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Inleiding 
 
In deze tijd van het jaar, waarin de bladeren aan de bomen steeds kleurrijker 
worden en vervolgens naar de aarde dwarrelen om daar voorgoed te 
vergaan, vieren wij in de kerk twee bijzondere dagen die nauw met elkaar 
verbonden zijn. Op 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen; de 
dag erna de gedachtenis van Allerzielen. Gek, kan je daarbij opmerken, dat 
het niet omgekeerd is en Allerzielen als een hoogfeest wordt gevierd. Met 
Allerzielen gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat 
houdt ons als mens veel meer bezig en daar staan wij tegenwoordig toch veel 
meer bij stil dan bij alle heilige mensen die de katholieke kerk ooit heeft 
gekend. Wat moeten we met al die heiligen?  
Duidelijk is dat het christelijk geloof een eigen kleur geeft aan de beleving van 

leven en dood. De liturgische kleur van Allerheiligen is wit: het is een 

vreugdevol en hoopvol hoogfeest waarop we op bijzondere wijze het 

paasgeloof vieren dat alle mensen geroepen zijn te delen in het eeuwig leven. 

Op Allerheiligen klinkt met name de blijdschap dat alle mensen die vanuit 

Gods liefde en goedheid hebben geleefd thuis zijn gekomen in het hemelse 

huis van de Heer. Als geloofsgemeenschap hier op aarde willen we ons 

verbinden met deze gemeenschap van heiligen, we loven samen met hen 

Gods goedheid en we bidden op hun voorspraak voor allen die nog onderweg 

zijn naar hun hemelse bestemming. De liturgische kleur van Allerzielen is 

paars, de kleur van ingetogenheid en rouw. Op deze dag verbinden we ons als 

geloofsgemeenschap met de overleden parochianen uit het voorbije jaar. Er 

klinkt dan met name de biddende zorg om de toekomst van onze overleden 

dierbaren: dat ook zij worden opgenomen in die gemeenschap van heiligen in 

de hemel. Er wordt woorden gegeven aan het verlangen dat God in zijn 

barmhartigheid aan hun leven voltooit wat nog ontbreekt en ook zij mogen 

genieten van Gods heerlijkheid.  

In dit inspiratieboekje neem ik u als lezer mee om nog wat dieper tot het 
mysterie door te dringen van wat wij op Allerheiligen en Allerzielen in de kerk 
vieren. En geef ik u graag gedachten en gebeden mee die u kunnen helpen in 
deze moeilijke dagen.                                                        

Petra Versnel-Mergaerts      
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Allerheiligen 
 
Gedurende het kerkelijke jaar vieren we de gedachtenis van tal van zaligen en 
heiligen die door de kerk erkend zijn. We vieren hen niet op de verjaardag 
van hun geboorte maar op de verjaardag van hun sterven, toen ze door God 
bij de hand werden genomen en zijn hemelse Thuis werden binnengeleid. 
Verspreid over het jaar worden ze ons als voorbeelden getoond. Ze 
zijn inspirerende modellen voor ons om één of ander facet van het Evangelie 
sterker te beleven. 
 
Mgr. Koen Vanhoutte, Kerknet.be 
 
 

 
Openingstekst liturgie 

Laat ons allen blij zijn in de Heer: 
Wij vieren de feestdag van alle heiligen; 

hun feest is voor de engelen een reden tot vreugde; 
hun lof weerklinkt voor de Zoon van God. 

 
 

Gebed 
Almachtige eeuwige God, 

Gij laat ons vandaag de verdiensten van al uw heiligen 
in één plechtige viering gedenken. 

Wij bidden U: 
schenk ons uw overvloedige barmhartigheid 

waarnaar wij verlangend uitzien, 
omdat zovelen voor ons ten beste spreken. 

Zo vragen wij U in Jezus’ Naam. Amen. 
 

