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Bijlage bij brief bisdom Gent 20.05.2020 

 

De algemeen geldende regels van de nationale veiligheidsraad en de eventuele 

verordeningen van de plaatselijke burgerlijke overheid zijn onverminderd geldig. 

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet naar de kerk komt wanneer je koorts hebt of je 

verkouden voelt, dat je geen andere mensen in je auto kan meenemen om hen naar de kerk 

te brengen, dat op bepaalde plaatsen mondmaskers aangeraden zijn en op specifieke 

plaatsen zelfs verplicht,… In de communicatie vanuit de  parochie mogen deze elementen 

niet vergeten worden. Specifiek voor de erediensten komen er maatregelen vanuit de 

nationale veiligheidsraad en vanuit de bisschoppenconferentie. Van zodra er duidelijkheid is 

over die regels zullen wij u die ook snel laten weten.  

Enkele praktische aanzetten voor die elementen waarvan wij nu inschatten dat ze van 

belang zullen zijn voor de heropening van onze kerken voor publieke liturgie. 

 

 1. Algemeen aankondigen maatregelen: Alle maatregelen die je afspreekt moeten ook 

gecommuniceerd worden naar al wie komt deelnemen aan de eredienst. Afficheer ze heel 

duidelijk aan de ingang (buiten en binnen), bespreek welke maatregelen ook op een andere 

plek moeten aangeduid worden (vb. handen ontsmetten vóór de communie kan vooraan bij 

het ontsmettingsmiddel terug geafficheerd worden). Werk bij voorkeur met duidelijke 

symbolen en niet enkel met lange teksten (die mensen toch niet kunnen lezen wanneer ze 

binnen komen). Zet ze te zijner tijd ook in het parochieblad. Ze afdrukken en uitdelen is geen 

goed idee. 

 

Poetsbeurt: In vele kerken is het de gewoonte om kort voor Pasen een grote kuisbeurt voor 

de kerk te organiseren. Die is nu vaak weggevallen. Het is nu de ideale gelegenheid om voor 

de heropening onze kerken grondig aan te pakken met water en zeep. Als we alles moeten 

verzetten, kunnen we het zeker zo goed ook allemaal afwassen. 

 

Boekjes: Hoe minder oppervlakken mensen moeten aanraken, hoe beter. Het zal niet 

toegelaten zijn om zangboekjes, flyers, folders, blaadjes of wat dan ook uit te delen en van 

hand tot hand te laten gaan. We vragen u uitdrukkelijk ze weg te nemen uit de kerk. Het 

heeft geen zin rekken met zangboeken te laten staan en er een blaadje bij te hangen dat ze 

niet mogen gebruikt worden. Haal ze weg, leg ze ergens waar ze niet toegankelijk zijn, dan 

kunnen de kerkbezoekers ze ook niet per ongeluk toch nemen…  

 

Wijwater: wijwatervaten blijven tot nader order ongebruikt.  

 

Sanitair: Sanitair in de kerk is een moeilijke aangelegenheid. Het is aan te raden het sanitair 

volledig af te sluiten. Waar dit niet haalbaar is, moet er iemand verantwoordelijk zijn voor 
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het systematisch ontsmetten van zitting, kranen, deurklinken. Daarvoor moet het juiste 

materiaal voorhanden zijn. 

 

2. Circulatieplan 

 

Bekijk grondig waar en hoe mensen kunnen binnenkomen in de kerk, hoe ze naar hun stoel 

kunnen gaan, hoe de circulatie verloopt bij de communiegang, waar en hoe ze terug buiten 

gaan. Om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren, maak je best een verschil tussen 

ingang(en) en uitgang(en). Hou ook rekening met de afstand tussen mensen die op hun stoel 

zitten en de rij die hen passeert voor bijvoorbeeld de communie. In sommige kerken 

betekent dit wellicht dat er maar 1 aanschuifrij kan worden opgesteld waar er normaal 2 

plaatsen van bedeling zijn. Zorg voor duidelijke signalisatie. Denk daarbij aan 

‘verkeersborden’, pijlen, stickers, afbakening van gangpaden… 

 

3. Hygiënemaatregelen 

 

