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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 de door 
God gegeven missie onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te 
verenigen, te zegenen en lichamelijk 
en geestelijk gezond thuis te brengen 
naar Israël. Met uw gebeden en 
liefdevolle steun zijn we in staat om 
ons dag en nacht in te zetten om 
onze lijdende broeders en zusters te 
redden van de zware gevechten en 
de levensbedreigende humanitaire 
crisis die Oekraïne blijven teisteren. 

Mijn familie, deze verschrikkelijke, 
ongeprovoceerde oorlog is zo 
anders dan wat ik ooit in mijn leven 
heb gezien. Het gaat niet alleen om 
het zien van de gevechten en de 
explosies op tv, maar via het nieuws 
en de sociale media zijn we vandaag 
de dag ook in staat de gezichten van 
deze oorlog te zien en hun lijden live.
te volgen. 

Toen de invasie eind februari begon, 
verwachtte ik dat de gevechten zich 
zouden richten op het innemen 
van de regio Donbas in het 
zuidoosten van Oekraïne. Wat ik 
niet had verwacht, waren de wrede 
aanvallen op onschuldige burgers in 

en zelfs in humanitaire corridors. 
Kijkend hoe deze wreedheden 
zich ontvouwden, gingen mijn 
gedachten meteen naar de 
bloedige geschiedenis van onze 
Joodse broeders en zusters, waarin 
twee miljoen Joden, waaronder 
mijn eigen grootouders en 
familieleden, moesten vluchten 
om te ontsnappen aan de dodelijke 
pogroms die in dezelfde regio 
plaatsvonden. Sommigen, zoals 
mijn grootouders, hebben het 
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Israël kunnen worden gebracht. 

Ik weet dat ons nog zoveel 
uitdagingen te wachten staan en 
er nog zoveel levens gezegend 
en gered moeten worden in de 
komende dagen, weken, maanden 
en jaren. Maar ik weet ook wat 
er mogelijk is wanneer we nauw 
samenwerken, met de zegen van 
God, in deze missie die Hem zo na 
aan het hart ligt. 

Ik wil u nogmaals bedanken dat 
u zo’n trouw en gewaardeerd 
lid bent van onze liefhebbende 
familie hier bij Christians Care 
International. U kunt zich niet 
voorstellen hoeveel het betekent 
voor onze lijdende Joodse 
broeders en zusters om een 
zorgzame vriendschap te hebben 
zoals die van u, nu zij het zo hard 
nodig hebben. 

Moge God u rijkelijk zegenen voor 
uw samenwerking met ons om 
Israël en Zijn verloren kinderen in 
Oekraïne te zegenen. 

Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur

overleefd. Maar velen zijn vreselijk 
mishandeld, gemarteld en 
vermoord. Het is surrealistisch 
en amper te geloven dat dit 
complete gebrek aan respect voor 
mensenlevens zich weer voor onze 
ogen voor onze ogen afspeelt.

Wij zijn een trouwe bediening die 
door God is opgeroepen om Hem 
te helpen met Zijn plan voor het 
Joodse volk, en dat is precies wat 
we al 27 jaar doen. Samen hebben 
we vele bergen beklommen en 
uitdagingen overwonnen in ons 
werk om onze lijdende Joodse 
broeders en zusters lichamelijk 
en geestelijk gezond thuis te 
brengen naar het Heilige Land. 
Dankzij uw voortdurende inzet 
en liefdevolle steun zijn we niet 
alleen in staat geweest om onze 
levensreddende programma’s 
draaiende te houden tijdens 
deze meedogenloze en dodelijke 
oorlog, maar hebben we ook 
levensreddende noodopvangen, 
voedseldistributiecentra, 
geneesmiddelennoodhulp en een 
nood-Aliyah-programma kunnen 
opzetten waarmee de lijdende 
mensen zo snel mogelijk veilig naar 
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Genadige God, verlos Uw volk 
uit de greep van de vijand. Verlos 

hen, zodat zij in veiligheid 
kunnen leven, in het land dat U 
voor hen hebt voorbereid. Want 
U bent onze God, en wij zijn het 

volk van Uw weide.
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De wreedheid en onwettigheid van deze 
oorlog kan niet genoeg benadrukt worden 
nu bommen en raketten blijven inslaan op 
burgerdoelen in heel Oekraïne. Helaas blijken 

de meest kwetsbaren: vele ouderen worden 
verminkt of gedood. 
Eén tragisch voorbeeld 
hiervan is de 96-jarige 
Boris Romanchenko, 
een overlevende van 
de Holocaust die 
dwangarbeid en vier nazi-

concentratiekampen heeft overleefd. Hij is 
vlak na het begin van de invasie omgekomen 
door een exploderende bom. 
 
