
 
 

Persbericht: 

Het kerstverhaal blijft, ook in coronatijd 
Bisschoppen brengen videoboodschap uit, regionale tv-stations zenden kerstvieringen uit, klokken 

luiden op Kerstmis om 12 uur in heel het land. 

 

Kerstmis vieren in de kerken is vanwege corona in ons land dit jaar op vele plaatsen onmogelijk. En 

waar het kan, is het met amper vijftien. Maar media bieden een extra ruim aanbod aan vieringen 

aan om mee te volgen. De bisschoppen van ons land publiceren een gezamenlijke 

(video)kerstboodschap. En ze stellen voor op Kerstmis om 12 uur ’s middags alle klokken te luiden.  

Naast de vaste uitzendingen op VRT - Radio 1 om 10 uur en Eén om 11 uur – zenden op Kerstmis ook 
heel wat regionale tv-stations een viering uit. Kerknet, de portaalsite van de katholieke 
kerkgemeenschap in Vlaanderen, biedt meerdere livestreams aan. 

Regionale tv zendt kerstvieringen uit 
- In West-Vlaanderen is er op Focus-WTV op kerstavond (om 17 uur) een wake vanuit de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Brugge, met bisschop Lode Aerts. Heruitzending op kerstdag (om 11 uur).  
- RTV zendt op kerstavond (om 17.10 uur) de eucharistie uit vanuit de Sint-Janskerk in Mechelen met 
de bisschoppen Johan Bonny en Koen Vanhoutte. 
- De Oost-Vlaamse zenders AVS en TV-Oost zenden op Kerstmis (om 10 uur) de eucharistie uit die in 
de kapel van het Universitair Ziekenhuis in Gent wordt gevierd. Bisschop Lode Van Hecke gaat voor, 
samen met ziekenhuishoofdaalmoezenier Bert Vanderhaegen. Ook mee te volgen via Kerknet, 
bisdom Gent.  
- Op kerstdag (om 10 uur) brengt TV Limburg de eucharistieviering vanuit de Sint-
Quintinuskathedraal in Hasselt met bisschop Patrick Hoogmartens als voorganger.  
- Bisschop Koen Vanhoutte gaat op Kerstmis voor in de Sint-Martinusbasiliek in Halle. De viering 
wordt op RINGtv uitgezonden om 12 uur. 
Daarnaast zijn er de livestreams van parochies en andere lokale gemeenschappen via het internet. 
Ook bisschop Johan Bonny gaat via dit kanaal op Kerstmis voor, in een viering vanuit de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwkathedraal (om 10 uur en in de Engelstalige viering om 17.30 uur). Te volgen via 
Kerknet, bisdom Antwerpen. 

Gezamenlijke videoboodschap bisschoppen 
De bisschoppen van België brengen in deze uitzonderlijke tijd een gemeenschappelijke 
kerstboodschap uit op videclip via Kerknet, in print (pdf) en in Kerk en Leven. Ze onderstrepen erin 
dat ook al valt er deze dagen veel weg, het kerstverhaal onverminderd overeind blijft. De 
bisschoppen: Het zal geen kerstfeest zijn zoals andere jaren. Het coronavirus laat het niet toe, 
jammer. We voelen ons bijzonder verbonden met alle gezinnen die in het voorbije jaar een familielid 

https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/video/kerstwens-van-kardinaal-de-kesel-en-de-bisschoppen-van-ons-land
https://www.kerknet.be/sites/default/files/Kerstwens%20kardinaal%20en%20bisschoppen.pdf


of vriend verloren ten gevolge van het corona-virus. Dat verlies zal in de komende weken extra pijnlijk 
aanvoelen. En toch: de kerststal blijft dezelfde. Alle vertrouwde figuren staan er opnieuw.  

Klokken luiden op Kerstmis in heel het land 
In deze stille kersttijd stellen de bisschoppen voor op Kerstmis om 12 uur ’s middags de klokken te 
luiden in alle kerken van ons land. Als een signaal van troost en hoop, vooral voor wie getroffen 
wordt door het coronavirus en wie hun nabij zijn. Als een hart onder de riem van wie strijden tegen 
het coronavirus, vooral de zovelen in de zorg. Als een signaal van verbondenheid in heel de 
samenleving. Ook in deze coronapandemie mag de kerstboodschap klinken: Dat God ons in zijn 
menslievendheid nabij is, dat Jezus ons menselijke bestaan komt delen, dat de Geest ons optilt uit 
angst en onzekerheid, dat wij kunnen groeien in solidariteit met de armen. 
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