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Shalom

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

met heel mijn hart bedanken dat u zo’n 
gewaardeerd lid bent van onze liefdevolle 
familie en van de door God gegeven missie 
hier bij Christians Care International. Ik 
wil u graag vertellen dat wij alleen dankzij 
uw gebeden en voortdurende liefdevolle 
toewijding in staat zijn om meer Joodse 
levens te zegenen en te redden dan ooit 
tevoren. Amen!

De lente is altijd mijn favoriete seizoen 
van het jaar omdat het staat voor de 
verandering van de koude duisternis 

van de winter naar het opkomende 
warme licht en de nieuwe groei die 
in deze tijd van het jaar plaatsvindt. 
Dit is zo’n krachtig symbool van 
wedergeboorte en een herinnering 
aan ons door God gegeven eigen 
vermogen om in donkere tijden op te 
staan en vervolgens door het licht en 
de liefde van God te verspreiden, de 
levens van anderen te veranderen.  

Mijn familie, wanneer we getuige 
zijn van het ontkiemen van nieuwe 
bladeren en de explosie van kleuren 
als bloemen beginnen te bloeien, laat 
dit ons dan inspireren en ons eraan 
herinneren dat God liever wil dat we 
de wereld veranderen dan dat we 
door de wereld worden veranderd. 
Dit is een tijd om onze geest te 
vernieuwen door het woord van God, 
en te handelen volgens Zijn wil, die 
goed en volmaakt is.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw 
gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God van u wil en wat 
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heen. Onze inspanningen zullen niet 
alleen de levens van onze Joodse 
broeders en zusters redden en 
veranderen, maar het zal ook ons 
voor altijd veranderen, naarmate 
we dichter bij God komen, door Zijn 
plannen te volgen, volgens Zijn wil.

U kunt dus zien dat het niet alleen 
de natuur is die voor warmte kan 
zorgen in de kou, maar dat het ook 
uit ons eigen hart komt, waar God 
Zijn liefde heeft geplant en ons de 
mogelijkheid heeft gegeven om die 
liefde te delen met anderen, in hun 
tijden van nood.  

Ik wil u nogmaals bedanken dat u zo 
nauw met mij hebt samengewerkt in 
onze door God gegeven missie. Moge 
God u overvloedig zegenen voor uw 
daden van liefde, vriendelijkheid, en 

in het zegenen van Israël en onze 
lijdende broeders en zusters. 

Don Horwitz
CCI Uitvoerend Directeur

goed, volmaakt en hem welgevallig is. 
Romeinen 12:2

Op dit moment, nu de warmte van 
de lente de kou van de winter in 
Oekraïne begint te vervangen, voelen 
onze Joodse broeders en zusters 
helemaal geen warmte, omdat zij 
vreselijk blijven lijden onder de 

omstandigheden waartoe zij 
worden gedwongen om in te 
leven. Zij zijn allemaal zo eenzaam 
en hebben wanhopig behoefte 
aan levensreddend voedsel, veilig 
onderdak, medische diensten en de 
liefdevolle zorg en vriendschap die uit 
hun leven is verdwenen.   

Laten we opstaan in Gods geschenk 
van de prachtige transformatie 
van de lente en onze toewijding 
hernieuwen om te werken aan deze 
missie die Hem zo na aan het hart 
ligt. Hoe mooi zal het zijn in Gods 
ogen, als we nieuw leven en hoop 
blazen in het lijden, door onze trouwe 
daden van liefde en vriendelijkheid 
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Heilige God,

Wij zoeken U op

in deze tijd van grote 

nood. Wees alstublieft 

de beschermer van Uw 

volk in Oekraïne en ook 

hun machtige 

toevluchtsoord 

van kracht. Wij 

vertrouwen U in 

alle dingen en op 

alle wegen.

Dank U voor 

Uw liefde en trouw.

Amen.
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Op 24 februari 2022 werd het Altman gezin gewekt door het geluid p 24 februari 2022 werd het Altman gezin gewekt door het geluid 
van geweren en explosies in de verte. Helena’s moederinstinct kwam van geweren en explosies in de verte. Helena’s moederinstinct kwam 
onmiddellijk naar boven en ze rende naar de slaapkamer van haar onmiddellijk naar boven en ze rende naar de slaapkamer van haar 

