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Sittard-Geleen April 2020. 
 
Geachte mevrouw / heer, 
 
Stichting 4 mei herdenking Geleen, Oud-strijders & militairen vereniging Geleen en Wijkplatform Lindenheuvel informeren U 
betreffende de dodenherdenking. In verband met de aangescherpte Covid-19 maatregelen van de overheid is er geen 
herdenkingsplechtigheid op maandag 4 mei 2020 zoals we dit al jaren gewend zijn. We hopen dat U begrip heeft voor de huidige 
situatie. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om op een andere manier, mogelijk digitaal te herdenken voor de 
gevallenen genoemd bij monument op de Bloemenmarkt.  Herdenken blijft nog steeds belangrijk! Meer informatie kunt u begin 
mei vinden op de website: oudstrijders-geleen.nl Scan eventueel de QRC-code om naar de website te gaan. 

 
Hoe te herdenken op maandag 4 mei 2020: 

Om 20:00 wordt er landelijk 2 minuten stilte in acht genomen, doe dit op de plaats waar u dan bent met in gedachte alle 
slachtoffers die we vandaag herdenken. 
 
 
De herdenking draagt dit jaar het thema ‘Verhalen om nooit te vergeten” zoals het nationale comité 4 en 5 mei uitdraagt.  In 2020 
viert Nederland dat het 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Op 4 mei herdenken we de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sindsdien. Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog 
geen dag vrij is geweest van oorlog. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Iedere generatie heeft eigen markeringspunten als 
het gaat om vrijheid. Voor de jeugdigen geldt dit voor het heden en voor de ouderen ligt dit meer in het verleden. Op 18 
September 1944 eindigde de oorlog voor Sittard-Geleen, uiteindelijk eindigde de oorlog voor geheel Nederland op 5 mei 1945.  
Verhalen om nooit te vergeten: 
De laatste regels uit het gedicht Vrede van Leo Vroman vertellen dat verhalen uit een bewogen periode zijn gevuld met verdriet- 
ook in deze tijd nog steeds!  
Kom vanavond met verhalen  
Hoe de oorlog is verdwenen,  
En herhaal ze honderd malen:  
Alle malen zal ik wenen.  
 
Met deze woorden uit een gedicht sluiten we ons aan bij het landelijke thema van de nationale comité 4 en 5 mei. 
Verhalen om nooit te vergeten, ook binnen onze gemeente Sittard-Geleen is dit iets wat gekoesterd wordt. In onze gemeente ziet 
men daar het belang en noodzaak er goed van in. Om deze, vaak ontroerende verhalen, vast te leggen voor ons nageslacht en ons 
gedachtegoed.  Zo zijn verhalen “getuigenverslagen” in het kader van 65 jaar bevrijding van de Gemeente Sittard-Geleen bewaard 
voor ons gedachtengoed. Er zijn destijds interviews gehouden met personen die in 1940-1945 de oorlog mee hebben gemaakt. De 
interviews gaan bijvoorbeeld over de bezetting van Born, Geleen, Grevenbicht, Sittard en Stein. Maar ook over de bevrijding en 
het leven na de oorlog. Verhalen om nooit te vergeten zijn zeker de ontroering waard om ze te beluisteren. Via deze link komt u 
bij de getuigenverslagen. 

Niet vanzelfsprekend. 
Wat al deze verhalen vertellen, is dat vrede en vrijheid, democratie en mensenrechten, niet vanzelf- sprekend zijn. Het kan zomaar 
anders worden, ook in landen met een oude democratische traditie en een solide rechtsstaat. Of in ons eigen land. Denk aan de 
moord- en op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en recent Derk Wiersum. Het kan ook hier en nu gebeuren. We weten alleen nooit in 
welke vorm en uit welke hoek het komt. De Four Freedoms die President Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde – de vrijheid 
van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees – zijn nog even actueel als 
tijdens de oorlog en vlak daarna, nu 75 jaar geleden.  
 
Dagelijks onderhoud.  
Is het vijfenzeventig jaar na de bevrijding van Nederland nog nodig om onze vrijheid ieder jaar opnieuw te vieren? Ja! Onze 
vrijheid, onze democratie, onze rechtsstaat en onze vrije pers lijken zo normaal, maar zijn dat allerminst. Ze zijn fragiel en vergen 
daarom dagelijks onderhoud – door ons als collectief en door ieder van ons als individu.  
De aangepaste herdenking werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Sittard-Geleen, Stichting 4 mei herdenking Geleen, oud-
strijders & militairen vereniging Geleen en Wijkplatform Lindenheuvel.  
 
Indien u vragen heeft graag een mail naar: stichting.4mei.herdenking.geleen@gmail.com  Scan de QRC voor een E-mail. 
 
Hoogachtend, namens het organisatiecomité herdenking Geleen. 
 
Stichting vier mei herdenking Geleen, Oud-strijders en militairen vereniging Geleen & Wijkplatform Lindenheuvel. 
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