Altaarmissaal, p. 949-950 
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De zijdeuren van de kerk 
‘Wat trekt jou toch altijd in die oude heiligenverhalen?’ vroeg laatst iemand 
aan mij. Verhalen zijn als huizen, hoorde ik een verteller ooit zeggen. 
Verhalen hebben niet één, maar verschillende ingangen. De ene mens gaat 
een verhaal in door de voordeur, wordt geboeid door de hoofdlijn. Een ander 
heeft de weg gevonden via een achterdeur, via een personage dat dichtbij 
komt. Een derde komt het verhaal binnen via een zolderraam, een 
onbeduidend motief dat een ander niet eens gehoord heeft. Zo is het ook 
met de mensen in de kerk. Wie door de voordeur binnen komt, ziet meestal 
als eerste het altaar: Christus staat centraal. In de afgelopen eeuw is steeds 
meer nadruk gelegd op deze entree. De Liturgische Beweging van de 
twintigste eeuw stelde het paasmysterie centraal. Maar hoe zou het hart van 
het geloof dat voor iedere gelovige bijna niet te vatten is, meteen 
toegankelijk kunnen zijn voor mensen die nieuw zijn in de kerk? En is het erg 
als dat niet zo is? 
In het verhaal van God is Christus de hoofdpersoon. Maar sommige mensen 
worden eerder aangesproken door het karakter van Petrus. Of herkennen 
zich in de ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena. Of blijven hangen bij 
Franciscus, die radicale armoedzaaier die met de vogels kon praten. Zij 
stappen de kerk binnen via de zijdeuren. 
Zo’n zijingang kan bijvoorbeeld een reis naar Santiago zijn. Weinig mensen die 
naar Santiago zijn gelopen heb ik horen zeggen dat ze dat doen omdat ze hun 
geloof willen verdiepen. Maar door te gaan, door stap voor stap, dag voor dag 
de weg te gaan die anderen in de eeuwen vóór hen zijn gegaan, wordt de 
reiziger vanzelf pelgrim. Vraag niet of hij God heeft gevonden. Maar wie naar 
Santiago is gegaan, komt er als een ander mens weer vandaan. God heeft 
hem gevonden, in de pelgrimsrituelen en in de verhalen over Sint-Jacobus. 
Het verhaal van een heilige raakt aan het verhaal van mensen die kampen 
met vragen in hun leven. (…) Het verhaal van een heilige kan helpen om het 
verhaal van mensen los te maken, in een perspectief te zetten, en uiteindelijk 
te helen. Zo zijn verhalen van heiligen een brug tussen de verhalen van 
mensen en het Verhaal van God. 
 
Marian Geurtsen,  
in haar digitale Nieuwsbrief d.d. 20 oktober 2020 
  



6 
 

Litanie van alle heiligen 
In de litanie van alle heiligen vragen we dat ze voor ons bidden. Maria en alle 
heiligen spreken voor ons ten beste bij de Heer van alle leven. In gebed en 
liturgie verbinden we ons ook met de heiligen om samen met hen Gods naam 
te prijzen. Op het hoogfeest van alle heiligen vieren we niet alleen de 
gekende heiligen: de moeder van Jezus, de apostelen en martelaren. We 
vieren feest voor allen die in leven en sterven hun ogen gericht hielden op 
Jezus en die Hem nu zien van aangezicht tot aangezicht. Het gaat dus ook om 
eenvoudige mensen uit onze leefomgeving die soms ongezien heilig 
geleefd hebben. Ze hebben liefde van God en mensen ontvangen én 
doorgegeven. Ze hebben niet voor zichzelf alleen geleefd. Hun voorbeeld 
blijft ons voor ogen staan. We mogen er op rekenen dat zij onze namen 
noemen bij de Heer.  
 
