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Shalom

I k hoop dat deze herfst editie 
van onze “Good News” Update 
u en uw naasten gezond en 
wel vindt. Ik wil u ook met 

heel mijn hart bedanken dat u deel 
uitmaakt van onze liefdevolle familie 
en de door God gegeven missie 
onze lijdende Joodse broeders en 
zusters te verzamelen, te zegenen 
en gezond en wel thuis naar Israël 

te brengen. Alleen vanwege uw 
liefde en toewijding aan onze 
missie zijn wij in staat meer Joodse 
levens te redden dan ooit tevoren. 

Ik denk dat het overbodig is om 
te zeggen dat wij allen in zeer 
uitdagende tijden leven terwijl er 
zoveel onzekerheden zijn in deze 
wereld die maar blijft veranderen. 
Eerst was er COVID, toen de 
oorlog in Oekraïne, en nu komt 

tijden zwaar worden. Perioden 
als deze kunnen vaak niveaus 
van frustratie en hopeloosheid 
opwekken, waardoor velen het 
gevoel krijgen dat zij niets kunnen 
doen om verandering teweeg 
te brengen. Maar dit is niet 
daadwerkelijk het geval. 

God daagt ons op dit ogenblik niet 
alleen uit maar hij heeft ook een 
plan om de wereld te veranderen 
via een ieder van ons. God wil 
dat wij zijn liefde tonen aan hen 
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overlevenden van Israël terug 
te brengen, dat is nog maar het 
begin. Ik zal je maken tot een licht 
voor alle volken, opdat de redding 
die ik brengen zal tot aan de 
einden der aarde reikt.”
Jesaja 49:6

Mijn familie, wij hebben nog 
zoveel werk te doen en nog zoveel 
meer Joodse levens die gezegend 
en gered moeten worden. 

liefde onder uw vrienden, buren 

aan te sluiten bij deze missie die 

Ik wil u nogmaals bedanken 
dat u zulke gewaardeerde 
leden van onze liefdevolle 
familie hier bij Christians Care 
International bent. Moge God 
u overvloedig zegenen voor uw 
hulp in het herstel van Israël en 

Joodse broeders en zusters.

Don Horwitz

aan hen die lijden in de wereld. 
Door Gods liefde te verspreiden 
kunnen wij door de duisternis 
in de wereld heenbreken en dit 
vervangen met Zijn licht. 

Ons dienen bestaat uit 
liefhebbende familie van 

geven aan Gods roeping om 
Israël en onze lijdende Joodse 
broeders en zusters te zegenen. 
Samen door middel van onze 
daden van liefde, blazen 
wij nieuw leven in lijdende 

Joodse mensen, kinderen en 
gezinnen terwijl wij ze gezond 
en wel terug brengen naar 
Israël. Wanneer wij blijven 
ondersteunen in deze door God 
gegeven missie zal Israël snel 
doen waarvoor Israël gemaakt is 
om te doen en ook zo goed kan 
doen. Het zal alle volken tot God 
brengen.  

De HEER zei tegen mij: “Dat je mijn 
dienaar bent om de stammen 
van Jakob op te richten en de 
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Heer, wij komen tot u voor onze 

Joodse broeders en zusters die 

extreme vervolging ondergaan. 

Wees alstublieft hun kracht en 

schild! Sta voor hen, met hen en 

achter hen en bescherm hen met Uw 

grote liefde.
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Deze aanhoudende oorlog in Oekraïne heeft een humanitaire crisis 
veroorzaakt, die niets minder dan rampzalig is voor de kinderen, die 
blootgesteld worden aan de afschuwelijke verwoesting en dood die zich om 
hen heen voltrekt. Te veel van deze kleintjes hebben dingen gezien die geen 
enkel kind ooit zou mogen zien, en lijden nu aan ernstige psychologische 
problemen die onmiddellijk moeten worden behandeld.

God roept ons op om Zijn lijdende en verloren kinderen in Oekraïne 
te redden. Samen met uw liefde en inzet kunnen wij de levens van 
lijdende kinderen zoals Vlad, Sasha en Olga zegenen door hen naar 
ons levensreddende Kalaniot Kindertehuis te brengen en hun de 
rehabilitatiediensten en de liefdevolle verzorging te geven die zij zo hard 
nodig hebben om te kunnen genezen. 

