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BETREFT: Eerste communie viering 24 & 25 oktober ’20 

 
Beste ouders 
Beste communicanten 
 

Samen zien jullie uit naar de viering van de eerste communie komend weekend. Sinds vandaag zijn de 
coronamaatregelen van de overheid verstrengd. De toestand is momenteel inderdaad niet goed! 
 

Vanuit het bisdom hebben wij deze namiddag het nieuws ontvangen dat er, vanaf zaterdag 24 oktober, 
slechts 40 aanwezigen mogen zijn in de erediensten. Momenteel bekijkt de overlegcomité van de 
regering het kerkelijk protocol of er misschien toch wat meer mensen mogen aanwezig zijn. Tot op 
heden is het koffiedik kijken wat het antwoord zal zijn van de overheid en wat de komende maatregelen 
zullen zijn. Wij willen u echter niet langer in het ongewisse laten. 
 

Daarom hebben wij als vrijgestelden van de pastorale eenheid het besluit genomen de vieringen van de 
eerste communie af te gelasten. Samen met jullie vinden wij dit heel spijtig. Maar wij moeten ook onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
 

Onder voorbehoud van de komende maatregelen stellen wij volgende alternatieven voor: 
 

1. U kan de eerste communie van uw kind vieren in één van de eucharistievieringen tijdens een 
weekend in de maanden december tot en met maart 2021, dit in de 2 pastorale eenheden 
Rumbeke en Ledegem. In elke viering kunnen maximaal 4 kinderen (vergezeld met familie) hun 
communie vieren. De vieringen zijn als volgt: 
 

zaterdag: 16u in kerk Sint-Eloois Winkel en 17.30u in kerk Rumbeke 
zondag: 9u in kerk Zilverberg   en 10.30u in kerk Ledegem 

 

2. U kan aansluiten bij de eerste communievieringen van volgend jaar (datums zie website). 
 

Wij beseffen heel goed dat dit een moeilijke beslissing is, voor de tweede keer een uitstel. De 
crisissituatie waarin wij ons allen bevinden geeft ons geen andere mogelijkheid. Wij hopen hierbij op uw 
begrip en willen vragen deze mail te beantwoorden met uw alternatieve keuze. 
 

Alvast dank en verbonden groeten namens de vrijgestelden van de pastorale eenheid 
 

Johan Loones 
priester 
 
 

VERMINDERING MAXIMAAL AANTAL AANWEZIGEN VANAF 24 OKTOBER 
 

Na het overlegcomité van de regering op 16 oktober zal het maximum aantal aanwezigen vanaf 

zaterdag 24 oktober verminderd worden naar 40 mensen, tot dan blijven de huidige regels 

gelden. Er wordt gewerkt aan het hernieuwen van het protocol eredienst zodat hopelijk meer dan 40 
gelovigen kunnen toegelaten worden. We houden u op de hoogte. 
 

Het overzicht van veelgestelde vragen (klik op de link voor het overzicht) werd aangepast met de 

meest recente informatie. De volgende vragen werden toegevoegd of bijgewerkt: 
 

a. Wat met het aantal aanwezigen in erediensten na het overlegcomité van 16 oktober 2020? 
 

b. Wat met vergaderingen (georganiseerde activiteiten op religieus vlak) na het overlegcomité van    

16 oktober 2020? 

 

 
 

https://kerknet.us14.list-manage.com/track/click?u=5978c8a0d1e9f62def9c0b50d&id=cc9cf2da59&e=96cca3a8af

