
20u00  Onthaal
20u10  Inleiding op het thema van de avond
20u45  Bespreking
21u30  Slot en netwerkmoment met drankje
22u00  Einde

bewoners in gesprek 

met direct betrokkenen

DRIES B, 9112 Sint-Niklaas



Het grote aantal parochiekerken in Vlaanderen, de toenemende secularisering 

en de zware financiële impact die het beheer van die kerken heeft op lokale 

besturen en kerkfabrieken, leidt - zoals u wel weet - tot knelpunten en 

uitdagingen. Minister Geert Bourgeois startte daarom in 2011 het debat over de 

bestemming van onze kerken met de conceptnota “Een toekomst voor de 

Vlaamse parochiekerk”. De basisidee is dat een eventuele nevenbestemming / 

herbestemming van niet of onvoldoende gebruikte parochiekerken het 

resultaat moet zijn van een lokaal gevoerde discussie. Velen zijn zich bewust 

van maatschappelijke veranderingen en denken na over de integratie van 

parochiekerken in een veranderende wereld.

Jan Jaspers, directeur van het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed bij het 

CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw), komt een toelichting 

geven over de toekomst van de kerkgebouwen. Het is inmiddels duidelijk dat in 

de toekomst niet alle kerken uitsluitend voor de katholieke eredienst zullen 

kunnen worden gebruikt. Hij zal met voorbeelden aantonen dat hun toekomst 

ligt in medegebruik, nevenbestemming of herbestemming. Die toekomst van 

de kerk is vooral een lokale aangelegenheid en verschilt sterk van parochie tot 

parochie. Hij vindt het in dit hele discours belangrijk dat de verandering van 

onderuit komt en dat de gemeentebesturen en kerkfabrieken zelf                

met voorstellen naar voor komen. Dit betekent ook dat u als gemeente-   

bestuur of kerkfabriek hiervoor niet alleen samenwerkt met de parochie-

verantwoordelijken maar ook met de bewoners van het dorp.

Oost-Vlaamse bewonersgroepen uit landelijk gebied zullen op deze 

bijeenkomst aanwezig zijn en gaan graag met u en andere beleids- en 

parochieverantwoordelijken een gesprek aan om mee na te denken over het 

gebruik van de parochiekerk.
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· Vertegenwoordiger van ...
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Met de steun van 
de Koning Boudewijnstichting

Meer info? 
www.dorpsbelangen.be


	Pagina 1
	Pagina 2