kinderen en vond hen trillend en verstopt onder hun dekens. In iets meer dan kinderen en vond hen trillend en verstopt onder hun dekens. In iets meer dan 
een uur bevond hun hele dorp, net buiten Mykolaiv, Oekraïne, zich in totale een uur bevond hun hele dorp, net buiten Mykolaiv, Oekraïne, zich in totale 
chaos toen vijandelijke troepen hun dorp binnentrokken. Naarmate de dag chaos toen vijandelijke troepen hun dorp binnentrokken. Naarmate de dag 
vorderde, denderden tanks en gepantserde voertuigen langs hun kleine huizen vorderde, denderden tanks en gepantserde voertuigen langs hun kleine huizen 
totdat elk deel van hun eens zo vredige dorp nu bezet gebied was. Vanaf die totdat elk deel van hun eens zo vredige dorp nu bezet gebied was. Vanaf die 
eerste dag tot het einde van de zomer zou het gezin als gevangenen leven, eerste dag tot het einde van de zomer zou het gezin als gevangenen leven, 
opgesloten in hun huis zonder elektriciteit, voedsel, medicijnen of de dagelijkse opgesloten in hun huis zonder elektriciteit, voedsel, medicijnen of de dagelijkse 
benodigdheden die ze nodig hadden om gezond te blijven.benodigdheden die ze nodig hadden om gezond te blijven.

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

 FAMILIES BEVRIJDEN
 JOODSE GEZINNEN REDDEN EN ZEGENEN
  DOOR DON HORWITZ 
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HET VERHAAL VAN HELENA
”Mijn man en ik hebben heel hard gewerkt om een stabiele en liefdevolle ”Mijn man en ik hebben heel hard gewerkt om een stabiele en liefdevolle 
omgeving te creëren om onze prachtige kinderen in groot te brengen. omgeving te creëren om onze prachtige kinderen in groot te brengen. 
Maxim en Natasha zijn ons alles en waren altijd zo gelukkig in ons kleine Maxim en Natasha zijn ons alles en waren altijd zo gelukkig in ons kleine 
dorp. We hadden de meest fantastische buren en er was gewoon een dorp. We hadden de meest fantastische buren en er was gewoon een 
gemeenschapsgevoel, waar we allemaal voor elkaar en voor elkaars kinderen gemeenschapsgevoel, waar we allemaal voor elkaar en voor elkaars kinderen 
zorgden. Toen, op die vreselijke ochtend, veranderde werkelijk alles van zorgden. Toen, op die vreselijke ochtend, veranderde werkelijk alles van 
het ene moment op het andere, en kwam ons dorp onder controle van de het ene moment op het andere, en kwam ons dorp onder controle van de 
bezetters. bezetters.
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De eerste weken waren ronduit De eerste weken waren ronduit 
angstaanjagend omdat we geen idee angstaanjagend omdat we geen idee 
hadden wat we konden verwachten hadden wat we konden verwachten 
en hoe we zouden worden en hoe we zouden worden 
behandeld. Mijn bejaarde ouders behandeld. Mijn bejaarde ouders 
die maar een paar straten verderop die maar een paar straten verderop 
woonden, kwamen bij ons wonen, woonden, kwamen bij ons wonen, 
omdat mijn vader erg ziek was en omdat mijn vader erg ziek was en 
zijn chemotherapiebehandelingen zijn chemotherapiebehandelingen 
nodig had. We probeerden sterk en nodig had. We probeerden sterk en 
kalm te blijven voor de kinderen, kalm te blijven voor de kinderen, 
maar we wisten in ons hart dat de maar we wisten in ons hart dat de 
enige manier om dit te overleven enige manier om dit te overleven 
was te ontsnappen aan deze levende was te ontsnappen aan deze levende 
nachtmerrie.  nachtmerrie.  

Onze levensomstandigheden Onze levensomstandigheden 
verslechterden heel snel toen alle verslechterden heel snel toen alle 
elektriciteit en stromend water elektriciteit en stromend water 
werd afgesloten. Mijn vader kon werd afgesloten. Mijn vader kon 
zijn chemotherapiebehandelingen zijn chemotherapiebehandelingen 

niet krijgen en stierf helaas korte niet krijgen en stierf helaas korte 
tijd later. Mijn lieve kleine jongen tijd later. Mijn lieve kleine jongen 
Maxim begon elke keer dat hij Maxim begon elke keer dat hij 
sprak te stotteren, en Sasha, mijn sprak te stotteren, en Sasha, mijn 
dochter, begon last te krijgen dochter, begon last te krijgen 
van nachtmerries. We leefden van nachtmerries. We leefden 
gevangen als gekooide dieren... gevangen als gekooide dieren... 
Onze wereld stortte in…Onze wereld stortte in… 
 

FAMILIES BEVRIJDEN: JOODSE GEZINNEN REDDEN EN ZEGENEN

Good News Update / 7



Uiteindelijk was er een sprankje 
hoop toen er een humanitaire 
doorgang werd geopend. We 
laadden alles wat we konden in 
onze auto en zetten een bordje 
in het raam dat er kinderen in 
het voertuig zaten. We begonnen 
te rijden, maar toen verschenen 
er plotseling troepen met 
grote kanonnen die onze weg 
blokkeerden. Op dat moment 
besloten mijn man en ik dat we 
zouden wachten tot de avond viel 
om het dan opnieuw te proberen. 
Godzijdank zijn we er uiteindelijk 
levend uitgekomen.”   

