
Benefietbijeenkomst voor Syrië en Turkije 
 
Hartverwarmend was de benefietbijeenkomst voor de slachtoffers van de aardbevingen in 
Turkije en Syrië  die zondag 19 februari in een bijna volle Bethlehemkerk werd gehouden. 
Leo Kerkhoff was de initiatiefnemer en werkte samen met gemeenteraadslid Bianca Verwey 
en Jan Willem Meinsma van de Raad van Kerken. 
Eigenlijk houd ik niet zo van benefietconcerten. Via de media is Giro 555 immers breed 
bekend en daar kun je geld naar overmaken zonder allerlei acties te voeren. Maar deze 
bijeenkomst was anders. Het draaide niet in de eerste plaats om geld inzamelen. Het ging 
om meeleven. Meeleven met de slachtoffers èn meeleven met Hilversummers die familie 
hebben in de getroffen gebieden. Een flink aantal van hen was in de kerk aanwezig. Ook dat 
was hartverwarmend, mensen met zoveel verschillende achtergronden, allemaal geraakt 
door de hartverscheurende gebeurtenissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto’s van Jan Peter Otto 
 
De imam van de Milli Görus moskee reciteerde verzen uit de koran. Vertegenwoordigers van 
kerken, het Humanistisch Verbond en de gemeente Hilversum staken kaarsen aan waarna 
een minuut stilte werd gehouden om de slachtoffers te gedenken. Burgemeester Gerhard 
van den Top hield een warme toespraak en kondigde aan dat de gemeente €50.000 doneert.  
De musici wisten het publiek diep te raken. De eerste nummers werden gespeeld door 
Gharib Ali, een bekende zanger en ud-speler. Hij is een Syrische vluchteling, afkomstig uit 
een dorp 30 km ten noorden van Aleppo. Bijzonder was het optreden van Hilversummer 
Ersoy Demir, die bekend staat als de Turkse André Hazes en al zijn eigen concerten voor de 
komende maand heeft afgezegd om mee te kunnen werken aan benefietoptredens. De 
middag werd besloten met het optreden van een Turks trio. Zij speelden een aantal 
ontroerende liedjes, die elk één van de getroffen steden bezongen, terwijl op het grote 
scherm achter hen beelden werden geprojecteerd van de puinhopen die nu van die steden 
over zijn.  

 
De middag bracht uiteindelijk €5412,74 op. Enkele uren later werd Turkije opnieuw 
getroffen door een zware aardbeving. U kunt nog steeds geven aan giro 555. 
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