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Shalom

I k hoop dat deze lente-update van 
“Good News” door u en uw dierbaren 
in goede gezondheid mag worden 
ontvangen. Ik wil u ook met heel mijn 

hart bedanken dat u deel uitmaakt van onze 
liefhebbende familie hier bij CCI. Samen 
werken wij onvermoeibaar door om voor 
onze Joodse broeders en zusters te zorgen 
door hen te zegenen en te redden terwijl zij 
zo ongelofelijk lijden tijdens de afschuwelijke 
gevechten die zich in Oekraïne plaatsvinden. 

Ik ben verdrietig te melden dat de brute 
bombardementen van residentiële gebieden 
in Oekraïne alarmerend vaker plaatsvinden. 
Helaas richten deze zich op gebieden met 
scholen, ziekenhuizen, schuilplaatsen en 
buurtcentra en deze worden allemaal 
vernietigd door de dodelijke kracht die wordt 
gebruikt tegen het onschuldige volk van 
Oekraine. Deze geweldadige oorlogsdaden 
veroorzaken erg veel menselijk verlies en 
lijden en is nu een humanitaire crisis voor 
iedereen. Het is zo hartverscheurend om de 

verwoesting te zien die dit prachtige land 
moet ondergaan.

Mijn familie, dankzij uw liefdevolle toewijding 
aan onze door God gegeven missie kunnen 
wij snel reageren op de tragische behoeften 
van onze Joodse broeders en zusters. Samen 
hebben wij al snel nood-schuilplaatsen, 
nood-voedselprogramma’s, nood-medicatie 
voorziening diensten en nood-Aliyah 
programma’s geïmplementeerd. Deze 
levensreddende stappen zijn nog maar het 
begin terwijl onze teams onvermoeibaar 
doorwerken om te reageren op de 
levensbedreigende omstandigheden waar 
onze lijdende broeders en zusters zich nu in 
verkeren. 

Ik wil u nogmaals danken dat u met ons 
samenwerkt in het redden van en zorgen 
voor onze Joodse broeders en zusters 
in Oekraïne. U kunt zich niet voorstellen 
hoeveel het voor hen betekent om in hun 
lijden een liefhebbende vriend zoals u aan 
hun zijde te hebben.

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

Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur

Deze online versie van de 
Lente “Good News” update 
is aangepast om de huidige 
condities in Oekraïne te 

Good News Update / 1



HET REDDEN EN ZEGENEN
VAN JOODSE VLUCHTELINGEN
  DOOR DON HORWITZ

T erwijl deze oorlog blijft escaleren zien de Joodse 
gemeenschappen in Oekraïne een toename van gemeenschappen in Oekraïne een toename van 
gevechten, verwoesting en verdrietig genoeg ook gevechten, verwoesting en verdrietig genoeg ook 
sterfgevallen. Het is zo hartverscheurend om onze sterfgevallen. Het is zo hartverscheurend om onze 

Joodse broeders en zusters weer te zien lijden terwijl hun Joodse broeders en zusters weer te zien lijden terwijl hun 
thuizen worden vernietigd and hun families verscheurd thuizen worden vernietigd and hun families verscheurd 
worden door deze gewelddadige daden.    worden door deze gewelddadige daden.     
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“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn...” Openbaring 21 : 4
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Loehansk, waar mijn geliefde 
ouders hun hele leven hebben 
gewoond. Ik hield zoveel van onze 
gemeenschap omdat deze zo 
warm en zorgzaam was. Het was 
een plek waar we oog hadden 
voor elkaar en hielpen met de 
opvoeding van elkaars kinderen. Ik 
heb mij geen dag alleen gevoeld.  

Nadat ik aan de universiteit een 
diploma behaalde in kookkunsten, 
trouwde ik en kreeg ik een 
dochtertje. Het lukte mij om mijn 
droom om bakker te worden 
in vervulling te brengen en ik 
werkte elke dag hard om te 

I k wil u graag  opnieuw 
voorstellen aan Lana en haar 
jonge dochter, over wie wij 

ook spraken in onze “Good News” 
lente-update van vorig jaar. Na 
bijna een jaar van begeleiding in 
ons therapeutisch programma 
voor Joodse vluchtelingen, kan ik 
u nu tot in detail vertellen hoe het 
deze dierbare zuster en haar lieve 
kind is vergaan toen de oorlog 
bij hen aanklopte en ze werden 
gedwongen te overleven als 
vluchtelingen. 

