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gegevens bedrijven, extra tekst en logo’s.

JANUARI

1. Nieuwjaarsdag
Feestelijk begin van het nieuwe jaar, in landen 
die de westerse kalender gebruiken. 
Met wederzijdse gelukwensen en goede voor-
nemens.

6. Driekoningen - Epifanie
Christendom Drie wijzen uit het Oosten be-
groeten de pasgeboren Jezus in Bethlehem. 
Zij geven wierook, mirre en goud.

7-8. Kerstmis
Russisch Orthodox Christendom

14. Nieuwjaar
Oosters Orthodox Christendom 

19. Wereldreligiedag
Internationaal Sinds 1950 worden jaarlijks op 
de derde zondag in januari priesters van alle 
religies in het zonnetje gezet.

27. Holocaust Memorial Day
Internationaal De Verenigde Naties besloten 
in 2005 om 27 januari – in 1945 de dag waarop
het Russische Rode leger het concentratie-
kamp Auschwitz bevrijdde – aan te merken als 
Holocaust gedenkdag.

29. Vasant Panchami
Hindoeïsme Hindoes beginnen met het op- 
bouwen van de Holika, de brandstapel die het 
kwade symboliseert en met Holikâ Dahan (9 
maart) in brand wordt gestoken.

FEBRUARI

14. Valentijnsdag
Internationaal Een bloemengroet of kaartje 
voor iemand op wie men bijzonder gesteld of 
verliefd is. 

15. Parinirvana - Nirvanadag
Boeddhisme Mahayana-boeddhisten herden-
ken het sterven van de Boeddha als moment 
waarop het nirvana wordt bereikt. 
Boeddhisten bezoeken de tempel en medi-
teren.

21. Sint Piter
Grou De enige plaats in Nederland waar 
Sinterklaas niet komt. In het vroegere vissers-
dorp komt zijn collega Sint Piter, genoemd 
naar Sint Petrus, de beschermheilige van de 
vissers. Hij komt aan op de zaterdag voor zijn 
verjaardag (15 februari). 

21. Maha Shivarâtri - Nacht van Shiva * 
Hindoeïsme Dit feest ter ere van Shiva, god 
van de verandering, wordt in de tempel 
gevierd tijdens de nacht die voorafgaat aan 
nieuwe maan. Shiva danste om de wereld van 
de duisternis te redden.

23-25. Carnaval
Christendom Een uitbundig, drie dagen 
durend, volksfeest voor het begin van de 
Vastentijd.

25. Xin-Nian - Chinees Nieuwjaar (4717)
China en andere Oost-Aziatische landen
Het Nieuwjaarsfeest duurt twee weken en 
wordt afgesloten met het ‘Lantaarnfeest – 
Deng Jie’.
Per jaar staat een ander dier uit de dierenriem 
centraal; 4716 is het jaar van de rat.

26. Aswoensdag
Christendom Eerste dag van de 40 dagentijd 
of vastentijd ter voorbereiding op Pasen.
Rooms-katholieken krijgen een kruisje van as 
op het voorhoofd.

MAART

6. Wereldgebedsdag
Christendom Wereldwijd wordt stilgestaan bij 
de invloed van gebed en actie op de omge-
ving van mensen.

8. Internationale Vrouwendag

9. Holikâ Dahan *
Hindoeïsme Op de laatste dag van het hin-
doejaar wordt de op 29 januari opgebouwde 
Holikâ, symbool van het kwaad, verbrand.

10. Poeriem - Lotenfeest
Jodendom Feest ter herinnering aan de 
redding van het Joodse volk door ingrijpen 
van koningin Ester. Er wordt gezongen en 
gedanst, kinderen zijn verkleed als koningen, 
koninginnen of landlopers.

