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Geloofsgemeenschap H. Willibrord 

 
 
Secretariaat  H. Willibrordgemeenschap: 
De Bockstraat 58, 2525 SZ (zijingang H. Marthakerk) 
T:   070 380 5355 
E:   willibrord@rkdenhaag.nl   
W:   www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-willibrord 
 
Openingstijden secretariaat: woensdag/donderdag van 10 uur - 12.30 uur. 
 
 
Uitvaartlijn    06 838 74 082 
Pastoraal Noodnummer 06 838 98 041 
 
 
Kerkgelegenheden: 
H. Marthakerk      Hoefkade 623 
 
 
Beheercommissie H. Willibrordgeloofsgemeenschap: 
E:       beheercommissie.willibrord@rkdenhaag.nl 
Gerard v. Dommelen  voorzitter g.vandommelen@rkdenhaag.nl 
Shennel Bernadina   gebouwen  s_bernadina@hotmail.com 
Nazirah Coffie  Secretaris  
 
 
Pastoraatgroep: 
E:       pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl 
Mw. Marianella Lochan-Davelaar Liturgie  n.davelaar@rkdenhaag.nl 
Harvey Lourens     Diaconie  h.lourens@rkdenhaag.nl 
Henk van Loon    Kerk& S.  h.vanloon@rkdenhaag.nl 
Mw. Mariogenia Navarro  Catechese  m.navarro@rkdenhaag.nl 
 
 
Contact: 
Secretariaat Willibrordgemeenschap:     willibrord@rkdenhaag.nl  
IBANnummer  Willibrord Parochie: NL62 INGB 0003 0812 73 
Telefoonnummer     070 380 53 55 
Adres      De Bockstraat 58, 2525 SZ Den Haag 
 
  

mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:s_bernadina@hotmail.com
mailto:pastoraatgroep.willibrord@rkdenhaag.nl
mailto:willibrord@rkdenhaag.nl
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Pastoraal team: 
Pastoor  D. Langerhuizen  
E:  d.langerhuizen@rkdenhaag.nl   
T:  070 820 92 80 

 

Parochievicaris J. Rivadeneira Aldás   
E: j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl                 
T: 070 365 77 29 

 

Parochievicaris Vincent Wang SVD   
E: v.wang@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 82 

 

Diaken H. van Zoelen    
E: h.vanzoelen@rkdenhaag.nl   
T: 070 820 92 83 

 
 

Parochiesecretariaat Maria Sterre der Zee: 
Neuhuyskade 97,  2596 XK Den Haag   T: 070 820 98 66 
E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
 
 
WEBSITE:  RKDENHAAG.NL  
Wilt u niets missen? Bezoek dan regelmatig onze website. 
 

 Wilt u betrokken blijven bij het wel en wee van uw parochie: neem elke week 
5 minuten de tijd voor het nieuws op www.rkdenhaag.nl   

 Reserveren voor een viering is vanaf 25 september niet meer nodig. Ook 
het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht, en de anderhalve meter 
is ook geen verplichting meer.  

 Mirianella Lochan-Davelaar is lid van het parochiebestuur. Ze krijgt of de 
portefeuille “Diaconie” of “Kinder- en jongerenactiviteiten”  

 Het laatste nieuws over de coronamaatregelen in de kerk vind u ook op de 
website 

 
BOEKPRESENTATIE 
 
Donderdagavond 11 november van 19.30 - 22.00 uur presenteert HUB ”Geloof in 
Den Haag” een boek over migrantengemeenschappen in Den Haag. 
Deze presentatie zal plaatsvinden in de Marthakerk in aanwezigheid van 
burgemeester Jan van Zanen. 
Heaven’s Touch zorgt voor muzikale ondersteuning.  
Koffie/thee kleine hapjes bij inloop (rond 19.30 uur) 
Ook zal er achterin de kerk een kleine fotopresentatie plaatsvinden. 
 
