Gent, 6 juni 2020
Aan de moderatoren en leden van de parochieploegen van de nieuwe parochies
Beste allen,
In deze mededeling proberen we antwoorden te geven op de vragen die ons sedert de
persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag jl zijn gesteld. De Veiligheidsraad
zette licht op groen voor publieke vieringen van de erediensten vanaf maandag 8 juni, op basis van
de goedgekeurde protocollen of draaiboeken.
Dat draaiboek werd vorige week al bezorgd. U zal in de loop van de dag de aangepaste versie op
Kerknet vinden: Draaiboek katholieke kerk bij hervatting van publieke vieringen In bijlage vindt u al
een aangepaste versie.
In deze brief hebben we het punt ‘maximum aantal aanwezigen’ aangepast aan het ministeriële
besluit (MB) dat gisterenavond is verschenen. In art. 6 worden de belangrijkste voorwaarden
genoemd:
“- het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van
1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
- het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon
wordt toegelaten per 10 m2, met een maximum van 100 personen per gebouw tot en met 30 juni
2020 en 200 personen vanaf 1 juli 2020;
- het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende
deelnemers;
- de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en
uitgang.”

Rond volgende items werden ons vragen gesteld:
1. MAXIMUM AANTAL AANWEZIGEN
Minister Koen Geens was in Het Journaal op VRT van 4 juni duidelijk: “100 is een absoluut maximum,
er is ook een relatief maximum: de ruimte mag maar gevuld worden tot 1 persoon per 10 m².”
De sociale distancing vraagt overal 1,5 m afstand tussen de aanwezigen. Bepaal dus eerst het totaal
aantal m² van het kerkgebouw, deel door 10 en je kent het aantal toegelaten personen. Dit is wat in
het draaiboek wordt bedoeld met 1 persoon per 10 m². Tot 1 juli mogen nooit meer dan 100 personen
toegelaten worden, dat is het absolute maximum. Na 1 juli wordt dit absolute maximum verhoogd tot
200. Plaats daarna de stoelen in de kerk en zorg daarbij dat er rondom elke stoel 1,5 meter is voorzien.
Het is ook zo dat mensen uit hetzelfde ‘gezin’ (wonend onder hetzelfde dak) wel naast elkaar mogen
plaatsnemen, zonder de 1,5 m regel.
Maak het maximum aantal aanwezigen bekend.
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Dit maximum aantal geldt voor alle diensten (uitvaarten, huwelijken,…) die in dat kerkgebouw vanaf
maandag plaats vinden.

2. TARIEVEN UITVAARTEN / GEDACHTENISVIERINGEN
2.1 Het gratis tarief voor de kerkelijke uitvaarten gold tot het moment van de hervatting van de
publieke vieringen. Dat betekent dus dat vanaf 8 juni het normale tarief terug wordt
aangerekend volgens het decreet tarieven kerkelijke diensten van 3 november 2018 (275 euro).
Wil de uitvaartondernemers op de hoogte brengen.
2.2 Wanneer er een uitgestelde uitvaart plaats vindt (met een urne in de kerk van iemand overleden
de voorbije weken), geldt eveneens het normale tarief: 275 euro.
2.3 Wanneer de parochie een gezamenlijke gedachtenisviering organiseert voor de overledenen en
daarbij de families uitnodigt, is die viering uiteraard gratis.
2.4 Wanneer een familie een intentie aanvraagt voor een overledene, geldt het tarief volgens het
decreet van 03.11.2018, nr. 2.1: 11 euro (gelezen mis) en 15 euro (gezongen mis).
2.5 Wanneer een individuele gedachtenisviering wordt gevraagd buiten de geplande
eucharistievieringen, geldt het tarief ‘bijzondere dienst’, decreet nr. 8: 50 euro.
ICL maakte modellen van en suggesties voor gedachtenisvieringen. Die zullen maandag
gecommuniceerd worden en beschikbaar zijn via Kerknet.

3. DOOPSELS
Doopsels kunnen dus ook opnieuw. Het draaiboek geeft enkele richtlijnen. Zalving met een
handschoen wordt niet aanzien als fysiek contact.
Bij de doop van meerdere kinderen in eenzelfde viering is het moeilijk natuurlijk om het doopwater
te verversen. Een goede suggestie kan zijn dat vooraf per kind in een apart kruikje doopwater wordt
gedaan.

4. OFFERGANG
Het protocol voorziet opnieuw de mogelijkheid van een offergang in de uitvaart voor alle
aanwezigen, evenwel zonder het aanraken van kruis of pateen.

5. PAASKAARS EN ZEGENING MET DOOPWATER
Aangezien de paaswake dit jaar niet gevierd kon worden, stelt zich de vraag naar de paaskaars en de
zegening van het doopwater. Het is niet mogelijk om de brandende paaskaars op bijzondere wijze te
onthalen en het doopwater te zegenen zoals eerder voorgesteld, omdat de voorwaarden om de
publieke vieringen te hervatten erg strikt zijn. Ondertussen is ook de paastijd voorbij. Na het
pinksterfeest wordt de (nieuwe) paaskaars in de doopkapel geplaatst. Bij een uitvaart wordt zij
vlakbij de lijkbaar geplaatst. Indien de paaskaars op het priesterkoor blijft staan, wordt zij bij iedere
viering ontstoken.
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Niet alle details zijn behandeld. Hoe dan ook vraagt de concretisering creativiteit en een flinke dosis
gezond verstand. Bovendien: niet alles wat kan moet (onmiddellijk). De kwaliteit van de liturgie
primeert.

Uw vragen blijven natuurlijk welkom.
U kan ook terecht op www.bisdomgent.be / Herneming publieke vieringen ….

Vriendelijke groeten,
Vicaris-generaal Joris De Jonghe, joris.dejonghe@bisdomgent.be
Vicaris Albert Van De Kerkhove, albert.vandekerkhove@bisdomgent.be

