REACTIES 2012
Reacties die opgeschreven zijn in de aula door bezoekers op 2 november 2012:
‘Geweldig initiatief. Indrukwekkend! Lichtjes, verhaal, kortom alles!’
‘Een mooie verwarmende verwenronde samen met zo velen anderen je verdriet en gemis
delen, op zo’n creatieve manier – wat troostend!! Ik ben erg blij dat ik gekomen ben. Dank
aan alle (zo velen!) vrijwilligers die dit mogelijk maakten.’
‘Mooi initiatief, veelzijdigheid, verwarmend.’
‘Bijzonder respectvol. Ook ode aan de organisatie. Dank.’
‘Wat een mooi initiatief. Volgend jaar mooi weer!’
‘Ik wist meteen dat ik zou komen om een ode aan mijn moeder te brengen. Geweldig dat ik
zo’n mooi lichtje bij haar mocht plaatsen en dat ik het in het donker kon vinden. De roos
die onze lievelingsbloem is maakte het voor mij compleet! Mijn complimenten en van harte
bedankt! Mijn moeder zou het ook hebben gewaardeerd! ‘
‘Goed initiatief. Ondanks de regen, veel bezoekers. Stands en licht op de hele
begraafplaats. Er liggen veel vrienden en familie van mij hier begraven. Mooi om ze ééns
speciaal te gedenken. Dat alle doden in vrede mogen rusten!’
‘Wat een mooi idee om zo dierbaren te gedenken, heel mooi gedaan.’
‘Prachtig, goed initiatief! Chapeau voor alle medewerkers. Héél véél dank!’
‘Prachtig gedaan!’
‘Héél integer! Mogen ze in Breda ook eens doen.’
‘Geweldig mooie avond. Bedankt.’
‘Zorgvuldig, rustig en met liefde. Dat was/is mijn gevoel op dit kerkhof en in deze kerk.
Mooie muziek!’

‘Een waardevol initiatief!
Bedankt.”

‘Ik vond het heel indrukwekkend. De sfeer en het verhaal over de piloten die voor onze
bevrijding zijn omgekomen.’
‘Een fijne verwarmende belevenis!’
‘Mooi gedaan! Heerlijke soep, prachtig verhaal, mooie gedichten, goede sfeer.’
‘Prachtig initiatief. Zeker doorgaan. Jammer van de lichten van de TV.’
‘Het was een hele mooie avond. De sfeer is superfijn: iedereen is stil en rustig en overal staan
gezellige lampjes. Er zijn leuke dingen te doen en het is heel mooi.’
‘Ik vind/vond het een mooie avond. Het is fijn om op deze manier een dierbare te herdenken!’
‘Heel mooi initiatief.’
‘Dit mag ieder jaar terugkomen!! Een speciaal “Glow”gevoel!’
‘Dit was echt heel mooi. Dit mag vaker terug komen!’
‘Veel reacties gehoord van mensen die blij waren met deze mooie avond en ik sluit me daarbij
aan!’
‘ Voor mij een bijzondere gebeurtenis om aan mee te werken en zeker ook om mijn
overleden dierbaren te herdenken. Dank dat jullie er waren.’
‘Dank hiervoor! Een prachtige dag.’
‘Prachtig initiatief. Jammer van de techniek (licht en generator) die de media met zich
meebrengt. Hopelijk geeft het goede bekendheid, maar volgend jaar (ja toch?!) graag in stilte
en donkerte zodat alle lampjes, stilte, woorden en kunst voor zichzelf kunnen spreken.’
‘Geweldig initiatief! Had nooit gedacht dat ik hier in het donker zou lopen. Doet een mens
goed. Dank aan allen!’

‘Erg indrukwekkend, bijzonder goed georganiseerd. Volgend jaar weer. Bedankt.’
‘Zoals altijd mooi en goed georganiseerd. Heel bijzonder. Bedankt allemaal.’
‘Bijzonder, sfeervol en indrukwekkend. Dank je wel voor deze opzet en jullie inspanningen!’
‘Een prachtig initiatief. Dank voor alle inzet. Volgend jaar weer en dan ook nog droog! Maar
ik heb als deelnemer een heel voldaan gevoel.’
‘Prachtig en indrukwekkend. Dank je wel.’
‘Indrukwekkend en een bijzonder initiatief. Voor herhaling vatbaar.’
‘Wij hebben er van genoten, het was zeer indrukwekkend. Hopelijk volgend jaar weer.’
‘Prachtig initiatief om vandaag met zo velen, samen zo velen, die voor zo velen, tijdens hun
leven zo dierbaar waren en bleven, te gedenken in het licht waar zo velen, voor velen blijven
voortleven!’
‘Wat een serene avond, héél speciaal, geweldig initiatief om zo weer even bij je dierbaren te
zijn.’
‘Een mooie avond! Dank dat ik hier deelgenoot van mag zijn. Een prachtig initiatief. Hopelijk
volgend jaar weer.’
‘ Ik vind het super leuk. Ik heb het gevoel dat ik met al die lichtjes in de hemel ben en dan
daardoor dichter bij mijn oma. Ik vind de route ook leuk omdat je allemaal dingen
tegenkomt, zoals kunstwerken en verhalen. Dat je aan het begin een kaarsje en een bloem
kreeg vond ik mooi, want nu is het graf van mijn oma mooi verlicht. PS: als het volgend
jaar weer is kom ik weer.’
‘Dank je wel voor mooie ervaringen en momenten van inkeer.’
‘Mooi!!!’
‘Zeer mooie, unieke ervaring. Alleen op sommige plekken wel erg weinig licht.’

