
 

“Maar het pad der Rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot 

de volle dag”. Spreuken 4 –vs 18  

 

                  Roechama reis 13 juli-24 juli 2014 

 

Na een voorspoedige reis op zondag 13 juli arriveerden we rond 

19.00 u. in ons hotel in Oostenrijk , vanwaar  we de volgende dag, 

maandag 14 juli , verder reisden  en  we rond de klok van 17.00 u de 

Oekrainse grens bereikten. De Douane was zeer vriendelijke en 

behulpzaam en binnen 30 minuten waren we door. Prijs de Heer! 

Op dinsdagmorgen gingen we naar Chessed Uzghorod en vertrokken 

we met onze “tolk” Juditha richting Vinogradova , via Berochova. 

In Berochova werden we ontvangen door de Chessed medewerker 

aldaar , Ernst , die ons graag de gerestaureerde Synagoge wilde laten 

zien. Een mooi gebouw met aan de voorkant een paar 

indrukwekkende gedenkstenen van de in de oorlog weggevoerde en 

vermoorde Joodse mensen uit die plaats. Daar werden we stil van. 

Vandaar vertrokken we richting Vinogradova en op weg daarheen 

bezochten we de familie Blaauw. 

                                         



Gerzon en zijn vrouw Maria zouden erg blij zijn met een ziekenhuis 

bed. Hij , omdat hij dan beter ligt en ook kan zitten. Zij omdat ze hem 

dan makkelijker kan verzorgen. De situatie is soms wat uitzichtloos , 

maar toch weten zij zich gedragen door hun Geloof in de God van 

Vader Abraham , Izaak en Jacob. Al vele jaren lang. 

We hebben Psalm 121 gelezen en mochten ervaren hoe krachtig deze 

psalm is. Daarna konden we nog bidden en hen zegenen. 

 

                 Familie Bindas in Vinogradova 

Daarna mochten we de Bindas familie bezoeken in het open veld. 

 Een mooie buiten ontmoeting , waar we konden spreken over de 

grootheid van de Schepper. Iwan sprak vol passie over zijn paard en 

zijn koe, die door Olga zijn vrouw gemolken wordt. Er lopen ook 

prachtige gezonde kippen rond. De familie is erg arm , maar leeft met 

elkaar en helpt elkaar. Ze kregen het boekje “kom naar huis”. Micha 

de kleinzoon vond de foto’s erg mooi en ze zouden het zeker lezen. 

Micha , de kleinzoon , zou graag een mountainbike willen hebben. De 

afstanden (ook naar het dichtstbijzijnde dorp) zijn ver en het kost 

veel tijd als je alles moet lopen. Ook een matras is zeer welkom. 



---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Daarna bezochten we nog Peter Orel , een joodse man , die niet in 

het Adoptie plan zit , maar wel in de Messias gelooft. Zijn gezondheid 

is erg zwak en we konden voor hem bidden. 

En we mochten zingen. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Op woensdag gingen we naar Chust , waar Volodja ons opwachtte en 

ons meenam naar een zogeheten “warm house” meeting , waar een 

8 tal Joodse mensen elkaar ontmoeten rond de maaltijd. Tijdens deze 

ontmoeting hebben ze gesprekken met elkaar en wordt er een 

Jiddische krant uit de VS gelezen. Er is binnen deze groep een oudere 

vrouw die dit kan vertalen. Bijzonder om mee te maken. 

 

 

 

  

 

 

 

Elke aanwezig kreeg een exemplaar van het boekje “kom naar huis” 

en er was zeker aandacht voor . 

 



 

Daarna Vera , de moeder van Valodja , bezocht. We werden daar 

opnieuw op heerlijke maaltijd getrakteerd en er waren vluchtelingen 

uit Donjetsk aanwezig , waar we nog mee gesproken hebben over de 

situatie aldaar. 

Nadat we alles uitgeladen hadden konden we nog even praten over 

de zaken die er speelden en wat we daarin konden betekenen. 

Het was ook erg leuk om Volodja de gekregen kettingzaag te kunnen 

geven . Hij was er heel erg blij mee. Hij regelt nl . dat de joodse 

ouderen hout krijgen voor hun kachel en fornuis . 

