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Shalom

I k hoop dat deze Good News 
winter Update u en uw gezin 
gezond en wel aantreft 
en ik wil u ook een vrolijk 

kerstfeest en een gezegend en 
gelukkig nieuwjaar wensen!

Nu we het nieuwe jaar ingaan, 
zullen er voor ons allemaal veel 
uitdagingen zijn die we het hoofd 

moeten bieden en overwinnen. 
Op dit moment, terwijl ik dit 
schrijf, blijven bommen, raketten 
en kamikaze-drones vallen op de 
onschuldige mensen van Oekraïne. 
Deze afschuwelijke aanvallen zijn 
niet alleen hartverscheurend, 
maar ze worden ook gebruikt als 
een willekeurige vorm van terreur 
die bedoeld is om de wil van het 
Oekraïense volk te breken en te 
doden.  

Het belangrijkste in deze 
kritieke tijden is dat we de 
kracht van onze liefdesdaden 
niet uit het oog verliezen. 
Elke dag redden we lijdende 
Holocaustoverlevenden, oudere 
Joodse mensen, individuen, 
kinderen en gezinnen met 
onze liefdevolle programma’s. 

we deze dierbare zielen 
terwijl we hen voorzien van 
levensreddend voedsel, 
veilige opvang, medische zorg, 
revalidatiediensten en natuurlijk 
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God heeft ons samengebracht 
om te helpen bij Zijn plan voor 
Israël en het Joodse volk. Hij 
daagt ons nu uit om al het 
mogelijke te doen om onze 
lijdende broeders en zusters te 
redden, te zegenen en thuis te 
brengen naar Israël, lichamelijk 
en geestelijk gezond. Want het 
is door Israël dat alle mensen 
tot God zullen komen. 

Ik wil dat u weet hoe gezegend 
ik ben om met u samen te 
werken in deze missie die zo 
dicht bij en dierbaar is aan 
Gods hart. Moge God u rijkelijk 
zegenen voor uw hulp die het 
ons mogelijk maakt Israël en 
onze lijdende Joodse broeders 
en zusters in Oekraïne te 
zegenen.

Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur

het liefdevolle gezelschap 
dat zo hard nodig is om te 
overleven in deze vijandige en 
levensbedreigende omgevingen.   

Door onze broeders en zusters 
te zegenen met onze liefdevolle 
zorg, redden we hen niet 
alleen, maar geven we hen de 
Hoop op een betere toekomst. 
Mijn familie, Hoop is niet 
alleen een oefening in wensen, 
maar Hoop kan iemand ook 
op de been houden wanneer 
de uitdagingen van het leven 
overweldigend worden. Door 
dit LICHT aan het einde van 
deze donkere tunnel te bieden, 
creëren we een pad voorwaarts 
voor onze lijdende Joodse 
broeders en zusters. 

“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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Laten wij samenkomen met onze 
geliefde vriendin, pastoor Mano 
Annadorai uit Singapore, terwijl zij ons 
leidt in gebed voor onze broeders en 
zusters die momenteel zo ongelofelijk 
lijden in Oekraïne.

“Hoor O Heer, ons pleiten

Hoor ons gehuil

Geef gehoor aan onze gebeden

Beantwoord ons O God van Israël

Genade voor Uw volk in

het land van Oekraïne- de 

ouderen,

kinderen en een ieder die 

onderdrukt is.

Alleen U Kunt Hun Schild en 

Kracht Zijn”
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EMERGENCY UPDATE!

KINDEREN ZIJN
GODS GESCHENK 
 DOOR DON HORWITZ 

 

De Joodse gemeenschappen van Oekraïne e Joodse gemeenschappen van Oekraïne 
bevinden zich in zowat elk van de huidige actieve bevinden zich in zowat elk van de huidige actieve 
oorlogsgebieden, waar dag en nacht intens wordt oorlogsgebieden, waar dag en nacht intens wordt 
gevochten. Dierbare Joodse kinderen en hun families gevochten. Dierbare Joodse kinderen en hun families 

leven gevangen in deze levensbedreigende omgevingen, leven gevangen in deze levensbedreigende omgevingen, 
terwijl hun huizen worden verwoest en hun leven voor altijd terwijl hun huizen worden verwoest en hun leven voor altijd 
wordt veranderd.  wordt veranderd.   

