Stolpersteine 10 december 2016
Na een voorbereiding van twee jaar was het aan het einde van 2016 zover dat de
Stolpersteine konden worden gelegd.
Toen aan het begin van 2014 besloten werd om de wens van Kor Hofman in vervulling te
laten gaan kon men nog niet bevroeden dat dit niet van een leiendakje zou gaan.
De communicatie met het bureau van Gunter Demnig, de bedenker van het inmiddels
wereldwijde Stolpersteine project, verliep stroef en traag, maar het heeft er uiteindelijk dus
toch toe geleid dat Gunter Demnig in hoogsteigen persoon op 10 december in Middelstum
de Stolpersteine heeft gelegd.
Zaterdagmorgen 10 december om 9.00 uur werd
tijdens een bijeenkomst in de Hoeksteenkerk
iedereen van harte welkom geheten door Dhr. G.
Schilthuis en in het bijzonder wethouder Prins en Dhr.
Gunter Demnig
Na een korte toespraak werd er een memorisatie
gehouden door wethouder Prins waarna men te voet
zich begaf naar de eerste steenlegging.
De eerste van de 10 Stolpersteinen die in Middelstum zijn gelegd was bij de voormalige
woning van Jacob van Haren aan de Heerestraat 20, op deze plek las Kor Hofman een stukje
voor uit de preek van dominee Steendam, daarna werden er drie gelegd voor het pand waar
de fam. Ekstein heeft gewoond aan de Heerestraat 5.
Na een korte wandeling werden er twee keer drie Stolpersteinen gelegd bij de woningen van
de beide broers van Haren en hun familie aan de Onno van Ewsumlaan 4 en 6.

Na de plechtigheid werden onder begeleiding van Concordia 2 coupletten van het
Wilhelmus gezongen en wandelde men terug naar de Hoeksteenkerk om het Stolpersteine
project in Middelstum af te sluiten.
Hier werd onder het genot van koffie met koek een dankwoord uitgesproken door Dhr. G.
Schilthuis aan Dhr. Gunter Demnig voor zijn actieve rol bij het leggen van de stenen.
Een speciaal dankwoord was er nog voor Kees Geut die, zoals Schilthuis het verwoorde, er
heel veel tijd en energie in heeft gestoken om dit
project te kunnen realiseren.
Na het afsluiten van het project “Stolpersteine
Middelstum” werd er nog lang nagepraat door de
aanwezigen en kan men terugzien op een goed
geslaagd project.

