
 
 

Jaarverslag Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen 2016 

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. Er klinken warme woorden en muziek.  

 

Het belangrijkste 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.  

Ieder jaar groeit het aantal kinderen wat we herdenken. In 2014 herdachten we 105 kinderen, in 2015 

branden er ongeveer 120 kaarsen en in 2016 herdachten we 180 kinderen.  

In 2016 werd er gedanst door Jits en Romy onderleiding van Jasmijn Wolfers van Flex dansstudio. Het 

Colourful Citykoor bracht troostende klanken en , Henri Doeleman en Michiel Kok componeerden 

insamenwerking met het koor een Nederlandstalig lied, speciaal voor wereldlichtjesdag. 

Er waren lichtjes voor kinderen die lang geleden stierven in de buik, voor volwassen kinderen die 

overleden aan een ziekte, voor tieners die omkwamen bij een ongeval, en zo nog veel meer. Opa’s en 

oma’s, ouders, broers en zussen, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen kwam samen 

met een eigen verhaal en tegelijk een gevoel dat zo van iedereen was. De liefde voor het kind, jong of 

oud, kort of lang geleden gestorven, dat zo gemist wordt. 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.  

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 2016 was er een gezonde reserve en de behoefte aan fondsenwerving was 

hierdoor minder. De uitgaven ontstegen de opbrengsten met € 530,29. Het eigen vermogen bedroeg 

aan het eind van 2016  € 3703,54 

Baten 

De Baten bedroegen in 2016  € 1284,94. Ruim tweederde van dit bedrag kwam voort uit giften, in 

nagenoeg gelijke mate van particulieren en bedrijven. De omzet uit de verkoop van ansichtkaarten 

bedroeg € 342 . 

Lasten 

In 2016 bedroegen de lasten € 1815,23. De grootste uitgaven waren voor de aankleding, de catering en 



 
 
het gebruik van de locatie voor de wereldlichtjesdag-avond,  gezamenlijk kostte dit € 1232,68. Andere 

uitgaven waren de inkoop van de ansichtkaarten, € 280,12 en de kosten van de bankrekening. 

 


