4 mei 2017

Herdenking oorlogsslachtoffers op Marken
Donderdag 4 mei 2017 om 19.15 uur
in Dorpshuis ’t Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken
en vanaf 19.45 uur buiten bij de gedenktekens W.O. II

Landelijk thema: ‘Verhalen over de oorlog’

Medewerkenden:
Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ o.l.v. dirigente Laura Krale.
Chr. Gemengd Koor ‘Marcantat’ o.l.v. dirigente Ike Rebel.
Leerlingen van de Chr. Basisschool ‘De Rietlanden’.
Gemeente Waterland.
Stichting Dorpshuis ’t Trefpunt.
André Peereboom (techniek).
Organisatie:
Chr. Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’.

Opening door de Chr. Muziekvereniging ‘Juliana’ met ‘J.F.K.’.
Verhalen over de oorlog. Welkomstwoord door bestuurslid Oranjevereniging.
Samenzang: Wilt heden nu treden voor God, den Here.
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.
Bidt, waket en maket dat g’in bekoring
en ’t kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,
al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

‘Een verhaal over de oorlog’ door Sigrid Zeeman.
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‘Marcantat’ zingt: Lied 462: 1, 2 en 3 (Zal er ooit een dag van vrede)
1 Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

3 Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

‘Juliana’ speelt ‘Crimond’ (gebaseerd op ‘The Lord’s My Shepherd’).
Tamara Kes en Lieke Schipper vertellen nog een ander verhaal over de oorlog.
Samenzang: ‘Eternal Father, Strong to Save’ (O eeuw’ge Vader, sterk in macht).
1 O eeuw-ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen die zijn in nood op zee!

‘Graduale’ van Luigi Cherubini, gevolgd door ‘Pie Jesu’ door ‘Marcantat’.
Graduale
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
In memoria aeterna erit justus
Ab auditione mala non timebit

Geef hun eeuwige rust, O Heer.
En laat het eeuwig licht op hen schijnen.
De rechtvaardige zal in herinnering blijven voor
eeuwig:
Voor een boos gerucht zal hij niet vrezen.

Pie Jesu

O lieve Heer Jezus, geef hen eeuwige rust.

2

‘Abide with me’ door ‘Marcantat’ en ‘Juliana’.
Abide with me; fast falls the even tide;
the darkness deepens; Lord, with me abide!
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.
I need thy presence every passing hour,
what but thy grace can foil the tempter’s power?
Who like thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.
Samenzang:
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Allen gaan naar buiten.
‘Juliana’ stelt zich op tegen de muur van Dorpshuis ’t Trefpunt.
Stilte tot aan het signaal ‘Taptoe’.
Signaal ‘Taptoe’ door de hoornblazer van ‘Juliana’ gevolgd door 2 minuten stilte.
Samenzang ‘Wilhelmus’ begeleid door ‘Juliana’.

3

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.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Sven Veer en Kim Brandsma noemen de namen op van de Marker mannen:
Cornelis Zeeman, 40 jaar
18 november 1939, monding van de Theems, Engeland
Jaap Teerhuis, 59 jaar
25 januari 1941, Londen, Engeland
Emgert Zondervan, 21 jaar
maart 1942, Balikpapan, Borneo, Indonesië
Klaas Dorland, 20 jaar
3 september 1942, Mülheim aan de Ruhr, Duitsland
Pieter Schipper, 57 jaar
14 september 1942, Caribische Zee, 110 mijl ten noorden van Trinidad
Hein Visser, 57 jaar
27 april 1943, Middellandse Zee, 10 mijl Oost-Noordoost van Kaap Bengat, Algerije
Jacob Boes, 41 jaar
24 februari 1944, Atlantische Oceaan, voor de Straat van Gibraltar
Cornelis de Groot, 31 jaar
13 september 1944, op de Rijn bij Millingen a/d Rijn
Frederik Schouten, 56 jaar
4 februari 1944, Ergste, Duitsland
Cornelis Visser, 28 jaar
23 maart 1944, Indische Oceaan, ten zuiden van Ceylon
Jaap Janssen, 66 jaar
22 april 1945, New York, Verenigde Staten van Amerika
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Jarno Zondervan en Mats Teerhuis noemen
noemen de namen op van de bemanningsleden van de
Engelse bommenwerper die in de nacht van 25 op 26 mei 1943 neerstortte in het IJsselmeer in
de ‘Kuil van Marken’:
Jack Henry Uden, 21 jaar
Walter Edwin Lawrence Morse,
Morse 25 jaar
Frederick Arthur Williams,
Williams 34 jaar
Horace Stephen Scott, 28 jaar
Howard Stephen Winchester, 26 jaar
Leslie George Hadden, 24 jaar
Charles John Percival, 26 jaar

Bestuurslid Oranjevereniging nodigt wethouder Jacob Kes uit om de eerste krans te leggen
namens de Gemeente Waterland.
Waterland
Nanka Schipper en Sarah de Groot leggen een bloemstuk bij het Engelse gedenkteken
begeleid door ‘Juliana’.
Jill Nanninga en Liam de Wit plaatsen een bloemstuk bij het Marker gedenkteken, begeleid
door ‘Juliana’.
Bestuurslid van de Oranjevereniging nodigt de nabestaanden
abestaanden uit om bloemen neer te leggen.
‘Juliana’ speelt koraalmuziek.
Bestuurslid nodigt de leerlingen en andere jeugd uit om bloemen neer te leggen.
‘Juliana’ speelt koraalmuziek.
Defilé door alle belangstellenden langs de gedenktekens begeleid door
or ‘Juliana’.
‘Juliana’
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