Pastores, parochies en kerkraden
Verantw. gemeenschapsopbouw (en coördinatie)
Verantw. liturgie en gebed

Goede vrienden
Vanaf vandaag, 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het vieren gewijzigd. De regering heeft haar
ministerieel besluit gisteren 30 juni 2020 gepubliceerd waarin ook aanpassingen staan voor de publieke uitoefening van de eredienst.. De bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding daarvan ook
hun draaiboek aangepast. We staan er op om jullie dit ook te laten weten.
Alle maatregelen op een rijtje:
1. Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door
maximum 200 personen per gebouw. Vanaf 1 augustus mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 400 personen per gebouw.
2. De regel van 10m² per persoon valt weg om het toegelaten aantal personen per gebouw
te bepalen.
3. Alle andere eerder geldende voorwaarden blijven onverminderd van kracht:
▪ Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder
hetzelfde dak wonen;
▪ Verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
▪ Handhygiëne bij in- en uitgangen.
Volgende websites worden actueel aangepast aan de geldende richtlijnen. Blijf hen zeker
consulteren. Deze linken kunnen daarbij handig zijn:
▪ Het integrale draaiboek van de bisschoppenconferentie is online terug te vinden:
https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerkhervatting-publieke-vieringen-300720
▪

Blijft u met vragen zitten? Consulteer dan zeker ook onze Ad Valvas en Frequently
Asked Questions (FAQ). Deze worden ook dagelijks aangepast.
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronacrisis-ad-valvasfaq?microsite=203

▪

En alle publicaties in verband met het heropstarten van de vieringen zijn gebundeld
onder de pagina: “Terug naar de mis?”:
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/terug-naar-de-mis?microsite=203
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Hebt u hierbij nog vragen of bedenkingen, of kan u nog ondersteuning gebruiken?
Neem dan gerust contact met uw vicariaat of dekenaat.
VICARIAAT ANTWERPEN
vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be
0465/03.16.52

VICARIAAT KEMPEN
vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be
03/500.00.18.

Vrede en alle goeds

Bart Paepen
Bisschoppelijk vicaris Antwerpen

Wim Selderslaghs
Bisschoppelijk vicaris Kempen

