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 ALLERHEILIGENVIERING 2020 

WE WILLEN JULLIE MET DEZE NIEUWSBRIEF EEN SFEERBEELD GEVEN VAN  
ONZE ALLERHEILIGENVIERING. 

 
NAAST MOOIE TEKSTEN EN FOTO’S WILLEN WE JULLIE ER  NOGMAALS AAN  

HERINNEREN DAT DEZE VIERING WERD GESTREAMD. 
JE KAN STEEDS VIA DE FACEBOOKPAGINA VAN DE PAROCHIE DEZE SERENE,  

INGETOGEN EN WARME HERDENKING (HER)BELEVEN. 

 



 

Parochienieuwsbrief  Onze-Lieve-Vrouw Herent november ’20 Pagina  3 

 

 

 

ALLERHEILIGENVIERING 2020 

 
Wanneer zomer en herfst in elkaar schuiven, wanneer in de natuur 'leven' zich een tijd gaat verbergen 
om in de lente weer van onder het bladerdak onstuitbaar open te bloeien, worden mensen van ouds-
her even stil...  

Op dit breekpunt in de natuur houden ook wij even halt bij de breekpunten van ons bestaan.  

We hebben zonet schroomvol de namen genoemd van hen die er niet meer zijn, maar die door hun 
leven aan ons eigen leven zin hebben gegeven.  

We gedenken ook mensen die we niet bij hun naam noemen: van ons heengegaan, maar nog zo le-
vendig in ons aanwezig...  

Samen willen we in die dankbare herinnering gaan staan.  

Je aanwezigheid in deze kerk is zinvol als je hier bent uit genegenheid of medeleven. Je aanwezigheid 
wordt nog zinvoller als je hier biddend wil zijn, wat bidden ook voor jou mag betekenen.  

In vertrouwen spreken met God of met hen die in Hem verder leven?  

Hoe dan ook, in deze verbondenheid krijgt onze Allerheiligenviering een diepere betekenis.  

 

Waar wij mensen langs elkaar heen leven, 
elkaar opzij schuiven, 
blind zijn voor elkaar, 

geen oog hebben voor elkaar, 
daar gaat het leven dood. 

 

Als wij onze deur, als wij onszelf openen voor  
elkaar en elkaar uitnodigen om binnen te komen 
en zo bij elkaar veilig kunnen zijn in alle  
kwetsbaarheid, dan ontstaat er nieuw leven.  
 
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken en 
gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam 
leven, dan ontstaat er een nieuw land van  
mensen samen.  
Op zoveel plaatsen verlangen mensen zo naar 
leven, hopen mensen op mensen die kunnen 
zien en die kunnen horen met hun hart.  
 
Als wij zo leven met en voor elkaar,  
dan kunnen wij God zien. 
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 ALLERHEILIGENVIERING 2020 

Mensen zijn als druppels in een rivier.  

Miljoenen druppels in de stroom van het leven. 

Ze kletsen en klateren,  

ze hotsen en botsen,  

ze spetteren en spartelen,  

ze druppelen en drijven,  

ze kringelen en krioelen,  

ze vloeken en fluisteren,  

ze schreeuwen en schateren,  

ze praten en protesteren,  

ze duwen en duikelen,  

ze schuiven langs rotsen,  

en strelen langs oevers,  

ze worstelen in golven,  

en rusten in meren,  

ze donderen van bergen  

en sluimeren in dalen.  

 

Soms weten ze niet meer welke kant uit.  

Soms ontmoeten ze de droogte van een woestijn,  

maar altijd is daar de stroom die hen draagt en meevoert, 

meevoert naar verder en verder  

tot op de dag  

dat de zee hen begroet.  
Bron in de woestijn, laat ons dat voor el-
kander zijn.  

In brood en in wijn zal liefde voor ons redding zijn.  

In het land van zand en stenen, waar elk 

mens alleen moet wenen, zonder ’t water 

van het leven is 

er niets dan 

dood en pijn, 

maar wanneer 

we liefde geven 

zal de hele we-

reld leven, in een 

vriendschapsnet 

geweven, omdat 

God met ons zal 

zijn.  
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ALLERHEILIGENVIERING 2020 

 
Je kunt tranen wenen omdat zij er niet meer zijn - of je kunt glimlachen omdat 
zij geleefd hebben.  

Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze thuiskomen of - je kunt je ogen ope-
nen en kijken naar al wat ze ons hebben achtergelaten.  

Je kunt leeg zijn omdat je hen niet kunt zien of - je kunt vol zijn van liefde die 
jullie hebben gedeeld.  

Je kunt je rug toekeren naar morgen en in gisteren leven - of je kunt gelukkig 
zijn voor morgen omdat gisteren er was.  

Je kunt aan hen denken: alleen dat ze er niet meer zijn - of je kunt hun nage-
dachtenis koesteren en hen voor eeuwig laten leven.  

Je kunt wenen en je geest sluiten, leeg zijn en je rug naar alles keren - of je 

kunt doen wat zij wilden, je ogen openen, liefhebben en verder gaan.  

Een bron sterft nooit  

Water leeft en heeft een 
richting. Het zoekt een weg 
en wil niet weten van de 
hardheid van een steen. 
Geduldig, zacht streelt het 
eindeloos opnieuw zijn 
vorm uit. Zo is de Geest als 
levend water.  

Hij breekt uit en wil niet weten van de hardheid van een steen.  

Ga met ons, God,  
de lange weg van onmacht en verdriet naar 
kracht en opstanding.  
 
Ga met ons die weg die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven leidt.  
 
Duld onze vragen.  
Begrijp onze weemoed.  
Verzacht wat ons pijn doet.  
En laat er ook licht zijn.  
 
Blaas de gloed van verlangen weer aan.  
Dat er een morgen komt die ons optilt.  
Dat er een avond is van vervulling,  
van eeuwig weerzien en thuis zijn met allen.  
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ALLERHEILIGENVIERING 2020 

Langs deze weg willen we van ganser harte iedereen bedanken die het mogelijk maakte om in deze moeilij-
ke tijden een warme, zinvolle en bemoedigende herdenking te organiseren voor allen die we sinds  
Allerheiligen 2019 moeten missen. 
 
We zijn jullie ook heel erg dankbaar voor het begrip dat jullie toonden bij de strenge coronamaatregelen die 
we moesten opleggen, en dat net op een moment waarbij de nabijheid van een naaste zoveel deugd kan 
doen. 

We danken jullie ook allemaal voor jullie woorden van dank en erkentelijkheid. 

                   Laten we elkaar vooral koesteren en nabij blijven. 

 

Sommigen kwamen voor de viering even de sfeer opsnuiven  
of hadden een deugddoende babbel. 
 
Nadien maakten ze begripvol plaats om alles  
coronaproof te laten verlopen. 
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NIEUWS UIT DE PAROCHIE 

GEWIJZIGDE OPENING PAROCHIESECRETARIAAT 
 
Aangezien de nieuwe verstrenging van de maatregelen opgelegd door 
de federale regering zal met ingang van 2 november het parochiesecre-
tariaat enkel toegankelijk zijn op dinsdagvoormiddag van 9 u tot 12 u. 
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag blijven we evenwel telefonisch bereikbaar.  
 
Zoals eerder gemeld zal het secretariaat gesloten zijn op de woensdagen 4 en 11 
november.  
 
Als u het secretariaat wil bereiken vragen we u om dit, voor uw en onze veiligheid, 
bij voorkeur telefonisch (016/22 91 24) of per mail (parochieherent@skynet.be)  
te doen.  
 
Dank voor uw begrip. 

 

VIERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN  
IN ONZE KERK. 

 
Ook in het kader van de verstrengde Coronamaat-
regelen zullen er vanaf maandag 2 november tot 
zeker zondag 13 december geen vieringen of  
andere activiteiten plaatsvinden in onze kerk. 
 
We houden in de komende Adventsperiode  
contact met jullie via de nieuwsbrief. 
 
We hopen op die manier met elkaar verbonden te 
blijven en samen op weg te kunnen gaan naar  
Kerstmis. 

 

Warme groet, 
 
de parochieploeg 

ONZE KERK BLIJFT OPEN. 

Zoals altijd is onze kerk elke 
dag open. 

Je kan er terecht voor een 
moment van bezinning of om 
even tot rust te komen. 

Gedurende de herfstvakantie 
kan je er - zolang de  
voorraad strekt - ook nog 
een herdenkingskaartje van 
de Allerheiligenviering  
meenemen.  


