
MONUMENT VOOR ONZE ONGEDOOPTE OVERLEDEN KINDEREN 
 

Na de viering van Allerzielen heeft pastoor Jan de Waal 
namens onze parochie een monument ingezegend voor 
onze ongedoopte overleden kinderen. Ook voor de 
kinderen die door een te vroege geboorte overleden zijn 
in een ziekenhuis. Het monument staat bij de 
begraafplaats waar onze kleine kinderen liggen, bij de 
Calvarieberg.  
Tot ongeveer 1960 werden ongedoopte overleden 
kinderen vaak in ongewijde aarde begraven. Ze kregen 
geen gedenkteken of naam en werden meestal buiten of 
aan de rand van het (gewijde) kerkhof begraven. Ook in 
onze parochie is dit in het verleden enkele keren gebeurd. 
Dit heeft veel verdriet veroorzaakt bij de achterblijvende 
ouders. Om de naam van deze kinderen in ere te houden, 
heeft de parochie dit monument onthuld en ingezegend. 

Het idee dat ongedoopte kinderen niet rechtstreeks in de hemel zouden worden opgenomen, is 
intussen al lang achterhaald. De kerk heeft hiervoor officieel spijt betuigd. In het verleden heeft de 
nadruk te veel gelegen op de sacramentele doop, dit wil zeggen het dopen met water als het kind 
geboren was. Maar de kerk kende ook een doop van begeerte: als de ouders het vaste voornemen 
hadden om hun kind te laten dopen dan was het in deze zin gedoopt en had het in gewijde aarde 
begraven kunnen worden. Deze opvatting heeft toen onvoldoende aandacht gekregen. De paus heeft 
nu duidelijk gesteld dat "het buitensluiten van onschuldige kinderen uit het paradijs in tegenspraak is 
met de bijzondere liefde die Christus voor de kleinsten koestert".  
Omdat het verlies van een kind nooit went en om de ongedoopte overleden kinderen in onze 
parochie te herdenken, is op Allerzielen bij de begraafplaats voor kleine kinderen een monument 
geplaatst met de tekst: 'Voor altijd in ons hart'.  
 
Enkele foto's van de inzegening zijn geplaatst op onze website. 
(www.andreasparochie.nl/Organisatie/Fotogalerij) 
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