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Coronavirus en onze activiteiten deel 4
In deze toch wel speciale tijd komen er van verschillende kanten tips om toch verbonden te blijven.
Misschien hing je vanmiddag ook een wit laken uit en applaudiseerde je mee om je soldariteit te
tonen. Wij willen dit ook doen en zo zullen we elke avond om 20 u. de klokken laten luiden in alle
kerken van onze pastorale eenheid St.-Franciscus. Zo wij wij ook onze solidariteit tonen en tevens
onze appreciatie voor iedereen die zich inzet om deze crisis te helpen overwinnen.
In deze update publiceren we de bief van onze eigen bisschop Lode die hij schreef n.a.v. de
huidige crisis en we geven die hier integraal weer.
Een tweede artikel bevat de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) aan de
verantwoordelijken van het bisdom.
Marnix Van Belle, teamlid PE St.-Franciscus Oostkamp.

"Anderen nabij zijn, in tijden
van afstand houden"
Goede vrienden,
We beleven moeilijke tijden. Buiten op straat is het ongewoon stil en kalm. Om de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen, worden we terecht opgevorderd
om binnen te blijven. Die nieuwe realiteit, die veel aanpassing vraagt van ons allemaal,
doet mij denken aan Dietrich Bonhoeffer, een groot christen die omwille van zijn verzet
tegen Hitler in de gevangenis werd opgesloten. Vanuit zijn cel schrijft hij een
indrukwekkende brief over de zending van christenen. Met zijn scherpe blik voorziet hij
dat de Kerk haar oude privileges zal verliezen. Maar dit kan Jezus’ Geest niet hinderen
om altijd weer vrouwen en mannen te bezielen:
“Er zullen mensen zijn die bidden en het goede doen en wachten op Gods uur.”
Bidden, goed doen en wachten: het zijn ook vandaag drie vitale werkwoorden en ze
passen perfect voor deze veertigdagentijd. Kardinaal De Kesel schreef het zo treffend in

zijn verklaring voor de Kerk in ons land. Je kan die nalezen op Kerknet
(https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/boodschap-van-kardinaal-jozefde-kesel- tijden-van-coronavirus?microsite=207):
“Vasten is een tijd van meer toeleg op het bidden en van grotere aandacht voor de liefde
tot
de naaste”.

Bidden
Beginnen we met het bidden. Dat mogen we allerminst verwaarlozen, vooral nu we de
steun van parochievieringen moeten missen. We ervaren het allemaal: er breken
moeilijke tijden aan. Maar laat ons niet vergeten: de innigste gebeden worden vaak in
tijden van grote nood geschreven. Zo ging het ook bij Bonhoeffer: de gebeden uit de cel
komen recht uit het hart. Zijn korte gebedsbriefjes werden aan andere gevangenen
doorgesmokkeld, al stond daarbij het eigen leven op het spel. Vandaag moeten we
zoveel moeite niet doen. We beschikken over een rijk aanbod op het internet. Zo kan je
doorklikken naar:

1. de dagelijkse Schriftlezingen: https://www.dagelijksevangelie.org/NL/gospel
2. het digitaal breviergebed: https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/index.html
3. de psalmen (https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2010/01/01/waken-metde-psalmen/) en de zondagslezingen
(https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2015/03/01/zondagslezingen-8-maart2015) voorgelezen door het Bijbelhuis
4. het gebed van enkele broeders van Taizé via
streaming: https://www.facebook.com/taize
5. de bezinning met de Jezuïeten: https://www.ignatiaansbidden.org/links/
6. de eucharistie op tv (o.a. via Eén of KTO) en via
Kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrten- online-radio-maria
7. het digitaal gebedsintentieboek: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikelinformatie/bid-mee-gebedsintenties-uit-de-kerk

Ik dank de pastoors en hun teams die het kerkgebouw open houden en de
geloofsgemeenschap via streaming samenhouden rond de eucharistie of het gebed.
Verbondenheid maakt vindingrijk. En vergeten we niet dat zelfs het eenvoudigste gebed
bij een aangestoken kaarsje ons de nabijheid herinnert van Jezus en van zieken en
eenzamen.