Mgr. Koen Vanhoutte, Kerknet.be 

Fragment uit schilderij van Fra Angelico 

 
Op de volgende pagina vindt u een alternatieve litanie van alle heiligen, 
oorspronkelijk geschreven door Hein Vrijdag, door mij aangepast voor onze 
Sint Norbertusparochie. 
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God, Schepper en Levendmaker,   Heer, ontferm U. 
Gij, die gezegd hebt: ‘Ik zal er zijn voor jou’,  Heer, ontferm U. 
Jezus, beeld van Gods liefde,     Heer, ontferm U. 
Geest, vernieuwer van onze aarde,   Heer, ontferm U. 
Allen die Gods roep gehoord hebben 
en zijn ingegaan op zijn uitnodiging,   blijf voor ons bidden. 
Maria, moeder, sterkte in onze diepste duisternis, blijf voor ons bidden. 
Abraham, vader van ons geloven,   blijf voor ons bidden. 
Jakob, hij die met God gevochten heeft   blijf voor ons bidden. 
Mozes, beeld van onze doortocht,   blijf voor ons bidden. 
Johannes de Doper, patroon van de stad Roosendaal,  blijf voor ons bidden. 
Joseph, zorgzame behoeder van leven,   blijf voor ons bidden. 
Elia, kracht in onze verslagenheid,   blijf voor ons bidden. 
Jesaja, Jeremia, Ezechiël, 
stem van God in tijden van ballingschap en crisis, blijf voor ons bidden. 
Alle profeten en profetessen van God,   blijf voor ons bidden. 
Petrus, Jakobus en Johannes, 
getuigen van Jezus’ doodstrijd,    blijf voor ons bidden. 
Maria Magdalena, apostel van de verrijzenis,   blijf voor ons bidden. 
Stefanus, diaken van de eerste gemeente,  blijf voor ons bidden. 
Laurentius, Marie Adolphine, Carolus Lwanga,  
alle martelaren en martelaressen waar ook ter wereld, blijf voor ons bidden. 
Bonifatius en Willibrord, verkondigers 
van Gods Woord in Nederland,    blijf voor ons bidden. 
Augustinus, Alphonsus de Liguori, Hildegard van Bingen 
en alle leraren en leraressen van de kerk,  blijf voor ons bidden. 
Franciscus, bewonderaar van Gods schepping,  blijf voor ons bidden. 
Norbertus van Gennep, apostel van vrede 
en patroon van onze parochie    blijf voor ons bidden. 
Petrus Donders en Damiaan de Veuster, 
broeders van de melaatsen,    blijf voor ons bidden. 
Oscar Romero, stem van de armen,   blijf voor ons bidden. 
Allen die streden voor de gerechtigheid,  blijf voor ons bidden. 
Carlo Acutis, 15-jarig voorbeeld van geloof in onze tijd, blijf voor ons bidden. 
Ja, alle heiligen van God,    blijf voor ons bidden.  
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Vreugde 
Op Allerheiligen klinken blije jubelzangen in de kerk omdat kleine en 
sterfelijke mensen mogen delen in het leven van Vader, Zoon en Geest. We 
zijn dankbaar en gelukkig omdat mensen na dit leven zijn aangekomen in het 
Huis van de Vader waar plaats is voor velen. Voor hen zijn er geen pijn of 
verdriet meer, geen angst of schuld, geen tranen en zorgen maar een 
onvoorstelbare volheid van leven in de hemel. 
 
Mgr. Koen Vanhoutte, Kerknet.be 

 
Te Deum laudamus 

U, God, loven wij; U, Heer, prijzen wij. 
U, eeuwige Vader, eert de gehele aarde. 

U roepen alle engelen, 
U roepen de hemelen en alle machten, 

U roepen de cherubim en de serafim onophoudelijk toe: 
heilig, heilig, heilig de Heer, God Sabaoth. 

Vol zijn hemel en aarde van de glorie van uw majesteit. 
U looft het roemrijke koor van de apostelen, 

U looft de lofwaardige schare van de profeten. 
U looft de stralend witte stoet van de martelaren. 

U prijst over de gehele aarde de heilige kerk. 
U, de Vader van onmetelijke majesteit, 
U aanbiddelijke, ware en enige Zoon, 
alsmede de heilige Geest, de Helper. 

 
Vertaling naar C.A. Bouman in Groot Gebedenboek. 

