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Voorwoord
Op 30 oktober 2012 organiseerde Stichting Levende Namen voor de tweede maal een
gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe begraafplaats te Lochem. Deze bijeenkomst is
geïnspireerd op het concept Allerzielen Alom van kunstenares Ida van der Lee.
Op de navolgende bladzijden geven we een impressie van deze bijeenkomst en een
toelichting op de organisatie die daarvoor nodig was.
Door middel van een aantal foto’s proberen we een indruk te geven van de sfeer.

De vuurcirkel met het Namenzingen hebben een centrale plaats in het geheel. (Hendriks
Fotografie)
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Reacties van deelnemers.
Tijdens de gedachtenisbijeenkomst hebben veel personen hun waardering uitgesproken
voor wat hen die avond is aangeboden. Deelnemers en organisatoren waren geroerd en
vaak dankbaar dat ze aan deze bijeenkomst konden deelnemen. Na afloop kwamen er via
de e-mail diverse reacties.
“Op aanraden van een werkgroeplid was ik vanavond op de begraafplaats, een beetje
huiverig omdat ik niet wist wat ik moest verwachten.
Het was een heel bijzondere ervaring die ik niet graag had willen missen. Wat hebt u er
met zijn allen iets prachtigs van gemaakt: een ode aan onze dierbare overledenen maar
ook aan ons allen, de achterblijvers. Zo’n hoeveelheid licht in de duisternis zo’n
verbinding met de lucht of hemel of heelal.
Het was voor mij geen verdrietige tocht maar een route met licht en verlichting in
letterlijke- en figuurlijke betekenis. Ik wil u allen hiervoor heel hartelijk danken en mijn
grote waardering uitspreken, het was af.
Nogmaals m’n complimenten“

Met de hemelpost kan men een boodschap versturen. (Hendriks Fotografie)

Vanuit het scholenproject hoorden we het volgende:
“Weten jullie nog dat jongetje dat graag met de hele klas zijn boomstam bij zijn oma
wilde neerleggen? We spraken later op de avond zijn moeder: zij was 's avonds met het
hele gezin naar de bijeenkomst gekomen. Het jongetje had thuis gezegd: Mama nu heb ik
eindelijk goed afscheid kunnen nemen van oma.
Dit ontroert mij, wat mooi dat wij met elkaar hebben kunnen bijdrage aan zijn
verwerking.”
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“Dag dames en heren,
Vanavond nam ik deel aan de rondgang op de begraafplaats in Lochem. Ik had eerder ook
al de informatieavond bijgewoond.
Ik was vanavond onder de indruk van uw weergave, de opstellingen, de warmte, de
bijdragen. Een heel indrukwekkend en respectvol geheel. Ik heb me, samen met mijn
moeder, warm welkom en thuis gevoeld. Een half jaar geleden is mijn vader plotseling
overleden en begraven op deze begraafplaats. Vanavond heb ik de ruimte gevoeld mijn
gevoel te delen, me gesteund gevoeld door lotgenoten en gelijkgestemden. Ik heb
vanavond als een waardevolle en waardenvolle bijeenkomst ervaren. Ik wil u als
organisatie heel veel dank zeggen voor de opzet, de zorg, het respect en de gedachte
achter deze bijeenkomst. U verdient veel waardering voor uw inzet en resultaat. Het heeft
mij geholpen bij de verwerking van het verlies van mijn vader. Ook heb ik de ruimte
gevoeld vanavond andere familieleden en verwanten te gedenken, ook als zij niet in
Lochem zijn begraven. Een indrukwekkende avond. Ik ben blij dat ik deze ervaring door uw
inzet heb mogen opdoen. Welgemeend dank!”

Velen schreven bij de piramide een intentie. (Hendriks Fotografie)

Levende Namen

2012

bladzijde 5

Organisatie
De Stichting Levende Namen kon in 2012 bogen op de ervaringen die in het eerste jaar
waren opgedaan. De activiteit van 2011 was geëvalueerd en daar is lering uit getrokken
voor deze tweede keer dat de gedachtenisbijeenkomst werd uitgevoerd.
De werkgroep bestond op 30 oktober 2012 uit de volgende personen:
Voorzitter
Anna Veenstra
Secretaris
Gaatske Braam
Penningmeester Mart Schouten
Leden
Dick Beltman
Jeannette van Faassen
Zwany Geukens
Yvette Huitema
Gerthe Lamers
Petra Markink
Lisette Platjouw
Marianne van de Riet
Hanneke Verhoog
Scholenproject
Ria Adams
Rianne Abbink
Marianne Stoeten
Aan de werkgroep, die de activiteit in 2013 gaat organiseren zal Jeannette van Faassen
niet meer deelnemen. Albert Baarsen en Sander van Voorst komen de werkgroep
versterken.

