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De herdenkingsbijeenkomst vond in 2020 plaats op 4 mei onder de bijzondere 

omstandigheden van de coronacrisis. De coronamaatregelen van de overheid hadden 

tot gevolg dat het niet mogelijk was met publiek fysiek bij elkaar te komen bij het 

Monument voor de Joodse Kinderen. In plaats daarvan is er op genoemde datum in 

nauw overleg met de gemeente Laren, in het bijzonder burgemeester Nanning Mol, 

een livestream herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. 

Bijkomend voordeel hiervan was dat belangstellenden van over de hele wereld de 

herdenking digitaal konden bijwonen. 

 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 4 mei was veel overleg noodzakelijk. Een 

afvaardiging van het bestuur onderhield contact met Scholengemeenschap Laar & 

Berg i.c. rector Loes IJkelenstam in de aanloop ernaar toe.  

Pakkend Media Produkties uit Hilversum heeft hieraan belangeloos meegewerkt, 

evenals fotograaf Hans van Goozen. 

Sprekers waren Loes IJkelenstam, rector van de Scholengemeenschap Laar & Berg, 

Ineke Hilhorst, bestuurslid van de Stichting Monument van de Joodse Kinderen en 

Rob Heijmans die de Holocaust overleefd heeft.  

Twee leerlingen droegen zelfgeschreven gedichten voor, een andere leerling speelde 

een zelf gecomponeerd stuk op de saxofoon. Docent Benedict Weisser en Voorganger 

Amir Betsalel reciteerden gebeden. 

 

De Stichting heeft mede namens Scholengemeenschap Laar en Berg vele persoonlijke 

uitnodigingen verstuurd waarin op de livestream is geattendeerd. Lokaal werden de 

kranten en de sociale media geïnformeerd. Deze hebben er in positieve zin aandacht 

besteed.  

 

De Stichting heeft opnieuw alle leerlingen van de 3e klassen van Laar en Berg 

voorzien van het boekje ‘De Slag om de Berg-Stichting, waarin de geschiedenis van 

de Berg-Stichting is beschreven door Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest.  

 

Onder het kopje Herdenkingen op deze site, vindt u een fotoverslag van de recente 

Herdenkingsbijeenkomst en de link naar de livestream.  

 

Dankzij een gulle gever wordt er gewerkt aan een Engelse vertaling van het boekje 

‘De slag om de Berg-Stichting’. Het zal begin 2021 als E-book verkrijgbaar zijn. De 

lay-out (door Schaapherder Design) zowel als de concept vertaling zijn gesponsord. 

Studio Berry Slok is zo genereus om het oorspronkelijke InDesign ter beschikking te 

stellen. 

 

De Stichting heeft voor de komende jaren – tot 2023 -  een beleidsplan. Zie hiervoor 

elders op deze site. 

 


