. 
 
Wanneer we aan David denken en 
aan zijn uiteindelijke bevordering van 
herdersjongen tot koning van Israël, 
kunnen we de mooie manier waarop 
God alle mensen gebruikt voor Zijn 
glorie en doel niet negeren. Geen 
enkel(e) geschenk, vaardigheid of talent 
is te klein voor God. Gelooft u dit? 
 
Met Kerstmis zingen we het klassieke 
lied Little Drummer Boy (Kleine 
tamboer), over een kleine jongen die 

Het was gebruikelijk in Bijbelse 
tijden dat de jongste zoon de 
rol van herder kreeg. Elk kind 

nam zijn beurt en droeg uiteindelijk 
de fakkel over aan de volgende zoon 
in de rij. 
 
Uiteraard zijn we meest vertrouwd 
met “kleine David”, een van de meest 
prominente herdersjongens uit de 
Bijbel. Zijn jeugd was gevuld met het 
hoeden van de schapen gedurende 
talloze uren, terwijl zijn drie oudste 
broers moesten dienen in het leger 
van koning Saul. De Bijbel zegt dat 
de jonge David eten naar zijn broers 
bracht en iets té lang rondhing naar 

NIETS TE KLEIN
Good News / FEATURE
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merkte dat hij geen geschenk had voor 
het kindje Jezus. In plaats daarvan 
bracht hij het enige wat hij had mee 
- een trommel - waarop hij met heel 
zijn hart speelde voor de pasgeboren 
Koning. 
 
“Ik heb geen geschenk om mee te 
brengen pa rum pa pum pum… 
 
Dat past om te geven aan onze Koning 
pa rum pa pum pum… 
 
Ik speelde op mijn trommel voor Hem 
pa rum pa pum pum… 
 
Ik speelde op mijn best voor Hem pa 
rum pa pum pum…” 
 
Dit tijdloze refreintje herinnert ons 
eraan dat elk geschenk dat we hebben 
genoeg is. Niets is te klein voor de 
Koning der Koningen. We worden 
uitgenodigd om “op onze trommels te 
spelen” voor Jezus, hoe onbeduidend 
het ook aanvoelt, en weten dat we 
Hem dienen met de exacte gaven die 
we van de Vader gekregen hebben. 

 
Net zoals de herdersjongen David 
Goliath versloeg met een slinger 
en een steen en net zoals de kleine 
tamboer op zijn trommel speelde 
voor de pasgeboren Koning, kunt u 
elk geschenk dat u gekregen hebt, 
gebruiken om God te dienen met 
heel uw hart, verstand, ziel en kracht. 
En in het grote geheel van het leven 
zijn het vaak de kleinste dingen die 
er het meest toe doen. God zegene 
en beware u deze Kerstmis en in het 
Nieuwe Jaar. Ik ben dankbaar dat ik 
deze reis met u mag maken!

 
Mijn vrienden, uw gaven zijn 
belangrijk wanneer het gaat 
om het liefhebben, dienen 
en bereiken van onze Joodse 
broeders en zusters. Niets 
is te klein, onbeduidend of 
triviaal. Elk gebed dat u bidt, 
elke vriendelijke daad die 
u stelt en elk geschenk van 
liefde dat u geeft, is kostbaar 
in Gods ogen.
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Wanneer liefhebbende ouders er altijd zijn voor hun jonge kind, begint bij Wanneer liefhebbende ouders er altijd zijn voor hun jonge kind, begint bij 
dat kind een patroon van gezonde ontwikkeling. Als het kind bijvoorbeeld dat kind een patroon van gezonde ontwikkeling. Als het kind bijvoorbeeld 
een nachtmerrie heeft, dan is de ouder daar om liefdevolle troost en een nachtmerrie heeft, dan is de ouder daar om liefdevolle troost en 
geruststelling te bieden. Dit proces leidt er na verloop van tijd toe dat geruststelling te bieden. Dit proces leidt er na verloop van tijd toe dat 
een kind een gevoel van veiligheid, liefde, vertrouwen en zelfvertrouwen een kind een gevoel van veiligheid, liefde, vertrouwen en zelfvertrouwen 
opbouwt. Dit is hoe normale en gezonde ontwikkeling werkt. Maar wat opbouwt. Dit is hoe normale en gezonde ontwikkeling werkt. Maar wat 
gebeurt er wanneer mama en papa hun toevlucht namen tot alcohol en gebeurt er wanneer mama en papa hun toevlucht namen tot alcohol en 
drugs om de pijn van het leven in extreme armoede, ontbering en wanhoop drugs om de pijn van het leven in extreme armoede, ontbering en wanhoop 
te verzachten? Wat gebeurt er met een lief onschuldig kind wanneer het op te verzachten? Wat gebeurt er met een lief onschuldig kind wanneer het op 
zo’n jonge leeftijd lijdt onder vreselijk misbruik en verwaarlozing? Helaas zijn zo’n jonge leeftijd lijdt onder vreselijk misbruik en verwaarlozing? Helaas zijn 
de resultaten meestal catastrofaal en zijn ze gewoonlijk levensveranderend.  de resultaten meestal catastrofaal en zijn ze gewoonlijk levensveranderend.   

