
 
Bijgaande vindt u meer informatie over ‘Shalom Ministry’ uit Polen, waarmee wij als 

Gemeente contact onderhouden om de Joodse  broeders en zusters in de Oekraïne te 

ondersteunen. Het is de zelfde organisatie waarmee Jaap Heeringa dit voorjaar de 

Oekraïne heeft bezocht. 
 

BEDANKBRIEF 
 
 

Beste Jaap, 
 
Wij zijn erg dankbaar voor het bedrag van € 700,- dat wij mochten 
ontvangen voor onze bediening. Ook zijn we dankbaar voor uw begrip ten 
opzichte van onze bediening van genade in de Oekraïne. 

Tijdens ons laatste  bezoek aan de Oekraïne werden wij geconfronteerd met 
een speciale nood voor een zieke vrouw (Raisa). Het bedrag dat wij van jullie 
mochten ontvangen was een verhoring op onze gebeden. Hierbij ook een 
verzoek om gebed en -indien mogelijk- financiële ondersteuning voor deze 
Raisa. 

Binnenkort sturen wij nieuwe informatie en een gebedslijst over onze laatste 
reis naar de Oekraïne. 

Het komende jaar plannen wij weer een nieuwe reis naar de Oekraïne, zoals 
de reis die wij -samen met jou Jaap -dit jaar hebben gedaan. Misschien zijn 
er ook wel ouderlingen in jullie Gemeente die volgend jaar mee zouden 
willen, om ook daar het goede nieuws te verkondigen aan de Joodse mensen 
in de Oekraïne?   

Onze jaarlijkse conferentie vindt plaats van 25 tot 28 augustus 2016. Ook 
mensen uit jullie Gemeente zijn hartelijk welkom op deze conferentie in 
Oswiecim. 
 
Nogmaals bedankt Jaap en hartelijke groeten aan u, uw familie en de hele 
Gemeente. 
 
Shalom,   Roman, Ula en alle Shalom Ministerie medewerkers 



 
DRINGEND HULP NODIG 
 
 
 

Raisa is 63 jaar oud, gehuwd en 
woont in Shepetovka in de 
Oekraïne. 

Zij is geboren en opgegroeid in een 
joodse familie waar veel moeite, 
zorg en vervolging was vanwege 
hun Joodse wortels.  

Door een auto ongeluk is hun 
geliefde dochter gestorven wat als 
een tragedie wordt ervaren in de 
familie.  

Raisa en haar man zijn nu wettige 
voogden van hun 8 jaar oude 
kleindochter Azië.  

In 2007 is Raisa geopereerd, waarbij 
een zieke nier werd verwijdert. 
Tijdens haar verblijf in het 
ziekenhuis is zij besmet geraakt met het hepatitis C virus. Daarna begon een 
ziekteproces dat heeft geleid tot een ver gevorderde aantasting (cirrose) van 
haar lever.  
 
 
Haar gezondheidsprobleem is kort geleden gediagnosticeerd. Voor de 
noodzakelijk medische behandeling en de levering van de eveneens 
noodzakelijke medicijnen, bedragen de kosten per  maand ongeveer 1900 
Zloty (dat is ongeveer € 450,-). Raisa moet deze geneesmiddelen de 
komende zes maanden gebruiken. 
 
Iedereen die wil helpen om Raisa’s leven te redden vragen wij om financiële 
bijdrage met vermelding van “Hulp voor Raisa”. 
 
 
    
 

 
         Als u een bedrag wilt geven voor Raisa, dan kan dat ook via 

       de Bankrekening van onze Gemeente, met vermelding van ‘Raisa’        

            Messiaanse Gemeente Rehoboth  
         Bankrekening: NL48 RABO 0136 7162 29 

       Het bedrag is aftrekbaar bij de belastingdienst. 

