
(on)duidelijkheden rondom de 

Allerzielenviering 
Waarom worden niet alle namen van het afgelopen jaar gelezen, 

en waarom is er niet voor íedereen een kruisje? 
 

Elk jaar nodigen we voor de Allerzielenviering in de Onze Lieve Vrouwekerk de nabestaanden uit van 

overledenen voor wie er dat jaar in Apeldoorn een kerkelijke uitvaart werd verzorgd, ook als dat niet in de 

OLV kerk was. Hun namen worden genoemd. De familie kan een kaars aansteken. En aan het einde van  

de viering krijgt de familie het gedachteniskruisje mee. De Allerzielenviering is sfeervol en emotioneel. De 

viering raakt aan het gemis, en roept herinneringen op aan de overledenen en aan het afscheid. Toch is 

niet altijd bij iedereen duidelijk waarom we de Allerzielenviering houden zoals we dat doen en dat kan 

misverstand of teleurstelling oproepen. Daarom is het goed om zowel hier als op de website nog eens wat 

vragen te beantwoorden 

 
Waarom kan het voorkomen dat de naam van iemand uit onze familie niet wordt afgelezen? Waarom 

krijgen sommigen wel en anderen geen brief? Tellen niet alle parochianen mee? 

Alle parochianen, uit heel Apeldoorn tellen mee. De parochie houdt een ledenadministratie bij. Een 

landelijke instantie van alle kerkgenootschappen (SILA) laat aan de parochie weten welke katholieken in 

Apeldoorn zijn komen wonen of verhuisd, en wie er zijn gestorven. 
Jaarlijks overlijden er ruim 250 ingeschreven parochianen. Voor ongeveer vijftig overledenen vragen de 

nabestaanden om een kerkelijke uitvaart. Dat kan een eucharistie-, communie-, of gebedsviering zijn in 

de kerk, of een gebedsdienst in de aula van een crematorium en een begraafplaats, of in een ruimte van 

een van de begrafenisondernemers.  Een kerkelijke uitvaart is een afscheid waarbij de parochie wordt 
betrokken. Het maakt niet uit waar de uitvaart werd gehouden en wie de viering verzorgde. Wat 
uitmaakt, is of de parochie door de nabestaanden bij het afscheid werd betrokken. En uiteraard is dat 
een geheel vrije keus die we van eenieder volledig respecteren. 

 
Voor de meeste overleden parochianen wordt er geen kerkelijke uitvaart gehouden. En dat respecteren 

we uiteraard. Ook bij de uitnodiging voor de Allerzielenviering. Om te voorkomen dat er irritatie ontstaat 
door persoonlijke uitnodiging voor de Allerzielenviering, sturen we niet alle nabestaanden een 

uitnodigingsbrief. We kunnen dat trouwens ook niet. Want via de landelijke ledenadministratie (SILA) 
weten we wel wie er overleden zijn, maar niet wie contactpersonen zijn, en wat hun adressen zijn. Dat 
weten we alleen via een uitvaartverzorger of als er ons een rouwkaart werd gestuurd. 

 
Waarom klinkt er van iemand toch een naam, als er voor deze parochiaan geen kerkelijke uitvaart 

was? De parochie stuurt de uitnodigingsbrief voor de Allerzielenviering naar de nabestaanden van 

overledenen voor wie het afgelopen jaar een kerkelijke uitvaart werd gehouden. De parochie stuurt de 

uitnodigingsbrief ook naar de contactadressen van nabestaanden die ter kennisgeving de parochie een 

rouwkaart hebben gestuurd.  Met hen neemt het secretariaat elk jaar contact op over een uitnodiging 

voor de Allerzielenviering en of er een gedachteniskruisje zal worden opgehangen in de kerk. 

 
Kan ik iemands naam tijdens de Allerzielenviering laten aflezen, een kaars laten aansteken en een 

gedachteniskruisje meekrijgen, ook als er geen kerkelijke uitvaart was? 



Ja, dat kan. En dat regelt de parochie graag. Welkom! Neemt u contact op met het parochiesecretariaat. 

Een rouwkaart sturen is al voldoende; graag expliciet ter attentie van de parochie. Het komt voor dat een 

rouwkaart ter attentie van een parochiaan persoonlijk of ter attentie van een groep vrijwilligers 

binnenkomt. De kaart gaat dan intern ‘onverwerkt’ naar deze parochiaan of deze groep vrijwilligers. Met 

als gevolg dat de naam van de overledene dan niet wordt genoemd tijdens de Allerzielenviering, terwijl 

dat misschien wel de bedoeling was. Dat is dan voor nabestaanden teleurstellend en verdrietig. 

Uiteraard willen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. Daarom graag uw medewerking door precies 

aan te geven voor wie de kaart bestemd is. 

 
Ik had voor iemand die dit jaar is overleden een misintentie opgegeven. Wordt deze naam ook aan het 

begin van de Allerzielenviering voorgelezen? 

Voor elke viering kunnen misintenties worden opgegeven. Ook voor de Allerzielenviering. Dat kunnen 

intenties zijn voor wie in het jaar van de Allerzielenviering zijn overleden en ook voor wie eerder zijn 

gestorven. We lezen de opgegeven misintenties onder de voorbede. Zoals voor elke weekendviering  

kunt u de misintenties voor de  Allerzielenviering opgeven bij het secretariaat.  Als u een misintentie 

opgeeft voor iemand die het afgelopen jaar is overleden, en voor wie er geen kerkelijke uitvaart was, en  

u wilt wel graag dat de naam aan het begin viering klinkt, geef dat dan speciaal door aan het secretariaat. 

 
Op deze manier hopen we nog eens ons beleid rondom Allerzielen duidelijk te hebben uitgelegd. Als u 

vragen heeft staan wij uiteraard voor u klaar om die te beantwoorden. 

 
Parochiesecretariaat en pastores 


