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God heeft ons geroepen tot:
De Ambassade Van de voorzitter

Beste Israëlvrienden,

‘Zie, Ik zal Mijn hand opheffen in een eed aan de volken, en Mijn standaard voor de 
volken instellen; Zij zullen uw zonen in hun armen nemen en uw dochters zullen op 
hun schouders gedragen worden.”  (Jesaja 49:22)

Wat een turbulente tijden leven we in! De wereldwijde gezondheidscrisis over het 
coronavirus lijkt eindelijk af te nemen en plotseling is er oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne. We hebben net onze maandlange Envision-conferentie voor voorgangers en 
voorgangers afgerond, en ons thema “Een wereld op het kruispunt” had niet passender 
kunnen zijn. Met de scherpe escalatie van het conflict in Oekraïne is er ook een kans 
om Joodse gemeenschappen uit de strijdgebieden te helpen evacueren en hen op 
Aliyah naar Israël te brengen. 

Wij worden als ICEJ gevraagd mee te helpen om 3.000 Joden uit de Oekraïne naar 
Israël te brengen. Hoe urgent moet het in de wereld worden, voordat wij helpen? Waar 
is nu direct behoefte aan?
1. Evacuatie en onderdak: een eerste 3.000 potentiële Joodse immigranten moeten 

worden gered en tot 2-3 weken onderdak geboden, waarschijnlijk in een derde 
land, totdat ze per vliegtuig naar Israël kunnen worden vervoerd. De verwachte 
kosten zijn Euro 730 per persoon.

2. Reddingsvluchten: de kosten om zo’n 3.000 Joodse immigranten naar Israël te 
vliegen, bedragen gemiddeld Euro 720 per persoon. Dit is inclusief vliegtickets en 
busvervoer naar de luchthavens.

3. Noodhuisvesting en zorg in Israël: als ze eenmaal in Israël zijn aangekomen, kost 
het ongeveer Euro 1120 per persoon om deze vluchtelingen-immigranten tot drie 
maanden te huisvesten en te voeden in opvangcentra en andere noodopvang. Doet 
u mee? Doneren.icej.nl/doneren. 

Israël bereid zich voor op het Pesach. Een uitzichtloze gebeurtenis voor Israël, draait 
God om in een overwinning. Laten we bidden voor een verrassende wending voor de 
Joden in Oekraïne. 

Lees in dit blad wat wij als ICEJ Nederland doen, met alle fysieke lezingen en onze 
nieuwe serie Geloof in actie, en de joodse Jezus via YouTube. En lees hoe wij helpen 
om de Joden naar Israël te brengen, in Israël te integreren en troost te bieden aan alle 
groepen in het land.

Van de voorzitter, Jacob Keegstra

• Troost
Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volk 
en de herboren staat Israël. “Troost, troost mijn volk, 
zegt uw God.” (Jesaja 40:1)

• Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelse 
visie kunnen ontwikkelen over Israël en over de ver-
bondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zon-
der Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht 
Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zon-
der hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in 
Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dicht-
bij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij 
is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de 
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, 
weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)

• Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vre-
de van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk. 
“Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. 
En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grond-
vest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)

• Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisaties 
te stimuleren om effectief invloed uit te oefenen 
in hun landen met betrekking tot Israël en het 
Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit 
uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders 
huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot 
een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal 
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des 
aardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)

• Aliyah
Om deel uit te maken van Gods grote plan de jo-
den terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijn 
hand opheffen tot de volken en mijn banier om-
hoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen 
zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op 
de schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

• Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zo-
dat alle inwoners er baat bij hebben. “Voorwaar, Ik 
zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste 
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” 
(Mattheüs 25:40)

• Verzoening
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jood 
en Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte en 
het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel 
Israël.” (Jesaja 19:25)

• Voorlichting
Om christenen informatie te verschaffen over de 
situatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de we-
reld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord. 
“Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het 
is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd 
is gekomen; want uw knechten hebben behagen 
in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin. 
Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, 
alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer 
de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in 
zijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)

St. Int.Chr.Embassy Jerusalem, afd. Nederland
Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle

tel.: 038-750 12 83
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ANBI - Fiscaal/RSIN nr. 0067 65 117

Elke vrijdagavond 19.00 uur EEN NIEUWE LEZING 
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Te midden van de immense tragedie die zich momenteel in Oe-
kraïne voltrekt, zijn er veel inspirerende voorbeelden van moed 
tegenover wreedheid, evenals dappere pogingen om burgers in 
veiligheid te brengen in de buurlanden. Een van die inspanningen 
die nu aan de gang is, houdt in dat Israël en het Joods Agentschap 
wanhopig werken om bedreigde Oekraïense Joden naar buiten te 
brengen en ze naar Israël te sturen. De Internationale Christelijke 
Ambassade Jeruzalem helpt bij het financieren van deze dringende 
reddings- en Aliyah-operaties, en dankzij onze vele trouwe christe-
lijke supporters wereldwijd gaan we de uitdaging van dit uur aan.

