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Uw kenmerk

Onderwerp dodenherdenking 4 mei a.s.

Beste ouders,

Het is al vele jaren een mooie traditie dat leerlingen van de scholen in Lansingerland op 4 mei de
dodenherdenking bijwonen.
Opnieuw dit jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het thema ‘Geef vrijheid door’. Het
jaarthema inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische
gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het is een appel aan iedereen
om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid en er met elkaar voor te zorgen dat de samenleving
nooit meer in die situatie zal raken.
Wij hopen dat de leerlingen van onze basisscholen deze waardevolle gedachte overnemen. Zij vormen
de toekomstige generatie die aan vrede en veiligheid moet werken.
Net zoals vorig jaar willen we de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen en u als ouders
betrekken bij de herdenking. We stellen het op prijs als u met uw kind(eren) naar de
dodenherdenking komt. Vanzelfsprekend is het mogelijk om andere kinderen in uw gezin mee te
nemen.
Wij verzamelen om 19.30 uur samen met alle ouders, kinderen en leerkrachten op een centrale
locatie in de buurt van het herdenkingsmonument. Nadat vertegenwoordigers van diverse organisaties
bloemen hebben gelegd, loopt u met uw kind(eren) langs het herdenkingsmonument om bloemen te
leggen. Een medewerker van de gemeente Lansingerland zal aangeven wanneer het defilé kan
beginnen. Wij verzoeken u om uw kind niet alleen te laten lopen.
Er zijn voldoende bloemen beschikbaar. Elk kind kan voor de herdenking bij de ingang van het Plein
1945-1995 in Berkel en Rodenrijs een bloem ophalen. De bloemen worden uitgedeeld door vrijwilligers
van de Scouting en medewerkers van de gemeente.
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Ook vragen wij u om op tijd aanwezig te zijn. De dodenherdenking begint officieel om 19.45 uur met
het luiden van de kerkklokken. Om 19.58 uur start het programma met het Signaal Taptoe gevolgd
door 2 minuten stilte en het Wilhelmus.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zich wenden tot de directeur van uw basisschool.
We rekenen op een grote opkomst en een stijlvolle herdenking.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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Herdenking Berkel & Rodenrijs
19.00 Ontvangst Zalencentrum Rehoboth voor genodigden die dienst niet bijwonen
19.00 Herdenkingsdienst Dorpskerk, Kerksingel 1
19.30 Einde bijeenkomst
19.35 Gereed maken vertrek stille tocht
19.40 Vertrek stille tocht naar monument - Ds. Van Koetsveldstraat
19.58 Signaal Taptoe
20.00 2 minuten stilte
20.02 Signaal Voorwaarts
20.02 Wilhelmus 2 coupletten 1 en 6
20.05 Toespraak
20.10 Voordracht door scholier
20.15 Kransleggingen
20.20 Aankondiging einde plechtigheid, genodigden koffie in Rehoboth
20.25 Scholieren leggen stuk namens scholen aansluitend het defilé
20.30 Einde bijeenkomst
20.35 Koffie in Rehoboth
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