
  

 

 

Tips bij de organisatie van een Wereldlichtjesdag-bijeenkomst. 
 

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika. Inmiddels worden er nu op 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 belangrijk dat op die dag 24 uur lang op ieder uur ergens op de 
wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Nederland  herdenkt WLD in de tijdzone van 
19.00-20.00 uur. Herdenken kan thuis of op één van de plekken in ons land die genoemd staan op de website: 
www.Wereldlichtjesdag.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

We krijgen als organisatoren van WLD Apeldoorn en beheerder van de website www.Wereldlichtjesdag.nl 
geregeld de vraag naar tips. 
 
Iedereen kan de bijeenkomst natuurlijk invullen naar eigen goeddunken. Er is geen vast protocol. Om het een 
WLD-bijeenkomst te noemen én ook op deze site vermeld te worden, moet het evenement  
 

1. gehouden worden op de 2
e
 zondag van december, in ieder geval vanaf 18.45 uur, zodat om 19.00 uur 

de kaarsjes meedoen in het wereldwijde lichtgebeuren. 
2. Het logo van World Wide Candle Lighting gebruiken we ook in Nederland en dat kan gedownload 

worden vanaf de site; overige info. is ook te gebruiken. 
3. Het lied dat Karen Taylor speciaal voor WLD schreef “Precious Child” wordt van harte aanbevolen om 

onderdeel te laten zijn van de bijeenkomst. 
4. Het is goed dat iedereen zoveel mogelijk naar buiten uitdraagt dat op WLD alle kinderen, van welke 

leeftijd en op welke wijze dan ook verloren, mogen worden herdacht. Het beperkt zich niet tot recent 
overleden kinderen, maar is juist ook een belangrijk moment voor ouders die een volwassen kind 
herdenken of bv. een doodgeboren baby voor wie toen geen aandacht was. 

5. Het belangrijkste onderdeel is het aansteken van de kaarsen. Neem hier ruim de tijd voor. 
 
Andere tips: (het staat een ieder vrij om hier iets mee te doen of niet) 
 

• Een goede locatie is belangrijk; buiten heeft het voordeel dat je vaak meer ruimte tot je beschikking 
hebt, als er meer mensen komen dan voorzien. Nadeel is natuurlijk het weer; het kan heel koud zijn; 
veel vuren, lichtjes en warme dranken na afloop kunnen helpen. 

• Het is handig om mensen te vragen zich vooraf aan te melden; nodig ze evt. ook uit om zelf een bijdrage 
te leveren voor de bijeenkomst (gedicht bv.) 

• Sommigen kiezen ervoor om namen op te lezen; anderen steken alleen een kaars aan. 

• Richtlijn voor de tijd: streef naar max. 45 min, met aansluitend ruimte voor koffie/thee/limonade/warme 
chocomelk. 

• Je kunt contact leggen met een school en vragen of ze daar een WLD-project willen houden. Geef 
informatie en laat de kinderen bv. een glazen potje beschilderen/beplakken. Zo heb je snel en goedkoop 
veel lichthouders en legt contacten. 

• Onze ervaring in Apeldoorn is dat er steeds iets op ons afkomt wat een plek kan krijgen in het geheel, 
zodat er naast vertrouwde elementen ook iets nieuws is (onthulling van een monumentje/beeld, boek- of 
CD of boekpresentatie, etc.) 

• Om de kosten te drukken, kun je sponsors zoeken in je eigen omgeving (bv. supermarkt voor koffie en 
koekjes). Je kunt ook overwegen een giften-pot neer te zetten. Live-muziek is een prachtige aanvulling, 
maar kost vaak nogal wat.  

• Het is leuk maar niet noodzakelijk om mensen iets mee te geven (kaarsje). 

• Ga er van uit dat er ook kinderen komen; wij nodigen die explicitiet uit. Dat geeft een extra dimensie aan 
de samenkomst. Belangrijk is dan wel dat je ook (een deel van) je programma hierop richt. 

• Goede geluidsapparatuur is belangrijk; zeker buiten, maar ook binnen moet het goed verstaanbaar zijn. 

• Om mensen te bereiken kun je een persbericht opstellen en dit sturen naar kranten, parochies en naar 
de social media bv. 

• Als afsluiting kun je helium-ballonnen of wensballonnen oplaten. 
 



  

 

We hopen met onze website te stimuleren dat ouders die op zoek zijn naar een WLD-bijeenkomst  
hier makkelijker een overzicht kunnen vinden. Daarnaast is de bundeling van evenementen natuurlijk ook 
handig voor mensen die het willen gaan organiseren. Kijk of er in jouw buurt al iemand is en neem desgewenst 
met hem of haar contact op!  
 
Het kan zijn dat iemand behoefte heeft aan een tekstuele invulling. Je kunt hiervoor in dat geval wellicht een 
beroep doen op een ritueelbegeleider of spreker bij uitvaarten in je buurt.  
 
Mochten er tips ontbreken of onjuistheden in staan dan verneemen wij dit graag. 
 
Veel succes! 