 

mailto:d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
mailto:j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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Voorwoord: 
Door Henk van Loon 

November   
 
November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand)[1] is de 
elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. 
De naam komt van novem, het Latijnse woord voor "negen". November was 
oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat het Romeinse 
kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen tot midden in 
de 19e eeuw wordt de maand dan ook wel als 9ber afgekort. 
 
Gebeurtenissen 
 1 november: Allerheiligen 
 2 november: Allerzielen 
 11 november: Sint-Maarten 
 
Meteorologie 
Op het noordelijk halfrond is november de derde en laatste maand van 
de meteorologische herfst, op het zuidelijk halfrond is het de derde en laatste 
maand van de meteorologische lente. 
Weerstatistieken 

 Zie Weerstatistieken november Nederland en België. 

Weerspreuken 
 Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed. 
 Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.[2] 
 November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. 
 Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap vinden het graf. 
 Wie houdt van wind, november bemint. 
 Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met Kerstmis door't 

slijk gaan. 
 Vriest het op Sint-Katrien, dan vriest het nog zes weken nadien.[1] 
 November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.[1] 

rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de Heilige Maagd 
extra gehuldigd. 

Bron: (xaveriusamersfoort.nl) 

 
 
 

NB: iedere woensdag na de mis van 09.00 uur bidden wij samen  
de Rozenkrans in onze Marthakerk. U bent van harte welkom. 

 
 
  

https://www.wikiwand.com/nl/November#citenotedjansma1
https://www.wikiwand.com/nl/Maand
https://www.wikiwand.com/nl/Gregoriaanse_kalender
https://www.wikiwand.com/nl/Latijn
https://www.wikiwand.com/nl/Romeinse_kalender
https://www.wikiwand.com/nl/Romeinse_kalender
https://www.wikiwand.com/nl/1_maart
https://www.wikiwand.com/nl/Allerheiligen
https://www.wikiwand.com/nl/Allerzielen
https://www.wikiwand.com/nl/Sint-Maarten_(feest)
https://www.wikiwand.com/nl/Noordelijk_halfrond
https://www.wikiwand.com/nl/Meteorologische_herfst
https://www.wikiwand.com/nl/Zuidelijk_halfrond
https://www.wikiwand.com/nl/Meteorologische_lente
https://www.wikiwand.com/nl/Weerstatistieken_november_Nederland_en_Belgi%C3%AB
https://www.wikiwand.com/nl/Allerheiligen
https://www.wikiwand.com/nl/Allerheiligen
https://www.wikiwand.com/nl/November#citenote2
https://www.wikiwand.com/nl/Martinus_van_Tours
https://www.wikiwand.com/nl/Kerstmis
https://www.wikiwand.com/nl/Catharina_van_Alexandri%C3%AB
https://www.wikiwand.com/nl/November#citenotedjansma1
https://www.wikiwand.com/nl/November#citenotedjansma1
https://www.xaveriusamersfoort.nl/pagina/5479/oktobermaand_-_mariamaand
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OVERZICHT  VERJAARDAGEN  VRIJWILLIGERS IN November 2021 
 
Grace Leidelmeijer    1 november 
Gerard van Dommelen    5 november 
Magdalena Dudo  15 november 
Babisan Nagarasa  16 november 
Gerard Rikkers   22 november 
Manfred Janga Mattheeuw  29 november  
 
Bidden wij voor bovengenoemde vrijwilligers dat zij een gezond en  
gezegend jaar tegemoet gaat.   

