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Protocol initiatiecatechese eerste communie en vormsel 2020-2021 

Hoe maken we de voorbereiding op eerste communie en vormsel 
veilig en haalbaar voor alle betrokkenen?1 

 

 

Inleiding 

De coronapandemie roept allerhande vragen op, ook of het veilig en haalbaar is om het komende 

werkjaar kinderen (in groep) voor te bereiden op het ontvangen van de initiatiesacramenten in de 

lente (april-mei) van 2021. 

Aan de ene kant brengt de onduidelijkheid over de virologische realiteit tijdens de komende herfst en 

winter veel onzekerheid met zich mee. Dat maakt het lastig om te plannen. Daarbovenop vereist het 

respecteren van de coronamaatregelen i.v.m. de erediensten een pak extra energie en zorg van 

vrijgestelden en vrijwilligers. Ten slotte zorgen de wisselende maatregelen en de verschillen tussen 

protocollen die er op vandaag zijn, bijvoorbeeld tussen eredienst en cultuur, voor verwarring en 

discussie. 

Aan de andere kant wordt het meer en meer duidelijk dat we voor de opdracht staan om de komende 

maanden, en dat op diverse terreinen in de samenleving (onderwijs, jeugdwerk, cultuur, sport, 

verenigingsleven, …), te leren leven met de realiteit van de pandemie. Overal onderneemt men 

pogingen om het maatschappelijk leven zo normaal als mogelijk te laten verlopen. Men beklemtoont 

daarbij enerzijds de basisregels: handhygiëne, afstand houden, sociale contacten beperken en 

mondmasker dragen als veel mensen bijeen zijn of de veilige afstand niet kan gerespecteerd worden. 

Anderzijds werkt men allerlei protocollen uit die handvatten aanreiken om met de pandemie om te 

gaan. 

Als kerk staan we midden in die maatschappelijke dynamiek. De voorbije maanden zijn dan ook grote 

inspanningen geleverd om het pastorale leven zo veilig mogelijk te laten verlopen. Oprechte dank 

daarvoor! 

De geldende beperkingen zorgen ervoor dat de voorbereiding op de initiatiesacramenten dit jaar 

noodgedwongen anders zal verlopen. We zullen een grote zorgvuldigheid aan de dag moeten leggen: 

veiligheid en gezondheid van iedereen staat voorop en de draagkracht van verantwoordelijken en 

catechisten is richtinggevend bij de planning.  

De belangrijkste vraag is: hoe kan komend werkjaar de eerste communie- en vormselcatechese 

‘coronaproof’ verlopen? Hoe maken we de voorbereiding veilig en haalbaar voor alle betrokkenen? 

Met dit protocol willen we daartoe handvatten aanreiken. 

Een gemeend woord van dank aan iedereen die in deze tijden van onzekerheid de initiatiecatechese 

ter harte neemt en tastend en zoekend oplossingen bedenkt voor uitzonderlijke omstandigheden.  

 
1 Dit protocol is opgemaakt aan de hand van de beschikbare info op 1 september 2020. Het spreekt voor zich 
dat het protocol wordt aangepast indien betrokken overheden, nationale veiligheidsraad, Vlaamse regering of 
de Belgische bisschoppen de coronamaatregelen aanpassen. 
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Protocol 

 

Het protocol wil handvatten aanreiken om de catechese veilig en haalbaar te organiseren. Het is als 

volgt opgesteld: 

-we onderscheiden drie clusters van activiteiten (bijeenkomsten met ouders, catechesebijeenkomsten 

met groepen kinderen, liturgische bijeenkomsten), 

-we schetsen eerst het formeel kader van elke activiteit (welke voorwaarden bepalen de activiteit), 

-we formuleren vervolgens enkele richtlijnen en suggesties om, binnen het genoemde kader, de 

activiteit te organiseren. 

Voor alle duidelijkheid herhalen we bij de start nog eens de zes geldende gouden regels die steeds 

moeten gerespecteerd worden. 

Er wordt daarbij ook telkens benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende 

bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het 

individuele gedrag, namelijk: 

 

• De hygiënemaatregelen blijven essentieel. 

• Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes 

voldoende worden verlucht. 

• Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep 

behoren. 

• De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of 

dezelfde sociale bubbel, en voor kinderen tot en met 12 jaar onderling. Wie de 

veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet zeker een mondmasker dragen. 

• Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde 

personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gerespecteerd moet 

worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 

personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale 

bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter. 

• Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet 

meegerekend). 

 

De meest recente informatie over de algemene coronaregels vind je steeds op www.info-

coronavirus.be/nl/faq/#faq 

 

In deze onzekere periode speelt communicatie een cruciale rol. Het is belangrijk om alle betrokkenen 

telkens duidelijk te informeren over drie elementen: 

• De deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling,  …); 

• De algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit; 

• De concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit. 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq
http://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq
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1. Bijeenkomsten met ouders 

 

1.1 Formeel kader 

Bijeenkomsten met ouders, zoals bijvoorbeeld een ouderavond, kunnen we kwalificeren als een 

sociaal-culturele activiteit en valt dus onder de sectorgids van het sociaal-cultureel werk (basisprotocol 

cultuur 1 september). Net zoals in onderwijs werkt het protocol cultuur met kleurcodes, en net zoals 

onderwijs start cultuur in code geel. 

Het onderstaande kleurschema formuleert de vereisten voor sociaal-culturele activiteiten in geel (en 

geeft ook al een aanduiding voor code oranje. Bij code oranje kan de activiteit plaatsvinden, maar 

wordt mondmasker altijd verplicht, zijn zang en nauw fysiek contact verboden en wellicht zal het aantal 

m2 dat moet gerespecteerd worden toenemen, bijvoorbeeld van 4 naar 9). We halen de belangrijkste 

aandachtspunten eruit, voor bijvoorbeeld een ouderavond die plaatsvindt in een parochiezaal of kerk: 

-1,5 meter afstand tussen de deelnemers is de regel, 

 

-mondmasker is verplicht indien de afstand kleiner is, 

 

-handhygiëne (handgel voorzien), 

 

-zaal: tot maximum van 200 personen, 1 persoon per 4m2 (zittend), 

 

-kerk: tot maximum van 200 personen, 1,5m tussen de aanwezigen (niet voor de mensen die onder 

één dak wonen), 

 

-registratie van de deelnemers (met het oog op mogelijke contact-tracing), 

 

 
MB=ministerieel besluit 
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1.2 Richtlijnen en suggesties 

 

• In deze coronaperiode is het aangewezen om de kinderen niet mee uit te nodigen naar de 

ouderavond, want bij sociaal-culturele activiteiten (net zoals bij de eredienst) moeten ze ook 

meegeteld worden voor het maximumaantal (dat natuurlijk ook steeds ingeperkt is door 

oppervlakte/densiteit van de zaal of kerk). 

• We raden aan om de inschrijvingen via brief, mail of website te organiseren en niet, zoals vaak 

het geval is, te laten plaatsvinden tijdens of onmiddellijk na afloop van de infoavond. Dat 

vermijdt samenscholing. 

• Over het algemeen is het zo dat de geldende coronamaatregelen uitwisseling (b.v. 

gespreksgroepen) en ontmoeting (b.v. receptie) bemoeilijken of onmogelijk maken. Dat 

betekent dat een fysieke ouderavond vooral een vormend en informatief karakter zal hebben. 

 

• Het valt te overwegen om in deze coronatijden de klassieke ouderavond te vervangen door 

een eerste communie- of vormseltocht (te ontlenen via CCV in het bisdom Brugge). Die 

formule laat toe om met kleinere groepen (gezinsbubbels) te werken, meer gespreid in de tijd 

mensen te onthalen, en er meteen een bezoek aan de kerk aan te koppelen (als men de tocht 

in de kerk opstelt). 

• Het spreekt voor zich dat men ook voor een digitale ouderavond kan kiezen (b.v. via Zoom). 

Het voordeel van een digitale variant is dat deze in elk geval kan doorgaan, ook als de 

kleurcode rood wordt. 

• Het is aangewezen om bij het begin van de voorbereiding ouders duidelijk te informeren over 

de geldende maatregelen en vooral ook over de modaliteiten van de viering in het voorjaar 

2021 die, naar alle waarschijnlijkheid, onder dezelfde omstandigheden zal plaatsvinden als nu. 

 

 

2. Catechesebijeenkomsten met (groepen van) kinderen  

 

2.1. Catechese in kleine groepjes 

2.1.1. Formeel kader 

Een catechesebijeenkomst in kleine groepjes is een activiteit sui generis, die wellicht het best 

vergelijkbaar is met een bijeenkomst binnen het jeugdwerk of in een onderwijscontext. (Het gaat 

telkens om groepen kinderen, over het algemeen -12 jaar, en een volwassen begeleider.) De richtlijnen 

opgenomen in dit protocol zijn dan ook afgestemd op de protocollen van onderwijs en jeugdwerk. 

