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Goede vrienden 

 
Op woensdag 28 oktober heeft de federale regering voor heel het land extra maatregelen 
genomen om de stijgende coronacijfers op korte termijn te doen dalen. Deze maatregelen gaan in 
vanaf donderdag 29 oktober. Gezien de ernst van de situatie vragen we alle christelijke 
gemeenschappen en christengelovigen om deze maatregelen correct na te leven. Zoals we 
schreven in onze brief voor Allerheiligen “willen wij alle christelijke gemeenschappen en christengelovigen 
oproepen om met verantwoordelijkheidszin deze vuistregel te hanteren: ga steeds voor het veiligste cijfer en voor de 
veiligste maatregel! Op korte termijn is dat de moeilijkste weg, op lang termijn de zekerste”. 
 
Volgens de laatste maatregelen kunnen alle kerkgebouwen openblijven, mits naleving van de 
gangbare veiligheidsregels (zoals handgel, mondmasker, afstand houden). Bovendien mogen 
hoogstens 40 personen (-12 jarigen niet meegeteld) in een kerkgebouw aanwezig zijn. Wat 
betekent dat voor het individuele kerkbezoek en voor de georganiseerde kerkdiensten?  
 
Uitgangspunt is dat we onze kerken met Allerheiligen en ook daarna niet wensen te sluiten.  We 
vragen alle parochies de nodige inspanningen op te brengen om de eucharistie en andere 
kerkdiensten te blijven aanbieden. Aan parochies die een eucharistie of kerkdienst van max. 40 
personen niet veilig kunnen organiseren, vragen we om de kerk toch open te houden (minstens 
op bepaalde dagen en uren).  
 
Op Allerheiligen en Allerzielen, twee belangrijke feestdagen, mogen max. 40 aanwezigen 
deelnemen aan de eucharistie of een andere kerkdienst. Onze pastorale aandacht mag echter niet 
tot deze personen beperkt blijven. We willen allen ondersteunen die in deze dagen rouwen of 
naar de kerk komen om hun dierbare overledenen te gedenken Waar praktisch mogelijk en 
corona-veilig, kunnen parochies besluiten om een bijkomende liturgische viering voor max. 40 
personen te organiseren. Echter, zelfs dan blijft het totale aantal kerkgangers nog beperkt. 
Daarom vragen we aan parochies die geen corona-veilige eucharistie of andere kerkdienst van 
max. 40 personen kunnen organiseren, om de kerk toch te blijven openhouden. Terwijl zowat alle 
ontmoetingsplaatsen verplicht gesloten zijn, verlangen mensen terecht om minstens een kerk te 
kunnen binnengaan voor een moment van persoonlijke bezinning of gebed, voor een klein ritueel 
(een kaarsje, een bloem), of voor een gebaar van solidariteit (een bijdrage voor wie het moeilijk 
heeft). Uitgerekend in deze moeilijke tijd heeft een open kerkgebouw een hoge symbolische en 
spirituele betekenis. 
 
De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor alle andere pastorale activiteiten. Alle zijn ze 
gevat door de nieuwe normen en vooral door de dringende oproep om niet-essentiële 
verplaatsingen of ontmoetingen te schrappen. Vanaf nu is de regel opnieuw: zoveel mogelijk 
thuis werken en digitaal vergaderen of overleggen. We vragen u nadrukkelijk om dat in de 
komende weken voor alle pastorale vergaderingen en activiteiten te doen. Kom digitaal samen, 
neem telefonisch contact, voer individuele gesprekken al wandelend in open lucht. Kan u de 
corona-veiligheid niet garanderen van een vergadering of een activiteit die misschien minder 



dringend is, dan kan u die beter uitstellen. Kan een overleg niet digitaal doorgaan en ook niet 
uitgesteld worden, zorg dan voor een voldoende grote ruimte en respecteer de regels van 
anderhalve meter en van hygiëne. Het bisdom Antwerpen is sinds deze week ook herbegonnen 
met de livestreaming van o.a. de dagelijkse eucharistieviering en een inhoudelijk aanbod (via 
Kerknet Bisdom Antwerpen). 
 
Op deze nieuwe maatregelen staat geen eindterm.  Dat hangt af van de onvoorspelbare 
ontwikkeling van de coronacijfers. Veel gemeenschappen en pastorale medewerkers gaan 
opnieuw een onzekere tijd tegemoet. De bisschop en zijn beleidsteam willen alle medewerkers 
alvast goede moed, soepelheid en volharding wensen. Dank om contact te houden met families 
die lijden onder de gevolgen van coronavirus, die bang zijn voor overlevingskansen van een 
gezinslid of die rouwen om het sterven van een geliefde.  Ondertussen blijven we bidden met 
woorden uit de Schrift: ‘Ik ben zo arm, ik ben zo ellendig, o God, kom spoedig naar mij toe: U bent mijn 
helper en bevrijder, wacht toch niet langer, Heer’ (Ps 70,6). 
 
 

 
Bisschop van Antwerpen 

 


