
 

Persbericht:  

Ad-liminabezoek bisschoppen uitgesteld vanwege omikrongolf 

Het Ad-liminabezoek van de bisschoppen van België aan Rome, gepland voor begin 

februari 2022, is op hun verzoek uitgesteld. Dit in verband met de heersende nieuwe golf 

aan coronabesmettingen. De bisschoppen vinden het niet verantwoord in deze 

omstandigheden als groep naar Rome af te reizen en er in de tijdsspanne van een week de 

vele geplande afspraken af te werken. Kardinaal Marc Ouellet, de prefect van de 

Congregatie voor de Bisschoppen, heeft vandaag aan kardinaal Jozef De Kesel laten weten 

akkoord te gaan met het verzoek om uitstel. In overleg met de bisschoppen van ons land 

zal een nieuwe datum worden afgesproken. 

Een bezoek ‘Ad limina apostolorum’, kortweg ‘Ad limina’ is het bezoek dat elke 

diocesane bisschop op bepaalde tijden aan Rome brengt. Doel ervan is aan de paus en zijn 

medewerkers in de Vaticaanse curie verslag uit te brengen over de actuele toestand in het 

bisdom en in de kerkprovincie. ‘Ad limina’ betekent letterlijk: ‘naar de drempels van de 

apostelen’, waarmee de graven van de heiligen Petrus en Paulus worden bedoeld. Tijdens 

hun verblijf in Rome vieren de bisschoppen bij deze gelegenheid dagelijks de eucharistie in 

een van de vier bijzondere basilieken (basilicae maiores) van de eeuwige stad: op het graf 

van de Heilige Petrus, op dat van de Heilige Paulus, in Sint-Jan van Lateranen en in de Heilige 

Maria de Meerdere.  

Vroeger vonden deze bezoeken om de vijf jaar plaats. Maar de bisschoppen zijn wereldwijd 

zeer talrijk geworden en met de vertraging omwille van de pandemie, gaat het ritme nu 

eerder in de richting van om de tien jaar. Het laatste Ad-liminabezoek van de Belgische 

bisschoppen vond plaats in 2010. 

De bisschoppen van ons land vinden het uiteraard heel jammer dat het bezoek moet worden 

uitgesteld. Maar de heersende nieuwe coronagolf laat geen andere keuze toe. Ze kijken 

ernaar uit om hopelijk later dit jaar alsnog naar Rome te kunnen gaan. Ze zullen er dan in het 

bijzonder voor het eerst samen als groep paus Franciscus kunnen ontmoeten.  
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