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Coronavirus en onze activiteiten deel 5
Het is bijna onmogelijk om de veranderende berichtgeving en aanpassingen in deze
coronacrisis van dag tot dag in een update te gieten. Ik wil jullie daarom verwijzen naar deze
pagina van Kerknet waar je telkens de laatste versie vindt. Door op de diverse vragen te
klikken, krijg je het antwoord op de meest gestelde vragen. We plaatsen hier nog één keer een
versie met vragen en antwoorden. Wil je meer verduidelijking bij de antwoorden dan verwijs ik
naar de link hieronder.
Wil je up to date blijven? Klik dan dagelijks op deze link:
https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen
Of er een normale nieuwsbrief komt met aankondiging voor activiteiten in de maand april valt
sterk te betwijfelen. Dit zal afhangen van de al dan niet verlenging van heel wat maatregelen.
Marnix Van Belle, teamlid PE St.-Franciscus Oostkamp.

Veelgestelde vragen coronamaatregelen
situatie op woensdag 24 maart
Veelgestelde vragen
Op de website van Kerknet publiceren we een rubriek
met ‘veelgestelde vragen’, die we de komende dagen
aanpassen in functie van nieuwe richtlijnen van de
overheid of de bisschoppenconferentie. We vullen ook aan met antwoorden op vragen die we
binnenkrijgen.
Lees ook het bericht van de bisschoppenconferentie over de Goede Week (23 maart).
Heb je nog vragen, mail ze dan naar persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be.

Wat met de uitvaarten?
a. Mag er rouwbezoek aan huis?
Rouwbezoek aan huis is niet toegelaten.
b. Waar vindt de uitvaart plaats?
De uitvaart mag plaatsvinden in de kerk, weliswaar in heel beperkte kring.
c. Hoeveel mensen mogen er tijdens een uitvaart aanwezig zijn?
We houden ons aan het verbod door de overheid op samenscholingen, dus enkel in intieme
kring met de naaste familie (maximaal twintig aanwezigen). Het is te vermijden om generaties te
mixen, daarnaast mogen enkel mensen zonder ziektesymptomen de dienst bijwonen. De
aanwezigen houden in ieder geval voldoende afstand (1,5m) van elkaar.
d. Welke mogelijkheden zijn er voor de uitvaartliturgie?
Er zijn drie mogelijkheden:
1. Uitvaartliturgie in de kerk met een Woord- en gebedsdienst met kist of urne.
2. Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de
begraafplaats
3. ‘Uitgestelde' uitvaartliturgie in de kerk met urne in eucharistie of Woord- en gebedsdienst na
de pandemie voor wie overleed tijdens de periode van coronamaatregelen.
e. Is een gedachtenisviering nadien mogelijk?

Jazeker. Wanneer de pandemie voorbij is, kan een gedachtenisviering gehouden worden voor
wie overleden is tijdens de periode van beperkende maatregelen.
We verstaan hieronder een eucharistieviering
f. Mag er fysiek contact zijn tussen mensen of via gedeelde voorwerpen?
Neen: geen begroeting, geen offerande met pateen of kruis, geen aanraken kist, geen
communie-uitreiking, geen uitdelen gedachtenisprentjes, geen omhalingen.
g. Eucharistie of Woord- en gebedsdienst?
In deze uitzonderlijke periode kiezen we voor een Woord- en gebedsdienst en dus geen
communie-uitreiking.
h. Waarmee wordt de kist tijdens de afscheidsgebeden besprenkeld?
Bij de besprenkeling van de kist tijdens de afscheidsgebeden wordt nieuw gezegend wijwater
gebruikt.

Wat met de diensten van de Goede Week?
a. Tot hoelang worden de publieke kerkelijke vieringen geschorst?
Alle publieke kerkelijke vieringen zijn geschorst tot en met 19 april.
b. Gaan de diensten van de Goede Week door?
Alle liturgische diensten van de Goede Week (5-12 april 2020) worden geschorst.
Palmzondag: er wordt geen palm wordt uitgedeeld. Er worden ook geen fysieke palmkaartjes
rondgedeeld of ter beschikking gesteld op de parochie.
Voor alle andere richtlijnen i.v.m. Goede Week zie de mededeling van de
bisschoppenconferentie.
c. Wat met de chrisma-mis?
De wijding van het chrisma en de zegening van de zieken- en catechumenenolie vindt in
besloten kring plaats in de kapel van het bisschopshuis. De verdeling ervan gebeurt pas na de
pandemie.
d. Is er een kruisweg?
Er is dit jaar geen gezamenlijke kruisweg op Goede Vrijdag.
e. Hoe kan ik via internet mee de diensten volgen?
De bisschoppen schorsen tijdelijk alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke
Kerk. In dit overzicht op Kerknet vind je hoe je via radio, televisie of internet kan meevieren.
f. Kan een (paas)biecht plaatsvinden?
Verzoeningsvieringen worden uitgesteld tot na de pandemie.

g. Wat met de actie van Broederlijk Delen?
Kerkelijke omhalingen kunnen niet doorgaan. We roepen op onverminderd solidair te zijn, zoals
Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen, informeert via YouTube.
We kunnen giften storten via overschrijving voor Broederlijk Delen via BE 12 0000 0000 9292.

Blijven de kerken open?
• De kerken blijven open voor stilte, bezinning en individueel gebed, mits het respecteren van
sociale distantie.
• Er wordt geen communie uitgereikt.
• Er kunnen in geen geval activiteiten georganiseerd worden die mensen bijeenbrengen op één
moment en één plaats.

Gaan de geplande vieringen van eerste communie en vormsel door?
• Het wordt meer en meer duidelijk dat het erg onwaarschijnlijk is dat de vieringen van eerste
communie en vormsel zullen kunnen doorgaan zoals gepland.
• Een goede oplossing vinden voor alle betrokkenen: kinderen, ouders, grootouders, familie,
school, catechisten, pastoors en vormheren is niet eenvoudig, want er moet rekening gehouden
worden met veel factoren. Hoe dan ook staat de veiligheid en de gezondheid van iedereen
voorop. We doen er alles aan opdat de vieringen dit schooljaar nog zouden kunnen
plaatsvinden. Verschillende scenario’s worden voorbereid en afgetoetst.
• We streven naar een interdiocesane overeenstemming. We beslissen eind maart.
Hoe worden de ziekencommunie en ziekenzalving voor de voorzieningen georganiseerd?
• We respecteren de richtlijnen van de ziekenhuizen, woonzorgcentra en zorgvoorzieningen.
Hoe worden de ziekencommunie en ziekenzalving voor de parochie georganiseerd?
Er zijn geen ziekencommunies, tenzij in acuut stervensgevaar (viaticum).
Er zijn geen ziekenzalvingen, tenzij in acuut stervensgevaar.
• het aantal aanwezigen wordt heel beperkt gehouden. Het kan ook met enkel de priester.
Wat met vieringen in kloostergemeenschappen?
• De eucharistie kan enkel plaatsvinden indien de voorganger inwonend is. Sociale distantie
(1,5m) wordt gerespecteerd.
• Er worden geen externen toegelaten.
Mogen kerken hun klokken laten luiden als teken van dank en hoop?
De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt
tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en
hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties.
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