
HERDENKEN ÉN VIEREN DOE JE SAMEN 
Van jong tot oud 
 

 
 
De Thesinger feestweek begint op maandag 
de 4e mei, op de dag van de Nationale 
Dodenherdenking.  
 
Een groepje, met afgevaardigden vanuit alle 
wijken, heeft zich in de afgelopen periode 
beziggehouden met de voorbereidingen 
voor een plechtige en waardevolle 
herdenking van de doden die door 
oorlogsgeweld zijn omgekomen. 
 
 
 

Vrijheid geef je door!   
Met dit thema in gedachten zijn er contacten gelegd met basisschool De Til. Hier is veel aandacht 
geschonken aan het thema Oorlog en Vrede. Zo is er een gedichtenwedstrijd uitgeschreven, is er een lied  
ingestudeerd, worden er verhalen verteld over de vredesmissies, over de 2e Wereldoorlog en over de  
Thesinger verzetsman Hendrik Ridder. Heel bijzonder zijn ook de contacten met, de in Ten Boer wonende,  
zus van Hendrik Ridder. Als het even kan zal zij aanwezig zijn bij de herdenkingsbijeenkomst.  
   
Kinderactiviteit : 11:00-15:00 uur 
Duiven, vlaggen en versieringen  
Op de 4e mei zijn er ’s ochtends vanaf 11:00 uur knutselactiviteiten voor kinderen van ca. 4-12 jaar. Met hulp en 
inzet van ouders én tieners. Het is de bedoeling dat er versieringen worden gemaakt die ’s avonds bij het monument 
op Smidshoek worden aangebracht. Ook wordt het lied, dat tijdens de avondbijeenkomst wordt gezongen, nog even 
geoefend. Voor knutselmateriaal en een lunch wordt gezorgd. Om 15:00 uur is deze activiteit afgelopen. De tent 
wordt daarna klaargemaakt voor de avondactiviteit. 
 
Bijeenkomst in de tent : 19:15 uur 
Herdenken doe je samen 
In de vroege avond komen we bij elkaar. In deze bijeenkomst geven Thesingers, van jong tot oud en ieder op hun 
manier, uiting aan het thema Dodenherdenking. Door gedichten, verhalen en zang van het gelegenheidskoor. De 
bijeenkomst in de tent begint exact om 19:15 uur. Dus, een vriendelijk doch dringend verzoek om uiterlijk 19:10 uur 
aanwezig te zijn.   
 
Verzamelen bij monument : 19:45 uur 
Herdenken door stil te staan 
Vanaf 19:45 uur verzamelen we ons voor een ceremonie bij het monument. Na koraalmuziek door een blazersgroep, 
een gedicht, het zingen van “Blijf mij nabij” en “The Last Post” is het even twee minuten stil in Nederland én in 
Thesinge. Na het zingen van het Wilhelmus zal, namens alle Thesingers, een krans worden gelegd door de oudste 
inwoner en het jongste basisschoolkind.  
Bloemen 
Verzoek aan de kinderen om allemaal één bloem mee te nemen dat nabij het monument een plekje zal 
krijgen. Ieder wordt (vrijblijvend) uitgenodigd om een bloem of boeket mee te nemen als eerbetoon aan hen  
die vielen voor onze vrijheid.  
 
From the time we say Goodbeye  
Na deze plechtigheid gaan we weer terug naar de tent en wordt het programma afgerond met nogmaals zang,  
gedichten, muziek en dans. Als afsluiting zingen we gezamenlijk het lied dat in de oorlog werd gezongen door Vera 
Lynn: “From the time we say Goodbeye”. Daarna wordt er koffie, thee en ranja geschonken. 
 
KOMT ALLEN, WANT HERDENKEN ÉN VIEREN DOE JE SAMEN! 


