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In deze viering herdenken wij de crash van de Engelse
bommenwerper, een Wellington BIII, van het 150ste squadron, die
na een raid op Frankfurt neerstortte. Het vliegtuig werd eerst
geraakt door het Flak, ter hoogte van Namen, en werd uiteindelijk
finaal geraakt vanop de vliegbasis te Brustem.
Aan boord bevonden zich 5 bemanningsleden. Twee van hen zijn
uit het vliegtuig geraakt met hun parachute, maar stierven in
krijgsgevangenschap.
Lieten het leven bij de crash te Kersbeek :





Sergeant Neville Charles Holdaway(nr 403189, airgunner, Darling
Point, New South Wales, Australia, 24 jaar)
Sergeant Keith Lash Matthews
(nr 778843, airgunner, Royal Air Force, Engeland, Volunteer Reserve,
Great-Britain, 20 jaar en geboren in Zuid-Rhodesië)
Flight Sergeant (Pilot) Harry Thompson (nr 402912 van Royal New
Zealand Air Force, 28 jaar).

Overleefden de vliegtuigcrash, maar zijn overleden als krijgsgevangenen:

sgt Lesley S. Magenis, navigator, overleden op 3 maart 1945,
begraven te Berlijn

sgt Basil H. Glasse, bommenrichter, overleden op 9 maart
1945, begraafplaats onbekend

Door de heldendaad van de piloot en zijn bemanning vielen bij
deze crash geen burgerslachtoffers te betreuren. Door tot het
laatste moment aan boord te blijven, heeft de bemanning er
immers voor gezorgd dat de bommenwerper niet is neergestort in
het bewoonde gedeelte van deze gemeente.
Vandaag eren en gedenken wij diegenen die – ver van huis - het
grootste denkbare offer hebben gebracht voor vrijheid en
democratie.
Extra info :
Wij zijn blij dat wij jullie kunnen meedelen dat wij na 78 jaar eindelijk contact hebben
met één familie van één van de bemanningsleden van dit vliegtuig.
Zij waren niet op de hoogte van deze herdenkingsplechtigheid die wij hier al jaren
houden. Het is de familie van Basil Glasse, hij is in krijgsgevangenis overleden tijdens de
dodentocht, zijn graf is tot nu toe nog niet gevonden.
Zijn familie woont in Zuid-Afrika, namelijk Kaapstad, door de afstand was het voor de
familie onmogelijk om vandaag hier aanwezig te zijn.
Zoals jullie kunnen zien is er een nieuwe foto geplaats aan de graven van de
bemanningsleden, we hebben een foto gevonden van de tweede persoon, namelijk
Sgt. Thompson hopelijk kunnen we in de toekomst een foto vinden van het derde
bemanningslid Sgt. Holdaway en Sgt.Magenis
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Opening van de dienst
♫ Intredelied: The White Cliffs
Begroeting
Priester:
Vandaag willen wij op deze herdenking even tijd maken om tot God te
bidden voor vrede en om, nog eens opnieuw, bewust te worden van ons
eigen taak op weg naar echte vrede.

Samen:
“In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” Amen.

Inleidingswoord
Lezer:
Geachte dames en heren,
Welkom aan u allen in welke hoedanigheid ook
hier
aanwezig.
Vandaag zijn wij hier samen om tijdens deze plechtigheid de bemanning
van de vliegtuig crash in augustus 1942 te herdenken.
Voor de 29ste keer, herdenken we deze dappere helden, die hun leven
gaven tijdens een conflict, dat niet het hunne was, maar dat gevolgen
kon hebben voor de gehele mensheid.
Daarom zijn we ook dit jaar hier samen om hen te herdenken en zo te
getuigen van hun inzet en moed.
We vergeten hen niet! Met deze bijeenkomst willen wij, als gemeenschap
onze onophoudelijke dankbaarheid uitdrukken voor de gesneuvelden uit
verre landen.
Mogen wij hopen dat u en wij een blijvend voorbeeld mogen zijn voor
onze jeugd, die zonder dit offer, een heel andere toekomst zou gehad
hebben.

Priester:
Laten wij deze samenkomst beginnen met als eerbetoon te luisteren en de
nodige eer te brengen aan onze duizenden slachtoffers die voor onze
“Vrede” hebben gestreden en dit bij het spelen van Te velde.

