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Een toekomst voor mijn kerk
Vlaamse bisschoppen publiceren richtlijnen voor gebruik van parochiekerken
Claudia Vandecasteele kunstenaars uit de gemeente in de kerk
tentoonstellen, in een met panelen afgebakende ruimte achterin.
Het collectief In ’t Godshuys dat
daaruit ontstond, zal dat voortaan geregeld doen en er ook over
waken dat de werken aanvaardbaar zijn in een kerk.

Eerste functie van de
parochiekerk is liturgie
en sacramenten vieren
XXNiet-christelijke rituelen
of vieringen kunnen er
niet plaatsvinden
XXDocument biedt
houvast voor gesprek
met gemeentelijke
overheid
XX

Nicole Lehoucq
Na de voorstelling in 2011 van
De toekomst van de parochiekerk, de
conceptnota van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), werd
op tal van plaatsen al nagedacht
en overlegd over mogelijke herbestemmingen of nevenbestemmingen van parochiekerken die
niet of weinig worden gebruikt.
De minister wil immers midden
2013 een eerste zicht hebben op de
concrete meerjarenplannen van
de kerkbesturen. Daarvan zullen
de subsidies afhangen, zo blijkt
uit het voorontwerp van decreet
dat de Vlaamse Regering daarover goedkeurde.
Om de gesprekken daarvoor van
kerkbesturen en parochies met de
gemeente via gelijke wegen te laten verlopen, stelden de Vlaamse
bisschoppen een gezamenlijk document op. Ze definiëren begrip-

„Een kerkgebouw roept
mensen op tot gebed,
stilte en religieuze
beleving”

Nu al worden kerken gebruikt voor culturele activiteiten zoals concerten. © Kristof Ghyselinck
pen zoals medegebruik, valorisatie, neven- en herbestemming en
leggen concrete richtlijnen vast.
De eerste plaats voor de kernactiviteiten van de geloofsgemeenschap – liturgie en sacramenten
– blijft de parochiekerk, al zijn afspraken tussen parochies mogelijk. Niet-christelijke rituelen of
vieringen kunnen er principieel
niet plaatshebben.

Het onderwerp laat weinigen
onberoerd. Een kerk is verankerd
in een gemeenschap, het gebouw
een oriëntatiepunt. Op tal van
plaatsen worden nu al buiten de
liturgische diensten concerten,
voordrachten of tentoonstellingen georganiseerd. Een dergelijke nevenbestemming, beperkt in
de tijd, kan overwogen worden –
ook voor sociaal dienstbetoon bij-

voorbeeld – indien een kerk nog
wel gebruikt wordt voor religieuze doeleinden, maar te groot
blijkt voor de plaatselijke gemeenschap, zo stellen de Vlaamse bisschoppen. Ze beklemtonen
dat er in principe niets gewijzigd
wordt aan de inrichting van de
centrale liturgische ruimte.
In het West-Vlaamse Klerken
liet voorzitter van de kerkfabriek

Om hun hemel te verdienen?
Broers Everts bundelen op een website alle kerken in Vlaanderen met foto en adres
Ilse Van Halst
Ongetwijfeld overkwam het u al.
U wil naar een uitvaart, maar de
rouwbrief vermeldt slechts een
kerk in een bepaalde gemeente,
geen adres. Soms is het even zoeken. Via de website www.kerken
invlaanderen.be van de broers
Everts is het euvel zo verholpen.
Zij maakten een inventaris van alle kerken in Vlaanderen, met foto
en adres, op te zoeken per bisdom
(dekenaat), provincie (gemeente)
of patroonheilige.
Dirk Everts begon kerken te fotograferen toen hij in 2003 een digitaal fototoestel aanschafte. Een
opmerkelijke keuze voor iemand
die niet kerks is? „Misschien probeer ik zo mijn hemel te verdienen?”, lacht betrokkene. „Kerkgebouwen fascineren me. Vroeger
voerde mijn werk me naar alle
uithoeken van Vlaanderen. Om
de weg te vinden, oriënteerde ik
me op de kerktorens. Bovendien
droomde ik er als informaticus
van een eigen website te lanceren.
Waarom niet alle kerken in Vlaanderen inventariseren?”
Toen Dirk Everts niet langer de
baan op hoefde, sprong broer Ludo op de kar. „Van meet af interesseerde de opzet van Dirks website
me. Historische gebouwen boeien me, het kerkelijke erfgoed in
het bijzonder. Bovendien houd ik
van wandelen en onderweg fotografeer ik kerken.”