“Religie die God onze Vader als puur en foutloos accepteert, is 
deze: voor wezen en weduwen zorgen in hun nood en ervoor 
zorgen dat je niet door de wereld wordt vervuild.”  Jakobus 1:27
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S inds Rusland Oekraïne 
is binnengevallen, zijn 
tienduizenden kinderen 

ernstig getraumatiseerd terwijl ze 
uit hun huizen werden verdreven. 
Helaas zijn sommigen van hen ook 
gescheiden van hun geliefde families 
of zijn nu wees geworden. Vanwege 
deze humanitaire crisis zien we 
een enorme toename van Joodse 
kinderen die deelnemen aan onze 
levensreddende kinderprogramma’s.  
 
Om al deze dierbare kinderen de 
intensieve revalidatiediensten 
te bieden die ze nodig hebben, 
lanceren we een Sponsor Een Kind-

NOOD-UPDATE! : KINDEREN ZIJN GODS GESCHENK

SPONSOR EEN

programma waarbij u een kind kunt 
helpen gespecialiseerde zorg te krijgen, 
terwijl u hen ook emotionele steun biedt 
door uw brieven en liefdevolle woorden 
van aanmoediging.  
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Alex kwam net in ons Kalaniot-
dagprogramma nadat hij ernstig 
getraumatiseerd was door de 
bombardementen die plaatsvonden 
op zijn kleine dorp. Dit lieve kind 
lijdt nu aan een posttraumatische 
stressstoornis, ernstige angst en 
nachtmerries. Elke keer dat Alex een 
sirene hoort, begint hij hysterisch 
te huilen en hevig te trillen. Alex 
heeft voortdurende intensieve 
psychologische zorg, gezonde 
dagelijkse maaltijden en veel 
liefdevolle aandacht nodig. 

Sarah, die uit een onstabiel gezin 
komt, kwam onlangs in ons 
Kalaniot-dagprogramma aan nadat 
was vastgesteld dat ze leed aan 
ernstige verwaarlozing. Deze engel 
heeft onmiddellijk medische hulp, 
medicijnen, dagelijkse voedzame 
maaltijden, logopedie en intensieve, 
voortdurende psychologische zorg 
nodig om het trauma te behandelen 
waar ze zo veel last van heeft. Sarah 
heeft ook een oogheelkundige 
operatie nodig om haar 
scheefgegroeide ogen te corrigeren. 

DIT IS ALEX DIT IS SARAH

Mijn familie, als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van Alex, Sarah 
of een van de andere kinderen die onze liefdevolle zorg hard nodig 
hebben, kunt u dit doen door onze website op www.christianscare.org te 
bezoeken en vervolgens Sponsor een Kind te selecteren in de bovenste 
menubalk. U ziet dan onze kinderen die momenteel ondersteuning nodig 
hebben, samen met instructies over hoe u ze kunt sponsoren. U kunt 
zich niet voorstellen hoeveel het betekent voor deze kinderen om 
vrienden te hebben zoals u, nu zij het zo hard nodig hebben. 
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zou bewerkstelligen, vertrouwde ze 
en verheugde ze zich in God, haar 
Verlosser. (Lucas 1:47) 
 
Zoals u ziet, zond God hulp toen die 
het meest nodig was, niet op een 
manier die mensen verwachtten, 
maar toch op de meest perfecte 
manier. Door nederigheid, 
zachtmoedigheid en grootsheid 
stuurde God Jezus de Messias als de 
weg terug naar Hemzelf. Jezus was 
de enige brug die mensen weg kon 
leiden van zonde en dood en naar een 
rechtschapen relatie met de Vader. 

