
 
Lichtjesavond Pernis 

Programma 4e editie 

 

Zaterdag 13 februari 2016 
van 19:00 tot 21:00 uur 

 
www.lichtjesavondpernis.nl 

www.facebook.com/lichtjesavond.pernis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtjesavond Pernis is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor 
iedereen die hun overledenen in een sfeervolle, ingetogen omgeving 

wil gedenken. Alleen of met anderen in gedachten stilstaan bij 
overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn.  

 
Een sfeervol uitgelichte route voert langs o.a. muziek, rituelen, 

beelden, verhalen en poëzie. 
Ook voor kinderen is deze avond zeer geschikt. 

 

“U BENT NIET ALLEEN VANAVOND” 



Enkele programma onderdelen  

 

-  Vanaf 18:55 zingt het Kinderkoor Pernis toepasselijke liedjes     
    bij de ingang (    3). Het kinderkoor zal rond 20:00 uur   
    nogmaals te horen zijn in de Aula (    2) 

 

-  Het O.B.K. Pernis is natuurlijk ook aanwezig, zij spelen hun   
    mooie muziek op diverse plaatsen op de begraafplaats. 

 

-  Bij het project “Draden van Gedachten” (P10) kunt u   
   genieten van de warmte van het vuur en luisteren naar   
   passende muziek en zang (   1) 

 

-  Bij het project “de Fotowand/Bloemenwand”(P6) worden  
   bloemen uitgereikt welke u kunt plaatsen in de fotowand en   
   of bij een dierbare. 

 

-  Speciaal voor de Lichtjesavond Pernis hebben alle leerlingen   
    van OBS De Plataan en CBS het Waterschip  
    Deltalampen en troostlichtjes gemaakt voor het project                      
    “Het Veld van Troost” (P9) 

 

- Met aandacht kunt u de “Circle of Life” (P4) betreden en    
  daar een lichtje plaatsen en stilstaan bij uw verloren dierbare. 

 

-  Verhalen met elkaar delen rondom het vuur of bij    
    “Buiten Samen Zijn’(P12). Een kaars plaatsen bij de   
   algemene gedenkplek “het Verlichte Hart”(P2). 

 

-  In de aula (A) kan men luisteren naar muziek en zang 
   dit onder het genot van een warm drankje, Ca. 20:50   
   muzikale afsluiting van de avond door de organisatie. 

 

-  Wij zijn benieuwd naar uw mening, vermeld uw ervaring en   
   of suggestie in het gastenboek (A).m 

 

Zie plattegrond voor meer…… 



 
 
 



 
 

Gedurende de gehele avond kunt u de vrijwilligers op de 
begraafplaats aanspreken voor hulp en of uitleg.  
Zij zijn te herkennen aan een lichtgevende band om de 
bovenarm.  
 

De gehele avond zijn er EHBO-ers aanwezig van de afdeling 
EHBO Pernis. 

 

Lichtjesavond Pernis is een initiatief van Commissie 
Lichtjesavond Pernis. In samenwerking met de 
Gebiedscommissie Pernis en Gemeente Rotterdam afdeling 
Begraafplaatsen. 
 

Zonder de enorme hulp van de vele vrijwilligers kan de 
Lichtjesavond niet gerealiseerd worden en natuurlijk ook niet 
zonder de nodige sponsor gelden.  
 

Draagt u ons project een warm hart toe en wilt u bijdragen aan 
het voortbestaan van de Lichtjesavond Pernis, wij stellen een 
vrije gift in de donatie box (in de aula) zeer op prijs. Ook kunt u 
een gift storten op rek.nr.NL17RABO0300635729  t.n.v. 
Stichting Interwijk Lichtjesavond. 
 

Correspondentieadres Commissie Lichtjesavond Pernis: 
Per post: Ring 308, 3195 XS Pernis 
Per mail: info@lichtjesavondpernis.nl 

 

Wij bedanken u voor uw bezoek en hopen u weer te mogen 
verwelkomen op de 5e editie Lichtjesavond Pernis in februari 2017. 
 
Deelname is geheel voor eigen risico; De organisatie is niet aansprakelijk voor 

ongevallen, verlies/diefstal van eigendommen. 
De organisatie heeft getracht elk risico uit te sluiten. 