“Wie één zo’n kind bij zich ontvangt in mijn naam, 
ontvangt mij.” Matteüs 18:5

DE VERLOREN KINDEREN 
VAN ISRAËL
ZEGENEN & REDDEN
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ 
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konden vinden, werden we geïnformeerd 
dat hij in een speciale kostschool voor 
kinderen met een beperking geplaatst 
was. Dit alarmeerde ons meteen, omdat 
instellingen zoals deze meestal plaatsen 
zijn om kinderen met een beperking te 
verbergen voor het publiek. 

I n juli werd ons reddingsteam voor ons 
levensreddend Kalaniot Kindertehuis 
geïnformeerd over een broer en zus 

die in levensbedreigende omstandigheden 
leefden en onmiddellijk gered dienden te 
worden. In het huis woonden Aaron, bij wie 
een milde hersenverlamming vastgesteld 
is, zijn jongere zus Natella en hun moeder 
en stiefvader. Zonder te aarzelen schoten 
we in actie en organiseerden we ter 
plaatse een noodbezoek om dit te 
onderzoeken. 

binnenkwam, zagen ze een scène uit een 

waren verschrikkelijk en er was nergens 
eten te bespeuren. Natella leek ondervoed 
te zijn en zag eruit alsof ze al weken niet 
in bad geweest was en toen we Aaron niet 

AARON EN NATELLA
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Nadat we uitgebreid met de ouders 
gepraat hadden, stemden ze er uiteindelijk 
mee in dat we Natella in ons Kalaniot 
Kindertehuis mochten laten wonen. 
Onze volgende missie was om de jonge 
Aaron dringend te proberen te vinden, 
zodat we hem konden redden uit een 
heel waarschijnlijk repressieve situatie.  
 
Ongeveer een week later vonden 
we eindelijk deze lieve jongen en na 
het invullen van het noodzakelijke 
papierwerk, kregen we toestemming 
om zijn tijdelijke voogd te worden. Mijn 
familie, u had de blik op de gezichten 
van deze lieve kinderen moeten zien 
toen ze eindelijk herenigd werden! Het 
was gewoon zo ontroerend om hen in 
elkaars armen te zien vallen en te zien 
hoe ze elkaar stevig vasthielden terwijl 
ze aan het huilen waren. Godzijdank zijn 
ze nu veilig en leven ze samen terwijl ze 
onder onze liefdevolle zorg staan. 

Aaron en Natella 
hebben een hele lange 
weg te gaan in hun 
genezingsproces van 
het extreme trauma 
waar ze allebei onder 
geleden hebben. Na 
uitgebreid met de 
kinderen te hebben 
gewerkt, ontdekten onze 
therapeuten dat Natella 
zwaar misbruikt was 
door haar stiefvader en 
dat Aaron alleen werd 
opgesloten in een kamer 
terwijl hij in de instelling 
leefde. 

Ik bid dat u samen met 
mij uw liefdevolle armen 
om deze lieverds zult 
slaan en hen laat weten 
dat ze elke dag geliefd 
en verzorgd zullen zijn. 
Samen, met uw liefde, 
kunnen we Aaron en 
Natella opvoeden en hen 
uiteindelijk gezond en 
wel naar huis brengen in 
Israël. 

