Opvolging richtlijnen ter inperking van coronavirus –

23 maart 2020

Aan de priesters, diakens
Aan de parochieassistenten en pastores in de zorg
Aan de religieuze gemeenschappen
Beste,
Op kerknet verscheen zopas een uitvoerige mededeling van de bisschoppen omtrent de Goede Week
en Pasen waarbij zij beslissen om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen tot en met 19
april te verlengen. “Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de
toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze
maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over
mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd… “
U vindt de volledige tekst van deze mededeling op Kerknet en ook in bijlage via e-mail.

Graag voegen we daar enkele aandachtspunten aan toe voor ons bisdom:
Goede Week en Heilig Triduum
Een aantal kerken zijn open voor individueel bezoek, met zorg voor de afstandsregels. Met enkele
zeer eenvoudige symbolen en wat muziek kan wellicht de sfeer van Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag en Pasen bevorderd worden:
WD: Brood + Waterkruik en schaal voor de voetwassing + witte handdoek
GV:
Kruis + 2 kaarsen (lichtjes) + paarse doek
PASEN: Verrijzeniskruis + witte doek.
We vermijden (onder andere door geen palmtakjes uit te delen, zoals gevraagd) verplaatsingen en
contacten, maar ondersteunen hiermee wel die mensen die toch een kerkbezoekje brengen op deze
bijzondere dagen.
Paaskaars
Behalve waar dit, zoals in de mededeling beschreven, mogelijk is, zullen de paaskaarsen ook niet
gewijd en ontstoken worden in de paaswake.
We stellen voor op latere datum, wanneer de publieke liturgische vieringen weer mogelijk zijn, in de
zondagse eucharistieviering de Paaskaars te wijden en plechtig binnen te brengen alsook bij de
geloofsbelijdenis het doopwater te zegenen. Dit zijn we gewoon in de vieringen op Pasen in de
kerken waar geen paaswake heeft plaatsgevonden.
We stellen bijgevolg voor inmiddels in de uitvaartliturgie in zeer beperkte kring de huidige paaskaars
verder te gebruiken.
Ziekenzalving
Een ziekenzalving aan huis kan toegediend worden wanneer daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt,
mits de afstandsregels (slechts enkele mensen in de kamer) en de nodige hygiënische maatregelen
(handen wassen voor en na zalving).
Velen zullen ook troost en bemoediging vinden door een luisterend oor te bieden en samen een
gebed te zeggen langs telefonische weg.
Indien de oproep tot ziekenzalving de opgelegde quarantaine zou doorbreken (coronapatiënt of
familielid in quarantaine), vragen we vooraf de huisarts te raadplegen omtrent wat mogelijk is. In de
context van een rusthuis of instelling worden de regels die daar gelden, gevolgd.

Catechese, Vormsel en Eerste communie
We volgen de mededeling van de Bisschoppenconferentie. Met de dienst catechese wordt een plan
opgesteld omtrent de organisatie op latere datum van vormselvieringen of eerste
communievieringen gepland in het weekend van 18 en 19 april.

Dank voor aller inzet en zorg
Karel D’Huys
Vicaris-generaal

