
 
 

 
 
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.  
 
2020 was een bijzonder jaar. Al vroeg in het jaar werden we vanwege de corona-pandemie gedwongen na te denken 
over de bijeenkomst op 13 december 2020. Er gaat een grote troostende kracht uit van het fysiek samenkomen tijdens 
de herdenking, maar zowel maatregelen als gezond verstand maakten duidelijk dat het voor 2020 geen optie zou zijn 
om met honderden mensen in de Stevenskerk samen te komen. Geen bijeenkomst organiseren was voor ons geen 
optie, in een jaar voor velen zo moeilijk als 2020 leek ons een aangepaste versie altijd beter dan geen bijeenkomst. Juist 
mensen die leven met gemis kunnen extra getroffen worden door de beperking van elkaar ontmoeten, troost vinden. 
We besloten een online bijeenkomst te organiseren, via een livestream konden mensen thuis meekijken en hun kaarsje 
aansteken. Het was afwachten of mensen voelden voor deze vorm, maar de reacties waren overweldigend. We 
herdachten ruim 250 kinderen en honderden mensen volgden onze bijeenkomst vanuit de veilige bescherming van hun 
thuis. 
 
Johnny Rahaket speelde viool en Vajèn van den Bosch zong twee nummers. Daarnaast ontroerden twee jonge talenten 
de naasten: Jaylin van Sommeren zong een lied en Jits Agema bracht een zelfgemaakte danssole. We brachten woorden 
en warmte en hebben geprobeerd een intieme sfeer te creëren, ondanks de fysieke afstand. 
 
We ontvingen na afloop vele hartverwarmende reacties van mensen die ook via de livestream troost, herkenning en 
erkenning vonden in hun gemis. Zoals Stichting Wereldlichtjesdag dat beoogt was er volle aandacht voor de rouw om 
het verlies van een kind. 
 
Financieel 
Bij aanvang van het boekjaar 2020 waren de reserves weer wat gestegen doordat we in 2019 weer wat meer aan 
fondsenwerving hadden gedaan vanwege het negatieve resultaat over 2018. Vanwege de onzekerheid qua uitgaven en 
ook inkomsten met betrekking tot COVID hebben we in 2020 ons best gedaan toch voldoende fondsen te werven. Dit is 
uiteindelijk goed gelukt en omdat de giften door particulieren in 2020 flink hoger uitvielen dan in 2019 konden we de 
hogere uitgaven in verband met een noodgedwongen livestream (in plaats van een avond met mensen in de kerk) 
dekken en daarnaast wederom een positief resultaat boeken. Uiteindelijk heeft dat er voor gezorgd dat in 2020 de 
inkomsten 2233,33 euro hoger waren dan de uitgaven. Binnen die uitgaven zit wederom een reservering van 500 euro 
voor ons jubileum waarmee het totaal van de reservering op 2000 euro komt. Het eigen vermogen bedroeg aan het 
eind van 2020  €7394,65. 
 
Baten 
De Baten bedroegen in 2020 € 6267,60. Het overgrote deel van dit bedrag bestond uit giften door bedrijven maar met 
ongeveer 1700 euro zijn de donaties door particulieren dit jaar verdubbeld. 
 
Lasten 
In 2020 bedroegen de lasten € 4034,27. De grootste uitgave dit jaar was die voor de livestream van de avond. 
 
 