Toen Russische troepen afgelopen donderdag Oekraïne begon-
nen binnen te vallen, heeft het Joods Agentschap snel een gratis 
hotline opgezet voor Oekraïense Joden om hulp te vragen bij het 
maken van Aliyah, en tot nu toe hebben ze telefoontjes ontvan-
gen van meer dan 5.000 Joden die geïnteresseerd zijn om naar 
Israël te immigreren. Maar met de oorlog die zich uitbreidt naar 
zoveel gebieden en een massale uittocht van burgers die naar het 
westen trekken om in veiligheid te komen, blijkt het moeilijk om 
deze Joodse families naar buiten te brengen.
Om de uitdaging aan te gaan, hebben het Joods Agentschap en 
de Israëlische ambassades in de regio al zes verwerkingsstations 
opgezet aan de Oekraïense grensovergangen met Polen, Molda-
vië, Roemenië en Hongarije, en aan beide zijden van deze gren-
zen zijn functionarissen aanwezig om te helpen bij de verwerking 
van die op weg naar Israël. Dankzij hun lange ervaring in het veld 
en dankzij de hulp van een landelijke alliantie van lokale chris-
telijke vrijwilligers, bevindt Israël zich in een betere positie dan 
waarschijnlijk enig ander land dat nu probeert hun onderdanen 
en andere vluchtelingen te helpen het land te verlaten. 

Niet alleen dat, er zijn ook berichten dat het Israëlische reddings-
netwerk zelfs burgers van Arabische landen helpt om in veilig-
heid te komen, waaronder Egyptische, Palestijnse, Libanese en 
Syrische studenten die op de vlucht zijn voor de zware gevechten 
in Oost-Oekraïne.
Voor de Oekraïens-joodse evacués zullen ze na het overschrijden 
van de grens tijdelijk worden ondergebracht in buurlanden voor 
enkele dagen of weken, indien nodig, en vervolgens naar Israël 
worden gevlogen, waar hotels en opvangcentra worden voor-
bereid om hen te verwelkomen voor hun eerste maanden in de 
Land. Dit hele proces vereist financiering uit verschillende bron-
nen en de ICEJ is vastbesloten om ons deel te doen.

Gelukkig hebben we, in slechts vier korte dagen sinds onze drin-
gende oproep afgelopen vrijdag is verstuurd, genoeg geld inge-
zameld om een   eerste donatie van NIS 1 miljoen shekel (US$ 
320.000) te overhandigen aan het Joods Agentschap om te hel-
pen met de redding en Aliyah van Oekraïense Joden. De onmid-
dellijke reactie van christenen in zoveel landen was verbazing-
wekkend en we waarderen het enorm!
Israël is van plan om de komende weken een eerste golf van 
3.000 Oekraïense Joden op te nemen, en naar verwachting zullen 
er daarna nog duizenden komen. Als we de Joden en hun naaste 
verwanten meerekenen, zijn er naar schatting nog 200.000 men-
sen in Oekraïne die in aanmerking komen om Aliyah te maken.

De ICEJ heeft al een lange en productieve staat van dienst in het 
helpen van Oekraïense Joden om Aliyah te maken, aangezien we 
bijna 50.000 Joden hebben geholpen om Israël vanuit Oekraïne 
te bereiken sinds het IJzeren Gordijn in 1989 viel. Maar voor de-
genen die overblijven, is de behoefte nooit groter geweest om te 
helpen breng ze in veiligheid in Israël. Daarom zeggen we “dank-
jewel” aan degenen die al hebben gegeven aan deze dringende 
zaak, en we doen een dringend beroep op iedereen om nog eens 
na te denken over wat je kunt doen om te helpen!
Doneer via: https://doneren.icej.nl/doneren  

