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Beekbergen 24 april 2020 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Thuis stilstaan bij 4 en 5 mei in Beekbergen. 

 

Dit jaar verlopen 4 en 5 mei anders dan in andere jaren; we zijn thuis en komen niet samen.  

We staan alleen, maar toch samen, stil bij deze dagen. 

 

Tijdens de nationale herdenking herdenken wij Nederlandse oorlogsslachtoffers. 

Alle -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 en daarna in oorlogssituaties en bij 

vredesoperaties. 

In Beekbergen herdenken wij in het bijzonder: 

J.J. Barendsen, E.A. Blom, Hans Blom, K.J. Busser, P.H. Kaars Sijpestijn, E. van ’t Land, H. Liefers,  

W. Oxener, J. Schut, G. Tijhof, G. Davelaar en J. Stufken. 

 

Op 4 mei zal bij het monument in het Teixeira de Mattospark de vlag halfstok hangen en de 

Herdenkingsvlam branden. Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen zal namens iedereen 

tijdens een besloten moment een krans leggen bij het monument. Dit moment wordt niet aangekondigd 

omdat het niet de bedoeling is dat dan een groep mensen samenkomt. 

Er zijn geen openbare bijeenkomsten op 4 en 5 mei en dus ook geen Stille Tocht. 

Op 5 mei wordt de vlag ook gehesen en het Bevrijdingsvuur ontstoken. 

 

Van beide gebeurtenissen worden foto’s gemaakt die we met u delen via Facebook en de website: 

www.4en5meibeekbergen.nl 

De toespraak van het bestuur wordt eveneens via deze sociale media gedeeld. 

 

Wat kunt u thuis doen op 4 mei? 

Het Nationaal Comité roept op om dit jaar de vlag gedurende de gehele dag halfstok te hangen en niet 

alleen, zoals gebruikelijk, vanaf 18.00 uur. 

Op 4 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we op televisie of online kijken naar de Nationale Herdenking  

op de Dam in Amsterdam. 

 

Wat kunt u thuis doen op 5 mei? 

Op 5 mei wordt Nederland, net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen. 

Ook op 5 mei zijn we dit jaar thuis en kunnen we ’s avonds op televisie of online kijken naar het 5 mei-

concert in Carré in Amsterdam. 

 

We maken met elkaar een lastige periode mee. Het is moeilijk om de nabijheid van dierbaren te moeten 

missen, om in onzekerheid, angst, verdriet en -voor sommigen- zelfs in rouw te leven. 

Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen wenst u allen veel sterkte en gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

namens het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen 

Rémon Mulder, secretaris 


