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Voorwoord 

In 2011 heeft Stichting Levende Namen haar 1e gedachtenis-bijeenkomst, geïnspireerd op het 

concept ‘Allerzielen Alom’ van beeldend kunstenaar Ida van der Lee, op de Nieuwe Begraafplaats 

te Lochem gehouden. Nabestaanden kunnen door middel van zo’n twintig verschillende kunstvor-

men en rituelen langs een bijzondere rondgang van zo’n 1200 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. 

De voor 2020 geplande bijeenkomst zou de 10e achtereenvolgende worden. Covid-19 heeft echter 

roet in het eten gegooid. De gebruikelijke gedachtenis-bijeenkomst met inachtneming van de gel-

dende coronavoorschriften was dit jaar helaas niet mogelijk.  

Op de navolgende bladzijden kunt u lezen hoe wij het gedenken van dierbare overledenen in dit 

bijzondere jaar toch hebben kunnen ondersteunen. 

 

  

http://www.levendenamen.nl/
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Het jaar 2020 

Begin 2020 zijn de werkgroepen van onze stichting gestart met het maken van plannen voor de 

jubileumeditie van de gedachtenis-bijeenkomst op 25 oktober met als insteek deze 10e editie nog 

mooier en specialer te maken. Nadat in het voorjaar al snel bleek dat de traditionele bijeenkomst 

2020 vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan, heeft intensief overleg tussen bestuur 

en werkgroepen plaats gehad om te bezien wat in dit lustrumjaar met inachtneming van de dan 

geldende coronamaatregelen wel mogelijk zou zijn. Veel ideeën zijn besproken; steeds duidelijker 

werd dat we mensen uit Lochem en omgeving ook in dit moeilijke jaar, waarin eenieder met de 

gevolgen van het coronavirus te maken kreeg, de gelegenheid wilden bieden om hun overleden 

dierbaren op de begraafplaats te gedenken. Niets doen was dit jaar zeker geen optie. 

 

Foto expositie 

De eerste actie, waar de nodige energie in is gestopt, was de organisatie van een foto expositie 

over 10 jaar Levende Namen. Een idee dat al post had gevat eind 2019. Aan 10 jaar Levende Na-

men kon naar onze opvatting niet zo maar voorbij worden gegaan.  

Levende Namen biedt in Lochem al 10 jaar gelegenheid om uiting en vorm te geven aan rouw. 

Een 40-tal grote foto’s (40x60 cm) van intieme gedenkmomenten en bijbehorende kunst gaven 

http://www.levendenamen.nl/
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een mooie impressie van 10 jaar Levende Namen. De foto’s werden geëxposeerd in het Stads-

huus aan de Markt in Lochem en per thema samengevoegd. 

 

De thema’s waren: het begin, bezoekers, kinderen, wereldreligies, oorlogsgraven, kunst/rituelen, 

niet vergeten namen, licht en vrijwilligers. De expositie was te bezichtigen in de maand oktober. 

Helaas viel dat in een periode dat het Stadshuus (en dus ook de expositie) door de 2e uitbraak 

van het coronavirus en de in verband daarmee opgelegde maatregelen slechts op drie middagen 

per week was geopend. Hierdoor viel het aantal bezoekers van de expositie enigszins tegen.  

  

Gedichtenwandeling 

Een tweede activiteit betrof de gedichtenwandeling. Gedurende de gehele gedenkmaand novem-

ber konden bezoekers op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem een prachtige route volgen waar-

langs op mooie plaatsen een 15-tal passende en troostvolle gedichten op groot formaat stonden 

opgesteld. Eenieder kon deze wandeling maken alleen of met iemand anders en op een zelf geko-

zen moment.  

  

http://www.levendenamen.nl/
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Bij het begin kon men een plattegrond meenemen waarop de route met de standplaatsen van de 

gedichten stond aangegeven en natuurlijk informatie over Levende Namen.  

