Agenda week 26
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 in
Nijkerk. 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 YouTubekanaal en via cvi.nl/livestream.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
Op dinsdag 15 september, 19.30-21.30 uur, begint
weer een Zoom-cursus Hebreeuws in zes dagen, een
basiscursus ‘Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse
taal’ Tevens 16.30-17.15 uur jeugdwebinar
‘Hebreeuwse letters leren’.
Tevoren aanmelden bij info@studiehuisreshiet.nl

Programmering livestreams
Dit zijn de sprekers en thema’s voor de komende
Centrum Informatie en Documentatie Israël
dagen:
• Ma 22 juni, 19.30 uur, Zoom-lezing van Dan Tirza,
Vrijdag 19 juni, dr. Ewoud Sanders over
de 'architect' van de barrière tussen Israël en de
‘Jeugdverhalen over jodenbekering’.
Westbank, over de voorgenomen uitbreiding van
Zaterdag 20 juni, Sara van Oordt in gesprek met ds.
Israelische soevereiniteit naar delen van de WestOscar Lohuis over ‘Het herstel van Israël’
bank, via de CIDI-website of CIDI-Facebookpagina.
Maandag 22 juni, Ds. Oscar Lohuis over ‘Waarom je
als christen iets met Israël hebt’
Dinsdag 23 juni, Ds. Henk Poot over ‘Bouw de muren
van Jeruzalem’.
Woensdag 24 juni, Prof. dr. Willem J. Ouweneel over
‘Israël in het heden’
Donderdag 25 juni, Ds. Frank Heikoop over ‘Met de
schep in de hand door het beloofde land’
••
Vrijdag 26 juni, Rob Bakker over ‘Boekhouders van
de Holocaust’
Zaterdag, wekelijks, ‘Verbonden met Israël’, Sara van Za 19.30 uur, zo 11 en 16.30 uur, Verbonden met
Israël, gesprekken bedoeld voor persoonlijke
Oort afwisselend in gesprek met ds. Henk Poot, ds.
geloofsopbouw, 10.
Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis.
• Zo 19.30 uur, ma 9.30, 13 en 16.30 uur, Het geheim
Zie christenenvoorisrael.nl/livestream/
van Israël, in gesprek met ds. Henk Poot, 12.
• Zo 21 uur, Feesten & Falafels, over de Joodse
Meer lezingen staan op het Youtube-kanaal
keuken: Shabbat.
• 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, 6.
• Za 22.30, zo 10.30 en 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.

Zomertentoonstelling 'Redders in Nood'
Tentoonstelling over de rechtvaardigen onder de
volken, mensen die vaak met gevaar voor eigen leven
Joden onderdak boden. Israëlcentrum, Nijkerk. Door
de maatregelen rondom het coronavirus is de opening Radio Israel, overzicht programma's
van de tentoonstelling uitgesteld.
Zie ook de agenda van vergadering.nu en
Agenda IsraëlNetwerk Twente

