
door Harm Graat

NIJMEGEN – Op hartvormige kaart-
jes kan een naam worden geschre-
ven. Met een tekstje erbij, voor
wie dat wil.
Ze worden allemaal in de grote
kroonluchter gehangen die in het
hart van de St. Stevenskerk staat.
Dan, als er vioolmuziek klinkt,
gaat de kroonluchter langzaam de
hoogte in. „Licht bracht jij, licht
en leven, tot voorbij dat stille ein-
de”, spreekt Floortje Agema.
Ritueel uitvaartbegeleider is ze,
in het dagelijks leven. Agema is
ook de initiatiefneemster van de
Nijmeegse versie van Wereldlicht-
jesdag, die deze zondagavond
voor de derde keer plaatsvindt.
Overal ter wereld worden om pre-
cies zeven uur ’s avonds kaarsjes
of lichtjes aangestoken om overle-
den kinderen te gedenken; zo ont-
staat er ‘een golf van licht’, die vir-
tueel door landen en continenten
trekt, door de tijdzones heen. In
Amerika is het in 1997 begonnen;
World Wide Candle Lighting, heet
het daar.
De Stevenskerk zit elk jaar voller.

Vier-, vijfhonderd mensen, uit
Nijmegen en ver daarbuiten. Jon-
ge ouders. Oude ouders. Klasgeno-
ten. Ooms en tantes. Er is vers, on-
barmhartig verdriet, en verdriet
dat misschien niet meer steekt,
maar er ook na jaren, decennia
soms, nog altijd is. „Deze avond is
voor je grote broer die je inmid-
dels voorbij bent gegroeid. Voor
het meisje voor wie het wiegje
klaarstond. Voor het kind voor
wie het leven te veel pijn deed.”

Indrukwekkend moment: als de
namen van 115 overleden kinde-
ren worden voorgelezen. Soms al-
leen de voornaam, soms de voor-
en achternaam. „Dit zijn de na-
men van de kinderen die niet in
de boeken staan, maar wel met
hoofdletters in je hart.”
Het is als een mis, een herden-
kingsdienst, maar dan zonder
priester, zonder God, althans niet
hardop uitgesproken. Ondanks
het verdriet is de bijeenkomst

niet deprimerend, eerder hoop-
vol. De bezoekers vinden het fijn
om onder lotgenoten te zijn, de
enigen die écht weten wat ze zelf
hebben gevoeld. Het is een lots-
verbondenheid in stilte.
Dan, om zeven uur, worden de
kaarsjes aangestoken. Ze staan in
rijen op de grond, op een kaartje
met de naam van het overleden
kind. Iedere nabestaande krijgt de
gelegenheid zelf het kaarsje aan te
steken. Daarna luiden de klokken.

Het Colourful City Koor zingt en
staat nu niet in de traditionele
kooropstelling, maar in een kring,
om alle aanwezigen heen. Het
licht van de kaarsjes, zegt Agema,
is licht van hoop, licht van liefde.
„Liefde straalt voorbij aan de
pijn.”
Zo wordt Wereldlichtjesdag voor-
al een ritueel van troost. De kaar-
sen branden, de namen zijn hard-
op uitgesproken, hier wordt nie-
mand vergeten.

Dit zijn de namen van
de kinderen die niet
in de boeken staan
Floortje Agema

Op Wereldlichtjes-
dag worden
overleden kinderen
herdacht. Een
ritueel van troost in
de St. Stevenskerk.

Een lichtje voor jonge zielen

“

Een vrijwilliger helpt met het aansteken van de kaarsjes, gisteravond in de St. Stevenskerk in Nijmegen. foto William Moore

door Jacqueline van Ginneken

NIJMEGEN – Toen Tom overleed, hij
was nog maar 19 jaar, had Lisa Aal-
mers vaak het idee: anderen we-
ten niet wat je voelt. Maar op We-
reldlichtjesdag, vorig jaar, was de
Stevenskerk in Nijmegen gevuld
met mensen die óók een geliefde
waren verloren. Mensen die wis-
ten wat zij ook doormaakte. „Best
bijzonder”, vindt de 19-jarige Li-
sa. „De gedichten, de verhalen –
het sloot aan bij mijn eigen ge-
voel. Dat had ik niet verwacht.”
Haar broer kwam samen met zijn
vriendin Tara om bij een auto-on-
geluk in Ochten na afloop van Ap-
pelpop, vertelt ze. Dat was twee
jaar geleden.
Wereldlichtjesdag is een herden-

kingsbijeenkomst voor overleden
kinderen. In Nijmegen vindt We-
reldlichtjesdag voor de derde keer
plaats. Dan worden de namen
voorgelezen van pasgeboren ba-
by’s en volwassenen kinderen die
herdacht worden. Vorig jaar wa-
ren dat er 105. Lisa Aalmers gaat
dit jaar weer naar Wereldlichtjes-
dag op zondag 14 december in de
Stevenskerk, samen met haar
ouders en haar zus. „Het is mooi,
een herdenking”, zegt Lisa. Niet

deprimerend, juist hoopvol. „Je
bent met de goede herinneringen
bezig.” Lisa zingt die zondag twee
liedjes: One Word van Anouk en
Safe and Sound van Taylor Swift.
Astrid Peters uit Nijmegen is er
zondag 14 december zeker ook
bij, voor de derde keer. „Dat je
met lotgenoten bent, dat levert al
een heleboel op. Omdat je weet
van elkaar wat je doormaakt.” Hef-
tige verhalen. Zoals het verhaal
van Astrid. Met de geboorte van

hun tweeling Court en Lynn was
haar lang gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan. Maar een paar we-
ken na hun geboorte overleden
haar zoontje en dochtertje.
De bijeenkomst in de Stevens-
kerk raakt aan het diepste ver-
driet. Lisa, Astrid en vele anderen
gaan dat niet uit de weg. „De klok-
ken die luiden, de kaarsjes voor
de overleden kinderen- heel in-
drukwekkend.” En ja, Astrid
vindt het fijn dat Court en Lynn
genoemd worden. Hun namen
zijn veel te weinig uitgesproken.

Wereldlichtjesdag 14 december, Ste-
venskerk Nijmegen. Deuren open om
18.00 uur. Bezoekers wordt gevraagd
zich vooraf aan te melden via
wereldlichtjesdagnijmegen.nl

Wereldlichtjesdag is niet
vrij toegankelijk. Bezoekers
moeten zich tevoren
aanmelden via de website

Op Wereldlichtjesdag, zon-
dag 14 december, worden
in de Stevenskerk Nijmegen
kaarsjes aangestoken

Lisa: ‘Anderen weten niet wat je voelt, denk je’
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