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Achtergrond informatie project: 
Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Op 27 
januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét 
internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen 
gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan 
Roosegaarde: LEVENSLICHT. 
 
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen 
belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In 
gesprek met Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van 
LEVENSLICHT. Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal 
slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. 

Na een landelijke onthulling wordt in elke betrokken gemeente een deel van de stenen 
tentoongesteld. In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ in 
licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet 
blijven. Zo’n 170 gemeenten hebben zich op dit moment aangemeld. Het is de 
verwachting dat onze gemeente zo’n 600 stenen, van totaal 60 kilo zal ontvangen uit het 
tijdelijk lichtmonument van Daan Roosegaarde. 

Achtergrond informatie voor onze gemeente: 
De periode van 22 januari tot 2 februari 2020 is landelijk de herdenkingsperiode.  
Deze landelijke lijn wordt gevolgd. 
 
Er zijn totaal 125 Joodse slachtoffers in Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Dit aantal is 
geverifieerd met de Stichting Doetinchem Herdenkt.  
 
Persberichten over Levenslicht worden door de gemeente Doetinchem opgesteld en 
uitgestuurd. 
 
Tijdens de gehele herdenkingsperiode zal het voorportaal de Catharinakerk van 9.00 uur 
tot 17.00 uur geopend zijn. Belangstellenden zullen de gelegenheid hebben om het 
monument te zien vanaf de stilteplek. In overleg met Stichting Doetinchem Herdenkt 
zullen op andere momenten als de 3 herdenkingsmomenten de Catharinakerk ook 
geopend zijn.  
 
Bijgaand programma is samengesteld in overleg met Catharinakerk Cultureel en Stichting 
Doetinchem Herdenkt. Het programma wordt ook afgestemd met de Nederlands 
Israëlitische Gemeente De Achterhoek (NIGA). 
 
Na afloop van de herdenkingsperiode zullen de stenen opgeslagen worden bij de Buha 
zodat er een goede invulling voor gevonden kan worden. 
 
De gemeente Doetinchem heeft de aanschaf van het Levenslicht (monument) bekostigd. 
De gemaakte kosten voor koffie en thee tijdens bovenstaande momenten zullen door de 
gemeente betaald worden.  
 
Tijdens de verschillende momenten zal een fotograaf aanwezig zijn. 
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1e moment woensdag 22 januari: opening herdenkingsperiode 
Locatie: Catharinakerk & Joods monument 
 
Tijdstip van zonsondergang is deze dag om 17.04 uur.  
 
Programma: 
 

Tijd Wat Wie 

Ma 20 of di 
21 januari 

Afleveren 600 stenen lichtmonument 
‘Levenslicht’ 
 
3 losse verpakkingen van 20 kilo 
 
 

Afleveren gebeurt in overleg 
met Jan Terbeek (beheerder 
Catharinakerk) 
 

Uiterlijk 22 
januari 15.00 
uur 

475 stenen liggen in de Catharinakerk. 
 
 
125 stenen liggen verspreid over de  
9 roosters op het Joodsmonument. 

Henk Schutman  
Karel Berkhuysen 
 
Henk Schutman  
Karel Berkhuysen 
Buha wijkwacht 
 

15.45 uur 125* kinderen verzamelen in 
Catharinakerk en krijgen uitleg 
programma. 
 

Karel Berkhuysen 
Henk Schutman 
 
 

16.00 uur Inloop gasten  
 

16.15 uur Speech Burgemeester Mark Boumans 
 

16.20 uur 125 kinderen lopen naar Joods 
monument. Kinderen gaan rond 
monument staan. 
 

125 kinderen 
Karel Berkhuysen 
Henk Schutman 
 

16.25 uur Eerste steen wordt door 
kinderburgemeester van rooster 
afgehaald en naar Levenslicht 
monument in Catharinakerk gebracht. 
 

