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Zaterdag 4 november organiseerde de VVRS voor het 5e en tevens laatste jaar haar 

Lichtjesavond bij de Muur tegen Geweld in De Wolden. 

Om 16.00 uur verwelkomde bestuurslid Margreet Scholing de meer dan 160 aanwezigen. 

In haar toespraak nam zij de aanwezigen mee in een terugblik over de afgelopen 5 jaren. 

De VVRS besloot in 2013 een ledenbijeenkomst te houden bij de “Muur tegen Geweld”. 

In het Chinees restaurant tegenover het monument waren ruim 40 leden aanwezig.  

Lucinda van de Ven las gedichten voor uit haar bundel “Parels van verdriet”. 

Ook nu was Lucinda aanwezig en las zij enkele gedachten voor. 

In 2 partytenten werd de bijeenkomst voortgezet bij het monument, dat door ca. 300 

kaarsjes, fakkels en vuurkorven werd verlicht. Op het monument stonden toen geen namen. 

Burgemeester De Groot was in 2013 ook aanwezig en vroeg voor zijn toespraak of er ook 

een microfoon voor hem was, maar helaas er was geen elektriciteit en daardoor ook geen 

microfoon. Geen probleem zonder microfoon lukte het ook. 

Hij heeft geen enkele Lichtjesavond overgeslagen en is ook nu aanwezig. 

In zijn toespraak bedankte hij het VVRS bestuur voor het vele werk dat zij voor het 

monument hebben verricht en vond het fijn dat de Lichtjesavond als herdenking is 

opgenomen door de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. 

Het programma werd voortgezet met afwisselend gedichten van Lucinda van der Ven en 

muziek door Peter van den Hoonaard met: 

• Ik heb een vriend gehad 

• Beeld zonder geluid 

• 1 minuut met jou 

Margreet Scholing vroeg Jack Keijzer naar voren om de lichtjesavond over te dragen aan  

Jack Keijzer die namens het FNG bestuur aanwezig was. Zij overhandigde hem het 1.000e 

lampje. Deze nieuwe lampjes zijn aangeschaft uit de opbrengst van het benefietconcert van 

het koor Spirit of Joy uit Wolvega, dat in 2015 tijdens de Lichtjesavond heeft opgetreden. 

Jack Keijzer bedankte de VVRS voor de goede organisatie, wat ook blijkt ook de jaarlijks 

stijgende belangstelling.  

Hij belichtte dat de samenwerking van VVRS, VOVK en LOvNG in per 1 januari 2018 zal leiden 

tot het fuseren in 1 landelijke organisatie FNG. 

Keijzer: De overdracht van de kaars is hierbij van symbolische waarde.  

Een voorbeeld waarin de laatste toch de eerste kan zijn: Het laatste kaarsje van de VVRS en 

het eerste kaarsje voor de FNG.  

Na deze woorden stak hij het kaarsje aan. 

  

Na het buffet startte de rondgang onder begeleiding van fakkels en muziek. 

Aan de achterzijde van het monument las Lucinda van der Ven een gedicht voor en sprak 

Rikus Scholing, secretaris en bestuurslid FNG. 
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Na de klanken van het signaal Taptoe werd 2 minuten stilte gehouden voor alle slachtoffers 

van geweld. 

De rondgang werd voortgezet richting voorzijde monument, waar bij de naam “Het 

onbevattelijke” in een geopend hart met kaarsjes werd door Wiebe Klijnstra en Henk 

Kuipers, respectievelijk moeder en zus zijn verloren, een bloemstuk namens alle 

nabestaanden gelegd. 

De vrijwilligers die de VVRS bij de organisatie hebben geholpen sloten het hart door het 

plaatsen van een kaarsje. 