10. Holi Phagua - Nieuwjaar (2077) *
Hindoeïsme Het nieuwjaarsfeest van de 
hindoes is een feest van eenheid, gelijkheid 
en tevens lentefeest. Men bestrooit elkaar 
met gekleurd poeder en besprenkelt elkaar 
met water (abir) en parfum. 
In Suriname een nationale feestdag.

11. Biddag voor Gewas en Arbeid
Christendom In Protestantse kerken wordt 
‘s avonds gebeden voor welslagen van oogst 
en werk. 

20. Nevruz
Koerden, Iraniërs & Irakezen (1396), Bahá’i 
Gemeenschap (173) Volgens de oude Per-
zische kalender begint met de lente het 
nieuwe jaar.

21. Internationale dag tegen racisme en 
discriminatie
Internationaal Ingesteld door de Verenigde 
Naties na de moord op 69 Zuid-Afrikanen. Zij 
namen op 21 maart 1960 deel aan een vreed-
zame demonstratie tegen de pasjeswet.

22. Lailat-ul-Meraj *
Islam Herdenking van de nacht waarin de 
profeet Mohammed van Mekka naar Jeruza-
lem reist en zijn daaropvolgende reis naar de 
hemel.

APRIL

2. Râmnavmi *
Hindoeïsme Geboortedag van Ram/Rama, 
de zevende incarnatie van Vishnu, volgens 
hindoes de ideale mens en koning. 
In tempels worden speciale diensten ge-
houden waarbij uit de Ramayana wordt 
voorgelezen.

5. Palmpasen
Christendom Op deze zondag wordt het ver-
haal van Jezus’ intocht in Jeruzalem verteld. 
Kinderen lopen in een optocht met zelfge-
maakte Palmpasenstokken.

8. Hana Matsoeri - Bloemenfeest
Boeddhisme Mahayana-boeddhisten herden-
ken jaarlijks op deze dag de geboorte van 
Boeddha. Kinderen dragen bloemen in hun 
haar ter ere van Boeddha en de komst van de 
lente.

9-10 en 15-16. Pesach
Jodendom Met het joodse paasfeest wordt 
de uittocht uit Egypte herdacht. Wordt met 
veel rituelen in familiekring gevierd.

9. Witte Donderdag
Christendom In Protestantse kerken wordt 
de laatste avondmaaltijd van Jezus met zijn 
twaalf leerlingen herdacht.

10. Goede Vrijdag
Christendom Herdenking van kruisiging en 
sterven van Jezus Christus.

12-13. Pasen
Christendom Pasen is de belangrijkste chris-
telijke feestdag. Christenen vieren de op-
standing van Jezus uit de dood.

12-13. Vlöggeln
Ootmarsum Paasritueel waarbij acht Poas-
kearls onder het zingen van (afwisselend) 
twee paasliederen door Ootmarsum trekken, 
gevolgd door een lange sliert inwoners en 
andere belangstellenden.

21. Jom Hasjoa - Dag van de vernietiging 
Jodendom Herdenking van de Holocaust, de 
moord op 6 miljoen joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

23. Çocuk Bayrami - Feest van de kinderen
Turkije In 1920 kwam in Ankara het eerste 
onafhankelijke parlement bijeen. Atatürk riep 
deze dag uit tot dag voor het kind. Wordt ook 
in Nederland gevierd.

24. Begin van de Ramadan * 
Islam In de negende maand van het islami-
tische jaar, de ‘maanmaand’, vasten moslims 
van zonsopgang tot zonsondergang. 
Kinderen tot twaalf jaar, zwangere en zogende 
vrouwen, zieken en reizigers zijn vrijgesteld; zij 
kunnen het later inhalen. De Ramadan eindigt 
op 23 mei met het Suikerfeest

27. Koningsdag
Nederland, Ned. Antillen, Aruba 
Verjaardag van de koning der Nederlanden, 
Willem Alexander. In veel steden worden 
vrijmarkten gehouden

MEI

1. Internationale Dag van de Arbeid
Wordt sinds 1889 gevierd.

4. Nationale Dodenherdenking
Nederland Slachtoffers van de Tweede Werel-
doorlog (1939-1945) en van alle oorlogshan-
delingen en vredesmissies sindsdien worden 
herdacht. Om 20.00 uur is het twee minuten 
stil.