Het was Maria, de moeder 
van Jezus, die zei: “Hij 

geholpen, ter gedachtenis 

waarover ze sprak was de Zoon van 
God die in haar schoot groeide, Hij 
die gezonden was om de wereld te 
verlossen. En hoewel ze niet precies 
kon begrijpen hoe Jezus deze verlossing 

“U hebt Uw kracht kenbaar gemaakt 
onder de volkeren. U arm heeft Uw 
volk bevrijd.” Psalm 77:14-15

Good News /  FEATURE

HULP TOEN, 
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De hulp voor de hele mensheid werd 
precies op het juiste moment en op 
de juiste manier gestuurd, al was het 
maar een kleine baby in een kribbe. 
 
Hoe kunnen we ons deze kerst 
en in het nieuwe jaar beschikbaar 
stellen om de hulp van God te zijn 
in Oekraïne en daarbuiten? Hoe 
kunnen we ons leven evenaren naar 
het volmaakte voorbeeld van Jezus’ 

hulp die God biedt, wordt immers 
soms in de vorm van u en mij 
gestuurd! 
 
Laten we ons in 2023 in ons geloof 
verdiepen en een levend voorbeeld 
zijn van de Messias – mensen 
terugbrengen naar de Vader – niet 
alleen in woorden maar ook in 
daden. Laten we samen overvloedig 
zijn in de vruchten die Jezus in 
ons heeft geplant met Zijn Geest - 
vruchten van liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
zachtmoedigheid, trouw en 
zelfbeheersing. Laten we hoop geven 
aan de hopelozen en liefde aan de 
onbeminden.  
 
Zoals u weet, is ons werk in Oekraïne 
nog niet gedaan. Hoewel het einde 
van dit jaar snel nadert, gaat onze 
missie naar onze Joodse broeders 
en zusters door. De oproep om 
te redden en te bevrijden is net 
zo dringend als altijd, en we zijn 
vastbesloten om alles te doen wat 

nodig is om de handen en voeten van 
Jezus te zijn. 
 

Israël geholpen, ter gedachtenis 

ze niet alleen de Verlosser in haar 
schoot, ze benadrukte de genade 
van God die in alle tijden en op alle 
manieren beschikbaar is. En het is 
vanwege Zijn grote genade dat we zijn 
geroepen om Zijn werk op aarde uit 
te voeren als Zijn boodschappers van 
hulp en hoop.

Laten we het jaar afsluiten 
met het hernieuwde doel om 
dit door te geven met de hulp 
die we zelf van God hebben 
ontvangen. Laten we, met Jezus 
als ons volmaakte voorbeeld, 
elkaar aansporen tot actie in 
Oekraïne en daarbuiten.

Good News Update / 9



REDDEN & ZEGENEN
DOOR DON HORWITZ

““Weess niett bang,, wantt ikk benn bijj je,, vreess niet,, wantt ikk benn jee 
God.. Ikk zall jee sterken,, ikk zall jee helpen,, jee steunenn mett mijnn 
onoverwinnelijkee rechterhand.” Jesaja 41:10
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O lga en haar 3 kinderen, Sasha, 
Dima en Sergei waren thuis 
in hun huisje in Luhansk, 

Oekraïne, toen het luchtalarm 
begon af te gaan. Het was geen 
gemakkelijke taak om naar de 
dichtstbijzijnde schuilkelder te gaan, 
omdat Olga’s oudste zoon Sasha 
blind is en ook lijdt aan ernstige 
hersenverlamming en epilepsie.  
 
Zonder een minuut te verliezen, 
wikkelde Olga Sasha onmiddellijk in 
een deken, tilde hem op en nam de 
andere kinderen bij de hand, om snel 

naar buiten te gaan. Binnen een 
paar minuten nadat ze hun huis 
hadden verlaten, schoot er een 
raket neer en vernietigde alles wat 
dit gezin had.  
 