Danny
Vaandels om te groeten “Groet”
Muziek: Te Velde (CD)
Vaandels “Groet af”
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Schuldbelijdenis
Priester:
God zorgt nooit alleen voor vrede. Hij heeft daarvoor de mens nodig. Maar
mensen schieten veel te kort.
Daarom vragen we nu om Gods ontferming.

Lezer:
Omdat wij niet luisteren naar wat de Heer, God van alle mensen, ons te
zeggen heeft over de vrede: over de vrede in onszelf, met onze naaste
omgeving, maar ook over een vreedzaam samenleven van alle volkeren
en culturen. Daarom vragen wij Heer, ontferm U over ons.

Samen: Heer, ontferm U over ons.
Lezer:
Omdat wij weten dat rechtvaardigheid de wapens zou doen neerleggen,
maar er niet naar leven: omdat wij wel willen solidair zijn met wie arm en
onbeschermd is, maar er niet genoeg voor opkomen .
Christus, ontferm U over ons.

Samen:Christus ontferm U over ons
Lezer:
Omdat wij al te gemakkelijk berusten in toestanden van onrecht en
onvrede, dicht bij ons en ver van ons.
Daarom vragen wij :Heer, ontferm U over ons.

Samen: Heer, ontferm U over ons.
Priester:
Moge de algoede God zich over ons ontfermen, ons vergeving en vrede
schenken, en met ons mee op weg gaan naar de eeuwige vrede van zijn
koninkrijk. Amen.

Muziek :Amazing Grace
Openingsgebed
Priester:
God, onze Vader, die elk van ons roept tot vrede, wij bidden: open ons
hart voor de wereld waarin wij leven. Open onze oren voor hen die lijden
onder geweld. Open onze ogen voor hen die leven in onvrede. Neem bij
ons weg wat ons verhindert om te werken aan een wereld van vrede en
gerechtigheid. Wij vragen het U omwille van Jezus ,Uw zoon en onze Heer
.Amen.
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Dienst van het woord
Lezer:
Ergens op de wereld staat een druivelaar, een sterke boom, de
vriendenboom.
Eén die niet van zon en regen leeft,
maar van een beetje tederheid, vriendschap en genegenheid - we zijn het
langzaamaan vergeten.
't is misschien een onvervulde kinderdroom, die druivelaar van mij, de
vriendenboom.
Maar hij zou er moeten wezen overal waar mensen samen zijn, arm of rijk
en groot en klein - dat moest de hele wereld weten.
Als je maar oprecht naar die druivelaar wilt zoeken,
staat hij heel dichtbij misschien, kun je 'm uit je venster zien - maar hij staat
nergens in de boeken.
Als je durft te leven zonder angst of schroom, dan groeit ie wel, de
vriendenboom. En je zult het met me eens zijn: 't allermooiste van de hele
schepping is de vriendenboom

Evangelie (We staan recht.)
Priester: De heer zal bij u zijn.
Samen: De Heer zal u bewaren
Priester:
Uit de Blijde Boodschap van onze Heer Jezus Christus……
Samen: Lof zij U Christus+++
Homilie
Voorbeden
Priester:
Wat wij voor vrede willen ondernemen willen wij aan Gods zegen
toevertrouwen.

Lezer:
Voor alle soldaten , dat ze naar waarde worden geschat en ten volle mens
mogen blijven. Dat ze mogen bijdragen aan het in stand houden van een
duurzame
vrede
.
Laten wij bidden.

Samen :

Wij bidden U verhoor ons Heer .

Lezer:
Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld durven wij bidden. Dat ze niet
vergeefs gestorven zijn. Soldaten en burgers, mannen, vrouwen, Kinderen
en ouderen.
En vandaag in het bijzonder voor Sergeant Neville Charles Holdaway,
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Sergeant Keith Lash Mathews en en Flight Sergeant Harry Thompson.
De overige twee militairen uit dezelfde crash, die later in de oorlog alsnog
hun leven lieten in een concentratie-kamp, willen wij ook niet vergeten.
Het gaat hier om.sgt Leslei S. Magenis, navigator, overleden op 3 maart
1945, begraven te Berlijn,
en sgt Basil Harry Glasse, bommenrichter, gestorven op 9 maart 1945,
begraafplaats onbekend.
Dat het offer van hun leven ons de ogen opent en ons doet bidden om
nooit meer oorlog. Altijd vrede.
Laten wij bidden.

