
In december 2022 zullen we in Zoetermeer voor de 10e keer bij 
elkaar zijn om onze overleden kinderen te herdenken en te beleven 
dat we ons intense gemis een beetje met elkaar kunnen delen. 

In de afgelopen jaren is Wereldlichtjesdag in Zoetermeer uitgegroeid 
tot een belangrijke herdenking waarbij veel weeouders en naaste 
familie van overleden kinderen een moment van troost, warmte en 
verbinding kunnen vinden in de donkere dagen voor kerst.  

De stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer heeft het plan opgevat 
om in 2022, naast de herdenking ook een herdenkingsplek te  
realiseren. Een mijmerplek waar we als weeouders en naaste 
familie rust kunnen zoeken, een plek om met elkaar in gesprek te 
komen, een plek om stilte te ervaren omringt door de kindergraven, 
een plek voor ons! 

Samen met de Zoetermeerse beeldend kunstenaar Marijke 
Wijgerinck zijn we tot een ontwerp van de mijmerplek gekomen.  
Op deze flyer vindt u een schets van het ontwerp en een  
toelichting van Marijke.

Op de verschillende basisvormen van het kunstwerk willen we 
graag uw ‘woorden’ aanbrengen en daar is uw inbreng bij nodig! 
Welke woorden geven u troost, woorden die misschien alleen ú 
kent, woorden die zo belangrijk voor u zijn om verdriet of troost te 
uiten en woorden welke u wilt delen met andere weeouders?
Binnenkort plaatsen wij een oproep, via social media en op onze 
website, om ‘uw woord’ aan ons door te geven, waarna we met 
elkaar tot een passend geheel kunnen komen. 

Hoe financieren we dit?
Om ons mooie doel, de mijmerplek, te kunnen financieren is 
geld nodig. De afgelopen jaren hebben we een klein deel van 
alle donaties voor Wereldlichtjesdag apart kunnen zetten voor 
dit doel, echter dit bedrag is niet voldoende om de mijmerplek te 
realiseren. Wij vragen u dan ook een extra donatie te doen om de 
mijmerplek te kunnen financieren.

We hopen de komende maanden tevens van vele sponsoren een 
extra bedrag te mogen ontvangen en een crowdfunding actie 
op te zetten, alles om zo ons mooie doel voor december 2022 te 
kunnen financieren.

Mijmerplek
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Dus in het kort:

• We willen in 2022 een herdenkingsplek realiseren;
• We vragen uw participatie door uw woorden van  

troost met ons te delen die mogelijk een plaats 
kunnen krijgen binnen deze plek;

• We vragen u daarvoor dít en  
volgend jaar een extra donatie.                                     

Doet u mee? 

Uw inbreng en donatie is hard nodig!

“Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist”
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Marijke aan ’t woord: 

Al enige tijd denken het bestuur van de stichting en ik na over  
de wens om in 2022 een mooie gedachtenisplek te maken  
met een kleine kunstuiting op de begraafplaats in Zoetermeer.  

Heel langzaam is de vormgeving ontstaan die we nu voor  
ogen hebben. Dit idee willen we graag met u delen. 

Het is een ontwerp geworden dat uit drie delen bestaat. Allereerst op De Terp 
met stoere, vriendelijke vormen die los opgesteld binnen een cirkel staan. 
Op de objecten zijn woorden van troost te vinden. Je kunt er ook op zitten. 
Onderdeel van het element met groen voorziening wordt een klein kunstobject 
dat de vorm van een spiraal krijgt en lichtjes op de wind beweegt. 
Hierop zijn bladeren van diverse bomen, vlinders en een hart te vinden. 
Onder het object hangt een kleine windgong. 

Het idee is om, voorlopig eerst op De Terp maar in onze gedachten 
mogelijk ook op andere locaties op de begraafplaats, een plek in te 
richten met enkele keramische elementen waarop je in alle richtingen 
kunt zitten.
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