
 

 

 

 

 
 

 

 

Uitnodiging Wereldlichtjesdag Stein 2015 
 
Beste sterrenouders, familie en vrienden, 

 

Op 13 december steken wij gezamenlijk kaarsjes aan voor de kindjes die niet meer bij ons zijn, staan we samen even 

stil in warme en liefdevolle herinnering. Ook in Stein zal er dit jaar een golf van licht ontstaan, die meedeint met de 

vlammetjes van over heel de wereld. We vinden het ontzettend fijn dat jullie hierbij aanwezig willen zijn, dat de 

namen van jullie kindjes genoemd mogen worden onder begeleiding van muziek en gedichten. Opdat wij troost en 

steun mogen ervaren in herkenning en erkenning bij elkaar. 

De bijeenkomst in Stein wordt georganiseerd in MFC de Grous. Het adres en overige informatie over de locatie is hier 

te vinden. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de voorkant van het gebouw.  

 

Vanaf 18:00 uur zijn de deuren van de grote zaal, direct tegenover de hoofdingang, geopend. Het programma begint 

om 18:30 uur, wij verzoeken iedereen voor die tijd binnen te zijn. Ellen Houben verzorgt de muzikale begeleiding.  

Na het ontsteken van een lichtje voor ieder kindje om 19:00 uur wordt de bundel Liever bij mij... gepresenteerd, 

waarbij de deelnemers worden voorgesteld en enkelen van hen een stukje voorlezen. 

Tot 21:00 uur is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kop koffie of thee. Daarnaast zijn er voor 

geïnteresseerden enkele boeken- en kaartenstands aanwezig, waar onder andere de bundel Liever bij mij... kan 

worden aangeschaft.  

Voor de aanwezige kinderen worden creatieve activiteiten georganiseerd, zodat zij iets moois kunnen maken voor het 

broertje of zusje dat er niet meer is. En voor de allerkleinsten wordt een speelhoek ingericht. 

Aan het eind van de avond wordt er (bij goed weer) een ballon opgelaten met wenskaartjes voor de kindjes. Deze 

liggen tijdens de bijeenkomst klaar, maar kunnen ook in alle rust thuis geschreven worden op 1/8 a4 papier. 

Tot ziens op 13 december. 

 

Warme groet,  

Milanda Stalman-Houben  

Voorzitter Stichting Wereldlichtjesdag Stein 

http://www.mfcdegrous.nl/

