- 71 gijzeling zat in Sint-Michielsgestel in Brabant. Door Ouderling
G.van Velzen en door Domine van den Berg. O
nder plechtige stilte zijn
allen in de aarde gelaten en zeer diep onder de indruk van deze
droeve gebeurtenis hebben allen de dodenakker verlaten. Een zeer
passend monument staat op het kerkhof ter nagedachtenis aan hen
die in de oorlog het leven hebben gelaten met de namen daarin
gebeiteld. Ook zijn daar nog een 19-tal Canadezen begraven en
Duitse soldaten,welke in later jaren alle zijn opgegraven en in
hun land herbegraven.
oensdag 1 november:
W
Op deze dag was het Dankdag. 's Morgens preekte Domine van den Berg
uit Amos 3 vers 8: De leeuw heeft gebruld,wie zou niet vrezen,
de HEERE,Heere heeft gesproken,wie zou niet profeteren?
’s Middags over 2 Sam.24 : 25 : En David bouwde aldaar de Heere
een altaar; en offerde brandoffer en dankoffer.Alzo werd de Heere
den lande verbeden en de plage van over Israël opgehouden.
De ganse dag was echter zeer rumoerig vanwege de vele drukte op
ons dorp.Veel zware tanks op het W
egeling en in de Noordweg.
Donderdag 2 november:
Deze dag erg rustig, alleen veel zwaar oorlogstuig komt voorbij.
Geruchten gaan dat de Engelsen en Canadezen bij de Sloedam zijn.
Hedenmiddag is onder grote belangstelling vooral van de zijde
van Het Rode kruis,Jan Hollestelle begraven.
Wij hebben het huis van Broer Johannes opgeknapt en getracht het
zo goed mogelijk bewoonbaar te maken. Ook bij ons zelf hebben we
alles zo veel mogelijk dicht gemaakt.
Vrijdag 3 november :
Deze dag was normaal kalm. Volgens de laatste berichten zouden
de geallieerde legers over de Sloedam zijn,maar Middelburg,Veere
en Vlissingen zijn nog in Duitse handen. Het schijnt dat bij
Westkapelle veel Engelsen geland zijn door het gat dat ze in de
dijk gegooid hebben. Nadere berichten wachten we af.
Johannes is met z’n gezin weer in zijn woning getrokken. We zijn
er zo ver mee klaar dat het weer bewoonbaar is. Ze zijn al die
tijd bij ons geweest,maar vannacht slapen ze weer in hun eigen
huis.
Dinsdag 7 november:
Volgens de laatste berichten van Amerikaanse zijde zouden Veere
en Middelburg bevrijd zijn. Arnhem,Gouda en Utrecht zoude zijn
gebombardeerd.
Verlopen nacht woedde een Z.W.-storm met veel regen en koude. Wij
moesten er om half 3 uit,om ramen op te stoppen, daar de cartonnen
die we er voor gespijkerd hadden er af waaiden. Naar verluidt komen
er nacht op nacht V 1's over,die voornamelijk op Antwerpen zijn
gericht.
Zondag 12 november :
’s Avonds om 6 uur gaat een grote landbouwschuur met aangrenzende
stallen en hangars in de Fredericapolder in vlammen op, van de
Heer Bonte. Oorzaak roekeloosheid van de Canadezen,die op die
hofstede liggen tengevolge van benzine. Hierbij gaat een grote
partij koren invlammen, wat ze juist de volgende dag zouden gaan
dorsen.
Vrijdag 8 december:
's Avonds om circa 7 uur moeten we in de gang vlucht en, omdat erg
hard wordt geschoten op Duitse vliegmachines. Gelukkig wordt hier

