
      Geel, 24 maart 2020-03-24 

 

Brief omtrent de eerste communies van 2020 

Beste ouders, eerste communicanten, iedereen, 

Soms  moet je kiezen tussen duidelijkheid voor iedereen, zonder dat je weet of je 

beslissing die je neemt goed zal zijn, of blijven wachten en een situatie van 

onzekerheid creëren. Met onze pastorale eenheid kozen we na lang overleg voor het 

eerste. 

In de brief van onze bisschop lezen we: “De meest ingrijpende maatregel gaat over 
de opschorting van de eerste communies en de vormsels. Alvast tot zondag 19 april 
kunnen deze vieringen niet doorgaan. De kans dat deze vieringen de weken nadien 
wel kunnen doorgaan is bijzonder klein. Indien de regering zou toestaan dat er na 19 
april opnieuw bijeenkomsten mogen plaatsvinden, zal het niet zijn met een volle kerk 
en niet met drie generaties kerkgangers tegelijk (kinderen, ouders en grootouders). 
Wij houden er nu al rekening mee dat tussen Pasen en Pinksteren alle eerste 
communies en vormsels zullen wegvallen.” 
 

Het is bovendien ook al duidelijk dat de eerste communievieringen gepland staan in 
de periode waarin de gemeenten samenkomsten in grote groepen niet zijn 
toegestaan. De verschillende wetenschappers hebben in de media ook al te kennen 
gegeven dat het na de periode van isolatie ook niet aangewezen is om onmiddellijk 
weer in groepen met veel intergenerationeel contact te verzamelen. Vandaar dat we 
er geen enkel zicht op hebben hoe het maatschappelijk leven nadien weer mag of zal 
opstarten. Daarnaast  is ook de voorbereiding op onze eerste communies voorlopig 
stilgelegd en moet zij natuurlijk ook op een goede manier terug kunnen worden 
opgestart. We  vermoeden ook dat we na deze moeilijke periode ook even tijd nodig 
hebben om wat op adem te komen en te herstellen van deze situatie.  
 

Het lijkt ons geen goed idee om een afwachtende houding aan te nemen en per 

week te kijken welke communievieringen al dan niet zouden kunnen doorgaan. 

Vandaar dat we in onze pastorale eenheid alle eerste communievieringen van 

april en mei geannuleerd hebben. Wij stellen alle eerste communievieringen uit 

naar het najaar van 2020 en zullen zo spoedig mogelijk de nieuwe data 

communiceren. Dit hangt af van de planning van de vormselvieringen op het 

bisdom. Zij doen hun uiterste best om de situatie in het bisdom zo goed mogelijk op 

te volgen en snel en correct te communiceren.  

We weten dat dit voor niemand een fijne beslissing is, maar rekenen op ieders steun 

en begrip in deze situatie waar we elkaar zo nodig hebben en moeten blijven 

steunen. In tussentijd dragen wij jullie mee in ons gebed en willen we onze eerste 

communicanten niet loslaten. Via onze website www.pastoraleeenheidgeel.be kan je 

bij het onderdeel “communicanten online” altijd terecht voor een leuke opdracht en 

de dagelijkse YOUTUBE afspraak met de kathedraal waar pastoor Bart Paepen onze 

kinderen op een enthousiaste manier vertelt over Jezus!  

Genegen groeten en veel goede moed voor iedereen, 

Namens het team van de pastorale eenheid, Dirk Van den Broeck (verantw. Catechese) 

http://www.pastoraleeenheidgeel.be/

