Dodenherdenking in Barchem
Om 19.30 uur hadden zich ca. 180 mensen verzameld bij het monument bij de Barchkerk.
In de opening noemde de voorzitter van Vereniging Contact, Gert Tessemaker, dat het voor
ons een groot geluk is dat we in vrijheid mogen kiezen om aan deze herdenking mee te
doen.
‘In vrijheid kiezen’ was, en is, voor veel mensen lang geleden, en ook nu nog, niet
weggelegd. Daarna zong het koor Encore het mooie lied “The Rose”. Op de begraafplaats in
Barchem liggen 25 soldaten begraven, die in de 2de wereldoorlog in deze omgeving zijn
omgekomen. De namen worden genoemd door Luke Oplaat en Bo Benning.
Dhr. Dieperink legt, namens de gemeente, samen met dhr. Saaltink, namens de inwoners
van Barchem e.o. een krans bij het monument. Daarna leggen Joke Bannink en Meike
Esselink namens de gezamenlijke kerken een krans.
Henny Wildschut en Bo Benning leggen een krans namens de veteranen van de 2de
wereldoorlog en van andere oorlogen.
Na een mooi lied van Encore dragen 4 kinderen van unit 4, Sofie Hoentjen, Merel Postma,
Meike Esselink en Maud Holsbeke een zelfgeschreven gedicht voor.
Dhr. Hans Nieboer spreekt over de keuze die wij in vrijheid hebben op velerlei manieren.
Voor de mensen in oorlogstijd is het veel moeilijker een keuze te maken. Situatie, angst,
moed, leeftijd, onzekerheid, onwetendheid, enz. kunnen een keuze bemoeilijken. De
gevolgen waren vaak groot. Daarom mogen we blij zijn dat er mensen gevochten hebben
voor onze vrijheid.
Een goede gedachte om tijdens de Last Post, gespeeld door Egbert Stegink, en de 2
minuten stilte over na te denken.
De slachtoffers, die op de Barchemse begraafplaats liggen, worden vervolgens bezocht en
de kinderen plaatsen bloemen bij deze graven. Ook branden er fakkels bij deze graven.
De drie veteranen, die bij de herdenking aanwezig zijn, brengen een militaire groet aan deze
mannen.
Met deze herdenking spreken we de wens uit om altijd in vrijheid te mogen blijven leven.

