
Welkom en inleiding  

Hartelijk welkom allemaal in onze kerk. 

Welkom ook de leden van het Comité Herdenking en Bezinning en  

welkom  onze Gildebroeders. 

  

Ondanks de beperkingen, zoals het niet samen mogen bidden en zingen,  is het fijn hier weer 

na lange tijd te zijn. 

De kerk, een plaats waar we bewust contact zoeken  met de échte waarden in ons leven 

waarin we geloven, de waarden van God.  

We doen dat vandaag met overtuiging omdat we willen herdenken en vieren dat in 1944 hier 

de bevrijding en  de vrede begonnen na de oorlog, nu 76 jaar geleden. De vrede waarvoor een 

hoge prijs werd betaald.  

Daarom herdenken we vandaag  de vijf Amerikanen die op 17 september omkwamen en we 

betuigen hen de eer die hun toekomt met een monument dat vorig jaar gerealiseerd is bij de 

ingang van Linden. En met de vijf Amerikanen herdenken en eren we ook alle andere 

gevallen bevrijders, vooral Amerikanen, Engelsen, Canadezen en Polen.   

We doen dat hier in de kerk van de H. Lambertus, de patroon van deze geloofsgemeenschap, 

wiens feest ook op 17 september valt.  

Hij is eveneens een martelaar. Hij is -zo nemen we aan- in 706 vermoord omdat hij in de strijd 

voor recht en trouw, niet boog voor de machthebbers. 17 september is ook de tijd dat de 

appels vallen en daarom werd Lambertus ook de appelschudder genoemd. Vandaar hier op het 

zijaltaar een mandje met Lindense appels.  

Het feest van Lambertus mogen we vieren omdat we samen inhoud en betekenis willen geven 

aan deze herdenking en aan deze gemeenschap.  

 

In de viering vandaag gaat het over vrede als ideaal. We kunnen er niet om heen dat er nog 

zoveel oorlog en geweld is. Oorlogsgeweld is verschrikkelijk en treft altijd veel onschuldige 

mensen, ook kinderen. Dat mogen we niet vergeten.    

Vrede lijkt soms ver te zoeken, maar het is belangrijk er in te geloven.  

 
 


