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R oep Halleluja met mij! Dankzij 
uw steun, gebeden en liefdevolle 
giften zegenen wij steeds meer 
van onze lijdende Joodse broeders 

en zusters, meer dan ooit tevoren! Wij 
helpen bij het herstel van Israël door 
Gods eeuwige liefde op het Joodse volk te 

en terug naar huis brengen.  
 

Het is éën van de grootste geschenken 
die Hij aan ieder van ons heeft gegeven 
toen Hij ons naar Zijn evenbeeld schiep. 
Deze prachtige emotie, genaamd liefde, 
verandert niet alleen ons eigen leven 
wanneer wij het ervaren, het kan ook 
het leven van anderen veranderen 
wanneer we het geven. 
 
God heeft ons toevertrouwd om als zijn 
handen en voeten te werken in onze 
missie om naast Israël en het Joodse 
volk te staan. Wij zijn geroepen om naar 
gevaarlijke en vijandige omgevingen 
te gaan waar Zijn geliefde kinderen 

worden vervolgd, uitgehongerd en wreed 
worden behandeld. Zij lijden aan een 
gebrek van voedsel, medische zorg en 
veilig onderdak terwijl ze worstelen om 
te overleven. 
 
Dus hoe verwacht God van ons, gewone 
mensen, om deze zware missie vol 
overweldigende uitdagingen aan te gaan? 
Dit is waar het geschenk van liefde aan 
bod komt. 
 
Het doorgeven van Gods liefde, door onze 
activiteiten heen, is als een nucleaire zaag 
die de lelijkste duisternis, haat en kwaad 
op deze aarde doorsnijdt. Gewapend 
met deze liefde, zijn wij soldaten die 
vechten tussen antisemitische aanvallen 
en in gevaarlijke buurten om onze 
lijdende Joodse broeders en zusters te 
bereiken. Wij slaan onze armen om hen 
heen, beschermen hen en zorgen dat zij 
veilig zijn in hun grootste tijd van nood. 

levensreddende programma’s, zodat we 
hen gezond en wel naar Israël kunnen 
brengen. 
 
Ik ben trots en gezegend om in deze 
missie naast u te kunnen staan, samen 
met mijn grote familie van Christians 
Care International. Gewapend met Gods 
liefde, zijn we samen sterk en zullen we 
niet worden tegengehouden in onze 
missie om Zijn kinderen thuis te brengen. 
 
Moge God u zegenen, 
 
Don Horwitz 
CCI Uitvoerend Directeur

Shalom

d Directeur
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Welkom bij Good News!
“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)

SLAVA
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T ijdens mijn laatste reis 
naar Oekraïne was ik op 
bezoek bij één van onze 
voedingsprogramma’s 
toen ik merkte dat 

een meneer voedsel van de tafel 
afhaalde en het vervolgens in 
een papieren zak onder zijn stoel 
verstopte. Ik vroeg mij af 
waarom hij dit deed, omdat we 
hem elke dag van zijn maaltijden 
voorzien. Ik bleef kijken terwijl hij 
één stuk brood voor zichzelf pakte 
en drie stukken in zijn tas stopte ... 
één stuk kip at en er drie in zijn tas 
schoof.    
 
Ik belde onze manager van het 
programma en vroeg haar wie 
hij was en waarom hij dit deed. 
Ze vertelde mij dat Slava erg 
arm was en thuis een vrouw en 
twee gehandicapte dochters had. 
Vanwege zijn trots en omdat hij 
niet de indruk wilde wekken dat 

maaltijden, verstopte hij het voedsel 
dat hij mee naar huis nam om zijn 

gezin mee te voeden. Omdat men 
deze lieve ziel niet in verlegenheid 
wilde brengen, hebben onze 
medewerkers hierover nooit een 

woord tegen hem gezegd. In 
plaats daarvan zorgden ze ervoor 
dat er altijd voldoende eten op de 
tafel stond waar hij at, zodat hij 
voor zijn gezin kon zorgen. 
 
Dit is waar het om draait bij 
de liefde en het licht van God. 
Van onze naaste houden als 
van onszelf. De gevoeligheid 
hebben om Slava te helpen in 

Programma updates

MIJN FAMILIE 
 IS MIJN LEVEN
  DOOR DON HORWITZ
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Wij zijn soldaten 

van liefde, door God 

gezonden om Zijn 

kinderen te verheffen. 

zijn grootste tijd van nood door 
te begrijpen dat deze trotse man, 
die ooit in staat was om zijn gezin 
te voeden en te verzorgen, nu 
neergeslagen is door de harde 
en meedogenloze omgeving in 
Oekraïne. 
 

