STICHTING HERDENKING GEVALLENEN IN ZO-AZIË, 1941-1949
Secretariaat: A.J. Kok, Oorthuishoek 23, 7546 BX Enschede. :tel. 053-4760920
Bank: NL35ABNA0441805442, NL37INGB 0000279490

Enschede 10 juli 2017

Geachte mevrouw/mijnheer,
Het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen in Z.O. Azië, 1941–1949, heeft de eer en het genoegen
U uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de gevallenen tijdens de
2e Wereldoorlog in Z.O. Azië en de daarop volgende vrijheidsstrijd van de republiek Indonesië.
Op dinsdag 15 augustus 2017. Bij het ”Indië monument”, in het Blijdensteinpark aan de Boulevard 1945 te
Enschede. Ontvangst vanaf 10.15 uur met Koffie/thee.
Aanvang plechtigheid om 10.45 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door; De Twentse Politiekapel o.l.v. Willem Loff.
En het ensemble van Wouter Muller.
Wij verzoeken u vriendelijk.
1e uw aanwezigheid vooraf aan ons te melden d.m.v. de bijgevoegde antwoordkaart of per email indien u een
emailadres heeft opgegeven. U kunt daarop aangeven of u wel of geen krans wilt leggen en zo ja namens
welke organisatie.
2e Uw aanwezigheidskaart bij de ingang in de ontvangsttent. (ingevuld) te deponeren in de kaartenbak
3e In de toehoorderstent zijn stoelen van de voorste rijen voorzien van naamkaarten of
reserveringnummers. De plaatsen voorzien van een naamkaart zijn voor speciale genodigden of
mindervalide personen. De plaatsen met een reserveringsnummer, zijn bestemd voor aangemelde
kransleggers. Max. 2 per organisatie.
Kransleggers krijgen na aanmelding per email of schriftelijk, een afroepnummer toegezonden.
Parkeren kan op het terrein. Voor en achter de ’Villa’. Leden van de NATRES verwijzen u er naar.
4e Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend, indien er veranderingen zijn die voor het actueel houden van ons
uitnodigingenbestand van belang zijn, b.v. adres wijzigingen of als u geen uitnodiging meer wilt ontvangen
enz., ons dat te laten weten. Dat kan o.a. door gebruik te maken van de antwoordkaart of een email bericht.
Het werk voor de jaarlijkse Herdenking Gevallenen op 15 augustus, wordt enkel door vrijwilligers gedaan.
De huur van de tenten, de koffietafel het drukwerk etc. worden betaald uit vernoemde subsidies en donaties.
Gezien de jaarlijks stijgende kosten, is een vrijwillige financiële bijdrage van bijzonder groot belang. Opdat wij de
Herdenking ook in de toekomst op dezelfde indrukwekkende wijze voor u allen kunnen blijven organiseren.
Indien U sympathiek staat tegenover het werk van de Stichting, dan kunt U Uw vrijwillige bijdrage, storten op
ABN/AMRO 44.18.05.442 of NL37INGB0000279490, t.n.v. Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië te
Enschede. Of in de collectebus in de ontvangsttent na afloop van de herdenking.
Wij hopen dat onze donateurs dit willen doorgeven aan familie, kinderen en kleinkinderen, vrienden en kennissen.
Zodat het voor de toekomst mogelijk blijft de geschiedenis te herdenken en de lessen die hieruit voortvloeien, uit te
dragen naar de volgende generaties. De Indische projectorganisatie Nasi Idjo assisteert ons mede bij onze
voorbereidingen en levert zo een bijdrage naar de jeugd voor herdenken in de toekomst.
Het bestuur hoopt U bij de herdenking op dinsdag15 augustus 2017 weer te mogen begroeten.

A.J. Kok
Secretaris
Aanbeveling: bestelling bloemstukken/kransen: o.a. bij
"Bloemsierkunst Mimosa" Lipperkerkstraat 49, 7511 CV, Enschede Tel: 053-4305296-"
en de "De Bloemenschuur " Ootmarsumsestraat 354, 7603 AV, Almelo. Tel: 0546-861141
De activiteiten van onze Stichting worden mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Nationaal Comité 4&5 mei,
de Provincie Overijssel, Gemeente Enschede, donaties van de Gemeenten Hengelo
en van vele particulieren. Waarvoor onze hartelijke dank.