JOODSE GEZINNEN REDDEN & ZEGENEN
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Godzijdank waren Olga en haar 
kinderen ongedeerd en konden 
ze Luhansk verlaten met een 
evacuatiebus. Na aankomst op 
ons kantoor hielp ons team het 
gezin met het vinden en betrekken 

wonen. Vervolgens schreven ze de 
broers Dima en Sergei in voor ons 
Kalaniot-dagprogramma en Sasha 
voor ons Programma voor speciale 
behoeften. Het hele gezin krijgt nu 
alle revalidatiediensten en liefdevolle 
zorg die het nodig heeft na zo’n 
tragisch en verwoestend verlies.
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Mijn familie, laten wij samen 
blijven werken in het redden 
van de duizenden kinderen 
en families die nu zo lijden 
en wanhopig uw liefde 
en genezende zorg nodig 
hebben.

Moge God u rijkelijk zegenen 
voor uw hulp in het redden 
en zegenen van De Verloren 
Kinderen Van Israël.
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HET LOT
 DOOR DON HORWITZ

Special Feature

H et Joodse vestigingsgebied was dat deel van het Russische rijk waar 
de Joodse bevolking van Rusland tussen het einde van de 18e en het 
begin van de 20e eeuw moest leven en werken. Het vestigingsgebied, 

dat het grootste deel van Oekraïne omvatte, bestond uit meer dan 5 miljoen 
Joden, goed voor 40% van de Joodse wereldbevolking. Onze Joodse broeders 
en zusters deden hun best om in het vestigingsgebied te leven, maar zovelen 
van hen werden op gewelddadige wijze vermoord in veel van dezelfde steden 
die nu worden aangevallen en gebombardeerd. 

Minnie & Ben, mijn Grootouders
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Mijn familie, mijn eigen grootouders, 
renden voor hun leven om te 
ontsnappen aan de dood in het 
vestigingsgebied. Al mijn hele leven 
heb ik me afgevraagd waarom 
mijn grootouders, die me hielpen 
opvoeden, nooit, geen enkele keer 
over mijn afkomst of hun leven 
spraken voordat ze naar Amerika 
kwamen. Toen ik ouder werd, 
begreep ik natuurlijk hoe enorm het 
trauma moest zijn waaraan ze leden, 
niet alleen van zien hoe geliefden 
en vrienden hun op een brute 
manier werden ontnomen. Maar 
hoe ze uiteindelijk zelf waarschijnlijk 
slechts op het nippertje wisten te 
ontsnappen. Zelfs met dit begrip 
voelde ik me, egoïstisch genoeg, op 
de een of andere manier nog steeds 
bedrogen; dat ik nooit genoeg, of 
eigenlijk helemaal niets wist over de 
fundamenten van mijn familie. 

Special Feature /  GESCHIEDENIS IS NIET HET LOT

Een paar maanden nadat deze oorlog 
in Oekraïne begon, realiseerde ik me 
dat de geschiedenis zich opnieuw 
aan het herhalen was voor het 
Joodse volk van deze regio. Dit is 
natuurlijk niet om dezelfde redenen 
als toen mijn grootouders vluchtten. 
Maar de beelden die we nu zien van 
onmenselijke verwoesting, van mensen 
met onbeschrijfelijke pijn en de wrede 
taferelen van marteling en dood... zijn 
vrijwel hetzelfde. 
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Een paar weken geleden, na het 
afronden van een telefonische 
vergadering met ons team in 
Oekraïne, begon ik na te denken over 
de geschiedenis van de repressie in 

die het had en momenteel heeft 
op zijn mensen. De gedachten aan 
het geweld, de angst en de terreur 
die worden gebuikt om controle te 
krijgen, brachten me meteen terug 
naar wat mijn grootouders moeten 
hebben meegemaakt toen ze daar 
woonden. De tranen begonnen 
ongecontroleerd over mijn wangen 
te stromen en ik zei zachtjes tegen 
mezelf... Ik begrijp nu hoe deze 

dicteerde hoe mijn grootouders de 

Special Feature /  GESCHIEDENIS IS NIET HET LOT
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rest van hun leven zouden leven en 
handelen.      

