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Wereldlichtjesdag 

Een moment om samen, midden in het leven, licht te maken voor kinderen die worden gemist 

 

 

Wereldlichtjesdag 2018 Nijmegen 

 
in het licht van de kaarsen 

weerklinken de namen 

van roerloos geboren of vol geleefd 

van dapper gedragen of zomaar voorbij 

op deze avond 

komt alles samen 

     Floortje Agema 

 

Op 9 december is het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd worden er dan kaarsen aangestoken 

voor overleden kinderen, zodat er een golf van licht ontstaat. In Nijmegen vindt 

Wereldlichtjesdag voor de zevende keer plaats in de Stevenskerk.  

 

Sinds 1997 wordt elk jaar Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het is een dag om een kaars aan te 

steken ter nagedachtenis aan een overleden kind. Dat kan ook in Nijmegen. Wie een kaars wil 

branden voor een overleden kind, is welkom. Dat geldt voor iedereen die zich met een 

overleden kind verbonden voelt: vader of moeder, broer of zus, opa of oma, vriendin, oom of 

buurvrouw. Kortgeleden of decennia terug, iedereen wordt uitgenodigd om een lichtje te 

branden voor dit kind, kleinkind, broer of zus, vriendje. 

 

Aandacht voor verlies van een kind 

Als een kind sterft heeft dat grote impact op de omgeving. Of het nu om een pasgeboren baby 

of een volwassen kind gaat. In de donkere dagen van december vinden mensen met zeer 

uiteenlopende verhalen hun weg naar de Stevenskerk. Tijdens een troostrijke bijeenkomst 

worden kaarsen aangestoken en klinken de namen van de kinderen die worden herdacht.  

Het Colourful Citykoor Nijmegen verzorgt ook dit jaar de muzikale invulling. Bovendien zal ook 

het lied ‘Licht in het donker’ weer klinken, dit werd speciaal voor Wereldlichtjesdag geschreven 

(voor redactie: https://www.youtube.com/watch?v=bUdS-czi5WI ) . 

 

Organisatie 

De organisatie van deze avond is in handen van Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen. Het 

Radboudumc en de Stevenskerk hebben zich van harte verbonden aan dit initiatief en diverse 

https://www.youtube.com/watch?v=bUdS-czi5WI


andere organisaties ondersteunen de bijeenkomst. Een groep vrijwilligers zet zich in om een 

sfeervolle en troostende avond neer te zetten. 

 

Aanvangstijd 

De deuren van de Stevenskerk openen om 18.00 uur. De herdenkingsbijeenkomst start om 

18.30 uur.  

 

Aanmelden 

Om het intieme karakter van de bijeenkomst te waarborgen en om voor ieder kind dat herdacht 

wordt, een kaarsje klaar te laten staan, wordt aan bezoekers gevraagd om zich vooraf aan te 

melden. Dat kan via www.wereldlichtjesdagnijmegen.nl of door te bellen met 06 150 508 78 

(Floortje Agema).  

Op www.wereldlichtjesdag.nl staan ook andere locaties in Nederland waar Wereldlichtjesdag dit 

jaar plaatsvindt. 

 

Einde bericht 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Floortje Agema (voorzitter van Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen), 06 150 508 78. Op 

aanvraag zijn beelden van de vorige Wereldlichtjesdag beschikbaar. Ook is het mogelijk om 

initiatiefneemster Floortje Agema of een ander bestuurslid te interviewen over de drijfveren en 

de organisatie.  

 

Mogelijk zijn er ook ouders bereid om iets te vertellen over hun kind, het verlies en de betekenis 

van wereldlichtjesdag. Bij interesse graag contact opnemen met Floortje Agema. 

 

Natuurlijk stellen wij het bijzonder op prijs als u aandacht wilt besteden aan Wereldlichtjesdag, 

omdat we op die manier zoveel mogelijk mensen die met dit gemis leven, kunnen bereiken. Het 

is eventueel ook mogelijk om, met gepaste terughoudendheid, aanwezig te zijn op de avond 

zelf. Dit kan echter uitsluitend als u vooraf contact met ons op neemt, zodat we samen kunnen 

bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het is immers belangrijk om de bijeenkomst tot een veilig 

samenzijn te maken, waarbij ieder zich vrij voelt de emoties die geraakt worden te beleven. Op 

spontane bezoeken van fotografen of journalisten kunnen we helaas niet ingaan. 

 

http://www.wereldlichtjesdagnijmegen.nl/
http://www.wereldlichtjesdag.nl/