5. Nationale Bevrijdingsdag
Nederland Viering van het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Wordt ook wel ‘Dag 
van de Vrijheid’ genoemd. Vrijheid, demo-
cratie, mensenrechten en grondwet staan 
centraal. Met Bevrijdingsfestivals in Amster-
dam en in de provinciehoofdsteden.

8. Wesak - Boeddhadag
Boeddhisme Wereldwijd herdenken Therava-
da-boeddhisten de geboorte, verlichting en 
dood van de Boeddha. Ze vasten, gaan naar 
de tempel en brengen offers.

21. Hemelvaartsdag
Christendom Veertig dagen na Pasen vieren 
de christenen de hemelvaart van Jezus.

23-25. Eid-al-Fitr - Suikerfeest *
Islam Driedaags feest aan het einde van de 
Ramadan, de vastenperiode. Moslims wensen 
elkaar geluk en er wordt veel zoetigheid ge-
geten.

29-30. Sjawoe’ot - Wekenfeest
Jodendom Oogstfeest waarop huizen en sy-
nagogen met bloemen, fruit en groen worden 
versierd. Tevens herdenking van de ontvangst 
van Wet en Tien geboden door Mozes op 
berg Sinaï.

31 mei-1 juni. Pinksteren
Christendom Vijftig dagen na Pasen wordt ge-
vierd dat de leerlingen van Jezus de Heilige 
Geest ontvingen. Tevens markering van het 
begin van de kerk.

* In islam, hindoeïsme en boeddhisme wordt het begin van de meeste feestdagen bepaald door de stand van de maan. De diver-
se gemeenschappen in Nederland gaan uit van de maanstand in de verschillende landen, waardoor het begin van het feest kan 
verschillen.
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2020
JUNI

12-14. Bonifatiusdagen 
Dokkum Jaarlijkse bedevaart, viering, proces-
sie en ontmoeting van het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden.

20. Wereldvluchtelingendag
Internationale VN-Dag met aandacht voor het 
lot van vluchtelingen en ontheemden.

21. Wereldhumanismedag
De langste dag van het jaar is gekozen tot 
internationale dag van het humanisme.

JULI

1. Ketikoti
Suriname Feestdag ter herdenking van de 
afschaffing van de slavernij in 1863. Wordt ook 
in Nederland gevierd.

30-31. Eid-ul-Hadj
Islam Tenminste één keer in hun leven vieren 
moslims het Offerfeest in de heilige plaatsen 
Mekka en Medina. De bedevaart verloopt met 
vaste rituelen die verwijzen naar het leven en 
handelen van de Profeet.

31 juli-2 augustus. Eid-al-Adha - Offerfeest *
Islam Op het belangrijkste feest van de islam 
wordt herdacht dat Ibrahim zijn zoon Ismaël 
aan God moest offeren. Maar God stuurde 
een schaap als slachtoffer. Daarom wordt op 
dit feest een offerdier geslacht. Het vlees 
wordt verdeeld onder armen, familieleden en 
vrienden. Een derde deel houdt men zelf.

AUGUSTUS

3. Raksha Bandhan *
Hindoeïsme Met enig ceremonieel doet 
men een beschermingskoord (rakhi) om de 
pols van degene op wiens bescherming men 
rekent.

12-13. Krishna Janamashtmi *
Hindoeïsme Viering van de geboortedag 
van Krishna, die met Ram de meest vereerde 
incarnatie van Vishnu is.

15. Maria Hemelvaart
Christendom In de Rooms-Katholieke en 
Oosters-Orthodoxe (28 augustus) kerken de 
feestdag van de opneming van Maria in de 
hemel.

