
 
 
Persbericht: 

“Sterven is een valpartij, maar je wordt opgevangen” 
Katholieke kerk viert wereldwijd Allerheiligen en Allerzielen 
Het hoort tot de kern van het christelijke geloof dat het leven van een mens niet eindigt bij zijn 
dood, maar verandert in een nieuw, ander, eeuwig leven. Eenmaal per jaar, met Allerzielen, 
gedenkt de katholieke Kerk alle mensen die ons daarin al zijn voorgegaan. Een dag eerder, op 
Allerheiligen, worden in het bijzonder alle mensen herdacht die uitzonderlijk in dienst van God 
en zijn Kerk hebben geleefd en waarvan velen in de loop van de geschiedenis door de 
kerkleiding uitdrukkelijk als heiligen of martelaren werden erkend. In een nieuwe, korte video 
ter gelegenheid van deze kerkelijke hoogdagen verwoordt Antwerps bisschop Johan Bonny 
het zo: “Sterven is een valpartij, maar je wordt opgevangen”. 
Allerheiligen 
Elk jaar viert de rooms-katholieke Kerk op 1 november het feest van Allerheiligen. Centraal staat het leven 
na de dood. In de feestelijke eucharistieviering die dag wordt het leven van de heiligen en martelaren, 
gekend en ongekend, herdacht. Allerheiligen wordt gevierd als een zondag. Er is niet zoveel onderscheid 
met de vieringen op de andere zondagen, zij het dat het om een hoogdag gaat met eigen accenten in de 
liturgie (eredienst). De liturgische kleur is wit. 
 
Allerzielen 
Op Allerzielen, 2 november, vindt op de parochies een bijzondere viering – een eucharistieviering  of een 
gebedsdienst - plaats waarin de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht. 
Meestal worden hun namen één voor één afgeroepen en wordt voor elk van hen een kaarsje 
aangestoken. Het kruisje dat tijdens de uitvaart van de overledenen van het voorbije jaar  in de 
parochiekerk op een herdenkingswand of herdenkingstafel werd gelegd, wordt tijdens die dienst 
overhandigd aan de nabestaanden die het dan mee naar huis kunnen nemen. De liturgische kleur is paars 
(of grijs). 
 
Kerkhofbezoek 
In de dagen rond Allerheiligen en Allerzielen gaan velen naar het kerkhof om er de laatste rustplaats van 
hun overleden familieleden en vrienden te bezoeken. Velen bidden daarbij ook voor de dierbare 
overledenen. Over de dood heen blijft de liefdesband ongebroken.  
 
Kruis: niet zozeer symbool van de dood, maar vooral van het leven 
Bisschop Johan Bonny gaat in een nieuwe, korte video-opname dieper in op wat christenen mogen 
verstaan over het leven na de dood. Hij gaat onder meer in gesprek met Nadine die terminaal ziek is. En 
hij stelt heel open de vraag hoe hij zelf denkt te reageren als hij aan het einde van zijn leven hier op aarde 
zal staan: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-
allerzielen-video?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=c7ee47ebf1-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-c7ee47ebf1-
133334653&mobile= 
 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-allerzielen-video?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=c7ee47ebf1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-c7ee47ebf1-133334653&mobile
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-allerzielen-video?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=c7ee47ebf1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-c7ee47ebf1-133334653&mobile
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-allerzielen-video?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=c7ee47ebf1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-c7ee47ebf1-133334653&mobile
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bisschop-johan-bonny-over-allerheiligen-en-allerzielen-video?utm_source=Kerknet+Daily&utm_campaign=c7ee47ebf1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_24&utm_medium=email&utm_term=0_071c968197-c7ee47ebf1-133334653&mobile


Enkele vieringen en opvallende initiatieven  
Bisdom Brugge 
1.Leven en dood anders 
Een kunstevenement om de overledenen te herdenken met poëzie, schilderijen, doe-momenten en 
muziek. Opzet: met respect voor het grote mysterie van leven en dood op een originele wijze stil staan 
bij leven en dood, gemis, verdriet, afscheid, hoop en troost.  
Praktisch: Zondag 29 oktober, van 17 tot 2o uur op de Centrale Begraafplaats, Kalvekeetdijk, 8300 
Knokke-Heist. Info: http://www.tiberias.be/aanbod/verkondiging/leven-en-dood-anders-2/  
Contactpersoon: pastoor Pradip Smagge, E pradip@me.com & M 0473 71 12 01. 
 
2.De Eenzame Uitvaart 
Indringend getuigenis, in woord en beeld, door Antwerps stadsdichter Maarten Inghels. 
Een literair en sociaal project waarbij dichters eenzaam gestorvenen begeleiden naar hun laatste 
rustplaats. 
Praktisch: Sint-Godelievekerk Roeselare, zaterdag 28 oktober om 20 uur. Na afloop kan bij een glas 
nagepraat worden. Organisatie: Sint-Godelieveparochie Roeselare & Dienst Diaconie bisdom Brugge.  
Contactpersoon:  Jef Soenens, E jef.soenens@telenet.be, T 051 77 82 90 & M 0472 651 686. 
 
Aartsbisdom Mechelen-Brussel - Vicariaat Brussel 
1.Kerkhofactie in Brussel 
Op bepaalde Brusselse kerkhoven wordt gezorgd voor de aanwezigheid van tweetalige begeleiders op 
Allerheiligen. Het initiatief is intussen aan zijn 11de editie toe. De vrijwilligers christenen staan bij de 
ingang van Brusselse kerkhoven om er aan bezoekers tweetalige kaartjes met gebeden aan te bieden. Als 
bezoekers dat wensen, gaan zij mee naar het graf om er samen te bidden.  
Meer info: 
- Jette: https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-jette  
- pastorale eenheid Anderlecht: https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-anderlecht  
Contactpersoon voor het kerkhof van Anderlecht is pastoor Guido Vandeperre, E 
guido.vandeperre@skynet.be, T 02 522 39 50 & M 0474 92 70 77 
- pastorale eenheid Etterbeek-Woluwe: https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-
etterbeek-woluwe  

 
2. Brochure  
Brochure 'Rituelen bij een overlijden - Een boekje voor familie en nabestaanden', een uitgave van 
Katholieke Kerk in Brussel.  https://drive.google.com/file/d/0B3T66Lc0H0f4VmlXdExkck9yeTg/view 
 
Sint-Egidiusgemeenschap 
Op Allerheiligen heeft de jaarlijkse herdenkingsviering plaats voor de vrienden van Kamiano in 
Antwerpen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Kamiano biedt daklozen, armen en mensen in 
moeilijkheden naast een gratis warme maaltijd ook dienstverlening op maat aan. In de viering worden de 
namen van de overledenen voorgelezen en krijgt al wie de betrokkenen gekend heeft de kans een kaars 
aan te steken. Na afloop is er gelegenheid tot napraten op het plein voor de kerk.  
Praktisch: 1 november om 15 uur in de Sint-Carolus Borromeuskerk, Conscienceplein te Antwerpen. 
Contactpersoon: Pascale Bemelmans 0497 43 45 93. 
 
IPID- Brussel, donderdag 26 oktober 2017 
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