Uitnodiging

Herdenking 17 september 2022 te Linden
Het is al een lange traditie in Linden: het gedenken van de vijf Amerikaanse militairen, die op 17
september 1944 vlakbij Linden sneuvelden toen hun vliegtuig neerstortte tijdens de operatie Market
Garden.
Deze jaarlijkse herdenking is sinds een aantal jaren nieuw leven ingeblazen.
- In 2019 is een prachtig vliegtuigmonument gerealiseerd bij de entree van het dorp, een initiatief
vanuit en door de dorpsgemeenschap Linden;
- Sinds 2021 wordt de herdenking georganiseerd op de datum 17 september;
- De herdenking wordt opgewaardeerd tot een officieel Lindens gebeuren, met medewerking van
de dorps- en geloofsgemeenschap en het gilde;
- De herdenking heeft een vaste plaats verworven op de gemeentelijke kalender.
De herdenking 2022 vindt plaats op zaterdag 17 september a.s. om 19.00 uur.
Het programma
19:00 – 19:30 uur Bezinningsbijeenkomst in de Lambertuskerk te Linden
Dit jaar spreekt Sanneke Brouwers uit Berg en Dal, geestelijk verzorger bij Defensie in een lezing
over: ‘Vrede begint waar wij elkaars verhalen horen’.
De bijeenkomst wordt verder opgeluisterd door een gedicht, muziek en zang
19:30 uur

Bloemstuk leggen bij de herdenkingsplaats op het kerkhof

19:35 uur

Vertrek te voet vanaf het J.P.M. Keijzersplein naar het
vliegtuigmonument

19:45 uur

Herdenkingsceremonie bij het vliegtuigmonument
m.m.v. kinderen basisschool en Scouting Cuijk
- in achtneming van 1 minuut stilte
- het brengen van eer door Vereniging Oud Militairen en het gilde
- het leggen van bloemstukken
- het Wilhelmus

Na afloop ceremonie vertrek te voet naar gemeenschapshuis De Burcht.
Om plm. 20.00 uur zijn alle genodigden en overige aanwezigen welkom in De Burcht voor koffie,
thee of frisdrank.
Wilt u de bijeenkomst in de kerk bijwonen, dan wordt u verzocht zich aan te melden per e-mail
via herdenkinglinden@gmail.com
Om 19.30 uur aansluiten bij de stoet naar het monument kan altijd.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
De dorpsgemeenschap Linden

Comité Herdenking en Bezinning

_____________________________________________________________________
Voor nadere informatie:
Ton Keijzers tel.: 06 – 10 66 24 39

