Oranjecomité Hoogland wil herinnering aan Tweede Wereldoorlog
doorgeven aan volgende generatie

Dodenherdenking in Hoogland
vooral ook voor kinderen

Op vrijdag 4 mei om 20.00 uur worden bij de gedenknaald in Hoogland alle oorlogsslachtoffers herdacht. Het Oranjecomité Hoogland, dat de Dodenherdenking in Hoogland
organiseert, betrekt elk jaar ook basisschoolkinderen bij deze herdenking. Dit jaar hebben
de leerlingen van basisschool De Biezen een speciale rol bij de Dodenherdenking.
In het onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt de Tweede Wereldoorlog door
Nederlanders het vaakst genoemd als de belangrijkste historische gebeurtenis en 83
procent vindt de Dodenherdenking belangrijk. “Er komt een moment dat alle mensen die
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn overleden,” zegt William Hartman,
voorzitter Oranjecomité Hoogland. “Daarom willen wij de herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog vastleggen en doorgeven aan de volgende generatie.”
Projectweek op school
Speciaal voor basisscholen heeft het Oranjecomité Hoogland een projectmap
samengesteld en een film gemaakt. “Na De Berkenschool, De Langenoord en St. Joseph
hebben we dit jaar basisschool De Biezen betrokken bij de Dodenherdenking. In de vorm
van een projectweek bezoeken we de school en praten we met de leerlingen over het
thema ‘Tweede Wereldoorlog’. Er komt ook een gastspreker in de klas en we vertonen een
film met de verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt,” aldus Hartman.
Gedicht voorlezen en bloemen leggen
De leerlingen van De Biezen hebben aan het eind van de projectweek allemaal een
gedicht gemaakt over het thema ‘Tweede Wereldoorlog’. Een van deze gedichten wordt
op 4 mei tijdens de Dodenherdenking in Hoogland door de leerlingen zelf voorgedragen.
Tijdens de kranslegging leggen de leerlingen een bloemstuk namens alle kinderen.
Adopteer een monument
Het Oranjecomité Hoogland neemt deel aan het project ‘Adopteer een Monument’ van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit jaar is de gedenknaald geadopteerd door basisschool De
Biezen. Tijdens de projectweek bezoekt de klas de gedenknaald en wordt
achtergrondinformatie gegeven over de mensen die op de naald staan vermeld.

Groep 8 van basisschool De Biezen bezocht op 9 april de gedenknaald in Hoogland
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Programma op 4 mei
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 het St. Martinus Koor
20.04 uur Welkomstwoord
Kransen leggen door locoburgemeester Menno Tigelaar namens het
gemeentebestuur, door het Oranjecomité Hoogland en
Oranjevereniging Hooglanderveen, Vereniging Dorpsbelangen
Hoogland en Belangenvereniging Hooglanderveen, de
geloofsgemeenschap Amersfoort Noord en door basisschool De Biezen
namens alle kinderen
20.10 uur Gedicht door leerling(en) van basisschool De Biezen uit Hoogland
20.13 uur Voordracht Henk van Middelaar
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
Noot voor redacties, niet voor publicatie:
Meer informatie en beeldmateriaal:
Wendy te Velde
Tel.: 06 – 25 481 981
E-mail: info@oranjecomitéhoogland.nl
Meer informatie over Dodenherdenking in Hoogland is te vinden op
www.oranjecomitehoogland.nl/dodenherdenking
Informatie over ‘Adopteer een monument’ is te vinden op
www.4en5mei.nl/educatie/adopteer_een_monument
en
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1688/hoog
land%2C-herdenkingsmonument
Bijlagen:
- foto’s Dodenherdenking 2017
De projectmap voor basisscholen kunnen wij u op verzoek toesturen
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