
Allerzielen … 
 
Vreugde en verdriet  
liggen soms zo dicht bij elkaar.  
Op 2 november, Allerzielen, gedenken we 
vrienden en familieleden die overleden zijn. 
We staan stil bij het gemis en de pijn,  
maar tegelijkertijd herinneren we ons ook  
de fijne momenten.  
We denken terug aan wat die mensen  
voor ons betekenden  
en wat we van hen hebben geleerd.  
We mogen geloven, vertrouwen en bidden  
dat zij nu thuis mogen komen bij God  
en rust en vrede mogen vinden.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vreugde en het grote geluk 
dat mij overvalt 
als ik naar ons kindje kijk, 
vervult me soms 
met heimwee en gemis. 
Wat had ik ons kindje graag voorgesteld 
aan mensen 
die er niet meer zijn. 
Fier en vol dankbaarheid 
had ik hen willen tonen 
wat niet te vatten is.  
God, 
‘k wil ons kindje graag vertellen 
over allen 
die ik altijd in mijn hart zal dragen. 
En aan Jou, God 
en aan hen die bij Jou thuis zijn gekomen, 
zou ik willen vragen: 
wil ons kindje zegenen en bewaren.  
 

Mijn grootmoeder is tijdens het voorbije jaar gestorven. We aarzelden om Anna, onze dochter, op 
Allerzielen mee te nemen naar het kerkhof. Is dat iets voor kleine kinderen? Uiteindelijk deden we het toch. 
Vooral omdat we beiden samen wilden gaan en wie zou dan op Anna passen? Op het kerkhof zei Anna 
plots: “ik ben blij dat moe’tje hier is. Hier is ze tenminste niet alleen, maar met vele anderen”. En warempel 
… zo toverde ze een glimlach op onze lippen. 
 

Mama van Anna 

Op vakantie in Frankrijk maakten we een mooie wandeling.  
Op een prachtige berghelling lag een klein,  
maar mooi onderhouden kerkhof.  
“Dood zijn is heel erg”, zei Jasper van 5 wijs,  
“maar om het goed te maken, mogen ze wel hier wonen”, 
vervolgde hij.  
 

Kan je een baby meenemen naar een uitvaart? Ik vond van niet, maar Mieke, mijn 
vrouw, is wat pragmatischer ingesteld en zij vond het ‘gemakkelijker’. Als onze 
Wannes honger had, kon ze gewoon naar buiten gaan om borstvoeding te geven… . 
Midden in de dienst begon Wannes te huilen. Ik werd rood en dacht ‘wat zullen de 
mensen nu wel denken?’. Achteraf kwam er echter een oude vrouw naar me toe. Ze 
glimlachte en zei: “fijn dat er tussen de dood en het verdriet ook wat ‘nieuw leven’ 
aanwezig was”.  

Papa van Wannes 