Het Altman gezin zit nu in ons 
vluchtelingenprogramma waar ze veilig 
onder onze hoede zijn. Iedereen in het 
gezin werkt met onze therapeutische 
teams om het immense trauma te 
overwinnen waaraan ze allemaal 
hebben geleden. Sasha is ingeschreven 
in ons Mitzvah-schoolprogramma en 
maakt geweldige vorderingen onder 
leiding van onze psychologen en 
maatschappelijk werkers op de school. 
En de kleine Maxim neemt deel aan 
ons Kalaniot-dagprogramma waar 
hij psychologische hulp krijgt en de 
liefdevolle zorg die hij nodig heeft om 
te genezen. 
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Mijn familie, er zijn zoveel 
meer Joodse families die 
lijden onder deze gruwelijke 
humanitaire crisis die 
Oekraïne heeft overvallen. 
Met uw gebeden en liefdevolle 
steun kunnen we deze 
noodlijdende families zegenen 
met de levensreddende hulp 
en liefdevolle zorg die ze nu zo 
hard nodig hebben. 

Moge God u zegenen dat 
u ons helpt om lijdende 
Joodse families in Oekraïne te 
zegenen en te redden.   

FAMILIES BEVRIJDEN: JOODSE GEZINNEN REDDEN EN ZEGENEN
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12, waar Mozes vraagt: “En als uw 
kinderen dan vragen: ‘Wat betekent 
dit gebruik?’ antwoord dan: “Wij 
brengen de HEER een Pesach-

Israëlieten voorbij is gegaan toen hij 
de Egyptenaren strafte. Toen knielden 
de Israëlieten en bogen ze zich diep 
neer.” (Exodus 12:26-27 NBV) 
 
Wat betekent dit gebruik voor u? 
Wat een diepgaande vraag voor 
ons allemaal! Wanneer hebben we 

De kalenderdata van Pesach en 
Pasen vallen niet altijd samen, 
maar dit jaar wordt zondag 
Opstandingsdag midden 

in de week van Pesach gevierd. Als 
creatief persoon neigt mijn geest naar 
de beelden van een rijk tapijt van Gods 
trouw door alle generaties - elke draad 
is geweven voor het goede doel en plan 
van de Vader voor de mensheid. 
 
Terugkerend naar het eerste Pesach, 
opgetekend in Exodus hoofdstuk 

Good News /  FEATURE

WAT BETEKENT 
DIT VOOR U?
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voor het laatst echt stilgestaan bij 
de omvang van Gods genade en 
barmhartigheid als we Pesach en 
Opstandingszondag vieren? Tijdens 
Pesach gedenken we tenslotte de 
bevrijding uit Egypte door God, uit 
een land van slavernij en dood. 
Pasen is het feest van de opstanding 
van Jezus, het overwinnen van zonde 
en dood. 
 
Toen ik een kind was, moedigde 
mijn oma Helen me aan om iets 
op te geven in de vastenperiode, 
wat uiteindelijk elk jaar hetzelfde 
was: chocolade. Dit duurde altijd 
een paar dagen totdat ik een half 
opgegeten pakje M&M’s in mijn 
ladekast ontdekte of een kind op 
school zijn KitKat inruilde voor 
mijn pakje kauwgom. Ik hou van 
die herinneringen, samen met vele 
andere, maar nu ik zelf oma ben, 
merk ik dat ik meer wil voor mijn 
kleinkinderen. Ik wil dat ze weten 
Wie en wat ze vieren en dat ze de 
diepten van Gods trouw begrijpen. 
 
De verordening van Mozes aan 
Gods volk was ervoor te zorgen 
dat hun kinderen de betekenis van 
het Pesach kenden. Hij heeft nooit 
gewild dat het een verplichte viering 
zou worden die gebonden was aan 
rituelen of tradities, maar in plaats 
daarvan een herdenking van de 
bevrijding door de Heer. 
 
Dus wat betekent dit voor u? Hoe 

kunnen we bij het plannen van onze 
vieringen de diepere betekenis 
ervaren van wat we herdenken? 
Terwijl ik dit opschrijf, heb ik tranen 
in mijn ogen omdat ik de kracht van 
de opstanding voor mijn eigen leven 
niet kan ontkennen! In feite is één 
van mijn favoriete zinnen in de hele 
Bijbel: “Hij is niet hier. Hij is uit de 
dood opgewekt.”

Mijn vrienden, wat zal er dit 
jaar anders voor u zijn? Als ik 
zo vrij mag zijn, wil ik u graag 
aanmoedigen om een beetje 
creativiteit gebruiken en u voor 
te stellen dat u een mooie draad 
bent die geweven is in Gods tapijt 
van geloof. Uw leven is inderdaad 
een kostbaar onderdeel van Zijn 
doel - een doel van bevrijding, 
verlossing, liefde en hoop. 
God zegene u deze Pesach- en 
Opstandingszondag wanneer u 
Zijn trouw aan alle generaties 
gedenkt.
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In de Joodse gemeenschappen van Oekraïne dwingt de huidige crisis ouderen om in isolatie 
te leven waardoor zij enorm lijden aan extreme eenzaamheid en wanhoop. Mijn familie, er 
is geen grotere zegen dan de handen van onze oudere lijdende Joodse broeders en zusters 
vast te pakken en hen Gods liefde te laten zien door hen te zegenen met de levensreddende 
diensten en liefhebbende zorg die zij zo nodig hebben om te overleven.  
 