Wellicht moeten mensen die de kerk binnenkomen hun handen kunnen ontsmetten. Zorg 

voor voldoende ontsmettingsmogelijkheden op een duidelijk zichtbare manier (vb.: 2 losse 

tafels met busjes ontsmettingsgel of een dispenser op paal) bij elke ingang. Zorg voor 

bijkomend ontsmettingsmateriaal in geval bijvoorbeeld iedereen die te communie gaat zijn 

handen moet ontsmetten. Zorg bij voorkeur voor snel drogende handgel, zeker bij de 

communiegang. Vergeet niet dat ook voorgangers, misdienaars, lectoren… materiaal nodig 

hebben om hun handen te ontsmetten. 

Ontsmettingsmiddelen kan u vinden bij de plaatselijke apotheek. Een aantal firma’s hebben 

zich ook toegelegd op ontsmettingsmiddelen en dispensers. (vb.: ....). 

Kerkfabrieken kunnen een groepsaankoop organiseren (vb: via het Centraal Kerkbestuur of 

een Centraal Kerkbestuur van de ‘nieuwe parochie’) of vragen naar de mogelijkheid om aan 

te sluiten bij groepsaankoop door de gemeente. 

 

4. Afstandsmaatregelen 

 

Steeds 1,5m afstand houden van elkaar zal wellicht nog een hele tijd verplicht blijven. Denk 

er over na, en duid goed aan in het kerkgebouw hoe je daarvoor zal zorgen. 

Zitplaatsen: Zet je de stoelen 1,5m uit elkaar en zet je het teveel aan stoelen opzij in de kerk? 

Of plak je naast elke stoel waarop iemand mag zitten 3 stoelen af? Plak je om de andere rij 

stoelen helemaal af?  Kies je voor en recht of een zigzag patroon? In een kleinere kerk 

organiseer je mogelijk voor elke rij stoelen een ingang aan de ene kant en uitgang aan de 

andere kant, dus geen middengang. Als je (vaste) banken hebt in de kerk, hoe ga je er dan 

voor zorgen dat mensen ver genoeg uit elkaar zitten en elkaar niet moeten kruisen? 

Aanschuiven: Duid je in de midden- en zijgangen op één of andere manier aan wat 1,5m is, 

voor wanneer mensen aanschuiven bij communie of offergang? (Je kan hiervoor 

bijvoorbeeld vloerstickers aankopen of gekleurde tape). Zie ook hoger bij ‘circulatieplan’. 

Vraag je gezinnen om de zitplaatsen te respecteren, of kunnen zij wel samen zitten? Hoe 

maak je dat duidelijk? 

 

Voor koren zullen wellicht specifieke afstandsregels gelden. Als dat zo is, zullen onze eerste 

vieringen het waarschijnlijk zonder koor moeten stellen. Mogelijk met een cantor? 
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5. Voor de viering zelf 

 

Hoe hartelijk we ook willen samenkomen om te vieren, we zullen in de eerste tijd geen 

handen kunnen geven tijdens het Onze Vader en geen knuffels of handen geven bij de 

vredewens. We mogen natuurlijk wel enige creativiteit aan de dag leggen in de manier 

waarop we toch aan elkaar een teken van vrede kunnen geven, maar blijf er rekening mee 

houden dat we liturgie aan het vieren zijn… Geen omhalingen, wel mogelijkheid om bijdrage 

te deponeren achter in de kerk. 

Duid iemand (of enkele mensen) aan om alle maatregelen in goede banen te leiden. In het 

begin zal men er moeten op toezien dat mensen de regelgeving kennen en toepassen, dat ze 

hun weg vinden in de circulatieplannen, dat ze weten wat er van hen verwacht wordt. Het is 

altijd aangenamer voor mensen als ze daarin vriendelijk geholpen worden. Het is voorlopig 

niet mogelijk om aansluitend aan de viering een gezellige koffiebabbel te organiseren. Ook 

napraten buiten aan de kerk kan niet zolang samenscholingen niet toegelaten zijn. Het is 

belangrijk dat de vierende gemeenschap daar in meegenomen wordt. Hebt u hierbij nog 

vragen of bedenkingen, of kan u hierbij nog ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust 

contact met uw vicariaat. 


