NIEUWSBRIEF APRIL 2011
‘Toen de HERE de gevangenen van Sion deed wederkeren
waren wij als degenen die dromen.
Toen werd onze mond vervuld met lachen,
onze tong met gejuich’.
Psalm 126 : 1, 2
Wij nodigen iedere belangstellende uit
voor de ontmoetingsmiddag van de
stichting Nachamoe op
zaterdag 21 mei 2011 van 13.30 – 16.30 uur
Lokatie Etty Hillesum Lyceum
‘De Keurkamp’
Ludgerstraat 1
7415 DV Deventer
Evgeny Lein zal spreken over zijn ervaringen als
‘Gevangene van Sion’, in de voormalige Soviet
Unie. Hij heeft vanwege zijn verlangen naar Israël
te emigreren in de beruchte gevangenis van het
toenmalige Leningrad gezeten. Daarna werd hij
naar Siberië verbannen.

Routebeschrijving

Vanaf 13.00 uur is er ontvangst met koffie of thee!
Graag, indien mogelijk, uw komst eventjes
doorgeven aan Joke Ponsen, secretaris Stichting
Nachamoe, via telefoon 0570 650967 of via
mailadres: info@nachamoe.nl

Via A1
- Neem afslag Deventer, nr. 23
- Richting Deventer aanhouden
- Vervolgens richting Ziekenhuis aanhouden
- U rijdt nu op de Hanzeweg
- Deze weg vervolgen richting Ziekenhuis / Olst
- Hanzeweg wordt Amstellaan
- Na het passeren van spoorwegviaduct houdt u
richting Olst / Wijhe aan
- Amstellaan wordt achtereenvolgens Henri
Dunantlaan, Van Oldenielstraat, Margijnenenk.
- Aan uw rechterhand passeert u een Shell-station.
- Hier gaat u rechtdoor; het wordt nu Lebuïnuslaan
- U passeert twee straten aan uw rechterhand
- Daarna neemt u de 1e straat links.
Dit is de Ludgerstraat; het schoolgebouw en gratis
parkeergelegenheid ligt dan direct aan uw
rechterhand.
Vanuit Zwolle
- U neemt de richting Wijhe / Olst
- Als u Deventer binnenrijdt, neemt u bij de rotonde
de 3e afslag
- U passeert de spoorwegovergang
- Bij de volgende rotonde neemt u de 2e afslag
- Daarna 1e weg rechts.
Dit is de Ludgerstraat; het schoolgebouw en gratis
parkeergelegenheid ligt dan direct aan uw
rechterhand.

Maar ook zonder opgave bent u
welkom!

Shalom,
Joke Ponsen, secretaris

Dr. Igor Uspensky, coördinator van de
Stichting Nachamoe in Israël, kwam in 1989 vanuit
de voormalige Soviet Unie in Israël aan. Ook hij
heeft jarenlang met zijn gezin gestreden voor het
recht om naar Israël te emigreren. Hij zal spreken
over de huidige situatie van de geadopteerde
families in Israël.
Het Kurios Klarinetkwartet zal tijdens deze
middag verschillende malen optreden. U kunt o.a.
gaan genieten van Klezmermuziek!
Verder zal er een power-pointdemonstratie zijn
over verschillende geadopteerde families.
U bent van harte welkom.
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