
Agenda week 22
Deze agenda wordt samengesteld door de redactie van de Israël-weekbrief

CHRISTENEN VOOR ISRAEL
Vanwege de aangescherpte overheidsmaat-
regelen rond het coronavirus zijn al onze 
activiteiten voorlopig afgelast. In plaats 
daarvan wordt elke avond een lezing live 
uitgezonden vanuit het Israëlcentrum in 
Nijkerk. Elke lezing duurt ongeveer een uur, 
en begint om 19.30 uur. Er is ook gelegen-
heid om vragen te stellen! 
De livestreams zijn gratis te volgen via het 
YouTube-kanaal en via cvi.nl/livestream.

Programmering livestreams
Dit zijn de sprekers en thema’s voor komende 
dagen:
Vrijdag 22 mei, spreekt ds. Kees van Velzen over 
‘Met volharding de wedstrijd lopen’
Zaterdag 23 mei, Sara van Oordt in gesprek met 
ds. Oscar Lohuis over ‘Israël als kanaal van zegen’
Maandag 25 mei, Ds. Willem J.J. Glashouwer over
‘Hemelvaart en Pinksteren in profetisch 
perspectief’.
Dinsdag 26 mei, Ds. Henk Poot over ‘Met Israël 
op weg naar Pinksteren’.
Woensdag 27 mei, Ds. Oscar Lohuis over ‘Israël, 
strijd en overwinning',
Donderdag 28 mei, Ds. Frank Heikoop over ‘De 
Bijbelse achtergrond van het Joods-Arabische 
conflict’.
Vrijdag 29 mei, nog niet bekend.
Zie christenenvoorisrael.nl/livestream/ 
Zaterdag, wekelijks, ‘Verbonden met Israël’, Sara 
van Oort afwisselend in gesprek met ds. Henk 
Poot, ds. Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis. 

Pil  lar of Fire, Kerketuinenweg 10c, Den Haag 
Zuid 
Zaterdag 23 mei, 11 uur spreekt CU-Tweede 
Kamerlid Eppo Bruins in de gemeente Shamar 
over Wat heeft Gods Woord ons te zeggen over 
economie en geld? Te volgen via de website van 
de gemeente

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
• De cursus ‘Hebreeuws in zes dagen’ wordt via 
internet gegeven, in verband met het ‘samen-
scholingsverbod’. Woensdag 20 mei, 3 en 16 juni, 
1, 15 en 29 juli. 2 uur, € 79,50.
• Woensdag, 16 uur, Jeugdwebinar Hebreeuws 
leren, 40 min, gratis.
• Dinsdag 26 mei, 19.30-20.30 uur, webinar over 
Shavoe'ot/Wekenfeest/Pinksteren
Voor alles aanmelden bij 
info@studiehuisreshiet.nl 

• Zo 10.00 en 15.30 uur, do 21 uur, vr 10.15 en 
15.30 uur, The Prophetic Connection, Bijbelse en
profetische verkenning van Israël met dr. John 
Tweedie.
• Zo 19.30 uur, ma 9.30, 13.00 en 16.30 uur, Het 
geheim van Israël, in gesprek met ds. Henk Poot, 
7 Trouw en ontrouw.
• Ma 20 uur, Holy Hitchhikers, verhalen van 
Joodse lifters, 2. Spanning op de Westbank.
• Do 21 uur, Why Israel Matters, het belang van 
de Joodse Staat voor christenen en de wereld, 1
• Zo 16 uur, do 21.30, vr 10.45 en 16 uur, Israël, 
eindtijd en de komst van Jezus, conferentie met 
Jaap Dieleman, Jaap Kooij en Ruth Shaked.

Radio Israel, overzicht programma's
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