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18 Februari 2017
Herdenking bevrijding Hongaarse
predikanten
500 jaar Reformatie
Dit bericht is beschrijft het eerste
evenement van 2017 in de Nieuwe
Kerk bij crypt en praalgraf van Michiel
A. de Ruyter.
Aanmelden kan vanaf heden.
U kunt uiteraard contact opnemen met
specifieke verzoeken.
Blijf ons volgen op Twitter & Facebook.

Programma & aanmelden februari 2017.

De bevrijding van de Hongaarse Predikanten door Michiel de Ruyter zal in het 500e
jaar van de Reformatie, op zaterdag 18 februari herdacht worden.
In samenwerking met de Nieuwe Kerk hebben wij een “meesterlijke” vorm gevonden
om dit met 300 mensen voor het orgel te beleven.
Vanaf 16.30 is de Nieuwe Kerk speciaal voor onze gasten geopend. Tegen betaling
van €10 (Museumjaarkaart niet bruikbaar) krijgt u entree tot de tentoonstelling
“Meesterwerk”, welke op die dag tevens zijn opening heeft. De Nieuwe Kerk biedt u
een drankje aan. Door de opstelling van het Meesterwerk zal het praalgraf mogelijk
minder goed zichtbaar zijn.
Daar bovenop volgt een verrassend programma met lezingen, de
traditionele kranslegging en een bezoek in de crypte. Om 19.00 is het programma
ten einde.
Met deze nieuwe opzet zijn wij in goed overleg met de Nieuwe Kerk tot een optimaal
programma gekomen. Rekening houdend met de mogelijkheden die de kerk ons kan
bieden en de door velen van u uitgesproken wens tot een later moment op de dag.
Wilt u vooraf de tentoonstelling bezoeken geef dit dan duidelijk door bij de kassa en
bewaar uw toegangsbewijs. Er zal controle op naam plaatsvinden.
Aanmelding
Om onze gasten te kunnen onderscheiden van overige bezoekers vragen wij om u
aan te melden via stichting@deruyter.org met uw naam en het aantal personen van
uw gezelschap.
Hoewel elke donatie op prijs gesteld wordt, is er dit jaar geen betaling voor deze
herdenking aan onze stichting noodzakelijk. Hou echter rekening met betaling van
€10 aan de kassa. U krijgt hiervoor de tentoonstelling en alle extra’s van onze
herdenking.
Programma
16.30 Muzikale inloop à €10, incl. consumptie (museumjaarkaart nvt)
17.00 Opening, Vz Frits de Ruyter de Wildt
17.05 Toespraak, Hongaarse ambassadeur András Kocsis
17.10 Lezing "Ontberingen Hongaarse predikanten"
17.30 Lezing "500 jaar Reformatie"
17.50 Kranslegging bij crypte door ambassade, marine en onze stichting
17.55 Aankomst crypt-sleutel uit Debrecen, Hongarije
18.00 Bezoek crypte

18.00 Bezoek crypte
19.00 Einde programma
Gezien de internationale samenstelling van onze gasten zal als voertaal Engels
worden gehanteerd.
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