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uitnodiging herdenking kindertransporten

Zondag 2 juni herdenking Vught
Nationaal Monument Kamp Vught en Stichting Sobibor nodigen u uit voor de
openbare herdenking van de kindertransporten op zondag 2 juni 2019. Het
ontvangst is vanaf 12.00 uur.

Uitnodiging

Nieuw bestuurslid
Gerben Hoogterp (1959) is ons nieuwe bestuurslid. Hij is geboren midden in de
voormalige joodse buurt in het centrum van Leeuwarden, precies tussen de
synagoge en Grote Kerk in. Zijn geboortehuis was de woning van de
godsdienstleraar Samuel Mendels, die vermoord is in Sobibor. Dit gegeven is
voor Gerben aanleiding geweest tot een reconstructie van het leven van
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voor Gerben aanleiding geweest tot een reconstructie van het leven van
Mendels en zijn gezin, zijn betekenis voor Leeuwarden en de gruwelijke
werkelijkheid van vernietigingskamp Sobibor. Zo kwam hij verleden jaar in
aanraking met Stichting Sobibor. Na kennismaking en enkele maanden
meedraaien is hij nu officieel bestuurslid. Inmiddels heeft hij de eindredactie van
het inmiddels verstuurde jaarverslag 2018 afgerond. Komend najaar hoopt hij
samen met zijn echtgenote met de Verdiepingsreis mee te gaan. Zijn doel is het
verhaal van Sobibor in Noord-Nederland meer aandacht te geven. Iedereen die
hiervoor ideeën heeft is welkom met hem contact te nemen.
Gerben heeft Theologie gestudeerd in Groningen. Momenteel is hij werkzaam
als geestelijk verzorger in het ziekenhuis van Heerenveen en als dominee van
de Protestantse Gemeente van Muiden.

Vooraankondiging bijeenkomst Verzetsmuseum

Noteer het alvast in uw agenda: 24 oktober a.s. hebben we weer onze jaarlijkse
bijeenkomst van de herdenking van de opstand in 1943, georganiseerd door
Stichting Sobibor samen met het Verzetsmuseum Amsterdam. Over de inhoud
van het programma zullen wij u binnenkort informeren.
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