Door onderzoek kwam ik erachter 
dat mijn grootouders niet, zoals ik 
me had voorgesteld, volwassenen 
waren toen ze vluchtten. Het 
waren nog maar tieners... 17-jarige 
tieners die pas getrouwd waren. Ze 
moeten doodsbang zijn geweest 
voor het onbekende en ook voor de 
mogelijkheid om door hun agressors 
gepakt en vermoord te worden. Ik 
ben er nu van overtuigd dat extreme 
angst de reden was dat ze nooit over 
hun verleden hadden gesproken, 
omdat ze waarschijnlijk hun hele 
leven het gevoel hadden dat ze op 
de een of andere manier nog steeds 
gevonden zouden worden, en dat 
zij en de hele familie die zij hadden 
geschapen, waarvoor ze hun leven 
hadden geriskeerd... zouden worden 
uitgemoord.

De gruwelijke geschiedenis van het 
Joodse volk in deze regio is niet hun 
lot. We worden op dit moment door 
God opgeroepen en uitgedaagd om 

samen te werken om te helpen bij Zijn 
plan voor het Joodse volk en Israël. 
Onze inspanning in deze door God 
gegeven missie is niet alleen een zegen 
en redding van het leven van onze 
broeders en zusters, maar het is ook 
een cruciaal onderdeel van Gods plan 
om de hele wereld HOOP te geven.  

Het 50 jarig huwelijksfeest 
van mijn grootouders

De HEER zei tegen mij: “Dat De HEER zei tegen mij: “Dat 
je mijn dienaar bent om de je mijn dienaar bent om de 
stammen van Jakob op te stammen van Jakob op te 
richten en de overlevenden richten en de overlevenden 
van Israël terug te brengen, van Israël terug te brengen, 
dat is nog maar het begin. Ik dat is nog maar het begin. Ik 
zal je maken tot een licht voor zal je maken tot een licht voor 
alle volken, opdat de redding alle volken, opdat de redding 
die ik brengen zal tot aan die ik brengen zal tot aan 
de einden der aarde reikt.” de einden der aarde reikt.” 
Jesaja 49:6Jesaja 49:6
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““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 

 
Ik ben zo gezegend dat wij samen kunnen werken, samen kunnen bidden en 
in actie kunnen komen om Holocaustoverlevenden en oudere Joodse broeders 
en zusters die in groot gevaar verkeren hun levens te verliezen, te redden en 
te zegenen. Dankzij Uw Liefde en toewijding aan onze door God gegeven missie 
kunnen we nieuw leven inademen in de zielen van dit waardevolle volk en hen 
voorzien van de levensreddende diensten en het liefdevolle gezelschap dat ze 
momenteel zo nodig hebben. 

 LIEFDE
 DOOR DON HORWITZ

Special Feature
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ANNA
Dankzij uw liefde

De 81-jarige Anna is geboren in Kiev en heeft daar haar hele leven 
gewoond. Ze heeft zoveel uitdagingen overwonnen terwijl ze 
gedwongen werd om in extreme armoede en ontbering te leven. 

Tijdens al haar jaren van lijden is Anna er altijd als eerste geweest voor 
degenen in haar gemeenschap die hulp nodig hebben. Nu heeft deze 
dierbare zuster onze doorgaande hulp echt nodig om haar vele medische 
aandoeningen en gedeeltelijke blindheid te behandelen.  
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Special Feature / DANKZIJ UW LIEFDE

Dankzij uw liefde komt ons 
seniorenzorgteam nu naar 
Anna’s huis om haar te 
voorzien van haar dagelijkse 
medicijnen, medische zorg, 
maaltijden en het liefdevolle 
gezelschap dat ze nu zo hard 

nodig heeft in haar leven.  
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 TANYA
Dankzij uw liefde

