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vanavond
maken we licht
voor kinderen
intens gemist

we noemen namen
die heel veel mensen kenden

of waar alleen jij 
van wist

we hebben het niet
over tijd en over vergeten

niet over
meer of minder pijn

vanavond gaat over liefde
en tranen

over kinderen
groot en klein
die alle dagen

met ons verbonden zijn









Het land van missen
Ik zou graag een wandeling met jullie maken. Niet een wandeling waarbij we nu allemaal uit de 
banken komen, maar een wandeling in gedachten. Ik neem jullie in dit verhaal mee naar een land 
dat jullie allemaal kennen. Het land van missen. 

Het is geen populair land, de meeste mensen blijven er liever weg. Want missen doet pijn. Wandelen 
door het land van missen is soms een opgave. Er liggen obstakels, er zijn wegen opgebroken, dool-
hoven vangen je, steile hellingen verbruiken al je energie. Het is bovendien niet altijd makkelijk  
om iemand te vinden die naast je wil lopen.

Toch hoop ik dat jullie met mij meelopen. Want vandaag zijn we samen. Niemand loopt de weg 
vandaag alleen. Je kunt niet verdwalen, want we blijven bij elkaar. Als je struikelt is er een arm  
om je op te vangen. Als je even niet verder kunt wacht er iemand naast jou tot het weer gaat.

We zijn op weg naar een bijzondere plek in het land van missen, een bos, dat weinig wordt bezocht. 
Het schijnt er donker te zijn, er komt nauwelijks daglicht door het vergroeide bladerdak. 

Bovendien, zo fluisteren de verhalen, kan het intens regenen in het bos. Het water stroomt met  
regelmaat, zo zeggen ze, vanuit de veelal beschadigde bomen op de grond, als tranen die vloeien  
om wie gemist wordt. Zo gaat dat in het land van missen. 



En toch… misschien is er daar meer te vinden dan tranen. Als we ooit sterk genoeg zijn om dat  
bos te betreden dan is het vandaag. Omdat we samen zijn. 

Via een open veld, wandelen we richting ons doel. De wolken zijn dik en grijs, zo is dat wel vaker  
in het land van missen. Toch zie je het van een afstandje al, een donkere cirkel in het landschap. 

Onderweg is er tijd om elkaar verhalen te vertellen. Verhalen die nog veel verteld worden, of  
misschien al tientallen jaren niet meer zijn gehoord. Daar gaat het ook zo over in het land van  
missen. De verhalen over wie gemist wordt, ze worden met liefde verteld en beluisterd vandaag.  
Met of zonder woorden.

Als we dichterbij het bos komen wordt het wat stiller, voorzichtig stappen we tussen de bomen. 
Omdat de overgang vanuit het open landschap groot is, lijkt het in eerste instantie aardedonker  
te zijn. Wat zullen we hier aantreffen?

Gelukkig, even later, wennen onze ogen aan het duister. En dan blijkt dat er meer bijzonder is  
aan dit bos dan de verhalen vertellen. 

Aan de takken van de bomen hangen hartjes, als liefdevol teken in dit verder verlaten bos.  
Hartjes met boodschappen, wensen, namen. Raak, lief en ontroerend, woorden uit het hart.  
Uit jullie hart. Aan iedere boom zijn ze te vinden. 

Kijk maar eens rond, aan welke boom hangt het hart dat bij jou hoort? Aan de grote, stevige boom, 
rijk aan bladeren, die getekend is door ziekte? Aan het kleinste boompje, teer en nog nauwelijks 
geworteld? Aan de jonge boom die met wortel en al uit de bodem gerukt lijkt te zijn? 



Aan de boom die het niet meer op kon brengen bladeren te geven, omdat dit teveel pijn deed?  
Aan de boom die haar takken brak, zomaar opeens?

Allemaal vinden jullie een boom, een hart, en anderen, die dezelfde boom vonden. Niemand is alleen.

Op het moment dat ieder zijn of haar boom heeft gevonden, het hart, de naam die spreekt in het land  
van missen, gebeurt het.. nog voor dat je het voelt hoor je het. Zachte druppels dalen neer.

Druppels als tranen. Tranen om wat niet meer kan zijn, tranen om wat zo onbegrijpelijk misging.  
Tranen om wat je zo graag nog zou delen, tranen om wat je nooit hebt gedeeld. 

Tranen om wat je zo mist, af en toe of iedere dag opnieuw. Alle soorten tranen vloeien samen in  
een intense en toch zachte regenbui. 

We zijn even stil, samen.

Terwijl de regen zachtjes blijft druppen, minder intens dan voorheen, vinden we elkaar weer.  
We verzamelen op een open plek, midden in het bos. 

