Beste organisatoren en andere betrokkenen,
We bevinden ons allen in een ongewisse periode. Als gevolg van het coronavirus is
onze samenleving ontwricht. Menselijk leed, economische schade en praktische
belemmeringen beheersen ons dagelijks leven. In het jaar waarin we uitbundig stil
zouden staan bij 75 jaar vrijheid, ervaren we helaas steeds nadrukkelijker hoe het
voelt om beknot te worden in die vrijheid.
Vanuit de Stichting Barendrecht Viert Vrijheid hebben we de afgelopen maanden
met de meesten van jullie individueel contact en afstemming gehad, en hier en
daar ook ondersteuning kunnen bieden. We weten dan ook dat er op veel plekken
al langere tijd keihard is en wordt gewerkt om er in de aanloop naar en op 4 en 5
mei een onvergetelijke herdenking van te maken. De huidige omstandigheden
hangen echter als een donkere wolk boven ons programma. Als gevolg van de
inmiddels doorgevoerde beperkingen zijn de eerste onderdelen van ons
programma al gesneuveld. En het lijkt waarschijnlijk dat het daar niet bij blijft.
In goed overleg met burgemeester Jan van Belzen en met Miranda Steijger
hebben we afgesproken om een definitief besluit, over hoe om te gaan met de
herdenking, te nemen zodra het Nationaal Comité 4 en 5 mei daarover
duidelijkheid biedt. Een van de opties daarbij is dat een uitgebreide
herdenking/viering wordt uitgesteld naar een datum later dit jaar of zelfs naar
2021. Informatie van de zijde van het Nationaal Comité verwachten we op kortere
termijn, vóór 6 april. We zullen jullie dan meteen nader informeren.
Het staat iedereen natuurlijk vrij om zelf nu al te besluiten om een activiteit te
cancelen. In dat geval is ons vriendelijke verzoek om dat ons even te laten weten.
Het helpt ons om overzicht te houden in deze rommelige tijd. Ook als er vragen
leven, weet ons te vinden.
Voor het moment wensen wij jullie sterkte de komende periode. Blijf gezond en
houd elkaar goed vast.
Hartelijke groet, namens het hele bestuur
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