20. Muharram - Islamitisch Nieuwjaar 
(1442) *
Islam In het jaar 622 emigreerde de profeet 
Mohamsoekmed met ongeveer 70 mannen en 
hun gezinnen van Mekka naar Medina. Deze 
verhuizing, de hidjra, werd het begin van de 
islamitische tijdrekening.

28. Bommen Berend - Gronings Ontzet
Groningen Jaarlijkse viering die herinnert aan 
het mislukte beleg van de stad door de bis-
schop van Münster (Bommen Berend) in 1672.

29. Asjoera *
Islam Op de 10e dag van de eerste maand 
van de islamitische tijdrekening wordt pas 
echt nieuwjaar gevierd. De naam van de 
feestdag verwijst naar de speciale soep die na 
een dag van vasten wordt gegeten.

SEPTEMBER

19-20. Rosj Hasjana - Joods Nieuwjaar (5781)
Jodendom In de synagoge aangekondigd 
met het blazen op de sjofar, de ramshoorn. 
Hierna volgen dagen van inkeer en bezinning 
tot Grote Verzoendag (28 september).

21. Internationale Dag van de Vrede
In 1981 ingesteld door de Verenigde Naties 
met als doel: wereldwijde wapenstilstand en 
geweldloosheid.

28. Jom Kippoer - Grote Verzoendag
Jodendom Dag van de verzoening met de 
schepper en de naaste. Joden vasten de hele 
dag en bidden en smeken in de synagoge om 
vergeving van hun zonden.

OKTOBER

2. Internationale Dag van de Geweld-
loosheid
De geboortedag van Mahatma Gandhi (1869) 
is door de Verenigde Naties opgedragen aan 
de boodschap van geweldloosheid.

3-9. Soekot - Loofhuttenfeest 
Jodendom Herdenking van het veertig jaar 
durende verblijf in hutten in de woestijn. Vaak 
wordt een hut in de tuin gemaakt, waarin men 
in deze periode woont en eet. 
Op de eerste twee dagen van Soekot wordt 
niet gewerkt.

4. Werelddierendag
Op de sterfdag van Franciscus van Assisi 
wordt overal ter wereld stilgestaan bij de 
rechten van de dieren in onze samenleving.

11. Simchat Tora - Vreugde der Wet
Jodendom Een vrolijke viering waarbij ge-
dankt wordt voor de Tora (de Wetten). Met de 
Tora op de arm gaat men al dansend door de 
synagoge.

19. Geboortedag van Bahá’u’lláh 
Bahá’i Gemeenschap Feestelijke herden-
king van de geboortedag van Bahá’u’lláh, de 
grondlegger van de jongste onafhankelijke 
wereldreligie: het Bahá’i geloof.

29. Id-ul-Maulid *
Islam Geboortedag van de profeet Moham-
med omstreeks 570 van de christelijke jaar-
telling. 
Deze dag wordt uitbundig gevierd, er wordt 
speciaal (zoet) eten klaargemaakt en de ge-
lovigen gaan ‘s avonds naar de moskee.

31. Hervormingsdag
Christendom Herdenkingsdag in verschillende 
protestantse kerken. Staat in het teken van 
Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 protest-
stellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk 
op de deur van de Slotkapel te Wittenberg 
spijkerde.

NOVEMBER

1. Allerheiligen
Christendom In de Rooms-Katholieke kerk 
worden alle heiligen vereerd en herdacht.

2. Allerzielen
Christendom In de Rooms-Katholieke kerk 
worden de zielen van overledenen herdacht.

4. Dankdag voor Gewas en Arbeid
Christendom De protestante kerkgemeen-
schap dankt God voor de verkregen oogst en 
de gedane arbeid.

