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I k wil u met heel mijn hart 
bedanken dat u deel uitmaakt 
van onze familie hier bij CCI. Ik 
hoop dat deze update u en uw 

geliefden gezond en wel bereikt.  
 
Twintig jaar geleden ging ik als 
tv-regisseur door het leven. Ik gaf 
elk jaar regelmatig aan twee of 
drie goede doelen en ik voelde 
mij er best goed bij. Één van die 
doelen was een zeer bekend 
kinderziekenhuis dat gratis 
kankerbehandelingen biedt aan 

kinderen die aan levensbedreigende 
aandoeningen lijden. Om de een of 
andere reden stond ik mijzelf nooit 
toe om na te denken over de pijn die 
het kind zou ervaren wanneer het de 
kankerbehandelingen kreeg die mijn 
donatie had helpen betalen. Wie 
was dit kind dat door angst vervuld 
zo vreselijk leed? Wat voelden zijn 
ouders toen ze baden voor zijn 
genezing? Waarom dacht ik niet aan 
hen of voelde ik hun pijn niet? Ik was 
betrokken bij het helpen van deze 
kinderen, maar om eerlijk te zijn, 
werd mijn gift na verloop van tijd een 
automatisme.  
 
Begrip en gevoel zijn belangrijk 
om onze wereld een betere plek te 
maken. Alleen door het voelen van 
ongemak kunnen we ons volledig 
bezighouden met het proces dat 
verandering teweegbrengt. Als we 
onszelf toestaan om een menselijk 
gelaat te geven aan degenen die 
lijden, beginnen we te geven naar 
het beeld van God, in tegenstelling 
tot het alleen maar meegaan in 
automatisme.   
 
Dus wat maakte mij er bewust van 
dat ik een losgeraakte gever was 
geworden? Interessant genoeg 
waren het mijn twee dochters die ik 
heb geadopteerd uit een Siberisch 
weeshuis. Inderdaad, een acht- en 
tienjarige leerden mij hoe belangrijk het 
is om onbaatzuchtig te geven, terwijl je 
er zelf volledig bij betrokken bent. 
 

Shalom
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Mijn dochters werden ernstig 
mishandeld, verwaarloosd en 
vervolgens in de steek gelaten 
toen ze zes en acht jaar oud 
waren. Terwijl ik door het 
goedkeuringsproces ging om hen 
thuis te brengen, liet ik de adoptie 
over mijn behoeften en dromen 
gaan in plaats van de behoeften van 
mijn dochters. Ik droomde ervan 
om hen thuis te brengen, hun lach 
en de vreugde op hun gezichten 
te zien terwijl ze hun nieuwe thuis 
betraden. Ik dacht erover na hoe wij 
naar Disney World zouden gaan en 
hoe we de perfecte liefhebbende 
familie zouden worden. Maar het 
punt is dat ik mezelf nooit heb 
toegestaan na te denken over wat 
ze hadden meegemaakt en hoe 
dat hun leven had beïnvloed. Ik 
schetste een rooskleurig beeld dat 
paste in mijn eigen comfortzone in 
plaats van gefocust te zijn op hoe 
getraumatiseerd en emotioneel 
onstabiel ze waren. Mijn dochters 
hadden mijn hulp nodig en ze 
hadden mijn onvoorwaardelijke 
liefde nodig. Ze hadden mij nodig 
om hun pijn te begrijpen en te 
voelen, zodat ik in staat zou zijn om 
hen te helpen genezen.  

Na jaren van intensieve 
psychologische diensten, 
ziekenhuisopnames en een 
berg van wat onoverkomelijke 
uitdagingen leken, bloeiden ze uit 
tot jonge vrouwen met een groot 

en mooi hart. Ze inspireerden mij 
om mijn hart voor God te openen 
en hebben mij geleerd hoe ik zelf 
de pijn kan voelen waarin anderen 
zich bevinden. Het was dankzij 
hen dat ik in staat was om betere 
programma’s te maken die de 
levens van onze lijdende broeders 
en zusters redden en veranderen. 
 
Ik dank God dat Hij mijn kinderen 
in mijn leven bracht en voor Zijn 
begeleiding en geduld terwijl ik 
groeide en leerde naar Zijn beeld. 
 
“Heb je naaste lief als jezelf”, dat is 
wat God van ons allemaal verwacht.  
 
Terwijl we samenwerken als Gods 
handen en voeten in onze missie die 
Hem zo nabij en dierbaar is, bid ik 
dat u ons ook zult blijven bijstaan, 
mee zult groeien en nooit zult 
vergeten hoe heilig elk Joods leven is 
dat wij in onze handen houden.  
 
Ik ben ook eeuwig dankbaar voor uw 
gebeden, woorden van bemoediging 
en liefdevolle steun. Moge de Heer 
u overvloedig zegenen voor het 
beantwoorden van Zijn roeping om 
te zegenen en Zijn kinderen thuis te 
brengen naar Israël.  
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur. 
 
P.S. Blijf brieven schrijven. Ik blijf 
graag van u horen en met u delen. 