Samen met uw gebeden en liefhebbende toewijding aan Gods missie kunnen wij 
waardevolle ouderen redden en hen voorzien van de levensreddende welzijnschecks, 
gezonde maaltijden, medische diensten, levering van medicijnen en de liefdevolle zorg 
en vriendschap die ze nodig hebben om op te staan. 
 
Ik heet u van harte welkom bij onze Senior Care Rescue Programma’s in actie!

Good News

ONZE OUDEREN REDDEN
 DOOR DON HORWITZ

““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 
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Onze reddingswerkers 
bezoeken elke dag de 
huizen van onze oudere 

Joodse broeders en zusters en 
voorzien hen van welzijnschecks, 
medicatie, humanitaire 
ondersteuning en liefdevol 
gezelschap.

Good News /  ONZE OUDEREN REDDEN

WELZIJNSCHECKS, VOEDSEL EN 
MEDICATIE LEVERING
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Ons Voedsel Distributie 
Centrum voorziet in 
een groot assortiment 

van gratis boodschappen, 
humanitaire benodigdheden 
en basis medicatie zodat onze 
oudere broeders en zusters de 
levensreddende benodigdheden 
kunnen ontvangen die zij nodig 
hebben om te overleven.

VOEDSEL  
DISTRIBUTIE  
CENTRUM

Good News Update / 14



VOEDSEL  
CENTRUMS

Onze levensreddende 
Voedsel Centrums zijn 
een liefhebbende en 

verzorgende omgeving voor 
onze oudere Joodse broeders en 
zusters waarin wij hen voorzien 
van gezonde maaltijden en 
liefhebbend gezelschap, elke dag 
van het jaar.

Good News /  ONZE OUDEREN REDDEN
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ONTMOET ONZE  
ZUSTER LENA

Mijn familie, er zijn 
duizenden van onze 
oudere Joodse broeders 
en zusters die nog steeds 
in de levensbedreigende 
condities van Oekraïne 
leven. Laten wij hen samen 
redden en zegenen, zoals 
God ons heeft opgeroepen 
te doen.

Lena, een Holocaust Overlevende, 
is sinds haar geliefde man 11 jaar 
geleden overleed alleen. Na 52 

jaar getrouwd te zijn geweest blijft deze 
lieve vrouw zich verloren voelen zonder 
haar enige en ware liefde. 
 
Nadat vijandige troepen recentelijk Lena’s 
dorp verlieten vonden wij haar angstig 
en helemaal alleen. Dankzij Uw Liefde, 
ontvangt deze lieve zuster nu onze zorg 
en voorzien wij haar van dagelijkse 
maaltijden, medische diensten en de 
medicatie die zij nodig heeft om haar 
diabetes en hart conditie te behandelen.  
 
Lena wil graag dat u weet hoezeer zij 
uw gebeden, vriendschap en liefdevolle 
ondersteuning waardeert in deze 
moeilijke periode in haar leven. 
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Special Feature

NOOD-MEDISCHE
  DOOR DON HORWITZ

Ik zou u graag willen voorstellen aan Kostya, een succesvolle k zou u graag willen voorstellen aan Kostya, een succesvolle 
ondernemer die onlangs in ons leven kwam nadat hij met zijn ondernemer die onlangs in ons leven kwam nadat hij met zijn 
gezin voor hun levens moest vluchtten om te ontsnappen aan de gezin voor hun levens moest vluchtten om te ontsnappen aan de 

dood in Zaporizhzhya, Oekraïne. Terwijl het gevecht steeds dichter dood in Zaporizhzhya, Oekraïne. Terwijl het gevecht steeds dichter 
bij huis kwam verzamelde deze dappere man zijn doodsbange en bij huis kwam verzamelde deze dappere man zijn doodsbange en 
huilende familie, draaide zich toen nog een keer om en wierp een huilende familie, draaide zich toen nog een keer om en wierp een 
laatste blik op hun huis en al hun bezittingen en rende toen de deur uit.laatste blik op hun huis en al hun bezittingen en rende toen de deur uit.

“Enn houdd dee liefdadigheidd enn dee onderlingee solidariteitt inn ere,, wantt 
datt zijnn offerss waarinn Godd behagenn schept.” Hebreeën 13:16
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Kostya en zijn gezin verschenen 
op ons kantoor met alleen 
de kleren op hun lijf en geen 

enkele andere bezittingen. Het eerste 
wat hij zei was, “Kunt u alsjeblieft mijn 
familie helpen... we vragen niet veel, 
misschien een beetje eten en een plek 
om een paar dagen te blijven totdat ik 
werk kan vinden?”  

