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Officieel bericht 

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist 

de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke 

liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te 

schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 

maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.  

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de 

vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk 

delen en van grotere aandacht voor de medemens. De 

Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren 

op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, 

Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en 

livestream kunnen daarbij helpen. De bisschoppen danken al 

diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het 

virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de 

grootste zorg omringen.  

 

  

Dit betekent dus dat er ook bij ons in GEEL in deze periode geen kerkelijke 

vieringen of samenkomsten doorgaan in onze kerken tot aan het weekeinde 

van Palmzondag d.w.z.  de weekends van 14 en 15 maart, 21 en 22 maart en 

28 en 29 maart alsook de weekdagen. 

Voor de parochieverantwoordelijken: denk aan de misintenties die je 

eventueel voor deze dagen hebt ! 

Wat de andere sacramenten en pastorale vieringen betreft: 



 

 De gebedsvieringen in de woon- en zorgcentra gaan niet door 

 Dopen: met de betrokken ouders ( enkel Winkelomheide - elders zijn er 

geen dopen in deze periode) neemt Dirk Van de Broeck contact om 

nieuwe afspraken te maken. Dopen kan enkel in intieme kring. 

 Uitvaarten: kunnen enkel in intieme kring. Wij bieden wel aan om op 

een latere datum een mooie afscheidsviering te laten doorgaan indien 

men dit wil. 

Alle bezinningen, vormingen, leesgroepen, Bijbelgroepen, 

catechesebijeenkomsten, (koor)repetities, uitstappen, … worden tijdens deze 

periode opgeschort. Tevens dienen alle parochiale samenkomsten in zalen 

(ontbijten, taartendag, koffietafels, feestjes, …) te worden afgelast. Dit wil 

voor ons zeggen:  

 Film Rabot – 18 maart gaat niet door  

 Bijbelavond 19 maart gaat niet door 

 Uitstap PE van 21 maart naar Brussel gat niet door. De 

betrokkenen krijgen hierover een mail of telefoon 

 Leesnamiddag- en leesavond Handelingen 24 maart : gaan niet 

door  

 Vergadering gemeenschapsopbouw 25 maart: gaat niet door 

 

Dit betekent dat wij ook nu nog niets kunnen zeggen over Palmzondag, de 

Goede Week , Pasen, eerste communie en Vormsel. 

Bij verlenging van deze periode brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. 

 Met dank, 

Het team van de Pastorale Eenheid 

 