Moge God u zegenen 
omdat u ons helpt om de 
verloren kinderen van 
Israël te zegenen en te 
redden. 
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MET SPECIALE BEHOEFTEN
DOOR DON HORWITZ 

In de voormalige Sovjet-Unie worden kinderen met 
speciale behoeften vaak weggeworpen en verstopt voor 
het publiek. Zij blijven onzichtbaar, of opgesloten in hun 
huis of ze worden een van de 600,000 kinderen opgesloten 
in onmenselijke instituties.

““Ik zal de blinden leiden langs wegen die zij niet gekend hebben, ik
zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben; ik zal voor
hen de duisternis veranderen in licht en de weg voor hen vrijmaken.
Deze dingen zal Ik voor hen doen; ik zal hen niet verlaten.”
Jesaja 42:16
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gespecialiseerde diensten te bieden, 
zodat ze niet enkel als individuen kunnen 
groeien, maar ook zullen opstijgen naar 
het Heilige Land!

Ons innovatieve nieuwe centrum 
zal scholing en revalidatiediensten 
bieden aan kinderen met autisme, 
leerstoornissen, ADHD en 
hersenverlamming. De directrice van 
het centrum zal Victoria Shinskaya 
zijn, die meer dan 20 jaar ervaring 
heeft met het werken met kinderen 
met speciale behoeften. Victoria 
en haar hoogopgeleide team van 
leraren, logopedisten, therapeuten en 
psychologen zullen de kinderen een 
liefdevolle en zorgzame omgeving 
bieden om in te groeien en te leren. 
Wat een zegen is het dat we kunnen 
zorgen voor deze geweldige kinderen, 
die voorheen geen hoop hadden op een 
gezonde toekomst! Amen!

G od roept ons op om de 
verloren kinderen van 
Israël te redden en wij 
beantwoorden die oproep 

met de opening van ons gloednieuwe 
Centrum voor Joodse kinderen 
met speciale behoeften in januari! 
Wat een zegen zal het zijn om deze 
mooie kinderen te redden uit de 
schaduw van de samenleving en hen 

CENTRUM VOOR KINDEREN MET SPECIALE BEHOEFTEN

VICTORIA SHINSKAYA
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Mijn familie, ik wil dat u weet 
dat het alleen door uw liefde 
en toewijding aan onze door 
God gegeven missie mogelijk 
is dat we deze kostbare en 
verloren kinderen van Israël 
kunnen zegenen en redden. 
Ik bid dat u blijft bidden 
voor ons levensreddende 
kinderprogramma en het 
blijft steunen. Moge God u 
rijkelijk zegenen voor het 
beantwoorden van Zijn 
oproep om onze lijdende 
Joodse broeders en zusters 
te zegenen en gezond en wel 
naar huis te brengen in Israël. 
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Zeg hallo tegen Sasha! Sasha zit in 
groep 8 van onze Mitsvah-school en is 
ook mentor in het Kadima Jeugd Aliyah-
programma. Ik moet zeggen dat iedereen 
echt dol is op Sasha omdat zij zoveel 
positieve energie uitstraalt! Sasha is 
ook erg populair in onze gemeenschap, 
omdat haar kunstwerken overal op onze 
school en in de stad op verschillende 
kunsttentoonstellingen te zien zijn. Geloof 
het of niet: Sasha’s droom is om ooit een 
vliegtuig te besturen, omdat ze vindt dat 
het leven nooit mag stilstaan op één plek!

L            ucya woont in ons Kalaniot ucya woont in ons Kalaniot 
Kindertehuis sinds haar Kindertehuis sinds haar 
moeder vele jaren geleden moeder vele jaren geleden 

helaas overleden is. Ze blijft heel helaas overleden is. Ze blijft heel 
hard werken met ons therapeutisch hard werken met ons therapeutisch 
team en boekt elke dag grote team en boekt elke dag grote 
vooruitgang bij het overwinnen van vooruitgang bij het overwinnen van 
het intense trauma waaronder ze het intense trauma waaronder ze 
geleden heeft.  geleden heeft. 
 
