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                               Roechama reis 

                             ( Dorothea en Paul 23-3-2014 t/m 6-4-2014) 

 

Psalm 139 : Heer Gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en  

                      mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten. 

Met deze tekst wilden wij onze Joodse vrienden gaan bemoedigen. 

Op zondag ochtend 23 maart vertrokken wij na deze tekst gelezen te hebben 

rond de klok van 7 uur richting Breda. Tussen Breda en Dordrecht werden we 

“uitgeleide “ gedaan door een dubbele regenboog! Prijs Adona! Baruch Hasjem!  

                                                                                               

Op maandagmiddag arriveerden wij in Hongarij bij Charles. Wij zagen hem en we hadden een blije ontmoeting, 

omdat hij goed aan het herstellen is. We kregen eerst een heerlijke maaltijd aangeboden . Daarna hebben we de 

bus gelost met ruim de helft van de goederen. Hij was er heel blij mee en vertelde dat de spullen, die uit Nederland 

komen, vaak heel goed te gebruiken zijn. Toen we vroegen wat er nu het meest nodig was gaf Charles als 

antwoord : voedsel. We kregen aan het begin van de avond een korte kennismaking met het tienerwerk van de 

gemeente daar. Er was toen een drama groep van tieners aan het oefenen met muziek.Zijn zoon en schoondochter 

hebben hier de leiding over. We hebben heerlijk geslapen en genoten van de gastvrijheid van de familie.   

Op dinsdag ochtend vertrokken we richting de grens met oekraine , waar we deze keer heel snel door gingen (20 

minuten!) . Vroeg in de middag waren we daardoor al in Uzghorod , waar we direct naar het kantoor van Chessed 

gingen om samen met de mensen daar de planning voor de bezoeken te maken.   S’avonds gingen we naar de flat 

van Gobika , waar we 3 nachten zouden verblijven. Een zeer warm welkom door Mirosha en Vadim ,.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op woensdag vertrokken wij , samen met Juditha van Chessed Uzghorod , richting Mokatsjevo , waar we op het 

kantoor aldaar aangekomen ,  

 Irina met haar moeder Zinaida aantroffen. 

 Irina is nog volledig onder behandeling met Chemo kuren en krijgt extra 

injecties. 

 Moeder zet zich volledig in voor haar dochter.  

Heel mooi om te zien. Zinaida vertelde met diepe emoties dat haar 

grootouders van vaderszijde bij Babiar zijn vermoordt. We konden de vrouwen bemoedigen door voor ze te bidden. 

  

Onze 2
e
 bezoek was bij Sacha en zijn moeder Maya.                                                  

We konden hem verassen met goede penselen uit nederland. Hij doet zijn 

opleiding kunstacademie op de Transkarpatie Art institute. Naast praktische 

vakken krijgt hij ook verschillende theoretische vakken. Hij liet ons al wat 

tekenwerk zien waar hij mee bezig is. Voor zijn gezondheid is het goed dat hij 

veel fietst. We hebben de kaart met tekst gegeven en voor hem en zijn moeder 

gebeden. 

 

 

Toen gingen we kort even bij Emma langs. Zij is 4 jaar en wordt door 

haar grootmoeder verzorgd.  

Zij heeft een mooie groeispurt gemaakt. 

Zij keek uit naar het bezoek en ja er was weer een mooie doos van haar 

sponsors met allerlei cadeautjes erin. 

Grootmoeder was ook heel blij met de leuke foto van de sponsors. 

                                                          We mochten zowel voor haar als 

haar grootmoeder bidden. 

Jesaja 44 – vs 6                  Zo zegt de Here , de koning en              

 verlosser van Israel , de Here der Heerscharen : Ik ben de 1e      

 en ik ben de laatste. Ik ben de Aleph(Eerste) en de                

Tav (kruis)en  buiten mij is er geen God!   
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 Vervolgens bezochten we Bertha Leontieva.  

Zij was blij met het bezoek en het cadeau van de 

sponsor. Haar zoon is bezig om Alijah naar Israel te 

maken, waar zij helemaal achter staat.                                                                   

Haar gezondheid is nog matig en een operatie moet 

ze wellicht nog ondergaan. 