Na een assessment van hun behoeften 

en voorzagen hen van de humanitaire 
ondersteuning die zij nodig hadden om te 
overleven. Onze maatschappelijk werkers 
lieten Kostya een lijst zien met banen die 
beschikbaar waren in onze gemeenschap. 
Terwijl hij de lijst doorkeek, viel zijn 
oog op de enige baan met de meeste 
uren en die het minst betaalde. 
Een bezorger die levensreddende 
maaltijden zou bezorgen aan hen die 
honger hebben en alleen zijn.

Special Feature /  NOOD-MEDISCHE DIENSTEN

Kostya wachtte even en zei toen: “Ik 
wil deze baan!” Onze maatschappelijk 
werkster deed haar bril omhoog en 
keek hem verbijsterd aan. Ze zei: 
“Kostya, je bent een succesvolle 
ondernemer, waarom wilt je deze 
baan?” Kostya zei: “Ik kan het je echt 
niet vertellen, maar ik weet in mijn 
hart dat dit is wat ik moet doen.”

Een paar weken geleden, toen Kostya 
maaltijden aan het bezorgen was, 
zakte hij plotseling in elkaar en viel 
op de grond. Nadat hij met spoed 
naar het ziekenhuis werd gebracht, 
onderging hij een MRI en werd er 
ontdekt dat hij een ernstige en 
levensbedreigende hersenabces 
had. We verzorgenden onmiddellijk 
de betaling voor zijn operatie en hij 
werd vervolgens met spoed naar de 
operatiekamer gebracht waar artsen 
zijn leven redden.
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Mijn familie, Kostya heeft een lange weg naar herstel te gaan en Mijn familie, Kostya heeft een lange weg naar herstel te gaan en 
zal uitgebreide en geavanceerde medische zorg en revalidatie zal uitgebreide en geavanceerde medische zorg en revalidatie 
nodig hebben om weer op krachten te komen. Laten we onze nodig hebben om weer op krachten te komen. Laten we onze 
liefhebbende armen om deze geweldige man slaan, die na alles liefhebbende armen om deze geweldige man slaan, die na alles 
te hebben verloren, het nog steeds heel belangrijk vond om iets te hebben verloren, het nog steeds heel belangrijk vond om iets 
terug te geven aan anderen.terug te geven aan anderen.

Moge God u rijkelijk zegenen dat u met ons samenwerkt in het Moge God u rijkelijk zegenen dat u met ons samenwerkt in het 
zegenen en redden van onze lijdende Joodse broeders en zusters zegenen en redden van onze lijdende Joodse broeders en zusters 
in Oekraïne.in Oekraïne.
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Special Feature

Er is niets pijnlijker dan onschuldige lieve kinderen te zien die r is niets pijnlijker dan onschuldige lieve kinderen te zien die 
vastzitten in de levensbedreigende crisis in Oost-Oekraïne. vastzitten in de levensbedreigende crisis in Oost-Oekraïne. 
Deze dierbare kindjes leven in constante angst en begrijpen Deze dierbare kindjes leven in constante angst en begrijpen 

niet waarom hun huizen worden verwoest en hun gezinnen uit niet waarom hun huizen worden verwoest en hun gezinnen uit 
elkaar worden gerukt. Niemand is ervoor gemaakt om getuige elkaar worden gerukt. Niemand is ervoor gemaakt om getuige 
te zijn van de dood en vernietiging van oorlog... vooral jonge te zijn van de dood en vernietiging van oorlog... vooral jonge 
kinderen, wier gezondheid afhangt van stabiliteit, liefde en de kinderen, wier gezondheid afhangt van stabiliteit, liefde en de 
veiligheid van het leven in hun eigen huis.veiligheid van het leven in hun eigen huis.

“Mijn plan met jullie staat vast,” spreekt de HEER, “Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven.” Jeremia 29:11

SPONSOR EEN
KIND-
  DOOR DON HORWITZ
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KATERINA!
Sponsor Een Kind-Programma

Katerina is een schattige 
3-jarige die heel veel heeft 
geleden in haar jonge leven. 

Haar ouders scheidden na haar 
geboorte en haar moeder moest 
lange dagen werken om haar te 
kunnen onderhouden. Dit heeft 
Katerina zoveel pijn, verwarring 
en eenzaamheid bezorgd. Helaas 
is dit lieve meisje ook ernstig 
getraumatiseerd omdat ze steeds 
naar schuilkelders moest vluchten 
om te ontsnappen aan de explosies 
die om haar heen plaatsvonden.