Lucya is uiterst creatief en heeft Lucya is uiterst creatief en heeft 

heeft ons geholpen bij het nemen heeft ons geholpen bij het nemen 
van foto’s in ons Kadima Jeugd van foto’s in ons Kadima Jeugd 
Aliyah-programma, waar ze studeert Aliyah-programma, waar ze studeert 
voor haar toekomstige leven in voor haar toekomstige leven in 
Israël! Laten we deze geweldige Israël! Laten we deze geweldige 
jongedame blijven ondersteunen jongedame blijven ondersteunen 
bij haar inspanningen om u te laten bij haar inspanningen om u te laten 
kennismaken met de kinderen en kennismaken met de kinderen en 
volwassenen die deelnemen aan volwassenen die deelnemen aan 
onze levensreddende programma’s! onze levensreddende programma’s! 

Lucya’s Corner

Lucya

Good News Update / 18



Maak kennis met Serge! Serge is 14 
jaar en zit ook in groep 8 op Mitsvah. 
Hij wil dat u weet dat zijn twee favoriete 
gerechten frietjes en erwtensoep 
zijn! Jammie! Serge is een absoluut 
geweldige fotograaf en hij helpt 
vaak bij het fotograferen van lokale 
evenementen in onze gemeenschap. 
Hij is ook een zeer serieuze student en 

houdt van de lessen natuurkunde, chemie, 
wiskunde en meetkunde! Serge zou graag 
eens Nederland bezoeken, zodat hij de 
velden met mooie en kleurrijke tulpen kan 
fotograferen!  
 

Laten we Lucya heel erg bedanken en Laten we Lucya heel erg bedanken en 

een schouderklopje geven voor haar een schouderklopje geven voor haar 

geweldige foto’s en verhalen! Ze heeft geweldige foto’s en verhalen! Ze heeft 

er echt van genoten om uw brieven van er echt van genoten om uw brieven van 

liefde en bemoediging te ontvangen die liefde en bemoediging te ontvangen die 

u haar gestuurd heeft. Wat een zegen is u haar gestuurd heeft. Wat een zegen is 

het voor ons om deze dierbare kinderen het voor ons om deze dierbare kinderen 

in onze liefdevolle armen te kunnen in onze liefdevolle armen te kunnen 

houden, terwijl we hen samen genezen houden, terwijl we hen samen genezen 

en hen gezond en wel naar huis brengen en hen gezond en wel naar huis brengen 

naar Israël! Amen!naar Israël! Amen!
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VANWEGE
UW LIEFDE
 DOOR DON HORWITZ 

 
Dankzij uw gaven van 
liefde en gebeden kreeg 
Olivia haar chemothera-
piebehandelingen en is ze 
nu kankervrij en groeit ze 
mooi op!

I n 2019 begon Olivia, 
leerling in ons Mitsvah-
onderwijsprogramma, zich niet 

lekker te voelen. Ze was vermoeid 
en had weinig tot geen energie. Haar 
ouders brachten haar onmiddellijk 
naar de dokter, die testen uitvoerde. 
De resultaten brachten nieuws met 
zich mee dat geen enkele ouder ooit 
zou willen horen. Hun kind leed aan 
acute leukemie.   
 

“Ik zal je tot een groot volk 
maken en ik zal je zegenen;
Ik zal je aanzien geven en je zal 
een zegen zijn. 
Ik zal zegenen wie jou zegenen ...”  
Genesis 12:2-3
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Good News / VANWEGE UW LIEFDE

Z ina, die geïsoleerd en 
alleen leefde, werd onlangs 
in semibewuste toestand 

opgenomen in het ziekenhuis 
nadat ze in haar flat flauwgevallen 
was. Dokters stelden de 
diagnose chronische aderziekte 
en schreven een intensief 
behandelplan voor.  

 
Dankzij uw liefde krijgt Zina 
nu uitgebreide medische 
thuiszorg, medicijnen, 
bevoorrading en het 
liefdevolle gezelschap dat 
ze zo hard nodig heeft.  
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Dankzij uw 
liefde woont 
Yarislov nu in 
Jeruzalem en 
dient hij de IDF! 
Hij houdt enorm 
veel van zijn 
nieuwe thuis!   

