
N am enzuíl-frh et Rimb ir g erb oi
Oorlogsmonument bii kapel

over Worms worden her-
dacht, die als gevolg van oor-
logsgeweld - waar dan ook -
om het leven zijn gekomen.

Dodenlíjst
Hun namen staan op een do-
denlijst, die door de Vrien-
den van de St.-Jozefkapel is
samengesteld. De dodenlijst
bevindt zich in de kapel; eèn
aluminium plaat ter grootte
van een krantenpagrna en
onleesbaar voor degenen die
er niet met hun neus boven-
op staan.

De Vereniging wil de doden-
lijst voor iedereen zichtbaar
maken. Inmiddels is men be-
zig met een gedenkzuil met
daarop de namen van de 42
oorlogslachtoffers.

Het ontwerp, gemaakt door
Pierre Triebels uit Nieuwen-
hagen is er en het kost 13.000
gulden. Daaiom vragen de
Vrienden van de St.-Iózefka-
pel donaties bij leden, erele-
den, familie van de oorlogs-
slachtoffers en de gemeente-
raadsleden van Landgraaf.

/,zta

4 mei
Als het daarmee niet lukt
wordt aangeklopt bij instan-
ties die voor dit soort zaken
bedoeld zijn, hoewel die niet
op korte termijn beschikbaar
z\n.

Zeker is dat de herdenkings-
zuil op donderdag 4 mei vàn
dit jaar onthuld wordt, in
aansluiting op de Dodenher-
denking.

RIMBURG - In het Rimbur-
gerbos staat de St.-Jozefka-
_pel; in_1951 eigenhandig ge-
bouwd door de Vereniging
Oud-Strijders 1940-'45 [im:
burg. Zij deden dit uit dank-
baarheid voor de behouden
terugkeer uit de Trueede
lÀ/ereldoorlog.

Hier vond jaarlijks de Doden-
herdenking plaats. Daarom
kreeg de kapel eind jaren '60
van burgemeester /o Smeets
van Ubach over Worms, de
status van oorlogsmonu-
ment.

Vred,e
Toen in 1989 de Vereniging
Oud-Strijders L940-'45 sterÈ
vergrijsde, besloot het be-
stuur een nieuwe vereniging
op te richten. Die moet zor-
gen voor het behoud van de
kapel en de eraan verbonden
tradities. Kinderen van Oud-
Strijders namen het voor-
touw en de VerenigingVrien-
den_ van de St.-Jozefkapel
Rimburgwas een feit met í20
leden.

Symbool
De jonge vereniging was zich
bewust van de intenties
waarmee de kapel gebouwd
was, maar zag de kapel als
een symbool voor vrede en
verzoening.

De dodenherdenking kreeg
door de Vrienden eei andei
karakter. De plechtigheid is
nu een vredesboodschap,
waarin alle inwoners van de
voormalige gemeente Ubach

Wie een bijdrage wil leverer
aan de herdenkingszuil, kar
zljn gSft overmaken op reke
ning 17.17.37 .636 van de Ra
bobank Hovenstraat Land
graaf t.n.v. Vrienden v.d. St
lozefkapel Rimburg MONU.
MENT.

In de sokkel van de zuil
wordt een lijst met de namen
van alle donateurs ingemet-
seld.
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