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Na een goede reis en een korte wachttijd bij de grens  
van de Oekraine , kwamen we aan bij Zytthia , waar we de sjabbat mee konden vieren 
en onze broeders en zusters in Jesjoea weer mochten zien en bemoedigen.  In de 
dienst mocht Paul het Woord ( Jesaja 60) doorgeven dat Adonai Zijn volk aan het 
thuis halen is , opdat de tijd zal aanbreken van de terugkomst van onze Heer 
Jesjoea. Op sabbat en zondag zijn we bij de volgende mensen op bezoek geweest 

 Vasil Fried en echtgenote, 
Een heel hartelijke ontvangst met oliebollen! 
We konden veel met hem uit het Woord delen. Hij kende ook Jesjoea en deelde daar 
ook zijn blijdschap over. Hij heeft veel last van zijn hoofd en krijgt daar 
medicijnen voor. Hij vertelde ook nog bijzonderheden van zijn familie , o.a hoe ze 
de oorlog hebben overleefd. Zoon en schoondochter ontmoet met hun 2 maanden oude 
baby en zoon Micha van 8 jaar. Met elkaar gebeden en gedankt. 
 

 Michael Fried 
Gesproken over levensgeschiedenis. O.a het verdriet van hun overleden zoon, waar 
veel onduidelijkheid over is hoe hij overleden is. We hebben de tijd genomen bij 
dit echtpaar omdat ze erg hongerig waren naar het Woord. We hebben ze mogen 
bemoedigen met Psalm 23 en mochten ze zegenen in de naam van onze Heer Jesjoea. 

 Vera Kats  
Gesproken over het verlies van haar man Volodja. 
Over Israel en Gods beloften.  We hebben ook de Synagoge bezocht omdat haar zoon 
daar nu de taken van zijn vader heeft overgenomen. We werden op een heerlijke 
maaltijd getrakteerd. 
 

Dusja Ghazanova (geen foto) 
Haar gezondheid gaat behoorlijk achteruit. 5 jaar geleden is heeft er een medische 
ingreep in haar mond plaats gevonden. Nu is er ook uiterlijk een wond ontstaan. Ze 
zou voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis moeten , maar ziet dat niet zo 
zitten. We hebben ook haar uit Psalm 23 de Goede Herder mogen laten zien. Het was 
een intens gebed omdat wij in het Nederlands en Roman in het Russisch voor haar 
hebben gebeden. 



 Stephan en Dusja Rot 
De Uzghorod tamtam was ons al voor geweest en we konden( en wilden) hun deur dan 
ook niet voorbijgaan. Stephan heeft veel last van fantoom pijn ( hij heeft geen 
benen meer , maar voelt wel zijn benen en de pijn erin). Zijn rechterhand wordt 
steeds slechter in functioneren wat in zijn situatie ook weer veel ongemakken 
meebrengt. We hadden een mooi gesprek over de natuur en Gods hand daarin. We 
mochten uit Jesaja beloftes voor Israel delen en voor hen bidden. 

Izabella Sitar, 
Heeft samen met haar man 2 dochters , Christina van 8 jaar en Nicoletta van 4 
jaar. De kinderen zijn gezond . We hebben het toilet en de badkamer in wording 
gezien en deze kan met behulp van sponsor geld nu worden afgebouwd. We konden de 
kinderen heerlijk voorzien van het meegekregen speelgoed. We mogen hun mogen 
zegenen met de beloften en de liefde van de Heer. 

 Fjedor met kleinzoon Fjedor 
De situatie is nog niet veel veranderd. Spreken is moeilijk. Hij komt nauwelijks 
buiten ( hij woont ook 6 hoog!) Zijn enige beweging is binnen in het appartement 
lopen.Zijn beroep was schoenmaker. We hebben voor hem mogen bidden en zegenen. 

 

Fira krimova 
In 2003 weduwe geworden. Was lerares Russisch. Heeft 2 zonen. Is met het volledige 
gezin 19 jaar geleden gevlucht uit Azerbeidzjan. Haar gezondheid is erg instabiel. 
Ze maakte ook een depressieve indruk.  

 Rosalia Makula 
Rosalie is nierpatient en moet elke morgen voor een injectie naar het ziekenhuis , 
wat veel geld kost. De gezondheid van haar man Gustav gaat ook verder achteruit 
wat de zorg voor Rosalie extra zwaar maakt. Rosalie heeft veel verteld over haar 
jeugd. Er is een foto gemaakt van haar met een vroegere foto van haar ouders op 
haar schoot. Deze foto komt in het chesed museum. 



 Magda en Volodja in Moekatsjevo 
We troffen Magda erg verdrietig aan wegens het overlijden van haar zus (62jaar- 
kanker) Valodja's gezondheid is momenteel erg goed en daar is hij heel dankbaar 
voor. We konden Psalm 23 lezen , wat voor Magda een rijke troost was. 
We hebben mogen bidden en zegenen. 

 Valentina Drazkov 
We troffen een verdrietige , maar moedige Valentina aan. Ze is 74 jaar oud , maar 
moet nog iedere dag werken om de schulden te betalen , die gemaakt moesten worden 
tijdens de ziekte van haar zoon. Z e is heel blij met alle medeleven uit onze 
Gemeente . Dit is haar tot grote troost. 
We mochten haar troosten vanuit het Woord en voor haar bidden. 

