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Herdenkingsconcert Jules Schelvis
Op 3 april 2017, precies één jaar nadat Jules Schelvius overleed, wordt in de Augustinuskerk te
Amstelveen een herdenkingsconcert georganiseerd door Stichting Nationale Herdenking Joure in
samenwerking met Stichting Sobibor. Het feit dat er veel parallellen te trekken zijn tussen de
geschiedenis van 75 jaar geleden en het heden, verplicht ons bijna regelmatig stil te staan bij de
herdenking van Jules en zijn levensopdracht.
De keuze van de werken is gebaseerd op de betekenis van zijn persoon en werk én op mystiek
en symboliek. Niet overal zijn antwoorden te vinden…en waar woorden verstommen, spreekt de
muziek. Het leven is een mysterie, waar het vandaan komt, hoe het geleefd wordt en waar we
naartoe gaan. Elk mens beleeft een innerlijke strijd: in het maken van keuzes, in het bepalen van
hoe hij of zij wil leven, en hoe hij of zij zich dienstbaar wil maken voor de medemens en naaste.
Voor de pauze van het concert zullen Maarten Eddes (voorzitter van Stichting Sobibor), Rozette
Kats (vriendin en begeleidster van Jules) en Kim la Croix (kleinkind van Jules) een korte
herinnering aan Jules Schelvis ophalen en ingaan op de maatschappelijke betekenis van zijn
nalatenschap. Hierbij is steeds één bijpassend muziekstuk geprogrammeerd.
Na de pauze wordt het Requiem van Mozart uitgevoerd. Een Requiem is per definitie een
mysterieus werk, want het gaat over een reis waarvan we de bestemming niet kennen:
de dood. Die van Mozart is de beroemdste en meest raadselachtige en vol met mythes. Elk
tijdperk heeft er zijn eigen kijk op.
Kaarten voor het concert bedragen € 10, per persoon. Donateurs van de Stichting Sobibor
betalen € 5, per persoon.
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Als u dit concert wilt bijwonen verzoeken wij u vriendelijk een email te sturen aan
opmaatvermaning@hetnet.nl met daarin:
 Uw naam
 Het aantal kaarten dat u wenst te bestellen
 Vermelding van uw donateurschap van de Stichting Sobibor
Kaarten kunnen vanaf één uur voor aanvang van het concert worden opgehaald en dienen ter
plekke contant te worden betaald. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Reserveer
uw kaarten daarom bij voorkeur vóór 1 februari 2017. Reserveringen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.
Foto: Jules Schelvis bij concert ‘Er reed een trein naar Sobibor’ in het Vredespaleis (foto Ronald
Huffener).

Herdenkingsreis Sobibor (10 t/m 13 mei 2017)
Zoals elk jaar organiseert de Stichting Sobibor een herdenkingsreis naar Sobibor in het voorjaar.
Dit jaar zal de reis plaatsvinden van 10 t/m 13 mei 2017. De kosten van deelname bedragen
ongeveer € 550 per persoon, wellicht minder, we wachten nog op antwoord van enkele
subsidieaanvragen. Het reisprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit (onder voorbehoud):
Woensdag 10 mei vliegen wij naar Warschau en bezoeken wij het Polin museum over de Pools
Joodse geschiedenis.
Donderdag 11 mei bezoeken we de synagoge van Wlodawa en gaan we naar Sobibor voor een
bezoek aan de Gedenklaan en een herdenking.
Vrijdag 12 mei vertellen we het verhaal en volgen we de weg van Joden van Wlodawa naar
Sobibor. Deze dag worden wij vergezeld door Poolse scholieren wat aansluit bij de educatieve
doelstellingen van onze stichting.
Zaterdag 13 mei reizen wij terug naar Amsterdam.
Meer informatie vind u op onze website: http://www.sobibor.org/herdenkingsreis/ of u kunt contact
opnemen met Maarten Eddes (maarten.eddes@sobibor.org). U kunt zich bij hem ook opgeven
voor de reis.

Herinrichting
In de laatste maanden zijn er stappen gemaakt met de herinrichting van voormalig
vernietigingskamp Sobibor. Wij kunnen de volgende voortgang melden:
• Het afschermen van de asvelden zal begin dit jaar starten en afhankelijk van het weer zal dit in
het eerste kwartaal worden afgerond. Het kwam regelmatig voor dat bezoekers kleine
botscherven in het gras van de asvelden vonden, het is daarom belangrijk dat deze velden zo
snel mogelijk worden afgeschermd en afgedekt. Dit betekent dat bezoekers in de toekomst niet
meer naar de asheuvel kunnen lopen maar vanaf een afstand naar de asheuvel en velden
kunnen kijken.
• De aanbesteding voor de bouw van het nieuwe museum wordt begin dit jaar opgestart en men
hoopt dan later dit jaar de bouw van het museum te starten
• In het najaar van 2016 zijn er verdere opgravingen geweest rond de barak in Kamp 3 naast de
gaskamers en is er gezocht naar de kappersbarak. Deze opgravingen zijn afgerond, het wachten
http://www.sobibor.org/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=7&wysijap=subscriptions
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is nog op het eindrapport.
• Er zijn gesprekken gaande om de parkeerplaats niet meer direct naast het museum te plaatsen.
De Stichting Sobibor is verheugd dat er stappen worden gemaakt en in het bijzonder dat de
asvelden worden afgeschermd en afgedekt.

Vacature voor Fondsenwerver
Het bestuur van de Stichting Sobibor is een kleine vrijwilligersorganisatie die naast betrokkenheid
van hun bestuursleden verwacht dat zij actief meedenken over de invulling van visie en missie
van de stichting.
Om o.a. onze educatie programma’s (jeugdconferentie en docentenprogramma) te financieren zijn
wij op zoek naar een Fondsenwerver. Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie bij onze
stichting? Meldt u zich dan aan per email via info@sobibor.org. Graag ontvangen wij uw motivatie
en (korte) CV. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie vóór 15 februari.

Nieuw adres
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat onze website verhuisd is naar: www.sobibor.org. Ook
ons email adres is aangepast, u kunt ons voortaan bereiken op: info@sobibor.org.

Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?
Dat kan op onze website met een paar klikken met de muis.
Zie de paypalknop links onderaan op de pagina: http://www.sobibor.org/worddonateur

www.sobibor.org
info@sobibor.org
Correspondentieadres: Stichting Sobibor, Postbus 51261, 1007 EG Amsterdam.
Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening ING 3302525 te Amsterdam
Internationaal betalingsnummer NL03INGB0003302525
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