Katerina heeft dringend 
logopedie, psychologische 
hulp, voedzame maaltijden, 
warme kleding en een 
liefhebbende vriend nodig 
die haar steunt op haar 
lange weg naar herstel. Ze 
zal het geweldig vinden om 
uw brieven vol gebeden en 
liefdevolle bemoedigende 
woorden te ontvangen.
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PAVLO!
Daardoor lijdt Pavlo nu 
aan een posttraumatische 
stressstoornis, ernstige 
angstaanvallen en depressies. 
Hij heeft behoefte aan 
intensieve psychologische 
begeleiding, voedzame 
maaltijden en liefdevolle zorg. 
Deze kleine jongen heeft een 
liefhebbende vriend nodig die 
voor hem bidt en hem schrijft 
terwijl hij aan zijn lange weg 
naar herstel begint.  

P avlo is 5 jaar oud en kwam 
in ons programma nadat hij 
in Oost-Oekraïne extreem 

getraumatiseerd was geraakt. Een 
paar maanden geleden verliet de 
vader van Pavlo het gezin om hun 
land te verdedigen en sindsdien heeft 
Pavlo hem niet meer gezien. Deze 
kleine jongen is er absoluut kapot van 
en mist zijn papa heel erg. Onlangs 
waren Pavlo en zijn moeder en zus 
gedwongen hun huis te verlaten en 
te vluchten toen hun leven in gevaar 
kwam door de gevechten.  
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Mijn familie, laten we de kant van deze Verloren Kinderen van Israël kiezen, hen 
vertellen hoeveel we van ze houden, en hen laten zien dat ze niet alleen zijn. Uw 
sponsoring van slechts  €29/maand zal één van deze lijdende kinderen zegenen 
en helpen redden door hen te voorzien van veilig onderdak, levensreddende 
humanitaire hulp, intensieve revalidatiediensten en de liefdevolle zorg die ze 
nodig hebben om te genezen van het extreme trauma dat ze hebben opgelopen.

Moge God u zegenen omdat u ons helpt om de verloren 
kinderen van Israël te zegenen en te redden.
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Bezoek onze website www.christianscare.nl en 
selecteer vervolgens ‘Sponsor een kind’ in de 
bovenste menubalk. U ziet dan onze kinderen die 
momenteel ondersteuning nodig hebben, samen met 
instructies over hoe u ze kunt sponsoren.

Special Feature /  SPONSOR EEN KIND-PROGRAMMA
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Dit is zo’n eenzame en wanhopige tijd voor onze Joodse broeders en zusters, 
die zoveel hebben verloren tijdens deze afschuwelijke crisis in Oekraïne. 
Duizenden oudere Joodse mensen, kinderen en gezinnen zijn nu dakloos en 
hebben onmiddelijk onze levensreddende diensten en liefdevolle zorg nodig.
 
Ons Aliyah nood-programma heft hen die lijden in onze liefdevolle armen 
op en brengt hen vervolgens naar Israël, precies zoals God ons heeft 
opgedragen.

ALIYAH NOOD-PROGRAMMA
 DOOR DON HORWITZ DOOR DON HORWITZ 

“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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verzekerde haar ervan dat ze niet 
langer alleen was. Deze lieve ziel 
was gewoon zo dankbaar dat ze 
nu omringd werd door liefdevolle 
mensen, die zoveel om haar gaven. 
 
Toen Tanya eenmaal was 
gekalmeerd, deelde ze met 
één van onze maatschappelijk 
werkers dat haar enige zoon 
en kleindochter een paar jaar 
eerder Aliyah hadden gemaakt 
en nu in Jeruzalem woonden. Ze 
miste hen enorm en droomde 
er vaak van om naar Israël te 
verhuizen, maar dacht dat dat 

ALIYAH NOOD-PROGRAMMA

TANYA 
De 77-jarige Tanya kwam 

naar één van onze nood-
opvangcentrums toen de 

invasie net begon. Deze lieve zuster 
was in tranen en vertelde ons 
hoe ze een paar weken daarvoor 
haar al meer dan 50 jaar geliefde 
echtgenoot verloor aan COVID. Onze 
zuster Tanya was doodsbang en nu 
helemaal alleen, terwijl de wreedheid 
van de oorlog om haar heen raasde. 
 
We omarmden Tanya meteen en 
gaven haar een veilig onderdak, eten 
en nieuwe kleding. Ons personeel zat 
bij haar, hield haar urenlang vast en 
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onmogelijk zou zijn nu de oorlog 
alle luchthavens had gesloten. Toen 
onze maatschappelijk werkster 
dit hoorde, belde ze één van 
onze Aliyah coördinatoren, die 
vervolgens Tanya vertelde dat we 
haar zouden kunnen herenigen 
met haar familie, in het land dat 
God haar heeft beloofd.  
 
Tanya nam deel aan ons Aliyah 
nood-programma en kon een paar 
weken later in een evacuatiebus 
worden geplaatst. Ze werd over de 
grens naar Moldavië gereden, waar 
Israëlische functionarissen haar 
ontmoetten om haar papierwerk 
te verzorgen. Tegenwoordig 
woont onze lieve zuster  in 
Jeruzalem samen met haar zoon en 
kleindochter! Wat een zegen!   
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allebei onmiddellijk medische zorg 
nodig hadden. 
 