 
 



 
 
BEZOEK OEKRAINE JUNI 2016 
 

Lieve vrienden, 
 
In juni zijn wij opnieuw in de Oekraïne geweest. We bezochten een aantal 
mensen thuis en we hadden ontmoetingen in de gaarkeukens die wij daar 
hebben. 
 
Tijdens ons verblijf organiseerden we een 11-daagse retraite naar een 
sanatorium voor 10 personen. Dit sanatorium wordt geleid door christenen 
en ligt ongeveer 75 kilometer van Vinnitsa. Er zijn niet alleen medische 
behandelingen voor hen beschikbaar, maar er is ook Bijbelstudie en we 
verkondigd ook daar de redding in de Messias Yeshua. 
 
We zien hoe elke keer weer hoe belangrijk dit project is voor de 
gezondheid en het heil van onze geliefde. 
 
We willen graag een zelfde samenkomst organiseren van 28 Augustus tot 
en met 8 van September 2016. Alsjeblieft, bid voor ons, opdat we dit 
project 2 of 4 keer per jaar gedurende het voor jaar en de zomer, kunnen 
organiseren. De kosten van het verblijf van 1 persoon in het Sanatorium is 
ongeveer € 250,- per persoon. 
 
We kunnen zien hoe groot de behoefte is van dit medische project. 
Sommige mensen blijven ook vragen over de mogelijkheid om medicijnen 
te ontvangen. Ook is er een grote behoefte aan mensen die de oudere 
mensen thuis bezoeken om met hen te bidden en het Evangelie te 
verkondigen. 
 
Alsjeblieft, blijft u bidden voor de juiste mensen voor deze taak. 
In onze volgende Nieuwsbrief/Gebedsbrief  staat hierover meer informatie 
te lezen. 
 
Hartelijke groeten van ons en Shalom, 
 
Roman en Ula 



VERSLAG BEZOEK OEKRAINE 

 

 

Geliefde Broeders en Zusters 

 
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.  

Psalm 121:7-8 

 
 

 
Dank en lof aan de Ene, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, dat we weer 
een reis konden  organiseren naar de Oekraïne, welke plaatsvond van 31 mei 
tot 18 juni 2016.  

Ons doel was om die plaatsen te bezoeken waar we hulp en ondersteuning 
konden geven aan Gods uitverkoren volk.  

Deze keer hadden we voor de tweede keer de mogelijkheid om met een groep 
van 10 mensen naar een sanatorium in Nove Obichody te gaan. 

 
We reisden eerste naar Shepetivka, waar we Roza en Zinov ontmoeten,  die, 
ondanks hun lichamelijke kwalen trouw blijven in het dienen van de Joodse 
broeders en zusters. In de gaarkeuken van Shepetivka mochten wij het Woord  
van God delen over de eeuwige hoop die Jesjoea -de Messias van Israël- ons 
geeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna hebben we verschillende mensen bezocht welke afhankelijk zijn van 
onze hulp. Van deze bezoeken vindt u hieronder een verslag.  
 

 

 

Soup kitchen in Shepetivka 



Alexander en Ludmila 
 

Als eerste bezochten we Alexander (65) 
en zijn vrouw Ludmila van 67 jaar. Het 
echtpaar is 43 jaar getrouwd. Hun enige 
dochter en haar family wonen in Moskou. 
Ze hebben beiden met gezondheids- 
problemen te maken, met name diabetes. 

Samen hebben ze een pensioen van 
ongeveer € 114,- Gezien hun moeilijke 
financiële situatie ontvangen ze onze hulp 
voor de dagelijkse maaltijden. 
Wilt u bidden, dat ze hun hart volledig aan 
Jesjoea zullen geven?   

 
 
 

Raya 
 
Daarna bezochten we de 68 jarige Raya. 
Haar inkomen bedraagt ongeveer € 40,- 
Van dat bedrag moet zij  aan huur voor 
haar huis € 22,- betalen. Met een dergelijk 
klein inkomen is het moeilijk om te 
overleven. Daarom is zij erg dankbaar voor 
het voedsel en de medicijnen  die zij van 
ons ontvangt. In de winter ondersteunen 
we haar ook met de stookkosten. Bidt 
samen met ons voor Raya, dat er hulp voor 
haar mogelijk zal blijven. Maar misschien 
nog belangrijker: Blijf bidden voor haar 
redding. 
 
