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Goede vrienden 

 

Leven met corona is een onvoorspelbaar parcours. Bijna wekelijks krijgen we nieuwe informatie 
over mutaties van het virus en over de vooruitgang van de vaccinatie. Zeker, er is hoop, maar de 
roep om voorzichtigheid blijft groot. De regering heeft de huidige coronamaatregelen verlengd tot 
1 maart 2021. We zullen dus nog een tijd met corona moeten leven, zonder stil te vallen of bij de 
pakken te gaan zitten.  
 
In een vorige communicatie heb ik opgeroepen om de stelregel te hanteren: ‘niet doen wat niet kan 
of mag; wel doen wat wel kan of mag’. Het is belangrijk om de coronamaatregelen correct te 
onderhouden, zonder de kantjes af te rijden of verstoppertje te spelen. Daarvoor is het risico op 
besmetting en ziekte te groot. Tegelijk is het belangrijk om mensen te blijven bieden wat ze nodig 
hebben en waar ze recht op hebben. De regering laat een marge toe van mogelijke activiteiten in 
de kerk. Het zou jammer zijn om van deze marge aan veilige activiteiten geen gebruik te maken.   
 
Wat betekent dit concreet?  
Kerkdiensten mogen doorgaan met max. 15 personen, zowel op zondag als op weekdag. Als dit 
aantal zou veranderen, zullen we daarover communiceren. Ondertussen nodigen we alle pastorale 
medewerkers uit om gelovigen de kans te geven aan een kerkdienst deel te nemen. In deze moeilijke 
tijd hebben zij nood aan de steun van het geloof en het gebed. 
 
Omdat de maatregel van max. 15 personen geen betrekking heeft op de inhoud van de kerkdienst, 
kunnen zowel de eucharistie als andere vieringen zoals uitvaarten, huwelijken en doopsels onder 
dezelfde voorwaarden doorgaan. Uiteraard met inachtneming van alle regels over afstand, handgel, 
mondmasker en verbod van lichamelijk contact.  
 
Woensdag 17 februari 2020 is Aswoensdag. Met een askruisje beginnen gelovigen aan deze 
belangrijke periode in de kerkelijke kalender. We willen gelovigen die het wensen de kans niet 
onthouden om ook dit jaar een askruisje te ontvangen. Daarvoor deze suggesties. De voorganger 
raakt de gelovige niet aan; hij plaatst geen kruisje op het voorhoofd van de gelovige, maar strooit 
wat as op het hoofd van de gelovige, die zich buigt voor de voorganger. Men kan het aantal 
kerkdiensten met asoplegging uitbreiden, bv. op donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 
21 februari. Het is ook mogelijk om een of meerdere opleggingen te doen buiten de eucharistie, 
bijvoorbeeld in een verkorte liturgische vorm. Op de diocesane bladzijde van Kerknet kan u een 
model en suggesties daarvoor vinden. 
 
In alle pastorale eenheden zijn data vastgelegd voor de eerste communie en het vormsel tussen 
Pasen en Pinksteren. Het is nog onduidelijk of deze vieringen op de voorziene dag en wijze zullen 
kunnen doorgaan. Echter, voor alle Belgische bisdommen is afgesproken om pas na de maatregelen 
van de regering begin maart een beslissing over deze vieringen te nemen. Tot zolang blijven zij dus 
op de agenda staan en loopt de catechese verder, zo goed als mogelijk. Wij hopen immers nog 
steeds op een positieve kentering na Pasen. 



 
Bisschop van Antwerpen 

Hoe blijven we verbonden met de kerkgemeenschap, met name in de veertigdagentijd? Graag 
nodigen wij alle pastorale eenheden uit om creatief te zoeken naar kansen voor bezinning of gebed, 
in kleine groep of digitaal. Het bisdom en de diocesane diensten zullen een digitaal aanbod blijven 
doen, waarop iedereen kan inloggen. Via de site van het Bisdom Antwerpen kan u dat dagelijks of 
wekelijks aanbod volgen. Alle informatie vindt u daar. Zo zal er wekelijks op woensdag een bijdrage 
van Sterke Tijden voor de veertigdagentijd zijn. Zelf zal ik ook wekelijks een bezinningsmoment 
verzorgen. Dank om deze mogelijkheid aan de gelovigen bekend te maken en hen eventueel te 
helpen bij de aansluiting.  
 
Mededelingen of maatregelen voor de Goede Week stellen we uit tot in maart. Het is nog te vroeg 
om te weten wat einde maart wel of niet mogelijk zal zijn. Bij het naderen van Palmzondag zullen 
we daarover opnieuw communiceren. 
 
Met vragen over de organisatie van kerkdiensten of pastorale activiteiten kan u zich steeds wenden 
tot de verantwoordelijken van uw pastorale eenheid, dekenaat of vicariaat. Zij zullen u graag verder 
helpen. Graag wens ik u een goede voorzetting van het nieuwe jaar 2021.  

 
 
 