Toen de toestand van Anton 
verslechterde, werd vastgesteld dat 
zijn leven alleen gered kon worden als 
hij naar Israël gebracht zou worden, 
waar hij de geavanceerde medische 
zorg zou krijgen die niet beschikbaar 
was in Oekraïne. Ons team van het 
Aliyah nood-programma regelde 
het papierwerk en binnen een paar 
weken werden ze in een evacuatiebus 
naar Moldavië gezet, waar Israëlische 
functionarissen op hen wachtten om 
hun Aliyah goed te keuren.   
 
Zodra hun vlucht in Israël landde, 
werd Anton per ambulance voor 
behandeling naar een ziekenhuis 

ANTON EN LEEZA
A nton and Leeza zijn 

onafscheidelijk sinds de dag dat 
ze trouwden. Verliefd sinds hun 

middelbare schooltijd en nu al 48 jaar 
getrouwd. 
 
Helaas ging hun gezondheid hard 
achteruit door een gebrek aan 
medische zorg en de constante 
overweldigende stress van de oorlog, 
en kwam hun leven in gevaar.   
 
Ongeveer 4 maanden geleden 
verscheen dit lieve stel bij één van 
onze voedseldistributiecentrums 
om broodnodige huishoudelijke 
benodigdheden en medicijnen 
op te halen. Nadat ons team een 
gezondheidscheck had uitgevoerd, 
werd vastgesteld dat Anton en Leeza 

ALIYAH NOOD-PROGRAMMA
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gebracht. Leeza was diepbedroefd toen 
de artsen haar vertelden dat er geen 
hoop meer was voor haar geliefde 
Anton en dat zijn dagen geteld waren. 
Leeza stortte in en huilde hysterisch, 
maar ze gaf nooit de hoop op en 
beloofde dag en nacht aan de zijde van 
haar man te blijven. 
 
Nadat ze een week lang haar geliefde 
echtgenoot had zien wegglippen, 
opende Anton voor het eerst sinds zijn 
aankomst in Israël zijn ogen. Artsen 
stormden de kamer binnen en nadat 
ze hem hadden onderzocht, keken ze 
Leeza aan en zeiden dat dit een wonder 
was! Anton was stabiel en zijn conditie 
was verbeterd!  
 

 
Mijn familie, laten we doorgaan 
en duizenden van onze Joodse 
broeders en zusters, die onze 
liefdevolle en genezende 
zorg zo hard nodig hebben, 
optillen en zegenen. Moge 
God u rijkelijk zegenen omdat 
u met ons samenwerkt om 
onze lijdende Joodse broeders 
en zusters te zegenen en te 
redden.

Vandaag is onze lieve broeder in een 
revalidatiecentrum in Haifa waar hij 
werkt aan zijn lange weg naar herstel. 
Leeza bekent, dat Anton leeft, alleen 
omdat ze in het Beloofde Land 
wonen! Wat een zegen! 

Good News Update / 29



Good News /  FEATURE

BLIJF DIENEN
 

over zijn hoofd. Sommigen aan tafel 
waren verontwaardigd. “Waar is deze 
verkwisting goed voor?” vroegen ze. 
“Het had kunnen worden verkocht voor 
een jaarloon en het geld had aan de 
armen gegeven kunnen worden!” Ze 
voeren hard tegen haar uit. 
 
De harde aanpak kwam van degenen 
die niet begrepen wat ze aan het doen 
was of waarom ze het deed. Ze hadden 
geen geduld voor haar nederige hart. 
Het is niet verrassend dat Jezus haar 
te hulp kwam door te zeggen: “Laat 
haar met rust. Waarom vallen jullie 
haar lastig? Ze heeft iets goeds voor 
mij gedaan. Want de armen zijn altijd 
bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan 

E r zijn soms manieren waarop 
we worden geroepen om God te 
dienen die voor andere mensen 
niet logisch zijn. We worden 

misschien betwist, bekritiseerd en zelfs 
uitgedaagd, maar toch blijven we dienen. 
 
In het boek Marcus staat een voorbeeld 
van een vrouw die ernstig werd 
bekritiseerd en belachelijk gemaakt 
vanwege haar nederige daad van 
dienstbaarheid aan Jezus. Toch kon niets 
haar ervan weerhouden om verder te 
gaan met wat ze zich had voorgenomen 
voor de Heiland te doen. De Bijbel zegt: 
“Terwijl [Jezus] aan het eten was, kwam er 
een vrouw binnen. Ze had een prachtig 

met kostbare, zuivere nardusolie. Ze 
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hen bewijzen wanneer je maar wilt. 
Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat 
ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn 
lichaam nu al met olie gebalsemd, met 
het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker 
jullie: waar ook maar ter wereld het 
goede nieuws verkondigd wordt, 
zal ter herinnering aan haar verteld 
worden wat zij heeft gedaan.” 
 