 

Maya 
 
Daarna gingen wij naar de 70 jarige Maya, 
die erg dankbaar was voor ons bezoek. 
Haar pensioen is ongeveer € 45,- Maya 
heeft 30 jaar als verpleegster gewerkt. Ze 
heeft problemen met de bloeddruk. Haar 
broer en zijn vrouw zijn een jaar geleden 
naar Israël vertrokken. Ook Maya 
ontvangt voedselhulp. Tijdens onze 
aanwezigheid konden we het Evangelie 
van redding in Jesjoea de Messias met 
haar delen. Laten we ook voor Maya 
bidden dat ze haar hart aan Jesjoea geeft.  

 

 

Alexander & 
Ludmila 



Sonia 
 

In Shepetivka brachten we ook een bezoek 
aan de 79 jarige Sonia. Tijdens de oorlog 
woonden Sonja en haar ouders in Ural en 
hebben daardoor de oorlog overleefd. Haar 
zoon en zijn gezin wonen in Israël waar haar 
kleinzoon dient in het leger. Onlangs kreeg 
Sonia erg veel pijn in haar knieën. Om die 
reden vragen wij u om voor haar gezondheid  
te bidden en voor de volle vrede in Jesjoea de 
Messias. 
 

 
 
 
 

Olga  
 
Ook brachten wij een bezoek aan de 76 jarige 
Olga, die blijft treuren na het verlies van haar 
man. Haar verzorger Vala, bezoekt haar elke dag 
en is een persoon die gelooft in God en is vol van 
Zijn liefde. Dit is een grote hulp en bemoediging 
voor Olga. Bidt dat door het getuigenis van Vala, 
Olga haar volle vertrouwen in Jesjoea zal vinden. 
 
 

 
 
Zinov en Raya 
 
In Vinnytsia bezochten we de 83-jarige Zinov en zijn 77-jarige vrouw Raya. 

Raya heeft last van pijn in haar 
gewrichten, ook heft zij gal 
problemen. Zinov heeft twee hart- 
aanvallen gehad, lijdt aan diabetes 
en heeft  problemen met de prostaat. 
Tijdens onze ontmoeting hebben wij 
met hen gebeden om  gezondheid 
en verlossing. Laten we ze aan de 
Heer opdragen in onze gebeden. 
"Het gebed van een rechtvaardige  is 
krachtig en effectief." Jakobus 5:16 

 
 

 

Ol

Raya & Zinov 



Anna 
 

De volgende person die we bezochten, 
was de 74 jarige Anna. Haar man is 12 
jaar geleden overleden. Zowel haar man 
als Anna waren werkzaam als 
Geologen. De zoon van Anna woont in 
Vinnytisa en haar dochter in Kiev. Het 
pensioen van Anna is ongeveer € 47,- 
Aan het eind van ons bezoek hebben 
wij voor Anna gebeden, voor haar 
redding, maar ook dat dit werkelijkheid 
mag worden in haar leven. 
 

 
 

 

Ludmila en haar familie 

Dit was de eerste keer dat wij Ludmila 
en haar familie bezochten. Zij woont  met 
haar man en twee dochters in een 
driekamer appartement.  

Een van haar dochters, Rima, is 
getrouwd met haar man Sierioza. Samen 
hebben zij een dochter van  19 jaar en 
een 8-jarige zoon.  Ze leven in een kleine 
kamer en in dergelijke omstandigheden 
zijn er vaak conflicten en stress.  

