
 
 

 
 
 
VOOR MAANDELIJKSE INFO OVER ISRAELACTIVITEITEN IN DE REGIO TWENTE EN OMSTREKEN 
 

 
 

april/mei 2023  (blad 1) 

Elke zo, di, wo en do geopend tussen 11.00-17.00 uur. 
Al sinds 1928 is het monumentale 
gebouw -een ontwerp van Karel de 
Bazel- een architectonisch sieraad 
voor Nederland. 

Bezoek meer dan de moeite waard, 
evenals de gloednieuwe webshop: http://www.synagogeenschede.nl/webshop/  

Elke eerste woensdag en laatste zondag van de maand is er om 12.00 uur de 
wijkwandeling “sporen van het Joods verleden” onder leiding van een gids. Tijdens 
de wandeling maak je kennis met de wijk rondom de synagoge. Voor een boeking 
kies hier een datum en een tijdstip en vul uw gegevens in. 

Geopend: elke zo & wo geopend van 11.00-17.00 uur, elke di & do van 11.00-14.00 uur 

Synagoge, Prinsestraat 14, Enschede    Klik hier voor meer informatie op de website 

 
 

Elke zo t/m vr, “wandeling Joods Zwolle” met gids. 
Tijdens deze wandeling loopt u langs plekken die een rol hebben gespeeld in de 
bewogen geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zwolle. Sinds 1721 kan 
worden gesproken van een Joodse gemeenschap in Zwolle. 

U struikelt over Stolpersteine en staat stil bij gebouwen en monumenten die kleur 
gaven aan de levens van bekende Joodse Zwollenaren zoals Eli Heimans en slager 
Marcus. U wandelt langs de Harm Smeengekade, vroeger de Beestenmarkt, waar 
veel Joodse veehandelaren actief waren, door de Voorstraat en de 
Thorbeckegracht, waar in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter een 
Joodse lagere school, een Joods ziekenhuis en een Joods lyceum gevestigd waren. 

Organisatie: Zwolle met gids.  Toegang: vanaf € 10,- (vanaf 6 pers.). 

Start bij het Zwolse Balletjeshuis, Grote Kerkplein 13, Zwolle    

 Klik hier voor meer informatie op de website 
 

Elke za- en zondagmiddag t/m 18 juni, 13.00-16.00 uur, 
expositie “Verlaten schoolplein” in Deventer. 
Het schilderij “Verlaten schoolplein” vertelt het van het tragische verlies door het 
leven van éénentwintig Deventer Joodse kinderen in de Holocaust. Het schilderij is 
gemaakt door Amos van Gelder en gebaseerd op de foto uit september 1942 die is 
gemaakt op de binnenplaats achter de Joodse school – thans het Etty Hillesum 
Centrum. Sommige kinderen dragen een ster en slechts één meisje van deze groep 
heeft de Tweede Wereldoorlog overleeft. 

Geluidscollages van een schoolplein versterken de kunstwerken in de ruimte. De 
expositie is te zien tot en met 18 juni op zaterdag- en zondagmiddag. Groepen 
kunnen een afspraak maken om deze doordeweeks te bezoeken. 

Toegang: € 4,-. 
 
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 
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http://www.synagogeenschede.nl/webshop/
https://webshopsynagogeenschede.recreatex.be/Exhibitions/Register?id=9ECA9B10-3D07-ED11-A2DB-923F320886C3
http://www.synagogeenschede.nl/
https://www.zwollemetgids.nl/zwollemetgids/2808/
https://ettyhillesumcentrum.nl/wat-kun-je-bij-ons-doen/tentoonstellingen/


 

 

april/mei 2023  (blad 2) 

Zondag 30 april, “Open Joodse Huizen” op vijf adressen 
vanaf 11.00 uur in Deventer. 
Voor de zevende keer Open Joodse Huizen in Deventer waar directe getuigen, 

nazaten en huidige bewoners komen met verhalen en foto’s. Op vijf adressen in 

Deventer gratis toegankelijk op twee momenten op het hele uur, te weten: 

- 11.00 en 13.00 uur Grote Poot 10, fam. Gosschalk-Stern (verteller Ilse Roelofsen); 

- 11.00 en 13.00 uur Graven 11, fam. De Leeuw (verteller de huidige bewoners); 

- 11.00 en 13.00 uur Nieuwe Markt 8, fam. Van Spiegel en Gosschalk; 

- 12.00 en 14.00 uur Papenstraat 33, fam. Noach-Baruch; 

- 12.00 en 14.00 uur Papenstr. 50, Beth Chaloets - Palestinapioniers (Manja Pach); 

Organisatie: Open Joodse Huizen i.s.m. Huizen van verzet.     Toegang: vrije gift.     

Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Ma 1 t/m vr 5 mei, 13.00-16.00 uur, extra openings-
dagen expositie “Verlaten schoolplein” in Deventer. 
Het schilderij “Verlaten schoolplein” vertelt het van het tragische verlies door het 
leven van éénentwintig Deventer Joodse kinderen in de Holocaust. Het schilderij is 
gemaakt door Amos van Gelder en gebaseerd op de foto uit september 1942 die is 
gemaakt op de binnenplaats achter de Joodse school – thans het Etty Hillesum 
Centrum. Sommige kinderen dragen een ster en slechts één meisje van deze groep 
heeft de Tweede Wereldoorlog overleeft. 

Geluidscollages van een schoolplein versterken de kunstwerken in de ruimte. De 
expositie is te zien tot en met 18 juni op zaterdag- en zondagmiddag. Groepen 
kunnen een afspraak maken om deze doordeweeks te bezoeken. 

Toegang: € 4,-. 
 
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 

 

Dinsdagmiddag 2 mei, 14.00 uur, onthulling 
Stolpersteine in synagoge Coevorden. 
Onthulling van Stolpersteine. Het totaal aantal gelegde Stolpersteine kwam in 
oktober 2022 op 84. De toegang is vrij. 

Inlichtingen: via info@synagoge-coevorden.nl  

Kerkstraat 36, Coevorden    Klik hier voor meer informatie op de website  

 

Woensdagavond 3 mei, 19.30 uur, aanbiddingsavond bij 
Bracha in Apeldoorn. 
Aanbiddingsavond met James Block uit Israël. 

Block komt oorspronkelijk uit Canada, heeft alijah gemaakt en woont reeds vele 
jaren in Jeruzalem samen met zijn vrouw Liz. Hij zingt psalmen maar ook andere 
schriftgedeelten zijn de basis voor zijn liederen. Zijn verlangen is om God te 
aanbidden in samenkomsten om onderlige relaties te beïnvloeden. 
 

Gebouw Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn     Klik hier voor meer info 
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https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/open-joodse-huizen-2/
https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/extra-openingsdagen-een-verlaten-schoolplein/
mailto:info@synagoge-coevorden.nl
http://www.synagoge-coevorden.nl/activiteiten/activiteitenkalender/
http://www.synagoge-coevorden.nl/activiteiten/activiteitenkalender/
https://mg-bracha.nl/samenkomst/?sid=332


 

 

mei 2023 (blad 3) 

Donderdag 4 mei, jaarlijkse #ikpoetsmee voor de 
Stolpersteine in Twente. 
Na de oproep in 2021 van stichting Levend Verleden Oost-Nederland om verspreid 
over de stad de Stolpersteine te poetsen doet de stichting ook nu weer de oproep 
om bij te dragen aan deze poetsactie. Door de invloeden van het weer vallen veel 
van de 10 bij 10 cm klinker niet meer echt op in het trottoir. De stichting wil u daarom 
vragen om niet alleen even stil te staan bij een steentje bij u in de buurt, maar ook 
om dat steentje met een korte poetsbeurt weer goed zichtbaar te maken. 

De steentjes zelf zijn van messing, dus daarom zijn niet alle middelen geschikt. Wat 
goed werkt is het oppoetsen met een schuursponsje (niet te grof) en Brasso 
koperpoets (á € 1,90 per flesje) te verkrijgen bij elke supermarkt. Even na wrijven 
met een doek en wat water. Als uw één (of meerdere) steentjes heeft gepoetst, dan 
horen wij dat graag. Wij vragen u een foto van het gepoetste steentje te plaatsen op 
social media (Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, ..) met de hashtag 
#ikpoetsmee 

Stolpersteine Twente    Klik hier voor meer informatie op de website 
 

Donderdagavond 4 mei, 19.00 uur, herdenking bij 
monument “Het verstoorde leven” in Deventer. 
Het gedenkteken “Het verstoorde Leven” is een beeld van Arno Kramer uit 1985. De 
gebroken steen verbeeldt het verstoorde leven van de Joodse slachtoffers van de 
holocaust. Het monument is vernoemd naar “Het verstoorde leven” dagboek van 
Etty Hillesum over kamp Westerbork dat in 1981 postuum  is uitgegeven. 

Bij het herdenkingsmonument aan de IJssel zal Lalla Weiss spreken en zal het 
Roma Heina Mirando Trio de woorden muzikaal ondersteunen. Het programma op 4 
mei begint om 19.00 uur. Rond 19.30 uur lopen we gezamenlijk naar het Grote 
Kerkhof waar de herdenking om 20.00 uur start. 
 
Monument aan de IJssel, Deventer    Klik hier voor meer informatie op de website 
 

Donderdagavond 4 mei, 21.00 uur, Theater Na de Dam 
“HannaH - de belofte voorbij” in Almelo. 
Theater Na de Dam is een Nederlandse theatermanifestatie die jaarlijks plaatsvindt 
op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. 

Vijfendertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontvangt Hannah (Jette 
van der Meij, 1954) een brief uit Brazilië die het leven van haar en haar twee 
kinderen volledig op zijn kop zet. Na de inhoud ervan gelezen te hebben ziet ze zich, 
met verstrekkende gevolgen, genoodzaakt een goed bewaard gebleven 
familiegeheim uit 1946 aan hen prijs te geven. 

Tickets: via Theater Hof 88 á € 22,50 p.p. (incl. pauzedrankje) 

Elisabethhof 4, Almelo    Klik hier voor meer info 

 

Vrijdag 5 mei, 16.00/17.00/19.00 uur, muziektheater 
“Eens waren we vogels” in Deventer. 
Muziektheater in een intieme setting waarin Lalla Weiss (1961) vertelt over haar 
leven in twee werelden. Volgens een eeuwenoude mythe waren Roma en Sinti ooit 
vogels. Ze kunnen weliswaar niet meer vliegen, maar hun ziel is nog altijd die van 
een vogel. Weiss wordt daarbij ondersteund door drie muzikanten. 

Toegang: vrij.           Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 
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https://www.stolpersteine-twente.nl/
https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/4-mei-herdenking/
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https://ettyhillesumcentrum.nl/activiteiten/eens-waren-we-vogels/


 

 

mei 2023 (blad 4) 
 

Zaterdagochtend 6 en 20 mei, 11.00 uur, samenkomst 
bij Messiaanse sjoel in Borne. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. 
 

Inlichtingen: info@messiaansesjoel.nl. 

Gebouw De Fontein, Twijnerstraat 6, Borne    Klik hier voor meer info 

 

Zaterdagochtend 6, 13, 20 en 27 mei, 11.00 uur, 
samenkomst bij Messiaanse gem. Bracha in Apeldoorn. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. 
 

Gebouw Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Apeldoorn     

 Klik hier voor meer info 

 
 

Zondagmiddag 7 mei, 13.30 uur-16.30 uur, 
tentoonstelling bij synagoge Zwolle. 
Sinds 5 mei 1992 is op het voormalige vrouwenbalkon in de synagoge de 

tentoonstelling “Joods leven in en om Zwolle” te zien. De tentoonstelling bevat 

historisch materiaal over de geschiedenis van de joden van Zwolle, inclusief 

rondleiding en de recente uitbreiding over het leven van Selma Engel-Wijnberg, de 

Joodse vrouw, die Sobibor overleefde. 

De tentoonstelling is geopend op elke eerste zondagmiddag in de maand, van 

13.30-16.30 uur. Zie de website van Stichting Judaica (ook voor rondleidingen). 

Organisatie: Stichting Judaica Zwolle. Toegang € 4,-. 

Samuel Hirschstraat 8, Zwolle     

 

Zondagmiddag 7 mei, 14.00 uur, concert Freilach in 
synagoge Enschede. 
Freilach (Jiddisch voor “vreugde”) zijn een 4-tal muzikanten uit Twente en brengen 
het concert “Er klinkt weer klezmer in de synagoge”. Freilach ontstond in 2000 en de 
leden zijn Monica Buijinck (klarinet, fluit), Geert Maatjes (contrabas, gitaar), Roelof 
de Lange (viool, cello) en Willem Seves (accordeon, gitaar). 

Klezmer is van oorsprong Oost-Europese Joodse bruiloft- en feestmuziek. De 
passie, hartstocht en weemoed van Freilach zijn niet alleen terug te vinden in de 
klezmermuziek en in de melancholieke Jiddische liederen, maar ook in de 
aanstekelijke traditionele dansen. Freilach is tevens de naam van een uitbundige 
dansmelodie. 

Toegang: € 15,- (incl. koffie/thee en boterkoek). 

Tickets: via secretariaat@synagogeenschede.nl of tel. 053-432 34 79. 

Synagoge, Prinsestraat 14, Enschede    

 Klik hier voor meer informatie op de website 
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mei 2023 (blad 5) 

Donderdagmiddag 11 mei, 14.00-16.30 uur, excursie 
“Joods Deventer” in Deventer. 
Ga mee op ontdekkingstocht door de binnenstad van Deventer! 

We trappen de excursie af bij het Etty Hillesum Centrum. Daar beginnen we de 
stadswandeling met een gids door de binnenstad op zoek naar Joods erfgoed. We 
eindigen de wandeling bij de Brink met koffie en gebak. 

Kosten: € 17,50 (inclusief koffie en appelgebak). 

Aanmelding: Christenen voor Israël    Klik hier voor meer info op de website 

 

Donderdagavond 11 mei, 20.00 uur, leerhuis Beit 
Midrasj over “het Joodse huwelijk” door Bert Oude 
Engberink in Haaksbergen.  
 

