
Aan u, 

Ook dit jaar staan we tijdens Lichtjesdag stil bij de kinderen die we voor altijd in ons hart dragen. Met licht en 
troostende woorden willen we ook dit jaar weer een mooi moment van herinnering creëren. We hopen dat onze 
bijdrage in dit pakketje een prettige handreiking kan zijn bij het realiseren van dat moment. Om op die manier 
samen met uw dierbaren, warmte en licht te schenken aan het kind dat u moet missen. 

Wij herdenken met u mee.
Op zondagavond 12 december zullen wij vanaf 19.00 uur via de socials (*) op digitale wijze warmte en aandacht 
geven aan Lichtjesdag. Noemen we met aandacht de namen, zingt Musica Rosa voor u Precious Child, lezen we 
een passend gedicht en steken we één voor één de kaarsjes aan. U bent van harte welkom om op uw eigen tijd en 
moment samen met ons stil te staan bij de kinderen die niet meer bij ons zijn maar die nooit vergeten worden. 
Even voor 19.00 uur brengen we een podcast online. Daarna maken we graag met u samen een ketting van licht 
door onze noorderlijke provincies.
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Nog twee dingen
1) Wilt u graag bij de post de naam genoemd 
hebben van het kind voor wie u de kaars brandt, 
app dan naast de foto ook de naam mee

2) Wanneer u wilt dat we u op instagram en 
facebook taggen, wilt u dan ook uw instagram/
facebookadres meesturen?

We gebruiken de foto en gegevens die u stuurt eenmalig, om de ketting van licht 
mogelijk te maken. Daarna verwijderen wij uw gegevens uit onze bestanden. 

Maak een foto van uw kaars
Dat mag een foto zijn van het aansteken
Maar ook van een brandende kaars
U bepaalt zelf wat u in beeld wilt brengen

U kunt die foto tussen 19.00 en 20.00 uur sturen
via Whatsapp naar het nummer 06 12 16 32 39
Wij geven uw foto een Lichtjesdagkader 
en posten die op Instagram en Facebook

We posten uw licht
en dat van alle anderen 
die hun kaarslicht insturen
Samen ontstaat er een ketting van licht
Ook de woorden van troost
die we al eerder van u en anderen ontvingen
zullen we posten op onze kanalen
vormgegeven in de stijl die we 
speciaal voor deze dag maakten

(*) U vindt de podcast en de lichtketting op:
 
 facebook.com/LichtjesdagGroningen
 
 @wereldlichtjesdag.groningen
 
 @Lichtjesdag
 
 www.lichtjesdaggroningen.nl

Warme groet van het vrijwilligersteam
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