De ICeJ helpt bIJ reDDIng JoDen 
uIt oekraïne oorlog

door David Parsons
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Israël is een prachtig land, met alle plaatsen om te zien. Maar er 
was een speciaal moment toen we in Jeruzalem waren, staand 
voor de Klaagmuur. Ik besefte de kracht van de Heilige Geest. 
Het was als een Pinksterervaring. Het punt dat ik wil delen, is dat 
ik in de Bijbel vind dat Israël door God wordt bemind. In Jeremia 
31:3-4 staat: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde”. Alleen 
God kan eeuwig liefde doen en Hij sprak dit door Zijn profeet 
Jeremia. En in vers 4: “Ik zal u weer opbouwen. En jullie maagd 
Israël zal herbouwd worden.” Dus de liefde van God in Zijn hart 
voor Israël geeft Hem de kracht om iets groots voor hen te doen. 
God is bereid om het beste voor Israël te doen, en dit is hetzelfde 
doel dat we willen en dezelfde God die ons redding gaf door Je-
zus. Zelfs in het Nieuwe Testament, in Romeinen 11:28, vinden we 
deze uitspraak van de apostel Paulus: “Maar met betrekking tot de 
verkiezing zijn ze geliefd omwille van de vaderen.“  

We vinden in Genesis 12:3, waar God tot Abraham sprak: “Ik zal 
zegenen wie u zegenen... en in u zullen alle gezinnen der aarde 
gezegend worden.“ God staat ons toe om onszelf te zegenen als 
we ons met Israël gaan bemoeien. Dus ik word gemotiveerd door 
te weten dat wanneer ik achter Israël sta en namens Israël spreek, 
God me zal zegenen... Ik ben er zeker van dat iedereen die in 
dit geheim begint te komen, normaal gesproken betrokken zou 
raken bij Israël. 

God test ons. Het is een test om met 
Israël om te gaan. Dat is niet eenvou-
dig. Ik vind in het Oude Testament een 
verhaal over Naomi en Ruth dat heel 
simpel is. In dit verhaal staan Orpah en 
Ruth op een profetische manier voor 
twee soorten christenen – de ‘Orpah-
christenen’ en de ‘Ruth-christenen’. We 
zien dat Orpah-christenen “dank u” 
zeggen tegen Israël omdat hun redding 
van het Joodse volk kwam... en dat is 

alles. “Dank u, Israël, voor Jezus Christus, ga nu uw weg. De an-
dere, de Ruth-christen, klampte zich vast aan Israël en stond aan 
haar zijde. Het is dus een test, vooral als het moeilijk is om aan 
de kant van Israël te staan. En tot nu toe zeggen veel christenen: 
“Het is te ingewikkeld. Het is niet goed voor mij. God test ons 
dus, zelfs als voorgangers en confessionele leiders, en vraagt ons: 
“Heb je lief wat ik liefheb”? 

De Schrift zegt verder, dat Jeruzalem een test voor de volken zal 
worden. In Zacharia 12 zien we dat Jeruzalem een ‘belastende 
steen’ wordt voor de volken. Sommigen zullen zeggen “wij steu-
nen Israël” en sommigen zullen zeggen “nee, dat doen we niet”. 
Zelfs christenen zitten in deze test... Zal ik als christen aan de kant 
van Israël staan? Ja of nee? 

Ons gemeenschappelijk lot is een zeer sterke positie. Met ‘ge-
meenschappelijk lot’ bedoel ik dat Israël en christenen dezelfde 
eindtijduitdagingen hebben. Laten we aandachtig lezen uit Open-
baring 12:13. Toen de draak [Satan] zag dat hij naar de aarde was 
geslingerd, achtervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind had 
gebaard. Ik leer en maak duidelijk dat de vrouw Israël is, dat red-
ding uit de Joden komt [Johannes 4:22], en het kind is Jezus. Hij 
is Yeshua. Maar God beschermde de vrouw, zelfs Israël, en Satan 
was boos. Toen was de draak (Openbaring 12:17) woedend op de 
vrouw en ging op pad om oorlog te voeren tegen de rest van haar 
nakomelingen, degenen die Gods geboden gehoorzamen en het 
getuigenis van Jezus houden. Dit gebeurt nu wereldwijd. 

