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Allerheiligen en Allerzielen 

 

De eerste dagen van november zijn in de kerk gewijd aan Allerheiligen en Allerzielen. 

Allerzielen is traditioneel de dag dat we onze geliefde doden herdenken. Speciaal de pas 

gestorvenen en hun familiekring krijgen aandacht van de gemeenschap. Een vorm van samen 

rouwen. 

 

Het feest van Allerheiligen is wat in onbruik geraakt, maar op deze dag eerde men alle 

heiligen, niet alleen de heilig verklaarden maar ook de gestorvenen. Zij hebben betekenis voor 

ons om wat zij ons hebben meegegeven. Hun zonden hebben we hen vergeven. Daarom 

kunnen we hen in vrede en dankbaarheid herdenken. Op die manier zijn ze heilig voor ons. In 

feite vieren we tegenwoordig dus Allerheiligen en Allerzielen tegelijk. 

 

Deze dagen bieden door hun aard ook de gelegenheid om stil te staan bij  ons eigen leven en 

onze sterfelijkheid. In de Allerzielenvieringen in onze kerk maken we gebruik van passende 

teksten en liederen. 

Ook het samenzijn en de koffie daarna zijn wezenlijk maar vanwege de aangescherpte 

Coronamaatregelen moeten we ons dit jaar aanpassen.  

 

Allerzielen 2020 in Linden 

Juist dit jaar worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid en betrekkelijkheid van het 

leven. In een paar maanden tijd is veel gebeurd.  

De corona – pandemie bracht ziekte en dood, maar bracht daarnaast ook verbondenheid en 

goeds in onze samenleving naar boven.  

Onze overheid riep dinsdag 6 oktober uit tot Nationale Bezinningsdag.  

Echt veel aandacht kreeg die terechte oproep niet. Meer in de lijn van onze traditie past 

Allerzielen.  

Al decennia lang vormen een bezinningsdienst en het kerkhofbezoek een vast ritueel op de 2
e
 

november. Ook binnen onze Lindense Geloofs- en Dorpsgemeenschap. 

 
In het afgelopen jaar heeft onze Lindense gemeenschap afscheid moeten nemen van: 

 

 6 december 2019  Wim van Zuijlen  88 jaar 

 14 januari 2020  Jan Martens   88 jaar 

 23 februari 2020  Thecla de Haan – Janssen 56 jaar 

 28 maart 2020  June Klerkx    82 jaar 

 29 mei 2020   Frans Peters    62 jaar 

 12 augustus 2020 Mientje Creutz  87 jaar  

  



Dit jaar - ook in deze moeilijke tijd - willen we de families van deze overledenen en daarnaast 

ook iedereen die een dierbare mist, de kans geven om stil te staan bij dat verlies. Dat vraagt 

nu wat extra aandacht in de voorbereiding.  

Onze kerkhofploeg draagt er zorg voor dat de graven en de paden er netjes bijliggen. Bloemen 

kunnen altijd gelegd worden en kaarsen neergezet.  

Op zondagmiddag 1 november biedt de Geloofsgemeenschap aan iedereen die dat wil, de 

ruimte om de overledenen te gedenken.  

Tussen 15.00 – 17.00 uur is daarvoor het kerkhof en het kerkgebouw open.  

We dragen er zorg voor dat dan de graflichten buiten branden en dat ieder op eigen wijze in 

de kerk de ruimte geboden wordt om te herdenken, ook als de overledene niet op ons kerkhof 

begraven ligt. 

In dit nummer van Rond De Lindense Toren plaatsen we ook enkele teksten die u kunnen 

helpen te gedenken en te overdenken.  

 

Op deze manier hoopt de contactgroep van de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus 

tegemoet te komen aan de wens om op een waardige, maar aangepaste manier Allerzielen 

2020 te vieren.  

 

De Contactgroep  

 


