Draaiboek Lichtjesdag / lichtjesavond
▪
-

AANDACHTSPUNTEN:
Kiezen van een thema
Maken van een tijdpad
Reclame - PR vereniging
Materialen
Vrijwilligers werven
Contact met de gemeente betreffende vergunning

Kiezen van een thema:
Bedenk hoe deze dag/avond eruit gaat zien. Er kan een thema aan de lichtjesdag worden
gekoppeld bijvoorbeeld: licht op de herinnering brandt een kaarsje voor je dierbare/zoek steun bij
elkaar. Bedenk vervolgens wat de bezoekers kunnen doen. Denk aan het aansteken van een
grafkaars. Benader uitvaartleiders om te assisteren en mee te denken.
Datum :
- Zoek een passende datum, houd rekening met andere activiteiten in de regio.
Reclame:
Denk hierbij aan posters, het opstellen van advertenties, een nieuwsbrief of flyers. Maar ook via de
sociale media zijn er kansen. Denk aan de regiowebsite, dorpswebsite, de eigenwebsite of
facebook. Laat de berichten door anderen delen
Reclame kost geld misschien kunnen sponsors iets in de regio betekenen. Denk ook aan de
plaatselijke ondernemers of kerken.
Materialen:
Voor lichtjesdag dient de begraafplaats een verzorgde indruk te maken. Vrijwilligers kunnen
benaderd worden de puntjes op de i te zetten. We willen een eerbetoon geven aan de overleden
dierbaren. (Onkruid vrijmaken, koffie of theetafel, extra verlichting, enz.)
Voorbeeld materialenlijst:
-

Tent

-

Tafels

-

Koffie/thee

-

Thermoskannen

-

koeken
Vuurkorven

-

Potjes
Lantaarns

-

Kaarsjes
Zaklampen

-

Grafkaarsjes

Vrijwilligers:
Wijs een coördinator aan die het geheel coördineert en het proces bewaakt. Maak een lijst wie er
allemaal eventueel kunnen helpen, benader iedereen persoonlijk en inventariseer wat de
vrijwilligers kunnen/willen doen. Zorg dat de vrijwilligers een taakomschrijving en stappenplan
krijgen van de te nemen actie. Maak vanaf de start een duidelijke planning. Benoem wie welke
taak doet en wanneer het klaar moet zijn.
Overleg met de gemeente waar de begraafplaats onder valt:
Informeer wie het beheer heeft van de begraafplaats. Mogelijk de gemeente of de kerk. Vraag
toestemming om een lichtjesavond te organiseren. Mocht het zo zijn dat uw gemeente of kerk dit
doet informeer dan naar een mogelijkheid tot samenwerking.

