
 

  

M O N D M A S K E R S  V E R P L I C H T  I N  G E B E D S H U I Z E N  –  B I J K O M E N D E  T I P S  E N  

R I C H T L I J N E N  

  
Goede vrienden 

  
Het vorige weekend werden we plots geconfronteerd met de bijkomende wettelijke verplichting tot het 
dragen van mondmaskers in gebedshuizen. Daarover communiceerde we reeds vorige week. 
  
Op basis van jullie feedback over het verloop van de vieringen en na overleg over het thema van de 
mondmaskers en de aangepaste communiegang, geven we graag volgende bijkomende tips en richtlijnen 
mee. 
  

  Het dragen van een mondmasker is verplicht, maar de voorganger kan het mondmasker afleggen bij 
liturgische handelingen, gebed en lezingen. Ook de lector kan bij het lezen het mondmasker afnemen. 
Belangrijk is wel dat de afstand tot de kerkgangers voldoende groot blijft; een afstand van 3 meter is 
een minimum. 

  

  Bij huwelijken en dopen kan het mondmasker afgenomen worden bij de sacramentele handelingen, 
maar ook hier mits het in acht nemen van een veilige afstand. Zo kan het huwelijkspaar de 
huwelijksbelofte uitspreken zonder mondmasker; tussen hen geldt de afstandsregel natuurlijk niet. 
Bij dopen kunnen ouders en peter en meter hun mondmasker afnemen bij het uitspreken van hun 
belofte. Dit gebeurt best in samenspraak met de betrokken families en met respect voor de 
veiligheid van alle aanwezigen, waaronder mogelijk ook mensen met een verhoogd risicoprofiel. 

  

  In alle andere situaties blijft het dragen van een mondmasker verplicht. 
  

  Wat betreft de communiegang zagen we dat beide suggesties gevolgd werden; zowel bij de actieve 
communiegang en het ter plaatse tot zich nemen van de hostie, als bij het ronddragen van de 
communie doorheen de kerk, werden voor- en nadelen gemeld. Het is belangrijk om dit per kerk te 
evalueren en te kiezen voor de meest serene en ingetogen oplossing ter plaatse. 

  

  We merken dat het soort mondmasker een belangrijke rol speelt zowel voor wat het draagcomfort 
betreft, als voor de verstaanbaarheid van de stem. De textielvezels van sommige stoffen 
mondmaskers nemen vrij veel waterdamp op waardoor het na verloop van tijd moeilijker ademen 
wordt. We bevelen het gebruik van kwaliteitsvolle chirurgische (wegwerp-) mondmaskers aan. Deze 
blijven langer comfortabel, zijn eenvoudig op en af te zetten en de stem wordt er minder door 
beïnvloed. 

  



  
Blijf alsjeblief verder jullie ervaringen en vragen met ons delen. Samen vinden we sneller antwoorden en 
komen we tot betere oplossingen om in de best mogelijke omstandigheden veilig te kunnen blijven vieren. 
  
U kan de antwoorden op de meest gestelde vragen terugvinden op onze website. De informatie passen wij 
continu aan in functie van de situatie.  
" Ad Valvas en F.A.Q.":   Klik hier  

  
Namens de bisschopsraad, 
  
  
Kan. Bruno AERTS, o. praem. 
Vicaris-generaal 
  
 

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronatijd-ad-valvas-faq?microsite=203

