PERSBERICHT

WERELDLICHTJESDAG OP BEGRAAFPLAATS ORTHEN
Begraafplaats orthen en Coöperatie DELA organiseren WereldLichtjesDag
’s Hertogenbosch 28 november 2018 – Op zondag 9 december geven
begraafplaats Orthen en coöperatie DELA voor de tweede keer samen aandacht
aan WereldLichtjesDag. Op deze dag steken mensen over de hele wereld
kaarsjes aan als nagedachtenis aan overleden kinderen.
In steeds meer landen wordt op de tweede zondag in december WereldLichtjesDag
gehouden dat door steeds meer mensen bezocht wordt. Tot vorig jaar was er in de stad
’s Hertogenbosch geen plek waar ouders, broers, zusjes, opa’s, en oma’s zich konden
verzamelen om met elkaar dit kaarsje voor hun overleden kind aan te steken. Met het
aansteken van kaarsen willen deze mensen de wereld zo even wat lichter maken voor
iedereen die een kind verloren heeft. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent
met je verdriet.
Henk Kooreman, beheerder begraafplaats Orthen: ‘wij vinden het belangrijk om als
begraafplaats aandacht te geven aan deze dag. Hoe lang het ook geleden is dat je kind is
overleden, dat blijft altijd in je gedachten. WereldLichtjesDag groeit elk jaar en ook wij
willen hier een bijdrage aan geven’.
Vorig jaar
Op 10 december werd vorig jaar voor de eerste keer aandacht besteed aan
WereldLichtjesDag op begraafplaats Orthen. Een klein en intiem gezelschap liep,
vergezeld van fakkeldragers en een troubadour, onder rijen van licht en langs brandende
fakkels naar een plek waar een gedicht werd voorgedragen. Hierna vervolgde de stoet
zijn weg over de donkere, en door de sneeuw toch lichte begraafplaats. 'All we are is
dust in de wind' zong de troubadour terwijl schoenen sopten in de sneeuw en de storm
door de bomen joeg. Om 19.00 uur werden er kaarsen aangestoken voor alle kinderen in
de wereld die overleden zijn. Terug in de aula stampte iedereen de sneeuw uit de
schoenen en was het tijd voor warme chocomel en het delen van verhalen met elkaar.
Programma
De avond start om 18.00 uur met een ontvangst in de aula met koffie, thee en warme
chocomel voor de kinderen. Op deze plek krijg je een kaars aangeboden die je kunt
versieren. Daarna gaat er een tocht over de begraafplaats waarbij wij bij kindergedeeltes
stil zullen blijven staan en deze gedeeltes ook verlicht zullen zijn. Precies om 19.00 uur
ontsteken we kaarsen bij het kindergedeelte (vak 6a) en lopen we terug naar de aula
voor een gezamenlijke afsluiting rond 20.00 uur. Natuurlijk zijn kinderen van harte
welkom.

