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Elk jaar wordt wereldwijd op de tweede zondag van december Wereldlichtjesdag gehouden.
Mensen steken een kaars aan ter nagedachtenis van, op welke wijze dan ook, overleden
kinderen. In Emmeloord vindt deze bijeenkomst plaats in het MFC Nieuw Jeruzalemkerk,
Cornelisdirkszplein 10. Iedereen die een overleden kind wil gedenken is daar van harte welkom.
Datum: 8 december 2019. Ontvangst 18.30 uur, aanvang bijeenkomst 18.45 uur.
De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.
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We komen samen om met elkaar stil te staan bij alle overleden kinderen. De bijeenkomst heeft
symbolische elementen zoals het aansteken van kaarsjes, muziek en een gedicht. Het is mogelijk
om de namen van de kinderen op te schrijven. Deze namen zullen dan worden voorgelezen.

Moeders en vaders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, ooms en tantes, vrienden en vriendinnen:
iedereen die zich betrokken voelt bij het verlies van een kind is welkom. Of het lang of kort
geleden is dat een kind is overleden, als kind of als volwassene, is niet van belang.

Door de verschillende tijdszones ontstaat over de hele wereld een symbolisch lint van licht.
De wereld wordt zo letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast
is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

In de Noordoostpolder wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd door Leonie Troost van Levamentum,
Martijn Visser Uitvaartbegeleiding, Debby van der Weegh, Persoonlijke uitvaartverzorging,
Uitvaartzorg Holtland, Ans Dohmen, Praktijk voor verliesbegeleiding en Ria Maes van Rouw NOP.
De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door MFC Nieuw Jeruzalemkerk en de Odd Fellows.
Muziek wordt verzorgd door Anne Kroeze (piano) en Leonie van den Berg-Beks (zang).
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