Het bijzondere en ogenschijnlijk ondoordringbare bos. Dat niet vaak bezocht wordt, wiens regen  
nog nooit met zoveel aandacht gevoeld en beluisterd werd. Dat bos opent zich. Zonlicht vindt haar  
weg naar de donkere aarde. Tranen weerspiegelen het liefdevolle licht. 

Het bladerdak breekt open. En aan de hemel, voorbij alle donker, straalt een heldere regenboog.  
Kleurrijker en stralender dan ooit eerder werd gezien in het land van missen. 



in het land van missen
drupten tranen als regen

verborg het zware donker
de warmte van de zon

het licht van de kaarsen
opende harten
en liet stralen

de liefde
als eindeloze bron

in het land van missen
loopt ieder 

zijn eigen weg
maar vanavond

niet alleen

samen
deelden we tranen en troost

tot aan de hemel
een heldere regenboog

verscheen











als ik een lichtje brand voor jou
druppen mijn tranen als regen

omdat ik jou verloor

als ik een lichtje brand voor jou
straalt mijn trots als de zon

omdat ik bij jou hoor

zon en regen vormen samen
een heldere regenboog
eindeloos als mijn liefde

reikend, hemelhoog







Dit zijn de namen die we genoemd hebben tijdens de bijeenkomst. Er werden ook kinderen in stilte herdacht.
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Misschien werd je al lang geleden met dit verlies geconfronteerd en voel je  
nu de ruimte in jezelf om erbij stil te staan. Om welke reden dan ook, en of 
je hier voor de eerste of voor de achtste keer bent, we hopen dat je je getroost 
mag voelen door de aanwezigheid van mensen om je heen die ook leven met  
gevoelens van gemis en verdriet. Maar we hopen vooral dat je de trots en de 
liefde weer door je heen mag voelen stromen. 

Bij ieder lichtje hoort een naam.  
Een naam die we vanavond hardop zullen noemen.  
Hoe belangrijk is het dat die naam genoemd wordt en hardop 
mag klinken. Een naam die diep in jou dagelijks hoorbaar is.

De brandende kaarsen, de tranen, de liefde, alle kleuren van de regenboog.  
Zoveel namen en zoveel verhalen. We kregen vertrouwen van jullie, en jullie  
durfden er in alle kwetsbaarheid te zijn. Dat raakt ons. 

Kim Winkel, Bonnie Swartjes, Theo Jacobs, Natascha Prooij, 
Floortje Agema en Thijs Nagel

Bestuur Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen



Vele mensen en organisaties dragen Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen een warm hart toe.  
We ontvangen ondersteuning in de vorm van praktische hulp, goederen en financiële bijdragen.  
Zonder dat zou het niet mogelijk zijn de herdenking te maken tot wat het is. 

Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen bedankt:

• Stevenskerk Nijmegen
• Dr. C.J. Vaillantfonds
• RadboudUMC
• Als herboren, Tamara van den Berg
• DajaFotografie
• Rabobank Nijmegen
• Monuta Helpt
• Colourful City Koor o.l.v. Johnny Rahaket
• Hemusic Producties, Henri Doeleman en Michiel Kok
• Bakkerscafé Brood op de plank
• Coffyn Koffiehuis & Branderij
• Mediamail
• Sligro Nijmegen
• Café Wunderkammer
• Bolsius
• Elmoos communicatie, Liesbeth van der Heijden
• Remko Klumpes 
• Instrum
• De timmertuin, Kasper Steenhorst
• Job Kuipers
• Marker Ontwerp, Marc Vroemen
• Quantore
• Alle vrijwilligers

We zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van Wereldlichtjesdag  
Nijmegen dankbaar, ook de organisaties en mensen die liever anoniem blijven.

Wilt u doneren? We zijn voor iedere donatie dankbaar! U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening: 
NL50 RABO 0192084860 tnv Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen.



I www.wereldlichtjesdagnijmegen.nl

E info@wereldlichtjesdagnijmegen.nl

T 06 - 15 05 08 78 (Floortje Agema)

Fotografie De foto’s werden gemaakt door Daniëlle Janssen (www.dajafotografie.nl)  
 en zijn auteursrechtelijk beschermd.
Tekst De teksten zijn geschreven door Natascha Prooij (www.bloesemceremonies.nl) en  
 Floortje Agema (www.floortjeagema.nl). Bezoekers van wereldlichtjesdag Nijmegen kunnen  
 de woorden delen. Gebruik voor andere dan privé-doeleinden graag na overleg met Floortje.
Vormgeving  Als herboren | branding & design (www.alsherboren.nl)




