
Levende Namen 
 

27 oktober 2015  

Lustrum Gedachtenis-bijeenkomst  



Voorwoord 

Op 27 oktober 2015 organiseerde Stichting Levende Namen voor de vijfde maal een  
gedachtenis-bijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Deze bijeenkomst 

is geïnspireerd op het  concept ‘Allerzielen Alom’ van beeldend kunstenaar Ida van 

der Lee. 

Nabestaanden kunnen door middel van diverse kunstvormen en rituelen langs een 

looproute op deze mooie begraafplaats hun overledenen opnieuw of op een andere 

wijze een dierbare plek in hun leven en hart geven. Op deze manier draagt Levende 

Namen bij op persoonlijk niveau maar ook aan de Lochemse samenleving in haar 

geheel. 

Op de navolgende bladzijden geven wij een korte impressie van deze lustrum-

bijeenkomst en een toelichting op de organisatie die daarvoor nodig was.  

Extra woord van dank 

Wij danken onze subsidiegevers, sponsoren (materieel als immaterieel, zie pagina 
12) en de gulle gevers. Zonder hen was deze lustrum gedachtenis-bijeenkomst 
niet mogelijk geweest.  
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Door middel van foto’s geven we in dit boekwerkje een indruk van de bijzondere en 

ingetogen sfeer op deze avond. Een heel treffend verslag, gepubliceerd op 28 

oktober 2015 in dagblad De Stentor, is terug te vinden op onze website: 

www.levendenamen.nl 

  

Bezoekers 

Op 27 oktober 2015 hebben meer dan 550 deelnemers tussen 18.00 - 21.00 uur de 
route over de begraafplaats afgelegd. Naast de vaste werkgroepleden en kunstenaars 
waren op dat moment meer dan 40 vrijwilligers actief. 

Nieuwe Begraafplaats 

Op deze mooie begraafplaats aan de Zutphenseweg was een nieuwe route van circa 
1.000 meter uitgezet, die door middel van fakkels verlicht was. In tegenstelling tot 
de voorgaande jaren startten de bezoekers na de ingang rechtsaf bij de 
kindergraven. De route was dit jaar wat korter, omdat we opmerkingen kregen van 
vooral ouderen dat de 2014-route te lang was. 

Om 17.40 uur werd er voor de aanwezige vrijwilligers een startritueel verzorgd door 
de danseressen van het Jansstheater. Hierbij werd symbolisch ‘licht’ aan elkaar 
doorgegeven.  
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Na persoonlijke begroeting bij de ingang kreeg elke bezoeker lichttasjes mee die na 
afloop meegenomen mochten worden.   

Op verschillende punten langs de route waren 20 van onderstaande activiteiten of 
kunstvormen om persoonlijk of groepsgewijs bij stil te staan en te voelen.  

Eerst langs de kindergraven met o.a. bellen blazen. 
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Vervolgens was er de mogelijkheid met je vingers in warm zand te schrijven en een 
naam of tekening te laten oplichten, een ritueel dat voor vele bezoekers verzachtend 
werkte. 

 

(Foto: Gonny Geurts) 

Men kwam hierna op een plek waar ‘lichtbolletjes’ werden uitgedeeld. Deze konden 
later op een speciaal veld of op een eigen plek naar persoonlijke keuze, neergelegd 
worden. 

Hierna, lopend langs de drie grote hangende kaarsen, kwam men bij de stilteruimte 
in het schuurtje. Hier kon men kleine kaarsjes aansteken ter her-innering aan de 
dierbare(n). 

De poëzievoordrachten waren nu in een laantje, mooi verlicht onder blauwe 
parapluutjes. 
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Na het planten van de bloembolletjes, voor een bloemenbed in het voorjaar, konden 
de bezoekers een voorstelling zien van het Poppentheater Mol’s Hoop. 

Ook dit jaar was de Islamitische Gemeenschap weer heel actief met toelichtingen op 
hun mooie rouwrituelen en kleine gerechtjes. 

Die avond werd genoten van een volle maan en een heldere hemel. De danseressen 
van het Jansstheater brachten op bijzonder wijze ‘verbondenheid’ en ‘het doorgeven 
van licht’ op het open veld ten tonele. 
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De route werd vervolgd over en langs het open veld richting de Geurenlaan en de 
Lichtbollen op het veld. 

(Foto: Jan Kolkman) 

De Geurenlaan als plek van individueel ‘her-inneren’. 
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Langs het bekende monument van Berkhemer en de Doopvont kwam men daarna bij 
de Hemelfietsen, een prachtige symboliek. 

 

 

(Foto: Jan Kolkman) 
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Het pad volgend langs de Lichtkathedraal kwamen de bezoekers bij een kruispunt 
waar de gehele avond de volgende koren belangeloos stemmige liederen hebben 
laten horen:  

• het Christelijk Gemengd Koor Vocaal uit Almen 
• het Lochems Mannenkoor 

• het Levende Namenkoor 

 

De route werd afgesloten bij de Oorlogsgraven met muziek van Vera Lynn.  