Op dit moment verliezen duizenden 
dierbare overlevenden van de Holocaust en 
oudere Joodse mensen de hoop en leven in 
eenzaamheid en angst. Samen kunnen we 
hun roep om hulp beantwoorden door ze bij 
te staan en ze te voorzien van de liefde en 
zorg waar ze zo naar verlangen. 

GEVANGEN, 
GEÏSOLEERD 
EN HELEMAAL 
ALLEEN
 DOOR 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
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wijze getuige van was hoe veel van 
haar familieleden, vrienden en 
buren in rijen werden opgesteld, 
doodgeschoten en in een ravijn 
gedumpt. Het leven van Anna is 
slechts gespaard gebleven omdat 
ze, tot de oorlog voorbij was, 
mocht onderduiken bij niet-Joodse 
buren. 
 
Toen Anna ging studeren, 
ontmoette zij haar geliefde Abram. 
Beide volgden een studie civiele 

M ijn familie, maak 
kennis met Anna, een 
overlevende van de 

Holocaust die we recent hebben 
weten te redden uit een klein 
dorpje net buiten Kiev. 
 
Anna werd geboren in een 
Joods gezin, een paar jaar voor 
het begin van de Holocaust. Ze 
was nog maar een klein meisje 
toen de nazi’s in 1941 Oekraïne 
binnenvielen en ze er op tragische 

ANNA
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techniek. “Het was echt liefde op 
het eerste gezicht,” vertelt Anna. “Ik 
voelde mij meteen aangetrokken tot 
zijn aanstekelijke lach en vriendelijke 
ziel. Onze liefde bloeide zeer snel 
op en binnen een jaar na onze 
ontmoeting waren we getrouwd. 
We leken zo veel op elkaar en deden 
alles samen.” 
 
Als gevolg van het trauma dat 
zij tijdens de Holocaust hebben 
opgelopen, hebben Anna en Abram 
in de loop der jaren veel moeilijke 
periodes doorgemaakt, maar de 
twee konden zich altijd tot elkaar 

wenden voor steun en begrip. Zo 
hebben zij 58 jaar lang liefdevol 
hun leven gedeeld, tot de invasie in 
Oekraïne begon.
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wat de constante angst met 
hem deed, maar ik wilde kalm 
en sterk voor hem zijn, zodat 
hij zich over mij geen zorgen 
hoefde te maken.” 
 
Terwijl de bommen en raketten 
neerregenden en het luchtalarm 
afging, werd de stress Abram te 
veel. Hij stierf plotseling aan een 
hartaanval. Na 58 jaar huwelijk 
was Anna niet alleen kapot, 

“Abram had ernstige 
gezondheidsklachten toen de 
Russische troepen ons dorpje 
naderden,” zegt Anna. “Het 
voelde echt alsof iemand de 
tijd had teruggedraaid naar de 
dagen van de Holocaust. We 
voelden beiden de stress en 
overweldigende angst die in die 
tijd onze lichamen en geesten 
verteerden. Ik was zo bezorgd 
over Abrams gezondheid en 
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verloren en alleen, maar leed ze 
ook honger omdat hun eten op 
was. Godzijdank bereikte ons 
reddingsteam haar net op tijd om 
haar verzwakte lichaam te redden. 
 
Toen we voor het eerst Anna’s 

uit en huilde ze hysterisch. Ze 
vertelde ons team dat ze de hoop 
had opgegeven en dacht dat haar 
een eenzame en pijnlijke dood 
te wachten stond. Anna haalde 
een foto van Abram uit haar 
slaapkamer terwijl haar tranen 
bleven stromen. Ze vertelde wat er 
met hem was gebeurd en hoe deze 
oorlog haar enige ware liefde van 
haar had weggenomen. 
 

GEVANGEN, GEÏSOLEERD EN HELEMAAL ALLEEN

Mijn familie, het leed dat 
plaatsvindt in Oekraïne 
is hartverscheurend. 
Overlevenden van de 
Holocaust en oudere 
Joodse mensen zoals Anna 
zitten gevangen in hun 
woningen, zonder voedsel 
of geneesmiddelen om te 
overleven. Met uw gebeden 
en liefdevolle giften 
kunnen onze teams dag en 
nacht doorwerken om de 

we hun levens kunnen redden 
voor het te laat is. Moge God u 
rijkelijk zegenen omdat u ons 
helpt deze dierbare zielen te 
zegenen en te redden.
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HOE LANG, HEER?
MINISTRY DEVELOPMENT TEAM

Wat als de vijand ons verslaat? 
 