SPECIALE SECTIE
DE KINDEREN VAN DE OORLOG
DOOR DON HORWITZ 

 Maarr ditt iss watt dee Heerr zegt:
“Tochh zegtt dee HEER:: Gevangenenn wordenn dee strijderr ontnomen,, dee 

tirann zall zijnn buitt verliezen.. Wiee eenn gedingg voertt tegenn jou,, zall ikk inn eenn 
gedingg bestrijden,, enn ikzelff zall uww kinderenn redden.” Jesaja 49:25
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D Kalaniot Kindertehuis binnen. Tijdens een intense periode van 
bombardementen werden Vlad en zijn moeder gedwongen hun 

hun huis insloeg en het voor hun ogen verwoestte. Vlad was ernstig 

gebeurtenis, maar ook omdat hij zag hoe zijn moeder zwaar gewond raakte 
bij de explosie.   

SPECIALE SECTIE : DE KINDEREN VAN DE OORLOG

VLAD
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Deze lieve jongen lijdt nu aan 

en zware paniekaanvallen. Jammer 
genoeg blijft Vlad op elk hard geluid 
reageren door huilend naar een hoek 
te rennen en vervolgens zijn hoofd met 
zijn handen te bedekken. Onze goed 
opgeleide therapeuten staan tijdens 

zijn zijde om hem te troosten en hem 
te verzekeren dat hij nu veilig is. 
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Duit Mykolaiv, Oekraïne. Toen 

was haar moeder 9 maanden 
zwanger en besloot het gezin 
naar de kelder van hun gebouw te 

tegen de aanvallen van de artillerie. 

SASHA

Het leven in de kelder was zwaar, 
want er was geen stromend 

vader verzamelde vuil regenwater 
en kookte dat, zodat ze allemaal 
gehydrateerd konden blijven. Na 
een week zo geleefd te hebben, 
sloeg er een grote bom in hun 

SPECIALE SECTIE : DE KINDEREN VAN DE OORLOG
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gebouw, die een enorme verwoesting 

bewoners die besloten hadden in 

omgekomen.  
 
Sasha en haar familie ontsnapten 

Kindertehuis gaan wonen. Zij staat 

dagprogramma, waar zij met 

behandeling van het trauma en de 

waar zij zo onder lijdt.  
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Onlangs, op een donkere en 

en haar moeder eindelijk aan 

in een taxi. Zij reden meer dan 
veertien verraderlijke uren door 
meerdere oorlogsgebieden heen 
om uiteindelijk ons Kalaniot 
Kindertehuis te bereiken. Wij namen 
Olga onmiddellijk op, en er werd 
vastgesteld dat zij 24 uur per dag 

Dhaar moeder in het bezette 
gebied van Donetsk, Oekraïne. 

De buurt van het gezin lag onder 

stress van de voortdurende explosies 
om haar heen, samen met het dagelijks 
trauma van het zien van dood en verderf, 
zorgden ervoor dat Olga uiteindelijk 

OLGA

SPECIALE SECTIE : DE KINDEREN VAN DE OORLOG
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het ernstige trauma waaraan zij leed 
te behandelen. Vandaag woont Olga 
veilig in ons liefdevol huis, waar zij 
vorderingen begint te maken op haar 
lange weg naar herstel. 

Wat een zegen is het dat wij 
deze kostbare kinderen de 
levensreddende diensten 
kunnen verlenen die zij zo 
dringend nodig hebben om 
te genezen. Laten we ook de 
duizenden Joodse kinderen 
niet vergeten die nog steeds  
lijden en die onze liefdevolle 
zorg onmiddellijk nodig 
hebben.  

Moge God u overvloedig 
zegenen terwijl u met ons 
samenwerkt om de verloren 
kinderen van Israël te 
zegenen en te redden. 
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te vrezen, maar goedsmoeds te zijn. 
Hij zei: “Ik heb dit gezegd opdat de 
wereld vrede vindt bij mij. Jullie zullen 
het zwaar verduren te krijgen in deze 
wereld, maar houd moed: ik heb deze 
wereld overwonnen.” (Johannes 16:33) 
 
Mijn vrienden, Jezus heeft de wereld en 
elke oorlog daarin reeds overwonnen. 