Ik knielde naast Slava neer, sloeg 
mijn arm om zijn schouder heen 
en bedankte hem voor zijn komst. 

Ik heb hem verteld dat we voor 
hem en zijn gezin zullen zorgen 
en hem zullen helpen om weer 
op eigen benen te staan. Toen 
hij de oprechte liefde voelde die 
ik hem toonde, vroeg hij me om 
naar zijn huis te komen en zijn 
familie te ontmoeten.  
 

broeders en zusters en we 
laten ze niet los totdat we hen 
hebben hersteld naar hoe ze ooit 
waren, voordat het kwaad in de 
wereld hen neersloeg. Ik bid dat 
u onze voedingsprogramma’s 
zult blijven ondersteunen, zodat 
we het Joodse volk met Gods 
liefde kunnen overladen terwijl 
wij hun leven redden en hen 
thuisbrengen naar Israël. 
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A nna heeft haar dochter 
Allysa als alleenstaande 
moeder opgevoed sinds 
de dag dat zij werd 

geboren. Direct na de geboorte 
vertelden de artsen Anna en 
haar echtgenoot dat hun dochter 
het Downsyndroom had en 
specialistische zorg nodig zou 
hebben. Toen Anna’s man dit 
hoorde, draaide hij zich om, liep 

de deur uit en kwam nooit meer 
terug. 
 
Downsyndroom is meestal een 
doodvonnis voor een kind dat in 
de voormalige Sovjet-Unie woont. 
De meeste worden verlaten na de 
geboorte en vervolgens verteld 
die lijken op gevangenissen 
voor kinderen met speciale 
behoeften. Met weinig tot geen 

DE LIEFDE VAN 
EEN MOEDER 
 DOOR DON HORWITZ 

De 20-jarige Allysa heeft zo’n sterke 
band met haar moeder dat ze 24 
uur per dag aan haar zijde staat.   
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rehabilitatiediensten, een gebrek 
aan onderwijs en ontoereikende 
medische zorg, zullen kinderen 
zoals Allysa de buitenwereld 
meestal nooit zien en op jonge 
leeftijd sterven.  

“Mijn Allysa heeft deze prachtige 
onschuld die je niet kunt vinden 
bij andere kinderen van haar 
leeftijd en ik houd van haar met 
heel mijn hart”, zegt Anna. “Zij 

is het licht van mijn leven en 
is altijd zo lief en 

zorgzaam. Ik leer iedere dag 
heel veel van haar. Het is 
gewoon zo heerlijk om bij haar 
in de buurt te zijn en haar 
onvoorwaardelijke liefde te 
voelen.”  
 
Zonder Anna’s liefde zou Allysa 
op dit moment opgesloten zijn 
en verstopt worden door een 
maatschappij die haar liever de 
rug toekeert en haar vergeet. 
Anna probeert wanhopig haar 
dochter te voorzien van de 
medische zorg en de juiste 
voeding die ze nodig heeft, maar 

worstelt om daarin te 

Good News /  DE LIEFDE VAN EEN MOEDER
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voorzien met haar pensioen van 
slechts 60 euro per maand.  

Laten we onze 
liefdevolle armen om 
Anna en Allysa heen 
slaan en hen laten 
zien hoe zorgzaam 
christenen zijn door 
hen te laten weten 
dat wij altijd aan 
hun zijde zullen 
staan.

Uw liefdevolle gift zal 
dit gezin voorzien 
van levensreddende 

humanitaire diensten, terwijl wij 
hen helpen bij het maken van 
aliyah naar Israël, waar Allysa de 
geavanceerde zorg kan ontvangen 
die ze nodig heeft om een gelukkig 
en gezond leven te leiden.  
 
Moge God u zegenen, terwijl we 

zegenen.
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A ls adoptievader 
van drie dochters 
uit een weeshuis 
in Siberië, kan ik 

u uit de eerste hand vertellen 
hoe afschuwelijk de gevolgen 
van verlating zijn voor een kind. 
De pijn en emotionele stress 
die optreedt wanneer een kind 
wordt weggescheurd uit de 
enige familie die ze kennen, is 
absoluut verwoestend. Het kind 
voelt zich verloren, verward 
en neemt vaak het gevoel van 
verantwoordelijkheid op zich. 
 
Ons Kalaniot Kindertehuis 
is gesticht met de liefde van 
God. Het is een veilige haven 

voor Joodse 
kinderen die zijn 

mishandeling, verwaarlozing en 
verlating. We redden kostbare 
levens door deze kinderen te 

geavanceerde psychologische 
zorg te bieden in een liefdevolle 
omgeving.