Dit gezang is in het Latijn te beluisteren via 
https://www.youtube.com/watch?v=sqwV9l-U8ds  

https://www.youtube.com/watch?v=sqwV9l-U8ds
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In de koepel van de St Josephkerk staat in het groen een zin uit het Te Deum: 
‘De heilige Kerk over heel de aarde prijst U’. (foto: Piet Rademakers) 
Op de vorige pagina een compilatie van deze woorden uit de koepel: 

‘Te per orbem terrar(um) sancta confitetur Ecclesia.’ (foto: Lya van Dorst)  
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Heiligen, ons voorgegaan, bronnen van inspiratie 

 
Norbertus van Gennep (1080-1134) 
De heilige Norbertus werd omstreeks 1080 geboren te Gennep. Afkomstig uit 
een adellijk geslacht leidde hij aanvankelijk als kanunnik van de dom in 
Xanten een werelds leven. Na zijn bekering tot een meer evangelische 
levenswijze werd hij in 1115 tot priester gewijd. Hierna trok hij als een trouwe 
volgeling van Christus rond om het evangelie te verkondigen, vooral in 
Frankrijk en Duitsland. Hij bleek een bevlogen prediker die veel mensen 
aantrok en in staat was mensen die in onmin leefden met elkaar te 
verzoenen. Hij legde de grondslag voor de premonstratenzerorde, die tot op 
de dag van vandaag bestaat. Zijn volgelingen heten naar hem: norbertijnen. In 
1126 werd hij gekozen tot aartsbisschop van Maagdenburg en hervormde het 
christelijk leven in zijn bisdom. Norbertus stierf in 1134. 
 

Voor meer informatie over de 
norbertijnen en norbertinessen, 
zie: 
www.abdijvanberne.nl en 
www.sintcatharinadal.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Norbertus, patroon van de parochie 
(parochie icoon; foto: Lya van Dorst) 

http://www.abdijvanberne.nl/
http://www.sintcatharinadal.nl/
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Franciscus van Assisi (1182-1226) 
Franciscus werd in 1182 geboren als zoon van een rijke lakenhandelaar. Na 
een uitbundige jeugd kwam Franciscus tot het inzicht dat hij zijn leven aan 
God moest wijden. Hij gaf al zijn rijkdom op en koos voor een leven met de 
armen en zieken. Het gaf hem de naam ‘il poverello’, de kleine arme man.  
Gekleed in een jutten zak en levend van aalmoezen trok hij predikend rond en 
kreeg hij zijn eerste volgelingen. Hij stichtte de orde der minderbroeders 
(franciscanen) en samen met vriendin en geestverwante Clara richtte hij de 
gemeenschap van de arme zusters (clarissen) op. Beroemd is het Zonnelied 
dat hij geschreven heeft, waaruit zijn liefde spreekt voor de natuur als afglans 
van Gods heerlijkheid. In een tijd waarin het moeilijk was de eenheid in de 
katholieke kerk en de vrede op het verscheurde grondgebied dat nu Italië 
heet te bewaren, een tijd ook die getekend werd door bloedige kruistochten 
naar het Heilig Land, bracht Franciscus met zijn boodschap van eenvoud, 
armoede en 
geweldloosheid én door 
zijn inzet voor de minsten 
onder de mensen een 
nieuwe beweging op 
gang. 
 
Voor meer informatie 
over de franciscanen: 
www.franciscanen.nl      
 
 
 
 
 

  Sint Franciscus (vervaardigd door Paolo Zuddas)                               

http://www.franciscanen.nl/
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Alphonsus de Liguori (1696-1781) 
De heilige Alfonsus Maria de’Liguori werd in 1696 geboren in de buurt van 
Napels in Italië, uit een oud, rijk en hoog adellijk geslacht. Reeds op jonge 
leeftijd studeerde hij rechten. Op zijn zestiende promoveerde hij tot doctor in 
burgerlijk en kerkelijk recht summa cum laude. Tien jaar lang was hij 
vervolgens een succesrijk advocaat. Tot een beslissende onoplettendheid in 
zijn pleidooi. Dat kon hij zo moeilijk verwerken dat hij zich drie dagen zonder 
eten en drinken opsloot in zijn kamer. Een tijdje later herhaalde hij deze 
driedaagse retraite en besloot na afloop priester te worden. Hij wilde zich 
vooral inzetten voor verwaarloosde en arme mensen en het christelijk leven 
onder de mensen bevorderen. Met deze doelen voor ogen trok hij rond als 
predikant, volksmissionaris in parochieretraites en biechtvader, en stichtte hij 
de congregatie van de redemptoristen. Op 76-jarige leeftijd werd hij nog 
bisschop van Sant’Agata dei Goti in het koninkrijk Napels. Drie jaar later trad 
hij af. Hij stierf in 1781 in het redemptoristenklooster te Pagani.  
Alfonsus heeft veel theologische en geestelijke geschriften nagelaten. Hij was 
vooral een zeer erudiet moraaltheoloog. Omwille van zijn kennis en kunde is 
hij tot kerkleraar uitgeroepen. In zijn geestelijke werken legde hij de nadruk 
op het gebed en op de liefde tot God.  

