Herdenkingen in Noardeast-Fryslân
Ieder jaar op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Maar er wordt ook stilgestaan bij Nederlanders die waar
ook ter wereld tijdens oorlogen of tijdens vredesoperaties het leven lieten. Een dag die de herinnering levend houdt. In de gemeente Noardeast-Fryslân wordt op
verschillende plekken hierbij stilgestaan. U vindt op deze pagina een overzicht van de verschillende herdenkingsbijeenkomsten.

Dokkum

Kollumerpomp

19.00 uur
		
		

korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel.
Met onder meer medewerking leerlingen Burgerschool 		
aansluitend hierop begint de stille tocht.

monument
Woudweg

kranslegging door burgemeester H.H. Apotheker en de heer
G. Heeringa van het 4 mei comité.

19.25 uur 	Opstelling van de ‘stille tocht’ op de Willem Loréweg bij
Kollumer Oudzijl.
19.30 uur
Vertrek naar het verzetsmonument.
19.45 uur
Spelen van muziek, korte toespraken en declamatie.
20.00 uur
Hoornsignaal en twee minuten stilte.
20.02 uur	Spelen van ‘Taptoe Infanterie’ en twee coupletten van het
Wilhelmus.
Aansluitend kranslegging/bloemlegging door wethouder Jelle Boerema en diverse
organisaties. Vervolgens kan iedereen bloemen leggen bij het monument.

Vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn. De deuren van de kapel sluiten exact
om 19.00 uur.

monument
• Muziekvereniging Oranje speelt bij aankomst van de stille
Noorderdwinger tocht.
• Muziekvereniging Oranje speelt.
• Hoornblazer speelt ‘Last Post’.
		
• 2 minuten stilte.
		
• Zingen 2 coupletten van het Wilhelmus tijdens het Wilhelmus
worden de 3 vlaggen gehesen door pupillen scouting.
		
• Kranslegging door:
Sale en Jesse, leerlingen Burgerschool en
namens het gemeentebestuur, burgemeester H.H. Apotheker
en mevr. M. van der Meij – Baron, raadslid.
			
20.15 uur
Grote Kerk te Dokkum: “Her-denk-na”, een collage van tekst en
muziek; herdenken én nadenken o.l.v. Sjoek Nutma.

Ternaard

19.40 uur
Aanvang Herdenking bij ‘It Groene Hart’.
19.45 uur
Vlag wordt half stok gehesen.
		
Aanvang Stille Tocht; route Raadhuisstraat, De Groedse.
19.50 uur	Herdenking bij gemeentelijk verzetsmonument, het graf van
Albertus Nauta en de oorlogsgraven. Door het gemeentebestuur,
dorpsbelang en belangstellenden wordt op gepaste wijze
aandacht besteed aan herdenken ondersteund door muziek van
brassband Euphonia.
20.10 uur 	Herdenkingsmoment in de Grutte Tsjerke, kinderen lezen
de namen voor van het herdenkingsraam na uitleg over het
bloemstuk.

Holwerd

Op zaterdag 4 mei zijn er in Holwerd twee herdenkingsbijeenkomsten.
15.00 uur	Bijeenkomst bij het oorlogsmonument aan de zeedijk tussen
Holwerd en Ternaard.
19.45 uur	Bij de Willibrorduskerk in Holwerd is een bijeenkomst bij de
oorlogsmonumenten.

Anjum

De Oranjevereniging van Anjum organiseert samen met Chr. Basisschool De
Eker en muziekkorps Halleluja een herdenking.
19.30 uur
Verzamelen bij het MFA de Dobbe aan de Mûnebuorren in Anjum.
19.45 uur 	Wordt er bij het monument aan de Holdingastrjitte een krans
gelegd.
Na afloop is er nog gelegenheid om samen koffie te drinken in het MFA de Dobbe.

Op zaterdag 4 mei om 20.00 uur wordt er een bijeenkomst gehouden bij het
verzetsmonument op de Soensterdijk onder Kollumerpomp.

Westergeest

Op zaterdag 4 mei is er een bijeenkomst voor dodenherdenking in Westergeest.
19.30 uur
Verzamelen bij MFC de Tredder in Westergeest.
19.40 uur 	Stille tocht naar de begraafplaats voorafgaand met omfloerste
trom.
19.50 uur 	Op de begraafplaats bij graven oorlogsvliegers gedichten van
kinderen van de basisschool, korte toespraak door o.a.
wethouder de Vries.
20.00 uur 	Trompetsignaal met 2 minuten stilte. Aansluitend kranslegging
door Plaatselijk Belang Westergeest en kinderen basisschool.
Overige aanwezigen kunnen daarna bloemen leggen.
20.10 uur
Einde bijeenkomst.

Marrum

Vanaf 19:30 uur begint de inloop in dorpshuis De Nije Tille te Marrum. Vanuit het
dorpshuis is er een stille tocht naar het oorlogsmonument en naar de graven van
omgekomen Marrumers. Bij de graven worden bloemen gelegd. Mensen kunnen
hier ook zelf bloemen leggen. Vervolgens wordt bij het oorlogsmonument een
krans gelegd. Daarna kunnen overige belangstellenden ook hier bloemen leggen.
Na afloop is er koffie in het dorpshuis.

Hallum

Voor de plechtigheid bij het oorlogsmonument en de graven verzamelen om
19.45 uur op de Lytsebuorren bij de Hoeksteen in Hallum. Vanaf daar wordt in
gezamenlijkheid naar het kerkhof gegaan. Tijdens het luiden van de klok wordt
eenmaal een ronde rond het kerkhof gelopen. Vooraf aan de twee minuten stilte
speelt het korps de Last Post. Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus
gespeeld. Hierna worden de bloemen gelegd bij het monument en de drie graven.
Bloemen worden gelegd door bewoners en door 2 schoolkinderen. Vervolgens kan
iedereen zelf bloemen bij de graven leggen.

Burdaard

In Burdaard wordt op 4 mei eveneens een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.
19.30 uur
19.45 uur
19.58 uur
20.00 uur
20.02 uur
20.10 uur
20.20 uur
20.35 uur

Verzamelen bij MFC Het Spectrum.
Stille tocht naar het monument.
Spelen Last Post.
Twee minuten stilte.
Muziekkorps Concordia speelt 2 coupletten van het Wilhelmus.
	Het leggen van bloemstukken door Dorpsbelang,
Oranjecommissie, familieleden en Tienerkerk.
Korte toespraak door Dorpsbelang Burdaard.
In gepaste stilte terug naar MFC Het Spectrum.
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