Dodenherdenking 4 mei 2015
Voor onze kinderen is de oorlog steeds verder weg. Steeds langer geleden. Het is moeilijk voor te
stellen wat het heeft betekent voor de mensen in die tijd. Gelukkig weten onze kinderen dat niet.
We bedoelen hiermee te zeggen dat het een enorm geluk is dat wij niet meer in een oorlog
hoeven te leven. Het is toch verschrikkelijk om in angst te moeten leven, je niet vrij te kunnen
voelen in je bestaan. Niet weten wat er gaat gebeuren. Zoveel onzekerheid.
Het is belangrijk om elk jaar te denken aan al die mensen die wel weten wat oorlog is. Die wel
bang zijn geweest en vaak ook nog steeds zijn. De mensen die de oorlog helemaal nooit hebben
kunnen vertellen omdat ze dood zijn gegaan. Aan die mensen moeten we blijven denken. Want
helaas zijn er ook nu nog heel veel mensen die dit mee moeten maken. Op school werken de
kinderen in groep 7/8 elk jaar met de Anne Frank krant. Hierin lezen ze hoe het voor een kind is
om de oorlog mee te maken. Ze lezen het verhaal van Anne Frank, maar op de wereld zijn er
heel veel andere kinderen die het nog steeds meemaken.
Ook krijgen de leerlingen een boekje over vrijheid. Vrijheid geef je door. Dat willen wij graag
doorgeven. Wij willen de kinderen leren dat leven in vrijheid belangrijk is, zodat zij dat ook weer
kunnen leren aan anderen.
Brede School “de Bijenkorf” Lexmond,
Frank Balk en Jaco van Soest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma 4 mei bij de Gedenksteen in Lexmond
19.30 uur

Schuttersgilde vertrekt van de Hervormde Kerk naar de gedenksteen

19.40 uur

Schuttersgilde staat opgesteld bij de gedenksteen

19.45 uur

Welkomswoord door Oranjevereniging

19.47 uur

Marte Streefkerk en Willemieke van de Wetering van Het Kompas lezen een gedicht voor

19.49 uur

Kees van de Hagen van de PWS leest een gedicht voor

19.51 uur

Toespraak door Ds. W. Roskam

19.55 uur

Toespraak door de heer G. Bos

19.59 uur

Last post wordt gespeeld

20.00 uur

Twee minuten stilte

20.02 uur

Wilhelmus
Kranslegging namens de Gemeente
Kranslegging namens de Oranjevereniging
Schuttersgilde neigt de vlag
Vertrek Schuttersgilde
Kinderen zetten een potje met waxinelichtje neer en
steken een bloem in de vlag

Graag zelf een glazen potje meenemen voor het lichtje

Met vriendelijke groet,
Oranjevereniging Lexmond “Het Vaderland Getrouwe”

