
 
 
 
 
 
 
 

HYGIËNEMAATREGELEN VOOR DE GOEDE WEEK & PASEN 
 
Hoewel de covid-19 pandemie langzaam maar zeker op de terugtocht is en het aantal (ernstige) 
besmettingen en sterfgevallen steeds meer afneemt, is het betrachten van voorzichtigheid en goede 
hygiëne nog altijd aanbevolen. In dat kader stel ik voor de Goede Week en Pasen de navolgende 
maatregelen voor: 
 
ALGEMEEN 
• Zij die ziek zijn of zich ziek voelen wordt dringend gevraagd thuis te blijven 
• Bij het betreden van de kerk de handen ontsmetten of wassen 
• Bij het betreden van de kerk ook de temperatuur opmeten 
• Mond- en neusbedekking op hebben 
• 2 meter afstand tussen personen zoveel als mogelijk in acht nemen 
• Alle deuren en ramen open te houden voor goede ventilatie en luchtstroom 
• Geen communie op de tong en geen communie onder 2 gedaanten 
• Geen handdruk of brasa bij de vrededeling, maar een buiging 
 
SPECIFIEK 
OP PALMZONDAG 
• Palmprocessie is toegestaan 
• Zoveel als mogelijk de gelovigen zelf een palmtak laten meenemen; indien palmtakken worden 

verstrekt deze door aangewezen personen laten geschieden 
• Bij terugkeer in de kerk na de processie: de handen reinigen. 
 
OP WITTE DONDERDAG 
• De voetwassing is optioneel en de priesters mogen zelf beslissen of zij het wel of niet in de liturgie 

opnemen 
• Indien wel, dan het liefst met een minimaal assistenten uitvoeren 
• Handschoenen dragen tijdens de voetwassing is niet toegestaan 
• Vermijd het kussen van de voeten 
• Voor elke gelovige die meedoet aan de voetwassing een schone doek gebruiken; het handigst is om 

de desbetreffende gelovigen hun eigen baddoekje te laten meenemen, bij voorkeur wit 
• De priester dient de handen goed te wassen na de voetwassing 
 
OP GOEDE VRIJDAG 
• Gelovigen mogen het kruis vereren met een buiging of een kniebuiging 
• Het is niet toegestaan om het kruis te kussen of aan te raken 
 

GEZEGENDE EN DEVOTIEVOLLE DAGEN AAN U ALLEN TOEGEWENST! 

 