T erwijl de duisternis blijft hangen 
over Oekraïne en over onze 
dierbare Joodse broeders en 
zusters die daar wonen, hopen 

“U bent het die mijn lamp zal aanste-
ken, u HEER, mijn God, verlicht mijn 
duisternis, met u storm ik af op een 
legerbende, met mijn God beklim ik 
de hoogste muur.” Psalm 18:28-29

Good News /  FEATURE

KRIJGERS 
VAN HET LICHT
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Hij is onze hoop van nu en onze 

naar deze tijd en plaats geroepen om 

door zijn eindeloze bron van liefde. 
Een krijger zijn betekent niet altijd om 

Zoals 2 Korinthe 10:4 ons herinnert: 
“De wapens waarmee wij ten strijde 
trekken dienen niet ons eigen belang, 

wapens zijn... 
 
• Onophoudelijke gebeden 
• Onwankelbare liefde 
• Oneindige steun 
• Onverbiddelijk geloof 
 

in Oekraïne en daarbuiten. Wij zijn niet 
hulpeloos in deze strijd! 
 
Vandaag moedig ik u aan om Efeziërs 

u voor te stellen dat u elk stuk van de 
geestelijke wapenrusting aantrekt als 
voorbereiding op de strijd. Beginnend 
met de gordel der waarheid, voegt 

het Evangelie aan, klaar om in vrede 

des geloofs op en zet de helm des heils 
op. Tenslotte, hanteer het zwaard van 
de geest – welke het woord van God is. 

van Jezus weerspiegelen en u toerusten 
om stand te houden in deze donkere 

 
 
Dank u, medestrijders, voor uw 
moedige daden van vriendelijkheid 
en uw voortdurende steun voor 
onze Joodse broeders en zusters in 
Oekraïne. Ik prijs God voor uw trouwe 
volharding en uw bereidheid om te 

in de komende dagen, om standvastig 
te blijven in het geloof, elk stuk van de 
goddelijke wapenrusting te tooien en 
houd u staande met Christus Jezus. 

Moge God ons allen zegenen 
terwijl wij voorwaarts gaan als 
één kracht - een kracht van licht 
die de duisternis doorboort met 
de liefde van Christus. Ik ben 
dankbaar dat ik met u op deze 
reis ben.
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ZEGEN EN REDDING 
JOODSE GEZINNEN
 DOOR DON HORWITZ

Persoonlijke Verhalen

ANNA & SERGE
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H et breekt mijn hart te zien 
dat Joodse gezinnen zoals 
Anna en Serge gedwongen 

worden voor hun leven te rennen, 
nadat zij zo hard gewerkt hebben om 
hun Joodse wortels te behouden en 
te beoefenen. Het paar ontmoette 
elkaar en werd verliefd toen zij naar 
de universiteit gingen in Luhansk, 
Oekraïne en zij trouwden kort nadat 
zij afgestudeerd waren. Het was hun 
droom om een huis te kopen en een 

In 2013 begonnen hun dromen uit 

Persoonlijke Verhalen / ZEGEN EN REDDING JOODSE GEZINNEN

geboren werd. Amper een jaar na 

uit rond Luhansk, waarbij honderden 
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hun gezinsplannen tijdelijk 

omstandigheden uiterst gevaarlijk 
waren, verloren zij beiden nooit hun 
geloof dat Luhansk altijd hun thuis 
zou blijven.  

Pas in 2018 zou Anna opnieuw 
bevallen. Eerst werd Alex geboren 
en daarna Dima in 2020. Eind 

zwanger was van een tweeling! 
Wat een zegen!

Hun kinderen opvoeden in een 

Persoonlijke Verhalen / ZEGEN EN REDDING JOODSE GEZINNEN

stressvol en uitputtend, maar zij 

en hun kinderen veilig te houden. 
Op een morgen, nadat een enorme 

stroomden en zei: “Er vertrekt 
vanmiddag een bus, waarmee jij 
en de kinderen naar Kiev moeten”. 

zwanger was, riep uit: “Nee! Ik ga niet 
zonder jou!” Serge zei toen: “Mijn 
liefste, je moet onze kinderen in 
veiligheid brengen en je moet veilig 
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wij weer samen zijn.” 
 