Good News Update / 2



Leah04 /

Onze Zus Natalia 
Herdenken07 /

Een Veel Grotere 
Oproep09 /

Speciale 
Kindereditie11 /
Het Geschenk 
Van Liefde13 /
Ons Partnerschap In 
Mitzvah 61317 /

Ons Nieuwe 
Kalaniot 
Kindertehuis23 /

Olivia21 /

Ontvangen27 /
De Brief Van 
Natella29 /

Aliyah Update31 /

Gebedspunten33 /

Inhoudsopgave

Good News Update / 3



L aten we niet alleen 
diegenen die verloren zijn 
gegaan in de Holocaust 

herdenken, maar ook diegenen 
die getuige waren van de 
gruweldaden en nog steeds de 
pijn dragen.  
 
De 83-jarige overlevende van 
de Holocaust, Leah, wordt elke 
ochtend gewekt door de kleine 
lichtstralen die door de gaatjes 
in haar gehavende gordijnen 
dringen. Terwijl ze haar 
ogen opent en haar dromen 
wegveegt, wordt ze opnieuw 
begroet door haar constante 
metgezel ... de eenzaamheid. 
 

LEAH 
  DOOR DON HORWITZ 

“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)

Persoonlijke Verhalen
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Het begon allemaal op een avond 
toen Leah nog maar 6 jaar oud 
was. Voor haar was het gewoon 
de gebruikelijke routine dat haar 
geliefde moeder haar in bed 
stopte, haar wang kuste en het 
licht uitdeed. Toen, uit het niets, 
werd ze wakker geschud door haar 
ouders die hysterisch huilden. 
“Mama, waarom huil je? Mama! Wat 
is er aan de hand? “, vroeg Leah. 
Voordat ze wist wat er aan de hand 
was, had haar vader haar opgepakt, 
in een deken gewikkeld en haar 
door de donkere straat naar het 
huis van een buurman gebracht.  
 
“Mijn hoofd tolde, ik was zo in de 
war”, vertelde Leah ons. “Ik zal nooit 
vergeten dat mijn moeder mij stevig 
vasthield terwijl haar tranen op mijn 
wang vielen. Ze keek zacht in mijn 
ogen en zei ... “Mijn Leah, mijn mooie 
Leah. Ik wil dat je altijd onthoudt dat 
wat er ook gebeurt, papa en ik meer 
van je houden dan van het leven zelf. 
Ik wil dat je sterk en dapper zult zijn, 
en dat je een braaf meisje bent. Papa 
en ik moeten nu ergens heen en 
misschien zijn we wel een tijdje weg. 
Denk eraan dat we van je houden en 
elke seconde aan je zullen denken. “ 
Op dat moment greep Leah’s vader 
haar moeder bij de arm en renden ze 
beiden snel weg.  
 

Tijdens de twee dagen die volgden 
werden meer dan 33.000 Joodse 
mensen, inclusief Leah’s hele familie 
en al hun vrienden, naar Babi Yar in 
het centrum van Kiev gebracht en 
op wrede wijze vermoord.   
 
Met de hulp van liefhebbende 
christenen overleefde Leah op 
wonderbaarlijke wijze de nazi-
bezetting van Oekraïne, maar 
de martelende herinneringen 
en emoties van de Holocaust 
hebben haar getraumatiseerd en 
getekend voor het leven. Ze lijdt aan 
verlatingsangst en wordt geplaagd 
door extreme paniekaanvallen. Toen 
we haar vonden, verkeerde ze in een 
diepe depressie en had ze dagen 
niet gegeten.  
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Vandaag de dag is Leah erg eenzaam 
en doodsbang dat niemand meer 
om haar geeft. We hebben haar naar 
ons levensreddende Ouderenzorg 
Programma gebracht, waar ze haar 
dagelijkse maaltijden, therapeutische 
diensten en liefdevolle zorg 
ontvangt.  
 
Mijn geliefde broeders en 
zusters, dit is hoe wij wandelen 
en samenwerken in het licht van 
God. We slaan onze liefdevolle 
armen om Zijn verloren en lijdende 
kinderen en  voorzien hen van onze 
levensreddende zorg. 
 

Ik bid dat u ons 
Ouderenzorg Programma 
blijft steunen, zodat we 
Leah en de duizenden 
andere Joodse senioren 
zoals zij, die onze 
levensreddende hulp 
wanhopig hard nodig 
hebben, kunnen redden.   
 
Moge God u zegenen voor het 
zegenen van onze Joodse broeders 
en zusters in hun grootste tijd van 
nood. 
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ONZE ZUS 
NATALIA HERDENKEN
 DOOR DON HORWITZ 

W anneer ik het beeld van Natalia zie, lijdend en alleen in haar laatste 
levensdagen, kan ik het niet laten om te denken... als we haar 
eerder hadden gevonden... hadden we haar misschien kunnen 

redden. Onze lieve zuster Natalia werd gediagnosticeerd met stadium 4 
longkanker en ze werd naar huis gestuurd om te sterven, simpelweg vanwege 
ontoereikende publieke gezondheidszorg en haar onvermogen om te betalen 
voor kwaliteitsbehandelingen in een privéziekenhuis. Ons reddingsteam vond 
haar slechts een paar weken voordat ze helaas is overleden.  
 