We hebben veel over haar familie gehoord. Heel 

boeiend. Bertha had voor verwarming alleen maar 

een klein elektrisch kacheltje. We lazen uit de 

profeten de beloftes voor haar volk en hebben 

met haar gebeden. 

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

Daarna gingen we door naar Irina Zilman , een vrouw met 3 kinderen zonder man.   

  

Een van haar dochters  kampt met gezondheidsproblemen. Ze is geholpen aan een gaatje in haar hart 

met een moderne technische ingreep . Zij blijft onder controle omdat ze in de groei is. Ze zou graag naar 

israel gaan , maar de wet vereist dat ze van beide ouders toestemming krijgt. Haar vader weigert dit. 

We hopen en baden dat in de toekomst de Heer toch deuren voor haar en haar kinderen zal openen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ons volgende bezoek betrof Hanna Shisris. Ze heeft 2 zonen , Victor en Leonied . Ze is mentaal zwakker  

    

aan het worden ( ziekte van Alzheimer) . Haar zoon Victor slaapt daarom s’nachts bij haar. Ons bezoek 

was wat enerverend voor haar en derhalve hebben we het kort gehouden. 

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

  

Ons laatste bezoek die dag betrof Magda en Valodja Kovatz. Beiden maken 

het goed. Ook wat gezondheid betreft. Een warm welkom. We hadden 

een leuk gesprek over Poerim en hebben gezellig thee gedronken. We 

hebben Psalm 123 gelezen ter bemoediging en mochten voor hen bidden.  

    

 

Dankbaar en voldaan kwamen we rond de klok van 8 uur weer terug in 

Uzghorod op ons logeer adres bij Mirosha en vadim. 

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

Die ochtend vertrokken we rond de klok van 9.00 u richting Chust , zo’n 2 uur rijden van Uzghorod.Daar 

werden wij opgewacht door Valodja , die ons voorreed 

naar het adres van Mihail Kuruts en zijn vrouw Maria. 

Mihail heeft last van hoge bloeddruk en slikt daar 

medicijnen voor. Daarnaast gebruikt hij ook natuurlijk 

producten uit zijn eigen tuin.  

Hij was ook heel blij met de zaden die wij meebrachten uit 

Nederland. Uit Jesja 60 , vs 8 t/m 12 , mochten we hem en 

zijn vrouw bemoedigen. De terugkeer van Zijn volk naar 

Israel. We konden ook getuigen dat de Eeuwige alles in 

Zijn hand heeft , ook de situatie in de Oekraine.  
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Dochter Nathalie , die ook   

gesponsord wordt , spraken we daarna. 

Met haar kinderen (zoon en dochter) gaat 

het goed. Zij zelf is recent weer geopereerd 

aan kanker. Zij komt, vanwege de regels bij 

Chessed,  niet in aanmerking voor zorg of 

steun , maar wordt nu door Roechama 

ondersteund. Zij slikt voortdurend medicijnen. 

Is heel moedig en leeft met de gedachte dat 

ze er moet zijn voor haar kinderen. We konden 

haar met wat extra geld helpen voor de 

kinderkampen , waar haar kinderen in de zomer 

naar toe kunnen. We hebben voor de familie mogen bidden , speciaal ook voor de gezondheid van 

Nathalie. 

 

 

Vervolgens naar Vera , de moeder van Volodja , waar ons een 

heerlijke Joodse Lunch wachtte , met kippensoep en 

oliebollen brood(lekker). Ook Vera is gastvrouw voor de 

zogeheten  warm House bijeenkomsten vanuit Chessed, 

waarop ze uitgebreid  kookt en daarna met de vrouwen 

een gezellige tijd heeft. We hebben nog wat oude familie 

fotos bekeken en Vera vertelde nog over vroeger. Valodja , 

de zoon van vera , vertegenwoordiger van Chessed in 

Chust, kreeg extra ondersteuning van Roechama voor 

de gaarkeuken. 

