
Extra Nieuwsbrief m.b.t. schorsing 
van alle kerkdiensten i.k.v. corona-
preventie 

 
 

Beste PE-betrokkene, 
 

Welkom bij deze extra editie van de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid 
Immanuel. Met dit medium informeren we PE-vrijwilligers, parochianen en 
andere geïnteresseerden periodiek over wat er reilt en zeilt in onze Pastorale 
Eenheid. Reacties zijn welkom op nieuwsbrief@pe-immanuel.be. 
 
De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de 
katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april 
 
Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie besliste 
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. 

 Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. 
 Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid 

gevraagd. 
 De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. 

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 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen. 
 
Gevolgen in onze pastorale eenheid Immanuel 
 
Uiteraard heeft dit ook gevolgen in de parochies van onze PE. Concreet zijn er vanaf 
komend weekend helaas geen diensten meer in onze kerken. Deze opschorting duurt 
al zeker tot 3 april. 
 
Dus ten vroegste op zaterdag 4 april kunnen er opnieuw vieringen doorgaan. Hou er 
rekening mee dat het overzicht van de vieringen in je parochieblad niet noodzakelijk 
up-to-date zal zijn, aangezien de kopij daarvoor meer dan een week op voorhand 
wordt afgesloten. We houden je zoveel als mogelijk op de hoogte via de website van 
de pastorale eenheid en de websites van de parochies. 
 
Hou het gezond en zorg goed voor elkaar! 
Hopelijk kunnen we elkaar voor de Goede Week terug ontmoeten in de vieringen. Tot 
dan! 
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