Redemptoristenkapel in de Onze Lieve Vrouwekerk (foto: Lya van Dorst) 
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Petrus Donders (1809-1887) 
Petrus Donders werd in een primitief 
huisje aan de rand van Tilburg 
geboren, als zoon van een arme 
huiswever. Al jong verlangde hij 
priester te worden, maar als 
twaalfjarige moest hij zijn vader 
helpen achter het weefgetouw. 
Overal werd hij vervolgens afgewezen 
en tegengewerkt om een opleiding te 
volgen: hij zou over te weinig talenten 
beschikken en een te zwakke 
gezondheid hebben. Toch doorliep hij 
de priesteropleiding met goede cijfers 
en bleek hij een goede aanleg te 
hebben tot preken. Toen hij hoorde 
over het priestertekort in Suriname, 
meldde hij zich bij de bisschop om 
uitgezonden te worden als 
missionaris. Zo belandde Peerke in 
1842 in Paramaribo, waar hij werd 
benoemd tot kapelaan en de 
melaatsenkolonie Batavia kreeg toegewezen, een verlaten plantage. De 
armoedigste slavenhutten werden door Peerke bezocht, alles wat hij bezat 
ging naar de armen en zelf leefde hij in zijn bouwvallige pastorie in de 
grootste armoede. Dagelijks trok hij rond om de zieken te verzorgen en te 
bemoedigen, om stervenden op hun dood voor te bereiden en doden te 
begraven. Kracht vond Petrus Donders in een geest van boete en gebed. 
In 1865 werd de Surinaamse missie toevertrouwd aan de redemptoristen en 
trad Peerke in bij deze congregatie. Op 73-jarige leeftijd werd hij 
teruggeroepen naar Paramaribo, waar hij voor het eerst kon genieten van het 
gemeenschapsleven in een klooster. Drie jaar later werd hij echter 
teruggeplaatst in Batavia. Daar stierf hij op 14 januari 1887. In 1982 is Peerke 
Donders zalig verklaard. 
 
Voor meer informatie over de redemptoristen, zie: www.stclemens.org 

http://www.stclemens.org/
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Allerzielen 
 
Bij een uitvaart 
Bij een uitvaart gedenken we een overledene en vertrouwen we hem of haar 
toe aan de zorgen van de levende God. In de afscheidsliturgie gaat het niet 
om een vlotte heiligverklaring van de overledene. De christelijke 
grondhouding is anders. We bidden er voor de gestorvene opdat hij/zij de 
kracht van Jezus’ opstanding mag ondervinden. We hopen en vragen 
dat Gods barmhartigheid zich sterker zal tonen dan de zwakheid en schuld 
van wie is heengegaan. 
We hopen dat God zich mag herinneren wie wij in herinnering roepen. 
De toonaard is er één van stille hoop dat het leven dat op aarde is 
stilgevallen, dankzij God mag herademen in zijn koninkrijk. Menselijk 
gesproken is er niets te doen tegen de dood. Alleen de kracht van Gods 
liefde kan iemand wegroepen uit de kilte van het dodenrijk. Daarom zingen 
en bidden we dat God de kracht van zijn reddende hand mag tonen aan wie 
wij uit handen moeten geven. 
 