God heeft ons 
een wake-up 
call gestuurd. 
Dankzij uw 
liefde hebben 
wij kunnen 
reageren.        
 
In onze laatste update vertelde ik 
u over de lieve, onschuldige baby 
wiens leven werd beëindigd toen 

DE GEBEDEN  
VAN ONZE KINDEREN 
BEANTWOORDEN
 DOOR DON HORWITZ 

Programma Updates

 
“Alles wat u doet, 
moet u met liefde 
doen.” (1 Korintiërs 16:14)
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haar vader 
haar de dag 
voordat wij haar onder 
onze hoede wouden nemen 
doodde. Gods dringende 
opdracht gaf ons de kracht 
om onze diensten uit te 
breiden door een grotere 
Kalaniot te bouwen die meer 
kinderen en baby’s kan 

huisvesten.

Dankzij uw gebeden, 
liefdevolle ondersteuning 
en aanmoediging waren we 
in staat om deze roeping te 
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beantwoorden door in actie te 
komen. De verbouwingen van 
ons nieuwe Kalaniot-huis zijn 
begonnen en dit huis zal het 

redden. We bouwen ook een 
noodeenheid voor baby’s die in 
crisis verkeren en onmiddellijk 
het gevaar lopen om hun leven 
te verliezen. 

Ik zend mijn dank en mijn 
zegeningen naar u allen, 
aan de grote familie van 
CCI, voor uw hulp bij deze 
kritieke uitbreiding. Ik bid 
ook hard voor uw blijvende 
steun om ons te helpen deze 
kinderen te redden en op te 
voeden in de naam van God.
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HOLOCAUST  
OVERLEVENDEN  LIJDEN
 Door Don Horwitz

D e Holocaust was niet alleen 
een gruwelijke gebeurtenis die 
plaatsvond in het verleden. 

 
Voor overlevenden is het nog steeds 
een hel die voor eeuwig in hun 
gedachten en ziel gebrand staat. 
 
Stelt u zich dit voor... 
 
In het concentratiekamp was er 
maar één manier van leven ... 
vechten om te overleven, de ene 
dag na de andere.  
 
Je hebt zo’n honger dat je op je 
handen en knieën over de grond 
kruipt, nauwelijks in staat om de 
ene hand voor de andere te zetten 
omdat je kracht weg is. Je ogen 

zijn vlijmscherp gericht op de grond 
onder je, terwijl je zoekt naar een 
kruimel brood of de wortels van een 
oude plant die een paar druppels 
vloeistof kan bevatten om je mond nat 
te maken. Dan volgt er plotseling een 
kraakgeluid gevolgd door ondraaglijke 
pijn die je de adem beneemt. Je valt 
om en kijkt omhoog om het gezicht 

zo hard heeft geschopt dat hij drie 
van je ribben brak ... hij bukt naar 
beneden, grijpt je bij je haar en trekt je 
op je knieën met zijn pistool tegen je 
hoofd aan gedrukt. Hij beveelt je om 
op te staan of hij zal je kind ter plaatse 
doden. Het vergt alle kracht in je 
gebroken lichaam, maar op de een of 
andere manier vind je één weg om te 
gaan staan, zodat je dochter nog een 
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dag zal leven.  
 
Bij de gratie van God overleef je deze 
marteling, deze hel en word je gered 
tijdens de bevrijding van je kamp.  
 
Je leeft ... Ja je leeft ... Maar je bent 
nooit meer dezelfde.  
 
De enige manier waarop je verder 
kunt gaan, is door elke herinnering 
aan deze gruweldaad in je hoofd weg 

te stoppen achter een gesloten deur... 
en de sleutel ervan weg te gooien. 
 
Het is 70 jaar later en je bent 91 
jaar oud en woont in Oekraïne. Je 
ademhaling is oppervlakkig omdat 
je drie dagen niet hebt gegeten. Je 
kunt je ogen amper openen terwijl je 
alleen ligt te sterven in je eigen bed. 
 
Toch geeft er niemand om je 
en niemand komt op bezoek ... 
Waarom? Omdat je als Jood bent 
geboren en een missie van God 
hebt gekregen om deze boodschap 
te verspreiden... 
 
Er is maar één God, de God van 
Israël. 
 

Ik zou u willen voorstellen aan de 
91-jarige Tanya, een overlevende 
van de holocaust die we alleen 
in haar bed vonden en die bijna 
omkwam van de honger. 
 