Persoonlijke Verhalen
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Mijn emoties variëren van woede 
tot verdriet wanneer ik mezelf keer 
op keer vraag hoe dit kan gebeuren 
in de wereld van vandaag. Met 
alle ontwikkelingen op het gebied 
van geneeskunde, technologie en 
educatie kunnen we nog steeds 
niet onze gebroken samenleving 
helen die doordrenkt is van 
antisemitisme. Het breekt mijn hart 
als ik zie dat geld en hebzucht de 
waarde van een kostbaar menselijk 
leven overtroeven.  
 
Ik ben woedend en word er ziek 
van hoe onze Joodse broeders en 
zusters worden mishandeld en 
verwaarloosd. Natalia, die een leven 
vol pijn en lijden heeft doorstaan in 
een samenleving die haar niet leuk 
vindt of haar niet wil, verdiende het 
niet om te sterven zoals zij deed. 
Ze verdiende het niet om deur na 
deur in haar gezicht dichtgeslagen 
te krijgen, simpelweg omdat ze 
Joods was en niet in staat was om 
de medische zorg te krijgen waar ze 
recht op had. 
 
Beste familie, wij worden door 
God uitgedaagd om onze invloed 
uit te breiden. We worden 
uitgedaagd om duizenden Joodse 
broeders en zusters te helpen en 
te redden die lijden en eenzaam 
zijn en onder levensbedreigende 
omstandigheden leven. We worden 
ook opgeroepen de boodschap te 
verkondigen aan onze buren, door 
onze kerken en aan iedereen die 
wil luisteren, de boodschap dat God 
ons oproept om Zijn kinderen te 
verzamelen en gezond en wel thuis 
te brengen.   
 

We kunnen Natalia geen statistiek 
of een nummer op een lijst van 
vergeten Joden laten worden. 
Samen zullen we ervoor zorgen 
dat haar leven betekenis heeft, 
haar gezicht vertegenwoordigt 
al onze broeders en zusters 
die lijden en die dringend onze 
levensreddende hulp nodig 
hebben.   
 
Sluit u aan in 
gebed en in 
actie terwijl we 
samenwerken als 
Gods handen en 
voeten om Zijn 
kinderen naar 
Israël te brengen. 
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T erwijl ik op de knop druk 

maken, terwijl ik mijn kast 
openmaak om het overvol in 

overvloed te vinden, en terwijl ik door 
mijn dag wandel in mijn comfortabele 
hoekje van de wereld kan ik het niet 
laten om deze vraag te stellen... 
 

EEN VEEL GROTERE OPROEP  
Good News /  FEATURE

 

“Want zo hoog als 
de hemel is boven de 
aarde, zo ver gaan 
mijn wegen jullie 
wegen te boven, en 
mijn plannen jullie 
plannen.” (Jesaja 55:9)

Is dat niet genoeg? 
 
Is het niet genoeg om de straat over 
te steken om mijn buurman in nood 
te helpen? Is het niet genoeg om iets 
extra’s te doen als ik er geen zin in 
heb? Is het niet genoeg om iemand te 
dienen als ik liever word bediend? 
 
Geliefden, als ieder van ons reageert 
op de prachtige roeping van God 
in ons leven, kan ik niet anders dan 
denken dat dit veel groter is dan wat 
wij tegenwoordig voor lief nemen. 
Terwijl we ernaar streven om Israël te 
zegenen, haar te herstellen en haar 
hart weer te verbinden met God, weet 
ik dat ik in het diepst van mijn ziel 
opdracht krijg tot nog veel, veel meer! 
 
Denk er even over na. Het ‘geheel’ van 
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een persoon omvat lichaam, geest, hart 
en ziel. Streven wij ernaar om  ieder lid 
van onze Joodse broeders en zusters te 
bereiken in naam van Christus? Helpen 
wij deze mannen, vrouwen en kinderen 
die wij met oprechte toewijding dienen 
echt? Of nemen we genoegen met een 
te klein gebaar? 
 
Laten wij in de komende dagen de 
verantwoordelijkheid aangaan om 
niet alleen de verloren schapen van 
Israël te zoeken en vinden, maar hen 
daarnaast ook naar een overvloedige 
weide te leiden. Laten we hen voeding 
aanbieden die niet alleen hun magen 
vult, maar ook de diepten van hun ziel. 
En laten we hen het levenswater geven 
waardoor ze nooit meer zullen dorsten.  
 

Is dat niet genoeg? 
 
In de meest moeilijke tijd van 
Abrahams leven, toen hem werd 

overwon hij de verleiding om 
Gods roeping te negeren door een 
standvastig geloof te houden. Zijn 
overtuigingen werden niet beperkt 
door een te klein gebaar. En vanwege 

zijn gehoorzaamheid werd hem deze 
goddelijke openbaring beloofd: 

 
Die ene cruciale daad van 
gehoorzaamheid leidde tot de zegen 
van elke natie op aarde - voor altijd! 
Mijn broeders en zusters, kunt u zich 
dat voorstellen? Wat een inspiratie 
voor ons! Wat een roeping! 
 