 Maja en Alexander Venchikov 
Alexander heeft zijn opleiding goed afgerond met een diploma en gaat nu verder met 
een opleiding gericht op zijn talent tekenen ( kunstacademie?) We hebben hem goed 
mogen voorzien van papier en teken spullen. Het is een fijne positieve jongen . We 
hebben nog mogen bidden voor hem en zijn moeder en hen mogen zegenen. 

 Emma Kazinet 
Emma is 3 jaar oud en woont bij haar grootmoeder. 
Haar moeder werkt in Moskou voor het onderhoud en Emma wordt opgevoed door haar 
grootmoeder. Ze heeft geen vader. Haar grootmoeder Ala heeft suikerziekte en een 
hoge bloeddruk. Er is ook nog een overgrootmoeder, die serieus nadenkt om Alijah 
naar Israel te maken. Ze hebben het erg arm en er is ook geen verwarming in huis!  
We mochten voor hen bidden en hen zegenen. 

 Katja Jadkovits 
Een moedige vrouw ,die nog haar hele huishouding (met 4 kleinzonen) bestuurt en 
zelf kanker heeft. Ze heeft haar laatste chemokuur gehad (haar zoon in het 
buitenlan heeft haar financieel geholpen met de medicijnen). We hebben ook voor 



haar psalm 23 ter bemoediging mogen lezen En voor haar mogen bidden en haar mogen 
zegenen. 
 
Nadia Kopolovits ( geen foto) 
Haar oudste zoon werkt voor de inkomsten. 
De 2 dochters waren naar een zomerkamp. 
Ze is zelf niet goed instaat om haar huishouden te doen. Ze was blij met de 
Roechama tas van producten uit Nederland. Het was een onverwachts en kort 
bezoekje.= 
 

 Mihail Kuruts 
Hij is door een bedrijfsongeval aan 1 oog blind. Heeft onlangs zijn zuster ,na 59 
jaar , in Israel ontmoet. 
We hebben verteld over Roechama en onze bediening naar het Joodse volk. Er wonen 3 
generaties in zijn flat . Zijn dochter . Nathalia ( 29 jaar) met 2 kinderen. Zij 
heeft kanker , maar is nog niet ziek genoeg (!) om voor een uitkering in 
aanmerking te komen. Ook nog een zoon die psychisch ziek is. We hebben voor hem en 
zijn dochter gebeden om hulp en genezing. 

 Ilya Rushchak 
Ilya is vorig jaar voor het laatst geopereerd aan zijn gezicht( 10 jaar geleden 
heel ernstig verbrandt). Heeft slaapproblemen. Vaak maar 2 uur s'nachts en is dus 
veel op , waardoor hij ook overdag regelmatig slaapt. Hij leest de hele Bijbel en 
gelooft in Jesjoea. De familie woont afgelegen en is door Chesed voorzien van een 
mobiele telefoon. Er stond een heerlijke maaltijd klaar en ze waren heel blij dat 
er bezoek kwam. Ze hebben de zorg voor een kleindochter van 15 jaar die er ook bij 
was . 

Natalia Kuruts 29 jaar 
Moeder van 2 kinderen Alina 10 jaar en Artjom 8 jaar In 2009 borst kanker operatie 
weer opnieuw problemen. Krijgt nu behandelingen voor zo ver duidelijk chemo kuur. 
Zij vecht voor haar leven maar niet voldoende geld voor medicijnen Zij is nog niet 
ziek genoeg om in aanmerking te komen voor de invalide uitkering. 
Zij woont nu in bij haar vader Michael Kuruts (adoptie Roechama) Haar man heeft 
haar verlaten zodra hij hoorde over haar ziekte. 
 



Shela Sirota 80 jaar 
12 jaar weduwe heeft 1zoon die gescheiden is, er zijn 3 kleinkinderen 2 wonen er 
bij vader en 1 bij moeder. 
Zij is opera zangeres geweest zingt nu bij het Chesset koor. 
Gezondheid matig. 
Dit jaar in maart zijn er in yad-vashem officiele papieren gevonden met de 
volledige gezins samenstelling waar ze heel blij mee is. 
Haar vader heeft in de oorlog veel mensen in veiligheid gebracht via zijn garage. 
Deze garage is later verwoest door bommen. 
Ze krijgt wat hulp uit Chesset (huishoudelijk) . 

 

Gobyka 
Gobyka en haar pleegouders mama Myrosha en papa Vadiem Met elkaar gesproken over 
de bijzondere aktie in onze gemeente. Ook over geven en ontvangen. Voor Myrosha is 
het ontvangen van zo'n bijzonder kado best heel moeilijk wat te begrijpen is maar 
we mogen met elkaar weten dat het uit Gods hand is en dat maakt het tot een grote 
zegen. Vadiem is zonder werk wat enorm in hakt. 
We kregen een heerlijke maaltijd en Gobyka zorgde voor veel plezier want ze 
ontdekte dat Paul tanden mist en ging de tandarts nadoen met een flinke tang in 
zijn handen en op haar manier geluid erbij we hebben enorm gelachen. 
Met elkaar gebeden de Heer gedankt en de noden bij Hem gebracht. 
 


