
Allerzielen 2020 

Binnenkort is het weer Allerzielen. We gaan onze 

overledenen gedenken. We staan stil bij hen die ons lief en 

dierbaar waren, zijn en zullen blijven. We bidden voor hun 

zielenrust en dat zij in Gods vrede mogen zijn. Ook vragen wij 

zelf om troost, kracht en moed om het verlies van hen, die wij 

zo node te missen, te kunnen dragen. Dit jaar krijgt deze 

gedachtenis een bijzonder accent vanwege de coronacrisis. 

Hoe gaan we deze herdenking in onze locatie Lemelerveld 

vorm geven ? Dit gaan we doen in drieën: 

a. Op zondagmorgen 1 november is er om 09.00 uur in 

onze kerk in Lemelerveld een eucharistieviering. 

Vanuit het perspectief van Allerheiligen, staan we stil 

bij mensen, die ons ‘heilig’ zijn; die veel voor ons 

betekenen; en voor altijd in ons hart zijn. Voorganger 

van deze eucharistieviering zal zijn: pastor Anton 

Wenker. 

b. Op zondagmiddag 1 november zal er om 15.00 in de 

openlucht, in het park, een korte gebedsviering zijn 

(zoals op 15 augustus, bij Maria Tenhemelopneming), 

gevolgd door zegening van de graven en inzegening 

van de nieuwe urnenmuur. Eerst luisteren we naar 

een tekst uit de Heilige Schrift en een passende 

overweging, zo mogelijk met muzikale omlijsting; en 

brengen we onze gedachten en gevoelens in gebed 

bij God. Dan begeven we ons naar de begraafplaats. 

Hier kunt U zich opstellen bij het graf van Uw 

dierbare. Pastoor Monninkhof zal dan langskomen 

voor de zegening van het graf. Ook zal hij de nieuwe 



urnenmuur plechtig inzegenen. Deze gebedsviering 

en grafzegening gaan alleen door bij droog weer. 

Denkt U s.v.p. aan anderhalve meter afstand, het 

ontsmetten van Uw handen en de verplichte 

registratie vooraf.  

c. Op maandagavond 2 november staan we in een 

viering in onze kerk, aanvang 19.00 uur, stil bij de 

overledenen van afgelopen jaar. De nabestaanden 

van hen, van wie vanuit of met betrokkenheid van 

onze geloofsgemeenschap, in de voorbije tijd afscheid 

is genomen, zullen hiervoor door de werkgroep 

avondwake worden uitgenodigd. 

Door op deze manier ‘in drieën’ stil te staan bij 

Allerzielen, hopen we – ook in deze bijzondere 

omstandigheden – recht te doen aan hen, met wie we 

ons verbonden willen blijven voelen, ook voorbij de grens 

van de dood. 

We wensen U goede en sfeervolle vieringen toe. Hopelijk 

kunt U er kracht en moed uit putten om de draad van het 

leven samen vast te houden.  

 Mede namens locatieraad en pastoraatsgroep, 

                                     Pastoor André Monninkhof 


