Amsterdam, 8 juli 2019
Geachte heer/mevrouw,
Dit jaar zal op niet zoals voorgaande jaren op zaterdag, maar op zondag 15 september 2019
op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem de
jaarlijkse herdenking worden gehouden bij het monument voor de slachtoffers van de Japanse
zeetransporten. Het monument dat in 2015 is uitgebreid met de namen van 182 Hellships.
Tijdens de herdenking zullen twee sprekers het woord voeren: dhr. Kester Freriks (schrijver en publicist/
kunstredactie NRC) tevens auteur van het boek Tempo Doeloe (2018) en mw. Rachel de Vries
(nabestaande van burgerslachtoffers van Hellships).
Na afloop van de herdenkingsplechtigheid kunt u tijdens de reünie deelnemen aan een Indische maaltijd
in Kumpulan Bronbeek. Ook dit jaar kan de SHSJZ u deze maaltijd tegen zeer gereduceerde prijs van
€5,- aanbieden.
U kunt zich voor deze herdenking aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier ingevuld bij
voorkeur te mailen naar het gewijzigde mailadres: info.shsjz@gmail.com of per post op te sturen naar:
KTOMM Bronbeek, t.a.v. St. Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem, Telefoon: (026) 376 35 78
Het volledige programma van deze dag ontvangt u hierbij in de bijlage.
Tevens verwijzen wij u naar onze website: www.shsjz.nl
De maaltijdbonnen zullen op 15 september in de Kumpulan voor u klaarliggen. U bent vanaf 10.00 uur
welkom in de Kumpulan van Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.
De herdenking zal stipt om 11.15 uur aanvangen.
Tot slot willen wij zeer bedanken voor de vele donaties aan onze stichting. De SHSJZ is voor de
organisatie van deze herdenking financieel hiervan afhankelijk. Ook dit jaar is uw donatie daarom meer
dan welkom. U gelieve uw donatie over te maken op rekeningnummer
NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v. SHSJZ te Amsterdam o.v.v. “Donatie 2019”.
Vanaf 25 mei 2018 is er een aangescherpte wetgeving rond de privacy van kracht. De SHSJZ gaat ervan
uit dat u als u zich aanmeld voor de herdenking en/of een donatie overmaakt, u tegelijkertijd
toestemming verleent om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor de administratie,
correspondentie en organisatie betreffende de doelstellingen van de SHSJZ met name de jaarlijkse
herdenking op Bronbeek.
Wij hopen u op 15 september te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Drs. Heiko Roelfsema,
voorzitter SHSJZ

AANMELDINGSFORMULIER

Herdenking 15 september 2019, Landgoed Bronbeek, Velp
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945
s.v.p. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 25 augustus 2019 inzenden naar
Ondergetekende wenst aanwezig te zijn bij bovenvermelde herdenking.
Naam……………………………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats ………………………………………………………..
Telefoonnummer……………………………….……………………………….
Email……………………………………………………………………………
Aanmelder komt met............personen
Aanmelder is zeer slecht ter been en verzoekt om een speciale parkeerplaats: Ja /Nee*
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
U kunt op 15 september in Kumpulan Bronbeek een Nasi rames maaltijd gebruiken.
Ondergetekende:
wenst.................... Nasi rames maaltijd(en) à € 5,- p.p.
wenst.................... vegetarische maaltijd(en) à € 5,- p.p.
heeft het totaalbedrag van €............... vóór 25 augustus 2019 overgemaakt op het rekeningnummer
NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v. SHSJZ o.v.v “maaltijd 15 september 2019”.
Bij de inschrijvingstafel in Kumpulan Bronbeek worden u de maaltijdbonnen verstrekt. Betaling en
reservering van de maaltijd ter plaatse op 15 september a.s. is helaas niet mogelijk.
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk, mocht u dit nog niet gedaan hebben, uw donatie 2019 ook over te
maken op rekening NL55 TRIO 025.481.53.32 t.n.v. SHSJZ o.v.v. “Donatie 2019”.
Hierbij geeft ondergetekende in het kader van de nieuwe wet privacy-bescherming toestemming
aan de SHSJZ om zijn/haar persoonsgegevens te mogen blijven gebruiken voor de administratie,
correspondentie en organisatie betreffende de doelstellingen van de SHSJZ.

Handtekening ....................................................... Naam:…………………………………….

De Stichting (SHSJZ) heeft een sterke voorkeur voor het antwoorden per e-mail:
Wilt u bovenstaande AANMELDINGSFORMULIER mailen aan:
info.shsjz@gmail.com
Per post kan ook:
KTOMM Bronbeek
t.a.v. Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Telefoon: (026) 376 35 78

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den doet.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hert doorwondt

WATER WAST HERINNERING NIET WEG

HERDENKING van de SLACHTOFFERS van de JAPANSE
ZEETRANSPORTEN in ZUIDOOST-AZIË 1942 – 1945

Zondag 15 september 2019

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek”
Velperweg 147 te Arnhem

PROGRAMMA

HERDENKING

HERDENKING van de SLACHTOFFERS van de JAPANSE
ZEETRANSPORTEN IN Zuidoost Azië 1942 – 1945

11.30 uur Aanvang herdenking bij het monument

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

Welkomst- en openingswoord
drs. Heiko Roelfsema, voorzitter SHSJZ
Het lied “De Zee” gecomponeerd door Wouter Muller
Toespraak de heer Kester Freriks,
(schrijver en kunst- en natuurredacteur NRC)

10.00 – 10.45 uur

Ontvangst met koffie/thee in Kumpulan
Bronbeek

10.45 uur

Mededelingen aan de gasten

10.50 – 11.10 uur

Plaatsnemen bij het monument

11.10 uur

Vertrek genodigden naar het Monument
Koraalmuziek

11.30 – 12.45 uur

HERDENKING (zie hiernaast)

13.00 – 16.30 uur

REUNIE:
Mogelijkheid tot het nuttigen van een
rijstmaaltijd in Kumpulan Bronbeek.
Na de maaltijd is er gelegenheid tot
informeel samenzijn in de Kumpulan met
stands en live muziek door HoorbaarZachter

Koraalmuziek
Toespraak door mevrouw Rachel de Vries,
(nabestaande burgerslachtoffers Hellships)
Koraalmuziek
Kranslegging namens overlevenden en nabestaanden omlijst door
koraalmuziek

Minuut stilte

Hoornsignaal ‘taptoe’
Hoornsignaal ‘voorwaarts’

Wilhelmus (1 en 6)
Hijsen Nederlandse vlag
Krans- en bloemlegging omlijst door koraalmuziek
Defilé