  
Vieringenoverzicht november in de H. Martha 
Vrijdag 5 november 09.00  Eerste Vrijdag Vicaris V. Wang 
Zaterdag  6 november 11.00  Doopviering Vicaris V. Wang 
Zaterdag  6 november  19.00   Vicaris V. Wang 
Zondag 7 november 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag 13 november 19.00   Vicaris V. Wang 
Zondag  14 november 09.15   D. Langerhuizen 
  13.00 Engels Afrikaans p. E. Owusu svd 
Zaterdag  20 november   Vicaris V. Wang 
Zondag  21 november 09.15   Vicaris V. Wang 
  13.00 Engels Afrikaans K. v.d. Geest svd 
Zaterdag  27 november   D. Langerhuizen 
Zondag 28 november 09.15  J. Rivadeneira 
  13.00 Engels Afrikaans p. Mazono svd 

Iedere woensdagochtend is er een viering om 09.00 uur aansluitend rozenkrans bidden 
W&C= woord- & communiedienst. 

 
Sámen een gemeenschap vormen. 
Deze titel klinkt een beetje raar. Het klinkt een beetje dubbel. Want een 
“gemeenschap” bén je als er iets gezamenlijks is. Wij als Willibrord 
geloofsgemeenschap hébben iets gezamenlijks, namelijk ons geloof en ons 
kerkgebouw. In dit kerkgebouw kómen we ook iedere week sámen.  
Waarom gebruik ik dan toch deze dubbelzinnige titel? Wij zijn toch al een 
gemeenschap? Wij kómen toch iedere week samen? 
Ja, maar om iedere week een gemeenschap te kúnnen zijn, moet er een heleboel 
“georganiseerd” worden. Denk maar eens aan een schoon kerkgebouw. Een goed 
onderhouden kerkgebouw, waarin het droog is en waarin het warm is. Een viering 
waarin iedereen een liturgieboekje heeft en waarin de liturgie begeleid wordt door 
zangers en zangeressen. Een moment waarop je een kaarsje kunt aansteken en 
waar gebeden kan worden voor de noden in onze directe omgeving. 
 
En dit alles moet “georganiseerd” zijn. Daar zijn mensen voor nodig: 
secretariaatsmedewerkers, kosters, schoonmakers, bloemversierders, mensen 
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die allerlei hand- en spandiensten verrichten. En dit alles moet weer 
gecoördineerd worden door een Beheercommissie en een Pastoraatgroep. 
 
Voor al deze organisatorische zaken vraag ik de aandacht. Wij zijn heel erg op 
zoek naar méér mensen die zich als vrijwilliger willen en kunnen inzetten voor 
onze gemeenschap. Mensen die één of meerdere momenten in de week een 
uurtje (of meer) vrij hebben om een taak(je) op zich te nemen.  
Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van de telefoon op het secretariaat op 
woensdagochtend of donderdagochtend. Het schoonmaken van de kerk op de 
tweede zaterdagochtend van de maand. Of misschien toch een iets grotere taak 
binnen de Beheercommissie of Pastoraatgroep? Er zijn echt wel een paar handjes 
meer nodig om onze gemeenschap echt tot iets gezamenlijks te maken.  
 
Heb ik jou/u wakker geschud? Neem eens een klein momentje de tijd na een 
zondagse viering om hierover met een van onze vrijwilligers vrijblijvend een 
praatje te houden achterin de kerk. Wie weet, kan ook jij/u een steentje, of liever: 
handje, bijdragen om sámen onze geloofsgemeenschap sterker en krachtiger te 
maken. 
 
Ik zie uit naar jouw/uw reactie! 
 
Gerard van Dommelen, 
Voorzitter Beheercommissie 
 
Eerste vrijdag van de maand  - Aanbidding Allerheiligste 
Vanaf maart start in de Willibrord Gemeenschap een proef voor 6 maanden om op 
elke eerste vrijdag van de maand het Allerheiligste uit te stellen en de rozenkrans 
te bidden. Vrijdag 5 november is de eerstkomende aanbidding. Komt u ook?? 
Aanvang van de aanbidding is 09.00 uur (kerk open om 08.45 uur aan de zijde 

van De Bockstraat 58)  

 

VOORBEREIDING DOOPSEL: 

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de 
gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 
Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven 
mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus 
zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke 
tempel’ (1 Petr. 2,5). 
Zie ook de website van onze parochie: 
H. Doopsel - Parochie Maria Sterre der Zee (rkdenhaag.nl) 
 
Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie? 
In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een 
keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat. 
Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor 
alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg 

https://www.rkdenhaag.nl/sacramenten/h-doopsel-2/
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gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast 
gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er 
gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit 
alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te 
besteden. 

