FOTO-IMPRESSIE WANDELING, COVENTRYGEBEDEN EN HERDENKING
IN ENSCHEDE EN DÜLMEN OP VRIJDAG 22 MAART 2019

9 mensen uit Dülmen, 9 uit Enschede en 2 uit Rotterdam zijn vanuit de
Ontmoetingskerk mede door het op 22 maart 1945 gebombardeerde
gebied onderweg naar het Coventrygebed in de Wonne. Langs de nog vooroorlogse bebouwing aan de Perikweg…

… de naoorlogse bebouwing van en rond de Renatakerk en de vooroorlogse de Oude Markt met klokkengebeier.

Met 16 anderen wordt in de Wonne het Coventrygebed gebeden en aan de hier 7 jaar brandende Wereldvredesvlam

ontsteekt Carla Berbee twee kaarsjes van de Versöhnungskirche in Berlijn (waar ook wekelijks het Coventrygebed
wordt gebeden) om deze aan ‘Dülmen’ en ‘Enschede’ mee te geven met de opdracht het licht brandend te houden.
(Op de foto rechtsonder is zichtbaar dat wethouder Jurgen van Houdt namens de gemeente Enschede aanwezig is.)

Samen met een kleine delegatie van 4 Enschedeërs reist het Dülmense gezelschap vervolgens naar hun stad terug
die op 22 maart 1945 door een bombardement voor 92% werd verwoest en daarmee tot een van de zwaarst
getroffen steden van Duitsland behoort. Britse verslaggevers die na het bombardement de stad bezochten trokken
direct, eind maart 1945, al de vergelijking met de verwoesting van Coventry aan het begin van deze oorlog.

In Dülmen staan de Konfirmanten (Jeugdkerk) van de Evangelische Kirche al te wachten bij de RK St.-Viktorkirche
die zich weldra vult met een kleine 200 mensen (inclusief twee kerkkoren) voor het Coventrygebed dat geleid wordt
door dominee Susanne Falcke en pastoor Markus Trautmann en afgesloten met het Nederlandse lied “Zegen mij”.

Aansluitend op het gebed leidt de Dülmense burgemeester (voor vrede) Lisa Stremlau de ‘seculiere’ herdenking van
het bombardement op Dülmen, samen met drie Konfirmanten. Vanuit de Enschedese delegatie spreekt Hanneke
Siebert vervolgens over de verwoestende werking van bombardementen zonder onderscheid van deze of gene zijde
van de grens, van goed of fout. Bombardementen treffen het kwaad niet, maar richten kwaad aan onder mensen.

De herdenking werd afgesloten met een indringend optreden door een blind, Syrisch (islamitisch) meisje dat in het
door haar gezongen lied om vrede voor de kinderen in Syrië bidt. Daarna worden bloemen en kaarsen gelegd bij de
bronzen plaquette bij de ingang van de kerk dat aan de vrijwel volledige verwoesting van de stad herinnert.

Jan Schaake
23 mrt.2019