Ik herinner me een ervaring van een van onze Loofhuttenfeest, 
misschien was het 2016. Onze leiding nodigde toenmalig presi-
dent Reuven Rivlin uit om een woord van groeten te brengen. En 
ik herinner me uit zijn toespraak een heel belangrijke zin. Hij zei: 
“We hebben heel goed gemerkt dat het christendom de meest 
vervolgde religie is. We weten wat vervolging is en we zullen 
voor jullie spreken. Wat een belangrijke uitspraak van de presi-
dent van Israël. Ze kennen vervolging uit hun eigen geschiedenis, 

BIJBELSTUDIE

WAAROM KERKEN 
VERBONDEN

ZIJN MET ISRAËL

door Ingolf Ellßel, voorzitter ICEJ-internationaal

Ruth en Naomi
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en nu staat hij op en ziet dat het christendom in zoveel landen 
wordt vervolgd. En we begrijpen uit Openbaring 12, dat de dui-
vel hierachter zit, hij gebruikt naties en volken om de christen 
wereldwijd te onderdrukken. En Israël staat al op om dit aan te 
pakken. Waar zetten de christenen deze stap voor Israël? Dat is 
de vraag die ik met al mijn voorgangers deel. 

We worden natuurlijk op verschillende manieren gebruikt. In Ali-
yah zien we dat God al het volk van Israël wil terugbrengen naar 
hun thuisland – het land dat Hij hen gaf. Net zoals Ruth voor 
Naomi zorgde, helpen wij Israël terug te keren naar het land van 
hun vaders. Ik heb onze voorgangers aangemoedigd om in hun 
kerken te onderwijzen dat elke christen aan het einde van zijn 
leven zou moeten kunnen zeggen: ik heb ten minste één Jood 

gesteund om naar huis naar Israël te vliegen en daar te wonen. 
Ten slotte worden we aangemoedigd om te bidden voor het beste 
voor Jeruzalem. Jesaja 66:10 zegt: “Verblijdt u met Jeruzalem en 
wees blij met haar, allen die haar liefhebben.“ Dit is waar. Als je 
liefde voor Israël hebt, zul je je met haar verheugen in alle succes-
sen die ze heeft, door de genade van God. Bid dus voor de vrede 
van Jeruzalem (Psalm 122:6). Wees de bewakers op haar muren 
en bid dag en nacht (Jesaja 62:1). Dit gebeurt allemaal, maar we 
moeten meer doen. We moeten hen meer ondersteunen. Ik ben 
erg dankbaar voor de Internationale Christelijke Ambassade... Ik 
weet dat ze de beste contacten hebben, zelfs met de Israëlische 
regering, en ze zijn wereldwijd in hun invloed. Het is dus een 
voorrecht voor mij om te dienen bij de christelijke ambassade in 
Jeruzalem. 

ICeJ neDerlanD heeft een 
sChuIlkelDer geDoneerD 
langs De grens met syrIë

Tijdens de Envision-conferentie was de uitzending van 1 februari 
vanuit het noordelijkste puntje van Israël, op de grens van Liba-
non en Syrië. Een veiligheidsofficier vertelde over de gespannen 
situatie langs deze grens en dat schuilkelders noodzakelijk zijn.

Op 31 januari heeft de ICEJ een schuilkelder geplaatst die gedo-
neerd is door ICEJ Nederland. Deze schuilkelder is geplaatst bij 
Moshav Meitzar op de Golan, bij een militair voorbereidings-
kamp. Deze Moshav ligt op een bijzondere plaats, slechts 1 km 
van de Jordaanse/Syrische/Israëlische grens. In dit kamp zijn 82 
jongeren in opleiding, vanuit Israël en uit de hele wereld. Deze 
grens was de afgelopen 30 jaar rustig, tot de burgeroorlog in 
Syrië. In de laatste vijf jaren hadden ze hier last van Hezbollah 
en terroristische infiltraties. In 2018 kwam het tot een aanval. 

Door de plaatsing van een schuilkelder voelen de jongeren in 
opleiding zich veiliger. De bomvrije schuilkelder staat bij de in-
gang van de Moshav, vlakbij de bushalte, een strategische plek 
van de Moshav. De jongeren van deze Moshav zijn heel dank-
baar voor de donatie van ICEJ Nederland. 

Het hele bedrag voor deze schuilkelder werd tijdens het Israël-
weekend van 3-5 september 2021 ingezameld! 