Vandaag is het aan ons om haar te 

en in haar ogen te kijken terwijl we 
haar vertellen...  
 
Christenen houden 
van je en geven om je. 
We zijn hier aan jouw 
zijde en laten je nooit 
meer honger lijden of 
alleen zijn.  
 
Dankzij uw partnerschap en 
liefdevolle ondersteuning kunnen 
we doorgaan met het zegenen van 
Tanya en alle andere overlevenden 
die onze hulp hard nodig hebben 
door het verstrekken van voedsel, 
medicatie en liefdevolle zorg.  
 
Sta naast Israël, sta met het Joodse 
volk en sta naast ons, terwijl we deze 
boodschap samen verspreiden: Wij 
zijn uw broeders en zusters!    

Good News /  HOLOCAUST OVERLEVENDEN  LIJDEN
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M ijn naam 
is Oksana 
Sokolinsky en ik 
ben de directeur 
van Project 

Kadima. Ik ben zo blij dat ik de 
kans krijg om met u in contact 
te komen, zodat ik u persoonlijk 
kan bedanken voor het 
realiseren van Project Kadima! 
Onze kinderen groeien echt op 
naar Israël dankzij dit geweldige 
programma.  
 
De kinderen in ons programma 
komen uit extreem arme 
gezinnen waar er meestal één 
ouder in het huis is die hen 

opvoedt. De meesten hebben 
beperkte sociale vaardigheden 
en lopen achter met hun 
onderwijs. Ze lijden onder een 
breed scala aan psychologische 
problemen, evenals enkele 
leerstoornissen veroorzaakt 
door hun traumatische 
omgeving en slechte voeding.  
 
Kadima is ontworpen om deze 
kinderen groot te brengen 
en hen voor te bereiden op 
het volgen van de middelbare 
school in Israël. Met lessen 
in Wiskunde, Schrijven en 
Hebreeuws worden de kinderen 
voorbereid op het gevorderde 
onderwijsniveau dat zij nodig 
hebben om naar school te 
kunnen gaan in Israël. Ons 
therapeutisch team werkt 
ook met de kinderen in ons 
programma aan onafhankelijke 
levensvaardigheden, zodat 
ze voorbereid worden om 
zelfstandig te kunnen leven. Het 
is echt fascinerend om te zien 
hoe de kinderen leren hoe ze 
met geld omgaan, naar de bank 

PROJECT KADIMA:  
ONZE HOOP VOOR DE TOEKOMST BY ADAM RAFFELL 

Good News /  PROJECT KADIMA
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gaan, een huurovereenkomst 
ondertekenen, gebruik maken 
van het openbaar vervoer, 
winkelen voor hun eten, leren 
koken en eten bestellen in 
Israëlische restaurants. Wauw! 
Dit is waar het opvoeden van 
onze kinderen om draait! We 
helpen hen net zo lang tot ze 
onafhankelijk zijn en zich goed 
hebben aangepast.  
Eén van mijn favoriete 
onderwerpen die ik met de 
kinderen deel, gaat over hun 
Joodse afkomst en het belang 
van het opbouwen van het land 

Israël. Als Israëlische burger ben ik in 
staat om de kinderen over de cultuur 
te vertellen en wat het werkelijk 
betekent om in Israël te leven.  
 

Ik houd er gewoon van 
als ik onze kinderen blij, 
lachend en opgewonden 
zie over hun terugkeer 
naar het land dat God hun 
gegeven heeft. 
 
Ik wil u er nogmaals voor bedanken 
dat u mij de beste baan ter wereld 
geeft! Ik ben gezegend dat ik kan 

Wij tillen onze kinderen op 
terwijl wij hen zegenen en 
terugbrengen naar Israël.
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helpen om onze kinderen, die ooit 
depressief waren zonder hoop voor 
de toekomst, weer tot gelukkige en 
gezonde kinderen te maken die vol 
leven zijn!  
 
Ik hoop dat u naar mij schrijft, 
omdat ik graag meer met u wil 
delen over ons programma en u 
ook graag beter wil leren kennen. 
 
Ik dank u hartelijk! 
 
Oksana.

Good News /  PROJECT KADIMA
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“Heb uw naaste lief als 
uzelf.” (Marcus 12:31)

Good News Update / 17

ALIYAH         UPDATE
gezond en wel op te groeien. 
Ik voorzag hen van de beste 
psychologische zorg, zodat 
ze konden herstellen van het 
trauma waaraan ze leden. 
Ik hielp hen een uitstekende 
opleiding te volgen en zorgde 
ervoor dat ze goede en 
deugdelijke waarden aanleerden 
die gegrondvest stonden in 
de liefde van God. Vanwege 
deze liefdevolle zorg zijn ze 
uitgegroeid tot jonge vrouwen 
die nu teruggeven aan hun eigen 
gemeenschap, en  anderen 
helpen om op te staan. 
 