 

 

 

 

Op onze vraag wat er nog meer nodig was , antwoordde Volodja : 



Een rolstoel , een rollator en een paar zitbanken voor mijn auto , 

waar ik  oude mensen mee ophaalt voor allerlei activiteiten. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bezoek Joodse begraafplaats Chust 

Graf Doesja. Eind maart hadden we haar nog bezocht en toen gaf ze 

nog aan dat ze de Nederlandse kaas zo lekker vond. We mochten ook 

altijd voor haar bidden. 30 april is Doesja overleden. 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag morgen reden we samen met Jura , van Chessed 

Uzghorod naar de Ilja Rutsjack in Mezgorie. 

Zijn gezondheid is goed. Door de 

brand kan hij zijn handen 

nauwelijks gebruiken. Voor zijn 

huid gebruikt hij olijf olie , waar hij 

verbrandt is(olijf olie is erg duur). 

De nachten zijn vaak nog wel 

moeilijk met weinig slaap. We zijn 

er erg welkom en hebben een 



mooi contact. Ilja is Messiaans en leest ook veel in de Bijbel. 

 

Daarvandaan reden we verder en kwamen tegen de avond  aan bij  

Dora. 

Haar Chessed hulp had wat lekkers 

gebakken en is haar tot grote hulp in alles. 

Ze was heel belangstellend naar ons land, 

had veel vragen hierover en  de wens om 

nog eens naar Nederland te komen. Ze 

wilde graag bij ons logeren. Uiteindelijk 

nam ze , na ons gesprek , zelf het initiatief 

om te gaan bidden , met het verlangen 

om gezegend te worden. Laat in de avond 

kwamen we weer terug in ons hotel. 

 

 

 

Op vrijdag hadden we een dagje rust gepland met de voorbereiding 

voor de Sabbat. Om 16.00 u. zijn we naar Zytthya gegaan om daar de 

samenkomst mee te vieren. Het was er mooi om er te zijn. 

We konden het Woord doorgeven uit Jesaja 12 . Een heerlijke 

verwijzing naar de Messias. 

De Sjabbat hebben we ook rustig aan gedaan. Een oude vriend 

ontmoet , die betrokken is bij een gemeente van en voor jongeren. 

We hebben hem ook nog 10 boekjes geven, omdat het ook goed is 

voor de gelovigen daar om dit te weten(er is gewoon weinig kennis). 

S’avonds nog een gesprek in het hotel met een man en zijn dochter, 

die dachten dat zijn vrouw/haar moeder misschien wel Joods was en 



wat wij daarover konden vertellen. We hebben ze het boekje “kom 

naar huis” gegeven en het adres van Ebenhezer in de Oekraine. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Met Oxanne en Vanja van Zytthya gingen we zondag naar Mukatsjevo 

om daar een aantal mensen te bezoeken 

Allereerst naar Jacob Fleisscher . Jacob zat 

al buiten op ons te wachten. We zijn met 

hem naar boven gegaan , vroegen naar 

zijn gezondheid en hij vertelde dat zijn 

gehoor erg achteruit gaat en hij injecties 

krijgt voor zijn benen. We vroegen of hij 

het boekje “kom naar huis” al had en dat 

was niet zo. Hij liet ons een boekje zien 

“de echo van de concentratiekampen”, 

waar persoonlijk verhalen van 

overlevenden , waaronder hij zelf , in staan. We vroegen naar zijn 

mening over de situatie in de Oekraine. Zijn antwoord was : de 

leugen regeert. De mensen in zijn omgeving vragen hem waarom hij 

zoveel bezoek krijgt. Met andere woorden : men let op hem. 

We mochten voor hem bidden en hem zegenen. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vervolgens gingen we op bezoek bij Rosalie  Phillip , een Messiaanse 

vrouw die al sinds 1949 Jesjoea kent en vanaf toen al , samen met 

haar zuster, getuigde van Jesjoea. Ook deden ze samen bidden en de 

psalmen zingen. We hebben met haar gebeden en 

haar mogen zegenen. In 1949 heeft ze voor het 

eerst de bijbel gelezen die ze van haar zuster kreeg. 

Ze is tot geloof gekomen door Jesaja 53 en 

Johannes 3 –vs 16. In het geheim vertelde ze (in de 

communistische tijd) aan Joodse mensen de blijde 



boodschap , waardoor sommigen tot geloof kwamen en weer 

anderen al naar Israel gingen. 

            

           

Vervolgens weer naar Uzghord , waar we German , met zijn vrouw 

Rosalia bezochten. German had een slechte nacht gehad , maar was 

toch heel optimistisch , hij wil 

nog graag een poosje leven. 

German vertelt graag zijn 

levensgeschiedenis . We 

krijgen dan ook foto’s te zien. 

