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CHRISTENEN VOOR ISRAEL
Vanwege 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
Dit zijn de sprekers en thema’s voor de komende 
dagen:
Vrijdag 24 juli, drs. Bas Belder over ‘Waarom de 
Arabische wereld haar Joden verloor’
Zaterdag 25 juli, Sara van Oordt in gesprek met ds. 
Oscar Lohuis over ‘Kritiek op Israël’
Maandag 27 juli, ds. Frank Heikoop over '666: 
demonische dreiging vroeger en nu'
Dinsdag 28 juli, ds. Henk Poot over 'Abraham, de 
vriend van God - deel 3: vertrouwen'
Woensdag 29 juli, drs. Kees de Vreugd over 'Was 
Jezus een farizeeër?'
Donderdag 30 juli, ds. Kees Kant over 'Wie is 
schuldig aan de dood van Jezus?'
Vrijdag 31 juli, ds. Willem J.J. Glashouwer over 
'Waarom Israël?'
Dit is voorlopig de laatste livestream. Tijd om nog één 
keer alles helder op een rijtje te zetten: waarom 
hebben we als christenen iets met Israël? Of nog 
belangrijker: wat heeft God met Israël?
Zie christenenvoorisrael.nl/livestream/  
Meer lezingen staan op het Youtube-kanaal

Zomertentoonstelling 'Redders in Nood'
De zomertentoonstelling 'Redders in Nood' is op 
afspraak te bezichtigen en laat u kennis maken met 
mensen die in de oorlog Joden onderdak boden. Hij is 
geopend ma-vr 9.30-16.30 uur, za 10.30-15.30 uur. 
I.v.m corona is de toegang beperkt en moet men 
tevoren reserveren.

Wandelingen langs Joods leven
• 9, 12, 23 en 26 aug, 12 uur, wijkwandeling bij de 
synagoge, Prinsestraat 14, Enschede. Aanmelden.
• Zo 9 aug, 13 uur, wandeltocht 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 terug-
gekeerde Joden, Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 
3, Deventer.
• Di 25 aug, 11 uur, wandeling door Joods Enschede 
en bezoek aan de synagoge, € 35 incl. koffie/thee en 
lunch. Aanmelden.
• Do 24 sep, 10.45-15.00 uur, Excursie naar het Etty 
Hillesum Centrum en wandeling door Joods 
Deventer, € 30. Aanmelden.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
• Di 28 juli, 10.30-20.30 uur, webinar via zoom over 
Tisha be'Av, de  rampdag waarop o.a. beide Joodse 
tempels werden verwoest.
• Di 15 sept + om de week, 19.30-21.30 uur, webinar 
via zoom 'Hebreeuws in Zes Dagen,’ een basiscursus 
Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal.
• Di 15 sept + om de week, 16.30-17.15 uur, 
jeugdwebinar 'Hebreeuwse letters leren'.
Tevoren aanmelden bij info@studiehuisreshiet.nl 
 

• • •

• Za 19.30 uur, zo 11 en 16.28 uur, Verbonden met 
Israël, gesprekken bedoeld voor persoonlijke geloofs-
opbouw, 15.
• Za 10.30 uur, ma 20.30 uur, di 11 uur, wo 20.30 uur, 
do 11 uur, vr 20.30 uur, The Prophetic Connection, 
Bijbelse en profetische verkenning van Israël
• Zo 21 uur, Feesten & Falafels, over de Joodse 
keuken: Poerim.
• Zo 10 uur, do 21 uur, vr 10 en 15.30 uur, Why Israel 
Matters, het belang van de Joodse Staat voor 
christenen en de wereld, 11.

Radio Israel, overzicht programma's

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