
Geachte dames en heren, 
  
De nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond heeft afgekondigd, hebben ook 
ingrijpende gevolgen voor de kerk. De Nederlandse bisschoppen hebben inmiddels ook nieuwe 
instructies voor de hele kerk in Nederland uitgevaardigd. Hieronder vindt u de volledige tekst 
met de maatregelen van het bericht van de Bisschoppenconferentie. Deze komen er in grote 
lijnen op neer dat tot en met Pinksteren (31 mei) alle publieke vieringen – ook door de week – 
zijn afgelast.  
  
Omwille van de volksgezondheid willen wij u met nadruk vragen om alle door de burgerlijke en 
kerkelijke overheid genomen maatregelen in acht te nemen. Het bisdom zal de komende dagen 
bekijken welke initiatieven er wellicht genomen kunnen worden om parochies te helpen om hun 
parochianen op afstand toch nabij te kunnen zijn.  
   
Bisschop Smeets laat weten dat hij in gebed met u verenigd is en samen met u voor het welzijn 
van alle mensen in ons bisdom bidt.  
 
We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
M.  Bemelmans  
  
  
  

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen 

afgelast tot en met Pinksteren 

  

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de 
verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse 
bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke 
liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de 
gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 
100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op 
zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week 
afgelast. 

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor 
strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De 
kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor 
gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te 
brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op 
het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. 

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen 
waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer 
informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 



Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht 
worden aan het eigen bisdom. 
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden 
waarin het coronavirus heerst. 

•         Gebed van de bisschoppen 

•         Gebedskaart voor de geestelijke communie 

•         Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood 
 

Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed 
en live streaming van vieringen. 
Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur 
op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting 
gestreamd.  
Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 
09.30 uur en zondag om 10.00 uur. 
  
  
  
  
  

 
  
  
Matheu Bemelmans 
Woordvoerder/communicatieadviseur  
Studiesecretaris 
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