
Dichtbij 

Zo ver, zó ver 
van mij vandaan 
al in een ander weten 
en toch, en toch 
heb ik je bij me 
díep in mij 
-meer dan ik je zeggen kan- 
ben je zó dichtbij 
 

(Ina Sipkes de Smit 1934-2006) 

 

ZONDAGSBRIEF ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN 2020 

1 en 2 november,  Allerheiligen en Allerzielen, twee dagen die vanouds met elkaar 

verbonden zijn. Het zijn dagen waarin we beseffen dat we onderdeel zijn van een keten van 

generaties die eindeloos ver teruggaat. De heiligen zijn degenen wier namen zijn blijven 

klinken als een appèl om ons geloof in God te laten spreken in al wat we zeggen en doen. Ze 

doen dat met het eigen accent van hun levens; soms heel uitzonderlijk en heldhaftig, dan 

weer met de trouw van de eenvoud. De heiligen zijn tochtgenoten in ons gelovig leven van 

alledag, die blijven inspireren met hun wijsheid en humor, hun durf en elan, hun 

edelmoedigheid en toewijding. 

Met Allerzielen weten we onze overledenen dichtbij; degenen met wie we geleefd hebben 

en die als het ware in ons systeem zitten. Als hun naam wordt genoemd, als we hun foto 

zien, een kaart of brief met hun handschrift lezen, dan komt hun leven en de betekenis die 

ze voor ons hadden, ineens heel dichtbij. Het overkwam me, maanden na het overlijden van 

mijn moeder, dat ik haar telefoonnummer draaide. Ik was van plan iemand anders te bellen, 

maar haar nummer zat blijkbaar nog in mijn vingers! 

Met Allerzielen beleven we onze verbondenheid met hen samen met ons vertrouwen, dat zij 

bij God zijn. Je kunt dit vaak mooi en eenvoudig verwoord lezen op grafstenen: “In Gods licht 

en in ons hart”.  

Dit afgelopen jaar was het vanwege de corona-maatregelen vaak moeilijk om elkaar in de 

laatste levensfase nabij te zijn. De isolatie in verpleeghuizen en ziekenhuizen was pijnlijk en 

maakte een afscheid extra verdrietig. De troost die gevonden wordt in de saamhorigheid van 

de laatste dagen en uren werd velen ontnomen. In de mate van wat mogelijk was hebben 

we desondanks in onze kerken waardige en warme uitvaartdiensten kunnen houden.  

Ook Allerzielen moeten we deze keer vieren met de beperkingen die ons allen treffen. We 

hopen en doen ons best om ook deze dag in onze kerken en op de begraafplaatsen een dag 

van dankbaarheid en troost te maken.  

 

 

Pastoor Han Akkermans 


