
 
 
Mededeling: 

Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring 
 
Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat 
ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel alleen 
nog kan plaats vinden in heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele 
nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar. 
 
Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats 
en dit eveneens in heel beperkte kring. 
 
Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen 
die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding 
van de coronapandemie. 
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Katholieke Kerk luidt elke zondag klokken tot einde corona-epidemie 

De Belgische bisschoppen vragen dat vanaf komende zondag, 22 maart, tot het einde van de 

corona-epidemie elke zondag de klokken van alle katholieke kerken in ons land samen luiden 

van 9.55 uur tot 10 uur. Met dit samen luiden van de klokken wil de katholieke gemeenschap 

van ons land eenieder in deze moeilijke periode een hart onder de riem steken, in het 

bijzonder de zieken en allen die zich voor hen inzetten. Tevens is het een oproep tot gebed. 

Want ook al kunnen christenen tijdelijk niet fysiek samen bidden, individueel of in het gezin 

kan het uiteraard onverminderd. 

 

 

 

 

 

 

L'église catholique sonne les cloches tous les dimanches jusqu'à la fin de la pandémie de 

Corona 

Les évêques belges demandent qu'à partir du dimanche 22 mars prochain et jusqu'à la fin de 

la pandémie de Corona, toutes les églises catholiques de notre pays fassent sonner les cloches 

chaque dimanche de 9h55 à 10h. En cette période difficile, la communauté catholique de 

notre pays veut ainsi donner un signe d’encouragement en particulier aux malades et à tous 

ceux qui sont à leur service. C'est aussi un appel à la prière. Car si les chrétiens ne peuvent 

momentanément plus prier ensemble physiquement, la prière individuelle ou en famille reste 

possible.  

 