Dus, laten we als wij onze tweede kop 

knop), onze kasten telkens vullen met 
voedsel en ons omringen met aardse 
gemakken, niet uit elkaar groeien. 
Laten we in plaats daarvan buiten 
onze ‘kleine’ kaders stappen en in de 
veel grotere roeping van God stappen 
in ons leven - in het belang van Zijn 
glorie, Zijn volk en Zijn naam.

 
“En alle volken op aarde zullen 
wensen zo gezegend te worden als 
jouw nakomelingen, want jij hebt 
naar mij geluisterd.” (Genesis 22:18)
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KINDEREDITIE  

E r zijn duizenden mishandelde, verwaarloosde en 
verlaten Joodse kinderen in de voormalige Sovjet-
Unie. Zonder geavanceerde rehabilitatieve zorg zal 

90% zich wenden tot misdaad, prostitutie, misbruik van 
drugs en alcohol, op straat leven of zelfmoord plegen.  
 
Samen werken wij samen als Gods handen en voeten en 
verzamelen, zegenen en redden we de verloren kinderen 
van Israël.
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“In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, 
door hard te werken, moet steunen, indachtig de 

woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd 
heeft: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’”  

(Handelingen 20:35)

d

h
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VAN LIEFDE
 DOOR DON HORWITZ

Speciale Kindereditie

“Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan.” 
(Psalm 27:10)
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Hoe het begon 
 
Een baby schreeuwt om zijn 
moeder in een donkere en koude 
kamer. Hij heeft honger, is nat 
en alleen. Zijn geschreeuw wordt 
luider en luider, maar zijn moeder 
komt maar niet. Zijn drie jaar 
oude broer wordt gewekt door zijn 
geschreeuw en klimt uit zijn bed. 
Hij draait zich richting de gekleurde 
bank waar zijn moeder meestal 
slaapt, maar die is wederom leeg. 
De peuter loopt langzaam over de 
met afval bezaaide vloer naar de 
oude wieg in de hoek. Hij strekt zijn 
kleine armen door de tralies van de 
wieg en voelt rond in de duisternis 
naar het handje van zijn broer. Met 
zijn hoofd stevig tegen de speilen 
gedrukt, vindt hij eindelijk een 
kleine vinger en wikkelt zijn kleine 

zijn zwakke, zachte stem ... “slaap 
baby..slaap baby...”

We nemen zo vaak de eenvoudige 
dingen in het leven voor lief, maar 
voor een baby is elke interactie met 
hun moeder een geschenk van liefde 
en een gevoel van geruststelling.  
 
Onze Verloren Kinderen 
Redden Met de Liefde van 
God 
 
André en Alex kwamen slechts 
één jaar geleden in ons Kalaniot 

Kindertehuis aan. Ze waren 
allebei teer, hongerig, verloren en 
alleen. André, de oudste, weigerde 
maandenlang te praten, terwijl zijn 
broer, Alex, dag en nacht hysterisch 
huilde. 

Ons hele therapeutische team 
van psychologen, maatschappelijk 
werkers en liefdevolle therapeuten 
hebben onmiddellijk actie 
ondernomen om de jongens te 
stabiliseren bij aankomst. We 
werkten dag en nacht om hen 
geavanceerde rehabilitatiediensten 
te bieden en vooral de liefdevolle 
zorg die zij zo gemist hebben in 
hun jonge leven. Na zes maanden 
van intensief werk begonnen 
deze lieve engelen te stabiliseren 
en op te staan. Het was zo’n zegen 
om het leven in hun ogen terug te 
zien keren, terwijl onze liefde hun 
gebroken kleine harten vulde en 
herstelde.

Mijn familie, Gods liefde verricht 
wonderen. Zijn liefde houdt 
geen gegevens bij van fouten en 
kent geen grenzen of beperkingen. 
Wanneer wij Zijn eeuwige liefde 
over misbruikte, verwaarloosde 
en verlaten Joodse kinderen 
uitstorten, beginnen zij te helen en 
staan ze op naar Hem, onze enige 
God van Israël. Met Zijn liefde 
zegenen wij en brengen we Zijn 
kinderen terug naar huis.

 

Speciale Kindereditie /  HET GESCHENK VAN LIEFDE
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Ik bid dat u onze 
Kalaniot-Kinder-
programma’s zult 
blijven steunen, 
zodat we Gods 
roeping om 
Zijn kinderen 
te zegenen, 
te redden en 
naar Israël te 
brengen, kunnen 
beantwoorden.
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VOOR MISBRUIK, VERWAARLOZING & VERLATING

Geef vandaag op www.ChristiansCare.nl

Uw maandelijks 
gift van €30
of welke gift dan ook voorziet in:

EEN TOEKOMST

Verlaten Joodse kinderen als Misha zijn ernstig misbruikt 
en verwaarloosd. Zonder levensonderhoudende steun & 

psychologische zorg zullen zij het niet overleven.

