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Draaiboek voor heropstarten van de erediensten in tijden van 
Coronavirus 

 
 

1. Algemeen 
• De voorgestelde maatregelen dienen gezien te worden in het 

kader van een ‘intelligente’ versoepeling van de maatregelen 
met betrekking tot het coronavirus. 

• De bedoeling is van het mogelijk te maken om gefaseerd terug 
te kunnen keren tot een (beperkt) liturgisch leven, mits het 
eerbiedigen van enkele fundamentele maatregelen. 

• Dit zal maar kunnen door dit draaiboek strikt op te volgen.  
 

2. Enkele basisprincipes 
• De afstand van 1,5m dient ten allen tijde te worden 

gerespecteerd. 
• Het maximum aantal deelnemers bedraagt 30 personen 

(alleen voor de grote kathedralen). 
• Wie ziektesymptomen heeft en diens gezinsleden blijven 

thuis. 
• Er wordt gewezen op het gevaar voor personen die behoren 

tot risicogroepen (mensen die ziek, zwak, zwanger of 
zeventigplusser zijn). Uiteindelijk moeten ze zelf de 
verantwoordelijkheid nemen. 

 
3. De voorbereiding 

• Alle stoelen zijn vooraf ontsmet. De stoelen staan op minstens 
1,5m van elkaar; in elke richting. 

• Grote zorg voor reinigen en wassen van gebruikte 
voorwerpen (sacrale en andere). 

• Men voorziet (indien mogelijk) dat de uitgang van het gebouw 
verschillend is van de ingang. Dit wordt goed aangegeven. 



• Er hangen instructiebladen bij alle toegangen van het 
kerkgebouw. 

 
4. De eigenlijke viering 

• Voor de goede orde is het aangewezen dat de gelovigen 
aankomen vòòr het begin van de eredienst en vertrekken eens 
de dienst beëindigd is.  

• Er wordt gevraagd een mondmasker aan te doen bij het 
binnen- en buitentreden van het kerkgebouw. 

• Bij de ingang van van de gebedsuimte is er alcoholgel 
beschikbaar. Deze is ook beschikbaar bij de toiletten. Het 
wordt de deelnemers gevraagd hun handen te ontsmetten bij 
het binnentreden van het kerkgebouw. 

• Alle handelingen die het virus kunnen doorgeven, dienen te 
worden vermeden. Zo zal men de iconen, het Evangelieboek, 
de hand van de priester enz. niet meer fysiek kunnen kussen 
of aanraken. Personen raken elkaar niet aan of nemen niets uit 
handen van een andere persoon. Er wordt ook niet omhelsd. 

• Het aantal koorleden zal dienen beperkt te worden tot een 
minimum, gezien ze de afstand moeten bewaren, maar ook 
omdat het zingen een gevaar kan zijn voor verspeiding van 
partikels speeksel. 

• Tijdelijk er is geen Heilige Communie  
• Er wordt geen wijn en antidoron (brood) aangeboden 

onmiddellijk na de Communie. 
• Bij de nagedachtenis van de overledene(n) wordt geen koliva 

(graanschotel) uitgedeeld aan de gelovigen. Dezelfde 
beperking is van toepassing op de slava, litie of artoklasia. 

• Het antidoron (brood) wordt door een acoliet - die een 
mondmasker en handschoenen voor één gebruik draagt - 
nauwkeurig gesneden, in kleine zakjes gestopt en in een mand 
gelegd, waaruit de gelovigen op het einde van de dienst er 
zelféén meenemen. 
 

5. Het vertrek van de gelovigen 



• Stewards zorgen voor een goede orde bij het buitentreden van 
het kerkgebouw, waarbij de social distancing wordt 
gerespecteerd.  

• Na de viering wordt de ruimte voldoende verlucht. 
• Er volgt geen sociaal samenzijn na de viering in de 

parochiezaal. 
 

 
Deze maatregelen blijven geldig tot nader orde. 
 

 


