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Kinderen betrokken bij  
dodenherdenking in Hoogland 
 

Aanstaande donderdag 4 mei is het dodenherdenking. Wat veel Amersfoorters 
niet weten, is dat op deze dag ook bij de gedenknaald in Hoogland om 20.00 uur 
alle burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Elk jaar komen hier honderden 
belangstellenden naartoe, waaronder vele kinderen. 
 

 
 
Uniek aan de dodenherdenking in Hoogland is dat kinderen nauw betrokken 
worden bij de herdenking. Elk jaar organiseert het Oranjecomité Hoogland een 
projectweek met een basisschool. Dit jaar wordt samengewerkt met basisschool 
St. Joseph uit Hooglanderveen. De leerlingen hebben een speciale rol tijdens de 
dodenherdenking op 4 mei in Hoogland. Op deze manier wil het Oranjecomité 
de herinnering aan de (gevolgen van de) Tweede Wereldoorlog door blijven 
geven aan de volgende generatie.  
 
Programma 
18.00 uur Vlaggen gaan halfstok bij de gedenknaald 
18.30 uur Waakvlam wordt ontstoken 
19.00 uur  Oecumenische kerkdienst in De Inham (Hamseweg) 
19.45 uur Dodenklok wordt geluid bij de Sint Josephkerk (Hooglanderveen), Het 

Brandpunt (Kattenbroek), de Sint Martinuskerk en de Inham 
(Hoogland) 

19.50 uur Muziekvereniging St. Caecilia speelt koralen 
19.59 uur Last Post (trompetter) 
20.00 uur Twee minuten stilte 
20.02 uur Twee coupletten Wilhelmus door muziekvereniging St. Caecilia  

en de koren St. Martinus en Cantorij Hooglanderveen 
20.04 uur Welkomstwoord en kransen leggen door locoburgemeester Hans 

Buijtelaar (namens het gemeentebestuur), door het Oranjecomité 
Hoogland en Oranjevereniging Hooglanderveen, Vereniging 
Dorpsbelangen Hoogland en Belangenvereniging Hooglanderveen, de 
geloofsgemeenschap Amersfoort Noord en door basisschool St. Joseph 
(namens alle kinderen). 

20.10 uur Gedicht door leerling(en) van basisschool St. Joseph uit Hooglanderveen 
20.13 uur Gedicht door Leo Stapelbroek 
20.15 uur De namen op de gedenknaald worden voorgelezen  

Publiek krijgt gelegenheid om bloemen te leggen 
20.20 uur St. Caecilia speelt koralen 
20.25 uur Afsluiting als de laatste bloemen zijn gelegd 
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Noot voor redacties, niet voor publicatie: 
Meer informatie en beeldmateriaal:  
Wendy te Velde 
Tel.: 06 – 25 481 981 
E-mail: info@oranjecomitéhoogland.nl  
 
Informatie over het programma, zoals achtergrondinformatie, is ook te vinden 
op www.oranjecomitehoogland.nl/dodenherdenking 
 
 
Bijlagen: foto’s Dodenherdenking 2017 
 