Van een afstand is het voor ons niet 
mogelijk om echt te begrijpen welke 
wreedheden onze dierbare broeders en 
zusters moeten doorstaan. Alleen door 
middel van empathie en medeleven 
kunnen we proberen ons te verplaatsen 
in de vreselijke situatie die de dagelijkse 
realiteit is voor alle mannen, vrouwen 
en kinderen die momenteel lijden in 
Oekraïne. 
 
Vanuit ons beperkte perspectief zitten 
ook we met vragen. 
 

De invasie van Oekraïne is 
nog steeds in volle gang en 
onze Joodse broeders en 

zusters hebben onvoorstelbaar te 
lijden onder deze situatie. Ze zitten 
vast met hartverscheurende vragen 
waarop we de antwoorden niet 
weten. 
 
Hoelang duurt deze zinloze agressie 
nog voort?  
Is de wereld ons vergeten?  
Hoeveel dood en verwoesting staat 
ons nog te wachten?  

Good News / FEATURE
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Kun je God die vragen stellen? Als Hij 
onze gedachten al kent voor we ze 
uitspreken, hebben onze hartenkreten 
Hem dan niet reeds bereikt? 
 
Als we Psalm 13 lezen, zien we de 
vragen van David die grote beroering 
uitdrukken. 
 
“Hoe lang nog, HEER”  
“zult u mij vergeten,”  
“hoe lang nog verbergt u voor mij uw 
gelaat?”  
“Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld 
door zorgen en mijn hart door verdriet 
overstelpt, dag aan dag?”  
“Hoe lang nog houdt mijn vijand de 
overhand?” 
 
Deze vragen zijn niet in een opwelling 
gesteld, maar zijn kreten van zijn 
ziel, die wanhopig op zoek is naar 
antwoorden. Maar Psalm 13 vertelt 
ons niet of God David een antwoord 
heeft gegeven; het eindigt met 
woorden van onwrikbaar vertrouwen 
in de genade en redding van God. 
 
“Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart 
zal juichen omdat u redding brengt,” 
“ik zal zingen voor de HEER, hij heeft 
mij geholpen.” 
 

We vinden troost in de woorden van 
66:12: “Ik laat de vrede als een rivier 
naar haar toe stromen, de rijkdom 
van alle volken als een overlopende 
beek, en jullie zullen ervan drinken. 
Je zult op de heup gedragen worden 
en worden gewiegd op haar schoot. 
Zoals een moeder haar zoon troost, 
zo zal ik jullie troosten.” 
 
Onze vragen blijven voorlopig 
misschien onbeantwoord, maar we 
kunnen erop vertrouwen dat Hij 
deze invasie in een bredere context 
ziet en een machtig doel heeft voor 
Zijn volk. Dus, nu we vragen: “Hoe 
lang, HEER?”, laten we Davids goede 
voorbeeld volgen en vertrouwen in 
een goede Vader. Want de Heer is 
goed en Zijn liefde is oneindig.

 
Mijn vrienden, de Heer weet dat 
we vragen hebben en is er voor 
ons terwijl we het ‘waarom’ van 
wat er in Oekraïne aan de hand is 
proberen te begrijpen. Hij hoort 
zowel onze uitgesproken als onze 
onuitgesproken zorgen. En Hij 
wil dat we op Hem vertrouwen. 
Net als David eindigde bij de 
eeuwige liefde van God, kunnen 
ook we vertrouwen dat God zal 
zegevieren.
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UPDATE 
NOODSITUATIE 
KINDEREN
DOOR DON HORWITZ 

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een catastrofale 
noodsituatie voor kinderen, die de onophoudelijke 
gevechten die in het hele land plaatsvinden aan den 
lijve meemaken. Deze getraumatiseerde kleintjes 
worden gedwongen te schuilen in schuilkelders, 
koude metrostations en donkere kelders, vaak dagen 
achtereenvolgens terwijl ze opgeschud worden door luide 
explosies. Met onze levensreddende programma’s voor 
kinderen hebben we noodprocedures ingesteld om de 
kinderen in onze gemeenschappen te beschermen en ze 
tegelijkertijd de liefdevolle zorg te bieden die ze zo hard 
nodig hebben.
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UPDATE NOODSITUATIE KINDEREN