“Ik ben geboren en getogen in 
de Joodse gemeenschap van 

LANA
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kunnen zorgen voor mijn dochter en 
bejaarde ouders. Ik was zo gelukkig 
en had het gevoel dat al mijn 
dromen uitkwamen.  
 
Alles werd anders toen in 2014 de 
oorlog begon. In de hele regio vielen 
er zoveel doden en was er zoveel 
vernietiging, maar gelukkig bleef 
onze buurt gespaard. Helaas waren 
we ons er wel van bewust dat het 
slechts een kwestie van tijd was 
tot de oorlog ook onze straten zou 
bereiken.”   
 
Toen de gevechten dichter bij de 
wijk van Lana kwamen, werden 
alle gezonde mensen opgeroepen 
om te dienen in het leger en hun 

geliefde gemeenschap te verdedigen. 
Lana was hierop geen uitzondering 
en werd naar het front gestuurd 
om te strijden tegen de Russische 
separatistische groeperingen. 
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Lana en haar dochter waren 
beiden zwaar getraumatiseerd 
door hun ervaringen tijdens de 
oorlog en de harde werkelijkheid 
van het verlies van zoveel 
dierbaren. Ze worstelen met een 
schuldgevoel omdat zij het wel 
hebben overleefd en hebben 
nog steeds veel zorg nodig om 
weer de oude te worden. Na 
een recente afspraak met onze 
hoofdpsycholoog hebben Lana 
en haar dochter ingestemd met 
een nieuw plan dat erop gericht is 
hen te helpen weer zelfstandig te 
worden.  

Op een ijskoude avond in 
december, brak er een hevig 
vuurgevecht uit en waren Lana 
en haar buren in de minderheid 
en overweldigd. Lana zag meteen 
dat er maar één optie was en dat 
was zo snel mogelijk haar dochter 
bereiken in de hoop haar leven 
te kunnen redden. Na eindeloos 
rennen bereikte ze eindelijk haar 
huis, greep ze de hand van haar 
dochter vast en vertrokken ze 
samen in het holst van de nacht 
op zoek naar een veilige plek. 
Het was ook de laatste dag dat ze 
haar man zou zien.  
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Vandaag is Lana ingetrokken 

ons levensreddende Kalaniot 
Kindertehuis, waar haar dochter 
tijdelijk woont en de intensieve 
revalidatie ondergaat die ze 
zo hard nodig heeft. De twee 
brengen de weekeindes met elkaar 
door en zijn nooit ver van elkaar 
verwijderd. Lana zal ook hard 
blijven samenwerken met ons team 
om haar trauma dat haar zoveel 
leed geeft een plek te geven. Als 
God het wil, zullen de twee in de 
nabije toekomst weer samen in een 
gezonde omgeving wonen. 

Good News /  HET REDDEN EN ZEGENEN VAN JOODSE VLUCHTELINGEN

Mijn familie, ik bid dat u 

ons kunt blijven helpen en 

Lana en haar dochter kunt 

redden zowel als de duizenden 

andere Joode vluchtelingen in 

Oekraïne die uw liefde en zorg 

meer dan ooit tevoren nodig 

Moge God u zegenen voor uw 

hulp in het zegenen van de 
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De situatie voor Holocaust-overlevenden in Oekraïne 

levensbedreigende condities terwijl ze lijden in enorme 
angst, met een zwakke gezondheid, verhongeren en 

CRISIS IN OEKRAÏNE
DOOR DON HORWITZ 

““Wees niet bang, want ik ben bij u, vrees niet, want ik ben
uw God. Ik zal u sterken, ik zal u helpen, u steunen met mijn
onoverwinnelijke rechterhand.” Jesaja 41:10
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CRISIS IN OEKRAÏNE

 

Mijn familie, God roept 
onze bediening op om deze 
Holocaust-overlevenden te 
helpen, te zegenen en te redden 

onmiddellijk actie ondernemen 
en ons Ouderenzorgprogramma 
uitbreiden, zodat we er kunnen zijn 
voor de honderden die alleen lijden 
terwijl bommen en raketten om 

voorstellen hoeveel het betekent 
voor deze dierbare overlevenden 
om een vriendschap te hebben als 
die van u, nu zij het zo hard nodig 

