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Zondagmorgen 20 september 2020  

Uitnodiging 
 
De Contactgroep nodigt u uit voor de Vredesviering in de kerk met 

aansluitend de herdenking van de in Linden gevallen Amerikanen. 

 

Aanvang om 10.00 uur in de kerk  

 

In verband met de coronamaatregelen zijn in de kerk maximaal 27 plaatsen 

beschikbaar. Als u de viering wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk woensdag 

16 september a.s. aan te melden en het, volgens de RIVM-richtlijnen 

opgestelde protocol, in acht te nemen.  

 

Na de viering in de kerk gaan de aanwezigen naar de plaquette op het kerkhof 

voor een herdenkingsceremonie. 

 

Om 10.40 uur start de wandeling naar het nieuwe vliegtuigmonument 

waar een korte ceremonie plaatsvindt en bloemen worden gelegd. 

 

Graag nodigen wij ook iedereen – vooral ook de kinderen- uit om 10.40 uur 

aan te sluiten bij de wandeling naar het nieuwe monument en bij aankomst 

zelf ook bloemen of tekening neer te leggen. 

 

We hadden graag gehad dat ons Gilde het herdenkingsceremonieel zou 

opluisteren. Vanwege de coronarisico’s heeft het bestuur van het Gilde echter 

besloten hiervan af te zien. 

 

Om 11.00 uur is iedereen uitgenodigd voor de koffie achter De Burcht. We 

gaan uit van droog weer zodat we buiten koffie kunnen drinken.  

 



2 
 

Vanwege het patroonsfeest van de H. Lambertus, die ook de ‘appelschudder’ 

wordt genoemd wordt u getrakteerd op een appelflap. Voor kinderen is er 

uiteraard limonade.  

 

Ook bij dit gebeuren zijn de algemene Coronaveiligheidsmaatregelen van 

kracht. Afhankelijk van de omstandigheden zoals de belangstelling en het 

weer, kan het zijn dat de contactgroep beperkingen moet stellen. We rekenen 

op uw begrip hiervoor.  

 

U kunt u voor de viering aanmelden per e-mail: 

 

herdenkinglinden@gmail.com 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 16 september a.s. 

 
Tijdens het gehele programma zullen de geldende Coronamaatregelen in 

acht worden genomen. De leden van de contactgroep zullen toezien op de 

naleving van de maatregelen. 
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