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Alternatief herdenking
& onthullen mysterie
In deze tijden van Covid-19 hebben wij
gezocht naar een alternatief voor de
herdenking, zoals wij dat de afgelopen
jaren telkens deden. Het is een YouTube
video geworden!

Daarnaast ontvingen we recent een brief,
waarin een eeuwenoud mysterie wordt
opgelost...

@MdeRuyterNL op Twitter, FB, Instagram

Jaarlijkse herdenking bij praalgraf M.A. de Ruyter

Als alternatief zal op zaterdag 20 februari om 12.00 op YouTube een video live gaan waarin onze
voorzitter u meeneemt in de crypt en de Hongaarse consul Ádám Bágyi het verhaal van de
predikanten en wat het tot in het heden voor Hongarije betekent, uitlegt.

Dit jaar komt een belangrijke bijdrage van ons lid extraordinaire VADM bd Matthieu Borsboom. Hij
onthult een mysterie, dat al 350 jaar rond de dood van Michiel bestaat en waar, door zijn contacten
bij het Vaticaan, nu eindelijk antwoord komt op een eeuwenoude queeste.

Volg de link en neem de tijd om u mee te laten slepen naar de Middellandse Zee in de 17e eeuw.
Mysterie onthuld

Impressie van de opname YouTube video

Met dank aan de Nieuwe Kerk, Lisette Forbes Wels en Marlies Kleiterp voor de gelegenheid mee te
liften op hun productie voor de Vrienden en Jeroen Stoop van Studio Kun voor de technische
uitvoering.

Zonder deze samenwerking was het voor ons niet mogelijk geweest zo'n project te bekostigen in een
periode waarin wij onze gasten weinig tastbaars kunnen bieden. 

De kosten van deze productie zijn voor onze stichting ondanks de bereidwillige medewerking toch
een aardige belasting gebleken. Mocht u ons willen steunen, dan stellen wij een donatie aan onze
culturele ANBI Stichting uiteraard zéér op prijs. (check de aftrekbaarheid van uw donatie)

Indien u wilt bijdragen kan dit ovv "donatie herdenking 2021" aan
Stichting Michiel de Ruyter, reknr NL30ABNA0642367582

Canon van de Marine
VADM bd Matthieu Borsboom bood onze voorzitter een eerste exemplaar aan van het Canon van de
Marine, wat hij samen met Anne Doedens heeft geschreven en uitgegeven wordt door Walburg Pers.
Deze prachtige uitgave is te verkrijgen bij uw lokale boekhandel via Click&Collect.

Status overige projecten

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

Bergen op Zoom: Dit project staat tijdelijk op "pauze". Er is nog steeds
enthousiasme aan beide zijden voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de
wijk waar de hoeve van de grootouders van Michiel heeft gestaan. Covid-19
zorgt voor enige terughoudendheid mbt voortzetting van dit project.
Rampjaar 1672: De stichting, die ten doel had deze activiteiten voor 2022 te
coördineren is opgeheven. Het bleek een onnodige constructie voor een
samenwerking tussen diverse partijen die ook zonder uitstekend verloopt. De
voorbereidingen gaan onverminderd door, al wordt uiteraard rekening
gehouden met Covid-19. Dit maakt het verkrijgen van fondsen lastiger, het
gestructureerd plannen onzeker en de communicatie niet eenduidig. Wij
vragen uw geduld en vertrouwen in de wetenschap, dat wij het uiterste zullen
doen om het Rampjaar 1672 op een respectvolle en indrukwekkende wijze te
memoreren. Rekening houdend met de wijze waarop velen de huidige crisis
beleven.

Onze voorzitter heeft recent de Gouden Medaille van Verdienste van Hongarije
toegekend gekregen door President János Áder. Onder strikte corona-
condities reikte de Hongaarse ambassadeur de medaille uit.

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

Deel Tweet Verstuur

Copyright © 2021 Stichting Michiel de Ruyter, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://youtu.be/hAinsd7QnFo
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F269b330d9951%2Fherdenking-onthulling-15-feb-4415317
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F269b330d9951%2Fherdenking-onthulling-15-feb-4415317
http://twitter.com/intent/tweet?text=Herdenking+2021%3B+mysterie+opgelost%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F269b330d9951%2Fherdenking-onthulling-15-feb-4415317
http://twitter.com/intent/tweet?text=Herdenking+2021%3B+mysterie+opgelost%21:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F269b330d9951%2Fherdenking-onthulling-15-feb-4415317
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=cd051963778dbc563ef37d876&id=b97c411d66&e=%5BUNIQID%5D
http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=cd051963778dbc563ef37d876&id=b97c411d66&e=%5BUNIQID%5D
http://eepurl.com/NoFP1
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=cd051963778dbc563ef37d876&id=e5136f793f
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=cd051963778dbc563ef37d876&id=e5136f793f
javascript:;