 

Rima is 42 jaar oud en heeft een jaar geleden een hartaanval gehad. 
Haar echtgenoot is vier jaar geleden geopereerd aan maagkanker. Sierioza 
werkt lange dagen en Rima naait en bakt taarten. Helaas kunnen ze zich niet 
veroorloven om zelfstandig een leven op te bouwen. Rima gelooft in Jesjoea, 
maar mist een innige band met haar Verlosser.  

 

Vanwege hun moeilijke situatie is er 
weinig geestelijk groei. We hebben 
besloten om Rima en haar familie te 
helpen, door de huur van een twee kamer 
appartement gedeeltelijk te betalen. 
Toen we het hadden aangeboden 
konden ze het niet geloven en werden 
vervuld met vreugde, bij de hoop op een 
verandering in hun moeilijke situatie.  

 

 

Sierioza, Artiom & 
Rima 



Tijdens ons bezoek waren we in staat om een geschikte twee kamer 
appartement te vinden, waarin ze in juli kunnen gaan wonen en leven.  

Laten we bidden dat deze onverwachte verandering voor Rima, haar man en 
hun kinderen zal leiden tot hun redding, maar ook voor een verbetering van 
hun lichamelijke gezondheid. Bidt ook voor de financiële voorziening, zodat we 
regelmatig deze familie kunnen helpen.  

 “En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van 

 deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”  Matteüs 25:40 

 

 

 

 
Daarna bezochten we een van de Gaarkeukens, waar we het Evangelie 
mochten delen. De leiding van de Gaarkeuken is in handen van Nina en we 
zijn erg dankbaar voor haar werk. Iedereen verheugd zich altijd op dit bezoek 
omdat de maaltijden er heerlijk zijn. 

 
 
 
 
 

Boris en Nina 

De volgende persoon die wij bezochten was de 71 jarige Boris. Zijn vrouw 
Nina, die 62 jaar is, was aan het werk.  
 

Boris lijdt aan hartritme stoornis. Hij is 
aan zijn hart geopereerd en heeft twee 
stents. De operatie koste €1.780,- Maar 
het pensioen van Boris is maar € 43,- 
Ze hebben één zoon die helpt met de 
betaling voor de operatie. Vaak wordt er 
een lening bij een bank genomen, 
waarbij later blijkt dat het erg moeilijk is 
om af te lossen. Boris bezoekt geregeld 
de Sjabbat samenkomsten. Laten wij 
Boris en zijn family opdragen in gebed 
tot onze Vader.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Bori
s 



Israël 

 
We waren voor de eerste keer in staat om 
de 77 jarige Israël te bezoeken.  

De laatste 10 jaar leefde hij in Israël, maar 
hij besloot om terug te keren naar Vinnytisa. 

Tijdens zijn leven heeft hij veel meegemaakt 
en had te lijden van antisemitisme vanwege 
zijn naam. Zijn moeder heeft hem die naam 
gegeven omdat haar broer ook de naam 
Israël droeg. 

Gedurende de oorlog was hij, samen met 
zijn familie, geëvacueerd.  

Tijdens ons bezoek konden wij een getuigenis geven van de redding welke is in 
Jesjoea de Messias. Bidt voor de redding van Israël, zodat hij en zijn volk Gods 
liefde mogen ervaren. 

“Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.”   
                               Hosea 11:1 

 
 

 

 

Grigori en Lydia 

 

We bezochten opnieuw de 80 jarige Grigori 
en Lydia.  

We zagen hoe hun fysieke gezondheid blijft 
verslechteren.  

Wij waren echter verheugd dat zij beiden nog 
wisten wat we samen hebben gebeden 
tijdens ons laatste bezoek in april. Opnieuw 
gaf hij een getuigenis van zij Heiland Jesjoea 
de Messias.  

 

Tijdens dit bezoek hebben we mogen ervaren hoe belangrijk het is om de mensen 
te blijven bezoeken. We bidden dat deze bediening kan blijven bestaan en zich 
verder mag ontwikkelen.  