MMoett jee doorr hett waterr gaann –– ikk benn bijj je;; off doorr rivierenn –– 
jee wordtt niett  meegesleurd.. Moett jee doorr hett vuurr gaann –– hett 
zall jee niett verteren,, dee vlammenn zullenn jee niett verschroeien.
Isaiah 43:2
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CENTRUM SPECIALE BEHOEFTEN

D e invasie is extra zwaar geweest voor kinderen met een beperking en e invasie is extra zwaar geweest voor kinderen met een beperking en 

het constant moeten vluchten kan gewoon te veel worden voor deze het constant moeten vluchten kan gewoon te veel worden voor deze 
kinderen. Ze kunnen ontroostbaar worden en zelfs zichzelf iets aandoen.  kinderen. Ze kunnen ontroostbaar worden en zelfs zichzelf iets aandoen. 
 
Een aantal weken geleden meldde Tanya zich huilend bij ons centrum. Een aantal weken geleden meldde Tanya zich huilend bij ons centrum. 
Ze vertelde ons dat haar zoon Stepan zwaar gehandicapt is door Ze vertelde ons dat haar zoon Stepan zwaar gehandicapt is door 
hersenverlamming en lijdt aan levensbedreigende toevallen waarbij hij hersenverlamming en lijdt aan levensbedreigende toevallen waarbij hij 
moeite met ademen heeft en het bewustzijn kan verliezen.  moeite met ademen heeft en het bewustzijn kan verliezen. 

UPDATE NOODSITUATIE KINDEREN
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Tanya heeft al vaak de hulpdiensten Tanya heeft al vaak de hulpdiensten 
moeten inschakelen om Stepans moeten inschakelen om Stepans 
leven te redden tijdens zijn toevallen. leven te redden tijdens zijn toevallen. 
Epileptische aanvallen zoals deze Epileptische aanvallen zoals deze 
kunnen gedempt worden met kunnen gedempt worden met 
speciale medicijnen, maar helaas zijn speciale medicijnen, maar helaas zijn 
deze niet verkrijgbaar in Oekraïne.  deze niet verkrijgbaar in Oekraïne.  
  
We zijn meteen overgegaan tot We zijn meteen overgegaan tot 
actie en hebben deze moeder en actie en hebben deze moeder en 
zoon ondergebracht in ons Special zoon ondergebracht in ons Special 
Needs-programma, waar we zijn Needs-programma, waar we zijn 
begonnen met de revalidatiediensten begonnen met de revalidatiediensten 
en levensreddende zorg die Stepan en levensreddende zorg die Stepan 
nodig heeft om stabiel en veilig te nodig heeft om stabiel en veilig te 
blijven. Tegelijkertijd bieden we blijven. Tegelijkertijd bieden we 
nu de liefdevolle ondersteuning nu de liefdevolle ondersteuning 
en gespecialiseerde begeleiding en gespecialiseerde begeleiding 
aan Tanya die ze nodig heeft om aan Tanya die ze nodig heeft om 
Stepan te helpen tijdens zijn ernstige Stepan te helpen tijdens zijn ernstige 
toevallen. toevallen. 

Laten we samen deze moeder 
steunen en haar de kracht van 
christelijke liefde tonen door 
er samen voor te zorgen dat 
Stepan de speciale medicijnen 
krijgt die hij nodig heeft 
voor het dempen van zijn 
levensbedreigende toevallen.
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MITZVAH-SCHOOL  

De gevolgen van deze oorlog zijn 
enorm uitdagend en verstorend 
geweest voor de ruim 200 

kansarme Joodse kinderen die naar 
onze Mitzvah-school gaan. Mitzvah is 
altijd een veilige plek voor de kinderen 
geweest, waar ze konden ontsnappen 
aan de extreme en meedogenloze 
armoede waarin zij gedwongen zijn te 
leven. Toen er granaten en raketten 
in begonnen te slaan in de buurt van 
de school, hebben we de moeilijke 
beslissing genomen om tijdelijk de 
deuren te sluiten en alle lessen op 
afstand te geven via het internet. Om 
te zorgen dat onze kinderen veilig zijn 
tijdens deze crisis, zijn we ook online 
psychologische zorg gaan verlenen en 
bezorgen we hun dagelijks maaltijden 
aan huis.  

