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Welkomstwoord door Bernard Gosselink
De zomer loopt ten einde. Wij hebben niet stil gezeten in de vakantieperiode. Met behulp van
sponsoren is het ons gelukt om een locatie te vinden voor het realiseren van een pop-up
Hornemann Huis. Onder aanvoering van Martijn met zijn niet aflatende energie, zijn we aan het
werk gegaan. Dit is nog in volle gang.  

De pop-up plek op de Hurksestraat 42-20 is natuurlijk niet ons einddoel, dat mag duidelijk zijn.
Maar we hopen hier al veel mensen te kunnen ontvangen. Niet alleen ter educatie om de
geschiedenis van het gezin Hornemann tijdens de Tweede Wereldoorlog te vertellen, maar ook
om te beseffen dat vrijheid en vrede een belangrijk goed is dat we moeten koesteren. Een thema
van alle tijden, ook in de 21ste eeuw. 

De situatie in de wereld vandaag de dag, maakt ons duidelijk dat het Hornemann Huis een bittere
noodzaak is. Het Is belangrijk om onze jeugd te blijven onderwijzen over wat het is om
gediscrimineerd en of uitgesloten te worden, in onderdrukking te leven en of in een oorlog op te
groeien. De Deense filosoof Kierkegaard inspireert mij geregeld en leerde ons; “Het leven kan
alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd”.  

Het verhaal van de broertjes Hornemann mag niet vergeten worden. Bewustwording en tolerantie,
als we dát kunnen bereiken zijn we al een heel eind op de goede weg!

Ik wens jullie inspiratie en leesplezier!
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Bernard Gosselink 
Voorzitter Stichting Het Hornemann Huis

Kom gratis naar Martijn's verhaal luisteren in
theater de Schalm op 17 september a.s.
A.s. zaterdag vertelt Martijn Docters in theater De Schalm in Veldhoven het indrukwekkende

verhaal van zijn vermoorde Joodse neefjes Edo en Lexje Hornemann. 

Een verhaal dat nooit vergeten mag
worden, vinden ook Erfgoedhuis
Veldhoven, de werkgroep
Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17
september en de Gemeente
Veldhoven. Vandaar dat, mede dankzij
hun inzet, de lezing gratis toegankelijk
is.

Kaarten zijn te bestellen via:
www.deschalm.com/martijndocters

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is
van start!
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Ook dit jaar is het mogelijk om Stichting Het Hornemann Huis hiermee (financieel) te steunen.
Ben je lid van de Rabobank Regio Eindhoven dan kan je t/m 27 september a.s. via de Rabo App
of Rabo Online Bankieren je stem uitbrengen. 

Omdat wij afhankelijk zijn van sponsoren, is alle (financiële) steun van harte welkom. Wij zouden
het zeer waarderen als je ons ook op deze manier support. Mocht je familie, vrienden en/of
collega's hebben die lid zijn van de Rabobank, schroom dan niet om hen op deze mogelijkheid
om ons een hart onder de riem te steken te attenderen. Alvast heel hartelijk dank aan eenieder
die op ons stemt! 

Meer informatie is te vinden op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

Vorderingen pop-up locatie Het Hornemann Huis
Dat we in de zomerperiode zeker niet stil hebben gezeten, blijkt wel uit het feit dat de inrichting
van de pop-up locatie aan de Hurksestraat 42-20 serieuze vormen aanneemt. Zoals het er nu naar
uitziet kunnen we hier vanaf half / eind oktober bezoekers ontvangen. 

Uiteraard informeren we jullie nog over de
precieze datum zodra deze bekend is,
want een grootse opening om onze
plannen en ambitie aan Eindhoven en
omstreken bekend te maken, laten wij niet
aan ons voorbij gaan!    
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Copyright © 2022 Het Hornemann Huis, All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail, omdat wij u graag willen informeren over, en betrekken bij, de plannen die wij met
Het Hornemann Huis hebben. Wilt u liever geen berichten van Het Hornemann Huis ontvangen? Dan kunt

u hier uw gegevens inzien en wijzigen of u afmelden van de mailinglijst. 

Our mailing address is: 
Het Hornemann Huis

Unit 1 12
Hurksestraat 60

EINDHOVEN, Noord-Brabant 5652 AL
Netherlands

Add us to your address book

Voor een goede ontvangst, voegt u info@hethornemannhuis.nl toe aan uw adresboek.  

This email was sent to info@hethornemannhuis.nl 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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