
Allerzielen     
 
Van Halloween naar Allerzielen en weer terug 
Rond onze datum 1 november vierden de Kelten, die eeuwen terug in onze streken woonden, hun 
Nieuwjaar. Zoals ook bij ons, was de avond voor Nieuwjaar ook voor hen een bijzondere avond. ‘All 
Hallows Eve’; de oudejaarsavond waarop de geesten van de overledenen van het afgelopen jaar nog 
één keer terugkomen in de hoop dat ze hun lichaam terug zullen krijgen.  
 

 
 

Wie een goede geest van een overleden geliefde wilde laten terugkeren, legde daarom voedsel voor 
de huisdeur. Omdat ook slechte geesten daarop afkwamen, droegen de Kelten maskers om die 
geesten af te schrikken.  
Zo ontstond in de Angelsaksische landen de Halloween traditie, die wij later ook in onze streken 
hebben overgenomen.  
Zoals met veel ‘heidense’ feesten, heeft het Christendom ook Halloween gekerstend. Paus Gregorius 
IV gaf in 837 daartoe de aanzet en stelde de viering in van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 
november.  
Eeuwenlang en eigenlijk nog steeds, ook in onze Geloofsgemeenschap, herdenken we op Allerzielen 
onze overledenen met bloemen op het graf, graflichten in de donkere avond en een 
herdenkingsdienst in onze kerk. 
Wonderlijk genoeg komt in onze geseculariseerde wereld bij veel volwassenen en kinderen de oude 
Halloween viering van de Kelten weer terug, maar dan wat commerciëler. 
HvR 
 
Gedenken met Allerzielen 
 
Het zijn niet alleen de graven 
het zijn de namen 
meer nog die mensen 
die bij ons leefden  
 
Zij waren om ons heen in onze kring, altijd 
vader, moeder, kind, man, vrouw, vriend 
dichtbij of wat verder weg met hun aandacht,   
met hun vragen en zorgen, 
met hun liefde. 
 



Ze zijn er nog  
als een herinnering 
meer nog als een leegte, een gemis 
als een pijn zonder antwoord. 
 
Maar wij hopen op een toekomst, 
voor hen, voor ons 
want wij geloven in het leven. 
 
Toon van Dijk 1988 

 
 
Dit gedicht van Toon van Dijk geeft heel actueel weer wat Allerzielen is. 
We komen als mensen allemaal met onze eigen herinneringen bijeen. 
 
Om even dicht bij onze dierbare overledenen te zijn en tijd te nemen om onze gedachten ruimte te 
geven, hen eer te brengen, hun betekenis weer tot ons te laten doordringen. We kijken dan vanzelf 
ook naar ons eigen leven en beseffen dat we onze toekomst niet kennen en verdriet niet kunnen 
voorkomen.  
 
Dirk de Wachter omschrijft verdriet als:  
 
  ‘het ding met stekels’, stekels die je niet zomaar kunt afsnijden. 
 
‘Het enige wat je kan doen is de stekels ”omzwachtelen met verhalen windselen pleisters. Geef er 
woorden aan, ook voor jezelf totdat de stekels niet meer prikken, tot  je het verdriet bijna 
koesterend kunt meenemen.’   
 
Voor mensen die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen komt Allerzielen in bovenstaande zin 
misschien te vroeg. Daarom gedenken we hen speciaal in de Allerzielenviering. Om ‘verhalen, 
windselen en pleisters’ aan te leveren en om te laten zien en voelen dat hun dierbaren er niet alleen 
voor staan.  
 
In het afgelopen jaar moesten we in Linden afscheid nemen van  
 Bob Martens 
 Martien Schoenmakers 
 Toos Straten  
 Ans Schrijvershof-Schel  

Adriaan van Oosterom  
 
Ook de oud-Lindenaren Anneke de Valk- van Zuijlen, Ria van Kempen – Jetten en Jo Jans krijgen een 
plaats net als Cees Menheere die op een andere manier met Linden was verbonden. 
 



Graag nodigen wij iedereen uit om hen samen te gedenken en een kaarsje aan te steken voor de 
eigen dierbaren op zaterdagavond 2 november 19.00 uur. 
Na afloop drinken we koffie in De Burcht om elkaar nabij te zijn.  
 
Namens de voorgangers, Trees van den Broek  
 
 