D e 77-jarige Tanya woont in 
een klein dorpje net buiten 
Kiev. Voordat de oorlog begon, 

leerde ze kinderen noten lezen en 
piano spelen. Dit bracht zoveel vreugde 

de ernstige hartaandoening waaraan 
ze lijdt. Maar toen de oorlog begon, 
werd Tanya gedwongen zich in haar 

de medicijnen die ze nodig had om in 
leven te blijven. 
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Dankzij uw liefde krijgt 
Tanya nu de levensreddende 
thuiszorg die ze nodig heeft 
om weer op krachten te 
komen en weer gezond te 
worden. Ze houdt er enorm 
van en kijkt ernaar uit om 
tijd door te brengen met ons 
zorgpersoneel terwijl ze de 
liefdevolle aandacht krijgt die 
ze zo heeft gemist.   
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SENIORENHUIS
Dankzij uw liefde
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Dankzij uw liefde redt ons 
verzorgingstehuis voor 
senioren de levens van 
Holocaustoverlevenden 
en oudere Joodse broeders 
en zusters die niet meer 
alleen kunnen wonen en 
zorg met toezicht nodig 
hebben. Ons hoogopgeleide 
personeel van verzorgers, 
artsen, oefentherapeuten 
en psychologen zorgt ervoor 
dat iedereen die in dit veilige 
en prachtige tehuis woont, 
de liefde en zorg krijgt die 
ze zo hard verdienen in hun 
gouden jaren. 

Special Feature / DANKZIJ UW LIEFDE
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Mijn familie, ik bid dat u ons 
liefdevolle programma voor 
senioren zult blijven steunen, 
zodat we samen de oudere 
Joodse broeders en zusters 
kunnen redden die nu zo 
lijden in Oekraïne. Moge God 
u rijkelijk zegenen voor Uw 
Liefdevolle Toewijding aan 
deze missie die zo dichtbij Zijn 
hart ligt. 
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Special Feature / DANKZIJ UW LIEFDE

Onze broeders en zusters komen elke dag samen om te bidden 
dat deze afschuwelijke oorlog ten einde komt
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““Je hebt een hoopvolle toekomst,” zegt de Heer.
“Je kinderen keren naar hun eigen land terug.” Jeremia 31:17

        UPDATE

Duizenden van onze Joodse broeders en zusters leven 
in acute levensbedreigende condities in Oekraïne. 
Holocaustoverlevenden, oudere Joodse mensen, kinderen 
en families allen in gevaar hun levens te verliezen. Ons 
Aliyah Nood-Programma geeft Hoop voor hun toekomst 
terwijl wij hen gezond en wel thuisbrengen naar Israël. 

ALIYAH
NOOD-PROGRAMMA
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ
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blies. Nadat de eerste schrik 
was weggeëbd, kon ze zichzelf 
optrekken en zag ze dat een van de 

weggeslagen. Terwijl de geur van 
explosieven de lucht doordrong, 
kroop onze dierbare zuster over 
de vloer totdat ze de trap van het 
gebouw bereikte, waar ze vervolgens 
8 met rook gevulde trappen af moest 
om naar buiten te komen.  

ALIYAH NOOD-PROGRAMMA

RAISA 
T oen de brute bombardementen 

op woonwijken in Oekraïne 
begonnen, woonde Raisa in een 

energiecentrale lag. Onlangs, op een 
koude herfstavond, werd ze wakker 
geschud door het geluid van het 
luchtalarm. Toen ze uit bed sprong 
om naar beneden te gaan naar haar 
plaatselijke schuilkelder, werd ze 
op de vloer van haar slaapkamer 
gegooid door een enorme explosie 
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Een van onze teams arriveerde kort 
na de explosie bij haar gebouw, 
waar ze Raisa in onbeheersbare 
tranen tegen een boom zagen 
zitten. Helaas had deze lieve vrouw 
alles verloren wat ze bezat door de 

kleren die ze aan had. We hebben 
haar meteen naar een van onze 
opvangcentra gebracht waar we 
haar hebben verzorgd.  
 
Vandaag woont onze dierbare 
zuster Raisa veilig in Eilat in Israël, 
waar ze nieuwe vrienden maakt 
terwijl ze Hebreeuws leert. Ze wil u 
allen bedanken voor uw geweldige 
hulp en wil ook dat u weet dat ze 
het gevoel heeft dat ze eindelijk 
thuis is, precies waar ze thuishoort.    
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Toen er gevechten uitbraken in hun 
kleine dorp, kwam dit lieve echtpaar 
naar een van onze opvangcentra 
waar we ze van al hun maaltijden, 
kleding en een veilige slaapplaats 
voorzagen. Lev en Alexandra 
hadden al genoeg lijden in hun 
leven doorstaan en vroegen of 
we hen wilden helpen voor Aliyah 
in aanmerking te komen. Zonder 
enige aarzeling begon onze Aliyah-
coördinator onmiddellijk met dit lieve 

ALIYAH NOOD-PROGRAMMA

L ev en Alexandra zijn iets meer 
dan 54 jaar getrouwd en 
zijn letterlijk onafscheidelijk. 

