
                                 
UITNODIGING VOOR WOENSDAG 4 MEI 2022 – NATIONALE HERDENKING 

Aan de ouders en/of verzorgers, 
 

Op woensdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. In de gemeente Koggenland hebben wij in de dorpen 
Berkhout, Obdam, Spierdijk en Ursem een 4 mei herdenking. 
 
Graag nodig ik u als ouder/verzorger van harte uit om samen met uw kind(eren) bij een van de bijeenkomsten aanwezig te 
zijn. 
 
Het zijn korte, openbare bijeenkomsten waar iedereen welkom is. De kinderen krijgen bij afsluiting van de 
herdenkingsbijeenkomst rozen aangereikt om zelf neer te leggen bij de monumenten.  
Bent u niet in de gelegenheid om bij de herdenkingsbijeenkomst aanwezig te zijn, dan u kunt uiteraard ook besluiten alleen 
aan te sluiten bij de stille tocht of aanwezig te zijn bij de kranslegging om 20:00 uur. 
 
In de aanloop naar 4 en 5 mei besteden de basisscholen aandacht aan het thema ‘vrijheid in verbondenheid’ door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van educatiemateriaal van het 4 en 5 mei comité of komt er een gastspreker. Zij maken 
werkstukken over herdenken en vrijheid die worden geëxposeerd. Misschien is uw kind via school ook wel betrokken bij de 
herdenking door bijvoorbeeld een gedicht voor te lezen. 
 
Graag nodig ik u namens het college van burgemeester en wethouders uit, om stil te staan bij hen die vielen voor onze 
vrijheid. Vrijheid die helaas niet vanzelfsprekend is. 

 
Monique Bonsen-Lemmers 
Burgemeester gemeente Koggenland 

 

Obdam, Sint  Victorkerk om 18:45 uur 
Herdenkingsbijeenkomst met om 19.35 uur de stille tocht langs de monumenten in Obdam. Na 20:00 uur is er een 
informele samenkomst in Dorpshuis De Brink. De uitingen van de basisschoolkinderen zijn hier te bekijken. 
 
Ursem, H. Bavokerk om 18:30 uur 
Herdenkingsbijeenkomst met om 19.20 uur de stille tocht langs de monumenten in Ursem. Na 20:00 uur is er een 
informele samenkomst in de ontmoetingsruimte van de kerk met ook hier de werkstukken ter expositie.  
 
Berkhout, Berkhouterkerk om 19:00 uur 
Herdenkingsbijeenkomst met om 19:50 uur de kranslegging bij de gedenksteen voor de Berkhouterkerk. Na 20:00 uur is 
er een informele samenkomst in Dorpshuis De Brink. De uitingen van de basisschoolkinderen zijn hier te bekijken. 

Spierdijk, Gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius om 18:45 uur 
Herdenkingsbijeenkomst met rond 20.00 uur de kranslegging bij het monument voor de kerk. Na 20:00 uur is er een 
informele samenkomst in De Mantel. 

 