Hieronder een opsomming van de gedichten met hun titel en de naam van de dichter: 

“Licht op Levende Namen” Akke Brouwer 

“Stil”  Floortje Agema 

“Mijn moeder is mijn naam vergeten” Neeltje Maria Min 

“Reis” Frits Ekkel 

Zonder titel Joke Veldkamp-van Eden 

Zonder titel Bart Visser 

“Ballade over voetpaden” Lars Gustafsson  

Zonder titel Jaap Nijstad 

Zonder titel  Uit de Koran 

“Troost” Margreet Jansen 

“Een stap in het licht” Mathilde Klomberg 

“Omdat weggaan niet bestaat” Mieke van Hooft 

“Geraakt” Iris Knaap 

“In herinnering” Jeroen van Huijstee 

“Wacht op mij” Konstatin Simonov 

 

Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de route te lopen en de gedichten te le-

zen. In onze ogen was het een waardig alternatief voor de reguliere gedachtenis-bijeenkomst. 

Vanuit verschillende kanten hebben we veel positieve reacties gekregen waaruit bleek dat men-

sen deze alternatieve invulling zeer hebben gewaardeerd. Opvallend was de waardering voor de 

vrijheid om te kunnen wandelen op je eigen tijd en in je eigen tempo. Sommige bezoekers heb-

ben de wandelingen meerdere malen gelopen, individueel én met familie/vrienden. En het feit dat 

men in het daglicht gemakkelijk van de route kon afwijken; hierdoor was het mogelijk eenvoudig 

graven te bezoeken die niet in de route waren opgenomen. Hieronder, in willekeurige volgorde, 

enkele reacties van bezoekers. 

• “Gedenken zonder de gebruikelijke poespas”  

• “Een juweeltje is het, de Gedichtenwandeling 2020 Levende Namen” 

• ” Mijn complimenten voor de Gedichtenwandeling...” 

• “Ik heb het vandaag gelopen en het heeft mij goed gedaan...De gedichten...het in ge-
dachten de namen noemen van mijn overleden dierbaren...en in stilte over deze mooie 
begraafplaats lopen, deed mij goed.” 

http://www.levendenamen.nl/
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• “Onderweg zomaar fijne gesprekken gehad...!!” 

• “Fijn dat jullie dit toch ondanks de Corona liefdevol  hebben georganiseerd…”  

• “Prachtig, complimenten voor de organisatie!”  

• “Heel mooi! Fijne wandeling, duidelijke route, mooie gedichten. Zeker een aanrader.” 

• “Heel mooi, prachtige gedichten.” 
 

 

De gedichten, geïllustreerd met foto’s van gedachtenis-bijeenkomsten van de afgelopen jaren die 

veelal ook te zien waren op de foto expositie, zijn in boekvorm verschenen en circa 45 boekjes 

zijn tegen kostprijs aan belangstellenden persoonlijk uitgereikt.  

 

 

 

Aan de hand van de meegenomen routebeschrijvingen ramen we dat meer dan 500 bezoekers de 

wandeling hebben gelopen.  

  

http://www.levendenamen.nl/
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Dank 

Veel dank zijn we natuurlijk verschuldigd aan de leden van de werkgroepen en andere vrijwilligers 

die zo actief zijn geweest voor de organisatie van zowel de foto expositie als voor de gedichten-

wandeling. Zonder hen zouden voornoemde activiteiten niet mogelijk zijn geweest!  

Ook bedanken we hartelijk onze subsidiegevers en sponsoren, onze donateurs en vrije giftgevers; 

zíj juist hebben deze evenementen financieel mogelijk gemaakt (zie daarvoor ook het ANBI-jaar-

verslag op de website). 

 

 

Subsidiegevers en donateurs 2020: 

• Gemeente Lochem;  

• Stichting Lochems Steunfonds;  

• Stichting DELA Fonds en 

• “Rabo ClubSupport” van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek. 

 

Medewerking van professionele kunstenaars en speciale ondersteuning:  

De volgende professionele kunstenaars hebben soms tegen een kleine onkostenvergoeding aan 

onze 2020-activiteiten hun medewerking verleend: 

• Akke Brouwer schreef speciaal voor 10 jaar Levende Namen het gedicht: “Licht op Levende  
Namen”; 

• Mo Middag, Grafisch Ontwerp BNO, heeft het affiche voor dit jaar kosteloos aangepast en  

• Circulus-Berkel, Lochem stelde materialen en persoonlijke ondersteuning in tijd en bemensing 

beschikbaar. 