“VERBLIJDT U MET JERUZALEM EN WEES BLIJ MET HAAR, ALLEN DIE HAAR LIEFHEBBEN.“ 
- Jesaja 66:10 -

ICEJ AID



Terwijl de wereld op 27 januari de Internationale Ho-
locaust Herdenkingsdag markeerde, hield de ICEJ een 
ceremonie in ons Huis voor Overlevenden van de Ho-
locaust in Haifa, met verschillende Knesset-leden en 
lokale hoogwaardigheidsbekleders. Judith Hershko-
vitz, een 93-jarige overlevende van de Holocaust en 
huidige inwoner van Haifa Home, deelde haar verhaal 
met parlementslid Inbar Bezek van de Yesh Atid-partij. 
Judith liet eerst een video van haar verhaal zien die zich afspeelt 
in het museum van het Haifa Home. Wijzend naar een familie-
foto aan de muur, merkte Judith ook verdrietig op dat haar hele 
familie tijdens de oorlog is omgekomen. 
Judith’s persoonlijke verhaal was ook één van de verschillende op 
video opgenomen getuigenissen van overlevenden van de Holo-
caust die op de massieve muren van de Oude Stad in Jeruzalem en 
andere historische gebouwen in Tel Aviv, Beersheba, Herzliya en 
Haifa werden gestraald als onderdeel van het officiële programma 
van Israël ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag 
voor de Holocaust. Nu het aantal overlevenden van de Holocaust 
elk jaar afneemt, werkt een sociale non-profitorganisatie genaamd 
“Live Forever” samen met de ICEJ en andere liefdadigheidspart-
ners om de herinneringen van de overlevenden van de Holo-
caust te bewaren voor toekomstige generaties. 
Volgens een Israëlisch overheidsrapport dat in januari werd 
vrijgegeven, wonen de meeste overlevenden van de Holocaust 
die in de wereld zijn achtergebleven nu in Israël, met ongeveer 
165.800. Meer dan 90% van deze overlevenden van de Holo-
caust is 80 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd is 85 jaar en er 
zijn 950 overlevenden die meer dan 100 jaar oud zijn. Maar liefst 
25% leeft momenteel in armoede en 30% woont alleen. 

Het Haifa Home for Holocaust Survivors van de ICEJ 
is een warme omgeving waar bewoners hun reste-
rende jaren in waardigheid en comfort kunnen door-
brengen, met al hun behoeften verzorgd door liefde-
vol personeel, waaronder ons toegewijde team van 
christelijke vrijwilligers. 
Ons team doet er alles aan om hen te helpen in deze 
moeilijke tijden. We bezoeken hun appartementen, 

helpen hen met het maken van dokters- en tandartsafspraken 
en nemen ze mee voor wandelingen. Nu Israël een zeer koude, 
natte winter doormaakt, aarzelen ze om naar buiten te gaan voor 
een wandeling. Maar Birgit, onze fysiotherapeute, probeert de 
overlevenden zoveel mogelijk in beweging te krijgen. Sommige 
bewoners vinden het leuk om in kleine groepjes te turnen, terwijl 
Will Setz met zijn gitaar binnenkomt om een beetje muziek en 
vreugde te brengen! Om het Haifa Home for Holocaust Survivors 
van de ICEJ te steunen, ga naar: doneren.icej.nl/doneren  

een Dag om ‘nooIt te vergeten!’ 

ICEJ HAIFA HOME

HOLOCAUST OVERLEVENDE VAN ICEJ HOME VERTELT ISRAËL HAAR VERHAAL

door Laurina Driesse

OEKRAÏNE
Europa en de VS zijn niet in staat om de harten van de Russische 
leiders te bereiken, maar bid dat God het hart van de leiders wel 
aanraakt. Het is een geestelijke oorlog die fysiek wordt uitgevochten 
en laten wij daarom ook de geestelijke wapens oppakken: Gebed. 
• Dank voor de eerste groep joden die in Warschau zijn aan-

gekomen.
• Bid dat er geen wereldoorlog uit naar voren komt.
• Bid voor de joodse Oekraïense president Zelenksi
• Bid voor de 200.000 joden in de Oekraïne. Dat ze de vluchtrou-

tes mogen vinden. Israël heeft maandag, binnen 24 uur al 3000 
officiële verzoeken ontvangen om Aliyah te maken.

