
Levende Namen Lochem 

 

Jaarverslag 2016 



Voorwoord 

Op 25 oktober 2016 organiseerde Stichting Levende Namen te Lochem alweer voor de 

zesde 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 meer dan twintig verschillende kunstvormen 

en rituelen langs een bijzondere rondgang van circa 1000 meter 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 de Stichting 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 gedachtenis-

bijeenkomst, inclusief een toelichting op de organisatie die daarvoor nodig was.  

Extra woord van dank 

Wij danken onze subsidiegevers, sponsoren en de gulle gevers van de vrije gift bij 

de uitgang. Zonder hen was ook deze gedachtenis-bijeenkomst wederom niet 

mogelijk geweest.  
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De voorbereidingen door het bestuur en de PR-mensen startten al in januari 2016. 

D.w.z. het opstellen van het jaarverslag 2015 en het aanvragen van de subsidies en 

de vergunning. De werkgroep Kunst heeft vanaf april 2016 veel voorwerk verricht met 

het zoeken én vinden van nieuwe werkgroepleden, en vervolgens het voorselecteren 

van de mogelijke kunstvormen. 

Vanaf 12 april tot en met 25 oktober zijn we met de vaste werkgroepleden van Kunst, 

Route, Vrijwilligers en Materialen vijf maal gezamenlijk bijeengekomen. De evaluatie 

van de gedachtenis-bijeenkomst heeft op 6 december 2016 plaatsgevonden. 

Rond de 25ste oktober 2016 waren totaal ongeveer 55 vrijwilligers actief. Extra dank 

aan hen!! 

 

Dan de 25ste oktober 2016: Dit jaar alweer voor de 6de keer werd de rondgang 

tussen 18.00 en 20.30 uur gehouden. Het was weer een heel bijzondere en ingetogen 

avond! Dit jaar mochten we wat minder bezoekers dan vorige jaren verwelkomen, 

circa 450. We vermoeden dat de zomertijd van invloed is geweest, het werd rond 

19.00 uur pas echt donker. 

Gedurende de middag werden we door de KRO-radio benaderd, omdat zij de avond 

op het spoor waren gekomen. De beschrijvingen en de filmpjes van de afgelopen 

jaren vonden zij zeer indrukwekkend, en zij vroegen ons of wij ’s avonds voor hen 

een kort live-verslag wilden gaan maken. Dit in het programma: ‘De Staat van 

Stasse’. Natuurlijk!  
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Op de ’25 okt 2016’ pagina van onze website vindt u de link naar de bijna 6 minuten 

opname van dit live-verslag (inclusief een kort interview met 2 bezoekers: Mw 

Truusje Makkinga en haar kleindochter). 

Om 17.45 uur hebben we gezamenlijk met alle vrijwilligers de avond geopend. 

Margreet Jansen (http://www.woordenpalet.nl) heeft ons een heel bijzonder 

gedicht (“Je Naam”) geschonken en dit voor het eerst live voorgelezen. Het gehele 

gedicht is te vinden op de ‘Welkom’ pagina van onze website. 

Vervolgens zongen de vier danseressen van het Jansstheater (http://

www.jansstheater.nl), net als vorig jaar het Levende Namen-lied (zie tekst op onze 

website). 

 

De route was weer iets aangepast en ingekort. Zo waren er kleine veranderingen in 

enkele kunstvormen en in de plaatsing op de route. 
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De Islamitische Gemeenschap was wederom goed vertegenwoordigd.  

 

Nieuw was dat we jongeren van de Scouting Graaf Otto Groep bereid hadden 

gevonden om achter de Oorlogsgraven plaats te nemen. Dit als symbool om de namen 

van de jonge slachtoffers ‘levend te maken en te houden’.  
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Bij het begin van de Oorlogsgraven hingen voor het eerst zwart-witfoto’s van de 

jonge slachtoffers in een mooie hangende mobiele collage. 

 

Op onze website vindt u de foto-collage van een prachtig overall-beeld van vele 

facetten van onze avond. Deze collage geeft de vele kunstvormen, zang- en 

dansvormen, en de stilte-momenten binnen de route heel ingetogen weer. Ook de 

kernboodschap van de avond van licht (in het -bijna- donker), her-inneren van 

dierbaren, en daardoor ‘hun namen levend houden’ komt overal in terug (zie o.a. bij 

het Bolletjes planten, het Zandschrijven, op het Licht-bollen strooiveld, bij de 

Hemelfietsen en de Geurenlaan). 

We bedanken de subsidiegevers, onze donateurs en de vrije giftgevers van de 

bezoekers, die deze avond financieel mogelijk konden maken (zie het separate ANBI 

jaarverslag op onze website). 
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Medewerking van professionele kunstenaars en speciale ondersteuning 

Verschillende professionele medewerkers hebben aan deze 6de editie hun kennis en 

kunde verleend: 

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

• Ria Adams was verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Poppentheater. 

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

• Floortje Meester was verantwoordelijk voor de ‘Hemelfietsen’. 

• Sander van Voorst en Jan Kolkman hebben zeer actief gewerkt om het 
verlichtingsplan te realiseren. 

• Jan Kolkman heeft dit jaar voor alle mooie foto’s gezorgd die we op de 
website en alhier hebben gebruikt. 

• 4 Verkeersregelaars en een bemande EHBO-post hebben gezorgd voor 
de veiligheid op de 25ste oktober.  

We zijn hen veel dank verschuldigd. 
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Onze organisatie 2016 

De navolgende vaste werkgroepleden hebben de avond op 25 oktober 2016 mogelijk 

gemaakt: Gerthe Lamers, Petra Markink, Anna Veenstra, Jeanette van der Meij, Ingrid 

Leufkens, Iris Knaap, Marianne van Riet, Hanny Hillebrants, Hanneke Verhoog, Ida 

Jansen, Johan Grijzen, Mart Schouten, Albert Baarssen en Pieter Heinstra. 

Onze stichting werkt samen met de Stichting NAAM te Baarn, een landelijk 

georiënteerde organisatie, waar wij ook kunstvormen van lenen (en naar uitlenen) of 

huren. 

Bestuur per 01 januari 2016 

Voorzitter Pieter Heinstra  

Secretaris Ida Jansen 

Penningmeester Johan Grijzen  

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 

Subsidiegevers 2016 

• Gemeente Lochem, 

• Stichting Lochems Steunfonds, 

• en de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek Coöperatie-fonds. 
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Sponsoren 2016 

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. 

• Monuta Kamperman, Lochem (sponsorbedrag, materialen en koffie/thee 

uitgang en in de route); 

• Thoma Verzekeringen, Lochem (sponsoring verzekering); 

• Openluchttheater Lochem (materialen Lichtplan en hulp); 

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

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

• Circulus-Berkel, Lochem (materialen en persoonlijke ondersteuning). 

Contactgegevens 

Het secretariaat van Stichting Levende Namen is m.i.v. 01 januari 2016: 

Ida Jansen 

Veenweg 7 

7241 RC  LOCHEM 

T 0573 251504 

E-mailadres:  levendenamen@gmail.com 
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