Daarna verzorgden, zoals vanaf het begin van Levende Namen, medewerkers van 
Monuta Kamperman koffie/thee bij de uitgang. Hier konden bezoekers alles rustig 
laten bezinken en eventueel napraten. 
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Medewerking van professionele kunstenaars en speciale ondersteuning 

Verschillende professionele kunstenaars hebben tegen een kleine onkostenvergoeding 
aan deze lustrumeditie hun medewerking verleend: 

• Mw. Gonny Geurts verzorgde op zeer persoonlijke wijze het 
’zandschrijven’. 

• Mw. Ria Adams was verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Poppentheater Mol’s Hoop. 

• Mw. Elly Janssen van het Jansstheater uit Lochem was 
verantwoordelijk voor de dansvoorstellingen. 

• Mw. Floortje Meester was verantwoordelijk voor de ‘Hemelfietsen’. 

• Jeanette van der Meij heeft Met Andere Ogen een fotoreportage 
gemaakt. 

• Sander van Voorst heeft meegewerkt om het verlichtingsplan te 
realiseren. 

• 4 Verkeersregelaars en een bemande EHBO-post hebben gezorgd voor 
de veiligheid op de 27ste oktober.  

 
(Foto: Jan Kolkman) 
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Onze organisatie 

De Stichting Levende Namen kon in 2015 wederom bogen op alle ervaringen die in de 
voorgaande 4 jaren waren opgedaan. De vaste werkgroepleden, die allen volledig 
vrijwillig zijn en belangeloos hun bijdrage leveren, functioneerden het hele jaar 
verdeeld over 6 werk- of projectgroepen. Zij hadden vanaf april 2015 deeltaken 
voorbereid en hebben een grote bijdrage geleverd aan de avond zelf. 

De werkgroepleden voor de uitvoering van de lustrum bijeenkomst op 27 oktober 
2015 waren:  
Anna Veenstra, Mart Schouten, Albert Baarssen, Dick Beltman, Zwany Geukens, 
Yvette Huitema, Jeanette Wouters, Petra Markink, Marianne van Riet, Hanny 
Hillebrants en Hanneke Verhoog. 

Onze stichting werkt samen met de Stichting NAAM te Baarn, een landelijk 
georiënteerde organisatie, waar wij ook kunstvormen van lenen of huren. Mw. Anna 
Veenstra en Mw. Petra Markink nemen hierin deel namens onze stichting. 

Onze vrijwilligers 

De werkgroepen van Levende Namen bestaan geheel uit vrijwilligers. 

Bij de praktische realisatie van de activiteiten op 27 oktober 2015 waren meer dan 
40 vrijwilligers betrokken. Het merendeel was ook als voorgaande jaren bij de 
activiteiten betrokken. Ook hebben wij in 2015 weer nieuwe vrijwilligers kunnen 
werven soms dankzij bestaande vrijwilligers en soms door spontane aanmelding of na 
publiciteit in de media. Op 3 december 2015 hebben we een integrale evaluatie 
gehouden; de verbeterpunten worden meegenomen voor de gedachtenis-bijeenkomst 
in 2016. 

Bestuur 2015 

Door drukte of wegens gezondheidsredenen werd per 1 april 2015 een nieuw interim 
bestuur gevormd. De ex-bestuursleden bleven beschikbaar voor advies en als 
vrijwilliger. 

Voorzitter Pieter Heinstra (eveneens penningmeester)  

Secretaris Jeanette Wouters / Hanneke Verhoog / Ida Jansen  

Vanaf 1 januari 2016 zullen Ida Jansen als secretaris en Johan Grijzen als 

penningmeester fungeren. 
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Comité van aanbeveling 

Christiane Berkvens Hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis en predikant 

Hans van den Broek Minister van Staat 

Anne van der Meiden Communicatiewetenschapper en emeritus predikant 

Corrie Haverkort Filosoof en beeldend kunstenaar 

Ton Overtoom Directeur Het Moment: post-hbo opleiding tot ritueel begeleider 

Daan Siebelink Notaris  

Frans Spekreijse Oud Burgemeester van Lochem en mediator 

Sponsoren 

Vanuit verschillende kanten is Stichting Levende Namen gesponsord. Deze bijdragen 
vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector waren zeer welkom. De bijdragen 
waren divers, variërend van korting op of het gratis beschikbaar stellen van 
producten, geven van een financiële bijdrage tot het beschikbaar stellen van 
personeel. 