ONDERDAK

VOEDSEL

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

ER IS GEEN SNELLE OPLOSSING



MITZVAH 613 
 DOOR DON HORWITZ

“Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij 
sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘“Wie in mijn naam 
één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij 
opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft”. 
(Marcus 9:36-37)

Speciale Kindereditie
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J oodse kinderen in Oekraïne lijden in eenzaamheid.  Zonder onze 
onmiddelijke interventie zullen de meeste in het leven falen en op 
jonge leeftijd sterven.  
 

Ons partnerschap in Mitsvah 613 redt en verandert de toekomst voor deze 
kostbare verloren kinderen van Israël. Samen brengen wij hen bij elkaar, 

 
 
Mijn familie, laat mij u achter de schermen meenemen naar dit innovatieve 
en levensreddende programma.   

  ONS PARTNERSCHAP IN MITZVAH 613
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Welkom op de kleuterschool waar 
onze jongste baby’s, uit extreem 
arme en kansarme gezinnen, hun 
opleiding beginnen. Hier voorzien 
we hen van hun dagelijkse 
voedzame maaltijden, kleding, 
medische zorg, psychologische 
begeleiding en een uitgebreide 
opleiding die kunst- en 
muziektherapie omvat. Wat een 
zegen is het om deze kleintjes 
weer te zien opstaan in een 
gezonde en veilige omgeving.  
 

Dit is ons therapeutisch team van 
neuropsychologen dat zich op deze 
school bevindt. Deze hoog opgeleide 
psychologen bieden niet alleen 
individuele begeleiding, maar geven 
ook lessen om de kinderen te helpen 
bij het ontwikkelen van leer-, sociale 
en communicatieve vaardigheden. 
De deur staat altijd open voor al onze 
kinderen om gewoon binnen te lopen 
en een gesprek te voeren met ons 
liefhebbende team.  

 
Ik ben dol op kunst- en 
muziektherapielessen. In deze veilige 
omgevingen helpt onze therapeutische 
team getraumatiseerde kinderen 
communiceren via de kunsten wanneer 
zij zich verbaal niet uit kunnen drukken. 
Het is een grote zegen om onze 
kinderen te zien excelleren in hun 
studie door goede interpersoonlijke 
communicatie- en relationele 
vaardigheden te ontwikkelen.  
 

Speciale Kindereditie
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Evenwichtige maaltijden zijn 
essentieel voor de gezonde 
hersenontwikkeling van onze 
leerlingen en de aanhoudende 
fysieke groei. Al onze 
schoolmaaltijden worden 
gemaakt door een gediplomeerd 
voedingsdeskundige die alleen 
de beste ingrediënten gebruikt 
om uitstekende maaltijden te 
garanderen. Als u lachende 
gezichten wilt zien, kom dan tijdens 
de lunch langs en kijk rond! 
 

Het curriculum van onze school 
houdt zich aan de hoogste 
Israëlische normen voor 
excellentie in het onderwijs.  Met 
een volledig aanbod aan lessen, 
waaronder geavanceerde vakken 
zoals wiskunde, wetenschappen, 
grammatica, geschiedenis en 
de Hebreeuwse taal zijn onze 
studenten goed voorbereid om 
hun hogere opleiding in Israël af te 
ronden! Amen!  

 

Het is enkel dankzij uw gebeden en liefdevolle 
ondersteuning dat wij de levens van Joodse 
kinderen uit levensbedreigende omstandigheden 
kunnen redden en veranderen. Moge God u 
zegenen voor het zegenen, redden en verheffen 
van de verloren kinderen van Israël. 

 

  ONS PARTNERSCHAP IN MITZVAH 613
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OLIVIA 
NOODGEBED EN 
ONDERSTEUNING NODIG
 DOOR DON HORWITZ 

Speciale Kindereditie

Speciale Kindereditie
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W e hebben een 
dringende 
en levens-
bedreigende 

noodsituatie in ons Mitzvah-
scholingsprogramma in 
Bila Tserkva, Oekraïne. 
Eén van onze leerlingen, 
de vier jaar oude Olivia, is 
onlangs gediagnosticeerd 
met acute leukemie. We zijn 
onmiddellijk in actie gekomen 
en hebben haar naar het 
beste kinderziekenhuis 
in Kiev gebracht, waar ze 
op dit moment kanker-
behandelingen en bloed- en 
bloedplaatjestransfusies 
ondergaat. Ons reddingsteam 
blijft zoeken naar de juiste 
bloeddonoren terwijl we haast 
maken om haar leven te redden.  
 
Mijn familie, Olivia heeft onze 
gebeden, liefde en steun 
wanhopig hard nodig. Haar 
ouders hebben ook onze liefde 
en steun nodig, want ze zijn 
ontredderd en overweldigd 
door het nieuws dat hun dochter 
ernstig ziek is.   
 
Bid alstublieft dat we 
compatibele bloeddonoren 
voor haar transfusies 
kunnen vinden en dat Olivia’s 
behandelingen succesvol 

zullen zijn. Bid ook dat we alle 
ontbrekende documenten 
van het gezin kunnen 
vinden, zodat we hun aliyah-
papierwerk kunnen voltooien 
en Olivia zo snel mogelijk 
naar Israël kunnen brengen. 
In Israël zal ze de meest 
geavanceerde behandelingen 
tegen kanker kunnen 
ontvangen van enkele van de 
beste artsen ter wereld.  
 

