
 
 
 

Aan de pastoraal vrijgestelden, zoneploegen, andere pastorale medewerkers 
en kerkraden van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 
 
Betreft: eerste voorbereidingen voor het heropstarten van de publieke eredienst in onze 
kerken 
 
Goede vrienden, 
 
Met vele medegelovigen kijken we er naar uit om de erediensten in onze kerken te kunnen 
hervatten. Er lopen momenteel onderhandelingen met de minister van Justitie om een datum te 
bepalen. De katholieke kerk heeft een draaiboek voorbereid dat veel informatie en bindende 
richtlijnen zal bevatten over de heropstart. Dat draaiboek wacht momenteel op de goedkeuring 
van de virologen. 
 
Zowel pastoraal verantwoordelijken als kerkraden kunnen nu al voorbereidende initiatieven 
nemen zodat we zeker goed voorbereid zijn wanneer de datum van de opstart bekend is.  
Belangrijk is hier ieders verantwoordelijkheid. Het is aan de pastorale verantwoordelijken om 
te bepalen of, wanneer, hoe en welke liturgie zal gevierd worden in welke kerk.  
De kerkraad is verantwoordelijk voor de veiligheid in het kerkgebouw en voor de materiële 
ondersteuning van de eredienst zoals het aankopen van ontsmettingsmiddelen en eventuele 
andere benodigdheden. Zij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van een correcte 
naleving van de voorschriften die de Nationale Veiligheidsraad en de Bisschoppenconferentie 
zullen publiceren. 
 
Overleg tussen de pastoraal verantwoordelijken en de kerkraad is cruciaal. We vragen hen dit 
overleg eerstdaags te starten, met het oog op de voorbereidingen die nu al kunnen getroffen 
worden. Dit kan door samen te komen in een ruimte waar de nodige afstand bewaard kan 
worden, telefonisch, per mail of elektronisch.  
 
We willen alvast enkele aanzetten geven die zeker belangrijk zullen worden bij de herneming 
van de publieke eredienst, zonder daarbij vooruit te lopen op de richtlijnen die ons zullen 
aangereikt worden vanuit het draaiboek van de Belgische Bisschoppen. 
 
 
1. ALGEMEEN 

 
 Duid een paar verantwoordelijken aan die de maatregelen goed kennen en, zeker in 

het begin, kerkgangers tactvol en vriendelijk wijzen op de maatregelen die moeten 
gevolgd worden. 

 Afficheer duidelijk de maatregelen die in uw kerk van toepassing zijn. Doe dit aan alle 
ingangen, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het gebouw. 

 Werk eerder met duidelijke symbolen dan met (lange) teksten. Je vindt hiervan 
voorbeelden op www.vlbm.be. Publiceer de richtlijnen ook op de zonale/parochiale 
website. 

http://www.vlbm.be/


 
 
 

 Het is aan te bevelen om elke kerk waar eredienst voorzien wordt een grondige 
poetsbeurt te geven voor ze weer heropent. 

 Het zal, zeker de eerste tijd, niet toegelaten worden om zangboeken of –blaadjes te 
gebruiken, folders of flyers uit te delen of die van hand tot hand te laten gaan. 
Verwijder deze dus volledig uit de ruimte.   

 Wijwatervaten blijven tot nader order leeg. 
 Gebruik liefst geen toiletten in de kerken. Als het toch niet anders kan, wordt er 

iemand aangeduid die systematisch de zitting, kranen en deurklinken ontsmet met het 
juiste materiaal. 

 Geef in de eerste viering(en) aandacht aan de veiligheid. Leg mensen uit welke 
maatregelen van kracht zijn en waarom. Geef voldoende aandacht aan goede 
communicatie.  

 
 
2. CIRCULATIEPLAN 

 
 Bekijk grondig hoe in uw kerk mensen kunnen binnenkomen en ook de kerk weer 

verlaten. Idealiter is er een verschil tussen in- en uitgang en worden er meerdere 
uitgangen voorzien. 

 Bestudeer ook hoe je het verloop van de communie organiseert. Zorg ervoor dat wie te 
communie gaat, voldoende afstand houdt van mensen die op een stoel zitten en van 
wie voor of na hen komt.  

 Voorzie op de vloer, in de middengang en zijgangen, signalisatie die aanduidt wat 
1,5 m is, zoals we dat nu in winkels zien. 

                      
 
3. HYGIËNEMAATREGELEN 
 

 Zorg voor voldoende ontsmettingsmiddelen waarmee binnenkomende gelovigen hun 
handen kunnen ontsmetten. Plaats iemand aan de ingang die de mensen hierop wijst. 

 Zorg ervoor dat alle mensen die de communie ontvangen bijkomend hun handen 
kunnen ontsmetten met sneldrogende handgel. Vergeet de voorganger, lector en 
misdienaars niet. 

 
 
4. AFSTANDSMAATREGEL 
 

 De 1,5m afstandsregel zal waarschijnlijk nog vele maanden van kracht zijn. 
 Denk goed na over de schikking van de stoelen: op 1,5m afstand van elkaar, ook 

tussen de rijen. Neem de overige stoelen weg of stapel ze op.  In het geval van 
kerkbanken: plak stickers waar mensen kunnen zitten. Ook hiervoor vind je een 
voorbeeld op www.vlbm.be. In kleinere kerken kan men opteren om stoelen zo te 
schikken dat er geen middengang meer is. 

 Bestudeer ook de afstandsregel voor aanschuivende rijen. Voorzie tape op de vloer 
zoals we dat nu in winkels zien. 



 
 
 

 Wellicht komen er voor koren nog strengere afstandsregels waardoor koorzang, zeker 
in de eerste tijd, niet mogelijk zal zijn.  Voorzie één of enkele zangers. 

 Vredeswens met het geven van handen of een knuffel zal in de eerste tijd niet kunnen. 
Ook handen geven bij het Onzevader is niet mogelijk. 

 Ook koffie na de viering of een praatje op het kerkplein is niet toegelaten. 
Communiceer ook dit duidelijk.  

 
 
Hebt u bedenkingen of zeer specifieke vragen over uw situatie, aarzel dan niet om contact op 
te nemen met ondergetekenden. 
 
We staan voor een nooit geziene situatie. In een geest van samenwerking en met goede wil van 
velen kan er toch nog veel mogelijk zijn. Met velen kijken we er immers naar uit om de liturgie 
te hervatten. 
We houden u op de hoogte van verdere evoluties in deze heropstart van de publieke eredienst. 
 
 
Beste groeten 
 
 
Guy De Keersmaecker 
Vicariaal verantwoordelijke gemeenschapsopbouw 
guy.de.keersmaecker@vlbm.be 
0479 412 309 
 
 
Werner Van laer 
Vicariaal verantwoordelijke voor het Tijdelijke 
werner.van.laer@vlbm.be 
0475 986 730 
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