
 

Terugblik 
In 2014 is Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen opgericht. 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 een herdenkingsbijeenkomst.  
 
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 2017 herdachten we ongeveer 200 
kinderen. Het zeer slechte weer zorgde ervoor dat een groot aantal mensen de bijeenkomst op het 
laatste moment niet konden bezoeken, ondanks dat waren honderden mensen aanwezig om samen 
licht te maken voor kinderen die zo worden gemist. 
 
Het Colourful City Koor verzorgde ook dit jaar de muziek, en net als in 2016 klonk het lied ‘Licht in 
het donker’ dat door Michiel Kok en Henri Doeleman speciaal voor wereldlichtjesdag werd gemaakt 
 
Samen een lichtje maken in de donkere dagen voor kerst geeft troost en verbinding. En dat is 
precies wat Stichting Wereldlichtjesdag beoogt: aandacht geven aan de rouw om het verlies van een 
kind.  
Als activiteit verzorgde onze stichting in 2017 een bijeenkomst in de Mariënburg Bilbliotheek in 
Nijmegen. Mensen kwamen daar om een lichtje te versieren onder de noemer ‘Troostwand’. 
 
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. 

 
Financieel: 
Bij aanvang van het boekjaar 2017 was er weliswaar nog altijd een reserve maar aangezien deze 
minder was dan het voorgaande jaar en de verwachte uitgaven voor 2017 hoger waren dan voor 
2016 hebben we besloten weer actiever fondsen te werven. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
ondanks de hogere uitgaven, de inkomsten in 2017 de uitgaven toch nog ontstegen met €1423,62. 
Het eigen vermogen bedroeg aan het eind van 2017  € 5127,16. 
 
Baten 
De Baten bedroegen in 2017  € 4605,65. Het overgrote deel van dit bedrag bestond uit giften. De 
omzet uit de verkoop van kaarten was € 115. 
 
Lasten 
In 2017 bedroegen de lasten € 3182,03. De grootste uitgaven waren wederom voor de aankleding, 
de catering en het gebruik van de locatie voor wereldlichtjesdag 2017. We hebben dit jaar 
geïnvesteerd in tafels om de kaarsen op te zetten en dit verklaart grotendeels de stijging in kosten 
voor de aankleding van de avond. Een andere grote uitgave was het herinneringsboekje van 
wereldlichtjesdag 2016.  
 
 


