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VOOR MAANDELIJKSE INFO OVER ISRAELACTIVITEITEN IN DE REGIO TWENTE
Mei en Juni 2013 (blad 1)
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Zaterdag 4, 11, 18, 25 mei en 1, 8, 15 en 22 juni 11:00
uur, in Borne/Emmen, Sjoeldienst.
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. Georganiseerd door Messiaanse Sjoel.
Zie de site voor bijzondere data.
Tel.: 0546-825413, Klik hier voor meer informatie op de website
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Vrijdag 10 mei, Bemidbar, begin Sjabbat 19.50 (Num 1:1
- 4:20)
Bemidbar (in de woestijn)

3

Zaterdag 11 mei, 19:00 uur, in Wierden, Warming
Up organiseert nieuwe Israël-avond.
Thema: Messiasbelijdende Joden en Wij
Zaterdag 11 mei komt ds. Jonker uit Putten naar gebouw Hebron in de Dorpskerk te
Wierden. Jonker is voorzitter van Messiasbelijdende Joden Nederland en zal aan de
hand van anekdotes hun lastige situatie uiteenzetten. Messiasbelijdende Joden zijn
een opkomende groep in zowel Nederland als Europa.
De deuren gaan open om 19:00 uur en de avond begint om 19:30 uur. Er is tijd en
ruimte voor discussie en vragen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Gebouw Hebron, Burg. J.C. van den Bergplein 3, Wierden
Klik hier voor meer informatie op de website

Mei en Juni 2013 (blad 2)
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Zondag 12 mei en zondag 9 juni, 13:30 uur, in Zwolle
"Geschiedenis van het joodse leven in en om Zwolle"
inclusief rondleiding.
Stichting Judaica Zwolle
Plaats: Synagoge van Zwolle, Samuel-Hirschstraat 8. Tijd: 13.30 uur. Toegang: € 4,(jeugdigen met korting).
Klik hier voor meer informatie op de website
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Woensdag 15 mei, begin Jom tov: 21.10, Sjawoeot
oftewel wekenfeest.

Vrijdag 17 mei, Naso , begin Sjabbat 20.00 (Num 4:21 7:89)
Naso (verheffen)

7
1

Vrijdag 24 mei, Beha'alotecha , begin Sjabbat 20.05 (8:1
- 12:16)
Beha'alotecha

(bij het aansteken)

Mei en Juni 2013 (blad 3)
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Zondag 26 mei, 20:00 uur, in Enschede, Richard
en Carolyn Hyde.
Richard Hyde is oprichter en voorzitter van Heart of God Ministries. Zij brengen een
boodschap van de Schriften over Gods hart voor Israël, Zijn plannen en doelen voor
de Kerk en Israël en wat God aan het doen is in Israël vandaag. Carolyn Hyde dient
door middel van aanbiddingsmuziek in het Engels en Hebreeuws en brengt
getuigenissen van het werk van God in Israël..
De Bethelkerk, Jan Harm Boschstraat 30
Klik hier voor meer informatie op de website
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Vrijdag 31 mei, Sjech Lecha ,
Vrijdag 7 juni, Korach,
Vrijdag 14 juni, Choekat,
Vrijdag 21 juni, Balak,
Vrijdag 28 juni, Pinchas,

begin Sjabbat 20.15
begin Sjabbat 20.20
begin Sjabbat 20.25
begin Sjabbat 20.25
begin Sjabbat 20.25

Mei en Juni 2013 (blad 4)

LANDELIJK NIEUWS
Dinsdag 14 mei, in Den Haag, Grote Israël manifestatie,
Zeg het met bloemen!

11

De eigenlijke verjaardag van Israël is 14 mei, want 65 jaar eerder – op
dezelfde datum in 1948 – riep David Ben Goerion in Tel Aviv de staat
Israël uit. ‘Mazzeltov!’, klonk het toen uit vele kelen in Jeruzalem, en ook in
Nederland.
Op dinsdag 14 mei a.s. om 12.00 uur wil Christen voor Israël dit met
duizenden vrienden van Israël in Den Haag herhalen, onder het motto:
‘Zeg het met bloemen’. Alle deelnemers nemen bloemen mee naar Den
Haag, als zichtbaar cadeau voor Israël. Tijdens een grootscheepse
manifestatie op het Spuiplein, willen ze deze bloemen aanbieden aan de
Israëlische ambassadeur in ons land, Zijne Excellentie de heer Haim
Divon. Sprekers zullen tijdens de manifestatie hun verbondenheid met
Israël en het Joodse volk uitspreken.
Klik hier voor meer informatie op de website

Israël Netwerk Twente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekenden willen mensen met belangstelling voor Israël op de hoogte houden van activiteiten met betrekking tot Israël in de regio Twente. We willen dit doen
middels het periodiek versturen van een E-mail-nieuwsbrief waarin de activiteiten voor de komende maand worden opgesomd.
Israël Netwerk Twente is geen organisatie, heeft geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel, geen statuten en geen gironummer. We willen slechts bestaande
organisaties van dienst zijn in het onder de aandacht brengen van hun activiteiten.
Dat een activiteit op de agenda vermeld is, wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat deze activiteit de mening van de ondergetekenden vertegenwoordigt of de
goedkeuring van hen draagt. Israël Netwerk Twente beoogt slechts mensen met belangstelling voor Israël bij elkaar te brengen. Uw E-mail-adres hebben we uit ons
eigen bestand gehaald of van vrienden of bekenden gekregen. Indien u geen belangstelling heeft voor deze agenda, laat het ons dan weten. Dan halen we u van de
verzendlijst.
Israël Netwerk Twente bestaat uit de volgende personen:
Mike Verhagen, Wierden, israelnetwerktwente@gmail.com
Roger de Carpentier, Vriezenveen, rogerhoop@gmail.com
Jan Schelhaas, Rijssen, schel.haas@solcon.nl
Gerri Stobbelaar, Goor, gerri.stobbelaar@planet.nl

