
 
 

Jaarrapport Kerk: innovatie en diversiteit 
 
Op 30 november 2022 verschijnt het vijfde jaarrapport van de katholieke Kerk in België. Dat 
rapport blikt terug op 2021 en schuift twee centrale thema’s naar voor: diversiteit en innovatie in 
de Kerk.  
 
Diversiteit 
De katholieke Kerk in België is ontegensprekelijk divers. Ons land telt ca. 150 anderstalige katholieke 
gemeenschappen (16 Poolse, 14 Filipijnse, 8 Oekraïense, 5 Vietnamese …) en 20 % van de priesters, 
diakens en parochieassistenten zijn buitenlanders (178 Congolezen, 42 Fransen, 14 Indiërs …). Tal van 
kerkgebouwen worden gedeeld met katholieke gemeenschappen met oosterse ritus (bv. 6 met 
Syrisch-katholieken, 3 met Grieks-katholieken uit Oekraïne) of met andere christelijke erediensten 
(14 met protestanten, 5 met anglicanen, 5 met Roemeens-orthodoxen enz.).  
 
Innovatie 
Het rapport legt voorts het accent op verschillende vormen van innovatie binnen de katholieke Kerk. 
Zo verzorgen steeds meer parochies, bisdommen, kerkverbonden organisaties en orden en 
congregaties een digitaal aanbod. Biddenonderweg.org, de dagelijkse Bijbelse gebedspodcast van de 
jezuïeten, haalt elke dag 21.000 luisteraars via de app en de website. Kerknet, de website van de 
katholieke Kerk in Vlaanderen, noteert 220.000 unieke bezoekers per maand.  

Andere innovaties getuigen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Kerk wil opnemen, 
zoals het verantwoord gebruik van kerkgebouwen. In de Vlaamse kerkenbeleidsplannen zijn er 202 
kerken met gedeelde nevenbestemming (bv. een bibliotheek) en 564 kerken met multifunctioneel 
gebruik (bv. voor concerten). In 2021 werden 35 kerken in België onttrokken aan de eredienst (dat 
brengt het totaal voor de voorbije 4 jaar op 109). Sinds 2010 werden 27 kerken volledig 
overgedragen aan andere christelijke erediensten (de overgrote meerderheid aan diverse orthodoxe 
kerken).  

Een andere vorm van innovatie voltrekt zich in de parochies. In Vlaanderen versterkt het 
innovatieplatform Space for Grace lokale geloofsgemeenschappen door hun vernieuwende 
initiatieven financieel te ondersteunen en te coachen. Op basis van een jaarlijkse projectoproep 
werden de voorbije drie jaar 45 projecten geselecteerd. Voor Franstalig België werd in 2021 
EcclesiaLab opgericht aan de UCLouvain: dit onderzoekscentrum ontwerpt en begeleidt innovatieve 
projecten in de pastoraal.  

 
Kerkpraktijk 
In het vorige jaarrapport werden door de coronacrisis geen cijfers over de kerkpraktijk opgenomen. 
Dit jaar is dat wel het geval, ook al golden in de eerste helft van 2021 nog tal van coronamaatregelen 
en beperkingen op fysieke bijeenkomsten. Na 2020 gaat het opnieuw om aanzienlijke aantallen 
(36.834 doopsels, 35.783 vormsels enz.), maar die staat nog niet op het niveau van 2019. Bij de 
volgende gegevensverzameling zal moeten blijken of de aantallen van vóór de coronapandemie 
opnieuw worden gehaald.  
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