Uitnodiging
Herdenking 17 september 2021 te Linden
Het is al een lange traditie in Linden: het gedenken van de vijf in Linden op 17 september 1944
gesneuvelde Amerikaanse militairen.
Het initiatief tot de herdenking ging steeds uit van de parochie en de laatste jaren van de
geloofsgemeenschap Linden. De realisering van het prachtige nieuwe monument in 2019 was een
initiatief vanuit en door de dorpsgemeenschap Linden. De geloofsgemeenschap wil de herdenking dan
ook tot een officieel Lindens gebeuren opwaarderen en niet meer laten samenvallen met een
zondagviering van de geloofsgemeenschap. We proberen de herdenking voortaan op 17 september te
laten plaatsvinden en een plaats te geven op de gemeentelijke jaarkalender. Het Comité Herdenking
en Bezinning van de gemeente Cuijk is blij met het initiatief en ondersteunt het van harte. Mede
namens dit Comité nodigen wij u uit om aanwezig te zijn.
De herdenking vindt plaats op vrijdag 17 september a.s. om 19.00 uur.
Het programma
19:00 – 19:30 uur Bezinningsbijeenkomst in de Lambertuskerk te Linden met:
- Een voordracht van Lonneke Peperkamp “Als de oorlog voorbij is”
Onze dorpsgenoot Lonneke Peperkamp is rechtsfilosofe aan de Radboud Universiteit,
onderzoeker aan University College Dublin en is gepromoveerd met een onderzoek op het
gebied van de rechtvaardige oorlog. Zij zal in november worden benoemd als hoogleraar
Militaire Ethiek aan de NLDA (Nederlandse Defensie Academie in Breda).
- Een gedicht, muziek en zang


19:30 uur

Bloemen leggen bij de herdenkingsplaats op het kerkhof



19:35 uur

Vertrek te voet naar het nieuwe monument



19:45 uur

Herdenkingsceremonie bij het monument:
- het leggen van bloemen m.m.v. kinderen basisschool
- stilte
- het Wilhelmus
- ontsteken van het vredesvuur



Om plm. 20.00 uur zijn alle genodigden en overige aanwezigen welkom in De Burcht voor
koffie, thee of frisdrank.

Tijdens het gehele programma zullen de geldende coronamaatregelen in acht worden
genomen. In de kerk is plaats voor maximaal 35 personen.
Wilt u de bijeenkomst in de kerk bijwonen, dan wordt u verzocht zich aan te melden per email via herdenkinglinden@gmail.com
Om 19.30 uur aansluiten bij de stoet naar het monument kan altijd.
Nogmaals: U bent van harte uitgenodigd.
De dorpsgemeenschap Linden
Voor nadere informatie:
de heer Ton Keijzers tel.: 06 – 10 66 24 39

Comité Herdenking en Bezinning gemeente Cuijk

