
 30 november 2018, 10:00 (CET)

Stad Gent neemt voor tweede keer deel aan
Wereldlichtjesdag

© Giannina Urmeneta Ottiker

Wereldwijd worden elke tweede zondag van december lichtjes aangestoken voor

overleden kinderen. De Stad Gent neemt voor de tweede keer deel aan dat

herdenkingsmoment, en nodigt ouders, familie en vrienden van overleden kindjes

uit op de Westerbegraafplaats, op zondag 9 december 2018.

Wereldwijd herdenkingsmoment
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December is een maand van verbondenheid met de familie. De Sint komt op bezoek en een paar

weken later komt ook de kerstman. Het is geen makkelijke periode voor iedereen die een kind

mist. Op de tweede zondag van december worden daarom over de hele wereld om 19 uur lichtjes

aangestoken, ter nagedachtenis van gestorven kinderen. Zo ontrolt zich een lint van licht over

de aarde, doorheen de verschillende tijdszones. Wereldlichtjesdag is er voor iedereen, ongeacht

religie of geloofsovertuiging.

Wereldlichtjesdag op de Westerbegraafplaats

Ook de Stad Gent doet mee aan Wereldlichtjesdag, en dat voor de tweede keer. Op zondag 9

december 2018 zijn alle ouders, familie en vrienden van overleden kindjes welkom op de

Westerbegraafplaats om er een lichtje aan te steken.

'We kozen de Westerbegraafplaats om dit ingetogen moment te houden.
Die begraafplaats heeft het grootste kinderperk van alle Gentse
begraafplaatsen en er staat ook een boom voor sterrenkindjes, kindjes die
tijdens de zwangerschap stierven. Het spreekt voor zich dat ook
nabestaanden die een kindje een laatste rustplaats gaven op een andere
Gentse begraafplaats welkom zijn. Ook Gentenaars die anderen een hart
onder de riem willen steken mogen komen. We starten al om 17 uur, om
gezinnen met jonge kinderen ook de kans te geven er bij te zijn. Zo zorgen we
ervoor dat tegen 19 uur op de Westerbegraafplaats honderden lichtjes
branden.'
— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Wie naar de Westerbegraafplaats komt, kan een lichtje aansteken en dat op het kinderperk

zetten of op de rustplaats van zijn kindje. Nadien kan er nagepraat worden bij een tas soep.

Door deel te nemen aan het wereldwijd moment biedt de Stad Gent nabestaanden van een

overleden kindje ook de kans om met lotgenoten in gesprek te gaan.

Praktisch



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Zondag 9 december 2019, van 17 tot 19 uur

Ingang langs de hoofdingang van de Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent

Deelname is gratis

Vooraf reserveren is niet nodig

De Stad Gent stelt lichtjes ter beschikking tijdens het herdenkingsmoment, maar zelf een

lichtje meebrengen om op een rustplaats te zetten mag ook

Contact

Elke Aerts, Groendienst, gsm 0496 96 41 36, e-mail elke.aerts@stad.gent

Bevoegd

Lees hier meer over Wereldlichtjesdag

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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