De prachtige lessen uit Marcus 
hoofdstuk 14 zijn waardevolle 
toepassingen voor ons leven van 
vandaag. Zelfs in onze gezamenlijke 
missie om onze Joodse broeders en 
zusters in Oekraïne lief te hebben, te 
dienen en te redden, is de beeldtaal 

 
 
1. God rust ons uit met een 
overvloedige voorraad van wat we op 
dit moment nodig hebben. 
 
2. God vraagt ons bereid te zijn - 

te schenken. 
 
3. God beschermt ons tegen neezeggers 
en degenen die het niet begrijpen. 
 

4. God komt ons te hulp en zegent ons 
voor de komende generaties. 
 
Als we wat we hebben aan de tafel van 
Gods liefde brengen, ontdekken we 
dat Zijn genade voor ons voldoende is, 
en wordt Zijn kracht zichtbaar in onze 
zwakheid (2 Korintiërs 12:9). Onze rol is 
om te blijven dienen, zelfs als het geen 
zin lijkt te hebben.

Onze missie bij CCI is om elk 
grammetje van onze door God 
gegeven voorraad te nemen en 
uit te gieten voor de genezing 
en het herstel van onze lijdende 
Joodse broeders en zusters. 
Hoewel anderen dit misschien 
niet begrijpen, of zelfs kritiek 
hebben op wat we doen, weten 
we wat onze roeping is in 
Christus Jezus. Daarom zullen we 
met onwrikbaar geloof doorgaan 
met het uitgieten van de 
kostbare olie van liefde en hoop 
voor Gods volk.
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V oor u, onze liefhebbende familie 
van christenen die samenwerken in 
deze missie die zo dichtbij Gods hart 

ligt. Wij zijn dankbaar voor uw liefdevolle 
toewijding, gebeden, ondersteuning en 
aanmoedigende woorden voor onze Joodse 
broeders en zusters die momenteel zo 
ongelofelijk lijden in Oekraïne.

V oor Zijn vertrouwen in ons om Zijn 
waardevolle Verloren Kinderen Van 

armen en hen te zegenen met veilig 
onderdak, gezonde maaltijden, revalidatie 
diensten, medische zorg en het onderwijs 
dat zij zo wanhopig nodig hebben om door 
te groeien in hun jonge levens. Wij danken 
God ook voor Zijn liefdevolle begeleiding en 
levensmiddelen die ons in staat stellen deze 
kinderen die onze liefhebbende zorg nodig 
hebben te redden.

Dat Hij ons voorziet van een 
moedig en liefhebbend team 
van Maatschappelijk Werkers, 

Psychologen, Verzorgers, Onderwijzers, 
Reddingswerkers, Ondersteuning Teams en 
Aliyah Teams die allemaal onvermoeibaar 
doorwerken en ervoor zorgen dat onze 
lijdende Joodse broeders en zusters de 
levensreddende zorg ontvangen die zij zo 
nodig hebben om te overleven. Wij zijn 
ook dankbaar voor onze teams die onze 
medewerkers trainen, goed voorbereiden 
en onderwijzen in het voorzien van de beste 
zorg voor diegene in onze 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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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. 

Bid alstublieft voor onze lieve 
kleine Pavlo 
die nu onder onze zorg is omdat hij lijdt aan 
posttraumatische stressstoornis, ernstige angstigheid 
en depressie nadat hij zoveel afschuwelijke dingen heeft 
meegemaakt in de oorlogszones van Oost-Oekraïne. 
Bid alstublieft ook dat God Pavlo’s geliefde vader zal 
beschermen die momenteel vecht om Oekraïne te 
beschermen. Pavlo wil hem zo graag weer zien en mist 
hem heel erg.

Voor de familie Altman   
die terwijl het gevecht om hen heen rondraasde 
gedwongen werden om in hun eigen huis 6 
maanden lang als gevangenen te leven zonder 
elektriciteit of water. Bid alstublieft dat deze familie 
niet alleen zal herstellen van het trauma van leven 
in deze afschuwelijke condities maar ook zal 
opstaan onder onze therapeutische en liefdevolle 
zorg en verder kunnen werken aan een gezonde en 
gelukkige toekomst.

Bid alstublieft voor Kostya 
die zijn leven heeft toegewijd aan het helpen van 
anderen nadat hij, zijn vrouw en kinderen alles verloren 
dat zij bezaten in de oorlogzones van Oost-Oekraïne. 
Bid alstublieft dat deze geliefde broeder zal herstellen 
van de levensbedreigende hersenabces die bijna zijn 
leven nam en dat zijn familie zal opbloeien onder onze 
liefhebbende zorg en zal genezen van het trauma 
waaronder zij zo lijden.
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