Samen :

Wij bidden U verhoor ons Heer .

Lezer:
Voor de leiders van landen en volkeren: dat zij in hun denken en doen een
grote creativiteit aan de dag leggen op de weg naar rechtvaardigheid,
vrede en een gezonde leefbare wereld..
Laten wij bidden.

Samen :

Wij bidden U verhoor ons Heer

.

Lezer:
Bidden wij om rust en levensadem voor onszelf,
voor allen die wij in ons hart dragen, voor onze geloofsgemeenschap, voor
onze buurt, voor zieken en eenzamen, voor mensen op reis en al onze
intenties en voor diegenen die ons in leven en geloof zijn voorgegaan.
Laten wij bidden.

Samen :

Wij bidden U verhoor ons Heer .

Priester:
God onze Vader, aanvaard onze dromen, onze verlangens, onze beden,
onze inzet en bekrachtig ze met uw zegen. Amen

Muziek :Danny Boy
Priester:
Laten we aansluitend op deze intenties dan samen het Onze Vader mee
bidden of zingen ieder naar eigen wens. Daarna bidden wij samen een
Wees Gegroet het gebed waar veel van onze vrienden zich aan hebben
opgetrokken in hun droeve dagen.

Samen: Onze Vader boven in de Hemel
Priester:
Wees gegroet Maria vol van genade de Heer is met U gezegend zijt gij
boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus.
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Samen:
Heilige Maria moeder Gods bidt voor ons, arme zondaars nu en in het uur
van onze dood. Amen

Bezinningstekst
Lezer:
Als de wereld er niet beter van wordt, hebben wij geen reden van
bestaan,
als mens niet, als gezin niet, als groep van mensen niet, als kerk niet.
Wij zijn het zout der aarde, en dus bedoeld om smaak te geven aan het
leven.
Wij zijn het licht van de wereld, en dus bestemd
om alle duisternis uit het leven te weren.
Wij staan ten dienste van het geluk van allen,
de één met de pen, de ander met de schop;
de één met de computer, de ander aan de kassa;
de één op school, de ander in de fabriek;
de één in de politiek, de ander in een sociale organisatie;
de één op de preekstoel, de ander aan het ziekbed;
de één in de kleine kring van het gezin,
de ander op het internationale forum;
de één in de schijnwerper,
de ander in de stilte en de eenzaamheid.
Maar allen staan wij ten dienste van het geluk van anderen.
Want als de wereld er niet beter van wordt, hebben wij geen reden van
bestaan.
Laten we nu rechtstaan voor zij die de vrede betaalden met hun leven en
ons dierbare België eren met het luisteren naar de Brabançonne

Danny
Vaandels om te groeten “Groet”
Muziek: Brabancone (CD)
Vaandels “Groet af”
Slotgebed
Priester:
God onze Vader,
Gij hebt uw vrede beloofd aan alle mensen van Goede wil.
Geef dat wij niet berusten in het recht van de sterkste,
in de macht van de wapens.
Maar doe ons geloven in vrede door ontwikkeling,
in wederzijds respect, in liefde, vertrouwen en waarheid.
Laat de vrede van Christus heersen in ons hart.
Maak ons tot mensen van uw vrede. Amen.
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Mededelingen:
Lezer:
Nu deze viering op zijn einde loopt mogen wij U vragen uit eerbied om na de
zending en zegen van onze pastoor vragen dat eerst onze vaandeldragers,
gevolgd door onze genodigden, daarna de burgemeester en schepen en
de andere aanwezigen zich in stoet begeven naar de begraafplaats om
deze herdenking nog even verder te zetten! Hou AUB wel rekening met de
Covid regels !
Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Zegen en wegzending
Priester:
Leven in liefde garandeert vreugde, échte vreugde.
In verbondenheid met elkaar kunnen we de wereld veranderen.
Daartoe worden we aangespoord en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Samen: Amen
Slotlied: ?

Met dank aan:
Allen die door hun aanwezigheid en door hun
daadwerkelijke inzet hebben bijgedragen tot de
verwezenlijking en het waardig verloop van deze
herdenkingsviering. Waardoor zij de blijvende
erkentelijkheid voor,
en de dankbare herinnering aan onze slachtoffers
levendig willen houden. Dank U wel.
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