 

NADIA

I k wil u voorstellen aan Nadia, 
een 85-jarige overlevende van 
de Holocaust die ons team 
van hulpverleners onlangs 

eenzaam en geïsoleerd aantrof. 
Ze leed aan ernstige buikpijn, 
uitdroging en depressie. Wij zijn ons 
meteen naar het lokale ziekenhuis 
gehaast met deze dierbare zuster, 
waar de diagnose volgde: een 
levensbedreigende ontsteking 
van haar galblaas, zonder onze 
onmiddellijke levensreddende 
medische behandelingen had ze het 
niet gehaald.          
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Inmiddels is onze dierbare zuster 
Nadia weer thuis, maar moet 
dagelijks bezocht worden door onze 
verplegers en verzorgers. Ondanks 
de kwellende pijn en oorlog om 
haar heen weigert ze op te geven en 
gelooft ze nog steeds dat ze op een 
dag de kans zal krijgen zich gelukkig 
en geliefd te voelen.  
 
“Mijn leven is zeer eenzaam,” vertelt 
Nadia. “Ik worstel elke dag en heb 
veel hulp nodig. Het enige wat ik 
ooit wilde was de kans een normaal 
leven te leiden, me geaccepteerd te 
voelen en goede vrienden te hebben 
om mee te praten. Helaas hebben 
de mensen in mijn gemeenschap het 
gewoon niet op Joden, sterker nog, ze 
willen het liefst dat wij allemaal van 
de aardbodem verdwijnen.”  
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kon bij buren onderduiken tot het einde van 
de oorlog. Na de oorlog kwam Luda terecht 
in een gewelddadig weeshuis. Daar woonde 
ze tot ze op haar 18e ging studeren.  
 
Op de universiteit ontmoette zij Alex, waar 
ze verliefd werden en trouwden. 52 jaar 
lang was hij haar partner en zielsverwant. 
Nadat Alex in de zomer van 2020 kwam 
te overlijden, ging het bergafwaarts met 
Luda en haar gezondheid. Toen ons team 
haar vond, was snel medisch ingrijpen 
noodzakelijk: een van haar hartkleppen 
moest vervangen worden. Omdat Luda in te 
zwakke gezondheid verkeert om zelfstandig 
te wonen, is er onlangs besloten haar op 
te nemen in ons verzorgingstehuis voor 
ouderen. Daar ontvangt zij de dagelijkse zorg 
die ze nodig heeft om beter te worden.   

CRISIS IN OEKRAÏNE

LUDA

83 jarige Luda is al haar 
familieleden verloren 
tijdens de Holocaust 
nadat Nazis bij haar 

thuis inbraken en iedereen binnen 
gevangennam. Luda kon wegslippen en 
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Mijn familie, sla de handen 
ineen met Nadia en Luda en 
houd ze dichtbij onze harten 
terwijl wij ze voorzien van de 
levensreddende medische 
zorg en het liefdevolle  
gezelschap dat ze beiden 

echt geen grotere zegen dan 
de hand van een Holocaust-
overlevende vast te pakken 
en hen te laten zien hoeveel 

 
 
Moge God u zegenen voor 
het zegenen en redden 
van lijdende Holocaust-

Good News Update / 11



Ik heb door de jaren heen een 

het verhaal van Jezus’ leven 
op aarde wordt verteld. Sommige 
ontlokten meer emotie dan anderen, 
afhankelijk van de kwaliteit van de 

mij echter altijd zo diep dat ik huil 
van diepste dankbaarheid: het zien 
hoe de opstanding van Jezus wordt 
nagespeeld. 
 
Hoewel ik natuurlijk weet hoe het 

kijk ik verwachtingsvol toe wanneer 
Jezus wordt begraven in het graf en 
de steen op zijn plek wordt gerold. 
Het laatste beetje licht dooft en een 

over. Dan, net op tijd, breekt de derde 
dag aan en wordt de stilte verbroken. 

HIJ IS OPGESTAAN!
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

Good News / FEATURE

ooit mochten horen: “Hij is niet hier, hij 
is opgestaan!” 
 
Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Het 
enorme gewicht van die twee uitspraken 
zijn het fundament van de hoop die wij 
vandaag de dag hebben. Zoals Petrus 
het zo prachtig zei:  
 
“Geprezen zij de God en Vader van 

opstanding van Jezus Christus uit de 

wacht u, die door Gods kracht wordt 

(1 Petrus 1:3-4) 
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De opstanding van Jezus vervult iedere 
gelovige van leven en hoop. Want 
het is de overwinning van Jezus op 
het graf die ons leidt van een zekere 
dood naar een zeker leven. Zoals de 
oude hymne ons herinnert: “Uit het 
graf stond Hij op als een machtige 

weten dat onze geduchte vijanden – 
de zonde en de dood – geen vat meer 
hebben op ons. Want Jezus is immers 
opgestaan! 
 
Paaszondag omvat veel activiteiten 
voor gezinnen over de hele wereld. 
Maar geen activiteit is belangrijker dan 
het dank uitspreken voor onze Heer 
en redder, Jezus Christus. Hij leeft! Hij 
is actief! Met Zijn Geest leidt Hij ons 
elke dag tot het verwachte moment 
van Zijn terugkeer. 
 

 

wonder van Jezus’ opstanding recht 

ons er wel aan herinneren dat het 
graf leeg is, verslagen is, en dat 
Jezus immers is opgestaan. 
 

vieren van onze opgestane Redder!

 
Mijn vrienden, laat deze 
Pasen er een zijn van hoop, 
een levende hoop door de 
opstanding van Jezus Christus 

van Petrus, laten wij uitkijken 
naar “een onvergankelijke, 
ongerepte erfenis die nooit 
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“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik 
had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op.” Matteüs 25:35

BRANDSTOF VOOR HET LICHAAM
VOEDING VOOR DE ZIEL  
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ

Voedsel is niet alleen onmisbaar om te kunnen leven, maar het is ook Voedsel is niet alleen onmisbaar om te kunnen leven, maar het is ook 
een manier om iemands ziel te voeden. Dagelijks verhongeren er in de een manier om iemands ziel te voeden. Dagelijks verhongeren er in de 
voormalige Sovjet-Unie nodeloos duizenden Joodse ouderen, gezinnen, voormalige Sovjet-Unie nodeloos duizenden Joodse ouderen, gezinnen, 
individuen en kinderen. Wij hebben op dit moment de kans om niet individuen en kinderen. Wij hebben op dit moment de kans om niet 
alleen hun levens te redden, maar ook om hen onderdeel te maken van alleen hun levens te redden, maar ook om hen onderdeel te maken van 
onze voedselprogramma’s. Zo kunnen wij hun gebroken zielen nieuw onze voedselprogramma’s. Zo kunnen wij hun gebroken zielen nieuw 
leven inblazen door hen kracht te geven met onze liefdevolle zorg en leven inblazen door hen kracht te geven met onze liefdevolle zorg en 
door hen in contact te brengen met God.  door hen in contact te brengen met God.  
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verder verslechtert, zitten onze Joodse 
broeders en zusters zonder eten en 
medische zorg en kunnen zij nauwelijks 
overleven. Het is echt hartverscheurend 
om binnen te komen bij mensen die 
honger lijden en te moeten aanschouwen 

wat voedseltekort doet met hun geest, 
lichaam en ziel. Het is essentieel 
dat wij nu onze levensreddende 
Voedselprogramma’s uitbreiden. Als wij 
dit uitstellen, zullen we deze dierbare 
Joodse broeders en zusters voorgoed 
verliezen.  

Good News / BRANDSTOF VOOR HET LICHAAM - VOEDING VOOR DE ZIEL 

MITZVAH  
VOEDSELPROGRAMMA 
VOOR KINDEREN
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W elkom bij ons Mitzvah 
Voedselprogramma 
voor kinderen, 
waarmee we 

honderden achtergestelde Joodse 
kinderen van voedzame maaltijden 
en liefdevolle zorg voorzien. Zij 
leven in extreme armoede en 
levensbedreigende omstandigheden 

in Oekraïne. In dit innovatieve 
programma bieden wij uitgebreide 
medische zorg, psychologische zorg en 
stimulerende activiteiten om te zorgen 
dat deze dierbare verloren kinderen 
van Israël op kunnen staan en genezen 
van de trauma’s die zoveel leed hebben 
aangericht in hun jonge levens.
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Dit is ons levensreddende Voedsel- 
en revalidatieprogramma in 
Kiev in Oekraïne, waar we zeven 
dagen per week en 365 dagen per 
jaar levensreddende maaltijden 
voorschotelen aan ruim 600 Holocaust-

