
Agenda week 27
Deze agenda wordt samengesteld door de redactie van de Israël-weekbrief

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

Programmering livestreams
De sprekers en thema’s voor de komende dagen:
Vrijdag 26 juni, Rob Bakker over ‘Boekhouders van 
de Holocaust’
Zaterdag 27 juni, Sara van Oordt in gesprek met ds. 
Kees van Velzen over Lukas 21.
Maandag 29 juni, Daniel Diker, voormalig SG van het 
World Jewish Congress, over 'Het Amerikaanse 
vredesplan voor Israël'.
Dinsdag 30 juni, ds. Henk Poot over ‘Wat geloven 
Joden in Judea en Samaria?’
Woensdag 1 juli, ir. Bert-Jan Ruisen (SGP, Europese 
Parlement) over 'Regeren is geen mensenwerk'.
Donderdag 2 juli, Bettine Siertsema over 'Hoe 
Joodse diamantkinderen de Holocaust overleefden'.
Vrijdag 3 juli, ds. Jaap de Vreugd over 'Wat betekent 
Babylon in de Bijbel?'
Zaterdag, wekelijks, ‘Verbonden met Israël’, Sara van 
Oort afwisselend in gesprek met ds. Henk Poot, ds. 
Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis.

Wandelingen langs Joods leven
• Wo 8 juli en 12 aug, 12 uur, wijkwandeling bij de 
synagoge, Prinsestraat 14, Enschede. Aanmelden.
• Zo 12 juli en 9 aug, 13 uur, wandeltocht 'het 
verstoorde leven' in Deventer, met een gids langs 
oude Joodse plekken in Deventer, € 5, vanaf het Etty 
Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer
• Elke za en zo, 13-16 uur, t/m 20 sep, expositie 'Alsof 
er niets gebeurd was', het lot van na de oorlog 
teruggekeerde Joden, Etty Hillesum Centrum, 
Roggestraat 3, Deventer.
• Wo 15 juli, 13-18 uur, Excursie Joods Amsterdam, 
CvI i.s.m. Zikna, lunch, lezing, gegidste wandeling, 
€ 15 +tramrit.
 

Centrum Informatie en Documentatie Israël
• Ma 29 juni, 19.30 uur, gaat Daniel Diker (Jerusalem 
Centre for Public Affairs) in een Zoom-lezing voor CIDI
en Christenen voor Israel in op de vele vragen en 
meningen over het vredesplan van de Amerikaanse 
president Trump.
• Do 2 juli, 20 uur, virtueel debat via Zoom van LJG en
CIDI over de gevolgen van annexatie, met Bert 
Koenders, Oded Eran en Yossi Klein Halevi.

• • •

Za 19.30 uur, zo 11 en 16.30 uur, Verbonden met 
Israël, gesprekken bedoeld voor persoonlijke 
geloofsopbouw, 11.
• Zo 19.30 uur, ma 9.30, 13 en 16.30 uur, Het geheim 
van Israël, in gesprek met ds. Henk Poot, 13.
• Zo 21 uur, Feesten & Falafels, over de Joodse 
keuken: Simchat Torah.
• Zo 10 uur, do 21 uur, vr 10.15 en 15.30 uur, Why 
Israel Matters, het belang van de Joodse Staat voor 
christenen en de wereld, 7.
Zo 21.30, Holy Hitchhikers, gesprekken met Joodse 
lifters langs Route 60.
• Za 22.30, zo 10.30 en 16 uur, Israël, eindtijd en de 
komst van Jezus, conferentie met Jaap Dieleman, 
Jaap Kooij en Ruth Shaked.

Radio Israel, overzicht programma's

Zie ook de agenda van vergadering.nu en 
Agenda IsraëlNetwerk Twente
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