Bij de Islamitische graven werd gereciteerd uit de Koran en kreeg men zoete koekjes.
(Hendriks Fotografie)
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Comité van aanbeveling
Christiane Berkvens hoogleraar Europese cultuurgeschiedenis, predikant,
ritueelbegeleider
Hans van den Broek minister van staat
Anne van der Meiden communicatiewetenschapper, emeritus predikant
Corrie Haverkort
filosoof, beeldend kunstenaar
Ton Overtoom
directeur Het Moment: post-hbo opleiding tot ritueelbegeleider bij
afscheid
Daan Siebelink
notaris
Frans Spekreijse
burgemeester van Lochem
Informatiebijeenkomst.
Op 25 september is een informatiebijeenkomst gehouden, waarin William Arfman, die
onderzoek heeft gedaan naar Allerzielen Alom een uiteenzetting gaf over het gebruik van
rituelen. Tevens heeft Jeannette Wouters verteld welke kunstvorm zij maakt voor de
bijeenkomst op 30 oktober.
Scholenproject
Leden van werkgroep Levende Namen hebben samen met een drietal vrijwilligers een
scholenproject ontwikkeld.
De leerlingen uit groep 5 en 6 van de scholen, de Rank, de Propschool en de Toermalijn
hebben hieraan deelgenomen. Dit project bestond uit een poppentheater met muziek.
N.a.v. het spel konden de kinderen een werkstukje maken voor opa, oma, hun
lievelingsdier of iemand anders die is overleden. De kinderen van de Rank hebben dit
samen met enkele ouders en hun leerkracht op 30 oktober naar de begraafplaats gebracht.
Het poppentheater is vooraf aan belangstellende ouders getoond.
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Uitvoering van het scholenproject op de school.
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Sponsoren
Vanuit verschillende kanten is Levende Namen gesponsord. Deze bijdragen vanuit het
bedrijfsleven waren zeer welkom. De bijdragen waren divers, variërend van korting op of
gratis beschikbaar stellen van producten, geven van een financiële bijdrage tot het
beschikbaar stellen van personeel
Vanuit de volgende bedrijven kwam een vorm van sponsoring:
• Tap Tromp van Hoff netwerk notarissen
• Thoma Verzekeringen
• Monuta Kamperman
• Het Baken
• Het Keerpunt Uitvaartzorg
• Ruiterkamp Uitvaarverzorging
• Crematorium De Omarming, Zutphen
• Gerthe Lamers Bureau voor cultuur en zingeving
• Holiday Sport
• Firma Koeleman, Barchem
• Poppentheater Het Kleine Volkje
De samenwerking met de gemeente was uitermate goed. Albert Baarssen, medewerker
voor de begraafplaats heeft op verschillende manieren bijzondere medewerking verleend:
adviezen, materialen, samenwerking, regelen, voorbereiden, etc.
De werkgroepleden hebben allen bijgedragen in natura door de kosten voor vergaderen,
telefoneren, verzenden, afdrukken, etc. niet in rekening te brengen.
Subsidies.
Het heeft ook in 2012 nogal moeite gekost om de nodige subsidies bijeen te krijgen.
Gelukkig was het Lochems Steunfonds bereid om gezien de inzet van Levende Namen en
gelet op de waardering die de activiteit in 2011 kreeg, garant te gaan staan voor de
financiële gaten die in onze begroting dreigden te vallen.
Naast de subsidie van het Monuta Charity Fund, die al in het verslag van 2011 genoemd
was, zijn dit jaar een drietal subsidies toegekend:
• Het Lochems Steunfonds heeft een subsidie toegekend van € 750
• De Stichting Maatschappelijk Belang heeft een subsidie toegekend van € 1.000
• De Gemeente Lochem heeft een subsidie toegezegd van € 2.000

De vuurcirkel en de intentiepiramide waren indrukwekkend. (Hendriks Fotografie)
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Giften.
Op 30 oktober zijn giften van bezoekers binnengekomen ter hoogte van € 491,24
Er is een gift van € 250 binnengekomen voor aanschaf van lantaarns, o.a. op de
oorlogsgraven.
Vrijwillige medewerking van professionele kunstenaars.
Verschillende professionele kunstenaars hebben bij deze tweede editie hun medewerking
tegen onkostenvergoeding verleend:
• Akke Brouwer, heeft een gedicht geschreven en gedichten voorgedragen.
• Gabriëlle Halfax heeft gedanst.
• Wendy Addink en Josee van de Staak hebben Namenzingen uitgevoerd.
• Hans Hendriks heeft foto’s gemaakt.
• Sander van Voorst heeft meegewerkt om het verlichtingsplan te realiseren.
Dit jaar verleenden 4 koren hun medewerking:
• Het Levende Namen koor
• Het Lochems Mannenkoor
• Het RK Kerkkoor
• Encore uit Barchem
Door samenwerking met Namen Noemen in Baarn, was het mogelijk om 400 fakkels te
lenen, die langs de route geplaatst werden. Van Lichtjesdag in Varsseveld konden we 150
fakkels lenen.

