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Uitnodiging gedenksteenlegging zondag 26 mei 2019.

Geachte heer/mevrouw/bewoner/geïnteresseerde,
Hierbij wil de Werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn u graag uitnodigen voor de
gedenksteenlegging op zondag 26 mei 2019. Op deze datum zal ook de 100e gedenksteen worden
geplaatst.
U bent vanaf 13:00 uur van harte welkom in de Julianakerk aan de Deventerstraat 91, 7322 JL te
Apeldoorn.
Om 13:30 uur zullen we vanaf de Julianakerk met verwanten, omwonenden en geïnteresseerden
naar de adressen lopen om daar ter plaatse de gedenkstenen in het trottoir te voegen.
De gedenkstenen zullen op de volgende adressen in het trottoir worden gelegd:
Wijnruitstraat 62, gedenkstenen voor Bernard Blok, Carolina Blok-Kan, Hartog Blok en Ruth
Pestachowsky.
Abrikozenweg 21, gedenkstenen voor Levie Wallage, Matthea Wallage-Halverstad, Gerhard
Wallage, Sonja Dorothea Wallage en Renate Louise Wallage.
Abrikozenweg 23, gedenkstenen worden gelegd voor Levie Bacharach, Ester Bacharach-Levitus en
Gretha Bacharach.
Cereslaan 6, gedenkstenen worden gelegd voor Hartog Hoogstraal, Henriëtte Hoogstraal-de Haan,
Herman Hoogstraal en Wilhelmina Hoogstraal.
Deventerstraat 129, gedenkstenen worden gelegd voor Berend Gustaaf Cohen, Jeannette Frieda
Cohen-Hirschel, Hartog Izak Cohen, Jozef Cohen en Marianne Cohen,.
Behalve ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust zijn de steenlegging-ceremonies
vooral bedoeld voor de eventuele nabestaanden, zij krijgen hierbij dus een belangrijke rol,
bijvoorbeeld door een korte persoonlijke beschrijving te geven van de persoon of het gezin dat
herdacht wordt, en de gedenksteen te leggen. Een steenlegging duurt in de regel 20 minuten per
adres (vaak meerdere stenen, omdat het soms gezinnen/echtparen betreft).
Toelichting op het leggen van de gedenkstenen.
Gedenkstenen worden gelegd bij huizen waaruit in de Tweede Wereldoorlog Joodse Apeldoorners
door de bezetter zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen.

Mensen die in de concentratiekampen zijn omgebracht, hebben geen graf waar ze kunnen worden
herdacht. Een Joodse uitspraak is: “Een mens is pas vergeten, als ook zijn naam is vergeten”.
De werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil er door het plaatsen van gedenkstenen voor
zorgen dat de namen niet worden vergeten. Vanuit Apeldoorn zijn in de Tweede Wereldoorlog ruim
400 Joden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De werkgroep wil in enkele jaren tijd alle
adressen, waar deze Joodse Apeldoorners hebben gewoond, voorzien van gedenkstenen.
Het leggen van gedenkstenen gebeurt niet alleen in Apeldoorn. In verschillende steden en dorpen in
Nederland, en ook elders in Europa worden deze gedenkstenen gelegd.
De gedenkstenen staan ook bekend onder de naam Stolpersteine (struikelstenen), de werkgroep in
Apeldoorn heeft er bewust voor gekozen om de stenen “Gedenkstenen” te noemen.
De gedenkstenen die in Apeldoorn worden gelegd zijn 10x15 cm met daarin gegraveerd de naam van
het slachtoffer, de sterfdatum en -plaats, en de bereikte leeftijd. Zo blijft de herinnering aan hen
levend.
We hopen u op zondag 26 mei 2019 te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Roeland Oudejans-Albers, voorzitter werkgroep gedenkstenen Apeldoorn

Voor meer info over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u terecht op de website van de werkgroep
https://gedenkstenen-apeldoorn.nl

Donatie zijn van harte welkom en kunt u overmaken naar:
Rekeningnummer: NL74 RABO 0340 1176 80
Ten name van: Messiaanse Gemeente Bracha
Omschrijving: “Donatie tbv Gedenkstenen Apeldoorn + <naam slachtoffer>” of “andere
bestemming”.