Laten we deze 
familie tonen 
hoeveel we om hen 
geven door ze te 

grootste tijd van 
nood.  
 
Dankzij uw gebeden en 
liefdevolle giften kunnen we 
Olivia blijven voorzien van 
de beste medische zorg die 
beschikbaar is, terwijl we 
onvermoeibaar werken om 
haar leven te redden.   
 
Moge God u zegenen voor 
het zegenen en ondersteunen 
van deze lieve kleine engel. 

  NOODGEBED EN ONDERSTEUNING NODIG
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CAPTION

Speciale Kindereditie

KALANIOT 
KINDERTEHUIS
 DOOR DON HORWITZ
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E r is geen grotere 
zegen dan te kunnen 
deelnemen aan 

Gods plan voor het Joodse 
volk. En er is geen grotere 
verantwoordelijkheid om 
Zijn roeping voor ons te 
beantwoorden dan Joodse 
kinderen die in de Diaspora 

en te helen.   
 
Ik ben erg verheugd om de 
opening aan te kondigen van 
ons nieuwe en grotere Kalaniot 
Kindertehuis voor misbruikte, 

verwaarloosde en verlaten 
Joodse kinderen die in Oekraïne 
wonen.  
 
God daagde ons uit om te 
groeien en onze diensten uit 
te breiden en u, mijn geliefde 
familie, hebt geantwoord met 
uw liefdevolle vriendelijkheid en 

we ons levensreddende huis 
uitgebreid om meer kinderen 
te kunnen opvangen en ook 
voor baby’s die noodopvang 
nodig hebben te zorgen. 
Halleluja!!! 
 

Speciale Kindereditie /  ONS NIEUWE KALANIOT KINDERTEHUIS
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Er zijn geen woorden om het 
immense lijden te beschrijven 
dat een onschuldig kind 
doormaakt wanneer hij 
of zij wordt misbruikt en 

Speciale Kindereditie

verwaarloosd door dierbaren. 
De pijn is zo groot tijdens deze 
traumatiserende ervaringen 
dat het de ontwikkeling van de 
hersenen beïnvloedt, wat leidt 
tot een groot aantal slopende 
psychische stoornissen.  
 
Met onze hypermoderne 
psychologische diensten en 
de liefdevolle zorg van onze 
hoogopgeleide medewerkers, 
zijn we bezig met het 
rehabiliteren en genezen van 
deze kinderen zodat ze een 
gezond en productief leven 
kunnen leiden.  
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Wij zijn Gods handen 
en voeten wanneer 
we Zijn verloren 
kinderen redden en 
verzorgen. 

We zijn ouders geworden 
voor deze engelen die 
niemand anders in hun 
leven hebben die voor hen 
zal zorgen en van hen zal 
houden. Samen zijn we 
24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per 
jaar bij hen. We slaan onze 
liefhebbende armen om hen 
heen en laten ze niet gaan 
totdat ze op zichzelf kunnen 
staan in het land dat God 
hen heeft beloofd.  

Laten we ons snel verblijden 
in deze opening van ons 
nieuwe huis! Laten we 
dan samen de handen 
uit de mouwen steken en 
aan het werk gaan, want 
er zijn tienduizenden 
Joodse kinderen die onze 
levensreddende zorg hard 
nodig hebben.  

Ik bid dat u ons zult 
blijven helpen om 
Gods uitdagingen 
en Zijn roeping te 
beantwoorden om 
zijn kinderen gezond 
en wel naar Israël te 
brengen. 

KINDEREDITIE
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Omdat de wintervorst 
plaatsmaakt voor de lente, 
begint zelfs de meest 
braakliggende grond tekenen 

van leven te vertonen. Het is alsof de 
zaden die lang geleden zijn gezaaid niet 
langer slapend kunnen blijven. Er moet 
nieuw leven komen!  
 
Het is dus in deze bijzondere tijd van het 
jaar, waarin Pesach en Pasen worden 
gevierd, dat we gedenken hoe gezegend 
we werkelijk zijn. En met zegen komt 
ontvangen. 
 
Met ontzag en verwondering ontvangen 
we de eeuwige ordonnantie van het 
Paaslam - een onverdiende genade voor 

ONTVANGEN 
Good News /  FEATURE

 
“Land dat de overvloedige regen 
opneemt, en nuttige gewassen 
oplevert aan wie het bewerken, 
ontvangt God’s zegen.” (Hebreeën 6:7) 

alle generaties. Met onverklaarbare vreugde 
ontvangen we het lege kruis en de verrezen 
Koning. En met elk kostbaar geschenk dat 
we van de Vader ontvangen, geven we onze 
ongebreidelde zegen aan anderen. 
 
Ziet u de mooie verbinding tussen eerst 
ontvangen en vervolgens geven? 
 
De bekende klassieke 
kinderboekenschrijver, Hans Christian 
Andersen, schreef ooit: “Alleen leven is niet 
genoeg... men moet zonneschijn hebben, 
vrijheid en een kleine bloem.” 
 
Alleen leven is niet genoeg. 
 