Bij de
kindergraven.

Levende Namen

2012

bladzijde 10

(Hendriks Fotografie)
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Vrijwilligers
De werkgroep Levende Namen bestaat geheel uit vrijwilligers. Deze werkgroep heeft in
2012 zowel voltallig als in kleine werkgroepjes vergaderd.
Bij de praktische realisatie van de activiteit op 30 oktober waren veel vrijwilligers
betrokken. Het merendeel was ook het voorgaande jaar als vrijwiliger bij de activiteit
betrokken. Daarnaast werden via de bestaande vrijwilligers, via eigen netwerken, via
spontane aanmelding en door middel van publiciteit in de media weer nieuwe personen
betrokken. In totaal hebben meer dan 60 vrijwilligers hand en spandiensten verricht.
Voor deze medewerkers was op 16 oktober een voorlichtingsbijeenkomst voor de
vrijwilligers. Op 29 januari 2013 is met de vrijwilligers een evaluatie gehouden.

Aan het eind van de voorbereidingen kregen de vrijwilligers een stamppotten maaltijd.
(Hendriks Fotografie)
Bezoekers
Op 30 oktober 2012 hebben ongeveer 500 deelnemers de route over de begraafplaats
afgelegd. Het aantal bezoekers is daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van het
vorige jaar. Naast de werkgroepleden en kunstenaars waren op dat moment ook ongeveer
60 vrijwilligers actief.
Lochemse Kunstenaars
Speciaal voor deze tweede editie van Levende Namen hebben enkele kunstenaars uit de
gemeente Lochem kunstvormen ontworpen.
Jeannette Wouters heeft de Intentiepiramide gemaakt.
Linda Majoor heeft het project Hemelpost uitgevoerd
René Bruns heeft een monument bij de oorlogsgraven gecreëerd.
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Nieuw Begraafplaats
Op de nieuwe begraafplaats was een route uitgezet, die door middel van fakkels verlicht
is. Op verschillende punten langs de route waren kunstvormen te zien.
De volgende kunstvormen en activiteiten waren aanwezig
• Uitdelen van de lichttassen
• Oorlogsgraven
• Uitlichten van het beeld van Berkhemer
• Lichtbollen op het strooiveld
• Vuurplaats en Namenzingen
• Intentiepiramide
• Islamitische graven
• Bollenplanten
• Gedachtenis voor hen die elders begraven zijn
• Lichtzuilen van de bomenkathedraal
• Poëzie, dans, muziek
• Koren
• Uitlichten van het kruis
• Poppenspel
• Scholenproject bij de kindergraven
• Kaarsen van licht
• Hemelpost
• Koffietafel
In het schuurtje werden gedichten gelezen, gedanst en muziek gespeeld. (Hendriks

Fotografie)
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Financiën
De uitgaven in 2012 waren:
Algemene kosten voor de organisatie Levende Namen
€
Publiciteit en informatie
€
822
Professionele kunst
€
3.113
Aankleding route en community art
€ 1.2.52
=======
Totaal
€
5.315

128

Giften:
De Stichting Levende Namen is een ANBI-erkende instelling. Hierdoor zijn giften aftrekbaar
van de belastingen. Het bankrekeningnummer is 1608.84.578, ten name van Stichting
Levende Namen, Heuvelenweg 14, 7241 HZ Lochem.

Bij de pop konden veel bezoekers hun gedachten vertellen. (Hendriks Fotografie)
Video
Tijdens de gedachtenisbijeenkomst heeft Dirk Jan Braggaar een video-opname gemaakt,
die via onze website is te bekijken.
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Contact
Het secretariaat van Stichting Levende Namen is:
Gaatske Braam
Kerkegaarden 1/A
7271 DL Borculo
tel. 0545-272771
gaatskebraam@kpnplanet.nl
Levende Namen heeft een website: www.levendenamen.nl
Het e-mailadres is: levendenamen@gmail.com

Een van de werkstukken van de kinderen
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