Is de dopeling 18 jaar of ouder, vraag dan welke voorbereidingen dan van 
toepassing zijn. Aan de doop gaan dan een aantal catechese avonden vooraf. 
 
De volgende doopviering in de H. Martha (Willibrord) is zaterdag 6 november. 
 
KORTE BERICHTEN 
 

 ZINGEN BIJ EEN VAN ONZE KOREN 

Ik weet niet hoe het u is vergaan de afgelopen weken in de zondagsviering, m 
aar ik heb weer enorm genoten van de beide koren die we hebben.  
Het Marthakoor (Martino Laus) zingt nu bijna iedere zondag. Weliswaar is het 
meer ’t klassieke genre (afwisselend Latijn en Nederlands) maar wat hebben we 
fantastische stemmen in ’t koor! Natuurlijk ook een geweldige dirigent/organist die 
af en toe een nootje meezingt. Alleen voor dit koor kom je toch elke zondag naar 
de kerk! 
 
Heaven’s Touch doet ook geweldig hun best. Ze missen wat stemmen en zijn 
naarstig op zoek naar jonge aanwas om het koor te versterken. Ze zingen op de 
1ste zondag van de maand en repeteren op de donderdagavond. Aanmelden? 
Mirianella Lochan-Davelaar ontvangt je met open armen. Ze is vaak in de kerk 
aanwezig. 
 

 PAROCHIËLE ZIEKEN- EN OUDERENBEZOEKGROEPEN: 

Binnen de parochie Maria Sterre der Zee is een bezoekgroep opgericht voor 
ouderen en zieke mensen. Vrijwilligers uit deze bezoekgroep kunnen u helpen en 
begeleiden. U vindt de folder achter in uw wijkkerk. U vindt in deze folder wat de 
bezoekgroep voor u kan doen en wie de contactpersoon is aan wie u informatie 
kunt vragen. Informatie kunt u krijgen bij Harvey Lourens. 
 

 KERKSCHOONMAAK 

Ondertussen weten we het wel; elke tweede zaterdag van de maand maken ‘we’ 
de kerk schoon. Samen het pand gebruiken: Samen schoonmaken! Maar zo is het 
jammer genoeg niet. Maar een paar mensen komen trouw naar de schoonmaak 
ochtend. We kunnen best wel wat meer ‘handjes’ gebruiken. Vele handen maken 
licht werk. Met name jongeren daag ik uit om eens wat vaker te komen. Laat je 
niet kennen. Het is nog gezellig ook; in de pauze samen koffie/thee drinken terwijl 
onder de schoonmaak er muziek gedraaid wordt. De kerkschoonmaak is weer op 
13 november van 10 tot 12.30 uur, ingang De Bockstraat 58.  
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 CLEANING THE CHURCH 

Meanwhile, we know; every second Saturday of the month 'we' clean the church. 
Using the building together, cleaning together!! But unfortunately that is not the 
case. But a few people come faithfully to the cleaning morning. We can use quite 
a few more 'hands'. A matter of scheduling and making a little free time for it. 
Many hands make light work. I challenge also young people to come up more 
often. Be a sport! It is fun too; during the break we will drink coffee /tea together, 
while music is being played. The following cleaning date is November 13th at 
10.00 a.m. till 12.30 p.m. Entrance 58, De Bockstraat.  