De scholen zijn op 1 september 2020 gestart in pandemiefase geel met grote waakzaamheid. 

Onderstaande veiligheidsmaatregelen van het schema zijn van kracht in de klassen lager onderwijs. 

Dezelfde maatregelen worden best in acht genomen bij de organisatie van een catechesebijeenkomst. 

(Wanneer het basisonderwijs naar code oranje overgaat, blijft het de bedoeling dat de scholen open 

blijven, dat alle leerlingen tegelijk naar school gaan en dat 5 dagen per week.) 
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Gebruik infrastructuur 
en klaslokalen 

Organiseren van lessen in openlucht wordt aanbevolen. 

Speelplaats (inclusief 
speeltuigen en materiaal 
buiten) 

Normale werking. De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen 
en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de 
handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden. 

Handhygiëne Extra handhygiëne. Voorzie alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor 
handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie 
handgeldispensers. 

Sanitair • Wasplaats of handgeldispensers. 

• Gebruik uitsluitend papieren handdoekjes. 

• Verwijder stoffen handdoeken.  

• Toiletten doorspoelen met deksel gesloten. Informeer de leerling. 

Verluchting en ventilatie Extra verluchten en ventileren. 

Social distancing  
(1,5 meter) 
 
 
Mondmaskers 
 

• Principes 
o Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair 

aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk 
beschermingsmiddel). 

o Als de afstand kan bewaard worden, is het dragen van een 
mondmasker niet verplicht.  

• Lager onderwijs 
o Afstand houden bij contacten tussen volwassenen. 
o Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen. 
o Geen afstand houden tussen leerlingen. 
o Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan 

gegarandeerd worden. 
o Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven 

vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is 
tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en 
eventueel andere personeelsleden). 

Schoolpoort – 
aankomst/vertrek 

Aandacht voor ouders aan de schoolpoort. Maak hierover lokaal afspraken. 

Gebruik van materiaal 
van de school 

Normale werking. 

 

2.1.2. Richtlijnen en suggesties 

• Als alle kinderen jonger zijn dan 12 jaar, hoeft alleen de catechist een mondmasker te dragen. 

Kinderen ouder dan 12 jaar moeten ook een mondmasker dragen. 

• Bied geen eten of drinken aan. 

• Ouders mogen niet binnenkomen of napraten (in groep) op de stoep. Maak hierover goede 

afspraken.  

• De catechist respecteert de afstand met de kinderen en draagt altijd een mondmasker. 

• In pandemiefase geel is catechese aan huis, in de woning van de catechist, strikt genomen niet 

verboden maar we raden het toch heel sterk af. 

• Ontvang je toch de kinderen in je huis, houd dan zeker rekening met je huisgenoten. Is thuis 

iemand ziek of behoort een persoon tot de risicogroep, is het niet toegelaten de bijeenkomst 

bij je thuis te laten doorgaan.  

 

• Kom zoveel als mogelijk buiten samen. Organiseer liefst buitenactiviteiten, zoals een 

kapelletjeszoektocht, een fiets- of wandeltocht, een activiteit in het park of in de tuin.  
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• Als de activiteit niet buiten kan doorgaan, gaat de voorkeur uit naar het samenkomen met de 

kinderen in een (semi)-publieke ruimte. We denken hierbij aan een parochiezaal, 

ontmoetingscentrum, klaslokaal, turnzaal, overdekte speelplaats of kerk.  

• Wat betreft de inhoud en de vorm van de activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar, zijn er 

geen beperkingen. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar. 

 

2.2. Catechese met grote groepen 

2.2.1. Formeel kader 

Een catechesebijeenkomst met een grote groep kinderen, begeleid door volwassenen, kwalificeren we 

in de lijn van het jeugdwerk en het onderwijs. Dit betekent dat het op dit moment toegestaan is om te 

werken met vaste groepen van maximum 50 personen (kinderen ongeacht de leeftijd, begeleiders en 

omkadering inbegrepen). 

Voor het overige is men gebonden aan dezelfde formele veiligheidsvoorschriften als bij het werken 

met kleine groepen (zie 2.1.1) 

Informeer indien nodig ook eens bij de gemeente/stadsbestuur naar de bijkomende maatregelen door 

het lokaal bestuur voor bijeenkomsten van grotere groepen. 

