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Pauline is de kleindochter van Eduard Cosman en Rachel CosmanMendes da Costa. Haar moeder Elsa en haar oom Arnold groeiden op
in Leiden, aan de Witte Singel. Voor Rachel en voor Arnold zijn daar
recent twee Stolpersteine geplaatst.
Pauline was als historica onder andere werkzaam op het NIOD en is nu
zelfstandig publiciste. Zij schreef naast talrijke artikelen onder meer De
waarheidszoekster : Henriette Boas, een leven voor de Joodse zaak
(2016) en Muziek in de schaduw van het Derde Rijk (1993).

Muzikale medewerking

De familie Cosman-Mendes da Costa

Chazaniet : Tanja Verstelle
Viola da gamba : Cassandra Luckhardt en Abel Streefland
Graag stilte vooraf

Muziek : Monsieur de Sainte-Colombe - Uit 'Concerts à deux violes esgales’ (ca.
1690-1700), Concert XVIIIe, ‘Les Bateries’. 1. Ouverture 2. Sarabande
Cassandra Luckhardt en Abel Streefland
Begroeting
Truus de Haan (voorzitter Stichting Herdenking Jodenvervolging)
Zang : Eli, Eli compositie: David Zahavi, tekst: Hannah Szenes.
Tanja Verstelle
Mijn God, mijn God, laat het nimmer eindigen:
het zand, de zee, het geluid van het water,
de bliksem van de hemel,
het gebed van de mens.
Zang : Ani ma’amin
Tanja Verstelle
Ani ma’amin
be’emoena sjlema
Bevi’at hamasjiach
Ve’af al pi sjejitmameha
Im kol zeh

I believe
with complete faith,
in the coming of the mesjiach
And even though he may tarry,
I’ll be waiting for him

Voordracht : Twee struikelstenen in Leiden
Pauline Micheels

Muziek : Adagio uit sonate 3 van 'Le Nymphe di Rheno'
van Johann Schenck (1702)
Cassandra Luckhardt en Abel Streefland

Gedachtenis
Ter gedachtenis aan de Joodse mensen die zijn weggevoerd en omgebracht,
worden hun namen genoemd en bloemen geplaatst.
Ton de Gans
Allen gaan staan.
Zang : El male Rachamim
Tanja Verstelle
Zeer barmhartige God, die in de hemel woont, schenk ongestoorde rust
onder de vleugels van uw majesteit, te midden van de heiligen en reinen
waar zij schitteren als stralen van het firmament. Aan alle zielen van de zes
miljoen Joden, slachtoffers van de Sjoa, mannen en vrouwen, jongens en
meisjes.
Allen waren zij heilig en rein: onder hen bevonden zich grote geleerden en
rechtvaardigen, ceders van de Libanon en meesters in de Tora. Zij werden
vermoord, afgeslacht en verbrand, massaal vermoord, verstikt en om het
leven gebracht als martelaren door de Duitse beulen en hun trawanten van
andere nationaliteiten, in Auschwitz, Bergen Belsen, Dachau, Majdanek,
Mauthausen,
Sobibor,
Theresienstadt,
Treblinka
en
andere
vernietigingskampen in de Europese diaspora.
Deze hier verzamelde gemeenschap bidt voor hun zielenrust. Beschut hen
daarom, Oorsprong van alle barmhartigheid, in de schaduw van Uw
vleugelen, voor altijd en bindt hun zielen in de bundel van eeuwig leven. De
Eeuwige is hun erfdeel: moge Hij ons hun binding tot offer gedenken; moge
hun verdienste ons en heel Israël tot blijvende voorspraak zijn. Laat de
aarde hun bloed niet aan het oog onttrekken en laat er geen plaats zijn voor
hun onverhoord geweeklaag. Mogen om hun verdiensten de geredden van
Israël terugkeren naar het land dat hun rechtmatige erfenis is.
Houdt toch de gerechtigheid van de heiligen altijd in Uw herinnering. Laat
hen in vrede rusten, daar waar zich hun resten bevinden en doe hen
herleven overeenkomstig hun lot aan het einde der tijden.
Laten wij zeggen: Amen.

Gebed : Kaddish
Tanja Verstelle
Verheven en geheiligd worde Zijn grote Naam in de wereld die Hij schiep
naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en tijdens uw
leven en nog in deze generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst.
Zegt daarop: Amen.
Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen. Geprezen,
geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden
zij de Naam van de Heilige, Hij zij geprezen, boven alle lofprijzingen, liederen
en gezangen, en boven alle troost die in deze wereld kan worden
uitgesproken. Zegt daarop: Amen.
Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor
heel Jisraël. Zegt daarop: Amen.
Hij die vrede maakt in Zijn sferen, moge Hij vrede maken voor ons, voor heel
Jisraël en voor de hele mensheid. Zegt daarop: Amen.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een ontmoeting.

Bij de uitgang vindt een collecte plaats
voor de instandhouding van de herdenkingen

Met dank aan de gastvrijheid van de Marekerk

Stilte
Muziek : Largo uit sonate no. 2, uit 'Sechs Sonaten’ van Georg Philipp Telemann
(1727)
Cassandra Luckhardt en Abel Streefland
Zegen : Birkat Kohanim (B’midbar 6: 24-26)
Tanja Verstelle
Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen.
Moge dit Zijn wil zijn.
Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen en je liefde geven.
Moge dit Zijn wil zijn.
Moge de Eeuwige altijd bij je zijn en je met vrede omgeven.
Moge dit Zijn wil zijn.
Einde van de bijeenkomst

Uw gift is welkom : NL33INGB0008401954, t.n.v. Taakgroep Herdenking
Jodenvervolging. U kunt ook doneren voor de plaatsing van Stolpersteine.
Zie ook onze website voor de nieuwsbrief, informatie, educatie en vriend
worden van de Stichting : www.herdenkingleiden.nl.
Contact : info@herdenkingleiden.nl

