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Voorwoord 
Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af 
te leggen naar onze sponsoren. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2022.  
Het is inmiddels 78 jaar geleden dat de Heilige Mis op Kerstavond 1944 plaats vond. 
 
 

Doel van de Stichting 
 
Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI-informatie, zie onze website: 
www.SHAK1944.org 
 
 

REALISATIE 
 
SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en 
sponsoren. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de 
uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken. 
 
Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de 
geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial, 
waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website. 
Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die 
raakvlakken hebben met wereldoorlog II. 
SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II  uit haar archief verstrekt. Zo is ook 
op de website van het STIWOT : www.wo2actueel.nl een artikel te vinden dat gewijd is aan  de :     

ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht. 
 

Sponsoren: 
Club 44:   
Er zijn alleen  enkele donaties binnengekomen onder de noemer Club 44 
 
United States Army Garrison Benelux: 
Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Benelux Brunssum. USAG ondersteunt 
ons al jaren substantieel met advisering en facilitering!  
Mw. Charéll de Koster (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands) heeft inmiddels  
Mw Hoefnagels opgevolgd en is als adviseur toegetreden tot ons bestuur.  
USAG zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en levert elk jaar de chauffeurs om de 
genodigden met busjes vanaf de ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de 
Schark te vervoeren. 
 
Ook woorden van dank aan de Gemeente Politie Maastricht, Natuurmonumenten, de vrijwilligers van 
de NATRES en andere medewerkers.  
 

SHAK 1944 heeft een ANBI “keurmerk” van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.  
 

 
 

http://www.shak1944.org/
http://www.wo2actueel.nl/
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MEDEDELINGEN  

AANMELDING UBO’S BIJ DE KVK: 
Op verzoek van de KvK zijn de bestuursleden in 2022 aangemeld bij het UBO-register. 
 
Op 2.8.2022 ontvingen we het bericht dat Don Bertino  op 2.8.2022 is overleden. 
Hij was de laatste nog levende veteraan die in op 24.12. 1944 de nachtmis in de Schark heeft 
bijgewoond. 

 
Don Bertino bij de receptie van het Town House Hotel dd: 23.12.2019 
 

Gelukkig waren de beperkingen tgv covid-19 zo ver opgeheven dat we op 24.12.2022 onze 
herdenking weer konden organiseren. 
  

ACTIVITEITEN 

Ook in de zomer van 2022 zijn er in samenwerking met Natuurmonumenten weer rondleidingen 
gehouden in de ENCI-groeve en voor echt geïnteresseerden  was er aansluitend een rondleiding in de 
Schark, welke gegeven werden door leden van het Schark-bestuur.  
 
In maart 2022 kregen we wederom bezoek van Don en Tammy Wisler.  De oudste zoon van 
Bob Wisler, wiens handtekening op de muur staat. 
Don en Tammy zijn van plan om de 80e herdenking in 2024 bij te wonen.  

 
Bezoek van Don Wisler en ega op 31.3.2022 
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Op 28.5.2022 heeft het SHAK 1944 wederom een krans verzorgd voor Memorial Day op het 
kerkhof in Margraten. 
 
 

Kerstviering 2022 
Zoals al eerder aangegeven waren de covid-19 beperkingen opgeheven en konden we onze 
herdenking op 24.12.2022 laten doorgaan. 
Master of Ceremony was Charéll de Koster (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands). 
De Color Guard opent de plechtigheid. Als onderdeel van de mis herdenken we gevallen militairen. 
De voorzitter leest de namen voor en iedere gevallene wordt door de candlelighter present gemeld, 
waarna deze ter nagedachtenis een kaars opsteekt.  
Deze keer hielden we de 78e herdenking. De Color Guard trad tevens op als Candlelighter, zodat dit 
deel van de plechtigheid geheel door Amerikaanse militairen werd uitgevoerd. 
De mis werd voorgegaan door de zeer eerwaarde heer Emeritus Pastoor Frans Delahaye en  
Chaplain Matthew P. Holder, USAG Benelux. Chaplain Holder hield ook de preek. Uit de reacties na 
de herdenking bleek dat velen hiervan onder de indruk waren. 
 
De muzikale opluistering werd dit jaar wederom verzorgd door de heer Lejeune en zijn collega’s van  
Harmonie Petrus en Paulus uit Wolder.    
 
Tot ons genoegen werd de mis bijgewoond door Gouverneur Roemer, zijn echtgenote en 
 Mw Penn-te Strake, Burgemeester en beschermvrouwe van de Stichting.  
Namens USAG was de heer Dwayne Key, Deputy Garrison Manager (Brunssum), aanwezig. 
Onder de genodigden was ook CAPT Gretchen Bailey, Commanding Officer U.S. Coast Guard 
Activities Europe. Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Schark de afsluitende 
bijeenkomst plaats onder het genot van een krentenbolletje en chocolademelk. 
 