Leerhuisavond over levensmomenten in de Joodse traditie onder leiding van Bert 
Oude Engberink. Deze avond zal gaan over tradities en regelgeving rondom verliefd, 
verloofd, getrouwd. De huwelijksceremonie, huwelijkse omgang en ook scheiding 
komen aan de orde.  
 

Volgende bijeenkomst: 1 juni. 
 

Inlichtingen: d.daniels4@kpnplanet.nl    Kosten: € 5,- (incl. koffie/thee) 

Ruisschenborg 1, Haaksbergen   Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Vrijdag 12 mei, 11.00-20.00 uur, open huis verkoop 
Israëlproducten in Nieuwleusen. 
Deze middag is er een verkooppunt van Israëlproducten, buiten onder de carport. 

Info: Marjon Neelis, ☎ 0529-48 45 25. 

Koningin Wilhelminalaan 59, Nieuwleusen 

 

Zaterdagochtend 13 mei, 10.00 uur, samenkomst bij 
Beth Yisrael in Kampen. 
Synagoge-dienst voor Joden en niet-Joden. Elke 2e en 4e sjabbat is er een 
samenkomst in de Dirk van Sliedrechtzaal. Deze sjabbat doet Fedde Bloemhof van 
Makor Chajiem uit Sneek de drasja. 
 

De Stadskazerne, Oudestraat 216, Kampen     Klik hier voor meer info 

 

Zaterdagmiddag 13 mei, 14.15 uur, Isrally75 in Nijverdal 
Dit jaar viert de staat Israël zijn 75e verjaardag, reden waarom het Israël Platform 
Hellendoorn-Nijverdal (IPHN) een heuse ISRALLY75 houdt, een informatieve 
fietstocht van 15 kilometer met eten en drinken onderweg. Deelname is gratis, er 
wordt wel een gift voor een project in Israël gevraagd. 

Start is om 14.15 uur in Beth Shalom met koffie/thee en Joodse boterkoek. 

Toegang: vrij.   Organisatie: Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal (IPHN). 

Aanmelding: via israelplatformhn@gmail.com of Kees Reinders, tel. 06-450 94 330. 
 
Beth Shalom, Maasstraat 2, Nijverdal    Klik hier voor meer info 
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mei 2023 (blad 6) 

Zondagmiddag 14 mei, 13.30-15.00 uur, wandeltocht 
“het verstoorde leven” in Deventer. 
Onder leiding van een gids start er elke tweede zondag van de maand een Joodse 
wandeling langs oude Joodse plekken in Deventer, zoals synagoges, woonhuizen 
en winkels. Anekdotes, geschiedenissen en andere verhalen maken dat de 
wandelaar een beetje besef krijgt hoe het Joodse leven voor de Tweede 
Wereldoorlog in Deventer afspeelde. Zoals de woningen van David Cohen, de 
familie Adelaar, Sam Noach ("De man van Deventer"), “De Sajetbael” van Moos 
Noach aan het Klooster. Start wandeling vanuit het Etty Hillesum Centrum. 

Toegang: € 7,50 (online te reserveren). 
 
Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 

 

Dinsdag 16 mei, 17.00/19.00/20.00 uur, muziektheater 
“Eens waren we vogels” in Deventer. 
Muziektheater in een intieme setting waarin Lalla Weiss (1961) vertelt over haar 
leven in twee werelden. Volgens een eeuwenoude mythe waren Roma en Sinti ooit 
vogels. Ze kunnen weliswaar niet meer vliegen, maar hun ziel is nog altijd die van 
een vogel. Weiss wordt daarbij ondersteund door drie muzikanten. 

Toegang: vrij.           Roggestraat 3, Deventer    Klik hier voor meer info 

 
 

Woensdagavond 20 mei, 19.30 uur, speciale 
bijeenkomst tbv 75 jaar Israël in Apeldoorn. 
De werkgroep Israël-Apeldoorn houdt een speciale bijeenkomst naar aanleiding van 
75 jaar onafhankelijk Israël. Yaïr en Karen Strijker zullen spreken over het leven in 
Israël, waar zij sinds 2013, in het dorpje Na’ale, wonen. Zij zijn bekend van 
Studiehuis Reshiet die onder meer de Alephcursus geven. 

In de pauze kunt u genieten van koffie/thee met lekkernijen. Daarbij is er de 
mogelijkheid om Israël zegen en geluk te wensen door uw handtekening te plaatsen 
op een grote felicitatiekaart voor de Israëlische Ambassade. Er zal een collecte 
worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. 

Muzikale begeleiding is er van muziekgroep Bracha. 

Er is een verkoop van Israëlproducten. 

Organisatie: Werkgroep Israël-Apeldoorn.   Toegang: vrij. 

