
 
 

      
 

 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de opening van de 
fototentoonstelling “THROUGH OTHERS’ EYES” op zaterdagmiddag 3 september 2016 
om 15.30 uur in de Christus Triumfatorkerk te Den Haag.  

 

De opening vindt plaats in de kerkzaal, ingang Juliana van Stolberglaan 154 (hoek Laan van 
Nieuw Oost Indië).  

Het programma is als volgt: 

 Welkom door Ruud Stiemer, predikant van de Christus Triumfatorkerk. 

 Openingstoespraak door wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale zaken, 

Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport. 

 Introductie door Willem de Vos, penningmeester Vrienden van Givat Haviva 
Nederland, met als titel: 'Givat Haviva, een lichtpunt in een roerig Midden-Oosten’ 
met gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 Muzikaal intermezzo door Timora Rosler, violiste uit Israël. 

 Korte lezing door Marianne van Praag, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente. 

 Uitnodiging tot het bekijken van de expositie onder leiding van Paul Wessels. 

 Koffie/thee en lekkers om circa 17.00 uur. 

Na de opening is de tentoonstelling te zien op de zaterdag 10 september (Open 
Monumentendag) en 17 september om 10.00 – 17.00 uur.  

Op zaterdag 24 september om 20.15 uur is er een benefietconcert ten gunste van Givat 
Haviva. Hiervoor zult u een afzonderlijke uitnodiging ontvangen.  

Givat Haviva is een instituut in Israël, dat reeds 60 jaar doeltreffende vredesprojecten levert. 
Eén van de goed lopende programma’s om gezamenlijke activiteiten tussen Joden en 
Arabieren in Israël te laten plaatsvinden is het fotoproject “THROUGH OTHERS´ EYES”. 
Jongeren en/of vrouwen leren elkaar kennen in een fotocursus en maken vervolgens foto’s 
bij elkaar thuis. De deelnemers kijken als het ware met het oog van de ander naar de ander, 
zichzelf en de wereld waarin zij leven. Een selectie van deze foto’s zal worden getoond in de 
Christus Triumfatorkerk.  

Zie ook www.givat-haviva.nl voor verder informatie over dit vredesinstituut. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. De activiteiten van Givat Haviva zijn meer dan ooit 
nodig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Vrienden van Givat Haviva Nederland: 

Mw. L. C. Cramwinckel-Bloch, secretaris 

Telefoon: 06 17234543 

e-mail: vrienden@givat-haviva.nl 

IBAN: NL72RABO0350030146 

http://www.givat-haviva.nl/
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