      

 

Als laatste die dag brachten we nog een bezoek aan Doesja , een tante van Valodja , die dichtbij woont 

en waarvoor Volodja s’nachts de zorg heeft. Met haar gaat het redelijk goed. Ze is heel precies met het 

verzorgen van haar gezicht problemen. Het eten gaat moeizaam , maar …. Een stukje kaas uit Nederland 

kan ze toch erg waarderen. Ze was heel blij met de tekst uit psalm 139 en het gebed voor haar 

gezondheid.  Daarna vertrokken we weer , terug richting Uzghorod. 

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

De dag daarop bezochten we als eerste Stephan en Doesja in Uzghorod. We vertelden het e.e.a. over de 

grensovergang en dat we er heel snel door konden. Aansluitend konden we met elkaar van gedachten 

wisselen over de situatie in de Oekraine. De vraag die we daarbij bespraken , was of aansluiting bij 

Europa beter voor de Oekraine zou zijn. De Heer leidde ons daarbij naar Psalm 27 dat David daarin zegt 

dat het beter is in het huis des Heren te verblijven al de dagen van mijn leven. Dat is de keuze waar we 
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eigenlijk voor staan. Dit konden Stephan en Doesja ook beamen. We konden  ze ook nog zaden 

aanbieden , waar ze heel blij mee waren. We konden bidden en hen de zegen van Adonai doorgeven. 

     

 

 

 

 

Daarna bezochten we Ina en haar zoon Serge , die bijna blind is. 

Aan de zoon vroegen wij wat hij van de situatie in de Oekraine vond. Hij kon vertellen dat het leger erg 

arm is en weinig kans tegen Rusland zou hebben. Ina en haar moeder vluchtten bij het uitbreken van de 

2e wereldoorlog naar het Oosten van Rusland. 

Haar vader heeft tijdens de oorlog , als soldaat in het leger , 

heel veel nare dingen gezien. O.a. een put met allemaal 

dode baby’s erin. 

Als troost mochten we haar de kaart met de tekst uit psalm 

139 aanreiken en konden hen beiden bidden en hen zegenen. 

 

 

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

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

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

Vervolgens bezochten we 

Valery en Maria Charin. De tafel 

stond gedekt met volop heerlijk eten! 
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Een warm welkom. We konden spreken over de gevoelens die zij ervoeren gezien hun Joods zijn. Alijah 

naar Israel is nog geen optie omdat beiden ernstig ziek zijn. Ze zijn heel blij met de kaarten die ze uit 

Nederland hebben ontvangen. We mochten er een prachtige computer brengen. Chessed zal zorgen 

voor de aansluiting zodat ze kunnen gaan skypen met de familie in israel. We mochten delen en 

bemoedigen uit Gods woord en voor hen bidden. 

      

 

De vrijdagmiddag zijn we ons gaan voorbereiden op de sjabbat samenkomst (16.00u) bij Zhytthya. 

Het was heel fijn om elkaar weer te ontmoeten in het licht van Jesjoea en onze vreugde en blijdschap in 

Hem te delen middels gesprekken en heerlijke lekkernijen. Jesaja 49 , de belofte van het herstel van 

Israel als licht voor de volken , mochten we ter bemoediging doorgeven. Valodja sprak uit Lucas 3 over 

het bereiden van de weg voor de Messias. We deelden het brood en dronken de wijn. 

 

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

    

 Op sabbat als eerste op bezoek bij Zina Kugel.  Altijd weer een 

hartelijk welkom voor de medewerkers  Ze kwam wat langzaam 

op gang en was emotioneel , omdat ze gevallen was. 

 Ze vindt het fijn als er een luisterend oor is , als het gaat om 

haar levensgeschiedenis. Door het jaar                         

heen wordt ze vaak bezocht door Vanja , die haar enorm kan 

ondersteunen en bemoedigen (Mooi om te horen). 

     

Het was goed dat ze bij haar dochter en schoonzoon woont , die 

goed voor haar kunnen zorgen. 

We konden psalm 139 met haar delen en voor haar bidden. 