De Heemgaard, Heemradenlaan 125, Apeldoorn    Klik hier voor meer info 

 
Donderdagmiddag 21 mei, 14.30 uur, opening 
tentoonstelling in synagoge Coevorden. 
Opening van de tentoonstelling “Quilts uit Israël”. De toegang is vrij. 

Inlichtingen: via info@synagoge-coevorden.nl  

Kerkstraat 36, Coevorden    Klik hier voor meer informatie op de website  
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mei 2023 (blad 7) 

Dinsdag 23 mei, 11.00-15.30 uur, excursie naar de 
synagoge van Zutphen. 
Ga mee op ontdekkingstocht naar Joods Zutphen! 

We beginnen de excursie met koffie en koek, waarna we een rondleiding zullen 
krijgen door de synagoge. Na ons bezoek aan de synagoge kunt u gebruik maken 
van een heerlijke koosjere lunch. Tenslotte maken we een wandeling door de 
Joodse gedeelten van Zutphen. 

Kosten: € 38,50 (inclusief koosjere lunch). 

Aanmelding: Christenen voor Israël    Klik hier voor meer info op de website 

 

 

Donderdagmiddag 25 mei, 14.00 uur, inloop verkoop 
Israëlproducten in Rijssen. 
Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een verkooppunt in Jeruël. 

Inlichtingen: Wilma Mensink-Koning, ☎ 0548-52 25 25. 

Jeruël, Holterstraatweg 125, Rijssen    Klik hier voor meer informatie op de website 
 

 
 
 
 

 
 

Live broadcast “Lernen” van RabbijnenNL. 
Een aantal rabbijnen geeft sinds woensdag 18 maart 2020 online beschouwingen 
over Joodse filosofie. Het initiatief komt van rabbijn Yehuda Vorst, die zegt alle 
rabbijnen in Nederland te willen betrekken.  

Op woensdagochtend 18 maart trapte rabbijn Shmuel Katzman uit Den Haag het 
spits af. Hij gaf een lezing over Joodse filosofie en Pesach.  

Andere deelnemende Nederlandse rabbijnen zijn Moshe Stiefel, Awraham Cohen, 
Yanki Jacobs, Akiva Camisair, Menachem Evers, Mendel Levine en Simcha 
Steinberg. Het is de bedoeling dat ook andere rabbijnen worden aangetrokken. 

Als u de beschouwingen wilt volgen, dient u op de onderstaande link te klikken: 

https://www.facebook.com/RabbijnenNL/  

Als u wilt meedoen dient u op de Zoom-link te klikken: https://zoom.us/j/138414658  
 
 
 
 

TorahGedachtenNL. 
Via YouTube elke week meerdere uploads met korte gedachtes van rabbijnen over 
de parsjat en diverse andere onderwerpen van onder meer Ies Vorst, Shmuel 
Katzman, Moshe Stiefel en Menachem Evers. 

Daarnaast zijn er ook afspeellijsten te vinden    

 Klik hier voor de link naar YouTube 
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https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-de-synagoge-van-zutphen
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9xpCVhffeAhXQZlAKHYPMA_EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.jeruelrijssen.nl/&psig=AOvVaw3aeuo7qzk82ug_OPGKEP8_&ust=1543492868840356


 

Online lezingen CIDI. 
Regelmatig zendt het CIDI online lezingen uit. Ook virtuele debatten en 

rondleidingen aan de hand van een gids. Vanuit het comfort van uw eigen 

woonkamer.  

Kijk voor een actueel overzicht op https://www.cidi.nl/agenda/  

 Klik hier voor meer info op de website 

 

CvI-livestream om 19.30 uur. 
Enkele avonden per week vanuit Nijkerk is er een lezing te volgen via YouTube. 

Kijk voor de actuele weekprogrammering en live-uitzending op 
https://christenenvoorisrael.nl/livestream/  

- Na elke livestream terug te bekijken op het YouTube-kanaal van CvI 
https://www.youtube.com/user/christenenvisrael  
 

- Hier vind u de podcasts van CvI 
https://christenenvoorisrael.nl/podcast/  
 

- Voeg 06-58888171 toe, stuur 
het tekstbericht “Israëlnieuws 
aan” en krijg nieuwsberichten 
via WhatsApp 
 

Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk 
 

Elke zaterdag een nieuwe video. 
De Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua is in 2008 ontstaan en voorganger 
Gerard J. Wijtsma heeft via zijn kanaal een wekelijkse uitleg over de parasha. 

Wekelijkse via YouTube om 14.00 uur met de wekelijkse parasha. 
 