UPDATE NOODSITUATIE KINDEREN

Ik ben zo trots op al onze leraren, 
psychologen, maatschappelijk werkers 
en ondersteunend personeel voor het 
harde werk dat ze leveren om al onze 
leerlingen te voorzien van de diensten 
en zorg die ze gewend zijn wanneer 
ze naar school komen. Inmiddels is 
Mitzvah heropend en volgen al onze 
leerlingen hun lessen weer veilig in 
hun eigen klaslokaal!
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KADIMA YOUTH ALIYAH-PROGRAMMA
met elkaar in contact konden blijven 
om hun angsten en zorgen over de 
voortdurende oorlog te delen.  

 
Toen de strijd verschoof richting 
Oost-Oekraïne, boden onze 
tieners zich aan als vrijwilliger om 
voedselpakketten samen te stellen 
voor de overlevenden van de 
Holocaust en oudere Joodse mensen 
in de regio. Wat een zegen was het 
voor deze kinderen om zelf iets te 
kunnen bijdragen om anderen te 
helpen tijdens deze zware periode. 
En inmiddels is Kadima weer volledig 
heropend en komen de kinderen als 
vanouds bij elkaar tijdens hun lessen!   

O m de jongeren in het 
programma te beschermen, 
moest ons Kadima-programma 

tijdens het begin van de invasie tijdelijk 
stoppen met lesgeven op locatie. In 
plaats daarvan zijn we overgegaan op 
online lessen en online therapeutische 
groepsgesprekken, zodat ze allemaal 
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SAVING & BLESSING OUR SUFFERING CHILDREN

KINDERTEHUIS KALANIOT

T oen Russische troepen de steden 
en dorpen in de regio van ons 
kindertehuis Kalaniot begonnen 

te omsingelen, hebben we besloten al 
onze kinderen en medewerkers naar 
veilige locaties te brengen, weg van de 
strijd. Dit was een zeer complexe maar 
noodzakelijke operatie om te zorgen dat 
niemand risico zou lopen als gevolg van 
de bombardementen en raketaanvallen 
op het gebied. Godzijdank is deze 
delicate actie succesvol verlopen en 
zijn alle kinderen, die al zoveel trauma’s 
hebben opgelopen in hun leven, goed 
verzorgd en in veiligheid gebracht. 

UPDATE NOODSITUATIE KINDEREN

Good News Update / 19



Sinds 15 april is de vijand verdreven uit 
het gebied rond Kalaniot en is het er nu 
weer veilig. Daardoor hebben we onze 
kinderen veilig terug kunnen laten keren 
naar ons warme en liefdevolle thuis. Ze 
waren allemaal ongelofelijk blij om weer 
samen te zijn en hun dagelijkse routine 
weer te kunnen oppakken.

Mijn familie, onze kinderen 
verdienen zoveel liefde en 
aandacht in deze stressvolle 
tijden van grote angst. Het 
is extreem traumatisch 
voor ze om hun vertrouwde 
omgeving en routines te 
moeten achterlaten, dus bid 
alstublieft voor ze en blijf uw 
liefdevolle boodschappen 
sturen naar onze kleintjes. 
Zo voelen zij zich geliefd en 
gewaardeerd. 

Moge God u zegenen, voor het 
zegenen en het redden van de 
verloren kinderen van Israël. 
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Negentig jaar geleden creëerde Jozef Stalin een kunstmatige Negentig jaar geleden creëerde Jozef Stalin een kunstmatige 
hongersnood in Oekraïne, wat leidde tot de dood van naar hongersnood in Oekraïne, wat leidde tot de dood van naar 
schatting 3,9 miljoen mensen. Op dit moment probeert Vladimir schatting 3,9 miljoen mensen. Op dit moment probeert Vladimir 
Poetin, wiens invasie weinig vorderingen maakt op het slagveld, Poetin, wiens invasie weinig vorderingen maakt op het slagveld, 
hetzelfde: Oekraïners op de knieën dwingen door honger in te hetzelfde: Oekraïners op de knieën dwingen door honger in te 
zetten als wapen. zetten als wapen. 

OEKRAÏNE DOOR 
UITHONGERING
OP DE KNIEËN 
GEBRACHT 
DOOR DON HORWITZDOOR DON HORWITZ
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OEKRAÏNE DOOR UITHONGERING OP DE KNIEËN GEBRACHT

“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
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VOEDSELDISTRIBUTIE

I n veel Oekraïense regio’s is voedsel inmiddels amper verkrijgbaar, n veel Oekraïense regio’s is voedsel inmiddels amper verkrijgbaar, 
omdat Russische troepen supermarkten, voedseldistributiecentra, omdat Russische troepen supermarkten, voedseldistributiecentra, 
boerderijen en aanvoerroutes vernietigen. Dit alles brengt onze Joodse boerderijen en aanvoerroutes vernietigen. Dit alles brengt onze Joodse 

broeders en zusters in acuut gevaar: de hongersdood ligt op de loer.   broeders en zusters in acuut gevaar: de hongersdood ligt op de loer.   

