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licht, bracht jij
licht en verwondering

zo mooi als licht kan zijn
als je mag houden van een kind

licht, bracht jij
licht en leven

tot voorbij jouw stille einde
het is jouw lichtje dat ons hier verbindt

donker werd de wereld
toen jij ons achterliet

wij zoeken leven in de diepte
van missen en verdriet



donker voelde het
diep van binnen leek het zwart

tot ik zachtjes zag flakkeren
jouw lichtje in mijn hart

licht en donker
donker en licht

vullen mijn hart alle dagen
liefde straalt voorbij de pijn

licht en donker
donker en licht

kunnen samen niet anders
dan helder en liefdevol licht zijn











We branden een kaars  
voor het kind op wie je  
nog alle dagen trots bent





We branden een kaars  
voor de kinderen die niet 
genoemd worden, maar 
luid zingen in je hart





Stel je voor dat je hart  
zou zijn als een huis....



Jouw hartenhuis
Stel je voor, ik weet dat het misschien moeilijk is, maar stel je voor dat je hart zou 
zijn als een huis. Niet zomaar een huis van allemaal dezelfde voordeur en de keuken 
op een vaste plek, nee een heel bijzonder huis. Een huis waar liefde kan wonen, en 
waar het altijd veilig is, een huis met eindeloos veel kamertjes waarvan er niet één 
voor jou verborgen is. Een huis dat uniek is, en van jou alleen. 
Jouw eigen hartenhuis.

Wat zou je daar allemaal tegenkomen, in jouw hartenhuis?
Natuurlijk vind je er een heleboel kamers waar machinerie op volle toeren draait, 
technisch maar van levensbelang. Er zijn kamers waar altijd een stevige wind waait 
en kamers waar alleen het vertrouwde geluid van hartslagen klinkt. 
Als je door je huis zou wandelen zou je heel wat kamers tegenkomen waar de deur 
wijd openstaat. Prachtige herinneringen doemen op als je zo’n kamer binnenstapt  
en de sfeer inademt. Een subtiele geur, een lichtinval, een kleur aan de hemel kan  
je zomaar in die kamertjes brengen, je bent er altijd welkom. De zolder van een 
gemiddeld hartenhuis is drie keer groter dan alle andere kamers en volgepropt met 
liefde. De liefde voor jezelf vormt de trap naar zolder, zonder trap is het moeilijk  
om bovenin je huis te komen, daar waar iedere mooie verbinding met mensen om  
je heen een plekje krijgt. 



Het aparte is dat de zolder weliswaar overvol is, maar dat er toch altijd ruimte is  
voor nieuwe liefde en donker, dat wordt het daar nooit. Opruimen is wel wat lastig, 
maar dat is ook nergens voor nodig. 

Geen rommel zo mooi en licht, als opeengepakte liefde. Is alles dan mooi in alle  
kamers? Kennen alle ruimtes altijd licht en leven? Ooit was dat misschien zo, maar 
het leven bracht jou ervaringen die de bouw van nieuwe kamertjes nodig maakte.

Weet jij het nog? 
Dat er opeens een hele verdieping bij leek te komen in je hart? Een verdieping vol  
kamers waar je niet om had gevraagd? Kamertjes waar intens missen en diepe pijn 
hun intrek hebben genomen. De deuren van die kamers zwaaien zomaar open en 
dicht, echt controle heb je daar niet over. En als zo’n deur openzwaait zoeken tranen 
hun weg en klopt het hart zwaar onder het gewicht van verdriet. Toch is er licht in 
deze kamers, want ze staan allemaal in verbinding met de zolder, daar waar de liefde 
huist. Veilig ben je ook daar, in dat deel van jouw hartenhuis.

Het zou goed kunnen dat er ook kamers zijn die hermetisch afgesloten lijken te zijn. 
Daglicht dringt maar moeizaam door de met bevroren tranen bedekte ramen en 
dikke sloten waarschuwen niet binnen te gaan. Die kamers kunnen ook in jouw 
hartenhuis zijn, het hoeft niet, het kan. Het zijn meestal niet de kamers waar je graag 
komt, aardedonker voelen ze als de deur gesloten is.

