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Jaarlijkse Herdenkingsviering voor overleden 
Defensiepersoneel in een volle Sint-Odulphuskerk in Best 

“Gods liefde is een liefde over alle grenzen. Gods liefde kan alles in het leven aan”.  
Dat was het thema van de pontificale Requiemviering voor alle militairen en burgerpersoneel van 
Defensie, die zaterdag 5 november werd gehouden in Best. Maar ook een verwijzing naar het evangelie 
Lucas &, 11-17 over een weduwe die haar enige zoon verliest. En die Jezus weer tot leven wekt door te 
zeggen: “Jongeling, Ik zeg je: sta op!” 

In zijn preek zei Krijgsmachtbisschop Mgr. De Jong: “De overledenen die we vandaag herdenken zijn 
inderdaad opgestaan tegen kwaad en onrecht. Dat was het ideaal waarvoor ze zelfs bereid waren hun leven 
te geven. Ze hebben er hun eigen toekomst hier op aarde mee op het spel gezet. Ze zijn opgestaan om 
mensen te verdedigen: mensen in de knel, mensen in oorlogssituaties wiens leven bedreigd wordt; vrouwen, 
kinderen en mannen die blootstaan aan gevaren, die groter zijn dan ze aankunnen; mensen die ze niet 
kenden, maar voor wie ze in grote solidariteit opgestaan en opgekomen zijn. Omdat ze ze hen ter harte 
gingen. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 
15,13). Maar Jezus zegt het aan alle strijders: Sta op. Ga ervoor. Jij maakt het verschil.   
 
Sta op, zegt Hij uitdrukkelijk ook tegen alle nabestaanden: het leven en sterven van je dierbare was zinvol. 
Zij heeft de goede strijd gestreden. Hij heeft zijn taak volbracht. Zij hebben zich ingezet voor een betere 
wereld en hebben bijgedragen aan het levensgeluk van velen. Dat hebben ze met hun leven moeten 
bekopen. Dat geeft intens verdriet, maar het is voor u en ons allen ook reden om op te staan. Op te staan uit 
respect en dankbaarheid voor hun leven. Op te staan uit ons verdriet, om ook zelf door te gaan met het 
brengen van vrede en gerechtigheid. Dicht bij en ver af.  
 
De moeders van Jeroen Severs, gesneuveld in Irak en van Rico Bos, omgekomen in Cambodja, staken de 
kaarsjes aan tijdens de lichtceremonie waarbij de namen van overleden militairen en anderen voor wie het 
gebed was gevraagd, werden voorgelezen. Bij elke naam werd een kaarsje aangestoken. 
 
Brigadegeneraal P. Hoefsloot en Wapenadjudant KMAR legden samen de krans aan het einde van de 
viering. 
 
De Bavo Cantorij uit Haarlem, die delen zong uit het Requiem van Fauré en het koperkwintet van de fanfare 
“Bereden Wapens” verzorgden de muzikale omlijsting van de Heilige Eucharistie. 
Na afloop van de viering kwamen gasten en nabestaanden, na drie lange Corona jaren, weer bij elkaar in de 
Prinsenhof voor een samenzijn. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje was er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en na te praten. 
 
Volgend jaar is de viering op zaterdag 4 november 2023. 
 
 

Informatie voor de pers: Nelleke Swinkels- van de Vorst, directeur NKT,Tel. 06 54796857 of 
info@katholiekthuisfront.nl 
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