Wil je, om nog meer gerust te zijn, ook nakijken in hoeverre je grote groepsactiviteit coronaproof is? 

Maak dan gebruik van het Covid Event Risk model. (https://www.covideventriskmodel.be/) 

2.2.2. Richtlijnen en suggesties  

• In een kerk of grote zaal waar nu tot maximaal 200 personen toegestaan zijn, kan gewerkt 

worden met een doorschuifsysteem, waarbij telkens een vaste groep van maximum 50 

personen doorschuift in de kerk of zaal, mits het voortdurend van elkaar gescheiden houden 

van de verschillende groepen. 

• Informeer de ouders vooraf over de deelnamevoorwaarden: 

o Welke veiligheidsmaatregelen zijn van kracht? 

o Welke gegevens worden bijgehouden in het kader van mogelijke contact-tracing? 

o Welke afspraken zijn er nodig voor het brengen en afhalen van de kinderen (ev. 

spreiding in de tijd)? Vraag ouders om ook t.a.v. elkaar voldoende rekening te houden 

met de maatregelen. 

• Als het enigszins kan, ga je best ook met de grotere groep op stap. Organiseer zoveel als 

mogelijk activiteiten en samenkomsten in open lucht. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling 

op de parochie met getuigenissen onderweg, deurbezoeken of drempelgesprekken bij 

parochianen, zusters of pastoor. Of stippel een wandeling uit naar bidplaatsen (kerk, kapel, 

abdij) voor een catechesebeurt rond bidden. 

 

2.3. Uitstappen  

2.3.1. Kader  

Een uitstap is in pandemiecode geel niet verboden, maar wees je ervan bewust dat de verplaatsing 

met publiek of privaat vervoer de zaken heel erg compliceert. 

 

 

https://www.covideventriskmodel.be/
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2.3.2 Richtlijnen en suggesties 

• Er wordt op dit moment gewerkt aan een coronaproof-versie van Let it Shine tijdens de 

krokusvakantie van 2021. De concrete modaliteiten (plaats, tijdstip en aanpak) zijn nu nog niet 

bekend, maar je kunt in de planning alvast rekening houden met een diocesaan aanbod op het 

vertrouwde moment in het werkjaar. 

• Er zijn groepen die een weekend met overnachting organiseren. Strikt genomen is een 

meerdaagse uitstap onder code geel niet verboden, maar ook hier maken alle bijkomende 

maatregelen inzake hygiëne en veiligheid (vooral vervoer, overnachting en de maaltijden) het 

moeilijk en meer risicovol. Daarom is het dit werkjaar niet aangewezen om deze activiteit in te 

richten. 

• Maak je gebruik van het openbaar vervoer, kijk dan goed na welke maatregelen van toepassing 

zijn voor groepen. Wordt gekozen voor privaat vervoer via auto’s/bus, bewaak dan het behoud 

van de groep (1 groep/bus, behalve bij dubbeldek) en hou rekening met hygiënemaatregelen 

t.o.v. de chauffeur(s). Verlucht voldoende en ontsmet nadien volledig. Maak goede afspraken 

vooraf. 

• Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden 

gerespecteerd tijdens het vervoer in een privéwagen. Het aantal personen dat kan worden 

vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het is aangeraden de auto regelmatig 

te verluchten en te reinigen. Het dragen van mond- en neusbedekking wordt sterk aanbevolen. 

 

2.4. Diaconale initiatieven 

2.4.1. Formeel kader  

Een uitstap is in pandemiecode geel niet verboden maar voor een bezoek aan een voorziening, 

instelling of initiatief moet je altijd rekening houden met de maatregelen die daar ter plekke gelden. 

Check eventueel ook de website van de stad/gemeente hiervoor. Voor het vervoer gelden dezelfde 

aanbevelingen als in punt 2.3.1. 

2.4.2. Richtlijnen en suggesties  

Een bezoek aan een diaconaal initiatief in de buurt ligt dit jaar niet voor de hand. 

• Een bezoek aan een sociaal project, of vrijwillig meewerken in een sociale winkel of 

voedselbedeling bijvoorbeeld, worden dit jaar best niet georganiseerd. 

 

• Je kunt wel een drempelbezoek of stoepgesprek organiseren, een bezoek op afstand aan de 

voordeur of in de tuin, bij een persoon of organisatie, waarbij iedereen de regels respecteert 

van de plaats waarmee je in contact komt. 