Y arislov werd door 
ons reddingsteam 
in onveilige 
omstandigheden, 

lijdend aan extreme 
mishandeling en verwaarlozing, 
gevonden en naar ons 
levensreddende Kalaniot 
Kindertehuis gebracht. Dit arme 
kind was zo getraumatiseerd 
dat hij ’s avonds niet kon 
slapen door de nacht terreuren 
waar hij aan leed. Eindelijk, na 
jaren van intensieve therapie, 
begon Yarislov op te staan en 
te genezen met de hulp van 
onze liefdevolle psychologen. 
Deze jongeman presteerde 
niet alleen uitmuntend in zijn 
studies maar hij kon ook Aliyah 
maken en een nieuw leven 
beginnen in Israël.  
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Dankzij uw liefde 
heeft ons team 
hun ontbrekende 
documenten gevonden 
en dit koppel geholpen 
om Aliyah te maken 
naar Ashdod, Israël! 

Good News / VANWEGE UW LIEFDE

A
lex en Oksana zijn erg 
verliefd en al jaren 
getrouwd. Als gevolg 
van de instorting van 

de economie in Oekraïne heeft 
Alex zijn baan verloren en heeft hij 
geen werk kunnen vinden. Op een 
dag was het stel in het huis van 
de oom van Alex en die zei tegen 
hen: “Waarom niet verhuizen naar 
Israël?” Alex antwoordde: “Omdat 
ik niet Joods ben!” En de oom 
zei: “Jawel, dat ben je!” Blijkt dat 
de moeder van Alex haar Joodse 
roots voor hem verborgen hield 
vanwege de enorme hoeveelheid 
antisemitisme waarmee ze in 
Oekraïne geconfronteerd werd.

Moge God u rijkelijk 
zegenen voor uw hulp in 
het zegenen van Israël en 
onze Joodse broeders en 
zusters.  
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E r was niet veel speelgoed om 
mee te spelen in het huis van 
mijn oma Helen, behalve een 
Chinees damspel en enkele 

uitgeholde Pringles-blikken waar we 
knikkers doorheen konden schieten. 
In plaats daarvan brachten mijn 
neven en ik onze tijd door met het 
zoeken naar vlinders, het beklimmen 
van het dak van de kelder (tot grote 
ergernis van onze oma) en het leren 
maken van zelfgemaakte kip en 
noedels - nog steeds een favoriet 
in de familie.  
 
Met Kerstmis hielpen we met het 
opzetten van haar glitterkerstboom 
in jaren 70-stijl en het aanzetten van 

het plastic kleurenwiel waardoor de 
boom verschillende schakeringen van 
blauw, geel, rood en groen kreeg. Die 
beelden zitten nog steeds diep in mijn 
geheugen aangezien ik urenlang naar 
dat kleurenwiel staarde.  
 
Elke kerstavond verzamelden tientallen 
familieleden zich in oma’s kleine 
huis met twee slaapkamers om haar 
geschenken te zien openen. Nooit 
verwachtten we een cadeau van haar - 
er waren tenslotte 28 kleinkinderen! 
 
In plaats daarvan was het meest 
kostbare geschenk dat oma aan ieder 
van ons gaf het geschenk van deze 
woorden: “Breng het naar Jezus.” 
 

BRENG HET 
Good News /  FEATURE

Good News Update / 24



Tijdens mijn kinder- en tienerjaren, die 
pesterijen op school, problemen met 
wiskunde en teleurstellingen omdat 
ik niet gekozen werd voor het team , 
waren de woorden van mijn oma steeds 
dezelfde... “Breng het naar Jezus.” 
 
En toen ik volwassen werd, werden haar 
woorden een metgezel tijdens lange 
nachten van wandelen door de gangen 
met huilende baby’s, mij zorgen maken 

te zijn wat iedereen ALTIJD nodig had.  
 
“Breng het naar Jezus” heeft me 
geholpen om zorgen om te zetten in 
gebed, angst in moed en problemen in 
oplossingen. En hoewel het misschien 
banaal lijkt, hebben de praktische en 
spirituele zegeningen van werkelijk 
alles naar Jezus te brengen mijn leven 
veranderd.  
 