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

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

Daarna zijn we naar Vasili Fried en familie gegaan. Het was 

een zonnige dag en we genoten van de prachtige landelijke 
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omgeving. Ze stonden ons al buiten op te wachten en waren blij ons te zien. Vasili was heel verheugd 

met het zaad dat we hem konden geven. Hij vertelde dat de opbrengst van Nederlands zaad altijd heel 

goed is.   

      

 

Hier mochten we een van de laptops afgeven voor Sacha , zijn kleinzoon van 12 jaar. Wat was die jongen 

onder de indruk van zijn cadeau. Samen met vader en zusje werd er vol verwondering gekeken naar het 

scherm. Vasili vertelde dat zijn zus uit Israel had gebeld om te informeren hoe het met hun was , 

vanwege de onrust en de berichten uit de Oekraine. Met Vasili konden we goed praten over het Woord 

en de beloften van Adonai. Hij is nl Messiaans. We genoten opnieuw van de heerlijke oliebollen. We 

mochten delen uit Jesaja 60 over Zions heerlijkheid en het Licht (Jesjoea ) dat over Jeruzalem zal(is) 

opgegaan. We mochten met hen bidden en zegenen met de zegen van de God van vader Abraham , 

Izaak en Jacob en in Jesjoeas naam. Het was een heel open en hartelijke ontmoeting. 

         

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

Aansluitend bezochten we zijn broer Michael en vrouw 

Anna , die vlakbij Vasili wonen. 

Anna en Michaels zoon en kleinzoon waren net op bezoek 

en het was leuk hen te ontmoeten. Er ontspon zich in eerste 

instantie een gesprek over de actuele situatie in de 

Oekraine , waarbij Michael vertelde dat  juist de joodse 

mensen extra bezorgd zijn , vooral de ouderen met de 

herinneringen uit de 2e wereldoorlog. 

Daarna konden we het hebben over de geestelijke zaken . 

We mochten vertellen over de kerk en de opdracht voor de 

kerk inzake het “opruimen “van de stenen en het effenen 

van de weg (Jesaja 57 – vs. 14 en 15). We deelden het 

Woord uit Romeinen 11 dat de gelovigen de opdracht hebben om Roechama te betonen aan het Joodse 

volk. We lazen psalm 23 over de Goede Herder en dat Hij De Weg is. Toen we wilden vertrekken vroeg 

Michael of we toch wat langer wilden blijven om met elkaar het Woord te delen. We hebben toen nog 

Jeremia 6 vs. 16 gelezen en hen aangemoedigd om echt het Woord lezen en te aanvaarden. Wij 

mochten bidden en hen zegenen in de naam van de Eeuwige en Zijn zoon , onze Heer Jesjoea. 

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

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

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

Op de eerste dag van de nieuwe week gingen 

we opnieuw op pad met  Roman , Miron en 

Vanja van Zytthya en bezochten als eerste 
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German met zijn vrouw Dozalia Ostanin .  

Ook zijn dochter was er , die overigens heel goed engels sprak, wat voor ons prettig was. 

German is een positief iemand die graag wil delen over zijn leven en geloof. Hij was een hoge militair bij 

de russische Marine. Hij was net 8 jaar toen hij in “opleiding “kwam en heeft zelfs nog onder Kroetsjov 

gediend. 

We hebben met elkaar oude fotos bekeken. Gezellig! In 1959 is hij naar de Oekraine verhuisd en sinds 

1980 woont hij in Uzghorod. We konden hem bemoedigen met de tekst uit psalm 139 en lazen ook 

psalm 23 voor hem en zijn familie. We konden bidden en hen zegenen in de naam van de Eeuwige. 

 Alla Swarts was de  volgende waar we op bezoek gingen. We hadden een grote doos met allerlei 

kappersspullen bij ons (zij werkt als kapster). Ze vertelde dat ze geboren is in Kurtz , ver in Rusland. 

       

Ze heeft 1 zoon (met vrouw en 2 kinderen) die in Israel woont en 

waar ze regelmatig naar toe gaat. Ze zit in het proces om wel of niet 

naar Israel te gaan. Ze twijfelt nog , het trekt haar wel , maar 

Uzghorod voelt ze wel als haar thuis. Bij haar volgende bezoek aan 

haar zoon wil ze contact gaan maken met andere oekrainse joden uit 

Uzghorod die daar nu wonen. 1 ding staat hoog in het vaandel bij haar 

nl zelfstandig kunnen blijven en niet in afhankelijkheid van haar zoon 

en haar familie daar. We konden nog leuk van gedachten wisselen over 

de laatste mode op het gebied van kapsels. We hebben voor haar gebeden , wat ze als vanzelfsprekend 

vond. 

