Herdenken op 4 mei 2019
In Beekbergen begint de openbare herdenkingsplechtigheid op zaterdag 4 mei om 19.00 uur met een
bijeenkomst in de N.H. Kerk aan de Dorpstraat te Beekbergen. In deze herdenkingsbijeenkomst wordt
stilgestaan bij het Jaarthema 2019 'In Vrijheid Kiezen'. Dit zal extra benadrukt worden door persoonlijke
getuigenissen, muziek, zang en overdenkingen
van aanwezigen. Er zal onder meer gesproken
worden door de locoburgemeester van de
Gemeente Apeldoorn Wim Willems, ds. Sjoerd
Muller en de voorzitter van de stichting 4 en 5
mei Beekbergen. De live muziek wordt verzorgd
door Ben van Gils en singer- songwriter Robin
Storm.
Om circa 19.40 uur begint de Stille Tocht vanaf
de Kerk richting het Teixeira de Mattospark aan
de Loenenseweg. Aangekomen bij het
monument in het park vindt een korte
plechtigheid plaats. Na het taptoe-signaal wordt
om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht genomen
met aansluitend het zingen van het Wilhelmus.
Medewerking wordt verleend door
Harmonieorkest PJB en leerlingen van de Openbare Basisschool Beekbergen. Daarbij wordt de zorg voor
het monument ceremonieel overgedragen van groep 8 aan groep 7 van de school. Daarna volgt de
kranslegging. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument.
Iedereen is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst, de Stille Tocht en de ceremonie in het
Teixeira de Mattospark.

Vrijheid vieren op 5 mei 2019
Op zondag 5 mei 2019 wordt de vrijheid gevierd. Het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen is
ieder jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis en staat symbool voor nationale eenheid. Het
Vrijheidsvuur is een belangrijk symbool voor
leven in vrede en vrijheid. Door enthousiaste
hardlopers zal in de vroege morgenuren vanuit
Wageningen het Bevrijdingsvuur voor de 46e
keer worden opgehaald en naar Beekbergen
worden gebracht. De lopers worden met het
Bevrijdingsvuur rond 11.30 uur verwacht bij
De Smittenberg aan de Arnhemseweg in
Beekbergen. Vanaf daar worden zij muzikaal
begeleid door de City of Apeldoorn Pipes and
Drums, kinderen van de basisschool en vele
oude legervoertuigen van de Old Army Cars
door de Dorpstraat en Loenenseweg naar het
monument 1940-1945 in het Teixeira de
Mattospark.
Omstreeks 12.00 uur wordt daar een korte plechtigheid gehouden. Zo zal Kees Tukker, schrijver van het boek
“De Voedselcommissaris” (een boek over zijn oudoom die als provinciaal voedselcommissaris gedurende de
oorlogsjaren op Het Spelderholt woonde) het woord nemen en het bevrijdingsvuur ontsteken. Locoburgemeester van de Gemeente Apeldoorn Jeroen Joon zal in zijn toespraak stilstaan bij het jaarthema “In
vrijheid kiezen”.
De ceremonie wordt muzikaal omlijst door de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.
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Samenvatting programma
4 mei
19.00 uur
19.40 uur
20.00 uur

Herdenkingsbijeenkomst, Hervormde Kerk, Dorpstraat
Stille Tocht
Dodenherdenking, Teixeira de Mattospark, Loenenseweg

5 mei
11.20 uur
12.00 uur

Aankomst Bevrijdingsvuur De Smittenberg, Arnhemseweg
Plechtigheid, Teixeira de Mattospark, Loenenseweg

Thema 2019: In vrijheid kiezen
Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij
de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in
2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het thema staat
stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het
buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945 en
de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de
rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te
waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de
onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden
die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige
vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een
verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.
Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen.
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de
regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een
vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en
bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los
van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de
onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen
dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes?
Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we
in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Vlagprotocol
De Stichting 4 en 5 mei Beekbergen wil u aanmoedigen om op de dagen waarop wordt herdacht en gevierd
uw betrokkenheid kenbaar te maken door het dragen van een fakkeltje en de Nederlandse driekleur te
hijsen.
4 mei: In de vooravond van 4 mei hangt in Nederland als blijk van eerbied en respect voor de doden de
vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang (zonder wimpel)
5 mei: Op 5 mei wordt de vlag in de top gehesen tussen zonsopgang en zonsondergang (zonder wimpel).

Kijk voor meer informatie of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op

www.4en5meibeekbergen.nl
Stichting 4 en 5 mei Beekbergen, Postbus 82, 7360 AB Beekbergen
Rabobank NL11RABO0155187732 www.4en5meibeekbergen.nl info@4en5meibeekbergen.nl

