Millingen, 15 september 2018
Beste mevrouw, meneer
In 2016 zijn we, naar wij hopen, een “traditie” gestart met de Lichtjesavond. Ook dit jaar weer worden
op Kerstavond, 24 december 2018, om 16.00 uur kaarsen geplaatst bij de graven op de Canadese Militaire
Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek, waar de tijdens de bevrijding van Nederland
in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen begraven liggen.
De opkomst in 2016 en 2017 was enorm en vooral ook de vele positieve reacties hebben ons ertoe
aangezet om verder te gaan met deze “traditie”. Inmiddels is op 6 juni 2018 zelfs het Comité
Lichtjesavond Groesbeek omgezet in de Stichting Lichtjesavond Groesbeek.

We kunnen en mogen niet vergeten wat deze jongen mannen ruim 73 jaar geleden aan ons
hebben gegeven. In vrede Kerst kunnen vieren met familie en vrienden. Deze bijzondere
namiddag is dan ook bedoeld om de herinnering aan hen levend houden. Dit feest van het licht
en herinnering kan voor vele nabestaanden niet worden gevierd met hun omgekomen
zonen/broers/neven of andere familieleden. Daarom nemen wij dit initiatief om deze jonge
mannen, die ons de vrijheid hebben gebracht, te herdenken, de warmte van het licht te laten
voelen en onze herinnering en dankbaarheid te tonen.
Deze koppeling naar Kerst in vrede en de begraafplaats willen we maken met de ouders en jeugd
van Berg en Dal. De geschiedenis van de diverse dorpen die nu onder de Gemeente Berg en Dal
vallen is immers sterk gekoppeld aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Om die reden willen we de schoolkinderen van Berg en Dal en hun ouders van harte uitnodigen
om er samen weer voor te zorgen dat op kerstavond in elke plot en bij elke grafsteen een kaarsje
brandt.1 We willen de scholen in de Gemeente Berg en Dal graag een vast plot toewijzen. Vanuit
een plot kunnen ook nog allerlei andere initiatieven worden ontplooid zoals bijvoorbeeld de
leerlingen iets meer vertellen over de gesneuvelde militairen. Of de kinderen zelf het een en
ander uit te laten zoeken over deze mensen. Zo kunnen de kinderen zich identificeren met de
militairen die hier begraven liggen.

1

De Canadese Militaire Erebegraafplaats is verdeeld in 22 rechthoekige stukken, plots genaamd, gescheiden door bredere
stroken gras. In totaal zijn er 22 plots. 18 plots met 128 graven, 2 plots met 80 graven, 1 plot met 71 graven en 1 plot met 64
graven. Zie tekening bijgevoegd bij deze brief.
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De ouders en de kinderen willen we graag bereiken via de schoolkanalen. De leerkrachten van
de scholen hoeven daar niet veel te doen, maar mogen wij wel gebruik maken van de
mogelijkheid om met de ouders van uw leerlingen te communiceren via uw schoolsystemen?
Wij sturen u dan eind oktober 2018 een nieuwe brief voorzien van informatie voor de ouders
en hun kinderen. We vragen de ouders de antwoorden op die brief direct naar het mailadres van
de Stichting Lichtjesavond Groesbeek te sturen. Zodoende kunnen wij de opkomst op
24 december inschatten, voor ondersteunende middelen zorgen en alle kinderen goed verdelen
over de plots. U als leerkracht heeft daar dus geen werk aan.
Als laatst zouden we graag in de gelegenheid zijn om tijdens een ouderavond, aan de ouders,
kort (maximaal 15 minuten) iets te vertellen over ons initiatief en de steun die we van hen nodig
hebben in de vorm van aanmelden.
Onze vragen aan u zijn dan ook:
1. Mogen wij op een ouderavond de ouders een korte toelichting geven over deze activiteit?
We zijn graag bereid om met u als school/leerkrachten hierover (vooraf) van gedachte te
wisselen of een toelichting te geven.
2. Mogen wij eind oktober 2018 een brief voor de ouders sturen en zou u die dan via uw
kanalen aan de ouders en de leerlingen willen sturen?
Graag zien wij uw antwoorden tegemoet. Uw antwoorden kunt u sturen aan
stichtinglichtjesavondgroesbeek@gmail.com.
Met vriendelijke groet,

Gerard Hendriks
Secretaris Stichting Lichtjesavond Groesbeek
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