Elk kind verdient het om geliefd 
te zijn en zich gewild te voelen. 
Daarom bieden we meer dan 
1700 misbruikte, verwaarloosde 
en verlaten Joodse kinderen 
onder onze hoede dezelfde liefde 
en zorg die ik aan mijn eigen 
dochters gaf. 
 
Onze mooie Ira kwam bij ons 
toen we ons Kalaniot-huis voor 
kinderen openden. In het begin 
was ze extreem teruggetrokken 
en gesloten. Ze wilde niet 
praten, geen emoties tonen of 
deelnemen aan activiteiten. We 
kunnen min of meer zeggen dat 

A ls adoptievader heb ik 
altijd geprobeerd om 
ervoor te zorgen dat 
mijn dochters alles 

hadden wat ze nodig hadden om 

Good News Update / 17
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Ira zichzelf afsloot door het 
immense trauma dat ze had 
geleden. 
 
We kwamen in actie door Ira 
geavanceerde psychologische 

zorg aan te bieden. We 
plaatsten haar in onze 
partnerschool, Mitswa 613, 
waar ons psychologisch team 
toezicht zou kunnen houden 
op haar dagelijkse leren en 
interactie met volwassenen en 
andere kinderen. We werkten 
onvermoeibaar en stonden 
meer dan 3 jaar aan haar 
zijde. Raad eens wat er toen 
langzaam veranderde? Ira 
begon op te staan. 

 
We plaatsten Ira vervolgens 
in ons geavanceerde 

Kadima-programma, 
zodat ze onafhankelijke 
levensvaardigheden kon leren 

en op een dag in Israël zou 
kunnen studeren. Ze heeft hard 
gewerkt aan haar Hebreeuws 
en gevorderde wiskundelessen. 
We hebben haar geholpen om 
contact te maken met haar 
Joodse afkomst en hebben haar 
onderwezen over Israël. Haar 
transformatie opende ogen en 
was verbazingwekkend! 
 
Als een trotse vader, ben ik 
dolblij dat Ira zich nu in haar 
nieuwe huis in Israël vestigt, 
terwijl ze zich voorbereid om 
haar eerste semester van de 

Aliyah Update /  IRA’S ALIYAH
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middelbare school te volgen. 
Halleluja! Halleluja!!  Halleluja!!!  
 
Heb uw naaste lief als uzelf, 
staat in dit geval gelijk aan het 
zorgen voor Ira zoals u dat ook 
voor uw eigen kind zou doen. 
Samen zegenden we haar, 
hielden van haar, zorgden 

uitstekend voor haar en brachten 
haar terug naar Israël. 
 
We hebben zoveel meer 
werk te doen, omdat er 
duizenden Ira’s zijn die 
onze liefdevolle zorg 
nodig hebben. 
 
Ik bid dat u door zult gaan 
met het zegenen van onze 
kinderprogramma’s door middel 

Gods roeping om zijn kinderen terug 
naar huis te brengen kunnen blijven 
beantwoorden.  
 

haar enorme dank en al haar liefde, 
omdat u zoveel om haar geeft!

Good News Update / 19



 “HET SAMENBRENGEN VAN CHRISTENEN”

Adam’s Notitieboek

ADAM RAFFELL, DIRECTOR OF 
MINISTRY DEVELOPMENT

God legt enorme nadruk op het belang 
van Zijn mensen die samenkomen en 
bij elkaar blijven. Hij schiep ons om 
sociale wezens te zijn en het was nooit 
de bedoeling dat wij in ons eentje 
zouden slagen. Dat is waarom het 
samenbrengen van christenen van over 
de hele wereld centraal staat in het 
succes van onze zegeningsmissie en het 
naar Israël brengen van onze Joodse 
broeders en zusters. 

Wist u dat het woord ‘kerk’ eigenlijk 
‘gemeenschap’ betekent? Wanneer 
we samenwerken als een grote 
kerkgemeenschap, moedigen wij elkaar 
aan en ondersteunen we elkaar terwijl 
we volharden in onze missie die zo 
belangrijk is in Gods hart.

