Datum:
08/11/2013

RIEMST HERDENKT OUD-STRIJDERS UIT WO 1 en WO 2
PERSBERICHT
Naar aanleiding van Wapenstilstand, op maandag 11 november, vinden er de
komende dagen weer heel wat herdenkingsplechtigheden plaats op diverse
begraafplaatsen in Riemst. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur leggen 22
bloemenkransen neer om de oud-strijders uit WO I en WOII te herdenken.
Het programma :
Zaterdag 9 november Membruggen
19.15 u. Eucharistieviering in de
kerk van Membruggen
19.45 u. Hulde aan het gedenkteken
van Roger Martens en aan het
oorlogsgedenkteken
Zaterdag 16 november Val-Meer
17.45 u. Samenkomst van oudstrijders,
onderwijzend personeel,
schoolkinderen,
Kon. Fanf. De Vrije Burgers, De Kristene Gildebroeders en de
inwoners, aan zaal De Bond
18.00 u. Eucharistieviering met
daarna plechtigheid en toespraken
aan de gedenksteen - rondgang
op de begraafplaats
•19.00 u. Receptie in zaal De Bond
Zaterdag 9 november Zussen
17.30 u. Bloemenhulde op de
begraafplaats door oud-strijders en
sympathisanten
18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door Kon. Harm. Broederband
18.30 u. Bloemenhulde
18.45 u. Receptie in de harmoniezaal
– Mergelstraat
Maandag 11 november Herderen
10.45 u. Samenkomst aan het
cultureel centrum St.-Jozef (naast

de kerk)
11.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door Kon. Harm. St.-Jan,
11.30 u. Bloemenhulde en toespraken aan
het erepark, aan het oorlogsmonument
1914-1918 en aan het monument
van de gesneuvelden op het
oud-kerkhof. In stoet naar het Cultureel Centrum
waar u een verfrissing wordt aangeboden.
12.00 u. Receptie, banket voor de genodigden
Maandag 11 november Heukelom-Riemst
10.00 u. Samenkomst aan zaal
St.-Hubertus; muzikale begeleiding
door Kon. Harm. St.-Martinus
Riemst
10.30 u. Bloemenhulde aan monument
der gesneuvelden
Zondag 10 november - Kanne
10.15 u. Samenkomst in de kerk
10.30 u. Eucharistieviering in de
Sint–Hubertuskerk ter nagedachtenis
van de slachtoffers en oudstrijders
van beide wereldoorlogen;
aansluitend bloemenhulde aan het
monument 1914 – ‘18 en aan het
erepark oud-strijders aan De Pruis
Zondag 10 november – Vlijtingen
08.45 u. Bijeenkomst alle deelnemers
in zaal Concordia (Mheerplaats)
09.10 u. Vorming stoet en vertrek
09.20 u. Bloemenhulde monument
Pater Vanweert (oud-strijder 19141918)
09.25 u. Bloemenhulde graf Engelse
gesneuvelde (Commonwealth);
uitvoering ‘Engels Volkslied’ en
‘Last Post’
09.30 u. H. Mis, gevolgd door
een herdenkingsplechtigheid aan
monument van de gesneuvelde
militairen en omgekomen burgers;
nadien naar zaal Concordia voor
een warme hap en een drankje
voor alle deelnemers, gratis aangeboden
door KNSB-Vlijtingen.
Maandag 11 november Zichen-Bolder
09.15 u. Samenkomst aan begraafplaats
09.30 u. Bloemenhulde aan
erepark en aan de erelijsten op de
begraafplaats
10.00 u. Eucharistieviering ter nagedachtenis

van de slachtoffers en
oud-strijders van beide wereldoorlogen,
opgeluisterd door Kon. Fanf.
De Werkmanszonen
11.00 u. Bloemenhulde aan het
monument
11.30 u. Receptie en decoraties in
Gasthof Delicia
12.00 u. Banket
Zaterdag 16 november Vroenhoven
18.00 u. Eucharistieviering met
toespraak ter nagedachtenis van
de slachtoffers en oud-strijders
van beide wereldoorlogen in de
Sint-Petrus & Pauluskerk met
neerlegging van bloemstuk aan het
monument
Zondag 17 november - Millen
•10.30 u. Samenkomst aan de
parochiekerk
10.45 u. Eucharistieviering opgeluisterd
door Kon. Par. Harm.
St.-Cecilia Millen
11.30 u. Hulde aan het monument
der gesneuvelden
-Einde persbericht -
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