4 mei Nationale Herdenking
“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij
allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema
dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te
verbinden en om historische gebeurtenissen in verband te
brengen met de actualiteit wereldwijd.
Het jaarthema 2021 is:

‘Na 75 jaar vrijheid’
In 2019 en 2020 herdachten we het einde van de Tweede
Wereldoorlog en vierden we dat we sindsdien in vrijheid
leven. We vroegen ons af: Wat heeft de afgelopen 75 jaar
betekend? Hoe gaan we om met vrijheid? Hoe
verantwoordelijk voelen we ons daarvoor? En wat vraagt het
aan inzet van onszelf en anderen?
Dit jaar maken we pas op de plaats. We maken de balans op:
waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?

Deze special wordt u aangeboden door:

www.ovgoudriaan.nl

www.ovgoudriaan.nl

Gedichten kinderen groep 7 en 8 van CBS De Fakkel.

Herdenkingsdienst
Ook dit jaar is er geen herdenkingsdienst in de kerk vanwege
het coronavirus. De Nationale Herdenking op de Dam wordt
op aangepaste wijze georganiseerd en uitgezonden via de
publieke omroep om 19.00 uur.

In het laatste jaar van de oorlog, vinden er in Goudriaan een
aantal tragische gebeurtenissen plaats.
Zo stort er op 22 mei 1944 een Engelse Lancaster
(bommenwerper) neer. Van de zeven jonge bemanningsleden
overleven slechts twee mannen de crash. Zij brengen de rest
van de oorlog in krijgsgevangenschap door en overleven de
oorlog.
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De volgende mannen overleefden de crash niet:

Trevor Gordon Franklin - 21 jaar
James Kiltie - 23 jaar
John Moffatt - 22 jaar
Alan Andrew Anderson - 20 jaar
Stanley Spencer - 22 jaar
Op 2 oktober 1944 wordt Klaas Jongeneel, 36 jaar oud,
doodgeschoten op zijn vlucht voor de Nazi’s na een
huiszoeking.
De slachtoffers van deze gebeurtenissen zijn begraven in
Goudriaan. Hiervoor is op de begraafplaats een monument
geplaatst.

De gedichten van vorig jaar kunt u teruglezen op de website
van de Oranjevereniging, www.ovgoudriaan.nl.