Misschien herinnert u zich Misha nog 
uit onze winterupdate, Misha woonde 
op de koude vloer van een smerig 
busstation nadat zijn moeder hem in 
de steek had gelaten. Als gemeenschap 
waren we in staat om hem te omarmen 
met de liefde van God, hem op te tillen 
en hem naar ons levensreddende 
Kalaniot-huis voor kinderen te brengen. 
We hebben Misha voorzien van de 
meest geavanceerde rehabilitatiezorg 

 
“Laten we opmerkzaam blijven 
en elkaar ertoe aansporen lief 
te hebben en goed te doen, en 
in plaats van weg te blijven 
van onze samenkomsten, 
zoals sommigen doen, elkaar 
juist bemoedigen - en dat des 
te meer naarmate u de dag 
van Zijn komst ziet naderen.” 
(Hebreeën 10:24-25)
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die beschikbaar was en hebben 
hem niet laten gaan totdat hij 
in staat was om voor zichzelf te 
zorgen. Tegenwoordig woont 
Misha in Israël waar hij opbloeit. 
Dit is hoe onze gemeenschap 
werkt door het Koninkrijk van 
God te verspreiden door liefde en 
zorgzame activiteiten heen.

Wanneer christenen samenkomen, 
samenwerken en samen oplopen 
met Christus, worden wij Gods 
handen en voeten. Met Zijn 
macht kunnen we “alles doen”: 
antisemitisme overwinnen, een 
einde aan armoede brengen en 
het Joodse lijden beëindigen, 
terwijl we onvermoeibaar werken 
aan het herstel van Israël en haar 
volk.

Ik wil u aanmoedigen om te 

blijven helpen bij het groter 
en sterker maken van onze 
gemeenschap. Zelfs als uw 
eigen kerk geen prioriteit geeft 
aan het liefhebben van Israël 
en het Joodse volk, behoort 
u ook tot onze gemeenschap 
hier bij CCI die dat wel doet. 
Onze missie stopt niet alleen bij 
onze organisatie, maar rekent 
op de bredere betrokkenheid 
van de kerk. Daarom wil ik u 
vragen om het woord over onze 
verantwoordelijkheid voor het 
Joodse volk uit te dragen naar uw 
vrienden en buren. We hebben 
uw hulp hard nodig om de kloof 
te overbruggen met de mensen 
in uw eigen kerk. Dit is des te 
dringender omdat de “Dag” van de 
terugkeer van Jezus zeker spoedig 
dichterbij komt. 
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BEDANKT VOOR EEN
GEWELDIGE ZOMER!
 DOOR DON HORWITZ

Programma updates

I
n juni en juli hebben 
we ons tweede 
jaarlijkse zomerkamp 
georganiseerd in Bila 
Tserkva, Oekraïne. 
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Voor kansarme Joodse 
kinderen is dit kamp niet 
alleen heel leuk, maar het 
is ook essentieel voor hun 
welzijn en groei, omdat we 
hen drie gebalanceerde 
maaltijden per dag bieden 
en tal van activiteiten om 
hun levensvaardigheden 
te ontwikkelen. Onze 
kampeerleiders leren 
hen ook over hun Joodse 
erfgoed en hun verbinding 
met Israël op een dieper 
niveau.  
 

Het is geheel dankzij uw 
toewijding, gebeden en 

kinderen kunnen zegenen 
met rehabilitatiediensten die 
hen met liefde overladen en 
naar God toe tillen. 
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Programme Updates

Alle foto’s zijn gemaakt door onze kampeerleiders 
om u een indruk te geven. Het is hun manier om te 

zeggen “Bedankt voor een geweldige zomer!
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“Dit zegt God, de Heer... 
Beenderen, ik zal jullie adem 
geven, zodat jullie tot leven 
komen. Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten 
groeien en jullie met huid 
overtrekken; Ik zal jullie 
adem geven zodat jullie tot 
leven komen. En jullie zullen 
beseffen dat ik de Heer ben.”
Ezechiël 37:5-6

“Ik verloor mijn man, mijn beste 

zijn geweest. Serge was zo’n 
vriendelijke en aardige man 
die er altijd was als iemand 
hulp nodig had. Hij was mijn 
beschermer, die mij  stevig 
vasthield en mij veilig hield 
in de harde en veranderlijke 
levensomstandigheden die mijn 
land teisteren.  
 