• Dank dat Israël heeft gezegd, dat ze zich voorbereid om 
10.000 joden uit Oekraïne als immigranten te ontvangen.  

ISRAËL
• Dank dat vanaf 1 maart voor iedereen de grenzen van Israël 

weer opengaan, zowel gevaccineerde als niet gevaccineerde 
toeristen van alle leeftijden zijn dan weer van harte welkom.

• Bid om een opwekking in de gemeenten van Israël en voor 
de vervulling van alle profetische beloften aan het land Israël.

• Bid dat de Heer Israël beschermt tegen de vijandige machten 
die tegen haar in stelling worden gebracht.

• Bid voor het ministerie van Buitenlandse Zaken die de duizen-
den Israëli’s opnieuw oproept om Oekraïne snel te verlaten.

NEDERLAND
• Dank dat ook Nederlandse toeristen weer naar Israël kunnen 

reizen.
• Bid voor de ontwikkeling van de nieuwe ICEJ website die bin-

nenkort komt.
• Bid voor alle Nederlandse vrijwilligers die werkzaam zijn in Israël.
• Bid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 

maart a.s.

Gebedspunten
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Will Setz brengt 
vreugde met zijn 

gitaarspel
Yudith Setz met 

bewoners



ICEJ thuiszorg verpleegster Corrie Van Maanen met 
Anna, Evgeni en Julia.

Toen het Duitse leger in 1941 de Sovjet-Unie binnenviel, 
was de vader van kleine Anna ervan overtuigd dat Moskou 
bezet zou worden en dat de veiligste plek voor zijn vrouw 
en vier kinderen zou zijn bij hun grootvader, zo’n 300 ki-
lometer verderop. Maar, zoals in oorlogstijd kan gebeuren,  
niet alleen het dorp van grootvader werd ingenomen, maar 
zijn huis werd ook in beslag genomen als woning voor hoge 
Duitse officieren, waardoor de familie gedwongen werd in 
de kelder te wonen. 
Als onschuldig driejarig meisje was de kleine blonde Anna 
met haar blauwe ogen niet bang voor de soldaten en wist 
ze niets van oorlog. Maar ze wist wel wat honger was en 
vaak sloop ze het huis binnen en ging ze bij de tafel staan, 
met haar hoofd er net bovenuit stekend. Schattig als ze 
was verzachtte ze de verharde harten van haar vijanden, 
die haar dan wat voedsel gaven, dat ze prompt deelde met 
haar moeder en broertjes en zusjes in hun ondergrondse 
schuilplaats. Het was een aanvulling op de aardappelen en 
uien die Anna’s moeder tijdens de bitter koude winters uit 
de bevroren grond trok.
 
Anna’s moeder moet net zwanger zijn geweest toen zij en 
haar kinderen naar het dorp van de grootvader werden 
gestuurd, want in deze barre omstandigheden werd een 
vijfde baby geboren. Haar moeder verwierp het advies van 
goedbedoelende buren die voorstelden om het kleine leven 
buiten achter te laten bij een temperatuur van minus 40 
graden Celsius. De liefde van een moeder is sterk. Ze waste 
luiers in koud water en droogde die op haar eigen lichaam. 
Anna’s vader was aan het begin van de oorlog naar een 
wapenfabriek gestuurd en wist niet dat er nog een kind was 

geboren. Hij nam zelfs aan dat toen het dorp van hun groot-
vader door de Duitsers was ingenomen, zijn gezin waar-
schijnlijk was vermoord. In zijn wanhoop sloot hij zich aan 
bij het Rode Leger, maar sneuvelde aan het front.
Nadat het Duitse leger het huis van het gezin had verlaten, 
waren plaatselijke fascisten bang dat er een boobytrap ge-
plaatst was en ze brandden het tot de grond toe af. Anna’s 
moeder, net begin dertig, vluchtte naar Kazachstan om 
werk te zoeken. Ze werkte hard en deed zelfs mannenwerk 
om haar kinderen te voeden. Soms met een glimlach, vaak 
met tranen, herinnert Anna zich het hart van haar moeder, 
dat overstroomde van liefde voor haar kinderen, terwijl ze 
probeerde hen boven hun armoede uit te tillen.
Anna is vervuld van de kracht van haar moeders liefde. Ze 
ontmoette en trouwde met Holocaustoverlevende Evgeni, 
die de oorlog met zijn gezin in de onderduik had doorge-
bracht. Samen genoten ze van de prestaties van hun enige 
kind, Julia, die - ondanks het altijd aanwezige antisemitisme 
in Rusland - een professionele journalist werd met een veel-
belovende carrière voor de boeg.
Maar op een dag nam Julia’s leven plotseling een drastische 
wending toen er ernstige gezondheidsproblemen ontston-
den. Artsen namen snel de beslissing om te opereren en dat 
ging niet goed. Vanaf dat moment verslechterde haar toe-
stand en geen enkele andere behandeling hielp. Ze verloor 
haar gezondheid, werk, hoop en dromen, en werd volledig 
afhankelijk van haar ouders, nu ruim tachtig jaar oud. Nadat 
ze Aliyah hadden gemaakt, probeerden Israëlische artsen 
de schade die haar gezondheid in Rusland had opgelopen, 
te herstellen, maar het mocht niet baten. In deze zeer uit-
dagende en hartverscheurende situatie heeft Anna voor 