 

 

  

http://www.levendenamen.nl/
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Onze organisatie 

Naast de vele vrijwilligers aan wie wij veel dank verschuldigd zijn, hebben vooral de navolgende 

vaste werkgroepleden de Levende Namen 2020 mogelijk gemaakt:  

Gerthe Lamers, Ivonne van Dis, Bolina Aalderink, Cisca Pijpers, Hanneke Verhoog, Catry Rossel, 

Gerrit Rossel, Albert Baarssen, Rob Adolfsen, Ida Jansen en Johan Grijzen. 

Onze stichting werkt samen met de Stichting Naam te Baarn, een landelijk georiënteerde organi-

satie, waar wij ook kunstvormen van lenen (en naar uitlenen) of huren. In 2020 is door de alter-

natieve invulling geen sprake geweest van samenwerking. 

 

Comité van aanbeveling: 

Anne van der Meiden Communicatiewetenschapper en emeritus predikant 

Corrie Haverkort Filosoof en beeldend kunstenaar 

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

Daan Siebelink Notaris  

Frans Spekreijse Oud Burgemeester van Lochem en mediator 

Hans van den Broek Minister van Staat. 

 

Bestuur: 

Voorzitter:   Rob Adolfsen 

Secretaris:  Ida Jansen 

Penningmeester:   Johan Grijzen 

 
 

Contactgegevens: 

Het secretariaat van Stichting Levende Namen: 

Ida Jansen 

Veenweg 7 

7241 RC  LOCHEM 

T 06-51061176 

E-mailadres:  levendenamen@gmail.com 

http://www.levendenamen.nl/
mailto:levendenamen@gmail.com
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Algemene informatie: 

Stichting Levende Namen organiseerde in 2011 voor de eerste keer een Levende Namen bijeen-

komst op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem. Met als doel een bijdrage te leveren aan ieders 

rouwproces.  

Jaarlijks vindt op de laatste zondag in oktober een gedachtenis-bijeenkomst plaats tussen 17:00 

en 20:00 uur. Dit is een sfeervolle wandeling langs een route van circa 1200 meter om overlede-

nen ingetogen te gedenken met ondersteuning van rituelen, kunst, muziek, vuur, licht en warmte. 

Er is ruimte voor ontmoeting en gedenken in stilte. Een jaarlijks terugkerend moment om herin-

neringen te delen en op eigen wijze opnieuw vorm te geven (her-inneren dus) om zo de naam 

van een dierbare levend te houden.  

De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en overtui-

ging. U kunt de route alleen lopen of met uw eigen familie of vrienden, in uw eigen tempo en op 

het tijdstip dat u uitkomt. Na de wandeling is er koffie, thee of warme chocolademelk.  

Informatie en contact 

Meer informatie over de Stichting Levende Namen en sfeer tijdens de gedachtenis-bijeenkomst is 

te vinden op onze website: www.levendenamen.nl.  

Ook kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar: info@levendenamen.nl.  

Steun ons: wordt vriend/donateur! 

Stichting Levende Namen is financieel volledig afhankelijk van giften. Uw financiële steun zorgt 

ervoor dat wij ons dankbare werk kunnen voortzetten. Ons bankrekeningnummer is: 

NL09 RABO 0160 8845 78 t.n.v. Stichting Levende Namen. 

Help ons: wordt vrijwilliger! 

Er moet veel werk verzet worden voor dat de route klaar is en gelopen kan worden. Ook tijdens 

de gedachtenis-bijeenkomst zelf hebben wij hulp nodig. Tientallen vrijwilligers zetten zich voor 

ons in. Het gaat vaak om een paar uur. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Laat ons dat gerust 

weten bijv. via: levendenamencisca@outlook.com.  

 

 

 

 

Naschrift: De in dit jaarverslag opgenomen foto’s zijn onder meer door Jan Kolkman gemaakt. 

http://www.levendenamen.nl/
http://www.levendenamen.nl/
mailto:info@levendenamen.nl
mailto:levendenamencisca@outlook.com
mailto:levendenamencisca@outlook.com

