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4 mei Dodenherdenking

‘Loopt u ook mee?’

Drie Stille tochten en bloemleggingen

Woensdag 4 mei herdenken we in heel Nederland de
Nederlandse slachtoffers, burgers en militairen die in oorlogssituaties of bĳ vredesoperaties zĳn omgekomen voor onze vrĳheid. In Gouda organiseert de Stichting 4 en 5 mei vanaf 19.00
uur drie Stille tochten en een herdenkingsceremonie op de
Markt. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen in een
van deze Stille tochten.
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Respect voor de slachtoffers
Burgemeester Milo Schoenmaker: “Ik nodig alle inwoners van
Gouda, groot en klein, van harte uit om voorafgaand aan de
herdenkingsplechtigheid op de
Markt mee te lopen in één van
de drie Stille tochten. Uit respect
voor alle slachtoffers verzoek ik u
ook op die dag de Nederlandse
vlag tot zonsondergang halfstok
te hangen.”

Herdenkingsplechtigheid
op de Markt
18.00 uur

Leden van Scouting Die Kantanky’s hangen
de vlag halfstok.
19.50 uur
De Stille tochten arriveren op de Markt.
19.58 uur
De Last Post wordt geblazen
door trompettist Smeman.
20.00 uur
Twee minuten stilte.
20.02 uur
Samenzang van twee coupletten van
het Wilhelmus.
20.08 uur
Sarah Schoenmakers, leerling van de Goudse
Scholengemeenschap Leo Vroman draagt een
N207
gedicht voor van Ben van Bommel over WOII.
20.12 uur
Toespraak van de voorzitter van de Stichting
4 en 5 mei Gouda, de heer J.C. van Ingen.
20.15 uur
Officiële kranslegging. Namens de Goudse
bevolking, uit respect voor de leden van het
voormalig verzet en namens alle veteranen
worden drie kransen gelegd bij
het herdenkingsmonument.
20.30 uur
Defilé langs het herdenkingsmonument.
Iedereen die wil, kan daar een bloem of bloemstuk
leggen.
Aansluitend Koffie in de Burgerhal voor de deelnemers van de
Stille tochten en het defilé.
De ceremonie wordt muzikaal begeleidt door een gelegenheidsorkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Kunstpunt Gouda onder leiding van Maaike Gerlsma.

Stille tocht vanaf de Oude
begraafplaats aan de Vorstmanstraat
Om 19.10 uur start de tocht
met het leggen van een
bloemstuk op de graven van
W. van Mastrigt, B. Lens en A.
de Rijke. Daarna vertrekt deze
Stille tocht richting de Markt.
Op de hoek van de Lange
Noodgodstraat/Oosthaven sluiten de deelnemers aan van de
herdenking in het Gouds Metaheerhuis.
De tocht voert langs het Joodse
Poortje. Daar legt een afvaardi-

Het Wilhelmus

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Oude begraafplaats

Overige bijeenkomsten op 4 mei
ceremonie op de Markt. Het
Metaheerhuis is ingericht als
gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda, die tijdens de bezettingsjaren om het
leven zijn gebracht.

Stichting Tsedaka
De Stichting Tsedaka houdt om
18.45 uur een korte herdenking
in de voormalige synagoge aan
de Turfmarkt 23.
Stichting Gouds
Metaheerhuis
Om 19.10 uur is er een korte
plechtigheid bij het Metaheer-

Voor minder validen is er
een beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van
tevoren aanmeldt via tele-

foonnummer 06-43385104 of
e-mail arie.anker@gouda.nl.
Vermeld daarbij het kentekennummer van uw auto.

Stichting 4 en 5 mei

Vlaginstructie Dodenherdenking

Parkeren minder validen

Veteranen
Veteranen zijn uitgenodigd om
mee te lopen in de Stille tocht
vanaf de Graaf Florisweg. Zij
worden verzocht om vooraf
contact op te nemen met de
heer Freek van der Lugt via tel.
(0182) 57 27 93.

Begraafplaats IJsselhof

Tĳdens de herdenkingsceremonie op de Markt zingen alle
aanwezigen met elkaar het
eerste en het zesde couplet
van het volkslied.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

T. Pille een bloemstuk te leggen. Deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomst van de
Raad van Kerken in de Agnietenkapel sluiten om 19.45 uur
aan op de Kleiweg, ter hoogte
van de Sint Anthoniestraat.

De Nederlandse vlag hangt op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang in heel Nederland halfstok, als blijk van eerbied en respect
voor de doden.

huis (achter gebouw De Haven,
Oosthaven 31). Er worden twee
keer 12 namen gelezen van in
de oorlog vermoorde Joden,
gevolgd door het zeggen van
kaddisj, de heiliging van Gods
Naam. Na de plechtigheid in
het Metaheerhuis kan mee gelopen worden in de Stille tocht
vanaf de Oosthaven voor de

Raad van Kerken
De Goudse Raad van Kerken
organiseert om 19.00 uur voor
alle gezindten een bezinningsmoment in de Agnietenkapel.
Er zullen dagboekfragmenten worden gelezen van Dini,
een meisje van 15 jaar uit een
Gouds NSB-gezin. Ze schrijft
over dagelijkse bezigheden en
haar avontuurtjes met Duitse soldaten. Diaken Dick Vrijburg spreekt over het jaarthema ‘Geef vrijheid door’. Magda
de Jong en Jaap-Jan de Rooij
(Duo Passionate) verzorgen de
muzikale omlijsting. Amnesty
International Gouda deelt traditiegetrouw rozen uit. Na afloop
kan meegelopen worden in de
Stille tocht vanaf de Kleiweg
voor de ceremonie op de Markt.

Erevlucht
boven Gouda
Op 4 mei maakt een Britse
Dakota vanuit Engeland een
herdenkingsvlucht boven Nederland. Om ongeveer 15.35 uur
vliegt het WOII-vliegtuig over de
Markt in Gouda.