OEKRAÏNE DOOR UITHONGERING OP DE KNIEËN GEBRACHT
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Mijn familie, om iets te doen 
aan deze levensbedreigende 
situatie hebben we twee nieuwe 
voedseldistributiecentra geopend 
die een breed assortiment aan 
noodzakelijke levensmiddelen en 
humanitaire hulpgoederen leveren 
aan onze lijdende Joodse broeders 
en zusters. Voedsel en hulpgoederen 
kunnen persoonlijk worden 
afgehaald of rechtstreeks worden 
bezorgd bij degenen die niet in staat 
zijn naar onze centra te komen. 
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OEKRAÏNE DOOR UITHONGERING OP DE KNIEËN GEBRACHT

VERA EN ANTON

Foto genomen in 2020

M
ogelijk herinnert u zich 
Vera en Anton nog, die 
elkaar hebben ontmoet 
toen ze werkzaam waren 

op de rampplek van Tsjernobyl. 
Het doet mij verdriet u te moeten 
mededelen dat Vera haar geliefde 
Anton heeft verloren aan kanker 
toen de oorlog begon. Jarenlang 
streed hij tegen de ziekte en nu staat 
zij er alleen voor. Toen Russische 
troepen haar dorp innamen, mocht 
er niemand meer in of uit. We 
waren daarom niet in staat haar 
te voorzien van het voedsel en de 
geneesmiddelen die ze dagelijks 
nodig heeft. 
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Na een paar weken van intense 
gevechten slaagde het Oekraïense 
leger erin Vera’s dorp terug te 
veroveren en een humanitaire 
corridor op te zetten om 
hulpgoederen te laten arriveren. 
We zijn onze zuster meteen te 

uitgehongerd en pijnlijdend aan. 
Godzijdank waren we in staat om 
Vera op tijd te bereiken met de 
levensreddende zorg waar ze volledig 
afhankelijk van was. 
 
Momenteel lijden tienduizenden 
van onze Joodse broeders en 
zusters in Oekraïne honger, 
geïsoleerd en eenzaam vanwege 
deze verschrikkelijke oorlog en de 
levensbedreigende humanitaire 
crisis die het heeft veroorzaakt. Er is 
geen moment te verliezen om deze 
ondervoede mensen te redden, want 

Ik bid dat u ons blijft 
steunen en bereid bent 
ons te helpen onze 
voedseldistributiecentra 
uit te breiden, zodat we de 
duizenden mensen kunnen 
bereiken die afhankelijk 
zijn van onze maaltijden 
en hulpgoederen om te 
overleven.
 
Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp die het 
mogelijk maakt onze lijdende 
Joodse broeders en zusters te 
zegenen en te redden. 

de dood kan in een kwestie van 
dagen optreden. 

Good News Update / 26



NOOD-ALIYAH 
EN REDDING
 DOOR DON HORWITZ 

Aliyah is altijd het hart en de ziel geweest van onze 
liefhebbende bediening en onze door God gegeven missie 
hier bij CCI. Om onze lijdende Joodse broeders en zusters 
te kunnen redden, hebben we een speciaal nood-Aliyah-
team opgezet, dat zo snel mogelijk alle noodformulieren 
verwerkt die nodig zijn om naar Israël te kunnen evacueren. 
Vervolgens brengen wij onze broeders en zusters de grens 
over naar een buurland waar Israëlische functionarissen 
met ze spreken en hun Aliyah goedkeuren. Wat een zegen!
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““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

NOOD-ALIYAH EN REDDING
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kunt amper opstaan, maar het enige 
waar u aan kan denken is uw dochter. 
Rook vult de kamer en u kunt amper 
zien, maar op handen en voeten zoekt 
u naar haar. Eindelijk vinden uw handen 
elkaar en begint u beiden te huilen.  
 
