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Wereldlichtjesdag 
 

Historie en doel 

'Worldwide Candle Lighting' is in 1997 in Amerika ontstaan. Inmiddels worden er nu over de hele wereld op de tweede 

zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in 

verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen, voor een overleden 

kind, worden aangestoken. We eren en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar 

muziek, troostende woorden en gedichten. Dit gebeurt sinds 2014 ieder jaar in Open Hof Ommoord. 

Iedereen die een kind heeft verloren is van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen 

tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen 

zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens 

de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat 

al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde 

en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. 

 

Bijeenkomst 

De bijeenkomst begint om 18.45 uur. Om 19.00 uur wordt begonnen met het aansteken van de kaarsen. Er is de 

mogelijkheid om de naam van het overleden kind op een hartje te schrijven en dit hartje in een verlicht hart neer te 

leggen, ten teken dat de naam van het kind nooit uit je hart gaat. De bijeenkomst heeft, om voor iedereen laagdrempelig 

toegankelijk te zijn, geen religieus karakter. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om met elkaar na te praten in de 

Ontmoetingsruimte waar koffie en thee wordt aangeboden. 

Werkwijze 

• De werkgroep begint na de zomer met het benaderen van afwisselend een R.K.- of een PKN-spreker. Met deze 

spreker wordt in november de opzet van de avond doorgenomen.  

• In november worden er mensen benaderd die op deze avond willen helpen met het ontvangen van de gasten en 

het ontsteken van de kaarsjes.  

• Begin november wordt onze bijeenkomst aangemeld bij de website Wereldlichtjesdag.nl. 

• De datum van de bijeenkomst wordt doorgegeven aan de beheerder. 

• Midden november wordt contact opgenomen met Erasmus Uitvaart voor het drukken van de flyers en posters. 

Deze worden opgehangen op scholen en in winkelcentra. 

Programma Wereldlichtjesdag 

De werkgroep stelt in overleg met de spreker het programma op. 

Spreker 

De spreker is afwisselend van R.K. of Protestantse huize. 

Koor 

In principe zingt de Kindercantorij op deze avond een redelijk vaststaand repertoire en een solist zingt in ieder geval 

het lied Precious Child, wat onlosmakelijk verbonden is met deze avond. 

PR 

Via het Open Hof Nieuws en andere kerkbladen in de Noordrand en Christoffel Parochie, via de website en eventueel 

andere websites in de Noordrand en Christoffel parochie. In de week voor de tweede zondag van december wordt een 

persbericht aangeboden aan de lokale kranten. 
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, oktober 2019 door Nienke Timmers, Gerard den Oudendammer en Joost Barendrecht. 

Dd. 16.01.2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad 

 


