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CS  17 april 2019 
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K. Kamphuis uitnodiging herdenking der gevallenen, 4 mei in Deventer 
contactpersoon  onderwerp   
 
Beste 18-jarige, 
 
Gefeliciteerd! Je wordt dit jaar 18 of bent het geworden. En 18 jaar is een bijzondere leeftijd. Onder 
andere omdat je voor het eerst mag stemmen. Dit stemrecht viert haar 100-jarig jubileum in 2019.  
Dat is de reden waarom ik jou, ook namens het 4 en 5 mei comité, uitnodig om de dodenherdenking 
op 4 mei bij te wonen. 
 
Het 4 en 5 mei comité organiseert elk jaar de herdenking van iedereen die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld is omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  
Elk jaar kiest dit comité een thema dat te maken heeft met de vrijheid. Dit jaar gaat het thema over de 
vrijheid die we hebben om te stemmen. 

 
Alle achttienjarigen uit Deventer zijn door ons gevraagd om samen het feit dat je voor het eerst mag 
stemmen, in relatie te brengen met 100 jaar stemrecht. Wij stellen het daarom zeer op prijs als je 
met ons degenen wil herdenken, die op allerlei manieren de vrede en het stemrecht in deze wereld 
mogelijk hebben gemaakt en tot op de dag van vandaag beschermen. 
 
Ik nodig je uit om op 4 mei om 19.00 uur aanwezig  te zijn bij het ontvangst in het stadhuis.  
Hier komen alle 18-jarige bijeen. We zullen gemeenschappelijk om 19.30 uur naar het Grote Kerkhof 
vertrekken om daar de dodenherdenking bij te wonen. We hebben daar een speciale plaats voor 
jullie gereserveerd.  
 
Ik hoop van harte je te ontmoeten op 4 mei. Bevestig alsjeblieft jouw komst door een bevestiging te 
sturen naar kabinetszaken@deventer.nl.  
 
Hartelijke groet, 

 
Ron König 
Burgemeester van Deventer 
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