Dodenherdenking 4 mei 2021
Sittard-Geleen April 2021.
Geachte Mevrouw/ Heer,
Stichting 4 mei herdenking Geleen, Oud-strijders & militairen vereniging Geleen & Gemeente Sittard-Geleen informeren
U betreffende de dodenherdenking. In verband met de geldende Covid-19 maatregelen van de overheid is er tot onze spijt
geen openbare herdenkingsplechtigheid op dinsdag 4 mei 2021 zoals we dit al jaren gewend zijn. We hopen dat U begrip
heeft voor de nog steeds geldende situatie. Zoals vorig jaar gaan we ook dit jaar digitaal Herdenken! We besteden zo de
aandacht voor de gevallenen genoemd bij monument op de Bloemenmarkt. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Nederland
werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking, dit vieren we op 5 mei. 4 mei is de dag dat we de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog herdenken, maar ook slachtoffers die daarna vielen tijdens oorlogs– en vredesoperaties en
geweldsconflicten. Herdenken blijft nog steeds belangrijk in onze maatschappij! We staan 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. 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 her denken op dinsdag 4 mei 2021:
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 “Na 75 jaar vrijheid” zoals het nationale comité 4 en 5 mei uitdraagt. Dit is een
jaar waarin we de balans opmaken: waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?

Het fundament van vr ijheid.
Nu, 76 jaar later, leven we in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog –regeringsleiders, waaronder Rutte en
Merkel, benadrukken met deze woordkeuze de uitzonderlijke impact van de pandemie. Bijzonder aan de corona-crisis is
tegelijkertijd de wereldwijde verknoping: het gaat iedereen aan. Alle klokken staan nu even gelijk.
De crisis op wereldschaal dringt door tot in elk detail van ons dagelijks leven. De inperkingen van onze alledaagse en
vanzelfsprekende vrijheden zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten kantoren
en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en – tot voor kort ondenkbaar – zelfs een avondklok. Nu er nog slechts
enkelen in leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote deel van de Nederlandse
bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend, is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met vrijheidsbeperking.
Voor een land waar vrijheid zo hoog in het vaandel staat als in Nederland weegt die inperking zwaar. Als je Nederlanders
vraagt naar wat ze een belangrijke waarde vinden, noemen ze het woord ‘vrijheid’ het vaakst. We zijn er trots op en zien
het als een onlosmakelijk onderdeel van onze Nederlandse identiteit.

De cr isis op wereldschaal dringt door tot in elk detail van ons dagelijks leven. De inperkingen van onze alledaagse en
vanzelfsprekende vrijheden zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten, gesloten kantoren
en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en – tot voor kort ondenkbaar – zelfs een avondklok. Nu er nog slechts
enkelen in leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het overgrote deel van de Nederlandse
bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend, is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met vrijheidsbeperking.

Vr ijheid – we wisten het al, maar het is het afgelopen jaar opnieuw duidelijk geworden – is maar beperkt maakbaar. Het
is kwetsbaar. Een virus kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat we dan inleveren
moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw opbouwen. Het fundament van de vrije samenleving is
gelukkig robuust, en lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag opnieuw dienen te beschermen
en te versterken.
Teksten van Daan Roovers, Denker des Vaderlands, uit de jaarthematekst op de site van het nationaal comite 4en5 mei.

De aangepaste herdenking werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Sittard-Geleen, Stichting 4 mei herdenking Geleen,
oud-strijders & militairen vereniging Geleen.
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 & Gemeente Sittard-Geleen.
Secretariaat “stichting 4mei herdenking Geleen”, stichting.4mei.herdenking.geleen@gmail.com