In praktische zin betekende het dat ik 
elk(e) gedachte, zorg en probleem eerst 
naar Jezus bracht, voordat ik probeerde 
om het zelf uit te zoeken. In spirituele 
zin betekende dit volledige overgave 
aan God en volledig vertrouwen op de 
kracht van de Heilige Geest in plaats 
van op mijn eigen kracht.  
 
In onze missie om onze lijdende Joodse 
broeders en zusters in Oekraïne lief 
te hebben en te dienen, is onze eerste 
stap om het naar Jezus te brengen. 
Want in Hem vinden we de grootste 
liefde, barmhartigheid en genade 
die we nodig hebben. Zonder Hem 
worden we moe, raken we ontmoedigd 
en verliezen we de hoop dat echte 
verandering mogelijk is.  
 

Mijn vrienden, waar ter wereld u 
ook bent en in welke situatie u zich 
ook bevindt, ik moedig u aan om het 
naar Jezus te brengen. Ja, Hij weet 
er reeds alles van, maar Hij wil ook 
van u horen. Zoals hij zei in Matteüs 
11.28: “Kom tot mij, allen die uitgeput 
en onder lasten gebukt zijn en Ik zal 
u rust geven.” 

 

Terwijl u deze Kerstmis 
tijd doorbrengt met 
dierbaren en uw eigen 
familietradities viert, 
denk dan aan het grootste 
geschenk ooit gegeven. 
En terwijl u nadenkt over 
dat geschenk—Jezus, de 
Messias—weet dan dat Hij 
u kent, dat Hij van u houdt 
en dat Hij u hoort.  
 
Vrolijke Kerstmis
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Zeg hallo tegen Elena, onze 
therapeutische kunstlerares in ons 
Mitsvah-onderwijsprogramma. 
Elena heeft een gespecialiseerde 
opleiding gevolgd om misbruikte en 
verwaarloosde kinderen te helpen 
het trauma waaronder ze geleden 

hebben te overwinnen door kunst en 
creativiteit als een therapeutische tool 
te gebruiken. Haar leerlingen vinden 
het geweldig om tijd door te brengen 
met haar, omdat ze ervoor zorgt dat ze 
zich zo speciaal en geliefd voelen. Wat 
een zegen is het om zo’n liefdevolle en 
geweldige lerares zoals haar in onze 
school te hebben! 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

ELENA

ACHTER DE SCHERMEN 
 DOOR DON HORWITZ
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Diana kwam vorig jaar in ons Mitsvah-
onderwijsprogramma en de leraren 
merkten onmiddellijk dat ze moeite had 
om oogcontact te maken met hen. Onze 
medewerkers merkten ook dat ze vooral 
teruggetrokken was in de buurt van de 
andere leerlingen in haar klas. 

Ons therapeutisch team besloot dat 
kunsttherapie een goede start zou zijn 
voor Diana, aangezien ze tijdens een 
therapeutische sessie onmiddellijk 
enthousiast was over haar interesse om 
te leren naaien en kleding te leren maken. 
Ons team wist precies tot wie ze zich moest 
wenden en zette Diana samen aan het werk 
met Elena. 

Tussen deze twee klikte het meteen 
toen Diana haar gevoelens aan Elena 
begon te uiten over de traumatiserende 

gebeurtenissen waaronder ze te lijden 
gehad had. Toen onze hoofdtherapeute 
de klas binnenkwam om te observeren, 
was ze verbaasd om Diana te zien lachen 
en openlijk met Elena te zien omgaan. Wow!

Met elke nieuwe opdracht krijgt Diana 
elke dag meer en meer zelfvertrouwen 
terwijl ze uitblinkt in haar werk met 
Elena. Zelfs tijdens haar vrije tijd tussen 
de lessen door tref je Diana aan op weg 
naar Elena’s klaslokaal, waar de twee 
vaak samen positieve tijd doorbrengen! 

DIANA
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Ik zou je willen voorstellen aan Alina, 
onze nieuwe logopodiste hier bij Mitsvah. 
Alina is speciaal opgeleid om kinderen 
te helpen spreken en zich te uiten na 

Good News / ACHTER DE SCHERMEN

ALINA traumatische gebeurtenissen die zich 
tijdens hun leven hebben voorgedaan. 