☎ 0516 542 418 / Klokhuislaan 12, Drachten 
 
 

Elke zaterdagochtend livestream om 11.00 uur. 
Shamar houdt sinds 2013 Sabbatsvieringen die door Stichting Pillar of Fire 
georganiseerd worden. Livestream via https://gemeenteshamar.nl/live-streaming/ of 
via YouTube 
 

☎ 070 40 40 004 / Kerketuinenweg 10C, Den Haag 

 

Elke zaterdagmiddag livestream om 14.00 uur. 
De Messiaanse gemeente Beth Yeshua is in 1991 ontstaan vanuit de Vereniging 
Hadderech. Via haar leider, Rebecca de Graaf, is deze uiteindelijk opgericht door 
Lion Erwteman (1949). 

Wekelijkse livestream via YouTube om 14.00 uur met de wekelijkse parasha. 
 

☎ 020 890 69 50 / Veluwelaan 20, Amsterdam 

 
 

Podcast; op te zoeken via Apple en Spotify. 
 

1. Stichting Israël en de Bijbel (IB Podcast); 
2. International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) Nederland Podcast; 
3. Mizrach Nederland (via het CIDI);  
4. ZoomZitz (inzoompodcast met Jaïr en Ronnie Eisenman en Ruben Vis); 
5. Radio Israël NL (podcast-link); 
6. Jodcast (EO’s NPO Radio 5). 
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Hulporganisaties “Nachamu Ami” en “Ebenezer Operatie Exodus” 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulporganisatie “Stichting Vrienden van Jad Ezra”  
 

Organisatie die zich inzet voor de orthodoxe Joden in Israël.  
Jad Ezra werd opgericht door rabbijn Asher Freund (1910-2003). Met Lea Farkash 
als contactpersoon werkt Nachamu Nachamu Ami al jaren met deze organisatie 
samen door o.a. kledingtransporten. 
 
Daarnaast ondersteunen zij Yad Ezra met hun project “Het Joodse bruidje”. Hiermee worden jonge bruidsparen, die 
onvoldoende financiële middelen hebben, voorzien van een uitzet.  
 
Ook is er een moeder-kind project: klik hier voor meer info op de website 

 
 
 
 
 
 
 

  

De Hebreeuwse woorden 
“Nachamu, Nachamu Ami” vinden we terug in Jesaja 
40:1 en betekenen “Troost, troost mijn volk”. Deze  
stichting wil door morele, materiële of financiële steun  
deze woorden handen en voeten geven. Praktische 
hulp is het verzenden hulpgoederen zoals kleding,  
speelgoed of huishoudelijke artikelen. Deze worden per 
container/vrachtwagen verzonden. Goederen met  
bestemming Israël vertrekken per schip via de haven  
van Rotterdam. 

Onze doelstelling is niet dat we sturen wat we hebben, 
maar dat we geven wat nodig is. Oftewel, we proberen 
zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen. Het werk valt 
of staat door de geweldige inzet van vrijwilligers. Het  
werkt breidt zich uit en daarmee ook de behoefte aan 
vrijwilligers. Voelt u zich geroepen om het werk van 
Nachamu Nachamu Ami handen en voeten te geven? 

In Twente 2 adressen om kleding in te leveren: 

- depot Ootmarsum, Oldenzaalsestraat 29; 

- depot Wierden, Gildenweg 8 (alleen op do van 08.00 
  uur-14.00 uur). 
 

Wilt u helpen sorteren in Wierden? Dit kan op dinsdag 
en donderdag. Aanmelden telefonisch via 0318-486808. 
 

Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Hulp voor 

hulpbehoevenden in 

Israël en Oost-

Europa. 

 Ebenezer Operatie Exodus 

is een organisatie, geboren tijdens de Golfoorlog in 

1991, om Joodse mensen te helpen terugkeren naar 

Israël. Profetieën gaan in vervulling; de God van 

Abraham, Izaak en Jacob (Israël) is trouw aan Zijn 

woord en maakt zijn beloften waar. Onze humanitaire 

hulpprogramma’s bieden praktische ondersteuning 

en vertroosting aan de armen en behoeftigen in de 

Joodse gemeenschappen van de voormalige Sovjet-

Unie, in Israël en elders. 

De terugkeer van het Joodse volk is een 

ontzagwekkend teken van Gods barmhartigheid en 

genade in onze dagen. Na bijna 2000 jaar brengt 

God Israël terug naar haar historische vaderland net 

zoals Hij het beloofde: “Ik leid jullie weg bij die volken, 

Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je 

eigen land terugkeren”. Ezechiël 36:24 

Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen 

via ☎ 085 4001002. 

Klik hier voor meer informatie op de website 

 

Een internationale 

organisatie die hulp 

biedt aan Joodse 

mensen die terug 

willen keren naar 

Israël. 

  

  

https://jadezra.nl/over-jad-ezra/rabbijn-asher-freund/
https://jadezra.nl/
http://nachamu.org/
https://alijah.nl/


 

 
 
Hart4Israel; prachtige producten uit het Hartland. 
Iets bijzonders doen en daarmee ook de pioniers van Israël ondersteunen? Het 
Hartland van Israël, Judea & Samaria, is rijk aan producten.  

