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CORONAMAATREGELEN PUBLIEKE EREDIENST EN CATECHESE NA 

OVERLEGCOMITE VAN 23 APRIL ‘21 

Na het overlegcomité van 23 april werd bekrachtigd wat voorheen al onder voorbehoud was 

aangekondigd. Indien de aangekondigde versoepelingen niet worden teruggeroepen door negatieve 

cijfers, zal er vanaf 8 mei meer mogelijk zijn voor de publieke eredienst.  

 

1. BLIJFT BEHOUDEN 

Voor de erediensten die binnen plaatsvinden, blijft het maximum van 15 aanwezigen 

behouden, kinderen jonger dan 13, voorganger en organist niet meegeteld. De intussen gekende 

hygiënische maatregelen zoals social distancing, het dragen van een mondmasker en het ter 

beschikking stellen van alcoholgel blijven uiteraard ook van kracht. 

Voor een uitvaartdienst binnen blijft het maximum van 50 personen (en maximum één persoon 

per 10 vierkante meter) behouden.  

 

2. NIEUW: EREDIENSTEN BUITEN 

Afhankelijk van de evolutie van de coronacijfers in ons land zal het vanaf 8 mei mogelijk zijn 

dat aan erediensten die buiten plaatsvinden maximaal 50 gelovigen mogen deelnemen (de 

algemene hygiënische maatregelen in acht houdend). 



 
 

 

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.  

 

3. NIEUW: CATECHESEBIJEENKOMSTEN 

Op dit moment kunnen activiteiten voor kinderen tot en met 12 alleen met 10 personen 

(begeleiding niet meegerekend), en bij voorkeur buiten. De begeleiding draagt steeds een 

mondmasker. 

Vanaf 8 mei kunnen er buiten catechesebijeenkomsten voor kinderen tot en met 12 jaar 

georganiseerd jaar worden met groepen van maximum 25 (begeleiding niet meegerekend). 

Binnen mogen activiteiten met maximum 10 jongeren georganiseerd worden.  

Alle activiteiten gaan hoe dan ook bij voorkeur buiten door. Begeleiders dragen altijd een 

mondmasker en houden voldoende afstand. Overnachtingen zijn niet toegelaten. 

 

 



 
 

 

4. SUGGESTIES 

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

mee te nemen in hun keuzes voor liturgie en catechesebijeenkomsten.  

Voor Pinksteren willen we iedereen aanmoedigen een mooie pinksterviering te voorzien. Dit 

kan binnen de kerk of buiten georganiseerd worden, telkens volgens de geldende richtlijnen. 

Graag doen we ook het voorstel om buiten een pinksterwake te houden met vormelingen, 

begeleiders en ouders.  Waar er veel vormelingen zijn, kan de wake twee keer gehouden 

worden. We zullen hiervoor in de week van 3 mei enkele impulsen aanbieden. 

Daarnaast willen we blijvend aanmoedigen onze kerken open te houden voor individueel 

bezoek. Ook hiervoor geven we volgende week nog enkele suggesties mee. 

 

We willen nogmaals iedereen danken voor alle inzet om in deze moeilijke tijden een goed 

aanbod te doen rond liturgie en catechese. We kijken samen hoopvol uit naar het vuur van 

Pinksteren en een licht aan het eind van de coronatunnel.  

Je kan deze brief – 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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