Ik kan niet eens beginnen 
met het beschrijven van de 

ONZE ZUSTER ELLA OMHELZEN
 Door Don Horwitz 
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pijn van eenzaamheid die 
ik diep van binnen voel. Het 
is alsof iemand de helft van 
me uit mij heeft gereten en 
een wond heeft geslagen die 
nooit geneest. Verdriet en 
eenzaamheid zijn nu mijn 
partner geworden, terwijl ik 

De seizoenen veranderen wild 
voor mijn ogen, maar als ik in 
de spiegel kijk ... zie ik alleen 
eenzaamheid die van binnen 
uit mij straalt.”

overlevende van de Holocaust. 
Ze was een toegewijde 

jaar lang literatuur doceerde. 
Deze inspirerende Jodin raakte 
duizenden studentenlevens 
door middel van haar onderwijs 
en schrijven toen ze over de 
verschrikkingen van het Joodse 
leven in de voormalige Sovjet-
Unie vertelde.

Toen we Ella vonden, was ze 
vervuld van eenzaamheid 
waardoor ze wegkwijnde en het 
leven opgaf. Vandaag neemt 
zij deel aan ons Ouderen 
programma en bloeit ze 
opnieuw op terwijl zij onze 
dagelijkse activiteiten bijwoont 
en al haar maaltijden eet met 

haar nieuwe vrienden.

Gezamenlijk komen wij in actie 
als Gods handen en voeten. Wij 

terwijl we hen zegenen en 
vasthouden. We brengen nieuw 
leven in de vermoeiden, de 
onderdrukten en degenen die 
pijn hebben. We vervangen 
verdriet door vreugde en 
eenzaamheid door gezelschap. 
Wij zijn christenen die zorgen!

Met uw steun zijn wij niet te 
stoppen. Samen beantwoorden 
we Gods roeping door onze 
Joodse broeders en zusters 
te zegenen, terwijl we hen 

brengen.
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H het feest van de Heer 
werd aan het Joodse 
volk gegeven om de 
identiteit van Israël te 

versterken: verleden, heden en 
toekomst. Hoewel de feesten van 
Israël oorspronkelijk niet voor de 
heidenen waren, zijn christenen in 
Gods gezin geadopteerd via Jezus 
Christus en zijn we volledig deel 
van Israël geworden. Het is daarom 
geen toeval dat de kerk al twee 
van de drie belangrijkste Feesten 
van Israël viert. Pasen is het Joodse 
Paschafeest en Pinksteren is de 
Joodse feestdag Shavuot. Het derde 
feest is het Loofhuttenfeest en waar 
een kloof bestaat.  Waarom is het 
Loofhuttenfeest het enige feest 
waarover de Bijbel ons verteld dat 
alle naties het ooit zullen zien? 
 
Zacharia voorzag een tijdperk 
waarin God Zelf regeert over heel 
de aarde vanuit Jeruzalem, en 
beschrijft de tijd die volgt op Jezus’ 

terugkeer. In deze tijd zullen de 
naties jaarlijks naar Jeruzalem gaan 
voor het Loofhuttenfeest. Degenen 
die dat niet doen, krijgen “geen 
regen”.   
 
Regen vertegenwoordigt hier 
Gods zegen, zowel letterlijk als 

LOOFHUTTEN:  
EEN FEEST IN DE 
TEGENWOORDIGHEID 
VAN GOD
 DOOR ADAM RAFFELL

Good News /  FEATURE

 
“De overlevenden van de 
volken die Jeruzalem hebben 
belaagd, zullen dan jaarlijks 
naar de stad komen om de 
Heer van de hemelse machten 
als koning te vereren en het 
Loofhuttenfeest te vieren. En is 
er op aarde een volk dat niet 
naar Jeruzalem komt om de 
Heer van de hemelse machten 
als koning te vereren, dan 
zal er in dat land geen regen 
vallen.”  (Zacharia 14:16-17)
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niet als aanduiding dat er naties zijn 
die het Loofhuttenfeest niet zullen 
vieren. Het legt eerder uit hoe de 
toekomstige wereld zal werken. Zoals 
mensen van alle naties een deel van 
Israël worden in Christus, zullen we 
het Loofhuttenfeest vieren en Gods 
zegen ontvangen. 
 
Het Loofhuttenfeest is zo belangrijk, 
omdat het het feest is waarop Gods 
volk Zijn aanwezigheid ervaart. Dat 
is een van de redenen waarom het 
Joodse volk gedurende een week 
tijdelijk in Loofhutten woont, als 
een herinnering dat hun reis naar 
Gods aanwezigheid nog niet voltooid 
is, zelfs niet voor hen die in Israël 
wonen. De uiteindelijke bestemming 
is wanneer God met Zijn volk leeft 
en wij Zijn rust kunnen ervaren. 
Hoewel we er al fracties van kunnen 
zien, moet zijn volheid nog in de 
Messiaanse tijd komen.   
 