Mgr. Koen Vanhoutte, Kerknet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Foto Stichting begraafplaatsen Roosendaal 
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Je naam 

Je naam zal niet worden uitgewist 
Je naam blijft herinnerd 

 
Je naam heeft sporen nagelaten 

Je naam heeft mijn leven getekend 
 

Je naam blijft gerespecteerd 
Je naam blijft mij inspireren 

 
Je naam gaf me vreugde 
Je naam geeft me hoop. 

 
Marinus van den Berg 

 

Foto: Jan Ross 
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Met Allerzielen 
Met Allerzielen doen we hetzelfde voor alle overleden gelovigen. We 
gedenken er in het bijzonder wie ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. We 
bidden voor hen van wie we het gemis nog sterk voelen. We bidden er ook 
voor de overledenen waar niemand ooit aan denkt of voor bidt. We leggen 
ons niet neer bij de schijnbare overmacht van de dood. We durven 
protesteren tegen de dood vanuit het geloof in Jezus’ verrijzenis op de derde 
dag. We herinneren God aan zijn belofte dat wie hier op aarde zijn hoofd 
heeft neergelegd het weer mag oprichten in zijn Huis.  
Op Allerzielen leggen we aan de Heer ons verlangen voor dat de doden bij 
Hem Thuis mogen komen. We drukken onze hoop uit dat Hij hun hart zal 
zuiveren en hen zal gereed maken om voorgoed geborgen te zijn in zijn 
Liefde. We bidden om rust na hun werken, om licht in hun duisternis, om 
eeuwig leven. We blijven verbonden met onze overledenen. We herinneren 
ons waar ze groot in waren als mens en christen, we bidden voor hen dat ze 
hun bestemming in God mogen vinden. Midden onze droefheid en onze 
vragen brandt het licht van de paaskaars. We blijven mensen van hoop. 
 
Mgr. Koen Vanhoutte, Kerknet.be 
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Laat elke christen die nu rust, 

al slaapt zijn lichaam onbewust, 
toch wakker zijn in ’t eeuwig licht 

en zingen voor uw aangezicht. 
 

Getijdenboek, p. 1695 
 
 
 
 

Gebed 
God, ik wil U danken 

om al die mensen die mij zijn voorgegaan 
naar die andere thuis; 
altijd ‘veel te vroeg’; 
altijd ‘nooit gedacht’. 

 
Ik zie nu weer een dierbaar gelaat, 
beleef weer een verhaal van toen, 
voel weer het verdriet van toen. 

 
En toch breng ik de moed op om te zeggen: 

God, Gij zijt bedankt, 
dat Gij hen op mijn weg hebt gezet. 

God, Gij zijt bedankt dat zij, 
op een of andere manier, 

mochten geloven en vertrouwen. 
Gij hebt hen Jezus gegeven: uw nabijheid. 

Hij is met ieder van hen mee de dood ingegaan. 
Hij heeft ons bevestigd dat er hoop en toekomst is, 

dat diegene die in Hem gelooft, 
Leven zal, ook al is hij gestorven. 

 
Anoniem 

 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morgen mis ik jou 
 

Jij, met wie ik leefde 
jij, met wie ik deelde lief en leed 

jou mis ik vandaag en morgen 
jou mis ik in de toekomst 

jou mis ik niet minder maar meer. 
 

Jij, met wie ik leefde 
jij, met wie ik deelde 

jij bent er in mijn gemis. 
Jou wil ik nog vertellen 

jou wil ik nog raadplegen 
jou wil ik nog zeggen… 

wist je al, 
heb je al gehoord? 

 
Wie mij vraagt 

‘Hoe lang is het al geleden?’ 
verwart mij 

verhindert mij te voelen 
en te zeggen: 

ik mis jou 
ik mis je morgen. 

 
Marinus van den Berg 
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Streep hun naam niet door 
 

Streep hun naam niet door 
al zijn zij tot stof vergaan. 

Streep hun naam niet door 
alsof ze nooit hebben bestaan. 

 
’t Liefste dat ik heb bezeten 

’t toekomstbeeld van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan. 

 
Want ik wil weer verder leven 

maar ik weet niet hoe dat moet. 
‘k Hoor bij hen die achterbleven. 

