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Lichtjesavond 7 november 2015 
 

Organisator VVRS kan ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde 

“Lichtjesavond” bij de “Muur tegen Geweld” in De Stapel (Gemeente De Wolden), 

mogelijk gemaakt door het “Fonds slachtofferhulp Nederland” en toegankelijk 

voor alle nabestaanden van Geweldslachtoffers. 

 

Op het terrein stond een prachtige en sfeervol ingerichte tent.  

16.30uur verwelkomde dagvoorzitter Margreet Scholing de ca. 100 aanwezigen. 

  

Roser Batista, nabestaande, zingt een lied dat zij schreef voor haar moeder.  

Na de toespraken van de heer Sterkenburg, voorzitter VVRS en de heer De 

Groot, Burgemeester Gemeente De Wolden zong het koor “Spirit of Joy” uit 

Wolvega, o.l.v. Ulbe Tjallingii: “De Roos”. 

 

Na de toespraak van mevrouw Karreman, Beleidsmedewerker ministerie 

Veiligheid en Justitie sprak namens Minister Van der Steur, die was verhinderd, 

zong het koor “You Rase me Up”. 

 

De middag werd afgesloten met een broodbuffet. 

 

Nabestaanden en vrijwilligers hebben samen de 1.000 kaarsjes en vuurpotten 

voor de lichtjesavond geplaatst en aangestoken. Door de harde wind was het 

hard werken om de kaarsjes te laten branden. 

 

Door de ramen van de tent waren de contouren van het verlichte monument te 

zien. Echt een kippenvel moment waren de lichtjes die tezamen met de 

vuurpotten en de fakkels het Monument de waardigheid gaf die het verdient. 

 

In verband met verslechterende weersomstandigheden werd eerder begonnen 

met het avondprogramma. 

 

Na “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij, gezongen door het koor ging 

iedereen naar buiten. Tijdens het opstellen voor de tocht rond het monument 

klonk uit het donker “Nella Fantasia”. De nabestaanden volgden de fakkeldragers 

naar de achterzijde van de muur, waar werd stilgestaan. Bij het licht van de 

fakkels zong het koor “Zo puur kan liefde zijn”. 

Gedicht voorgedragen door Bianca Klijnstra en aansluitend toespraak van de 

heer Sterkenburg, voorzitter VVRS. 

Aansluitend 2 minutenstilte gevolgd door “Avé Maria”, gezongen door het koor. 

 

 

 



Vervolgens ging het naar de naam van Peter Westendorp, waar moeder Janny 

Westert een gedicht voordroeg.  

 

In verband met het weer zong het koor: “Go Light Your World” in de tent. 

 

Margreet Scholing bedankte de vrijwilligers voor hun inzet bij de voorbereiding 

en tijdens de dag zelf.  

 

De Pro Deo medewerking van:  

Van den Hoonaardt (licht en geluid),  

Koor Spirit of Joy 

Rode Kruis afdeling Wolvega  

werd door de organisatie zeer op prijs gesteld. 

  

Het was een zeer indrukwekkende en respectvolle lichtjesavond. 

 

 


