
Lichtjesavond 2019 

Namens de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers organiseerde de Stichting 

Herdenken Geweldslachtoffers zaterdag 2 november haar jaarlijkse lichtjesavond bij de 

Muur tegen Geweld in De Wolden. 

De bijeenkomst werd geopend met het lied “Ik heb een vriend gehad”, gezongen door  

Peter van den Hoonaard. 

Daarna verwelkomde organisator Margreet Scholing de 185 aanwezigen. 

In haar toespraak gaf zij aan dat dit de laatste bijeenkomst was die zij en haar man Rikus 

organiseerden bij de Muur tegen Geweld en voor de FNG. 

Als ceremoniemeester leidde zij de aanwezigen op ingetogen wijze door het programma. 

Jack Keijzer, bestuurslid FNG sprak mooie en bemoedigende woorden voor de 

nabestaanden. Een verhaal over verdriet en hoop. 

Aan Rikus en Margreet Scholing die na 7 jaar organisatie het stokje overdragen aan Wicky 

van der Meijs overhandigde hij als geschenk een kaars met een afbeelding van het 

Monument. 

Peter zong: “Die ene herinnering” met de voor deze gelegenheid door Wiebe Klijnstra, die 

zijn moeder Ida Klijnstra door geweld is verloren en Margreet Scholing die haar schoonzus 

Ida verloor, geschreven tekst. Een tekst die voor véél nabestaanden zéér herkenbaar is.  

Burgemeester Roger de Groot sprak over de grote verbinding die de Muur tegen Geweld 

tussen de nabestaanden brengt. Hij is bij alle bijeenkomsten aanwezig die bij het Monument 

worden georganiseerd. Ieder jaar weer tijdens Lichtjesavond maken al die 1.000 lichtjes die 

hun licht laten schijnen over de namen van de slachtoffers en de serene rust voor hem tot 

een zeer indrukwekkende herdenking. 

Greetje Joosten sprak over het belang van deze herdenkingen en het samenzijn van de 

nabestaanden. 

Wim Saris, Directeur Generaal, Politie, straffen en beschermen, sprak namens het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Minister Dekker was helaas verhinderd. 

Hij zal de Minister vertellen dat deze herdenking voor hem, maar zeker voor de 

nabestaanden zeer belangrijk is. Hij wil zich op vele manieren inzetten voor de belangen van 

nabestaanden van geweldslachtoffers. 

Margreet vertelde dat bij sommige naamplaatjes fakkels branden omdat deze plaatjes 

meerdere slachtoffers bevatten. Ze noemde hierbij de 2 namenlinten die in de Muur voor 

altijd bewaard blijven. 

Peter zong: “Amazing Grace”. 

  



Na het buffet ging iedereen naar buiten waar alle kaarsjes, vuurpotten en fakkels brandden 

in de donkere stilte van het Drentse Reestdal. 

Bij het bankje achter het Monument las Dina Meijer het gedicht:  

                           “Als ik je foto zie moet ik huilen” 

Daarna sprak Jan Bouman, zittend op het bankje over het belang dat vertegenwoordigers 

van organisaties bij Herdenkingen en bijeenkomsten van de FNG zijn. 

Hierna nam Peter plaats naast Jan Bouman op het bankje en zong: “Leeg om je heen” 

Terwijl het K3 lied “Wanneer zie ik jou terug” speelde kwam Margreet uit het weiland lopen 

met kinderen die op jonge leeftijd al nabestaande zijn van een geweldslachtoffer.  

De kinderen hielden een glazen potje vast met daarin een brandend waxinelichtje. 

Aangekomen bij het monument noemden zij hun naam en voor wie zij het kaarsje 

neerzetten. Al deze kaarsjes tezamen vormden een hart. 

 Signaal “Taptoe” 

Gevolgd door één minuut stilte. 

Emiek Kasimier speelde:  

“Il Silenzio”, terwijl de kinderen bloemblaadjes strooiden in het hart. 

Een mooi en gelijktijdig droevig moment De kinderen kunnen trots op zichzelf zijn. 

De rondgang werd vervolgd naar de voorzijde van het monument. 

Hier legden Ingeborg Donk en Catalijne Ramos een bloemstuk namens alle nabestaanden in 

het nog open hart. Margreet nodigde al haar vrijwilligers uit om nog één keer respect te 

tonen voor alle slachtoffers door een kaarsje neer te zetten om het hart, op één kaarsje na 

te sluiten. 

Peter zong als laatste nummer “The Rose” waarna hij met het laatste kaarsje het grote hart 

sloot. 

Margreet bedankte ook namens Rikus iedereen die het mogelijk hebben gemaakt om deze 

Lichtjesavond te organiseren. Margreet zei: Wij hebben het al deze jaren met veel liefde 

georganiseerd, gedreven om alle slachtoffers van geweld in het licht te zetten. 

Ze bedankten hun zoon voor alle jaren van steun en sloot af door iedereen namens FNG te 

bedanken voor hun komst naar deze bijeenkomst bij de Muur tegen Geweld. 

Een afscheid voor ons van de “Lichtjesavond”. 

We zien elkaar vast wel weer op een bijeenkomst van FNG 

Rikus en Margreet Scholing. 

 

 

 

 



 


