
 
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.. 
 

 

BEZOEK AAN OEKRAÏNE OKTOBER 2016 

 

Dit is een kort verslag waarin alleen het bezoek aan de zieke Raisa naar 
voren wordt gebracht. 

 

In Shepetovka brachten wij een bezoek aan een aantal mensen die hulp 
van ons ontvangen.  

Een van hen was de 63 jarige Raisa. We schreven eerder over haar nood, 
zoals dit ook op onze site naar voren komt. Raisa was erg ontroerd en 
dankbaar voor de hulp die ze ontvangen, waardoor het voor haar mogelijk 
is om haar behandeling te beginnen. 

Toen we Raisa bezochten, konden wij haar financieel helpen door de 
giften die wij van u mochten ontvangen. Raisa was erg ontroerd en 
dankbaar voor de hulp die ze ontvangen heeft, waardoor voor haar 
mogelijk is om met haar behandeling te beginnen. We willen in het 
bijzonder allen bedanken die een bijdrage hebben gegeven voor de 
komende behandeling van Raisa. 

Voor de verdere behandeling van Raisa is het  nog steeds nodig dat er 
geld wordt gegeven. Iedereen die wil bijdragen kan dit via onze 
bankgegevens zoals vermeld op de site.* Maar wat nog belangrijker is, is 
om te blijven bidden dat God Raisa wil aanraken, zodat ze haar hart voor 
Hem mag openen in deze voor haar moeilijke tijd. 
 
 
 * Voor meer informatie over Raya, haar ziekte en de   



                          Bezoek Juni 2016 
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. 
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