Sponsoren 2015 

• Monuta Kamperman, Lochem (materialen en koffie/thee uitgang en in de 
route); 

• Met Andere Ogen door vormgever en fotograaf Jeanette van der Meij; 

• Thoma Verzekeringen, Lochem (sponsoring verzekering); 

• Openluchttheater Lochem (materialen licht); 

• Viverion, Lochem (materialen ter beschikking); 

• Zorgboerderij De Reube, Lochem (materialen ter beschikking en hulp); 

• Drukkerij Lammerdink, Lochem (deel-sponsoring drukkosten); 

• Circulus-Berkel, Lochem (materialen ter beschikking en hulp); 

• Het Baken, Lochem; 

• Het Keerpunt Uitvaartzorg, Lochem; 

• Hillebrants Uitvaartzorg, Lochem.  

De samenwerking met de gemeente Lochem was wederom uitermate goed. De heer 
Albert Baarssen, ex-medewerker voor de begraafplaats, heeft opnieuw op 
verschillende manieren onmisbare medewerking verleend, qua adviezen, het 
beschikbaar stellen van materialen en via het direct samenwerken, voorbereiden en 
verder in detail regelen van een uitstekend verloop van de gedachtenis-bijeenkomst. 
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Subsidies 

In 2015 werden de volgende subsidies toegekend: 

• € 2.250,00 van de Gemeente Lochem; 

• €    750,00 van Stichting Lochems Steunfonds;  

• € 2.000,00 van het Vaillant Fonds, LVC Den Haag. 

Sponsoring & giften 

Van Monuta Kamperman werd een sponsorbedrag van € 500,00 ontvangen. Op 27 
oktober 2015 hebben bezoekers in totaal € 446,50 in een schaal gedeponeerd; 
daarnaast werd per bank nog € 17,50 ontvangen. 

Giften 

De Stichting Levende Namen is een ANBI-erkende instelling. Hierdoor zijn giften 
aftrekbaar van de belastingen. De ANBI financiële verantwoording wordt vanaf pagina 
15 weergegeven. Het bankrekeningnummer is NL09 RABO 0160 8845 78 ten name van 
Stichting Levende Namen te Lochem. 

Fotoreportage 

Tijdens de gedachtenis-bijeenkomst is in opdracht een bijzondere fotoreportage 
gemaakt door Jeanette van der Meij (zie de homepage op onze website). Foto’s van 
haar zijn ook in dit boekje gebruikt; andere fotografen zijn alleen vermeld. 

Contactgegevens 

Het secretariaat van Stichting Levende Namen was m.i.v. mei 2015: 

Dhr. P.W.H. Heinstra  
p/a Oosterbleek 51-E  
7241 DK LOCHEM 

E-mailadres:  levendenamen@gmail.com 
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Jaarcijfers 2015 mede als gevolg van publicatieplicht ANBI-status 

Naam: Stichting Levende Namen  
Kamer van Koophandel: 51930641 
RSIN/fiscaal nummer: 850230743  
Contactgegevens: secretariaat: Veenweg 7, 7241 RC  LOCHEM 

Bestuur (m.i.v. 01-01-2016): voorzitter:   Pieter Heinstra 
secretaris:  Ida Jansen 
penningmeester:  Johan Grijzen 

De bestuurders van de Stichting Levende Namen 
verrichten hun werkzaamheden op basis van 
vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen beloning. 

Doelstelling: Op grond van het doel van de stichting heeft het bestuur 
haar beleid in 2015 ingevuld met het voorbereiden en 
houden van een gedachtenis-bijeenkomst op 27 oktober 
2015.  

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de pagina’s 1 
t/m 14 van dit boekwerkje. 

De financiële verantwoording over het boekjaar 2015 van de Stichting Levende 
Namen vindt plaats op de volgende pagina. 
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Hieronder volgen de op 2 maart 2016, conform artikel 9 lid 2 van haar Statuten, door 
het bestuur vastgestelde balans en staat van baten en lasten van de Stichting 
Levende Namen, gevestigd te Lochem. 

BALANS                                                  31 dec. 2015          31 dec. 2014 

 € € € €  
Activa  
Liquide middelen  
    Rekening-courant Rabobank 184  500  
    Spaarrekening Rabobank 4.712  3.733 

Totaal liquide middelen  4.896  4.233  

Totaal activa  4.896  4.233  

Passiva 
Eigen vermogen 
    Kapitaal begin boekjaar 4.233  1.023  
    Resultaat 2015 resp.2014 663  3.210 

    Kapitaal einde boekjaar  4.896  4.233  

Totaal passiva  4.896  4.233  

   
STAAT van BATEN en LASTEN     Rekening  2015          Rekening 2014 

 € € € €  
Baten  
    Subsidies 5.000  6.388  
    Sponsoring 500  1.020  
    Giftenschaal bij uitgang 446  588  
    Giften deelnemers per bank       18         95  
  5.964  8.091  
   Rente spaarrekening Rabobank        20        31  
Totaal baten  5.984  8.122 

Lasten  
    Algemene kosten 591  273  
    Publiciteit en informatie 811  1.095  
    Professionele Kunst 1.872  2.027  
   Aankleding route 1.907  1.088  
   Community Art     140       429  
Totaal lasten  5.321  4.912  
 
Resultaat boekjaar      663  3.210
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