Overleven vergt veel moed. 
 

Streep daarom hun naam niet door. 
Noem hun naam en laat me weten 

dat ook jij niet zult vergeten. 
Zo alleen kan ‘k verder gaan. 

 
Anoniem   
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Kerkhof 
Het woord ‘kerkhof’ als benaming voor de begraafplaats van de doden vindt 
haar wortels in een middeleeuwse gewoonte om de doden binnen een 
omheinde ruimte rond de kerk te begraven. Evenals het kerkgebouw 
ontvangt het kerkhof een wijding, waardoor deze ruimte onttrokken wordt 
aan het profane (lees: werelds) gebruik en een godsdienstige bestemming 
krijgt. De gewijde grond kan gehuurd of gekocht worden om het lichaam van 
een christengelovige die een kerkelijke uitvaart heeft gekregen in te 
begraven. In de Middeleeuwen was dit goedkoper dan begraven worden in 
het kerkgebouw zelf. Begraven zijn in gewijde grond en dichtbij de kerk zou 
de overledene bescherming bieden, zo geloofde men. Ook al is men dood, 
rustend in gewijde grond blijft men toch tot de gemeenschap van de heiligen 
behoren en onder de zegeningen van de kerk vallen.  
Om praktische en hygiënische redenen is men later de begraafplaatsen meer 
aan de rand van stad of dorp gaan aanleggen. Meestal werd dan een kapel op 
de begraafplaats gebouwd, soms toegewijd aan de aartsengel Michaël die de 
stervenden begeleidt naar de hemel. 
In de huidige tijd kan men op een algemene begraafplaats een gewijd stukje 
grond vinden waar katholiekgelovigen kunnen begraven worden. Dit verschilt 
per gemeente. Bij afwezigheid van gewijde grond op de begraafplaats wordt 
het graf tijdens het afscheidsritueel gezegend door de pastor. 
  
In de Sint Norbertusparochie is de H. Maria Hemelvaartkerk het enige 
kerkgebouw met een eigen kerkhof. Dit kerkhof ligt achter het kerkgebouw 
en is nog steeds in gebruik. Het wordt volledig beheerd door vrijwilligers.  
 
Petra Versnel-Mergaerts 
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https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/2317/Begraafplaats-Nispen 
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Foto: https://persruimte.stad.gent, d.d. 25 oktober 2017 

 
 
 

Tuin 
De bomen komen uit de grond 

en uit hun stam de twijgen 
en ied’reen vindt het heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
dat àl wat sterft zal bloeien. 

 
Toon Hermans 

 
 
 
 

https://persruimte.stad.gent/
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Foto Hans van Alebeek/BD                                           
 

 
 
Bij het graf 
Wij hebben iemand verloren. 
Hij/zij is ons zo lief, God. 
We zijn zo verdrietig. 
Wat kunnen we zeggen, 
wat kunnen we doen? 
 
We zijn er stil van 
en zoeken U in ons verdriet 
om bij U te zijn 
en zo dicht bij hem/haar 
die niet meer bij ons is. 

U houdt ons vast in uw liefde, 
ook in de dood; 
door U leven wij allen. 
 
De weg naar uw heerlijkheid 
is soms donker. 
Help ons om moedig verder te 
gaan. 
 
 
Frans Cromphout S.J. (1924-2003) 
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Luisteren 
 

Luisteren is meer dan horen. 
Iedereen wil zo iemand ontmoeten. 

Een mens die kan luisteren. 
Je alledaagse problemen vertellen. 

Delen in vreugde en verdriet. 
Je bent gelukkig als iemand echt naar je luistert. 

 
Luisteren is altijd durven verliezen. 

De ander uit laten praten. 
Geen oplossingen kunnen geven. 

Maar stapvoets met de ander op weg gaan. 
Niet jouw tempo opdringen 
maar het zijne/hare volgen. 

 
Luisteren waarin de ander ervaart 

dat je van hem/haar houdt. 
Wie durft te luisteren 

kent geen dwang de ander te verlichten 
maar gelooft en ervaart 

dat luisteren zelf al licht is. 
 

Anoniem 


