
Gemeenschappelijk gebruik van andere voor het geestelijk leven en de 

geestelijke activiteit bestemde middelen 

137. R.-k. kerken zijn gewijde of ingezegende gebouwen die een belangrijke theologische en 

liturgische betekenis hebben voor de katholieke gemeenschap. Daarom blijft het gebruik 

ervan in het algemeen voorbehouden aan de katholieke eredienst. 

Maar als priesters, bedienaren of gemeenten die niet in volledige gemeenschap leven met de 

katholieke kerk, niet beschikken over een plaats of over de liturgische voorwerpen die nodig 

zijn om op waardige wijze hun religieuze plechtigheden te vieren, kan de bisschop aan hen 

toestaan gebruik te maken van een kerk of ander gebouw van katholieken, en kan hij hun 

ook die voor hun diensten noodzakelijke voorwerpen lenen. In soortgelijke omstandigheden 

kan aan hen verlof worden gegeven om op katholieke kerkhoven de begrafenisplechtigheid of 

de uitvaartdienst te verrichten. 

138. Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen, de snelle bevolkingsgroei en verstedelijking, 

en om financiële redenen, kan op plaatsen waar tussen de gemeenschappen goede 

oecumenische betrekkingen bestaan en wederzijds begrip heerst, het gedurende langere tijd 

voortgezette gemeenschappelijk eigendom of gebruiken van voor de eredienst bestemde 

plaatsen een zaak worden van praktisch belang. 

139. Wanneer de bisschop van het diocees hiertoe verlof heeft gegeven overeenkomstig de 

eventueel bestaande normen van de Bisschoppenconferentie of van de Heilige Stoel, moet 

zorgvuldig aandacht worden geschonken aan het vraagstuk van het bewaren van de 

allerheiligste Eucharistie, zodat deze kwestie wordt opgelost conform een gezonde 

sacramententheologie en met de eraan verschuldigde eerbied; daarbij moet ook rekening 

worden gehouden met de verschillende gevoeligheden van hen die het gebouw gaan 

gebruiken, door bijvoorbeeld een aparte ruimte of kapel in te richten. 

137 Vgl. CIC, can 844,4; vgl. CCEO, can 671,4. 

138 Vgl. CIC, can 767; vgl. CCEO, can 614,4. 
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140. Alvorens plannen te maken voor een gemeenschappelijk gebouw zouden de autoriteiten van 

de betrokken gemeenschappen tot overeenstemming moeten komen over de wijze waarop 

hun respectievelijke kerkorde zal worden gerespecteerd, met name wat de sacramenten 

betreft. Bovendien zou er een schriftelijke overeenkomst moeten worden opgemaakt waarin 

duidelijk en helder alle kwesties worden behandeld die kunnen ontstaan op het gebied van 

de financiën en de verplichtingen ten overstaan van de kerkelijke en burgerlijke wetten. 

141. In de katholieke scholen en instellingen moet er zorgvuldig op worden toegezien dat het 

geloof en het geweten worden gerespecteerd van de studenten of docenten die behoren tot 

andere kerken of kerkelijke gemeenschappen. Overeenkomstig hun eigen goedgekeurde 

statuten dient de leiding van deze scholen en instellingen ervoor te zorgen dat de 

geestelijken van de andere gemeenschappen over alle faciliteiten kunnen beschikken die 

nodig zijn om hun geestelijke en sacramentele dienst te verrichten ten behoeve van hun 

gelovigen die deze scholen en instellingen bezoeken. In zoverre de omstandigheden het 

toelaten kan, met verlof van de bisschop, hun de mogelijkheid daartoe worden geboden in 

ruimten van de katholieken, een kerk of kapel daarbij inbegrepen. 

142. In door katholieken geleide ziekenhuizen, bejaardenoorden en soortgelijke instellingen moet 

de leiding ervoor zorgen de priesters en bedienaren van de andere gemeenschappen terstond 

te verwittigen van de aanwezigheid van hun gelovigen, en hun de gelegenheid geven om hen 

te bezoeken en hun de geestelijke en sacramentele hulp te verlenen in een waardige en 

respectvolle omgeving, wat ook het gebruik van de kapel kan betekenen. 