 

 AKTIE KERKBALANS 
 

We hebben een bewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin we gemerkt 

hebben dat we door allerlei maatregelen rondom Covid-19 meer en meer op 

onszelf of een klein kringetje aangewezen zijn. Juist dán merk je dat die 

wekelijkse viering in de kerk met dat kleine groepje mensen voor verbinding 

zorgt. Juist dán merk je hoe belangrijk die ontmoeting met elkaar in de 

kerk is. 

Het thema van de Aktie Kerkbalans luidt dit jaar:  

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
Deze oproep beveel ik van harte bij u aan.  

De kerk heeft het afgelopen jaar heel veel moeite gehad om het hoofd boven 

water te houden. Vele kosten bleven doorgaan terwijl de inkomsten enorm 

daalden door heel beperkt kerkbezoek. 

Ook nu in de koude wintermaanden proberen we het kerkgebouw toch 

behaaglijk warm te krijgen, ondanks dat hele kleine groepje bezoekers dat de 

vieringen mag bezoeken. De collecteopbrengst van zo’n viering is lang niet 

toereikend om de gemaakte kosten te dekken. 

Daarom doen wij nu met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans een dringende 

oproep om gul te geven aan uw kerk. Laat uw kerk niet in de kou staan en 

geef uw kerk de nodige (financiële) middelen om dat broodnodige contact 

met de parochianen te kunnen blijven onderhouden. 

 

Doe mee met de Aktie Kerkbalans door 

ruimhartig te geven of digitaal over te maken. 
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MISINTENTIES 
Het opgeven van een misintentie is in de kerk een zeer oude traditie. Misintenties 
kunnen bijv. worden opgegeven voor overledenen, uit dankbaarheid, bij ziekte, bij 
een huwelijksjubileum, bij een verjaardag en andere gebeurtenissen. De intenties 
worden tijdens de voorbeden in de vieringen voorgelezen.  
Voor de opgave van uw misintenties kunt u terecht bij het secretariaat, woensdag 
en donderdag tussen 10.00 tot 12.30 uur. Voor misintenties  geldt een richtbedrag 
van € 10.-. U kunt een misintentie ook telefonisch opgeven. 
 
BLOEMENBUS 
Vergeet onze speciale BLOEMENBUS achterin de kerk niet met uw financiële 
bijdrage. De Bloemenbus is achterin de kerk bevestigd aan de pilaar die naar de 
uitgang leidt. Stop wat in die bus voordat u de kerk verlaat! Dan kunnen we de 
kerk weer mooi versieren. 
 

 Wilt u uw geloofsgemeenschap H. Willibrord digitaal een donatie 
geven?  

Dat kan eenvoudig door gebruik van een Tikkie. 
Zie onderstaande QR-code. 

1. Scan de QR-code met uw telefoon  

2. Volg de instructie op uw telefoon 

3. Voer gewenste bedrag in 

4. Selecteer uw bank 

5. Rond uw donatie af in uw bank-app 

 
 

Juist nu hebben we uw bijdrage hard nodig. Hartelijk dank! 
 
 
Coronaregels vanaf 25 september. 
  
We morgen weer minder dan 1,5 meter van elkaar zitten/staan. Ook het gebruik 
van een mondkapje in de kerk is geen noodzaak meer. We mogen weer als 
kerkganger (mee)zingen. En de koren mogen in volle omvang weer optreden. 
Wel zal het scherm nog gebruikt worden tijdens het uitreken van de communie.  
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Basisregels voor iedereen 

 Was vaak en goed uw handen. 
 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 
 

Allerzielen  
 
is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie.[1] Het wordt gevierd 
op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. 
Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt 
een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In 
veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt 
begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de 
overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene 
naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om 
speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in 
het vagevuur. 

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van 
Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam 
Allerzielen. 

Wanneer Allerzielen samenvalt met een zondag, heeft dit altijd voorrang op de 
zondagsliturgie. 

De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit 
Amerika, sterk in opmars. Dit is de avond vóór Allerheiligen. 