Dit liefhebbende stel heeft altijd 
voor elkaar gezorgd tijdens zoveel 
moeilijke en uitdagende tijden, 
terwijl ze gedwongen werden om in 
extreme armoede en ontbering te 
leven. Beide lijden zij aan ernstige 
hartaandoeningen waarbij stress 
gemakkelijk een hartaanval kan 
veroorzaken.   
 

LEV EN ALEXANDRA
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echtpaar samen te werken om alle 
papieren en documenten in te dienen 
die nodig zijn voor een nood-Aliyah. 
 
Ik ben zo blij u te kunnen melden dat 
Lev en Alexandra nu in Akko in Israël 
zijn, waar ze in een gemeenschap 
leven met nieuwe immigranten zoals 
zij. Ze hebben zoveel nieuwe vrienden 
gemaakt en krijgen de uitstekende 
medische zorg die ze nodig hebben 
om hun hartaandoeningen te 
behandelen. Ze willen allebei dat u 
weet dat u niet alleen hun leven heeft 
gered, maar hen ook de vreugde en 
het geluk heeft gebracht waarvan 
ze altijd hebben gedroomd dat hun 
gouden jaren die zouden brengen.    

 

Mijn familie, u kunt zich 
niet voorstellen hoeveel het 
betekent voor onze lijdende 
Joodse broeders en zusters, 
om zulke liefhebbende 
vrienden als u te hebben, 
om hen te helpen bij hun 
veilige terugkeer naar het 
Heilige Land. Moge God u 
zegenen voor uw hulp die het 
ons mogelijk maakt Israël te 
zegenen en het Joodse volk te 
helpen.
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KOMEN
wind van geloof zoals we nog nooit eerder 
hebben ervaren. 
 
Jezus zei, “als jullie geloof hebben als een 
mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: 

zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie 
 

 
De waarheid is dat we dat mosterdzaadje 
van geloof nodig zullen hebben voor de 
komende dagen – een geloof dat bergen 
verzet. Naarmate we meer en meer 
mensen in nood in Oekraïne bereiken, 
hebben we Gods overvloedige aanbod 

W elke dingen staan er op 
de agenda als we uitkijken 
naar 2023? Misschien 
plant u een reis om 

dierbaren te bezoeken, of verheugt u zich 
op de geboorte van een nieuw kleinkind. 
Misschien hoopt u iets van uw bucketlist af 
te strepen. Welke vieringen er ook in het 
verschiet liggen, mijn gebed is dat God uw 
jaar zal zegenen met Zijn gunst en vrede. 
 
Ik bid ook dat ieder van ons het nieuwe jaar 
zal ingaan met het besluit om te gaan waar 
we nog niet eerder zijn geweest. In onze 
familiekringen, onze gemeenschappen en 
onze wereld vraag ik God om een frisse 
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verzettend geloof nodig. Er is geen tijd 
te verliezen nu we 2023 ingaan met de 
roeping om onze Joodse broeders en 
zusters uit levensbedreigende situaties 
te bevrijden en de revalidatiezorg te 
bieden die ze nodig hebben. 
 
Beantwoorden we deze diepere oproep 
in 2023? Een oproep om de handen van 
liefde uit te strekken naar een verloren 
en stervende wereld? Zullen we, met 
kleine mosterdzaadjes van geloof, de 
hand reiken met christelijke liefde, 
waarheid en hoop? 
 