 
 
 
 

https://home.army.mil/benelux/index.php/about/leadership/deputy-garrison-manager-schinnen
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Met toestemming van Chaplain Holder volgt hier de tekst van zijn preek: 
 
 

SHAK Candlelight Service/MASS 
24 December, 2022 

 

We are gathered here today to celebrate a babe born into this world, a babe born for 

one reason only, to die! To give up his life so that in his sacrifice we may have the 

greatest gift of all. The gift of freedom!  

 

Ps 18:1-6 I love you, O Lord, my strength. 

2  

The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, 

    my God, my rock, in whom I take refuge, 

    my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. 

3  

I call upon the Lord, who is worthy to be praised, 

    and I am saved from my enemies. 

4  

The cords of death encompassed me; 

    the torrents of destruction assailed me;[a] 

5  

the cords of Sheol entangled me; 

    the snares of death confronted me. 

6  

In my distress I called upon the Lord; 

    to my God I cried for help. 

From his temple he heard my voice, 

    and my cry to him reached his ears. 

 

On December 24th, 1944, the men whose names are etched upon these walls, found 

refuge that night in the midst of this rock.  

 

I can only imagine the emotions and thoughts these men had knowing what evil still 

lie ahead of them.  

 

These men represented hope and courage on a lonely shore. 

Sent there by a mother with love beyond her tears. 

Just young Americans who chose to rise above their fears. 

 

And as we watched them struggle up that hill 

Without a thought of turning back 

I cannot help but wonder. 

What did they die for when they died for you and me? 
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They made the sacrifice so that we could all be free. 

I believe we will answer each to Heaven 

For the way we spend a priceless liberty. 

Look inside and ask the question 

What did they die for when they died for you and me? 

 

That dark Christmas Eve night, these men, American Soldiers and Dutch Brothers, 

heard the wonderful story of a man named Jesus who also in his darkest day in A.D. 

33 came the mercy and compassion of eternity. 

 

Sent there by a Father with love beyond his tears. 

Blameless One, the Only Son, 

To bear the guilt of all these years. 

And as they watched Him struggle up that hill 

Without a thought of turning back, 

I cannot help but wonder, 

What did He die for when He died for you and me? 

 

He made the sacrifice so that we could all be free. 

I believe we will answer each to heaven 

For the way we spend a priceless liberty. 

Look inside and ask the question, 

What did He die for? 

 

He died for freedom. 

He died for love. 

And all the things we do to pay Him back 

Will never be enough. 

 

What did they die for when they died for you and me? 

 

These men came into this cave that night in fear, but left that night encouraged in the 

hope and love and peace that only comes through trusting Christ. Just like their Savior, 

who selflessly gave of his life for freedom from sin. These same soldiers selflessly 

gave of themselves to include many of their lives so that we can gather here today 

FREE!  

 

Today we celebrate a babe born into this world, for one reason, to die! To give up his 

life so that in his sacrifice we may have the greatest gift of all. The gift of eternal life. 

The gift of freedom!  

 

What did He die for when He died for you and me? 
 
*Inspired by a song titled “What Did He Die For?” by Twila Paris 
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ENKELE FOTO-IMPRESSIES: 
 

 
Aanwezig was ook de heer Nico Hameleers Generaal Majoor b.d. Inmiddels 88 jaar. 
Hij heeft als 10-jarige de mis op 24.12.1944 bijgewoond. Hier samen met onze voorzitter Jons  
Van Dooren 

 
 

 
Onder het genot van een kop koffie: Mw Penn-te Strake en de heer en mevrouw Bovens. 
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Onze vaste verbinding met het paviljoen. Uiteraard is er een ontruimingsplan 

voor in geval van nood. De post in het paviljoen is permanent bemenst. 
 
 
 

 
De Color Guard neemt de situatie in ogenschouw en repeteert de opening. 
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De beide voorgangers bespreken de details 

 

 
 
 

 
Links: CAPT Gretchen Bailey, Commanding Officer U.S. Coast Guard Activities Europe en 
           haar partner 
Rechts: de heer Dwayne Key, Deputy Garrison Manager USAG Benelux Brunssum 

https://home.army.mil/benelux/index.php/about/leadership/deputy-garrison-manager-schinnen
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Rechts de heer Roemer en zijn echtgenote. 
Het moment voor het intreden van de Vaandels door de Color Guard 

 

 
Na de herdenkingsdienst kunnen de bezoekers genieten van de hot chocolate met krentenbolletje 

 
 
 
 
 
SHAK 1944 


