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Betreft: Update maatregelen inzake coronavirus

Geachte lezer,

Ten aanzien van de liturgische vieringen in het algemeen en de viering van Palmzondag en het 
Paastriduum in het bijzonder hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen in relatie tot 
het coronavirus geactualiseerd. Zij hebben dit gedaan conform
1) de aangescherpte maatregelen die de burgerlijke overheid op 23 maart heeft aangekondigd en
2) de decreten die de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 
maart over het Paastriduum en corona-pandemie en op 25 maart over de Goede Week en 
Paastriduum heeft uitgevaardigd.
In dat kader geeft de Bisschop van Breda voor zijn bisdom nadere aanwijzingen en 
aanbevelingen. Deze zullen apart worden aangeduid. In het kort komen de maatregelen hierop 
neer:

Publieke vieringen
Er dienen geen publieke vieringen plaats te vinden tot en met Pinksterzondag (31 mei). 
Uitzonderingen hierop zijn de vieringen van huwelijken en uitvaarten. De voorwaarden vindt u 
hieronder.

Besloten vieringen
Parochies: 

 Besloten, dus zonder volk, mogen vieringen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van de 
daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren.

 Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid 
dienen in acht te worden genomen.

 De heilige communie kan niet worden uitgereikt omdat de voorgeschreven afstand van 
anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en het delen van de heilige communie 
onveilig kan zijn.

Religieuze gemeenschappen:
 Religieuze gemeenschappen mogen samenkomen voor liturgische vieringen zonder volk.
 Voor het celebreren van de heilige Mis mag een priester van buiten komen.
 De heilige communie kan niet worden uitgereikt omdat de voorgeschreven afstand van 

anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en het delen van de heilige communie 
onveilig kan zijn. (Buiten de Eucharistieviering kan een lid van een religieuze 
gemeenschap die een aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie 
heeft vanuit het tabernakel aan afzonderlijke medeleden de communie uitreiken.)
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Huwelijken en uitvaarten
 Vieringen van huwelijken en uitvaarten mogen plaatsvinden in aanwezigheid van 

maximaal 29 personen.
 De Nederlandse Bisschoppen bevelen aan  deze vieringen zo sober en klein mogelijk te 

houden (Voor uitvaarten zie Klein Rituale pag. 187 en verder).
 Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid 

dienen in acht te worden genomen.
 De heilige communie kan niet worden uitgereikt omdat de voorgeschreven afstand van 

anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en het delen van de heilige communie 
onveilig kan zijn.

Deelname van de gelovigen aan de Eucharistieviering op afstand
 De Eucharistie is allereerst de viering, waarin de Heer de gelovigen laat delen in zijn 

Paasmysterie. Hij verschijnt als gekruisigde en verrezen Heer werkelijk onder zijn 
leerlingen (werkelijke tegenwoordigheid onder de gedaante van brood en wijn) en neemt 
hen mee in zijn verlossend lijden, sterven en verrijzen (offerkarakter van de Heilige Mis). 
De Bisschop van Breda beveelt aan om de gelovigen aan te moedigen tot actieve 
deelname (actuosa participatio) aan het lijden, sterven en verrijzen van de Heer in de 
Eucharistie door geestelijke communie en aanbidding.

Openstellen van de kerk
 De Nederlandse Bisschoppen bevelen aan de kerken waar mogelijk open te stellen voor 

gelovigen voor gebed, voor het opsteken van een kaars en / of om een gave voor de 
voedselbank te brengen.

 Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid 
dienen in acht te worden genomen.

24 uur voor de Heer
 De gebedsactie “24 uur voor de Heer” kan alleen doorgaan door het Allerheiligste uit te 

stellen voor persoonlijke gebed.
 Alle geldende strikte maatregelen op het gebied van afstand, hygiëne en gezondheid 

dienen in acht te worden genomen.

Palmzondag en Paastriduum
 In het algemeen gelden alle maatregelen voor besloten vieringen, zoals hierboven 

beschreven.

Palmzondag
 De Herdenking van de intocht van de Heer in Jeruzalem moet binnen in gewijde 

gebouwen gevierd worden.
 In parochiekerken kan Palmzondag worden gevierd in de derde vorm die het 

Altaarmissaal (pag. 297 en verder) aangeeft, dat wil zeggen zonder processie, met 
eenvoudige intrede, maar zonder palmzegening.

 De Bisschop van Breda beveelt aan palmtakjes te zegenen buiten de liturgische viering 
van Palmzondag. Het palmtakje wordt vanouds is beschouwd als teken van de 
overwinning van de Heer op lijden en dood. Daarnaast is het in onze streken een oud 
gebruik om gezegende palmtakjes mee naar huis te nemen en bijv. als zegeteken van 
Christus aan een kruisbeeld te bevestigen of ermee met wijwater het huis te zegenen.
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 De palmtakjes kunnen achter in de kerk worden neergelegd, zodat de gelovigen deze 
kunnen meenemen met inachtneming van de maatregelen op het gebied van afstand, 
hygiëne en gezondheid.

Witte Donderdag
 De voetwassing, die al facultatief is, wordt achterwege gelaten. 
 Aan het einde van de mis van het Avondmaal van de Heer wordt de processie eveneens 

achterwege gelaten en moet het Heilig Sacrament in het tabernakel bewaard worden.
  Op deze dag wordt, bij wijze van uitzondering, aan alle priesters toestemming verleend 

om de mis te vieren op een geschikte plaats, zonder de aanwezigheid van het volk.

Goede Vrijdag
 M.b.t. het universele gebed (de voorbede) zullen de bisschoppen voorzien in een speciale 

intentie voor hen die in nood verkeren, voor de zieken en de overledenen.
 De aanbidding van het kruis door het te kussen beperkt zich uitsluitend tot de celebrant.

Paaswake
 De Paaswake wordt alleen gevierd in de kathedraal en parochiekerken.
 In gewijde ruimtes van contemplatieve religieuze gemeenschappen kan eveneens een 

viering van de Paaswake plaatsvinden.
 Aan het ‘Begin van de Paaswake ofwel Lucernarium’ blijft het bereiden en het aansteken 

van het vuur achterwege; de paaskaars wordt ontstoken, de processie blijft achterwege, 
en dan volgt de Paasjubelzang (het Exsultet). Vervolgens vindt de ‘Liturgie van het Woord’ 
plaats.

 Van de doopliturgie wordt alleen de Hernieuwing van de doopbeloften gehandhaafd.

Ziekenzalving
 Het wordt aan het oordeel van de priester overgelaten de zieke te zalven.
 In plaats van de zieke te zalven kan de zieke ook op afstand worden gezegend.

Wij hopen dat dit overzicht van de maatregelen, aanwijzingen en aanbevelingen van de 
burgerlijke overheid, de Heilige Stoel de Nederlandse Bisschoppen en de Bisschop van Breda 
helpen om in deze moeilijke omstandigheden de deelname aan het liturgisch leven van de Kerk 
voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Contactpersoon coronacrisis
Ongetwijfeld zullen er vragen overblijven die niet in het bovenstaand overzicht worden 
beantwoord. Daarbuiten kunnen er vragen opkomen over de pastorale en juridische gevolgen 
van de situatie die door de coronacrisis en de maatregelen daaromtrent is ontstaan. Voor uw 
vragen heeft de Bisschop mij als contactpersoon aangewezen. Als u mij uw vraag mailt 
(bhartmann@bisdombreda.nl), zullen mijn collega’s van het Bisdomkantoor en ik proberen deze 
zo snel mogelijk te beantwoorden.

Van harte veel wijsheid en sterkte gewenst.

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
secretaris-generaal
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