
 
 
 

Enkele aandachtspunten bij het heropstarten van de publieke 

eredienst in onze kerken 

03 juni 2020 

 

Goede vrienden, 

Vandaag maakte de Nationale Veiligheidsraad de datum bekend voor de mogelijke heropstart 

van de publieke eredienst: 8 juni 2020. Tevens werden de voorwaarden vastgelegd waaraan 

de heropstart dient te beantwoorden. We vonden die reeds terug in het draaiboek (fase 1) dat 

ons vanuit de bisschoppenconferentie werd bezorgd op 29 mei. 

Bij het gebruik van het draaiboek bieden we graag wat oriëntering bij enkele veel gestelde 

vragen. 

 

1. Wat de samenzang (cf. V 8) betreft, nemen we in de huidige omstandigheden best 

grote omzichtigheid in acht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

zingen de gelovigen slechts beperkt mee, met gedempte stem. 

 

2. Wanneer het aantal te verwachten gelovigen groter is dan het aantal gelovigen dat 

rekening houdend met de maatregelen (cf. IV) in de kerk mag aanwezig zijn, dient een 

methode gezocht om deze beperking mee te delen en uit te voeren. Daarbij suggereert 

het Draaiboek een reservatiesysteem (cf. III 4). Waar dit laatste om diverse redenen 

moeilijk realiseerbaar is, stellen we voor om waar het kan tijdelijk een extra liturgische 

viering te voorzien op dezelfde dag (met voldoende tussentijd) of op een weekdag.  

 

3. Uit zorg voor de gezondheid van gepensioneerde voorgangers laten de pastoraal 

verantwoordelijken hen de vrije keuze om al of niet in liturgische vieringen voor te gaan. 

De heropstart van de publieke eredienst hoeft niet in alle kerken binnen een zone op 

hetzelfde moment te gebeuren. 

 

4. De algemeen geldende beperkende voorwaarden (o.a. het aantal toe te laten 

gelovigen in een bepaalde kerk) geldt voor alle liturgische vieringen: 

eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijken en (gemeenschappelijke) doopsels.  

 

5. Eenmaal beslist is waar en wanneer de publieke eredienst zal hernomen worden, is het 

raadzaam om via het Centraal Kerkbestuur de gemeentelijke overheid daarvan op de 



 
 
 

hoogte te brengen. Er kan ook overlegd worden hoe samenscholingen voor of na een 

viering best vermeden worden. 

 

Voor verdere vragen kunnen jullie terecht bij de vicariaal verantwoordelijken Guy De 

Keersmaecker en Werner Van laer. Alle vicariale documenten in verband met deze heropstart, 

vind je terug op www.vlbm.be/heropstart. 

Graag nodigen we jullie ook uit om bij de geleidelijke heropstart van de publieke eredienst 

verbondenheid te blijven nastreven met gelovigen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen. 

Het is goed om de inspanningen van de voorbije tijd om met velen contact te houden, niet op te 

geven. Dank daarvoor. 

Vriendelijke 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 

   

 

 

http://www.vlbm.be/heropstart
mailto:guy.de.keersmaecker@vlbm.be
mailto:werner.van.laer@vlbm.be

