
Goede vrienden, 
 
Na drie vergaderingen van het overlegcomité van de regeringen van ons land zijn er nieuwe 
maatregelen uitgevaardigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze hebben op dit ogenblik slechts een 
beperkt impact op het leven van de parochies. We verhelderen hierna waarin deze beperkingen voor 
ons momenteel bestaan. 
 
1. Eredienst 
Voor de vieringen is niets veranderd (dus nog steeds slechts 200 personen toegelaten, mits 
respecteren van afstandsregels, handontsmetting en mondmasker), behalve dat het mondmasker al 
moet gedragen worden vanaf de leeftijd van 6 jaar. (Let op: er was evolutie van 12 naar 10 en nu dus 
6 jaar). Er is geen covidpas vereist om de kerk te betreden (tenzij voor culturele activiteiten met méér 
dan 50 personen). 
 
2. Catechese 
Voor de jeugdbewegingen zijn activiteiten binnen verboden. Voor de catechese zou men kunnen 
argumenteren dat het niet strikt verboden is om samen te komen in het kerkgebouw (regels van 
afstand en mondmasker vanaf 6 jaar zijn van toepassing), omdat dit kan bekeken worden als eredienst. 
Ook bijeenkomsten in open lucht zijn niet verboden. Het is echter niet omdat het niet verboden is, dat 
het daarom wijs is om het te laten doorgaan. 
 
3. Andere vergaderingen (pastorale ploeg, werkgroep liturgie...) 
Vergaderingen in privé-woningen zijn niet verboden; indien ze kunnen beschouwd worden als 
eredienst, kunnen ze ook doorgaan in het kerkgebouw.  
In parochielokalen en parochiezalen kunnen alleen culturele activiteiten (spektakel, concert...), 
zittend, met mondmasker, tot 50 personen, die publiek toegankelijk zijn. Repetities van kerkkoren 
kunnen alleen in het kerkgebouw als er een duidelijke link is met de liturgie.  
 
4. Kerstvieringen 
Het is veel te vroeg om te zeggen wat er mogelijk zal zijn en onder welke voorwaarden. Verdere 
informatie zal volgen. 
 
Het is echter van belang om dit thema niet alleen wettisch te benaderen ("mag het?"), maar ook met 
wijsheid. Het is immers tegelijk een morele vraag, want al deze regels dienen om de zwaksten te 
beschermen.  
Het is dan ook essentieel om bij de planning van onze activiteiten te werk te gaan met gezond verstand 
en zoveel als mogelijk de fysieke ontmoetingen uit te stellen of te vervangen door videovergaderingen.  
 
De adventstijd is vanouds een tijd van hoopvol uitzien naar het Licht, midden in de duisternis. Het is 
tevens een tijd van solidariteit met de zwaksten. Nu we opnieuw volop met duisternis geconfronteerd 
worden, is deze solidariteit meer dan ooit van wezenlijk belang. We willen de Hoop niet verliezen, 
maar juist creatief zoeken hoe we samen kunnen groeien naar het Licht. 
Ik wens u verder een mooie Adventstijd, opgang naar het feest van Kerstmis. 
 
met broederlijke groeten, 

 
 Jean Kockerols 
 