haar dochter Julia gezorgd met dezelfde kracht en 
liefde die ze van haar eigen moeder ontving. 
De afgelopen twintig jaar heeft de Thuiszorg van 
de ICAJ het voorrecht gehad om dit dappere gezin 
te ondersteunen met wekelijkse bezoeken, verple-
ging en financiele hulp bij extra onkosten. Anna 
zegt over hun situatie: ‘We zouden het niet kun-
nen doen zonder jullie hulp. Je bent een deel van 
ons, je hebt een plekje in ons hart.”
 
Steun het programma van de ICEJ Thuiszorg op:  
doneren.icej.nl/doneren 
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ICEJ - AGENDA

Voor ICEJ video’s en ICEJ lezingen en

 ICEJ boeken: www.icej.nl

Agenda spreekbeurten ICEJ-Nederland

Iedere vrijdag ICEJ stream op YouTube en 
Podcast, 19.00

19 mrt. Nieuw- Lekkerland, Mess.gem., 
 Raadhuisplein 2, 10.00
20 mrt. Dalfsen, Evang. Gem., Vechtstroom, 

Brethouwerstr. 2, 10.00
26 mrt. Soest, Bene Abraham, Paaskerk, 10.30
2 april Veenendaal, HaTikvah, 
 Spiesheem 50, 10.30
9 april Zwolle, VEZcentrum, 
 Themaochtend, 10.00 – 13.00
14 april Kampen, Broederhuis,
 Sedermaaltijd, 18.00 – 20.30
15 april Deventer, Bapt.gem. 
 Ludgerstraat 1, 19.00
24 april Franeker, VBG, 
  Jan Posthumus 10.00
14 mei Zwolle, VEZcentrum, 
 Themaochtend, 10.00 – 13.00
15 mei Balkbrug, Evang.gem., 

Hoogeveenseweg 2, 10.00
21 mei Apeldoorn, Bracha, 
 Zilverschoon 110, 11.00
22 mei Zwolle, Lifehouse, Zoom 27, 10.00
11 juni Zwolle, VEZcentrum, 
 Themaochtend, 10.00 – 13.00
12 juni Amsterdam, Pinkstergem., 
 Keerpunt, A.J.Ernststr. 302, 10.00
18 juni Leeuwarden, Rehoboth, 
 Bleeklaan 119, 10.00

Zie voor details: www.icej.nl/agenda

St. Int.Chr.Embassy Jerusalem, 
afd. Nederland

Postbus 40180 - 8004 DD Zwolle
tel.: 038-750 12 83

info@icej.nl

WWW.ICEJ.NL 
IBAN: NL39 INGB 0000 0026 16

BIC: INGBNL2A
ANBI geregisteerd 

Fiscaal/RSIN nr. 006765117 
Voor schenken en legaten zie website

U kunt ons volgen op 

ICEJ Nederland

ICEJ NEDERLAND STREAM
IEDERE VRIJDAG LEZING OP 

YOUTUBE EN PODCAST 
19.00

 ISRAËLWEEKEND DE BETTELD 
2-4 SEPTEMBER 2022

Kijk op de website of de lezingen vanwege 
corona wel of niet doorgaan.

DE ICEJ ZIT IN ISRAËL EN HEEFT RECHTSTREEKS CONTACT 
MET DE PROJECTEN.

Loofhuttenfeestreis info volgt: 
www.icej.nl/loofhuttenfeest
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