Dirk (links) en Ludo Everts (rechts) zijn gefascineerd door kerkgebouwen en hun interieur. © Archief Everts
Dirk Everts was wat blij met de
steun: „Plotseling ging het vooruit als een trein. In anderhalf jaar
tijd gingen we van 600 naar 2.065
Vlaamse kerken. Ludo zond foto’s
door, ik postte ze op de website,
zocht geschiedkundige informatie op, voegde links toe.” „Hoewel
het een hobby is, is het best een
nuttige website”, bedenkt Ludo
Everts. „Alle Vlaamse kerken
staan online. Inmiddels zijn er al
enkele gesloten of worden voor
een ander doel gebruikt. Op onze
website vind je ze nog steeds.”
De website wordt inderdaad gesmaakt. Dagelijks nemen zo’n

1.400 bezoekers een kijkje op
www.kerkeninvlaanderen.be,
jaarlijks maar liefst 460.000. „Is er
een feestdag in aantocht, dan gaat
het aantal bezoekers de hoogte
in. Mensen zoeken dan een leuke
kerk of een kerk in de buurt om
naar een viering te gaan”, weet
Ludo Everts.

Bliksemafleiders
Broer Dirk valt hem bij: „Soms
krijgen we leuke reacties. Onlangs van iemand die bliksemafleiders op kerktorens plaatst en
onze website als basisdocumentatie gebruikt.” Vaak kloppen

mensen echter ook aan met lastige vragen. Dirk Everts: „We vermelden op alle pagina’s duidelijk
dat ze niet bij ons terechtkunnen met pastorale vragen of vragen omtrent liturgische plechtigheden en we verwijzen door naar
Kerknet. Toch vragen mensen ons
soms een tekst van een homilie.
De ene klaagt omdat de klokken
te hard luiden, een ander zendt
een aanmaning voor een openstaande factuur.”
Dat alle Vlaamse kerken nu geïnventariseerd zijn, betekent niet
dat de broers stilzitten. „De website evolueert nog steeds”, zegt
Ludo Everts. „Ik neem graag nog
eens een kijkje in een kerk die ik
al fotografeerde. De Sint-Rita in
Harelbeke verraste me het meest
toen ik haar voor het eerst zag. De
fraaiste dorpskerk vind ik SintAnna in Aldeneik, de knapste
kleine stadskerk de Onze-LieveVrouw Rozenkrans in het Zoute.”
Hij vervolgt: „Soms maak ik
nieuwe foto’s omdat het de eerste keer regende. Onlangs zond
iemand foto’s van zijn parochiekerk die na jaren eindelijk uit de
steigers is. Dat is leuk. Ook foto’s
van het interieur zijn welkom.
Vaak sta ik immers voor een gesloten kerkdeur als ik het interieur wil fotograferen.” Intussen
droomt Dirk Everts van meer.
„Alle Waalse kerken in beeld
brengen, bijvoorbeeld.”

Ook in de Sint-Laurentius aan de
Markgravenlei in Antwerpen vinden geregeld concerten plaats.
Die kerk is een voorbeeld van medegebruik: ze biedt ook onderdak aan de Georgisch-orthodoxe
gemeenschap. Moeilijker ligt het
bij een multifunctioneel gebruik
of een gedeeld gebruik waarvoor
een herinrichting van de kerk is
vereist.
„Een kerkgebouw is ontworpen
voor de liturgie. Het roept mensen op tot gebed, stilte en religieuze beleving”, benadrukt vicaris
Luc de Fleurquin van het bisdom
Antwerpen. „Ruimte en inrichting dragen daartoe bij.”
Op www.kerknet.be vindt u de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen.
Zie ook www.crkc.be.

WJD in Rio
In het Braziliaanse Rio werd de
website rio2013.com van de Wereldjongerendagen (WJD) gelanceerd. In het Portugees, Engels,
Frans, Spaans, Italiaans, Duits en
Pools bundelt de site allerlei informatie over de WJD die er van
23 tot 28 juli 2013 plaatsvinden.
Op www.rio2013.be van IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen vindt
u alle info in het Nederlands.

Inventaris kerk
Het Centrum voor Religieuze
Kunst en Cultuur vzw publiceerde een herwerkte versie van de
handleiding voor het opstellen
van een erfgoedinventaris van
kerken. Naast praktische tips en
bevat ze ook een top 100 van de
meest voorkomende voorwerpen
in een parochiekerk. Prijs: 5 euro. Bestellen: www.crkc.be/publi
caties of gratis te downloaden in
pdf-formaat. Info 016 40 60 73.

Kinderarmoede
Caritas Europa, de koepel van
katholieke
hulporganisaties,
en Eurodiaconia, de koepel van
christelijke sociale en gezondheidsorganisaties, zijn bezorgd
over de groeiende kinderarmoede in Europa. Vandaag gaan er in
het Europese continent twintig
miljoen kinderen gebukt onder
armoede. Alarmerend is dat de armoede bij kinderen sneller groeit
dan bij andere groepen. (ivh)