9. Herdenking Kristallnacht (1938)
Internationale dag tegen fascisme en anti-
semitisme.

11. Sint Maarten
Nederland Viering van de naamdag van de 
heilige Sint Martinus. In Nederland gaan 
kinderen met lampionnen zingend langs 
huizen, waarvoor ze meestal snoepgoed 
krijgen.
Nederlandse Antillen Nationale feestdag op 
Sint Maarten.

14. Divali - Lichtjesfeest *
Hindoeïsme Belangrijkste feest van de hin-
does, gewijd aan Lakshmi, godin van geluk en 
licht, rijkdom en voorspoed. Als symbool voor 
de overwinning van het goede op het kwade, 
van het licht op de duisternis worden thuis 
Diya’s (olielampjes) aangestoken.

20. Internationale Dag van de Rechten van 
het Kind
Een dag om te herinneren dat kinderen spe-
ciale rechten hebben.

29. Eerste zondag van Advent
Christendom Advent is een periode van vier 
zondagen voorbereiding op het Kerstfeest, 
een tijd waarin de komst en wederkomst van 
Jezus Christus wordt verwacht.

DECEMBER

5. Sinterklaasavond
Nederland Op Sinterklaasavond wordt in 
Nederland de ‘verjaardag’ van Sint Nicolaas 
gevierd. Een feest met cadeaus en surprises, 
vooral gericht op kinderen.

7. Nationale Vrijwilligersdag
Nederland Landelijk worden groepen vrij-
willigers in het zonnetje gezet.

10. Dag van de Mensenrechten
Internationaal Op 10 december 1948 stelden 
de Verenigde Naties de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens vast. 
Overal ter wereld worden manifestaties voor 
de mensenrechten georganiseerd.

11-18. Chanoeka - Lichtfeest - 
Inwijdingsfeest
Jodendom Feest van de inwijding van de 
tempel in Jeruzalem, 2200 jaar geleden. Een 
wonder maakte dat de olie, genoeg voor één 
dag, acht dagen bleef branden, de voorge-
schreven periode om de tempel weer te 
mogen gebruiken. Daarom brandt acht dagen 
lang steeds een kaarsje meer in de Chanoeka. 
Een vrolijk feest met zoetigheid en 
cadeautjes.

13. Wereldlichtjesdag
Internationaal Elke tweede zondag in decem-
ber worden wereldwijd ’s avonds kaarsjes 
aangestoken ter nagedachtenis aan overleden 
kinderen.

18. Internationale Dag van de Migranten
Op deze dag wordt wereldwijd aandacht 
besteed aan de positie van migranten. 

21. Dong Zhi - Winterzonnewende 
China en andere Oost-Aziatische landen
Feest dat ook ‘De dag waarop de lente wordt 
aangekondigd’ wordt genoemd. De hele 
familie komt bij elkaar en vereert de voor-
ouders.

25-26. Kerstmis
Christendom Geboortefeest van Jezus van 
Nazareth. In veel huizen staat een versierde 
kerstboom, een voorchristelijke traditie, en/of 
een kerststal.

31. Oudejaarsavond
De laatste dag van het jaar in landen die de 
westerse kalender hanteren wordt ‘s avonds 
veelal met familie en/of vrienden gevierd. 
Middernacht wordt er massaal vuurwerk af-
gestoken.

* In islam, hindoeïsme en boeddhisme wordt het begin 
van de meeste feestdagen bepaald door de stand van de 
maan.  De diverse gemeenschappen in Nederland gaan uit 
van de maanstand in de verschillende landen, waardoor 
het begin van het feest kan verschillen.
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Geloven in Samenleven
www.geloveninsamenleven.nl

Katholiek Steunpunt 
Maatschappelijk Activeringswerk
www.solidairfriesland.nl
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Platform Levensbeschouwing
in Kleurrijk Fryslân
www.kleurrijkfryslan.org

Protestantse Kerk in Nederland
www.pkn.nl

Protestants Centrum GVO
www.pcgvo.nl
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