Na een angstaanjagende busreis 
kwamen Anna en de kinderen eindelijk 

Dit werd  hun nieuwe tijdelijke thuis 
waar wij hun een veilig onderdak, 
rehabilitatiediensten en de liefdevolle 
zorg bieden die zij nodig hebben om 
gezond en veilig te blijven.  
 

hij er zal zijn voor de geboorte van de 
tweeling. Ook de kinderen missen hun 

ze momenteel weg zijn van de dagelijkse 
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Personal Stories / ZEGEN EN REDDING JOODSE GEZINNEN

KATYA & VLAD

K atya en haar zoon Vlad zijn sinds de dag dat hij in haar leven atya en haar zoon Vlad zijn sinds de dag dat hij in haar leven 

toen hij nog maar 6 maanden oud was, zodat Katya niet toen hij nog maar 6 maanden oud was, zodat Katya niet 
alleen voor Vlad moest zorgen, maar ook degene was die als enige alleen voor Vlad moest zorgen, maar ook degene was die als enige 
verantwoordelijk was voor het onderhoud van het gezin.  verantwoordelijk was voor het onderhoud van het gezin. 
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“In het begin waren er zoveel 
uitdagingen die ik moest 
overwinnen,” zegt Katja. “Allereerst 
moest ik het feit aanvaarden dat mijn 
baby met Cerebrale parese geboren 

mijn eentje te doen. Maar toen ik op 
een morgen Vlad vasthield en in zijn 
lieve oogjes keek... begreep ik dat mijn 

om ervoor te zorgen dat er altijd in de 
behoeften van mijn kind zou worden 
voorzien.” 
 

Katja was mondig, maar zij wist dat 

hebben voor hulp. Haar netwerk 
van vrienden en buren kwam in 

niet alleen met veel liefde, maar 
hielp ook voor hem te zorgen, 
zodat Katya parttime kon werken 
om haar baby te onderhouden. 
Elke dag die voorbijging, werd Vlad 
sterker waardoor hij uiteindelijk 
kon opbloeien tot een jongeman 
die meer zou bereiken dan men 
ooit voor mogelijk kon houden.    
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Toen in hun stad Irpin hevige 

Vlad aan een rolstoel gekluisterd 
was, was Katja doodsbang dat zij niet 

zouden kunnen gaan om hem te 

een beslissing waarvan zij hoopte 
dat zij die nooit had hoeven nemen. 
Moest zij in Irpin blijven met haar 
liefhebbende groep vrienden die haar 
elke dag helpen, of moest zij naar een 
veiliger plaats verhuizen om haar 

deed wat elke liefhebbende moeder 
zou doen en verliet haar gehele 
ondersteuningssysteem om het leven 
van haar dierbare jongen te redden.    
 

Personal Stories /  ZEGEN EN REDDING JOODSE GEZINNEN
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Mijn familie, het is van het 
grootste belang dat wij alles 
doen om deze twee gezinnen 
te redden en ook de duizenden 
anderen die net als zij in groot 
gevaar verkeren om hun 
kostbare leven te verliezen.  
 
Samen met uw gebeden 
en speciale liefdevolle 
ondersteuning, kunnen wij de 
lijdenden onder onze hoede 
nemen en hen zegenen met 
de levensreddende diensten 
die hen gezond en veilig zullen 
houden. 

Moge God u zegenen dat u 
ons helpt om onze lijdende 
broeders en zusters in 
Oekraïne te zegenen en te 
redden. 

Katya en Vlad zijn net in ons 

humanitaire hulp en liefdevolle 
verzorging te geven die zij beiden 
zo hard nodig hebben, nadat zij 

laten.  
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Aliyah Programma. Vandaag voel Aliyah Programma. Vandaag voel 
ik mij een trotse papa terwijl ik ik mij een trotse papa terwijl ik 

verspreiden door hun voedsel en verspreiden door hun voedsel en 

onze eenzame en lijdende oudere onze eenzame en lijdende oudere 
Joodse broeders en zusters. Wat een Joodse broeders en zusters. Wat een 
zegen is het om hen Tzedakah te zegen is het om hen Tzedakah te 
zien beoefenen! En, wat een zegen zien beoefenen! En, wat een zegen 

vreugde in hun ogen terwijl wij hen vreugde in hun ogen terwijl wij hen 
gezond en wel opvoeden tot God. gezond en wel opvoeden tot God. 

