Inspiratienota kerkenplannen
Vlaanderen/België
Over herbestemming, medegebruik, nevenbestemming…

De rationale
‘Vlaamse kerken lopen leeg’ (Vier TV), ‘Opnieuw kerkgebouw te koop’ (HLN), Acht kerken
zoeken andere toekomst (Het Nieuwsblad)…
Een groot aantal kerkgebouwen krijgen minder gelovigen over de vloer voor de
eucharistievieringen in de week en op zondag. Sommige kerken komen leeg te staan, sluiten,
worden verkocht en/of zoeken andere invullingen of een herwaardering van hun functie als
mogelijke centrumkerk van een grotere federatie. In deze zoektocht hebben niet alleen de
bisdommen en hun administraties een hele opdracht. Vele gelovigen of en omwonenden
van de kerken, drukken hun bestaande –emotionele– band met dat welbepaalde gebouw
in hun dorp of wijk uit.
Naast de kerken in de straat, zijn er ook ‘sacrale’ katholieke ruimtes in scholen en
ziekenhuizen. Ze zijn eigendom van de verenigingen die hele gebouwen beheren. Die
‘kapellen’ zijn al langer onderhevig aan experimenten. Betrokken leken, pastorale werkers en
een aantal architecten geven andere of nieuwe invullingen aan deze ruimtes, die in het
verlengde staan of eraan voorbijgaan .

De uitdagingen
In een juridisch en fysiek (kerken)landschap dat over de voorbije eeuwen tot stand kwam,
stellen zich grote nieuwe uitdagingen. De eigenlijke kernfunctie van vele kerken komt op de
helling door de grote terugval van praktiserende gelovigen en het tekort aan gewijde
voorgangers. In een aantal kerkgemeenschappen bereiden leken zich voor om
gebedsdiensten en uitvaarten te begeleiden, maar die positieve tendens zal niet zorgen voor
een kentering in het gebruik van de ruimtes. Omdat parochiekerken maar ook monumentale
kerken en kathedralen verweven zitten in een verhaal van kerk-staatverhoudingen, kan niet
snel gewerkt worden aan een zeer drastische verandering.
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Toch vraagt de overheid met aandrang een veranderingsproces op te zetten. Dat betreft
dan vooral de katholieke kerkgemeenschap, die beschikt over het ‘grootste onderdak’ voor
de eredienst. Er worden dezer dagen kerkenplannen uitgewerkt die vooral geïnspireerd
worden door een proces van geografische schaalvergroting na eeuwen van structurele
schaalverkleining. Het tekort aan ‘bedienaars van de eredienst’ versterkt dat geografisch
hertekenen van het aanbod en dus ook van het onderdak dat daarvoor nodig is.
Anderen denken ook al langer na over dit proces. Zie:
http://crkc.be/sites/default/files/lijst_studiedagen_oke.pdf
Een ORBIT voorstel
ORBITvzw is overtuigd van de nood aan een goed onderdak voor de religies en
levensbeschouwingen in België. Het is aan de verschillende instanties om daar hun
verantwoordelijkheid in te nemen. Elk kunnen zij hun noden formuleren, maar ook hun
bekommernis voor een gelijkwaardig onderdak voor hun broeders en zusters die anders
geloven of een andere overtuiging hebben.
In de instructie ‘De liefde van Christus voor de migranten’ ‘Erga Migrantes Caritas Christi’ (mei
2004) lezen wij:

“ De samenstelling van de migratie in deze tijd vraagt een oecumenische benadering van dit
verschijnsel, vanwege de aanwezigheid van veel christenen die niet in volle communio zijn met
de katholieke Kerk. Ook is de interreligieuze dialoog noodzakelijk, omdat er steeds meer tot
andere godsdiensten behorende migranten, met name moslims, zijn in van oudsher katholieke
landen, en omgekeerd.” (https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=393)
ORBITvzw wil - vanuit haar missie en doelstellingen - oproepen om in analyses en gesprekken
dit uitgangspunt ter harte te nemen als het gaat over de goede verdeling en herverdeling
van de religieuze en levensbeschouwelijke ‘ruimte’. Zo’n oproep is niet noodzakelijkerwijze
een pleidooi voor het herbestemmen van katholieke kerken tot religieuze ruimte voor een
andere religie. Wij verwachten minimaal dat de erkende eredienst met de grootste ‘ruimte’,
partner wordt van de erkende erediensten met de grootste ‘ruimtebehoefte’. Het is aan de
erediensten zelf om elkaar daarover te contacteren en in dialoog te gaan.
Maar, ORBITvzw pleit vooral dat we gelovige en levensbeschouwelijk gedreven medeburgers
kansen zouden bieden om elkaar te ontmoeten. We gaan ervan uit dat we vandaag in deze
nieuwe tijd bruggenbouwers nodig hebben en dat zij vormingskansen, bemoediging en
ontmoetingskansen goed kunnen gebruiken. We stellen vast dat er in verschillende religieuze
en levensbeschouwelijke gemeenschappen initiatieven genomen worden van
relatieopbouw en dialoog. ORBITvzw wil er mee voor ijveren dat de bruggenbouwers uit al
die gemeenschappen ook effectief ‘ruimte’ krijgen in onze samenleving. Ons pleidooi sluit
aan bij het IPB Advies 2007/75 van 26/11/2007 ‘Pastorale aanbevelingen IPB Levensbeschouwelijke ontmoeting’
ORBIT stelt daarom voor dat in Vlaamse centrumsteden minstens één centraal kerkgebouw
‘wordt onttrokken aan de eredienst’, om in samenspraak met de kerkgemeenschap, de
andere religies, levensbeschouwingen en de overheid, ruimte te geven aan de interreligieuze
en interlevensbeschouwelijke missie en kracht van de stad en haar burgers.
We stellen voor dat het kerkgebouw, aangepast en ingericht, opengesteld wordt als
ontmoetingsplaats van en voor de religieuze en levensbeschouwelijke realiteit en
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relatieopbouw van die stad. Onze ervaring leert dat gemeenschappen - zeker in steden –
naast nood aan ontmoeting, ook meer inzicht in en kennis van de religie en
levensbeschouwing van ‘de ander’ willen. Deze nieuwe interreligieuze en
interlevensbeschouwelijke ruimte kan dienst doen als ‘kruispunt’ en ‘verzamelpunt’ om
inzichten en kennis te delen.
De eredienst en cultus kunnen ‘in eigen huis’ blijven plaats vinden. Maar daarnaast is het
goed en aanvullend dat de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke relatieopbouw,
vorming en dialoog ook een ‘eigen huis’ krijgen in een superdiverse migratiesamenleving.
Met minimale ingrepen en overheidssteun, aangestuurd door projectgroepen en door de
diensten samenlevingsopbouw en integratie, kunnen deze open huizen ontstaan waar
ontmoeting, consult en advies, uitleg en debat een continue verhaal van ‘leren kennen’
mogelijk maken, voor burgers, organisaties, (hoge)scholen, het bedrijfsleven, het sociaalcultureel werk, de kunsten- en erfgoedsector,…
ORBITvzw wil graag concrete denktrajecten opzetten met betrokken steden, diocesane
diensten en de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. Dat is
onze bijdrage. Dat is onze hoop.
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