• Je kunt iets digitaals doen, waarbij je verbinding kunt maken met kwetsbare mensen op een 

niet-fysieke manier (dus geen fysieke ontmoeting):  

o Organiseer een skypegesprek met een bewoner van een rusthuis en vraag de 

vormelingen daarna een kaartje te maken/schrijven en op te sturen met de post.  

o Stel aan de vormelingen voor om mensen op te bellen, bijvoorbeeld een opa die alleen 

woont, of iemand anders.  

o De vormeling of communicant kan ook iets bijzonders doen voor iemand van het eigen 

gezin, ouders, broer of zus verrassen met iets extra’s. 
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Samenvatting 

 

-We stemmen de werking van de catechese af op de maatregelen die gelden onder kleurencode geel 

in jeugdwerk, onderwijs en cultuur. 

-De maatregelen leiden noodgedwongen tot een andere, over het algemeen soberder aanpak. Dat is 

op zich niet erg. Zoek daarom niet voor elke catechesebijeenkomst een coronaproof alternatief. Soms 

is het beter een activiteit te schrappen van de kalender. 

-We scheppen best bij de start meteen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder de viering (april-

mei 2021) zal plaatsvinden. De kans is groot dat dit dezelfde zullen zijn als nu. Het is belangrijk dat 

ouders daar bij de start duidelijk over ingelicht zijn en in vrijheid een keuze kunnen maken. 

-De beperkingen die er zijn, treffen een aantal opties die de voorbije jaren werden gekozen: 

intergenerationele catechese, instapvieringen met de parochianen, … . Dat is spijtig, maar nu jammer 

genoeg onvermijdelijk. Houd vooral voor ogen dat het doel van de initiatiecatechese is om te initiëren 

in het geloof en het leven van de kerk. Deelnemen aan de liturgie, en in het bijzonder aan gebedstijden 

en de eucharistie, is daarvan een belangrijk onderdeel. 

 

-We raden catechese aan huis, weekenduitstappen en fysieke diaconale bezoeken sterk af. 

-Organiseer zoveel mogelijk samenkomsten buiten, en als buitenactiviteit (tochten, wandelingen, 

drempelbezoeken, stoepgesprekken, …), of in zo groot mogelijke ruimtes en let goed op verluchting. 

-Als catechist houd je altijd afstand en draag je altijd een mondmasker. 

-Voor bijeenkomsten met volwassenen geldt: hoe groter de ruimte waar je samenkomt, hoe meer er 

mogelijk is (tot max. 200 personen), uitwisseling en ontmoeting zijn helaas niet of weinig mogelijk. 

-Het goede nieuws is dat er met de doelgroep van -12 jarigen, zowel met kleine als grotere groepen, 

praktisch veel mogelijk is, aangezien zij onderling geen afstand moeten houden. 

 

 

3. Liturgische bijeenkomsten met (groepen van) kinderen en ouders 

 

3.1. Formeel kader  

Voor de organisatie van liturgische bijeenkomsten, ook instapvieringen, kun je je baseren op de 

volgende documenten: 

• Diocesane handleiding voor de erediensten: https://www.kerknet.be/bisdom-

brugge/informatie/handleiding-ter-voorbereiding-van-de-heropstart-van-

vieringen?microsite=250 

• Veelgestelde vragen  https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-

vragen-

coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/handleiding-ter-voorbereiding-van-de-heropstart-van-vieringen?microsite=250
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/handleiding-ter-voorbereiding-van-de-heropstart-van-vieringen?microsite=250
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/handleiding-ter-voorbereiding-van-de-heropstart-van-vieringen?microsite=250
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-d8bc859c5f-94259155
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-d8bc859c5f-94259155
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-d8bc859c5f-94259155
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EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-

d8bc859c5f-94259155 

• Liturgische suggesties voor de vormselviering in een eucharistieviering, najaar 2020. Daarbij 

hoort ook een handleiding ter voorbereiding van de eerste communie- en vormselvieringen.  

• Richtlijnen omtrent schoolvieringen in coronatijd  (vicariaat onderwijs, bisdom Brugge): 

https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/code-geel-

en-vieringen-op-school?microsite=12158. 

 

3.2. Richtlijnen en suggesties  

De grootste uitdaging voor liturgische bijeenkomsten met communicanten en hun gezinnen zal het 

aantal aanwezigen in de viering zijn. Er mogen op dit moment maximum 200 mensen aanwezig zijn 

(iedereen inbegrepen: voorganger, misdienaar, kinderen, koorleden, ouders, …) en enkel indien de 

nodige afstand kan gegarandeerd worden (1,5 meter tussen aanwezigen of tussen bubbels). 