 

 
 

 

Grigori & 
Lydia 



Grigory 

Ook ontmoeten wij de 89 jarige Grigory, met wie wij 
een erg fijn contact hebben. 

Grigory belt ons vaak in Polen via het internet. Wilt u 
alstublieft voor zijn gezondheid bidden, maar bovenal 
voor zijn redding.  

Broeders en zusters, mijn hart verlangt erna om tot 
God te bidden voor alle Israëlieten, dat zij allemaal 
gered zullen worden. Romeinen 10:1  

 

 

 

 

Tijdens ons bezoek aan de Oekraïne 
van 6 t/m 16 juni 2016, hebben wij voor 
10 personen een reis georganiseerd 
naar een Sanatorium. Het doel van deze 
reis is, om zieke mensen hulp te kunnen 
bieden. In 2015 hebben wij dit voor de 
eerste keer gedaan. Maar het 
belangrijkste is, om een goede relatie op 
te bouwen, zodat we hen het Evangelie 
kunnen brengen door dagelijks Gods 
Woord met hen te delen. 
 
Het is onze bedoeling, om twee keer per jaar een dergelijke reis te 
organiseren voor een groep van 10 tot 14 mensen. De volgende reis is 
gepland voor eind augustus of begin september 2016. Het Sanatorium is in 
Nove Obichody en heet “Ons Thuis”. 
 
Het is 75 kilometer van Vinnytsia. Rondom de gebouwen is er bos en de 
‘Bug’ rivier ligt er vlak bij. Er worden verschillende behandeling voor de 
gezondheid en het herstel toegepast. Te vermelden is, dat het centrum door 
christenen wordt gerund en dat er veel liefde is voor de patiënten. Bidt u 
alstublieft voor dit medisch project en de groepen die komen om te helpen en 
het goede nieuws van het Evangelie te brengen aan het volk van Israël.  
 ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede 

 laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die 

 tegen Sion zegt: Uw God is Koning.’ Jesaja 52:7 
 
 
Toen we bezig waren met het samenstellen van deze Nieuwsbrief in Oswiecim, 
dacht ik: Eens werden hier Joden gebracht om te sterven in de kampen, een 
plaats van massa executie. Maar vandaag kunnen wij laten zien dat we dit volk 
liefhebben en bemoedigen door hulp te bieden, maar ook revalidatie in een 
Sanatorium, waar ook verteld wordt van het heil van Jesjoea de Messias, zodat 
ze op het eeuwig leven worden voorbereid. Prijs de Almachtige God, dat Hij 
ons samen heeft geroepen tot de verkondiging van Zijn genade. 

Arrival to the sanatorium 



 
 
Na het bezoek aan het Sanatorium, 
bezochten wij de 61 jarige Boris en zijn 
vrouw Frania. Het pensioen van Boris is 
en zijn vrouw is ongeveer € 87,- per 
maand. 
  
Ze hebben samen 2 dochters. Een leeft 
met haar familie in Duitsland en de 
andere in Vinnytsia.  
 

Boris bezoekt de Sjabbat samenkomsten, maar vindt het moeilijk om in 
Jesjoea te geloven. Hij zegt zelf dat er allen maar een God in het Judaïsme 
is. Bidt voor dit echtpaar, dat zij hun hart volledig aan de Messias van Israël 
zullen geven. 
 
 
 
 
 
Ook zijn we nog bij de ‘Soepkeuken’ 
geweest die daar door Nina geleid 
wordt We mochten met de 
bezoekers delen dat de Messias de 
Hoop van Israël is. 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn van mening dat dit bezoek, maar ook de volgende bezoeken, een 
goede gelegenheid zijn om het Koninkrijk van God te zaaien.  

 
Ontvang de hartelijke groeten van allen voor wie jullie bidden en voor de liefde 
die blijkt uit jullie praktische hulp, 

 
 

 
 
Shalom from Oswiecim 
 
 
 

 
161011 

Frania & 
Boris 

Soup kitchen in Vinnytsia 


