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Leidraad voor het onderscheidingsproces 
 

Leidraad voor het onderscheidingsproces bij:  

‘Eucharistieviering op zondag, viering van Woord en communie in een 

beperkt aantal kerken en een brede gebedscultuur overal’ (Beleidslijn 

2022) 
 

De beleidslijn gaat uit van de wezenlijke betekenis van de eucharistie voor de kerkopbouw en wil de 

nodige informatie geven om naast de eucharistie een verantwoorde keuze te maken voor een viering 

van Woord en communie in een beperkt aantal kerken, om deze wezenlijke verbondenheid met de 

eucharistie gestalte te geven, daar waar het zinvol en haalbaar is.  

 

In deze beleidslijn lees je:  

 hoe ons bisdom keuzes maakt vertrekkend van het Directorium voor vieringen op zondag bij 

afwezigheid van een priester (kerkelijke document uit Rome gepubliceerd in 1988).  

 welke de criteria zijn voor de eventuele keuze – naast de fundamentele keuze voor de 

eucharistieviering - van zondags samenkomen in beperkte mate in een viering van Woord en 

communie, en welke specifieke voorwaarden hierbij worden gesteld.1  

 

Het voorgestelde onderscheidingsproces verloopt in drie stappen:  

stap 1: het onderscheidingsproces opstarten 

stap 2: criteria voor het zondagse samenkomen in eucharistie of viering  

              van Woord en communie 

stap 3: bijzondere voorwaarden gesteld bij viering van Woord en communie 

Deze stappen in de onderscheiding kunnen op diverse wijze verlopen naargelang de uitgangssituatie: 

A. De huidige organisatie van de zondagse eucharistieviering(en) in de pastorale eenheid/federatie  

     vormt geen probleem - momenteel is verdere onderscheiding niet aan de orde. 

B. Bij gebrek aan priester blijkt de eucharistie op zondag of zaterdagavond in de pastorale  

     eenheid/federatie niet gewaarborgd te kunnen worden, zelfs niet in de zondagskerk; dan is 

     wellicht de overgang naar viering van Woord en communie aan de orde - Stap 1 en 3 

C. Bij gebrek aan priester blijkt de eucharistie op zondag of zaterdagavond in het gedrang te komen  

in de kerken van de pastorale eenheid of federatie welke niet zijn aangeduid als de zondagskerk. Is 

een viering van Woord en communie in een of enkele kerken naast de eucharistie in de  

     zondagskerk pastoraal zinvol en haalbaar? - Stap 1, 2 en 3 

 

Het onderscheidingsproces moet uiteindelijk leiden tot een concrete beslissing over het al dan niet 

inrichten van een viering van Woord en communie in een (of meerdere) bepaalde kerk(en). Het is 

aan het team van de pastorale eenheid/federatie in overleg met de deken om een schriftelijk 

voorstel aan de vicaris van de parochies voor te leggen2. Met de beslissing van de bisschop wordt het 

onderscheidingsproces bezegeld.”  

                                                           
1 De volledige beleidslijn wordt gepubliceerd in Samen en zal je binnen enkele maanden vinden op 

www.bisdomhasselt.be 
 
2 Hiervoor kan een formulier “Aanvraag toelating voor viering van Woord en communie” opgevraagd worden.  

http://www.bisdomhasselt.be/
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Stappen in het onderscheidingsproces 

 
 

STAP 1: Het onderscheidingsproces opstarten (zie beleidslijn 2.3)  

 

In het licht van de uitgangssituatie (A, B, C) voelen de pastorale verantwoordelijken en het 

team van de pastorale eenheid (TPE) aan dat de mogelijkheden of praktische schikkingen 

inzake eucharistievieringen in de pastorale eenheid in het gedrang beginnen te komen. Zij 

nemen zich voor om hieromtrent een onderscheidingsproces te gaan. 

Roep het TPE, de deken en/of het vicariaat parochies als externe begeleiding samen voor dit 

onderscheidingsproces en betrek daarbij, wanneer de tijd hiervoor rijp is, een of twee 

geëngageerden in de plaatselijke geloofsgemeenschap.  

Lees aandachtig de beleidslijn. Ze helpt je om een gefundeerde keuze te maken. Dat kan als 

volgt: 

 voorwerk: elke deelnemer aan het onderscheidingsproces leest de beleidslijn   

 eerste bijeenkomst: de beleidslijn wordt paragraaf per paragraaf hardop voorgelezen 
en deelnemers verwoorden hun eerste gedachten 

 

Vanuit deze achtergrond wordt het onderscheidingsproces aangevat. 

 

 

STAP 2: Criteria voor het zondagse samenkomen in eucharistieviering of viering van Woord  

              en communie  (zie Beleidslijn 2.3 a, b, c) 

 

Uitgaande van de huidige situatie , waaraan merk je dat de eucharistieviering  verbonden is 

met het pastorale leven:  

 Is er gebedsleven, catechese of diaconale inzet die in de eucharistie tot een blij 
hoogtepunt van vieren komt?   

 Of is de eucharistie veeleer zelf het enige “teken van leven” in deze gemeenschap?  

(zie 2.3 a) 

 

Kijk naar de kwaliteit van het vieren: zijn er kosters, misdienaars, lectoren, organist, zangers, 

bloemschikkers, schoonmakers, enz.?  Is de gemeenschap waar de eucharistie gebeurt in 

staat om een mooie viering te verzorgen? Is er een voldoende aantal deelnemers?(zie 2.3.b) 
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Onderzoek de mogelijkheden van het aantal beschikbare priesters (zie 2.3.c) 

Onderzoek in hoeverre het mogelijk is in de kerk waar overgegaan zou worden tot viering 

van Woord en communie, op regelmatige basis wel de eucharistie te vieren, om ‘afgesneden 

gemeenschappen’ te vermijden.  

 

 

STAP 3 Specifieke voorwaarden voor de viering van Woord en communie (zie 2.4). 

 

Geef aan op welk moment jullie de viering van Woord en communie plannen en toon aan 

dat deze dus niet plaatsvindt op hetzelfde moment als de viering in de zondagskerk van de 

pastorale eenheid/federatie.  

 

Geef aan hoe jullie erover kunnen waken dat het liturgische verloop overeenkomt met de 

voorgestelde Orde van dienst.  

 

Wie zien jullie als mogelijk geschikte voorganger van de viering van Woord en communie?  

o diaken 
o parochie-assistent 
o een leek-vrijwilliger (gebedsleider)   

 

Waaraan zien jullie dat deze kandidaat zelf leeft vanuit de eucharistie?  

 

Is deze kandidaat in staat de verbinding te maken tussen de brede gemeenschap en de 

eucharistieviering? 

 

Toon aan dat de kandidaat voldoende vorming heeft genoten of zal kunnen genieten. 

 

Bij STAP  1, 2 en 3 

Maak een degelijk verslag van dit onderscheidingsproces. Het zal deel uitmaken van een 

eventuele “aanvraag toelating voor viering van Woord en communie.” 

 


