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jaarverslag 2017 

colofon 

Stichting Joods Monument Ede 

Van Eeghenboslaan 6, 6711 EB Ede 

www.stichtingjoodsmonumentede.nl 

Email: info@stichtingjoodsmonumentede.nl 

IBAN: NL60RABO0307803740 

KvK: 63265133 

Bestuursleden 2017: 

Voorzitter:                     Pieter Renkema/Eric Mackay 

Vicevoorzitter:              Eric Mackay 

Secretaris:                      Noor Hellmann 

Penningmeester:          Rivka van Ooijen/Frank Overweg 

Lid (fondsenwerving)   Elianne Rookmaaker 

Lid:                                  Judith Bosman 

 

Veranderingen binnen het bestuur 

In 2017 vonden belangrijke veranderingen plaats binnen het bestuur: bestuursleden zijn vertrokken 

en een nieuw lid is toegetreden.  Eind 2017 bestond het nieuwe bestuur uit vijf leden: Eric Mackay 

(voorzitter), Frank Overweg (penningmeester), Noor Hellmann (secretaris), Elianne Rookmaaker, 

Rivka van Ooijen. 

We hebben afscheid genomen van twee bestuursleden die betrokken waren bij de oprichting van het 

monument:  Pieter Renkema gaf te kennen dat hij zich eind van het jaar wilde terugtrekken als 

voorzitter en ook zou terugtreden als bestuurslid omdat hij veel in het buitenland is en daardoor zijn 

taak in het bestuur onvoldoende inhoud kan geven. Eind november 2017 droeg hij het 

voorzitterschap over aan Eric Mackay, die tot dat moment vicevoorzitter was.  

Judith Bosman besloot zich eind van het jaar terug te trekken uit het bestuur wegens 

gezondheidsredenen. Tot september  heeft zij werk verricht als interim-penningmeester nadat 

bestuurslid Rivka van Ooijen haar taak als penningmeester had neergelegd.  

Het bestuur is Judith en Pieter zeer erkentelijk voor hun formidabele inzet en betrokkenheid bij het 

joods monument Ede. 

In de loop van het jaar is Frank Overweg benoemd tot nieuw bestuurslid. Hij heeft de functie van 

penningmeester overgenomen van Judith Bosman. Frank is betrokken bij het monument omdat het 

ook een gedenksteen is voor zijn broertje en zusje die in Ede zaten ondergedoken en daar na verraad 

zijn opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. 

Rivka van Ooijen, die aan het begin van het jaar penningmeester was totdat zij haar taak overdroeg 

aan Judith Bosman, is bestuurslid gebleven. 
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Holocaustherdenking 

In samenwerking met de gemeente Ede organiseert Stichting Joods Monument Ede jaarlijks een 

herdenkingsbijeenkomst waar met genodigden en belangstellenden wordt stilgestaan bij de Joden 

die in de gemeente Ede slachtoffer zijn geworden van de nazi’s. De herdenking bij het Joods 

monument in het Memorial park in Ede vond in 2017 plaats op 29 januari. Burgemeester Cees van 

der Knaap, die de afgelopen jaren een toespraak hield bij het monument, was ditmaal verhinderd. De 

honneurs werden waargenomen door locoburgemeester en wethouder Leon Meijer. Hij hield een 

indrukwekkende toespraak, waarna kransen werden gelegd namens de stichting en de gemeente 

Ede. Het was de vijfde herdenking sinds de oprichting van het monument in 2012. De opkomst was 

weer groter dan het jaar daarvoor. Omdat belangstellenden zich al ruim voor aanvang van de 

herdenking bij het monument verzamelen is in overleg met de gemeente besloten dat iemand van 

het gemeentehuis (of een bestuurslid) eerder aanwezig zal zijn om toezicht te houden bij het 

monument.  

Er is een mooi fotoboek van de herdenking gemaakt.  

Educatie 

De stichting hecht eraan jongeren te betrekken bij de Holocaustherdenking en zo de nagedachtenis 

van de uit Ede weggevoerde joden door te geven aan een volgende generatie. Daartoe is al voor de 

oprichting van het monument contact gezocht met het Marnix College in Ede. Dit contact heeft 

geresulteerd in een jaarlijkse bijdrage aan de herdenkingsbijeenkomst door leerlingen van 3VWO. Zij 

lezen daar de namen van de slachtoffers voor. Ook dit jaar is dat gebeurd. Om de scholieren voor te 

bereiden op de herdenking organiseert de stichting in samenwerking met de school ieder jaar in 

januari een gastles over WOII en het joods monument Ede (het betreft een persoonlijk verhaal van 

een overlevende van de oorlog die ondergedoken zat in Ede). Echter, dit jaar is de afgesproken 

gastles helaas niet doorgegaan in verband met langdurige ziekte van de betrokken 

geschiedenisdocente. 

                                                                         

4 mei 

Enkele bestuursleden van de stichting hebben de Nationale Dodenherdenking in het park bijgewoond 

en eerder die dag een krans gelegd bij het eigen monument. 

Digitaal monument 

Op initiatief van het gemeentearchief Ede en Stichting Joods Monument Ede doet een projectgroep 

onderzoek naar  Joden die in de oorlog zijn weggevoerd uit Ede. De verzamelde gegevens worden 

ondergebracht in een database. Het project vordert langzaam maar gestaag: er zijn enkele namen 

toegevoegd aan dit digitale monument. Het digitale monument is een uitbreiding van het stenen 

monument aan de Vossenakker en is te raadplegen op de site van de gemeente Ede.  
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Financiën 

Begin 2017 was het saldo €338,-. De jaarbegroting voor 2017 bedroeg € 1.500,-. Fundraising is nog 

niet echt van de grond gekomen. Wel is aan nabestaanden en andere genodigden die jaarlijks 

aanwezig zijn bij de Holocaustherdenking een brief gestuurd met het verzoek om een vrijwillige 

donatie. Dat heeft een bedrag van € 990,- aan (eenmalige) giften opgeleverd.  Ook heeft de stichting 

schenkingen ontvangen van Stichting Idee in Uitvoering (€455,-), de gemeente Ede (€455,-) en 

basisgemeenschap Exodus (€150,-). 

Dit jaar heeft de stichting bezuinigd op de kosten (€300,-) van het koor bij de herdenking in januari: 

er is contact gelegd met een nieuw koor (het koor van Christelijke Hogeschool Ede) dat gratis optrad.  

Eind 2017 was de kas aangevuld tot € 1510,- en konden leningen die door bestuursleden waren 

verstrekt terugbetaald worden. Ook reiskosten en andere onkosten van bestuursleden konden 

gedeclareerd worden. Oud-bestuurslid Pieter Renkema heeft toegezegd de komende vijf jaar de 

twee kransen die de stichting jaarlijks bij het monument legt te zullen bekostigen.   

 

 


