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Linden Herdenkt - 17 september 2021 

 

Op vrijdagavond 17 september jl. vond de jaarlijkse herdenking plaats van de vijf 

gesneuvelde Amerikanen. 

Voor het eerst werd deze herdenking georganiseerd op 17 september (de datum waarop de 

Amerikanen sneuvelden tijdens de Operatie Market Garden) en losgekoppeld van de 

parochiedag.  

We kunnen terugblikken op een geslaagde herdenking en concluderen dat deze wijze van 

organiseren succesvol heeft uitgepakt. 

 

De dorpsgemeenschap Linden was breed vertegenwoordigd en betrokken. 

Gildebroeders waren aanwezig bij de bijeenkomst in de kerk, en gingen voorop in de tocht 

naar het vliegtuigmonument alwaar gilde-eer werd gebracht aan de gesneuvelden.Lindense 

kinderen hadden het monument versierd met slingers en tekeningen. 

 

 



     

 

 

Traditioneel werd namens de geloofsgemeenschap een bloemstuk (gemaakt door Willemien 

Selten) gelegd op het kerkhof, op de plek waar de gesneuvelden begraven hebben gelegen. 

Namens de dorpsraad werd een bloemstuk gelegd bij het monument.  

Vele inwoners waren aanwezig in de kerk en liepen mee naar het monument alwaar ze een 

bloem hebben gelegd.  

Ook de nazit in de Burcht was goed bezocht en uitstekend verzorgd. 

 

Tijdens de bijeenkomst in de kerk werd de Vredeskaars ontstoken.  

Bastiaan Ribberink droeg het gedicht ‘Einde en begin’ van Wislava Szymborska voor. 

Onder de titel ‘Als de oorlog voorbij is’ hield onze dorpsgenoot Lonneke Peperkamp een 

voordracht in de kerk. Mooi en betekenisvol waren de verbindingen met de actualiteit in haar 

verhaal.  

Afgesloten werd met het lied ‘Imagine’ van John Lennon. 

 

 

 
 

(foto’s van Bert Panhuizen) 

 

 

We waren blij met de aanwezigheid van burgemeester Hillenaar en echtgenote, leden van het 

Comité Herdenking en Bezinning gemeente Cuijk en van de Vereniging Oud Militairen 

(VOM) gemeente Cuijk en pastor Henk Janssen namens het parochiebestuur. Namens het 

gemeentebestuur, het Comité en de VOM werden bloemstukken gelegd bij het monument. 

Leden van Scouting Cuijk hebben bij de ceremonie assistentie verleend.  

 

Wij spreken hierbij onze dank uit naar allen die de organisatie van deze herdenking mogelijk 

hebben gemaakt. Zonder anderen te kort te doen, vermelden we in het bijzonder Michael 

Lammers voor de geluidstechniek in de kerk en Siska en Toon van Kessel voor het 

beschikbaar stellen van de bloemen. 

  

Met deze herdenking hopen we de basis te hebben gelegd voor een jaarlijkse traditie. Van 

meerdere kanten hebben we hiervoor inmiddels al de steun mogen ontvangen. 

Het herdenken van hen die vielen voor onze vrijheid, en het vieren van onze vrijheid is het ten 

slotte meer dan waard om jaarlijks als gemeenschap bij stil te staan.  

 

Namens de organisatie Ton Keijzers 

 

 