I n de Joodse traditie is teruggeven n de Joodse traditie is teruggeven 

doen. Dit heet Tzedakah! Tzedakah is doen. Dit heet Tzedakah! Tzedakah is 
niet alleen geld geven aan hen die in niet alleen geld geven aan hen die in 
nood zijn, maar het is ook uw tijd en nood zijn, maar het is ook uw tijd en 
deskundigheid aan hen geven.  deskundigheid aan hen geven. 
 
Samen hebben wij heel veel Samen hebben wij heel veel 
geïnvesteerd in het opvoeden van geïnvesteerd in het opvoeden van 
de kansarme Joodse tieners die de kansarme Joodse tieners die 
deelnemen aan ons Kadima Jeugd deelnemen aan ons Kadima Jeugd 

Tzedakah Tzedakah Rechtvaardigheid! Rechtvaardigheid!
 Door Don HorwitzDoor Don Horwitz
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Mijn familie, er zijn op dit ogenblik duizenden lijdende Joodse tieners in 
Oekraïne, die in extreme armoede en levensgevaarlijke omstandigheden 

leven. Laten wij blijven samenwerken om hen te vinden en hen vervolgens 
te zegenen met de liefdevolle zorg, de levensreddende diensten en het 

onderwijs dat zij nodig hebben om weer op te staan! 

Moge God u overvloedig zegenen, omdat u ons helpt om de verloren 
kinderen van Israël te zegenen en thuis naar het Heilige Land te brengen!
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Het breekt mijn hart om te zien hoe onze oudere Joodse broeders 

en zusters tot God bidden om hen te komen halen in plaats van te 

leven in de rampzalige verwoesting en eenzaamheid die hun dagelijks 

leven doordringt. De ouderen hebben onze liefdevolle zorg nodig, en 

zij hebben die nu nodig voordat hun tijd om is. Laten wij samen hun 

tranen van leed omzetten in tranen van vreugde, terwijl wij samen een 

spoedactie op touw zetten om hen te redden en hun de liefdevolle zorg 

te geven waar zij zo wanhopig om vragen.  

“Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal 
ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik 
zal je steunen en beschermen.” Jesaja 46:4

CRISIS IN OEKRAÏNE
VERGETEN EN ALLEEN
DOOR DON HORWITZ 
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VALYA

CRISIS IN OEKRAÏNE VERGETEN EN ALLEEN

V die haar hele leven in extreem 
onderdrukte omstandigheden heeft 
geleefd. Hoewel deze lieve ziel nog 
steeds erg lijdt na een beroerte te 
hebben gehad, heeft zij nooit de hoop 
verloren om het geluk te vinden. 

Toen wij deze lieve zuster redde was 
zij helemaal alleen en had onmiddellijk 

Valya in ons Ouderenzorg Programma, 
waar wij haar met veel liefde 
verzorgen dat zij weer gezond wordt.  
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Dop wonderbaarlijke wijze de 

Toen wij deze lieve broeder vonden, leed 
hij aan extreme eenzaamheid en een 
reeks ernstige gezondheidsproblemen.

Vandaag is Dima veilig onder onze 
hoede, waar wij hem voorzien van zijn 

revalidatiediensten om hem te helpen 
met de gevolgen van de beroerte die 
hij onlangs heeft gehad. 

DIMA
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LUDA

T in haar appartement nadat 

ons meer dan 2 uur om haar ervan te 
overtuigen haar deur open te doen en 
ons binnen te laten. 

Toen wij eenmaal binnen waren, 
brak Luda in huilen uit en deelde de 

in een oorlogsgebied. Vandaag is onze 
zuster onder onze hoede, waar wij haar 
voorzien van haar dagelijkse maaltijden 
en begeleiding voor het trauma dat zij 
heeft opgelopen. 

CRISIS IN OEKRAÏNE VERGETEN EN ALLEEN
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VLAD

Toen wij bij Vlad thuis aankwamen, 

gevaarlijke omstandigheden, 
terwijl hij leed aan extreme 
eenzaamheid en aan een reeks 
ernstige gezondheidsproblemen die 
onmiddellijke behandeling vereisten. 