Om echt te leven, moeten we open en 
ontvankelijke wezens zijn - schepen die 
het licht van de zon ontvangen, regen 
in het juiste seizoen en manna uit de 
hemel. Want het manna dat wij van God 
ontvangen, wordt een overvloed van 
brood voor onze broeders en zusters 
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over de hele wereld. Zonder de kracht van 
God te ontvangen, gaan we verder met ons 
eigen streven, zwervend door een droog en 
vermoeid landschap, niet in staat om stand 
te houden. 
 
Maar wanneer wij de rijkdom van Gods 
goedheid ontvangen en op zijn beurt zaden 
van hoop planten, krijgen we daadwerkelijk 
een goede oogst. Uit onze oogst van 
“overvloed”, hebben wij vervolgens 
bereidwillig besloten om onze  winst te 
delen. De oproep tot opbrengst wenkt naar 
ons vanuit een plaats van wijsheid die ver 
boven die van ons uitsteekt.  
“Maar de wijsheid van boven 
daarentegen is vóór alles zuiver, 
en verder vredelievend, mild 
en meegaand; ze is rijk aan 
ontferming en brengt niets dan goede 
vruchten voort, ze is onpartijdig en 
oprecht.” (Johannes 3:17) 
 
We geven ons over aan Christus voor het 
redden van onze zielen. 
We steunen elkaar in broederliefde. 
We geven de eerste vruchten van alles 
wat we hebben gekregen. 
 
En in de genade die van onze Vader is 
ontvangen, geven we liefde en genade 

zonder zelfs maar een schijn van 
partijdigheid of hypocrisie. Op onze 
beurt krijgen we een honderdvoudige 
zegening van wat oorspronkelijk 
gezaaid was! 
 
Is dat niet hoe onze genadige God te 
werk gaat? 
 
Ik bid dat deze woorden vandaag 
een nieuw doelbesef in uw hart zal 
cultiveren. Ik bid dat ze u in dit seizoen 
zullen versterken en aanmoedigen. De 
lente is een seizoen van groei, van het 
losmaken van braakliggende grond, 
het schoonmaken van rotsachtige 
grond en het zaaien van vruchten van 
rechtschapenheid. 

Moge de Heer u zegenen en u 
behoeden in dit seizoen, terwijl u drinkt 
in de zoete regen van Gods goedheid 
en deze ontvangt met volheid van 
vreugde.

 
“Waar vrede wordt gezaaid, 
brengt gerechtigheid haar 
vruchten voort voor hen die 
vrede stichten. ” (Johannes 3:18)
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Mijn lieve broeders 
en zusters,
Ik wil een paar woorden 
schrijven, niet alleen vanuit 
mijzelf als de leider van de 
Joodse gemeenschap hier in 
Bila Tserkva, maar ook namens 
alle Joden die u al vele jaren 
heeft gered en gesteund.

Ik ben er absoluut van 
overtuigd dat onze Joodse 
gemeenschap alleen door uw 
steun in deze moeilijke tijden 
hier in Oekraïne kan overleven. 
Het creëren van het Kalaniot 
Kindertehuis is een echte 
redding voor onze Joodse 

wezen en kinderen wiens ouders 
om verschillende redenen hun 
ouderlijke plichten niet kunnen 
vervullen. Tot nu toe hebben we 
dit jaar, dankzij de uitbreiding van 
Kalaniot, het leven van nog zoveel 
meer kinderen die honger leden 
en in vreselijke omstandigheden 
leefden kunnen redden. Nu 
wonen deze kinderen in Kalaniot, 
waar ze psychologische zorg 
ontvangen in dit warme en 
liefdevolle huis. Ik wil graag dat 
u weet dat veel van de oudere 
kinderen die in Kalaniot woonden 
nu genezen zijn en klaar zijn voor 
het moment waarop zij naar 
Israël kunnen verhuizen om hun 
studie voort te zetten. 

DE BRIEF VAN NATELLA
 Door Natella Andriushchenko
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Een ander belangrijk project 
en een echte redding voor 
onze oudere bevolking is het 
Ouderenzorg Programma 
van CCI. Elke dag komen onze 
senioren in het centrum bij 
elkaar om warm te blijven en 
gezonde, warme maaltijden 
te eten. Ze krijgen zorg van 
onze artsen en psychologen 
en nemen deel aan leuke 
activiteiten die hun lichaam en 
hersenen gezond houden. Het is 
gewoon hartverwarmend om ze 
gelukkig te zien na zoveel jaren 
van lijden en eenzaamheid. 

Ik wil u in het bijzonder onze 
oprechte dank geven voor 
uw ondersteuning in Project 
Kadima. Dit prachtige en 
unieke programma biedt 
onze kansarme kinderen de 
vaardigheden die ze nodig 
hebben om naar Israël te 
verhuizen. Ze leren zoveel en 
zijn zo trots op hun prestaties. 
Het is verbazingwekkend dat 
98% van de kinderen die in Israël 
willen studeren al hun examens 
hebben behaald en nu studeren 
op verschillende scholen in het 
hele land. Hun ouders zijn u erg 
dankbaar dat u het hun kinderen 
mogelijk heeft gemaakt om “thuis” 
te komen voor een gezonde en 
stralende toekomst in Israël.  

