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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
Vrijdag 17 juli, Marianne Glashouwer over ‘Etty 
Hillesum: een leven tussen hoop en vrees’
Zaterdag 18 juli, Sara van Oordt in gesprek met ds. 
Kees van Velzen over ‘Een gebed om hulp’
Maandag 20 juli, Ruben Ridderhof over ‘Israël en de 
journalistiek’
Dinsdag 21 juli, Ds. Henk Poot over ‘Abraham, de 
vriend van God – deel 2: Twijfel.
Woensdag 22 juli, Ds. Oscar Lohuis over ‘Jeruzalem:
stad van de grote Koning’.
Donderdag 23 juli, Opperrabbijn Binyomin Jacobs 
over ‘Hoe bereiden we ons voor op de komst van de 
Messias?’
Vrijdag 24 juli, drs. Bas Belder over ‘Waarom de 
Arabische wereld haar Joden verloor’
Zaterdag, wekelijks, ‘Verbonden met Israël’, Sara van 
Oort afwisselend in gesprek met ds. Henk Poot, ds. 
Kees van Velzen en ds. Oscar Lohuis.
Zie christenenvoorisrael.nl/livestream/  
Meer lezingen staan op het Youtube-kanaal

Zomertentoonstelling 'Redders in Nood'
Terwijl de zomertentoonstelling 'Redders in Nood' al 
een maand op afspraak te bezichtigen is, werd deze 
op 1 juli officiëel geopend door de ambassadeur van 
Israël in Nederland, Z.E. Naor Gilon. 'Het lelijke 
gezicht van antisemitisme steekt steeds weer de kop 
op, zei de ambassadeur. 'Daarom is het belangrijk om 
iedereen aan de geschiedenis te blijven herinneren.'
Bekijk de video van de opening.
De tentoonstelling gaat over 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.

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 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 16.30 uur, Verbonden met 
Israël, gesprekken bedoeld voor persoonlijke 
geloofsopbouw, 13.
• Zo 11.30 uur, ma 20.30 uur, di 11.05 uur, wo 20.30 
uur, do 11 uur, vr 20.30 uur, The Prophetic Connec-
tion, Bijbelse en profetische verkenning van Israël
• Zo 21 uur, Feesten & Falafels, over de Joodse 
keuken: Pesach.
• 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, 9.

Radio Israel, overzicht programma's

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