VOEDSEL EN 
REVALIDATIEPROGRAMMA 
IN KIEV

overlevenden en Joodse ouderen. 
In dit revalidatiecentrum bieden wij 
onze gekwelde broeders en zusters 
ook uitgebreide medische zorg, 
therapie en liefdevol gezelschap 
zodat zij niet alleen kunnen 
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Met uw voortdurende liefde 
en toewijding aan onze 
door God gegeven missie, 
kunnen wij onze cruciale 
voedselprogramma’s 
uitbreiden, zodat we de 
duizenden kunnen bereiken 
wiens levens nu onmiddellijk 

 
Moge God u uitgebreid 
zegenen voor het met ons 
samenwerken aan het 
zegenen en redden van onze 
lijdende Joodse broeders en 

overleven, maar ook weer kunnen 
opstaan. Zij die niet zelfstandig ons 
centrum kunnen bereiken, krijgen 
dezelfde voedzame maaltijden 
thuisbezorgd, met dezelfde liefdevolle 
hulp. 

Mijn familie, het is zo’n zegen voor ons 
om lijdende Joodse kinderen, ouderen 
en Holocaust-overlevenden in onze 

armen te kunnen sluiten en hen te 
voorzien van liefde, levensreddende 
maaltijden en de zorg die ze zo hard 
nodig hebben. 
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Voor vrede en stabiliteit in 
Oekraïne. 
Terwijl ik dit gebed schrijf blijven bommen en raketten 
neervallen op de residentiële gebieden in Oekraïne. Dit is 
niet alleen voor onze lijdende Joodse broeders en zusters 
een levensbedreigende situatie, maar ook voor een ieder die 
in deze afschuwelijke oorlog leeft. Laten wij samen bidden... 
Vader, zelfs wanneer de situatie hopeloos lijkt weten wij dat 
wij met u nooit alleen of zonder hoop zullen zijn. Wij bidden 
samen en vragen of u uw genezende liefde wilt uitstorten 
over de families die tragisch geliefden hebben verloren 

families uiteen heeft gescheurd. We vragen dat u een ieder, 
de Holocaust-overlevenden, ouderen, kinderen en families, 
beschermd van de vernietiging en verlies van leven dat 
met deze oorlog komt en we bidden dat u in zult grijpen 
zodat dit land dat al zoveel heeft geleden eindelijk vrede en 
bescherming kan vinden door uw liefde heen... amen. 

Voor alle kinderen in onze  
levensreddende 
kinderprogramma’s 
die zo lijden door het traumatiserende gevecht dat 
zich om hen heen plaatsvind. Bid alstublieft voor hun 
veiligheid en welzijn in deze tijd van angst en ook voor 
hun verzorgenden, psychologen en maatschappelijk 
werkers die 24 uur per dag de liefdevolle zorg blijven 
bieden die zij nu zo wanhopig nodig hebben. 

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

Wat een zegen is het voor ons om samen te kunnen werken als de handen 
en voeten van God en dat we het evangelie mogen verspreiden met onze 

Bid alstublieft voor:
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WORDT GESTEUND DOOR
DONATIES VAN PERSONEN,
KERKEN EN ORGANISATIES.

DONEER ONLINE
www.ChristiansCare.nl

CHRISTIANS CARE
INTERNATIONAL

Postbus 1466
3800 BL Amersfoort

Nederland

Gratis bellen met uw vaste lijn:
0800 0221862

EMAIL
 admin@ChristiansCare.nl

Bankrekening ABN AMRO
(IBAN) NL22ABNA0256504830

Handelsregister
24369299

KANTOOR IN ENGELAND:
Christians Care International

PO Box 768
York, YO1 0LF

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

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

Registered in England and Wales.
No: 04647064

WWW.CHRISTIANSCARE.NL

Een ANBI-geregistreerde 
organisatie in Nederland: 

Blommendaal 25, 4231 DC, 
Meerkerk.

Handelsregister (KvK): 24369299. 
RSIN: 8146.27.225.

www.ChristiansCare.nl