 

 

Daarna ons laatste bezoek voor die dag bij 

Svetlana. Ze vertelde bij binnenkomst dat ze 

ziek was , longontsteking. We hebben enkele 

foto’s bekeken over haar familie en ze verteld 

e.e.a. over haar leven.             Zij vroeg echt aan 

ons om met handoplegging voor 

haar gezondheid te bidden , wat we met 

elkaar dan ook gedaan hebben 

Daarna hebben we de verzen 1 en 2 van 

psalm 102 voor haar gezongen. Het is heel 

mooi om haar geloof in Jesjoea te zien. 

We kregen een heerlijke High tea 

aangeboden , met allerlei lekkernijen. We mochten afsluiten met gebed en haar zegenen. 
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Op maandagmorgen vroeg vertrokken we  , samen met Juditha en Jura  van Chessed , richting Mezgorie, 

waar we als eerste een nieuw adres bezochten , Dora Ponzel , een joodse alleen staande vrouw van 87 

jaar (1937), waar ook nog een sponsor voor gezocht wordt. Ze heeft de oorlog overleefd omdat ze 

ondergedoken was. Ze heeft pedagogiek gestudeerd , daarna heeft ze 40 jaar met liefde voor de klas 

gestaan. Ze is al sinds 1967 weduwe en heeft geen kinderen. Ze is mentaal nog heel goed en breed 

geïnteresseerd. Ze kan heel slecht zien en is diabeet. Ze kreeg van Chessed een apparaatje om haar 

suiker te controleren. We hadden goed contact . We mochten het Afrikaanse tasje ( door Dorothea en 

onze dochter Elzeline gemaakt) met de bekende Nederlandse lekkernijen aan haar geven en de tekst uit 

psalm 139 , dat de eeuwige haar al voor haar geboorte kende. Dat vond ze heel mooi en ze zei ook nog 

dat de mensen van Chessed haar familie zijn , want die heeft ze niet. We konden bidden en zegenen. 

     

   

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

Daarna gaan we verder naar Illya Rushchak in Mesgorie, hoog in de Karpaten. Zijn gezondheid is goed en 

hij is dankbaar voor hoe het nu is. Ook het slapen gaat beter. Door brandwonden is het beter als het 

bewolkt weer is , zo vertelde hij. Zijn huid is veel sterker geworden . Hij gebruikt hier olijfolie voor. Hij 

was heel blij met de cadeau doos van zijn sponsors en Zenja(zijn kleindochter) met het woordenboek. 

Tijdens de heerlijke maaltijd , die voor ons klaar stond , hebben we uitvoerig over de Bijbel mogen 

spreken. Ook hier mochten we de kaart geven met de bemoedigende woorden uit psalm 139. 

Daarnaast hebben we zijn kleindochter , Zenja , heel blij kunnen maken met een laptop. We hadden al in 

Uzghorod een goede cursus Russisch-Engels voor op de laptop gekocht en dat vond ze geweldig. Haar 

grootmoeder zei tegen ons dat nu de wereld open ging voor haar kleindochter. Het was een heerlijk 

bezoek ,hoog in de Karpaten . Een plek om aan terug te denken. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dinsdag vertrokken wij naar Vinogradova. Een fijne ontmoeting met Galina , de Chessed coordinator , 

waar we met een heerlijke warme lunch werden ontvangen. 

Het eerste bezoek was bij Victoria Tach om haar harte wens te vervullen ……..een foto toestel! 

        

 Wat was ze er blij mee. Ze verteld ook nog dat ze familie heeft , die een foto studio hebben. We 

mochten haar biddend zegenen. 