Hij doet met Vanja van Zytthya 

bijbel studie en ze bidden dan 

ook samen. We mochten voor 

hem bidden en hem en zijn 

vrouw zegenen. 

 

 

 

Vervolgens  hebben we Miron opgehaald , die meereed om ons de 

weg te wijzen naar het huis van Anja en haar 2 dochters. Een mooie 

ontmoeting , maar wel in een heel bouwvallig huis , waar het dak van 

lekt en hoognodig gerepareerd 

moet worden. 

In de Sjabbat samenkomst van 

vrijdag had ze al getuigd van haar 

moestuin. De buren hadden nl 

opgemerkt dat haar moestuin het 

beter deed dan die van hun! Daar 

ziet ze duidelijk Gods hand in. Ze 



heeft het boekje “kom naar huis” al meerdere malen gelezen onder 

tranen met de vraag is dit ook voor mij. Miron heeft haar nog even 

geholpen met de computer. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op maandag met Juditha naar Chessed Mukatsjevo gereden en daar 

de volgende bezoeken gedaan. 

Sergei in het “Holland huis” tussen 

Uzghorod en Mukatsjevo. Sergei 

vertelde dat er goed voor hem 

gezorgd wordt en hij kan het goed 

met zijn kamergenoot vinden. Hij 

wordt goed verzorgd , maar er is 

gebrek aan alles. Chessed neemt 

soms kleding voor hem mee. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

In Mukatsjevo bezochten we ls eerste Sacha en zijn moeder Maja.

   

Sacha maakt het goed. Heeft zijn 

studiejaar heel goed afgerond. Liet ons 

mooie foto’s zien van zijn tekenwerk 

Hij kan portretten goed nateken. 

Hierdoor heeft hij al opdrachten via 

internet gekregen. Heel blij is hij met 

zijn fiets uit Nederland . Vanwege zijn 

gezondheid is het goed dat hij fietst. We hebben voor hem en zijn 

moeder mogen bidden en hen kunnen zegenen.     

   



 

 

 

 

Ook Natasja mochten we bezoeken. Na het overlijden van haar zus is 

ze alleen , maar ze is moedig en heeft veel 

steun aan Chessed. Ze tuiniert graag en is dol 

op fruit. Ze heeft het boekje “kom naar huis” 

gekregen en we vertelden haar dat de 

beloften haar ook zullen troosten. Ze wordt 

angstig van het nieuws , het zet haar aan het 

denken. We mochten voor haar bidden en 

haar zegenen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Daarna bezochten we Vera 

Een bijzonder verhaal van een vrouw die 

als kind van 6 jaar met haar moeder en 

broertje van 8 gedurende 2 jaar heeft 

moeten schuilen in bossen en holen om 

uit de handen van de duitsers te blijven. 

Haar gezondheid heeft hieronder enorm 

geleden. Na de oorlog is ze getrouwd 

geweest , maar kon door haar oorlogsverleden , tot haar grote 

verdriet , geen kinderen krijgen. We kregen het op ons hart om haar 

vergeving te vragen voor wat wij als kerken haar en het Joodse volk 

gedurende 2000 jaar hebben  aangedaan. En ze begreep het. Ze 

eindigde met de opmerking dat ze heel graag naar Holland zou willen 

komen.  

                                        



----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 

 

Vervolgens naar Irina, die ons al buiten de 

flat  tegemoet kwam. Haar gezondheid 

(Irina heeft kanker)is , gegeven de 

omstandigheden, redelijk. Ze zou een 

operatie kunnen ondergaan , maar de 

artsen willen daar eerst geld voor hebben. 

De operatie is erg duur. Even gezellig wat gepraat over het dagelijkse 

leven. Dieptepunt voor Irina en haar moeder (die bij haar inwoont) is 

wel de oorlog in de Oekraine , die veel angst geeft. Maar ze 

vertrouwen op de heer en we mochten dan ook bidden Zijn zegen.  

            

            

         

 

Dinsdag zijn we nog een aantal adoptie personen/gezinnen in 

Uzghorod gaan bezoeken. 

Allereerst Stephan en Doesja. Bij binnenkomst zagen wij dat hij niet 

lekker was. Flink aan het hoesten. Hij wilde heel graag ons zijn 

gedachten over de situatie in 

de Oekraine vertellen. Was 

zeer geemotioneerd over het 

vliegtuig ongeluk en dat dit 

ons Nederlanders had 

getroffen. Evenals de situatie 

in Israel , is ook de situatie in 

de Oekraine heel ernstig en 

zorgelijk. We zijn opnieuw 



weer heel hartelijk ontvangen door hen en mochten eindigen met 

bemoedigingen uit het Woord en gebed voor kracht en gezondheid. 