 

Allerheiligen 1 

(Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest ter 
nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Het is een jaarlijkse feestdag, die 
door Rooms-katholieken en anglicanen op 1 november gevierd wordt. In de 
Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest. In de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt 
Allerheiligen gevierd op de eerste zondag na Pinksteren, mogelijk in navolging 
van Lemuria, dat op 13 mei valt. 

De dag na Allerheiligen wordt Allerzielen gevierd. Het is aannemelijk dat men 
tijdens de kerstening van Europa het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond 

                                                 
1 Bron: Wikkipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerzielen#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Requiemmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vagevuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Cluny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odilo_van_Cluny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odilo_van_Cluny
https://nl.wikipedia.org/wiki/998
https://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halloween
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anglicaanse_Gemeenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-Orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lemuria_(festival)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerzielen
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de periode van een oorspronkelijk heidens feest Samhain dat ter nagedachtenis 
van de doden werd gehouden. In 837 riep paus Gregorius IV 1 november uit als 
de katholieke gedenkdag. 

Allerheiligen is ook een merkeldag en hierbij hoort de weerspreuk: Allerheiligen is 
een waterken of een winterken. 

Feestdag[bewerken | brontekst bewerken] 

Allerheiligen is een nationale feestdag in vele landen, 
waaronder Andorra, België, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Lito
uwen, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, San 
Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje en delen van Duitsland en Zwitserland. 
In Zweden en Finland wordt Allerheiligen gevierd op de zaterdag tussen 31 
oktober en 6 november. 

In Nederland is Allerheiligen geen nationale vrije dag, maar wel een verplichte 
feestdag in de Katholieke Kerk. In 1967 verplaatsten de Nederlandse bisschoppen 
(na ontheffing van paus Paulus VI om Allerheiligen als zondag te beschouwen), 
de verplichte feestdag naar de eerstvolgende zondag na 1 november. Voorheen 
was Allerheiligen een vrije dag die op de dag zelf werd gevierd. Sinds de 
verplaatsing werd 1 november niet meer als vrije dag gevierd. De Nederlandse 
bisschoppen hebben op de Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989 besloten om 
het hoogfeest van Allerheiligen met ingang van 1 januari 1991 weer te vieren met 
een eucharistieviering op de dag zelf, op een tijdstip waarop veel gelovigen 
aanwezig kunnen zijn.[4] Het voorschrift om zich "ook te onthouden van werken en 
bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet 
worden, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige 
ontspanning van geest en lichaam" geldt op Allerheiligen echter 
niet.[5] Allerheiligen is daarom ook niet teruggekeerd als nationale vrije dag. 

De allerheiligenmarkten worden nog steeds georganiseerd. De grootste 
allerheiligenmarkt van Nederland, met tachtig- tot honderdduizend bezoekers, 
vindt jaarlijks plaats in het Oost-Groningse Winschoten.  

In de beeldende kunst is Allerheiligen een voorstelling van heiligen om de drie-
eenheid, volgens de tekst in Openbaring 5 en 7.  Het bekende 
schilderij Aanbidding van de Drie-eenheid door de Civitas Dei van Albrecht 
Dürer bevindt zich in het Kunsthistorische museum te Wenen.  

 

Halloween - Geschiedenis2 

De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows 
Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische 
kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. 
De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus 
was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar 

                                                 
2 Bron: Wikkipedia 
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of Samhain (uitspraak Saun, dat ook het Ierse woord is geworden voor de maand 
november). 

Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. Op het eiland Groot-
Brittannië werd Halloween vooral door de Kelten gevierd, die geloofden dat op die 
dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te 
proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De 
geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door 
voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te 
weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen Groot-Brittannië 
binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die 
eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen en ook het eren van de 
doden. 

In de 9e eeuw stak een Europees christelijk gebruik de zee over en vermengde 
zich met het halloweenfeest. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen 
gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met 
krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode 
verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke 
straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te 
bespoedigen. De trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn oorsprong. 
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