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Herdenking 6 
feb 2016
In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich 
kunt aanmelden voor de herdenking 
van de bevrijding van de Hongaarse 
predikanten op zaterdag 6 februari 
2016 in de Nieuwe Kerk, Amsterdam.

Het programma is weer veelbelovend. 
Een bezoek aan de crypt iis ook dit jaar 
weer een uniek onderdeel.

Blijf ons volgen op Twitter & Facebook. 

Programma & aanmelden 6 
februari.
Het praalgraf zal, door de tentoonstelling ROME, helaas geen 
onderdeel van het programma uitmaken. Daar tegenover staat 
het door de Nieuwe Kerk aangeboden gebruik van de 
Eggertzaal. Wij zijn hier uiteraard zeer dankbaar voor. Het 
programma is als volgt opgezet:
 
09.30 ontvangst in de Eggertzaal boven het Nieuwe Kafe
10.00 opening Voorzitter
10.05 speech Hongaarse ambassadeur
10.15 lezing Jan Nuboer - Het leven als galeislaaf
10.35 intermezzo...
10.40 lezing Arthur Scheijde - boek: In de Naam van de Ruyter
11.00 crypt: kranslegging ambassade, marine en onze 
stichting
11.05 crypte bezoek (groepjes van 10 personen)
12.00 Eggertzaal verlaten
 
Aanmelden kan door 2,50 euro per persoon over te maken 
naar NL30ABNA0642367582 tnv Stichting de Ruyter ovv 
"160206 & uw achternaam". (voor groepen volstaat een 
aanspreekpunt)
* Uw bijdrage dient ter registratie van het aantal aanmeldingen 
en een kopje koffie+ bij ontvangst.
Aantallen: Er is plaats voor 120 personen in de Eggertzaal.
* Via Twitter en FB zal aangegeven worden of dit aantal is 
gehaald.

Ik hoop een groot aantal van u te mogen zien voor deze 
respectvolle herdenking.

PS1. Wij zoeken nog een gulle sponsor van de koffietafel voor 
de wachtenden tijdens het bezoek aan de crypt...
PS2. De tentoonstelling ROME is indrukwekkend. Het is het 
laatste weekeind van de exhibitie, zodat wij u aanraden direct 
na onze herdenking via de kassa van de Nieuwe Kerk een 
kijkje te nemen.  
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