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We gaan voor een herdenking in 2022!!

Herdenken & vieren
Vieren, dat we weer bij elkaar mogen zijn
en herdenken

zoals we de voorgaande

jaren hebben mogen doen.
De Hongaarse

predikanten

recente ontdekking
ingewanden

en onze

van de lokatie van de .

komen aan bod.

Met hoeveel gasten we dit kunnen
uitvoeren blijft nog even spannend.

@MdeRuyterNL

Jaarlijl\se

herdenking

op Twitter, FB, Instagram

bij praalgraf IVI.A. de Ruyter

Het afgelopen jaar hebben we u deelgcnoot gemaakl van onze ontdckking. Oat we hiermce de gcschiedenis mogclijk
hebben herschreven en hoe we tot deze conclusie zijn gekomen krijgt u op zaterdag 12 februari 2022 te 11Oren.
Volg de link cn nccm dc tijd

0111 U

mcc te latcn slcpcn naar dc Middellandse Zcc in de 17e eeuw.
MY.sterie onthuld

Uileraard komen de bevrijdde Hongaarse predikanlen ook aan bod en zal een kranslegging bij het praalgraf worden
georganiseerd.
Daml1a is er gelegenheid af te dalen in de crypt voor een blik op de kist waar de gemummificeerdc

ovcrblijfselen van

de Ruyler nog stceds in liggen. Het in 2020 geplaatste wandbord met dc namcn van al dicgenen die over dc ccuwen
https:llmailchi .mp/8b53538abec6lherdenking-onthulling-15-feb-45257
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Programma, aanmelden, beta len en bevesti~ling

Zaterdag 12 februari 2022
Programma:
•

16.30 inloop via Mozes & Aaronstraat 4 (Kerkmeesterkamer)

•

17.00 aanvang (Iezingen)

•

17.45 kranslegging

•

18.00 bezoek crypt

•

19.00 einde

lndien u zich wilt aanmelden kan dit door
•

15 euro RR.over te maken naar

• Stichting Michiel de Ruyter, reknr NL30ABNA0642367582
• ovv <12feb> <groepsnaam>

<aantal personen>

• evt email ter ondersteuning van uw aanmelding
Aangezien het niet bekend is, wat de maatregelen ons tzt toestaan is het aantal aanwezigen niet te voorspellen. Om
die reden is besloten als bovengrens de zaalcapaciteit

(300p) aan te houden en iedereen de gelegenheid te geven zich

I.cmcldcn. l-Iet aantal aangcmelden (volgorde binnenkomst bctaling) zal regelmatig via social media gedecld worden.
Blijken meer mensen aangemeld dan toegestaan is, dan zal een week voor de herdenking, niet later dan 5 februari
2022, aangegevcn worden welke datum van overboeking aangehouden is als grens voor aanwezigheid. (daarvoor
overgemaakt = aanwezig, ema

= helaas

te laat)

Bij twijfel klint u ons altijd via email benaderen; stichting@deruyter.org
Uw betaling zal in het geval u afvalt omgezet worden in een dankbaar

ontvangen donatie. Er vindt dus GEEN

restitutic plaats. Hou hicrmcc svp rckcning zodra u bcsluit ovcr te mal,cn.
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