Deventer, 9 juli 2022
Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van de SHSJZ nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de
“Slachtoffers van de Japanse Zeetransporten in Zuidoost Azië 1942-1945” op het Landgoed van het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB te Arnhem op
zondag 11 september 2022
Het programma - onder voorbehoud van mogelijke corona-maatregelen - zal weer op de traditionele
(pre-corona) wijze plaatsvinden. In de ochtend zal de herdenking worden gehouden bij het monument
voor de slachtoffers van de Japanse zeetransporten, gevolgd door een lunch en reünie in de Sumatrazaal
van de Kumpulan Bronbeek.
Tijdens de herdenking zullen twee sprekers het woord voeren: mw. Yvonne Keuls (schrijfster van meer
dan 90 romans, toneelstukken en televisiebewerkingen) en dhr. Michel Fanoy (nabestaande).
De plechtigheid zal tevens via livestream te volgen zijn via link:
www.arvideo.nl/bronbeek11september
Na afloop van de herdenkingsplechtigheid kunt u deelnemen aan een Indische maaltijd. Ook dit jaar kan
de SHSJZ u deze maaltijd tegen zeer gereduceerde prijs van €5,- aanbieden.
U kunt zich voor deze herdenking en maaltijd 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 voorlopige programma van deze dag ontvangt u hierbij in de bijlage.
LET OP: aangezien het mogelijk is dat er op het laatste moment coronamaatregelen van kracht kunnen
worden, adviseren wij u dringend om de avond voor de herdenkingsdag op onze website www.shsjz.nl
of Facebookpagina te kijken of de herdenking doorgaat.
De maaltijdbonnen zullen op 11 september in de Kumpulan voor u klaarliggen. U bent vanaf 9:45 uur
welkom in de Kumpulan van Bronbeek. De herdenking zal stipt om 11.00 uur aanvangen. Wij
verzoeken u om rond 10:45 plaats te nemen bij het monument.
Tot slot willen wij bedanken voor de vele donaties aan onze stichting de afgelopen jaren. De SHSJZ
blijft 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 Deventer o.v.v. “Donatie 2022”.
Wij hopen u op 11 september te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
drs. Heiko Roelfsema,
voorzitter SHSJZ

