Agenda voor week 35 (22-28 augustus)
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. Elke avond om 19.30 uur werd een lezing
van ongeveer een uuruitgezonden De livestreams zijn
gratis te volgen via ons YouTube-kanaal en via
cvi.nl/livestream.
De laatste livestream was op vrijdag 31 juli. Daarna
worden de bestaande uitzendingen herhaald. Eind
augustus beginnen weer de reguliere spreekbeuren in
het land.

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.
• 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.
• 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.

De Betteld, Zelhem, Gelderland
28-30 aug, Israelweekend, thema 'Jezus, de Messias
van Israël', met Willem Ouweneel, Albert Oosting en
Jacob Keegstra; muziek Christian Verwoerd en band.

Studiehuis Reshiet, Yair en Karen Strijker
• 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
• Plaatselijke Alephcursussen beginnen in september
in Alblasserdam, Lopik en Ouddorp, zie
studiehuisreshiet.nl/nl/cursussen/alephcursussen

• Za 19.30, zo 11.00 en 16.30 uur, Ebenezer Operatie
Exodus, gesprekken met Nederlanders die Aliyah
maakten: Jochanan en Suzy Boosman.
• Za 11.30 uur, ma 20.30 uur, di 11 uur, wo 20.30 uur,
do 11 uur, vr 20.25 uur, The Prophetic Connection,
Bijbelse en profetische verkenning van Israël
• Di 20 uur, Judea & Samaria, Dolf van de Vegte in
gesprek met ds. Henk Poot over de Bijbelse historie
van deze gebieden. 4 Abram en Lot.

Zie ook de agenda van vergadering.nu en
Agenda IsraëlNetwerk Twente
Radio Israel, overzicht programma's