Ik geloof dat dit de reden is dat 
er vandaag een plek voor het 

Loofhuttenfeest is gereserveerd 
in de kalender van de kerk, tot 
de dag dat we klaar zijn om het 
in Israël te vieren. Wat echt heel 
spannend is, is dat de dingen 
die daarvoor nodig zijn op hun 
plaats vallen: eerst kwam Jezus 
met zijn volk naar de ‘Loofhutten’. 
Vervolgens worden via hem Joden 
en christenen samengevoegd 
als Gods volk. Nu is Israël 
teruggekeerd naar het land dat 
ook aan hen beloofd is. 
 
Hier is het aan u en mij, omdat 
wij weten dat we binnenkort het 
grote Loofhuttenfeest zullen delen 
met het Joodse volk. We moeten 
ons daar snel op voorbereiden 
door de barrières tussen ons 
weg te nemen. Waar voorheen 
wantrouwen en haat was, moeten 
we liefde tonen. Terwijl we het 
Joodse volk blijven helpen opstaan 
naar God, kijken we uit naar 
de glorieuze dag wanneer we 
samen feest zullen vieren in Zijn 
aanwezigheid.
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Z ijn antwoord op ons gebed omtrent 
het bouwen van ons nieuwe Kalaniot 
Kindertehuis, dat plaats biedt aan 

de mensen wiens liefdevolle giften dit 
mogelijk hebben gemaakt. We bidden 
dat de renovaties die nu al plaatsvinden 
binnenkort worden voltooid, samen met 
de nieuwe noodeenheid voor baby’s, zodat 
we meer misbruikte en verlaten kinderen 
kunnen redden.  

O ksana Sokolinsky, voor haar 
geweldige leiderschap in Project 
Kadima en de vreugde die ze 

de kinderen geeft met dit innovatieve 
Aliyah-programma. Wij prijzen God 
dat deze kansarme kinderen opstaan,   
terwijl we hen voorbereiden om in 
Israël te studeren en te leven.  We 
danken God vooral voor onze mooie 
Ira die nu in Israël is aangekomen en 
daar aan haar eerste semester van de 
middelbare school begint.

W ij danken voor ons tweede 
jaarlijkse zomerkamp dat de 
kinderen onder onze hoede 

tot zegen is geweest en hen zoveel 
leuke en therapeutische activiteiten 
heeft geboden. We blijven bidden voor 
onze kinderen, terwijl ze hard werken 
aan het overwinnen van de immense 
trauma’s in hun leven en dat ze zich 
zullen blijven verbinden met hun Joodse 
erfgoed en het land Israël. 

“... elk van zijn mensen onder u mag opstaan 
en moge de Heer met hen zijn.” 

(2 Kronieken 36:23b)

Wij danken God voor:
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Gods dierbare dochter, Tanya, 
en andere holocaust overlevenden zoals Ella die 
onlangs weduwe is geworden en ook onder onze 
hoede is. We kunnen de ervaringen niet bevatten van 
diegenen die de getto’s en de vernietigingskampen 
hebben overleefd. Bid alstublieft voor deze fragiele 
levens, die in hun laatste jaren blijven worstelen 
en zoveel lijden. Vraag God om ons samen kracht 
te geven om hen nooit alleen te laten en ons toe 
te staan   om hen te omhelzen met Zijn liefde. Wij 
kunnen hen voorzien met alles wat ze nodig hebben 
om gelukkig en gezond te zijn.

Slava 
en alle andere mensen en families die 
afhankelijk zijn van onze voedingsprogramma’s. 
Bid alstublieft dat zij de diepte van Gods liefde 
zullen ervaren door alles wat zij ontvangen heen 
en dat zij blijven kijken   naar Israël door onze 
levensreddende zorg. 

“Meisjes dansen vrolijk in de rij, jongens en grijsaards dansen 
mee. Hun rouw verander ik in vreugde; Ik troost hen, hun 

verdriet vergeten zij.” (Jeremia 31:13)

Voor iedereen die onze  
hulp hard nodig heeft om aliyah naar Israël te maken. 
Bid alstublieft dat Anna en Allysa, een liefhebbende 
moeder en haar dochter, binnenkort met onze 
hulp naar Israël zullen verhuizen, zodat Allysa de 
geavanceerde rehabilitatiezorg kan ontvangen die 
ze zo hard nodig heeft om een gelukkig, gezond en 
productief leven te leiden.

Bid alstublieft voor:
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