Want hoe ingewikkeld is het als mama of papa om stil te staan bij de vraag die  
zich, ook als dat verstandelijk totaal vreemd is opdringt: had ik iets kunnen doen?



Doe jij als broer of zus wel eens de deur open van het kamertje waar stilletjes in  
de hoek een gevoel fluistert: “Jij was mijn super lieve broer of zus, maar met jouw 

dood verloor ik niet alleen jou maar ook een stukje van papa en mama”?
Hoe hard doe jij je best de deur dicht te houden van de kamer waar de vragen  
opgestapeld liggen, of waar de wens ligt om hier niet meer te zijn, om bij je kind  
te zijn, ver voorbij de pijn? 
 
Je kunt niet altijd kiezen welke kamers jouw hartenhuis heeft. En als een kamer  
eenmaal zijn plek heeft is negeren moeilijk. Donker lijkt soms meer aanwezig  
dan licht. 

Maar als jij kleine trappetjes maakt, heel voorzichtig, die deze kamers verbinden 
met de zolder… dan zal licht vrij spel krijgen. Als liefde en licht stroomt door de 
kamers waar gruwelen wonen dan wint het donker nooit. 

Want als licht en donker samen komen, is er altijd licht. 

Dat licht krijgt de meeste ruimte als de deuren open staan, als adem overal kan zijn. 
Licht, waar je je aan kunt warmen als deuren open en dicht slaan zonder dat jij dat 
wilt. Licht van liefde dat je troost als je af en toe in een donkere kamer gaat zitten, 
omdat je het even niet meer weet. Je bent er veilig, in jouw hele hartenhuis, met alles 
wat er is. 

Want licht is altijd sterker dan donker.





voor het kind
wiens kleine schoentjes
eeuwig wachten
in de gang
zonder liedjes
zonder samen
duren winterdagen lang





We branden een kaars voor het 
kind dat ademloos overging van 
verwacht naar gemist





We branden een kaars voor  
het kind dat met een klap  
uit je leven werd gerukt



Dit zijn de namen die we genoemd hebben tijdens de bijeenkomst. Er werden ook kinderen in stilte herdacht.

jouw naam klinkt
vanuit de echo van gemis
helder en vol liefde
vertellend
van wat nooit verloren is
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We branden een kaars voor het 
kind dat jij losliet, uit je armen, 
nooit uit je hart







We branden een kaars voor  
het zo gewenste nieuw leven,  
dat niet mocht zijn



een lichtje in het donker
vertelt jouw en ons verhaal
van de tranen en de trots

van de pijn en van de liefde
het is er allemaal

zo ben jij in alle dagen
als een lichtje in mijn hart

maakt zonnestralen warmer
en het donker minder zwart

een lichtje in het donker
als het lichtje in mijn hart





Wereldlichtjesdag 2014 Nijmegen is mede mogelijk gemaakt door:

Guesthouse Nijmegen, Hema Nijmegen, Nationale Nederlanden (Wij en de maatschappij),  

PhotosJob, Remko Klumpes, Sietske de Waard. De muziek werd verzorgd door Lisa Aalmers  

en het Colourful City Koor o.l.v. Johnny Rahaket.

We zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van Wereldlichtjesdag  

Nijmegen 2014 dankbaar, ook de organisaties die liever anoniem blijven.



I www.wereldlichtjesdagnijmegen.nl

E info@wereldlichtjesdagnijmegen.nl

T 06 - 15 05 08 78 (Floortje Agema)

Fotografie Pascalle van Vliet (www.fotogelukjes.nl) en Sietske de Waard.

Tekst Floortje Agema (www.farba.nl).  

 Bezoekers van wereldlichtjesdag Nijmegen kunnen de woorden delen.  

 Gebruik voor andere dan privé doeleinden graag na overleg met Floortje.

Vormgeving  Als herboren | geeft vorm aan identiteit (www.alsherboren.nl)




