Terugblik
Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen is opgericht in 2014. Jaarlijks organiseert de stichting op
wereldlichtjesdag (de tweede zondag in december) een bijeenkomst voor iedereen die zich
betrokken voelt bij een overleden kind. In de Stevenskerk in Nijmegen, in het hart van de stad,
komen mensen samen voor deze bijzondere herdenkingsbijeenkomst.
Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen staat voor warme betrokkenheid bij mensen die een kind
missen. Door middel van oprechte aandacht en de organisatie van een professionele, zorgvuldige en
vooral sfeervolle herdenking geeft de Stichting vorm aan deze betrokkenheid.
Het hart van de bijeenkomst is het noemen van de namen van de overleden kinderen en het
aansteken van een kaars voor ieder kind dat wordt herdacht.
In 2019 vonden nog meer mensen dan andere jaren hun weg naar de kerk. Bijzondere aandacht in
De Gelderlander voor het verlies van een kind tijdens of aan het einde van de zwangerschap had
hier veel mee te maken. We ontvingen veel ouders voor wie het tientallen jaren geleden is dat zij dit
grote verlies meemaakten. We herdachten in 2019 ongeveer 270 kinderen en ontvingen zo’n 600
mensen.
Het Colourful City Koor onder leiding van Johnny Rahaket zong bijzondere liederen en Jaylin van
Sommeren liet haar prachtige kinderstem horen. We brachten woorden en warmte en hebben
geprobeerd een veilige en intieme sfeer te creëren.
De donkere dagen voor kerst werden een klein beetje lichter gemaakt door samen licht te maken.
Zon en regen kwamen samen en er was plek voor liefde en verdriet in alle kleuren van de
regenboog. Zoals Stichting Wereldlichtjesdag dat beoogt was er volle aandacht voor de rouw om
het verlies van een kind.

Financieel:
Bij aanvang van het boekjaar 2019 waren de reserves wat gedaald doordat we in 2018 bewust iets
minder fondsenwerving hadden gedaan omdat de reserves voldoende waren. Aangezien de
verwachte uitgaven voor 2019 fors hoger waren dan de inkomsten hebben we gedurende 2019
besloten om weer meer fondsen te werven. Samen met de gunstig uitgevallen uitgaven heeft dat er
uiteindelijk toe geleid dat in 2019 de uitgaven 2204.45 euro lager waren dan de inkomsten. Binnen
die uitgaven zit een reservering van 500 euro voor ons jubileum die daarmee op 1500 euro komt.
Het eigen vermogen bedroeg aan het eind van 2019 € 5161,32.
Baten
De Baten bedroegen in 2019 € 5219,01. Het overgrote deel van dit bedrag bestond uit giften. De
omzet uit de verkoop van kaarten en kaarsen bedroeg 165 euro.
Lasten
In 2019 bedroegen de lasten € 3014.56. De grootste uitgaven waren voor de aankleding van de