Neem contact op met Richard en Wilma Lether, sinds 2016 hebben zij deze 
webshop en zij stellen samen met u een mooi geschenk samen. Dat kan in de vorm 
van een fles wijn, een mooie kist met 3 flessen of een prachtig samengesteld pakket. 
Zij komen graag bij u langs met de producten en informatie over Israël. Organiseert 
u een Israëlbijeenkomst? Neem gerust contact op! 

Contact: info@hart4israel.nl  

Hart4Israel, Haarlem, ☎ 06-12 84 51 78    Klik hier voor meer informatie 

 

Shalom voor Israël. 
Webshop van Joop en Jolanda Jager uit Veenendaal. Besteld voor 14.30 uur en 
betaald met iDeal, meestal binnen 48 uur verzonden. Buiten de verzendopties 
bieden zij u ook de mogelijkheid uw bestelling te komen ophalen. 
 

☎ 0318-555257 / Doddegras 24, Veenendaal     Klik hier voor meer informatie 

 

 Israël Producten Centrum (IPC). 
 Het IPC is een besloten vennootschap. Eén van de manieren waarop het IPC Israël wil helpen 
 is door de inkopen te doen bij startende en kleine bedrijven in Israël. 

 Inlichtingen bij Pieter van Oordt: pietervanoordt@ipc-nijkerk.nl   

✡ Het IPC kent 180 consulenten en heeft in Twente OPEN HUIS op enkele plaatsen!  ✡ 

Mw. Van Eldik, Van Oijstraat 24 in Hardenberg, ☎ 0523-232002  

Mw. Mensink-Koning, Pastoor Petersstraat 49 in Rijssen, ☎ 0548-522525 → do 20 apr. om 14.00 uur bij Jeruël 

Mw. Schelhaas, Lindenlaan 5 in Rijssen, ☎ 0548-515122  

Mw. Bruin-van Ommeren, De Putter 33 in Vriezenveen, ☎ 06-2600 2991  

Chr. Boekenhuis De Akker (consulente Petra Kroeze), Westeinde 305 in Vriezenveen, ☎ 0546-563493  

Mw. Van der Bent-Rink, Bredenhorstweg 21 in Lierderholthuis, ☎ 0572-393252 

Mw. Neelis, Koningin Wilhelminalaan 59 in Nieuwleusen, ☎ 0529-484525  

Boekhandel David (consulente Ada Otter), Beltstraat 45 in Enschede, ☎ 06-24652926  

Mw. Van der Spek-Lafeber, Kluisstraat 45 in IJsselmuiden, ☎ 06-43191164  

Mw. Hendriks-van der Hoff, van Echtenmarke 4 in Zwolle, ☎ 038-4659577  

Inl. Beatrijs Beitler: ☎ 033-245 88 14 

e-mail beatrijsbeitler@ipc-nijkerk.nl  /  Klik hier voor meer info op de website 
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WIZO GiftShop; voor al uw Judaica. 
WIZO (Women’s International Zionist Organization) werd opgericht in 1920, is sinds 
1948 in Nederland gevestigd en is een internationale organisatie met 250.000 
joodse vrouwelijke vrijwilligers in 53 landen. 

Doelstelling is om kwetsbare groepen binnen de Israëlische samenleving een beter 
leven te bieden, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging.  

WIZO wordt erkend door de Verenigde Naties als NGO (Non Governmental 
Organization). WIZO Nederland helpt dagelijks mee om ruim 800 instellingen en de 
sectoren zorg, educatie, integratie en emancipatie te laten functioneren. 

WIZO helpt, help WIZO! De opbrengst komt ten goede aan Wizo projecten in Israël. 

A.J. Ernststraat 735a, Amsterdam, ☎ 020-64 66 295      

 Klik hier voor meer informatie op de website 
 
 
 
 
 
 
 

Bed & Breakfast “Shalom” in IJsselmuiden. 
Twee chalets, landelijk gelegen vlak aan de IJssel en op 3 km afstand van de 
historische binnenstad van Kampen. Arrangementen met producten uit Israël. 

Inlichtingen: Hans en Jolanda Bremer, ☎ 06-41948667. 

Zwolseweg 9B, IJsselmuiden    Klik hier voor meer informatie op de website 

 

 

 

 

 

Luister, lees, kijk! 
Israël is meer dan ooit in het nieuws. Oorlogsdreiging, de roep om een Palestijnse 
Staat, de strijd om het hartland van Israël (Judea en Samaria), het opkomend 
antisemitisme en -zionisme… allemaal onderwerpen die continu negatief in het nieuws 
zijn. Maar te weinig horen we de Waarheid, luister, lees en kijk daarom naar  
onderstaande media: 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de weekprogrammering     

                       &  

 

Klik hier voor luistermogelijkheden 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Orot Joodse televisie: een Joods online TV-kanaal op 
Facebook en YouTube. Orot wil met reportages, mini-docu's en 
lessen Joodse en niet-Joodse Nederlanders bij elkaar brengen op 
basis van gedeelde waarden en een verlangen naar 
rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en spiritualiteit. De films 
worden gemaakt onder leiding van Janiv Haivri in samenwerking 
met Orot TV Israel.    