Ik zou willen dat ik alle Joodse 
mensen kon opnoemen 
wiens leven u heeft gered en 
veranderd, maar het is gewoon 
niet mogelijk om dat in dit korte 
bericht te doen.  

Ik wens iedereen die ons steunt 
bij deze een goede gezondheid 
en de zegeningen van de 
Almachtige toe. Ik bid dat u ons 
volk zult blijven zegenen en 
redden. 

Met enorm veel respect en 
dankbaarheid, 
Natella Andriushchenko 
Hoofd van “Mitsvah-613” 
en leider van de Joodse 
gemeenschap van Bila Tserkva, 
Oekraïne

Good News Update / 30



aliyah te maken. De familie 
heeft zich gevestigd in de 
stad Bat Yam, waar ze zullen 
beginnen met het opbouwen 
van hun nieuwe leven! Ze 
bedanken u allemaal voor het 
waarmaken van hun dromen 
en dat u hun zoon de kans 
geeft om een   productief en 
positief leven in Israël op te 
bouwen. Amen! 
 

D e 15-jarige Edward is 
vorige zomer afgestudeerd 
aan ons Mitzvah-

scholingsprogramma.  
 
Hij werkte hard op school en kreeg 
uitstekende cijfers voor wiskunde, 
literatuur en de Hebreeuwse taal. 
Het was Edwards liefde voor Israël 
en zijn droom om piloot te worden 
die zijn ouders motiveerde om 

  UPDATE

Edward, Alexander en Olga

Good News Update / 31



I rina en Andre verloren 
beiden hun baan 
nadat de economie in 

Oekraïne instortte. Hun 
5-jarige zoon Dimitry zat 
op onze kleuterschool bij 
Mitsvah-613, waar we hem in 
al zijn kleding en maaltijden 
verzagen. Het doet me deugd 

u te informeren dat deze 
familie met de hulp van 
onze aliyah-coördinatoren 
is thuisgekomen in Israël! 
Het is een zegen om Andre 
weer aan het werk te zien 
als advocaat en Irina opnieuw 
basisonderwijs te zien geven. 
Amen! Amen!! Amen!!!

Dimitry, Andre en Irina
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Onze samenwerking in 
Mitsvah-613, waar we de levens 
redden van onderdrukte Joodse 

kinderen die in extreme armoede 
leven. We danken God dat Hij ons 
in staat heeft gesteld deze kinderen 
groot te brengen en ze vooruit te 
helpen in hun jonge leven door hen 
geavanceerde psychologische hulp en 
onderwijs van wereldklasse te bieden. 

Dat Hij ons leidde naar Andre, 
Irina en hun 5-jarige zoon 
Dimitry, die eenzaam leden en 

wanhopig onze hulp nodig hadden. 
Enkel door Zijn liefdevolle leiding 
konden wij dit gezin vinden, zegenen 
en terug naar huis brengen.

V oor het openen van de deuren 
voor Joodse gemeenschappen 
in de voormalige Sovjet-Unie 

en ons toe te staan deel uit te maken 
van zijn plan voor het Joodse volk. We 
danken dat God ons bewapend heeft 
met Zijn eeuwigdurende liefde en ons 
heeft gemachtigd om te werken als 
Zijn handen en voeten in deze missie 
die Hem zo dierbaar en nabij is. 

Wij danken God voor:

“en dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de 
naam van onze Heer Jezus Christus”  

(Efeziërs 5:20)

Good News Update / 33



De 83-jarige Holocaust-
overlevende Leah, 
die leed aan extreme depressies en eenzaamheid 
toen we haar vonden. Bid alstublieft dat deze 
overlevende van de Holocaust zal gedijen in ons 
Ouderenzorg Programma waar ze haar maaltijden, 
rehabilitatiediensten en onze liefdevolle zorg zal 
ontvangen.  

De Joodse gemeenschap in 
Bila Tserkva, 
Oekraïne, die leeft in extreme armoede, 
repressie en wanhoop. Bid dat God ons zal 
blijven bekrachtigen en ons ook in staat stelt 
om ons levensreddende werk daar uit te 
breiden, zodat we meer van onze lijdende 

levensbedreigende omstandigheden.

“Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl 
je het hem geven kunt. Zeg nooit tegen je medemens: ‘Ga 
weg, kom morgen maar terug,’ terwijl je hebt wat je hem 

schuldig bent.” (Spreuken 3:27-28)

Bid alstublieft voor:

Onze lieve engel Olivia,  
terwijl we al het mogelijke doen om haar leven te 
redden. Bid dat onze Heer haar zal zegenen met Zijn 
genezende krachten en dichtbij haar zal zijn wanneer 
zij haar kankerbehandelingen begint. Bid alstublieft ook 
dat we de bijpassende bloeddonoren kunnen vinden 
die nodig zijn voor haar levensreddende transfusies. 
Met Gods wil zullen we Olivia en haar ouders snel 
naar Israël brengen, zodat ze de medische zorg van 
wereldklasse kan ontvangen die ze zo hard nodig heeft.
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