Goed doen
Oprecht gebed opent ons de ogen voor Gods zorgzame aanwezigheid. Omdat het zo
vitaal is, blijft dit het eerste gebod. Maar het tweede is daaraan gelijk. Onze ogen gaan
open voor onze zusters en broeders in nood. Gelukkig is er de mateloze inzet van het

medisch personeel met daarrond een ruimere golf van solidariteit, waarbij we ons kunnen
aansluiten. We moeten het echt niet ver gaan zoeken. Jonge ouders mailen mij dat ze
hun kinderen leren om opa en oma niet te vergeten. Al mogen ze niet op bezoek, ze
kunnen hen elke dag telefoneren of skypen. De allerkleinsten sturen een tekening of een
briefje per post. Buren helpen bejaarden bij hun boodschappen van voeding en
medicijnen. Weer anderen zijn zo creatief dat ze mondmaskers naaien voor een naburig
ziekenhuis (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/16/oproep-mondmaskers-ook-mensendie-zelf- thuis-maskers-naaien-k/).
Veel dank ook aan de parochies die hun solidariteit concreet maken met een telefoon- of
boodschappendienst. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van engagement. Vermoedelijk
kent u er ook. Zend ze alstublieft naar onze Dienst Communicatie
(persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be), dan kunnen we ze langs onze site bekend
maken om elkaar te inspireren. Waar het op aankomt – zeker voor wie de Kerk draagt –
is dit: anderen nabij zijn, in tijden van afstand houden.

Wachten
Afstand en daarbij horende pijn brengen mij, goede vrienden, bij de laatste gedachte: het
wachten. Akkoord, ‘wachten’ klinkt tegendraads in onze consumptiecultuur van ‘tout et
toute de suite’. Maar wat de crisis ons leert, is dat niet ‘alles altijd en onmiddellijk’ kan. Er
zijn grenzen: voor onszelf, voor onze gemeenschap die niet meer kan samenkomen, voor
de geneeskunde en voor onze geglobaliseerde economie. Natuurlijk moeten gelovigen
niet lijdzaam toekijken. Maar onze inzet zal erbij winnen, wanneer we het geduld
bewaren. De deskundigen voorzien een lange, moeilijke periode. Zelfs het grootste
enthousiasme van het begin zal op de proef gesteld worden. Laten we dus vertrouwen,
laten we hopen, laten we elkaar geduldig dragen. Dat het hopen niet ijdel is, vieren we
straks met Pasen. Jezus lijdt mee met alle menselijke pijn. Hij doet dat uit onverdiende
liefde. En die Liefde is sterker dan de dood. Hoop raakt het hart van het evangelie. Ook
hier geeft Bonhoeffer te denken:
“Een geloof dat niet hoopt, is ziek.”
Laat ons, goede vrienden, de hoop bewaren, zorg dragen voor elkaar en voor onszelf!
Met een heel verbonden groet,
+Lode Aerts Bisschop van Brugge
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. Heb je nog vragen, mail ze
dan naar persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be.

1. Wat zijn de concrete modaliteiten van de uitvaarten?

a. Mag er rouwbezoek aan huis?
Rouwbezoek aan huis is niet toegelaten. Afspraken worden, met gepaste pastorale zorg
en betrokkenheid, telefonisch of per mail getroffen.

b. Waar vindt de uitvaart plaats?
De uitvaart mag plaatsvinden in de kerk, weliswaar in heel beperkte kring. Een tweede
mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit
eveneens 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, en geen generaties mixen (maximaal twintig
aanwezigen). De aanwezigen houden in ieder geval voldoende afstand (1,5m) van elkaar.
Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor
allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter
bestrijding van de coronapandemie.

d. 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.

e. Eucharistie of woord- en gebedsdienst?
In deze uitzonderlijke periode kiezen we voor een woord- en gebedsdienst en dus geen
communie-uitreiking.
f. Waarmee wordt de kist tijdens de afscheidsgebeden besprenkeld?
Bij de besprenkeling van de kist tijdens de afscheidsgebeden wordt nieuw gezegend
wijwater gebruikt.

2. Wat met de diensten van de Goede Week?
a. Gaan de diensten van de Goede Week door?
Op maandag 23 maart zal de bisschoppenconferentie de concrete modaliteiten voor de
Goede Week communiceren.
b. 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.
c. Kan een (paas)biecht plaatsvinden?
Verzoeningsvieringen worden uitgesteld tot na de pandemie. In hoge morele nood kan
het sacrament van boete en verzoening worden ontvangen, maar
het gesprek vereist het respecteren van de sociale distantie (1,5m).
d. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Wat zijn de concrete modaliteiten van ziekencommunie en
ziekenzalving voor de voorzieningen?
We respecteren de richtlijnen van de ziekenhuizen, woonzorgcentra en
zorgvoorzieningen.

6. Wat zijn de concrete modaliteiten van ziekencommunie en
ziekenzalving voor de parochie?
Er zijn geen ziekencommunies, tenzij in acuut stervensgevaar (viaticum). De pastoraal
verantwoordelijken oordelen of de ziekencommunie voldoende veilig voor alle
betrokkenen kan worden bediend.
Er zijn geen ziekenzalvingen, tenzij in acuut stervensgevaar. De priesters oordelen of de
ziekenzalving voldoende veilig voor alle betrokkenen kan worden bediend.

7. 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.
Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Oostkamp
Pastorieplein 1
8020 Oostkamp
Bezoek onze website
Deze e-mail is verstuurd aan onthaal@stfranciscusoostkamp.be. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor
een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw adresboek.

