
 
 
Persbericht: 

Kerk en christenen in coronatijden 
Belgische bisschoppen lanceren online-bevraging 
 
Het coronavirus overviel ons allemaal. De hele wereld stond en staat voor dezelfde ongeziene 
crisis met enorme gevolgen. Meer dan eens was in ons land te horen of te lezen: waar is de 
katholieke Kerk, waar zijn de christenen? Waar zien we ze aan het werk in deze uitzonderlijke 
coronatijden?  
Nochtans is er heel wat gebeurd, geïnspireerd door het Evangelie. En dat binnen en buiten de 
kerkelijke structuren, individueel, in kleinere of grotere groep, in parochies en elders en niet 
het minst in de christelijke instellingen en organisaties in ons land, waaronder de vele 
ziekenhuizen, de woonzorgcentra en het onderwijs. 
Vaak hebben christenen zich ook gewoon ingeschakeld in initiatieven die al dan niet van hen 
kwamen, zonder de behoefte te voelen om zich te profileren, maar toch duidelijk persoonlijk 
gemotiveerd vanuit Jezus’ boodschap. 
 
Enquête  
Terwijl de coronapandemie nog volop woedt, willen de Belgische bisschoppen toch reeds een 
eerste evaluatie op gang brengen. Ze willen daarbij vooral proberen zicht te krijgen van op 
welk veld er gewerkt is. En wat de band is met het Evangelie. Om er conclusies voor 
toekomstige beleidskeuzes te kunnen uit trekken. 
De bisschop van Gent, Lode Van Hecke en de bisschop van Luik, Jean-Pierre Deville, 
initiatiefnemers van deze enquête: “Met deze bevraging willen we vooral peilen naar welke 
vormen van engagement positief uitvielen en voor herhaling vatbaar zijn, naar waar we beter 
geen energie meer in steken en naar wat vanuit het Evangelie had kunnen gedaan worden, 
maar niet is gebeurd en waarom niet. We vragen ook met welke Kerk men naar buiten wil 
treden. En nog fundamenteler stellen we de vraag waarop onze christelijke hoop wezenlijk 
steunt. Bovendien kan worden aangegeven wat we best prioritair aan politici voorleggen bij 
een nieuwe golf in deze pandemie. We hopen in ieder geval dat velen van deze bevraging 
zullen invullen. De resultaten zullen hopelijk mee richting kunnen geven aan de toekomstige 
beleidskeuzes van onszelf en onze collega-bisschoppen.” 
  
Praktisch 
De bevraging loopt van 28 september tot 31 oktober online via Kerknet en Cathobel en wordt 
via diverse andere kanalen verder verspreid.  
Iedereen die dat wenst, kan erop antwoorden, individueel of in groep. 
Het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie verwerkt de input, conform de GDPR-
wetgeving.  
 



De link naar de enquête op Kerknet: www.kerknet.be/bevraging-coronatijden 
Rechtstreekse link naar de enquête: https://enquete.interdio.be/ 
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