Betreft: donatie 2018

Ellecom, 28 maart 2018

Geachte heer/mevrouw,
Onze vorige herdenking in 2017 voor Slachtoffers van de Japanse Zeetransporten op
Bronbeek ligt alweer zeven maanden achter ons. Wij kijken terug op een sfeervolle
herdenking met bijzondere toespraken van oud-minister Janine Hennis-Plasschaert, en
de nabestaanden Will van Corput en Jan Verstraaten. Tijdens de ceremonie zong
Wouter Muller twee eigen geschreven en gecomponeerde herdenkingsliederen
Was u verhinderd dan kunt alles terugzien en lezen op onze website: www.shsjz.nl).
Het bestuur is verheugd dat er nog steeds een niet-aflatende interesse voor onze
jaarlijkse herdenking is en dat men ingenomen is met het samenzijn rond ons prachtig
uitgebreide monument met 182 namen van de Hellships. Herdenken in “een zee van
namen” wordt met dit monument persoonlijk, maar ook tastbaar en dus emotioneler.
Gevoelens die we na afloop in de Kumpulan met elkaar kunnen delen.
De herdenking blijft daardoor belangrijk voor alle honderden nabestaanden en andere
betrokkenen, en is een bewijs dat ook dit onderdeel van onze Indische geschiedenis
niet vergeten mag worden.
Dit alles kan natuurlijk alleen maar tot stand komen dankzij uw donatie en de op alle
vlakken royale medewerking van Bronbeek.
Wij hopen, dat U daarom (ook) dit jaar ‘onze’ SHSJZ wilt (blijven) ondersteunen met
uw donatie. Ieder bedrag is welkom op: NL 55 TRIO 0254815332 t.n.v. SHSJZ o.v.v.
donatie 2018.
Daarnaast vermelden wij vast dat de jaarlijkse herdenking dit jaar gehouden zal
worden op zaterdag 8 september 2018 bij ons monument te Bronbeek (Arnhem).
Begin juli 2018 zult u de uitnodiging per mail of per post ontvangen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons uw mailadres door te geven als u de afgelopen jaren
de uitnodiging per post hebt ontvangen, terwijl u wel een mailadres hebt.
Mocht uw aanmelding problemen opleveren of hebt u andere vragen, belt u dan gerust
met de organisatie in Bronbeek tel. 026-0000000 óf met onze secretaris mw. Harwig:
020-6461531 of 06-15022131.
Mailen kan ook op onze NIEUWE mailadres van de SHSJZ: info.shsjz@gmail.com
Met hartelijke groeten,
drs. Heiko Roelfsema (voorzitter)