Dit is het verhaal van Inna, Olga en Sveta 
die ons kantoor bezochten nadat een 
grote bom insloeg op het binnenterrein 
van een nabijgelegen pand, waardoor 

verwoest. Ze wisten meteen dat het te 

P robeert u zich het volgende scenario 
eens voor te stellen: 
 

U bent een alleenstaande moeder en 
woont met uw dochter en oude moeder in 
een klein dorpje buiten Kiev in Oekraïne. 
Het is woensdagavond en u poetst nog 
even de keuken terwijl uw dochter zich 
klaar maakt voor het slapengaan. Morgen 
wil ze iets eerder dan normaal op school 
zijn omdat ze een presentatie moet 
houden voor haar klas. Het is een avond 
als alle andere, ware het niet dat er een 
Russische troepenopbouw plaatsvindt aan 
de grens van uw land. Maar u doet het een 
beetje af, niet in staat om te geloven dat er 
daarwerkelijk een invasie zal plaatsvinden. 
U stapt uw dochters slaapkamer binnen, 
kust haar op de wang en stopt haar in.  
 

een enorme explosie, de ramen van uw 

de kameer geblazen. U bent beduusd en 

NOOD-ALIYAH EN REDDING
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gevaarlijk was om in Oekraïne te blijven 
en wilden naar Israël verhuizen, waar 
zij zich veilig voelden. Nadat we ze 
hebben geholpen hun documentatie 
te regelen, zijn ze veilig naar een 
buurland gebracht waar Israëlische 
functionarissen hun Aliyah hebben 
goedgekeurd! 
 
Godzijdank woont deze familie 
inmiddels in Rehovot in Israël, waar ze 
beginnen te wennen aan hun nieuwe 
thuis. Ze zijn alle drie begonnen met 
het leren van Hebreeuws en Olga gaat 
al naar haar nieuwe school. Op korte 
termijn zal het leven uitdagend zijn voor 
ze, maar met Gods hulp overwinnen 
ze de traumatische gebeurtenissen die 
ze hebben meegemaakt en gaan ze op 
weg naar een gezonde en gelukkige 
toekomst.

 
Mijn familie, ik wou dat ik 
kon zeggen dat dit verhaal 
een uitzondering was, maar 
dat is helaas niet zo. Met 
uw gebeden en liefdevolle 
giften kunnen we doorgaan 
met het redden van onze 
lijdende Joodse broeders en 
zusters en hen gezond en wel 
thuisbrengen naar Israël. 
 
Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw samenwerking in deze 
door God ingegeven missie.    
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Hier volgen drie dingen die we nu al 
kunnen doen: 
 
1.  Bidden in de naam 
van Jezus  
Velen van ons weten niet goed waar 
we precies voor moeten bidden. Er 
zijn echter manieren om met precisie 

bijvoorbeeld bidden voor: 
 
• De gewonde soldaat 
• Het gevluchte weeskind 
• De zieke ouderen 
• De regeringsleiders 
• De voedsel-/hulpdistributie 
 

WAT WIL GOD DAT WIJ OP  
MOMENTEN ALS DEZE DOEN?

Good News /  FEATURE

E r is een groot gevoel van 
hulpeloosheid nu we moeten 
toekijken hoe deze crisis zich 
in Oekraïne afspeelt. Talloze 

krantenkoppen, foto’s en video’s geven 
een beeld van het immense leed dat 
mensen doormaken en ons hart breekt. 
 
Als christenen stellen velen van ons 
de vraag: ‘Wat wil God dat wij op 
momenten als deze doen?’ Ik geloof 
dat we samen deel kunnen uitmaken 
van de oplossing: een oplossing die 
God uiteindelijk de glorie geeft en hulp 
biedt aan onze broeders en zusters in 
Oekraïne. 
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In de naam van Jezus kunnen we 
bidden voor waarheid in plaats 
van leugens, genezing in plaats van 
wonden en vrede in plaats van chaos. 
 
En wanneer we niet weten waar 
we voor kunnen bidden, kunnen 
we erop vertrouwen dat de Heilige 
Geest voor ons pleit met woordloze 
zuchten (Romeinen 8:26). 
 
Onderschat u alstublieft niet hoe 
belangrijk bidden is. Het is niet 
onze laatste verdediging, het is 
onze voornaamste en krachtigste 
voorhoede, in Jezus’ naam. 
 
2. Citeer de Bijbel aan 
de vijand  
Een van de meest inspirerende 
voorbeelden van kracht was 
toen Jezus Satan tegenkwam na 
40 dagen vasten. Fysiek was Hij 
verzwakt, maar spiritueel was Hij 
sterk in de macht van Gods woord. 
 
