
traditie oudstrii ders ov er

tichtprocessie Rimburg
in teken van het kind

RIMBURG - OP de naamfeest
tan Sint lozef vond in Rim-
burg de jaarlijkse §t. tozef-
lichiprocessie plaats. Kinde'
ren van basssisschool Bei de
Ling hadden in een Proiect
aanàacht besteed aan het
ondenverp "de rechten van
de kinderen".

t 
orn h"lf zeven vertrok de
stoet onder gezang van Ma-
rialiederen. Een afvaardiging
van de fanfare Victoria bege-
leidde de mensen muzikaal'
Onderweg sloten bewoners
van Rimburgzich aan en lieP
men met brandende kaarsen
naar de St. JozeÍkaPel in het
Rimburgerbos.

Dank
In 1951 bouwden oudstrij-
ders uit de Tweede Wereld-
oorlog als dank voor hun be-
houden thuiskomst de St.Jo-
zefkapel. Ze beloofden elk
jaar een lichtProcessie te
houden. Door de jaren heen
werd het aantal oudstrijders
dat kon deelnemen steeds
kleiner. Op dit moment zijn
er nog enkele van hen in le-
ven,
Om de traditie niet verloren
te laten gaan namen de kin-

: deren van de oorlogsvetera-
nen de fakkel over. De "vere-

e niging vrienden van de St.Jo-
.- zefkapel" organiseert meer
e dan alleen de Processie. EIk

jaar op 4 mei is ereen indruk-
)5 wekkènde dodenherden-
rn king. op 10 mei, de dag van
in de Duitse inval, komt men
)g biieen om terug te denken
,i aàn het leed dat er in de
le Tweede Wereldoorlog is
st geleden.

Al zingend liePen de Proces-

. De lichtprocessie geeft nog meer sfeer aan het pittoreske
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der druktemakerij levens-
kansen voor Christus had be-
reid. Hierna lazen twee kin-
deren de Rechten van het
kind voor.

Afsluiang
Ter afsluiting sprak Albert
Verreck de aanwezigen toe.
Hij herrinerde aan St. iozef
die voor zijn kind zorgde. Hij
zei dat de kinderen van Rim-
burg ook "onze kinderen"
z\n.
Zij hebben recht op bescher-
ming en geluk. Verreck vroeg
aan St. Jozef. om alle mensen
te helpen bij het zorgen voor
kinderen. Bij de kaPel ston-
den bakken waar de kaarsen
werden ingezet zodat het
"licht" zou blijven branden.

De processie \i/as een indruk-
wekkend gebeuren waaruit
bleek dat mensen die samen
zingen, bidden en herdenken
ookvandaag de dag daar nog
steeds moet uit Putten.
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sie-gangers door het dorP.
Opvallend was dat er veel
jonge mensen meeliePen. In
het- Rimburgerbos was de
u/eg naar de kapel verlicht
met fakkels. Na een flinke
klim kwam men aan bij de
met kaarsen en bloemen ver-
sierde kapel. Albert Verreck,
voorzitter van de vereniging
en zoon van een oudstrijder,
opende de plechtigheid. Men
zóns een lied met als inhoud
datïnensen in oorlogen do-
den en soms vergeten u/aar-
om zij gemaakt zijn. De kin-
deren van de basisschool
vertelden over de betekenis
van het "Licht" in onze maat-
schappij.
Daarna droeg een leerling
een qedicht voor, waarin de
kindéren in de hele wereld
werden opgeroepen om oP te
komen voor hun rechten. Er
volgde een lied over Jozef,
waarin werd duidelijk ge-
maakt dat hij opkwam voor
zijn kind en dat hij een zon-
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