Klik hier voor meer informatie op de website 
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 Betrouwbare radio en tv-programma’s  

 

 

 

IsraëlCNN, voor alledaags positief 

nieuws uit Israël! 

 

In de Jodcast Podcast maken Margje Fikse en David Kamsteeg een serie portretten van bekende en minder 

bekende Joodse Nederlanders. Reageren kan via jodcast@eo.nl  

 

Betrouwbare nieuwsbronnen                         Fauda, vanaf 20 januari seizoen 4, Israëlische 

Arutz Sheva: klik hier.       serie met Lior Raz en Hisham Suliman, klik hier. 

Jerusalem Post: klik hier.       Vraag het een rabbijn, kijk dit programma  

Israel Today: klik hier.       van Joods bij de EO terug: klik hier. 

ETSEL, het laatste nieuws over Israël/Jodendom: klik hier.   Alle afleveringen van Joods bij de EO, 

Site van het Israelische leger: klik hier.     klik voor het overzicht hier. Reacties: joods@eo.nl  

i24News, 24/7 Live Nieuws: klik hier.     De profeet Ezechiël, elke maandagavond om  

TV7 Israel News, nieuws: klik hier.                                                           19.30 uur op Family7: klik hier. 

DEBKAfile, Political Analysis, Espionage, Terrorism, Security: klik hier.  De messias van Israël, elke zaterdagavond om 

Israëls Messias, website van Stichting Israëls Messias: klik hier.  19.30 uur op Family7: klik hier. 

 

WhatsApp, voeg 06-58888171 toe, stuur het tekstbericht “Israëlnieuws aan” en krijg van CvI nieuwsberichten 

geappt. 

WhatsApp, voeg 06-41919988 toe via de site van IsraëlCNN en krijg ook van hen nieuwsberichten geappt. 

 

 

 

 

 

           "I will bless those who bless Israel". 
             

                          Genesis 12:3 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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:  

Michiel Wiltvank, Vriezenveen israelnetwerktwente@gmail.com  

Ermi Entjes, Almelo b_entjes@hotmail.com 
Ankie Brink-Hengeveld, Wierden ankiebrinkhengeveld@gmail.com  

  

 

     Kijktips in het kader van 75 jaar Israël 
 

- “Het Beloofde Land” (BNNVARA), zo 30 april afl. 3 (6-delige serie) 20:25 op NPO 2 

Nederlandse Joden over Jodendom en hun betrokkenheid en zorgen over Israël. 

- “Israël: Land van beloften?!”, di 2 mei (4-delige serie) 21:30 op Family7 

Riekelt Pasterkamp ontmoet bijzondere mensen in Israël en probeert antwoord te 

vinden op de vraag: wat maakt van Israël nu een Land van Beloften?!” 

- “De nieuwe getuigen van Auschwitz” (PowNed), do 4 mei 22:40 op NPO3 

Vijf jongeren (Bart, Douwe, Hendro, Rana en Sterre) reizen met radio-dj Eddy Keur 

naar Auschwitz waar zijn opa met het allerlaatste transport werd gedeporteerd. 

https://israelcnn.com/
https://www.nporadio5.nl/podcasts/de-jodcast-eo
mailto:jodcast@eo.nl
http://www.israelnationalnews.com/
https://www.netflix.com/nl/title/80113612
http://www.jpost.com/
http://israeltoday.nl/
https://www.eo.nl/programmas/vraag-het-een-rabbijn
https://etsel.infoteur.nl/
https://www.idf.il/en
https://portal.eo.nl/programmas/tv/joods-bij-de-eo/alle-afleveringen
mailto:joods@eo.nl
http://www.i24news.tv/en/tv/live
https://www.youtube.com/c/tv7israelnews/featured
https://www.family7.nl/programmas/de-profeet-ezechiel
http://www.debka.com/
https://israelsmessias.nl/
https://www.family7.nl/programmas/de-messias-van-israel
https://israelcnn.com/whatsapp
mailto:israelnetwerktwente@gmail.com
mailto:b_entjes@hotmail.com
mailto:ankiebrinkhengeveld@gmail.com
https://www.npostart.nl/het-beloofde-land/BV_101409456
https://www.family7.nl/programmas/israel-land-van-beloften
https://www.npostart.nl/de-nieuwe-getuigen-van-auschwitz/16-12-2022/POW_05529812

