De Goede Week en Pasen - richtlijnen en suggesties
Nu vanwege het Coronavirus de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020
niet door kunnen gaan, volgen hieronder vanuit de Bisschoppenconferentie richtlijnen en suggesties.
Algemeen
In alle gevallen geldt:
-

-

dat er slechts een kleine groep bijeen kan komen in een kerk of kapel, altijd zonder koor
dat er in besloten liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen zo weinig mogelijk
aanwezigen zijn in het besef dat de gelovigen uitgenodigd zijn in de geest mee te bidden en mee
te vieren (‘participatio actuosa’)
dat de hygiëne goed in acht genomen moet worden
dat er een fysieke afstand (1,5 meter) is tussen de aanwezigen
dat alle reeds eerder gegeven richtlijnen voor de vieringen geldend blijven.

De kerken en kapellen waar geen vieringen plaatsvinden kunnen open zijn voor persoonlijk gebed en
het opsteken van een kaarsje. Het is zeer wenselijk als daar ook de lezingen van de H. Schrift en
gebeden liggen van de desbetreffende dag.
Aanbevolen wordt in de parochie materiaal beschikbaar te hebben waarmee gelovigen thuis, met
name ook ouders en hun kinderen, de Goede Week en Pasen kunnen beleven.
Palmzondag
De priester kan met de bedienaren die voor de viering van de Eucharistie vereist zijn samenkomen
voor de Eucharistie waarbij het aantal aanwezigen zoveel mogelijk wordt beperkt.
In kerken en kapellen die open zijn kunnen na Palmzondag in de Goede Week palmtakjes worden
verkregen door degenen die daar komen bidden of een kaarsje opsteken. Daarnaast kan afgesproken
worden dat parochianen de palmtakjes gedurende bepaalde uren komen ophalen in hun
parochiekerk of parochiecentrum of dat zij gebracht worden naar ouderen en zieken.
Het water waarmee de priester de palmtakjes zegent wordt in de viering zelf gezegend en nadien
wordt dit wijwater op de gepaste wijze teruggeven aan de schoot van de aarde.
Er kunnen geen Palmpasenoptochten gehouden worden.
Chrismamis
Ieder bisdom zal –met in achtneming van de algemene maatregelen– zelf regelingen treffen hoe en
waar de Chrismamis gevierd zal worden. Dat geldt ook voor de verspreiding van de H.H. Oliën.

Witte Donderdag
Tijdens de besloten eucharistieviering blijft de voetwassing achterwege.
Goede Vrijdag
Het is wenselijk dat de parochianen thuis beschikken over teksten voor een kruisweg. Digitaal
worden door bisdommen en op rkkerk.nl voorbeelden van teksten beschikbaar gesteld.
Paaswake
Stille zaterdag is een goede gelegenheid om voor persoonlijk gebed een kerk of kapel te bezoeken.
Vanuit de kerk of kapel kunnen gelovigen eventueel een klein paaskaarsje mee naar huis nemen (de
kaarsjes die anders ontstoken zouden worden in de paaswake).
Het water dat tijdens de viering gezegend wordt, dient vers te zijn.
Na de Paaswake of in de dagen daarna kunnen vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen uit
de parochie(s) een gezegende paaskaars ontvangen voor hun kerk of kapel.
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