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Het laatste uur van de viering
in de Wilrijkse SintJan nemen
andere geuren dan die van wie
rook de overhand. Achter een ka
merscherm in een zijbeuk van de
kerk bereiden enkele koptische
mama’s de lunch voor – op samen
vieren volgt in de uit Egypte mee
gebrachte traditie steevast ook:
samen eten. ‘Nog een reden waar
om sommige geloofsgemeen
schappen bij voorkeur een kerk in
eigendom verwerven’, zegt Jan
Kint. ‘Dan kunnen ze hun traditio
nele gebruiken aanhouden zonder
anderen voor het hoofd te stoten.
Wanneer ze een kerk moeten de
len met autochtone Vlamingen,
zijn die laatsten niet altijd zo blij
als hun medegebruikers de kerk
na afloop van een viering ook voor
de picknick gebruiken.’
De oorspronkelijke roomska
tholieke geloofsgemeenschap van
SintJan Evangelist heeft overi
gens nog niet helemaal afscheid
van haar kerkgebouw genomen.
Er vinden door de week nog uit
vaarten plaats, en onlangs, voor
een communieviering, was de
kerk ook in het weekend weer
even helemaal van de oude paro
chianen, zegt priester op rust Jos
Van Reusel. ‘We schuiven het al
taar dan gewoon weer naar zijn
oude plaats. De iconostase, die la
ten we staan.’
Vader Moussa heeft er alle be
grip voor. Met de orthodoxe vas
ten en Pasen achter de rug loopt
het voorlopig toch even wat min
der storm in zijn kerk. ‘Wij kun
nen weleens een weekendje terug
naar onze oude kapel.’
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Geen
enkele kerk
wordt een
moskee

De vraag naar leegstaande kerkruim
te is in Antwerpen groter dan het aan
bod, maar de belangen van stad en bis
dom lopen niet altijd gelijk bij de keuze
van een huurder of een koper.
De stad, die wettelijk verplicht is
eventuele tekorten in de exploitatiekos
ten van de Antwerpse kerken bij te pas
sen, ziet het liefst koopkrachtige nieuwe
gebruikers in een kerk trekken – wat
niet elke migrantengeloofsgemeenschap
is. Het bisdom op zijn beurt ziet bij
voorkeur geen winkels, restaurants, ho
tels of sportcentra verrijzen in een aan
de eredienst onttrokken kerk, en stelt
zijn gebouwen liever aan andere gelovi
ge groeperingen ter beschikking.
Daarbij wordt niet met om het even
welke geloofsgemeenschap in zee ge
gaan. Het bisdom hanteert zes ‘klassen’,
volgens de religieuze verwantschap met
het roomskatholicisme. De hoogstge
klasseerden worden bij voorkeur het
eerst gehoord – al is dat geen wet van
Meden en Perzen.
De klassen zijn:
1. AutochtoonVlaamse of ‘witte’
roomskatholieke restgemeenschappen,
die apart niet meer levensvatbaar zijn
maar zich willen groeperen en een

doorstart maken in een nieuw kerkge
bouw.
2. Exotische, ‘gekleurde’ roomska
tholieke geloofsgemeenschappen, inge
weken uit andere landen.
3. Katholieke kerken van de oosterse
ritus (bijvoorbeeld Chaldeeuwse katho
lieken of Syrischkatholieken uit Tur
kije, Irak en Syrië, maar ook WitRussi
sche en Oekraïense katholieken).
4. Religieuze congregaties, van klas
sieke maar ook van nieuwerwetse snit
(bijvoorbeeld Sant’Egidio en Chemin
Neuf )
5. Orthodoxe christenen.
6. Evangelische gemeenschappen
en pinksterkerken, op voorwaarde dat
ze zijn aangesloten bij de Wereldraad
voor Kerken (wat ze in de praktijk zeer
zelden zijn).
Moslims komen als huurders of ko
pers van kerkgebouwen niet in aanmer
king. Die regel hanteren alle Belgische
bisdommen, niet enkel het Antwerpse.
Bij verkoop aan een christelijke ge
meenschap zal het verkoopcontract
doorgaans stipuleren dat een gebouw
enkel voor sacrale doeleinden mag wor
den gebruikt en niet mag worden door
verkocht aan een nietchristelijke ge
meenschap. (hvde)
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