Mijn familie, er zijn duizenden 
bejaarde Joodse broeders en 
zusters in Oekraïne die onze 
liefdevolle zorg nodig hebben. Zij 
zullen zo ontzettend dankbaar 
zijn dat zij een liefdevolle vriend 
als u hebben, wanneer alle 
anderen hen opgegeven hebben. 

Uw gebeden en heel bijzondere 
geschenken van liefde zullen hen 
zegenen en helpen hun kostbare 
levens te redden. Moge God u 
zegenen voor het beantwoorden 
van zijn roeping om Israël en het 
Joodse volk te zegenen.   

Deze lieve broeder is nu veilig in 
ons Ouderenzorg Programma, waar 
wij hem voorzien van zijn dagelijkse 

zo naar verlangde.   
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NOOD - 
ALIYAH 
REDDING
  DOOR DON HORWITZ 

Terwijl de situatie in Oekraïne blijft verslechteren, werkt 
ons gespecialiseerde team van coördinators van Nood-
Aliyah, reddingswerkers en psychologen de klok rond om 
onze lijdende Joodse broeders en zusters uit de gevarenzone 
te halen en hen vervolgens zo snel mogelijk thuis naar Israël 
te brengen.

““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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af te maken. Wat een zegen! Helaas 

moment niet vergezellen, omdat 
zijn vader in het leger zit, maar 
hij hoopt van harte dat zij allen 
spoedig weer samen zullen zijn in 
het Heilige Land.

NOOD - ALIYAH REDDING

KADIMA JEUGD
ALIYAH
U wel van onze “Good News” 

update van 2021 die in ons 
Kadima Jeugd Aliyah Programma 
binnenkwam nadat hij in zijn hele 
jonge leven een immens trauma 
had opgelopen. Na maanden van 

team, begon Nikita op te bloeien en 
uit te groeien tot een zelfverzekerde 

 
 
Ik ben zo ontzettend trots u te 
kunnen vertellen dat Nikita zojuist 

Programma en naar Israël verhuist 
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willen maken. Anton verloor zijn 
geliefde vrouw aan kanker en heeft 
zijn kinderen opgevoed met de hulp 
van zijn moeder. 
 
Onlangs, tijdens een aanval op hun 

“Papa, waarom denken die mensen 

dat moment dat het tijd was om zijn 
dierbare familie uit deze waanzin te 
halen en hen in veiligheid te brengen 
in Israël.  
 
 

Mijn familie, samen met uw 
geschenk van liefde kunnen 
wij de lijdenden zegenen 
door hen veilig thuis te 
brengen naar Israël. Moge 
God u overvloedig zegenen, 
omdat u ons helpt Israël en 
het Joodse volk te zegenen.     

NOOD -
ALIYAH
I k wil u graag voorstellen aan de 

familie Kagen, die zojuist bij ons 
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Good News /  FEATURE

LEEF DE MISSIE

I k weet niet hoe het u vergaat, maar 
ik kijk sinds kort niet meer naar 
het avondnieuws. Om mijn angst 

ik besloten de media in mijn leven te 

gevoel van kalmte en vrede. Zoals het 

“Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat 
mij uw wegen gaan en leven,” dat ik goed 
voor de ziel heb gevonden.  
 

vrede ben ik ook in de verleiding 

binnensluipen – om te negeren wat er 
in de wereld gebeurt – zelfs de oorlog 
in Oekraïne. Het is gemakkelijk geweest 

om onbekommerd door te gaan, de 
realiteit ontwijkend dat onze dierbare 
broeders en zusters nog steeds 
midden in grote onrust en zware 
onderdrukking verkeren. Ik ben aan 
het ontdekken dat er een dunne lijn 
is tussen het behoeden van mijn hart 

goddelijke missie. 
 
Mijn vrienden, leven jullie de missie 

God, de koers aanhouden die God voor 

niet toestaan dat onze liefde verkoelt of 
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dat onze vriendelijkheid zelfgenoegzaam 
wordt. Laten wij luisteren naar Jezus 

wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de 

tot het einde, zal worden gered.”  
 
