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TUSSENTIJDSE UPDATE CORONAMAATREGELEN PUBLIEKE EREDIENST 

Nu we allen de puzzel aan het leggen zijn voor de vieringen van de Goede Week, geven we 

je een update na de beslissingen van het Overlegcomité op 5 maart. We zetten de nieuwe 

informatie voor je op een rij en geven enkele suggesties mee.  

Eerst herinneren we eraan dat voor de erediensten die binnen plaatsvinden, het maximum van 

15 aanwezigen blijft behouden, kinderen jonger dan 13, voorganger en organist niet 

meegeteld. De intussen gekende hygiënische maatregelen zoals social distancing en het ter 

beschikking stellen van alcoholgel blijven uiteraard ook van kracht. 

 

1. UITVAARTEN 

Sinds maandag 8 maart kan men op een uitvaartdienst binnen afscheid nemen 

met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter (kinderen tot 

en met 12 jaar en de voorganger van de eredienst alsook de medewerkers van de 

uitvaartverzorger dienen in dit aantal niet meegerekend te worden). 

 

2. EERSTE COMMUNIEVIERINGEN 

We gaven op 11 februari reeds aan dat eerste communievieringen in grote groepen best 

naar het najaar verplaatst worden. Gezien de geringe mogelijkheid tot samen vieren in de 

komende tijd, raden we aan alle eerste communievieringen uit te stellen naar het najaar.  



 
 

 

 

3. ENKELE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE LITURGIE VAN DE GOEDE WEEK 

 

 Palmtakjes die in de viering van Palmzondag werden gezegend, kunnen ook na de viering 

aan de gelovigen worden uitgedeeld, steeds rekening houdend met de algemene 

maatregelen. Men kan hierbij een kaartje of een gebedstekst voorzien. 

 In de Witte Donderdagviering wordt omwille van de veiligheidsmaatregelen geen 

voetwassing voorzien. 

 Bij een eenvoudige kruishulde respecteert men de nodige afstand tussen de gelovigen. De 

kruishulde gebeurt zonder aanraking van het kruis (met een buiging). 

 

4. ONDER VOORBEHOUD: VERSOEPELINGEN VANAF APRIL 

De versoepelingen waarover we spreken in dit deel zijn alle onder voorbehoud en 

afhankelijk van de coronacijfers in ons land. Hierover wordt door het Overlegcomité pas 

definitief beslist op 26 maart.  

Vanaf 1 april, Witte Donderdag, wordt het onder voorbehoud mogelijk dat aan erediensten 

die buiten plaatsvinden maximaal 50 gelovigen deelnemen (met mondmasker, afstand …) 

Voor wie overweegt buiten een liturgische viering te houden, is het goed om met 

volgende zaken rekening te houden: 

 

 Ga op zoek naar buitenlocaties die het meest geschikt zijn voor liturgie, zoals bij een 

bedevaartsoord, bij een heiligdom, een tuin bij een klooster of pastorie, of een speelplaats. 

 Zoek vooral privé-locaties. Indien er toch een geschikte openbare locatie in je buurt ligt, 

overleg je met de stad of gemeente. 



 
 

 

 Het is aan te raden om te werken met inschrijvingen zodat het maximum aantal aanwezigen 

niet overschreden wordt. Stewards houden hierop toezicht. 

 Zorg voor een goede geluidsinstallatie, voldoende stoelen op 1,5 meter van elkaar en zorg 

ervoor dat het altaar waar mogelijk overdekt is. 

 Zorg ervoor dat de liturgie waardig kan verlopen.  

We nodigen de pastorale verantwoordelijken uit om deze mogelijkheden voor binnen en 

buiten mee te nemen in hun keuzes voor de liturgie in de Goede Week en de paastijd. 

Gebedsmomenten op Goede Vrijdag in openlucht zijn op een eenvoudige manier mogelijk.  

We kunnen niet genoeg benadrukken dat de versoepelingen buiten onder voorbehoud zijn. 

Hou er rekening mee dat, wanneer je liturgie op buitenlocaties plant, er op 26 maart kan 

besloten worden dat deze versoepeling niet bekrachtigd wordt. 

 

Laten we allen de inspanning volhouden om de coronamaatregelen strikt op te volgen. We 

begrijpen dat het in deze vreemde tijden niet eenvoudig is om keuzes te maken in het liturgische 

aanbod. Daarom danken we iedereen die zich daarvoor inzet en wensen we je een verdere 

inspirerende tocht naar Pasen.  

Van zodra er meer duidelijkheid komt over de eventuele versoepelingen vanaf april, 

communiceren wij opnieuw. Je kan dit – en toekomstige updates, brieven en andere communicatie 

in verband met het coronavirus – zoals steeds nalezen op onze website 

www.vlbm.be/heropstart.  
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