• Kies daarom, als het kan, voor een grote kerk in de pastorale eenheid en bereken vooraf 

hoeveel mensen er maximaal kunnen zitten. 

• Het is aangewezen om te werken met een inschrijvingssysteem, zodat het maximumaantal 

niet overschreden wordt. 

• In deze omstandigheden is het waarschijnlijk noodzakelijk om (instap)vieringen te organiseren 

enkel voor gezinnen met een communicant of vormeling, los van de vieringen met de 

geloofsgemeenschap. 

 

 -12-jarigen +12-jarigen 

Afstand houden Niet nodig voor -12-jarigen 
onderling 

Ja, 1,5m tussen alle aanwezigen 
(behalve: personen die onder 
hetzelfde dak wonen), Voorzie 1,5m 
tussen de bubbels. 

Mondmasker dragen Niet verplicht Verplicht voor, tijdens en na de viering 
in het kerkgebouw voor iedereen 
(inclusief wie in het priesterkoor actief 
is) 

Zingen Ja, als koor: geen afstand 
onderling of mondmasker nodig, 
wel als groep 5m afstand 
houden t.o.v. andere personen. 
De zangleider staat op min. 2m 
afstand van de groep en draagt 
een mondmasker. 

(ook gemengd: +12 en -12-jarigen) 
Samenzang is verboden.  
Mag wel: 2 cantores (of koor) met 5m 
afstand t.a.v. andere aanwezigen en 
2m afstand t.o.v. elkaar + mondmasker 
+ geschakeerd staan in dezelfde 
richting 

Intredeprocessie Neen Neen 

Musiceren Ja, enkel slag- en 
snaarinstrumenten 

ja, enkel slag- en snaarinstrumenten, 
mits 2m afstand tussen elkaar en 
tussen andere aanwezigen. 

Voorlezen ja, indien de kinderen als groep 
samenzitten. Voorzie een aparte 
micro en lezenaar enkel voor de 
kinderen 

ja, maar ieder voorwerp (ambo, 
lectionarium,..) wordt door slechts 1 
persoon aangeraakt en daarna 
ontsmet 

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-d8bc859c5f-94259155
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen?utm_source=nieuwsbrief+algemeen&utm_campaign=d8bc859c5f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_03_40&utm_medium=email&utm_term=0_f80a285f83-d8bc859c5f-94259155
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/code-geel-en-vieringen-op-school?microsite=12158
https://www.kerknet.be/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge/artikel-informatie/code-geel-en-vieringen-op-school?microsite=12158
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Aanbrengen van de 
gaven, andere 
voorwerpen 

Neen Neen 

Uitdelen van attenties Neen Neen. Ook de kruisoplegging bij 
vormelingen raden we af omwille van 
de fysieke aanraking.  

 

 

**** 

 

Het doel van dit protocol voor de initiatiecatechese is natuurlijk de viering van de eerste communie en 

het vormsel in april en mei 2021. Helaas kan niemand nu voorspellen hoe de realiteit van de pandemie 

er op dat moment zal uitzien en welke maatregelen er dan voor de eredienst zullen gelden. Natuurlijk 

is het onze hoop dat op dat moment de maatregelen wat soepeler zijn en de vieringen van eerste 

communie en vormsel weer als vanouds kunnen doorgaan. Het is echter waarschijnlijk dat de vieringen 

in het voorjaar van 2021 onder dezelfde voorwaarden als nu zullen plaatsvinden. Om achteraf 

discussies te vermijden, is het goed om daar bij de start van de catechese helder over te 

communiceren. 

De data voor het vormsel in 2021 zijn in principe al vastgelegd in samenspraak met het bisdom, en 

indien op dat moment mogelijk zal er opnieuw een vormheer van het bisdom het vormsel toedienen. 

Het wordt de komende maanden tastend de weg zoeken tussen gezondheid en haalbaarheid. We 

ervaren allemaal dat, gevoed door onzekerheid en stress, de boosheid, frustratie en polemiek 

gemakkelijk aan de oppervlakte komen. Laten we elkaar steunen, helpen en samen naar oplossingen 

zoeken. 

 

Heb je nog vragen, mail ze dan naar persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be 

mailto:persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be