Onze Joodse broeders en zusters in 
Oekraïne hebben ons nodig om tot het 
einde toe stand te houden. Zij rekenen 
op ons om de missie vol te houden. Wij 
doen dit door: 

• Anderen lief te hebben zoals  
 Jezus liefhad 

• Dagelijks te bidden voor Oekraïne,  
 Rusland, en de wereld 

• De updates van Good News te  
 delen met anderen, hen   
 aanmoedigen om zich bij onze  
 missie aan te sluiten 

• Ons werk in Oekraïne voort te  
 zetten, ongeacht de obstakels die  
 op ons pad komen  

• Het terugbrengen van onze Joodse  
 broeders en zusters naar God en  
 Israël 
 

De waarheid is dat onze dierbare 
vrienden in Oekraïne niet de luxe 
hebben om de oorlog om hen heen 

in de realiteit van de nieuwskoppen 
die wij zo hard proberen te 

alles een doel, en zijn doel zal 
 

 
“Ik ben ervan overtuigd dat hij die 
dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voltooien op de dag van 
Christus Jezus.”. (Filippenzen 1:6) 
 

Onze trouwe God is nog 
steeds in beweging in 
Oekraïne – en daarbuiten. 
Hij werkt nog steeds door 
een ieder van ons heen om 
de mensen te dienen in de 
liefde van Christus. Laten wij 
dus verstandig zijn met de 
media die wij binnenhalen, 
maar laten wij ook ijverig 
blijven in het werk dat God 
ons heeft opgedragen. 

De missie leven met u, 
Jennifer
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Het voorzien van ons toegewijd 
en liefdevolle team van 
reddingswerkers, verpleegsters, 

die ter plaatse hun leven riskeren om onze 
Joodse broeders en zusters te redden, 
die op dit ogenblik zo erg lijden onder de 
levensbedreigende omstandigheden die 
Oekraïne teisteren. Wij danken ook God 
dat hij over onze teams waakt en hen veilig 
houdt in deze zeer gevaarlijke en onstabiele 
omgeving. 

V oor u, onze liefdevolle familie die 
dagelijks bidt voor het lijden en 
liefdevolle steun biedt aan onze 

Joodse broeders en zusters die onze 
levensreddende zorg zo hard nodig hebben. 
Wij danken God ook elke dag dat hij ons 

terwijl wij onvermoeibaar doorwerken aan 
het beantwoorden van zijn roeping om onze 
lijdende broeders en zusters te verzamelen, 
te zegenen en gezond en wel thuis naar 
Israël te brengen.  

Voor het feit dat Hij ons toestaat Zijn 
verloren en lijdende kinderen op 
te voeden en voor hen te zorgen in 

ons liefdevolle Kalaniot Kindertehuis. Hier 
bieden wij hun de levensreddende diensten 
en tedere liefdevolle zorg die zij zo hard nodig 
hebben, nadat zij zo zwaar getraumatiseerd 
zijn in hun jonge leven. Ook danken wij God 
dat hij alle kinderen en het personeel veilig en 

hele land voortwoeden.

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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Voor de 85-jarige Valya,   
een overlevende van de Holocaust, die wij lijdend en 
helemaal alleen aantroffen, terwijl zij onmiddellijk 
medische hulp nodig had. Bid alstublieft dat deze 
lieve zuster opstaat met behulp van onze liefdevolle 
zorg en verder geneest van de beroerte en andere 
ziekten die haar zoveel ongemak en pijn bezorgen in 
haar dagelijks leven.     
Voor Anna en haar kinderen, 
waar zij gedwongen waren hun huis in Luhansk te 
verlaten zonder Anna’s man en de geliefde vader van 
de kinderen. Bid alstublieft dat het hen allen goed 
blijft gaan onder onze liefdevolle zorg en dat hun 
vader veilig blijft terwijl hij zijn vaderland beschermt. 
Bid alstublieft ook dat de laatste maanden van Anna’s 
zwangerschap met haar tweeling goed verlopen en 
dat het gezin spoedig weer samen zal zijn.   

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 roeping om Zijn verloren en lijdende 
kinderen te zegenen en thuis te brengen naar Israël. 

Voor de 6-jarige Vlad, 
die nu in ons Kalaniot Kindertehuis woont, nadat 
hij en zijn moeder ternauwernood met hun leven 
ontsnapt waren toen een raketinslag hun huis 
verwoestte. Bid alstublieft ook dat de moeder van 
Vlad herstelt nadat zij gewond is geraakt en dat Vlad 
kan beginnen te genezen van het zware trauma waar 
hij nu zo onder lijdt. 
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