Daarna reden we naar de Fa. Blauw in de buurt van het plaatsje Vinok.  Herzon is al langdurig bedlegerig 

en komt dagelijks een half uur uit bed en krijgt dan ook zijn verzorging. De laatste tijd heeft hij ook last 

van zijn ogen en speelt de hoge bloeddruk hem ook parten. Ook zijn vrouw is minder gezond en zij vroeg 

Chessed of haar dochter haar kan helpen tegen vergoeding.  Dit is besproken waar we bij waren , dus we 

zijn benieuwd hoe dit geregeld gaat worden. We waren heel blij met Juditha’s vertaling omdat deze 

familie hongaars sprekend is. We konden hem wel bemoedigen met de tekst uit psalm 139. 

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

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

-  

In Vinok zelf bezochten we Angela met haar 2 

kleine kinderen. Ook hebben we de twee 

grootmoeders ontmoet, die daar  waren . Ook 
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een zusje van Angela was er , Tamila. De grootmoeders zorgen voor de 2 zussen.  

Van een van de grootmoeders hoorden we dat haar ouders in Auswitsch vermoord waren. 

We konden vertellen over het werk van Roechama en dat de Heer dit op het hart van de gelovigen in 

Nederland gelegd heeft. 

Terug bij Galina thuis kregen we nog heerlijke eigengemaakte compot te drinken en een lekker warm 

hapje . Tijdens het eten kwam Jevgeni met zijn vader Arsen nog even langs. Een flitsbezoekje. Heel fijn 

om vader en zoon nog even te zien en te voorzien van kaas, stroopwafels en een leuke rugzak met wat 

speelgoed , dat hijzelf uit de grote doos had uitgezocht. We hadden even leuk contact en hebben hem 

de kaart met de tekst uit psalm 139 nog overhandigd. 

       

De laatste dag , woensdag , hebben we als 

eerste de fam. Bronstein , Kolja en Ira , 

bezocht.Het was een emotioneel bezoek , 

waar ook Michael Galin mee naar toe is 

gegaan. Kolja zijn ouders zijn in Auswitsch 

voor zijn ogen vermoord en heeft veel 

herbelevingen uit de tijd als kind  in het 

concentratiekamp, waar hij zelf ook de 

verschrikkingen en martelingen heeft 

ondergaan. Hij is al langere tijd bedlegerig en 

wordt heel goed door zijn vrouw verzorgd. 

Ira werkt nog wel , maar dan zorgen de 

kinderen voor hun vader. We hebben verteld 

waarom wij Roechama komen brengen naar het Joodse volk. Ira reageerde daarop door te vertellen dat 

ze elke avond met haar man uit de bijbel leest. Het was een kort maar zeer dankbaar bezoek. 

 We konden hen bemoedigen door ze de Shalom van onze Heer toe te wensen. Vrede en herstel van ziel. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons laatste bezoek was bij Maria Machlina, een 

weduwe van 90 jaar. Een pittige tante met een 

heldere geest. Ze heeft 5 kleinkinderen en  5 

achterkleinkinderen en zelfs 1 achter-achter 

kleinkind. Baruch Hasjem! Ze slikt nog steeds 

de voorgeschreven medicijnen uit Israël. Alleen 

de dokters uit Israël vertrouwt ze ! Zij heeft 

samen met haar man 6 jaar in Israël gewoond. 

 

 

    Hierna hadden een “afrondend “ gesprek op kantoor met Michael en Juditha.  

Na evaluatie van alle bezoeken waar we met grote dankbaarheid aan Hasjem op mochten terug kijken , 

kwam het gesprek op de verbinding die we met elkaar ervoeren. We hebben nog gewezen op profetieën 

o.a. uit Joel en Jesaja(die Michael ook opschreef) en we hebben ze aangemoedigd om de beloftes te 

gaan lezen omdat ze zo actueel zijn( ook voor de Oekraïne!). Met de warme wens “volgend jaar in 

Jeruzalem“ om onze Massiach te ontmoeten, namen we afscheid van elkaar, met grote dankbaarheid 

aan de Eeuwige voor deze gezegende reis. 

In Jesjoe HaMassiach verbonden 

Dorothea en Paul  

 

 

 

       

                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                  

 