Deze dynamische therapeute zit vol 
energie en de kinderen met wie ze 
werkt vinden het absoluut geweldig om 
met haar samen te werken!
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Nastya is 8 jaar oud en zit in de 
3de graad hier op Mitsvah. Dit 
lieve kind had moeite met praten 
zich concentreren, onthouden en 
begrijpen van schooltaken. Nadat ze 
voor onderzoek was doorverwezen 
naar onze psychologische afdeling, 
werd vastgesteld dat Nastya zwaar 
getraumatiseerd was doordat haar vader 
haar op erg jonge leeftijd verlaten had 
en ook door het feit dat haar moeder 
nooit in de buurt was omdat ze 14 uur 
per dag moest werken om haar familie te 
ondersteunen. 

Nastya’s grootmoeder werd met tegenzin 
haar verzorgster terwijl haar moeder 
aan het werk was. Ze had echt geen 
zin om tijd door te brengen met haar 
kleindochter en beschouwt het voeden 
van Nastya en het doen van haar was als 
haar enige verantwoordelijkheden jegens 
haar. Dit is gewoon hartverscheurend 

NASTYA voor Nastya, want ze wil zo graag het 
gevoel hebben dat iemand om haar 
geeft en van haar houdt. 

Nadat Nastya met Alina begon te 
werken, begon ons team onmiddellijke 
verbetering te zien bij dit lieve kind. 
Nastya begon informatie te onthouden 
en haar taken tijdig af te ronden, maar 
we zijn vooral verheugd om te zien dat 
Nastya opnieuw begint te glimlachen 
en zich als een kind begint te gedragen! 
Alina haalt de persoonlijkheid en 
het potentieel van deze lieverd echt 
tevoorschijn! 
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Voor onze liefdevolle familie van 
christenen die zich toewijden aan 
Zijn roeping om Israël en onze 

lijdende Joodse broeders en zusters 
te zegenen. Wij zeggen dank voor de 
gebeden, liefdevolle ondersteuning en 
de warmte en zorg van onze familie naar 
alle Holocaust overlevenden, oudere 
Joodse mensen, individuen, kinderen en 
families onder onze zorg toe.

Voor uw zegen in het openen 
van ons Speciale Behoeften 
Centrum dat zorg gaat bieden aan 

Joodse kinderen met Autisme, Speciale 
Leerbehoeften, ADHD en cerebrale 
parese. Wij zeggen dank voor Zijn 
vertrouwen in ons om te zorgen voor Zijn 
kinderen die zo door de samenleving zijn 
afgeworpen en gelabeld als beschadigd.  

Voor het voorzien van liefdevolle 
maatschappelijk werkers die zo 
onvermoeibaar van huis tot huis 

gaan om te zoeken naar en te zorgen 
voor diegenen in levensbedreigende 
condities. Wij zeggen dank voor hun 
moed en toewijding aan deze missie 
die zo dichtbij Gods hart ligt. Samen 

op en brengen wij hen gezond en wel 
thuis naar Israël.

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 onze zuster Eva, 
die wij helemaal alleen lijdend aan borstkanker 
vonden. Bid alstublieft dat de behandelingen voor 
deze lieve zuster haar genezing zal brengen en 
dat zij onder onze zorg verheven kan worden na 
een leven van antisemitisme, armoede en extreme 
verwaarlozing.  

Bid alstublieft voor jonge 
Aaron en Natella, 
die ons reddingsteam in afschuwelijke omstandigheden 
vond. Bid dat deze twee lieve kinderen onder onze zorg 
verheven kunnen worden terwijl wij hen ondersteunen 
de mishandeling en ernstige trauma’s die zij hebben 
geleden in hun jonge levens te overkomen.

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:

Bid alstublieft dat onze  
lieve Olivia,  
kanker vrij zal blijven nadat zij onze levensreddende 
zorg ontving. Bid alstublieft ook dat deze lieve engel 
zal blijven genezen en weer naar school kan gaan om 
alle normale activiteiten in de ontwikkeling van een 
kind weer mee te gaan maken. 
 
Wat is het een zegen dat wij samen kunnen werken 
als Gods handen en voeten terwijl wij het Goede 
Nieuws verspreiden door acties heen en Gods 
roeping beantwoorden om Zijn verloren kinderen 
te verzamelen, te zegenen en thuis te brengen.
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