Kinderburgemeester Juliette 

16.26 uur Bij neerleggen steen op monument  in 
kerk wordt naam van 1 van de 125 
Joodse slachtoffers genoemd (naam en 
leeftijd) 

Voorzitters of 
vertegenwoordigers van de 
verschillende fracties (11) 
 
De laatste namen door 
burgemeester Mark Boumans 

16.32 uur Daarna lopen de 124 andere kinderen 1 
voor 1 met 1 steen van het Joods 
monument naar Catharinakerk. 
Tussen ieder kind is ongeveer 20 meter. 
Bij neerleggen steen wordt elke keer 
naam van Joods slachtoffer (met leeftijd) 
genoemd. 
 

124 kinderen 
 
Karel Berkhuysen 
Henk Schutman 
 

16.55 uur Voordracht lied ‘Ruheplatz’.  Klein Holtekoor 
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Tijd Wat Wie 

 

17.04 uur Tijdstip zonsondergang  

17.05 uur Ontsteken Levenslicht 
 

Burgemeester Mark Boumans 
Kinderburgemeester Juliette  
 

17.07 uur Lied 
 

Klein Holtekoor 

17.15 uur Einde officiële ceremonie 
& aanbieden koffie/thee 
 

 

17.16 uur Aanwezigen worden in de gelegenheid 
gesteld om het monument te 
bezichtigen/bekijken. 
 

 

19.30 uur De Catharinakerk blijft open tot 19.30 
uur. 
 

Frederik Hillebrink, Marie-
Louise Willemsen zijn tot 19.30 
uur aanwezig. 

 
*het exacte aantal is afhankelijke van het aantal slachtoffers uit Doetinchem, Gaanderen 
en Wehl. dat wij bevestigd krijgen vanuit Stichting Doetinchem Herdenkt. 
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2e moment maandag 27 januari: herdenking bevrijding Auschwitz 
Locatie: Catharinakerk, Simonsplein 
 
Tijdstip van zonsondergang is deze dag om 17.13 uur.  
Op maandag 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.  
 

Tijd Wat Wie 

16.50 uur Inloop gasten (de kerk is op dit 
moment gewoon open voor bezoekers 
Levenslicht) 
 

 

17.13 uur Tijdstip zonsondergang 
 

 

17.15 uur Opening herdenking: korte speech. 
 
 

Burgemeester Mark 
Boumans 
 

17.20 uur Moment van stilte 
 

 

17.21 uur Muziek 
 

Elske ter Lindert 

17.24 uur Leerlingen Ulenhof college vertellen 
over reis aan Sobibor. Een van de 
leerlingen zal een lied ten gehore 
brengen. 
 

Leerlingen 

17.34 uur Muziek 
 

Elske ter Lindert 

17.37 uur Verhaal over familie Mogendorff  
 

Karel Berkhuysen 

17.45 uur Muziek 
 

Elske ter Lindert 

17.48 uur Afsluiting 
 

 

17.50 uur Einde officiële ceremonie 
Aanbieden koffie/thee 
 

 

17.51 uur Aanwezigen worden in de gelegenheid 
gesteld om het monument te 
bezichtigen/bekijken. 
 

 

19.30 uur De Catharinakerk blijft open tot 19.30 
uur. 
 

Frederik Hillebrink,  
Marie-Louise Willemsen 
zijn aanwezig. 
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3e moment beëindiging herdenkingsperiode; zondag 2 februari 
Locatie: Catharinakerk, Simonsplein 
 
Op zondag 2 februari 2020 is het landelijk einde van de herdenking met het Levenslicht. 
Tijdens de aangepaste kerkdienst om 10.00 uur in de Catharinakerk zal het monument 
Levenslicht aan het einde van de dienst gedoofd worden. 
 
Stichting Catharinakerk Cultureel heeft contact gehad met de verschillende kerken over de 
invulling van de dienst.  
 
 
 
 
 
 
Maandag 3 februari: 
In overleg met de heer Jan Terbeek zullen de 600 stenen opgehaald door de Buha. De 
Buha zorgt ervoor dat de stenen bij hun opgeslagen worden (Erik Peters, Buha). 
 
Het lichtornement, de mat en de staander zullen retour gezonden worden (Jan Terbeek). 