Wanneer we ons zwak en hulpeloos 
voelen, kunnen we de Bijbel citeren 
om de vijand tegenstand te bieden. 
Denk aan Psalm 91:4, waarin staat: 
“Met zijn wieken bedekt hij je, onder 
zijn vleugels vind je bescherming. 
Zijn trouw is een groot schild en een 
beschermende muur.” 
 
Spreek de Bijbel uit met kracht en 
gebruik het wapen van de waarheid 
tegen de vijand. 
 

3.  Blijf hoopvol  
Er lijken donkere wolken boven ons 
samen te trekken. Vrede is moeilijk te 
vinden en hoop is aan het vervagen. 
God werkt echter actief in de harten 
van mensen overal ter wereld om het 
Evangelie te vervullen. Hoewel het 
lijkt dat Hij Zijn tijd neemt, kunnen 
we ons troosten met de gezegende 
hoop waarvan we zijn verzekerd, via 
Jezus Christus onze Heer. 

 
Niets valt buiten Zijn soevereiniteit 
en niemand valt buiten Zijn liefde. 
Bedankt voor uw trouwe gebeden, 
uw volharding in het Heilige Woord 

zal overwinnen. Ik ben dankbaar dat 
ik deze reis met u mag maken.

In het licht van de wreedheden 
in Oekraïne, en de benarde 
situatie van onze dierbare 
Joodse broeders en zusters: 
plaats uw hoop in God. 
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U , onze liefhebbende familie, die er 
zo trouw staat en nauw met ons 
samenwerkt om onze Joodse broeders 

en zusters te zegenen en te redden, nu zij zo 
zwaar lijden in de oorlogsgebieden in Oekraïne. 
Wij zijn dagelijks dankbaar voor al uw gebeden, 
woorden van bemoediging en liefdevolle 
steun die ons in staat stelt om samen gehoor 
te geven aan Gods oproep om Israël en onze 
lijdende Joodse broeders en zusters te zegenen. 

V oor Zijn vertrouwen in ons om Zijn 
verloren kinderen te verzorgen en 
te genezen, kinderen die al hun hele 

leven gedwongen zijn in zulke vreselijke en 
gevaarlijke omstandigheden te leven. Wij zijn 
ook dankbaar dat Hij ons heeft gezegend met 
ons lieve personeel: de reddingswerkers en 
therapeuten die onbaatzuchtig doorwerken 

zodat we hen kunnen helpen op te staan en 
ze thuis kunnen brengen naar het Land dat Hij 
voor hen heeft ingericht.    

V oor het beschermen van onze 
lieve kleintjes in ons kindertehuis 
Kalaniot, toen we ze al die keren 

moesten verplaatsen om te ontkomen aan 
de bombardementen en raketaanvallen die 
ze bestookten. Wij danken God ook voor het 
openstellen van een veilige route waarlangs 
onze teams konden reizen terwijl wij Zijn 
dierbare kleintjes in onze armen hielden en 
ze in veiligheid brachten, zoals Hij van ons 
gevraagd heeft. 

Wij danken God voor:

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

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

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

dochters van de einden der aarde.  (Jesaja 43:5-6)
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Onze zuster Anna  
die zo tragisch haar geliefde echtgenoot Abram heeft 
verloren, nadat de stress van deze verschrikkelijke 
oorlog bij hem een plotselinge fatale hartstilstand 
teweegbracht. Na 58 jaar gelukkig getrouwd te zijn, 
trof ons reddingsteam Anna alleen en uitgehongerd 
aan. Bid alstublieft dat deze dierbare overlevende 
van de Holocaust zal herstellen met onze zorg en kan 
genezen in onze liefdevolle omarming. 

 
Onze zuster Vera 
die eveneens honger lijdt en alleen is nadat ze haar 
geliefde echtgenoot verloor aan de kanker waar hij 
zoveel jaren tegen heeft gestreden. Bid alstublieft dat 

die ze heeft doorstaan voordat we haar recentelijk 
konden redden, en dat zij via onze zegen de kracht 
vindt om weer op te staan.

Stepan 
die lijdt aan ernstige hersenverlamming en 
levensbedreigende epileptische aanvallen die hem 
ademnood geven en zelfs het bewustzijn doen 
verliezen. Bid alstublieft dat Stepan begint te genezen 
onder onze liefdevolle zorg en dat we door kunnen 
gaan met het bieden van de specialistische medicatie 
die hij zo hard nodig heeft om zijn toevallen te dempen. 

Bid alstublieft voor:

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

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 
liefdadigheid en gehoor geven aan Gods roep om Zijn verloren en lijdende 

kinderen te zegenen en thuis te brengen naar Israël. 
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