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Zaterdag 15 februari 2020, 16.30-19.00
Jaarlijkse Herdenking Nieuwe Kerk ,
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Speciaal : onthulling naambord met alle
personen, die over de eeuwen zijn
bijgezet in de crypt!
@MdeRuyterNL op Twitter, FB, lnstagram
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Herdenking & onthulling 1S feb '20

Het programma van de herdenking op 15 feb 2020:
•

16.30 inloop Nieuwe Kerk. Dam-zijde via entree Nieuwe Kafe (koffie+)

•

17 .00 openi ng voor1:it1er & Hongaarse ambassadeur

•

17.15 lezi ng onderzoek bijzettingen & ruimingen crypt

•

17.45 kransleg gin g & onthulling naambord bij praalgraf

•

18.00 bezoek in crypl & toelichting bij naambord

•

19.00 einde bezoek

Aanmelden: email stichting@deruyter.org (bevestiging op verzoek na betaling)
Kosten: 15 euro pp onder vermelding van "l 5feb <naam>".
O,·crmakcn: Stichting M ichiel de Ruy ter. NL30ABNA0642~67582
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De vond st "a n hl'.! plaatje van .lan1h:1 l\ilaria Parkcr \\as lwt hq~i11 van h1.:t pru jcct
"h ij1.ct1i11gc11 crypt".
Tot 18()5 1.ijn 5-+ pn~o nc n hij gl'1.L'I in de crypt van l.t Ad111 (ien rvl.A. di..: Ruyter. 1:.,: 11 di..:cl is nog
aa11we1.ig in de ve1,.amc lki stc11 aa n \\'l'ctv.ijdl'n van de kist v:1n Michiel.

De naamplaat van .J M Parker is het eni ge ori ginele . De overige worden nieuw gemaakt. Om dit
unieke project te bekostigen vragen wij donaties. Voor een donatie van tenminste 200 euro mag de
naa m van de donateur op de achterkant(!) van een plaatje worden bijgeschreven . Daarmt.>e worot
ttpt:Jl,uldtl.mp/db434Mbad7b/herdenklng-onthulllng-15•ftb•20?t•2f3d4888c2
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diens donatie voor altijd aan hel bord gekoppeld. U kunt, ind ien u hiervan gebruik wenst te maken.
contact met ons opnemen via stichting(q dcruy tcr.orr

Hel aantal beschikbare bordjes is uiteraard beperkt.
Ook indien u hieraan op voorhand wilt bijdragen kan di t ovv "donatie naa mbord crypt "
Stichti ng M ichiel de Ruyter. reknr NL30A BNA0642367582

De status van de overige projecten aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is als volgt:

• .6.filgen op Zoom : Dit project staat tijdelijk op "pauze". Er is nog steeds veel
enthousiasme aan beide zijden voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de
wijk waar de hoeve van de grootouders van Michiel heeft gestaan. Echter is
momenteel de besluitvorming aan gemeentelijke zijde nog niet op een punt
waar wij kunnen bijdragen.

• Syracuse: er zit goede voortgang in het memoreren van het offer, dat Michiel
bracht in 1676 in de wateren rond Sicilië. Het overleg over de keuze van een
respectvolle plek in Syracuse, waar zijn ingewanden in de nabijheid zijn
begraven, vordert gestaag. Zodra wij meer kunnen delen zal dat zeker
gebeuren. Donaties voor het ontwerpen en opdracht geven voor een stenen
wandbord worden absoluut op prijs gesteld. Dit project verloopt uitstekend en
sneller dan verwacht.
• Rampjaar 1672: Onze stichting heeft zich in de persoon van onze voorzitter en
een bescheiden financiële participatie gecommitteerd aan de landelijke
stichting ter herdenking & viering van het Rampjaar 1672. Deze
landelijke stichting beoogt alle initiatieven door lokale, reg ionale en themagerichte organisaties te coörd ineren. Twee hoofdpersonen spelen immers een
cruciale rol in het Rampjaar 1672: Prins Willem 111én Michiel de Ruyter. Ons
boegbeeld hield tijdens vier zeeslagen stand tegen de Engels-Franse vloot en
op de Waterlinie tegen oprukkende legers. Door onze participatie weten wij
ons gegarandeerd van een rol voor Michiel tijdens de evenementen gedurende
de periode van het voorjaar 2022 - najaar 2023. U gaat hier de komende jaren
meer over horen.

Hebt u vrienden of kennissen waarvan u vermoed, dat zij deelname aan onze projecten op
prijs stellen, deelt u deze nieuwsbrief dan via social media of email. Voor vragen kunt u
ook contact met ons opnemen: stichting @deruyter.org

hffps://mallchl,mp/db434f1bad7b/herdenklng-onthulllng-15•feb-20?e=213d4963c2
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