Terwijl onze missie in Oekraïne 
voortduurt, zullen de dagen die gaan 
komen misschien uitdagender zijn dan 
die van vroeger. We hebben al te maken 
gehad met de verwoestende gevolgen 
van de oorlog, waardoor de noodzaak 
van op handen zijnde interventie is 
toegenomen. Maar, mijn vrienden, dit is 
niet het moment om terug te deinzen! 
Nu is het tijd om ons een tandje bij te 
zetten, te bewegen, sterk te staan en 
te doen wat nodig is om onze geliefde 
Joodse broeders en zusters te redden. 
 

De schrijver van Hebreeën moedigt ons 
op deze manier aan. Hij zegt: “Blijf juist 
volharden, want als u de wil van God doet, 

“Nog een heel korte tijd, dan komt Hij die 
komen zal, Hij blijft niet lang meer weg en 
dan zullen mijn rechtvaardigen leven door 

behoren niet tot degenen die terugdeinzen 
en ten onder gaan, maar tot hen die door 

10:36-39)

Laten we met deze krachtige 
woorden in gedachten niet 
terugdeinzen in 2023, maar 
in plaats daarvan vernieuwd 
worden in ons geloof en 
verenigd in ons doel. Laten 
we, terwijl we de prachtige 
dagen die voor ons liggen 
vieren, God danken voor 
iedereen, maar ook plannen 
maken om bergen te 
verzetten in Oekraïne. 
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Voor het samenbrengen van onze 
liefhebbende familie van christenen 
die samen Zijn roeping beantwoorden 

onze lijdende Joodse broeders en zusters te 
verzamelen, te zegenen en gezond en wel 
thuis te brengen naar Israël. Wij danken God 
dat hij ons vertrouwt Zijn geliefde verloren 

door onze daden van liefde en vriendelijkheid 
heen. 

V oor het voorzien van ons Begeleid 
Wonen voor Ouderen dat nu de 
levens van Holocaust overlevenden 

en oudere Joodse broeders en zusters red 
die wanhopig onze liefdevolle zorg nodig 
hebben. Wij danken God voor ons gehele 
Ouderenzorg Team die deze waardevolle 
mensen met liefde en respect behandelen 
net zoals ze met hun eigen familieleden 
zouden doen.  

Voor het voorzien van ons 
levensreddende team van 
Maatschappelijk Werkers en 

Verzorgers die elke dag hun eigen levens 
riskeren om de Joodse broeders en zusters 
te vinden die lijden zonder voedsel, 
medicatie en de medische zorg die zij nodig 
hebben om te overleven. Wij zijn dankbaar 
voor hun heldhaftige pogingen en dat zij 
er alles aan doen hen die lijden te redden 
en naar veiligheid te brengen in onze 
levensreddende programma’s. 

Wij danken God:

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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De kleine Alex,   
die in ons Kalaniot Dag Programma aankwam nadat hij 
ernstig getraumatiseerd raakte door de bombardementen 
die plaatsvonden in zijn kleine dorp. Bid alstublieft 
dat deze lieverd goed zal reageren op onze liefdevolle 
therapeutische zorg terwijl wij zijn Posttraumatische 
Stresstoornis behandelen en de ernstige angstigheid en 
nacht terreuren waar hij zo van lijdt. 

 Olga en haar 3 kinderen, 
Sasha, Dima and Sergei, 
die bijna de dood vonden nadat een raket hun 
huis raakte en alles vernietigde dat zij bezaten. Bid 
alstublieft dat Dima en Sergei goed zullen reageren op de 
liefhebbende therapeutische zorg die zij nu ontvangen 
in ons Kalaniot Dag Programma en dat Sasha goed zal 
aarden in ons Speciale Behoeften Programma waar zij de 
gespecialiseerde zorg zal ontvangen die zij zo nodig heeft.

Onze zuster Anna, 
die zoveel uitdagingen heeft overkomen terwijl zij in 
haar leven gedwongen was om te leven in extreme 
armoede en ontbering. Bid alstublieft dat Anna 
eindelijk mag voelen dat zij niet alleen is terwijl wij de 
liefde en levensreddende zorg die zij zo nodig heeft 
over haar uitstorten.

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. 
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