
 

 

 

 

 

Kring Parkstad Limburg 

Martin van der Weerden 

Voorzitter 

06-15894406 

 

  

  

 

 

 

 

Activiteit: Lichtjeswandeling ter gelegenheid van de herdenking 
van de Kristallnacht   

Wanneer: Dinsdag 9 november 2021 om 19:00 uur  

Waar:Vredeskapel, bij de ingang van de begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen 

 
 
LICHTJESWANDELING TER GELEGENHEID 
VAN DE HERDENKING VAN DE 
KRISTALLNACHT  
 
In de nacht van 8 op 9 november 1938 brak de 
hel los voor de Joden in Duitsland. Waren de 
nazi’s in de vijf jaar daarvoor nog enigszins 
terughoudend in het uiten van hun agressieve 
Jodenhaat, in die nacht startte de openlijke 
terreur. Synagogen werden in brand gestoken en 
woonhuizen geplunderd. Honderden Joden 
werden vermoord. De naam van deze 
gebeurtenis, Kristallnacht, verwijst naar de grote 
hoeveelheid kapot geslagen vensterglas 
waarmee de straten bezaaid waren.  
 
Op dinsdagavond 9 november vanaf 19:00 uur 
herdenken wij in Heerlen de Kristallnacht met 
een “lichtjeswandeling”, om de herinnering van 
deze daad levend te houden. Zo laten we zien dat 
zoiets niet nogmaals mag gebeuren. De 
wandeling start aan de Vredeskapel bij de 
algemene begraafplaats aan de Akerstraat. 
Tijdens de wandeling zal bij enkele Stolpersteine 
en bij een voormalige synagoge uitleg gegeven worden door Martin van der Weerden, voorzitter 
van LGOG Kring Parkstad. Aan iedere deelnemer wordt gevraagd om een “lichtje” (bijvoorbeeld 

De oude synagoge van Aken; op 9 
november 1938 verwoest. 
 



een lantaarn) mee te nemen, als symbool voor het licht in de duisternis. De wandeling duurt ruim 
een uur.  
 
Na afloop wordt aan de deelnemers een kop koffie of thee aangeboden bij een horecagelegenheid 
aan het Pancratiusplein.  
 
Aanmelden is bij deze activiteit niet nodig. Wel vragen wij de deelnemers voldoende afstand van 
elkaar te houden.  
 
Scholieren poetsen Stolpersteine  
Tijdens de middag van 9 november zijn zo’n 40 scholieren met hun begeleidende docenten ons 
voor geweest. Zij hebben alle Stolpersteine in Heerlen op gepaste wijze eer betoond, door ze 
grondig te poetsen.   
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