
 
 
 

Aan de vormheren, pastoraal vrijgestelden, zoneploegen, catechisten, 

kerkraden en andere pastorale medewerkers van het vicariaat Vlaams-Brabant 

en Mechelen  

Mechelen, 26 augustus 2020 

Betreft: afspraken publieke eredienst 

 

Beste 

Door enkele aanpassingen en verduidelijkingen van de overheid willen we met deze brief een 

nieuwe update geven omtrent de afspraken rond de publieke eredienst. Deze hebben immers 

invloed op de organisatie van onze eerste communie. De regeling rond vormsels werd vorige 

week gecommuniceerd. 

 

1. Vanaf 1 september wordt het absoluut maximum aantal personen in het kerkgebouw 

opnieuw opgetrokken van 100 naar 200. Om het effectief maximum aantal te 

berekenen, dien je rekening te houden met de anderhalvemeterregel per persoon of 

mensen die onder één dak wonen.  

 

2. Anders dan vorige week aangegeven, moeten kinderen onder de 12 jaar wel meegeteld 

worden in dit aantal aanwezigen. 

 

3. Tot aan de communie (behalve voor de consecratie) dienen kelk en hostieschaal bedekt 

te blijven. 

 

4. Ook voor het zingen in de kerk zijn er nieuwe richtlijnen: 

 

 Solozang door één enkele cantor/voorzanger blijft toegestaan mits de cantor 5 meter 

afstand bewaart t.a.v. de gelovigen.  

 

 Samenzang (=gezamenlijk zingen door de aanwezige gelovigen) blijft tot nader order 
verboden.  

 

 Koorzang is enkel toegestaan mits men voldoet aan volgende voorwaarden: 
 

o Een koor kan de (eucharistie)viering opluisteren, op voorwaarde dat hiermee het 
max. aantal aanwezige kerkgangers niet wordt overschreden. 

o Koorzangers dienen onderling een afstand van minstens twee meter te bewaren. 
o Koorzangers bewaren een afstand van minstens vijf meter t.a.v. de kerkgangers. 
o Koorzangers staan geschrankt opgesteld en kijken allen in dezelfde richting. 



 
 
 

o Koorzangers dienen tijdens het zingen een mondmasker te dragen.  
o Voor groepen die enkel uit kinderen jonger dan 12 jaar bestaan, zijn de 

onderlinge afstand en het mondmasker voor de zangers niet van 
toepassing 

o Voor gemengde leeftijdsgroepen (zowel -12-jarigen als +12-jarigen) 
gelden wel de strengste maatregelen, en moeten alle zangers afstand 
bewaren en een mondmasker dragen tijdens het zingen. 

o Eerste communicanten zitten tijdens de eucharistie bij hun familie en vormen 
dus geen kinderkoor. 

 

 

Het volledige aangepaste draaiboek is steeds te vinden op www.kerknet.be.  

 

 

5. We krijgen veel vragen binnen over de maatregelen bij catechesemomenten. Dit wordt 

interdiocesaan bekeken. Wij communiceren de juiste maatregelen tegen midden 

september.  

 

 

Alle informatie die je via mail van ons krijgt, vind je ook terug op www.vlbm.be. 

 
Vriendelijke groeten 
 

 
An Mollemans 
Vicariaal verantwoordelijke liturgie en catechese 
an.mollemans@vlbm.be 
0478 54 72 84 
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