Ze zijn allebei dol op bloemen en planten. 

 

 

Andrey Gross bezochten we daarna. Het was al weer een poosje 

geleden dat hij bezoek had gehad van Roechama (ook voor ons was 

het de eerste keer. Zijn gezondheid is matig. 6 jaar geleden is zijn 

enige zoon , Eduard , overleden en een half jaar geleden zijn vrouw , 

Swetlana aan kanker. Een heel groot 

verdriet. Zij was niet-joods en mocht niet op 

een joodse begraafplaats begraven worden. 

Dat vind hij heel moeilijk. Zijn ouders 

verborgen hun joodse identiteit en spraken 

Jiddisch. Hij heeft vrienden in Israel. Het zou 

heel fijn zijn als hij een computer krijgt , dan 

kan hij met zijn vrienden gaan Skypen. We 

mochten hem het boekje “kom naar huis “  

geven , dat hij zeker zou gaan lezen. Dus daar kunnen we de volgende 

keer hem vragen over stellen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valerie en Maria 

De familie maakt het goed. Ze zijn 

heel blij met de computer die we ze 

de vorige keer mochten geven en 

Skypen wekelijks met hun familie in 

Israel. Ze werken samen veel in de 

moestuin en hebben daar veel 

plezier in. We kregen een 3 sterren 

menu voorgeschoteld , want Maria 



is een goed kokkin en vindt het heerlijk om te koken. We hebben het 

boekje “kom naar huis” gegeven en een aantal beloften uit het 

Woord gedeeld. Ze vonden het heel fijn dat we voor hen baden en 

hen zegenden. 

       

 

 

Vervolgens gingen we naar Lena en haar 

kleinzoon Vanja , die ze speciaal uit het 

Sanatorium thuis had gehaald omdat wij 

zouden komen. Vanja vertelt dat hij daar 

gezond eten krijgt en ook tekenles en 

fysiotherapie. Lena is als grootmoeder 

ook voogd over Vanja (zijn moeder is nl. 

overleden). Als bijverdienste breit en 

haakt Lena kleding op bestelling. Ze 

prachtig werk. We mochten ook voor haar en Vanja bidden en hen 

zegenen. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

En tot slot, op dinsdag avond, een afrondende maaltijd bij Miroscha , 

Vadim en Gobika. We 

konden  elkaar ook weer 

bemoedigen met Gods 

woord en we genoten van 

Gobika , die op de I-pad 

een paar leuke puzzeltjes 

deed , waar ze veel plezier 

aan had (en wij dus ook). 

Het is heel bijzonder om te 

zien hoe gelukkig Gobika in 



dit gezin is en de mooie woning die ze hebben. Ook Juditha was voor 

ons een geweldige hulp bij het vertalen en we ervoeren ook een 

geestelijke verbondenheid met haar en Jura in het bijzonder. Ook zij 

vindt het heerlijk als we voor haar bidden en haar zegenen. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------

Ons verblijf in Hotel Nehemia was heel bijzonder. Er waren zo’n 40 

vluchtelingen uit oost-Oekraine en we hebben  verschillende mensen  

gesproken over de toestand daar. Ook kwamen er verschillende 

mensen naar ons toe om hun medeleven te betuigen met de vele 

Nederlandse doden door de vliegtuigramp. Steeds opnieuw mochten 

we de hulp en leiding van de Heer  ervaren. Ook iedere keer weer 

kregen we of de juiste woorden of konden precies geven wat nodig 

was. Juist op momenten dat we moe waren of het even niet zagen 

zitten kwam Hij ons te hulp. Geprezen is zijn grote en Heilige Naam. 

Gezegend en blij vertrokken we op woensdag weer huiswaarts. 

Net over de grens met Duitsland hebben we in een dorpje , Bad 

Fussing geheten , geslapen.  Het was wel een heel groot contrast met 

de omgeving waar we uitkwamen. Het bleek , en dat wisten we niet , 

een soort Kur-ort te zijn , waar mensen de hele dag bezig zijn met 

baden , eten en rondkijken. Met zichzelf en de materie! 

We beseften toen eens te meer hoe rijk wij wel niet zijn in de Heer. 

Aan hem alle dank en eer. 

Blijf voor onze joodse vrienden in de Oekraine bidden en help mee 

om ze de liefde van Jesjoea te tonen. 

In Jesjoea verbonden, 

Dorothea en Paul          

            

        


