
 

 

Decreet 

Naamgeving nieuwe parochie in Kluisbergen/Maarkedal 

  

Bij decreet van 15 augustus 2016 werd de indeling van het bisdom Gent in dekenaten gewijzigd door 

de oprichting van tien nieuwe dekenaten. Op 1 september 2016 werd voor elk van deze dekenaten 

vastgesteld hoe de bestaande parochies worden opgenomen in een samenwerkingsverband dat 

“nieuwe parochie” wordt genoemd (cf. can. 374 §2 Wetboek van Canoniek Recht en Directorium voor 

het pastorale dienstwerk van de bisschoppen Apostolorum successores, n. 215 b, Congregatie voor de 

Bisschoppen 22 februari 2004) . Het gaat om een samenwerkingsverband van de bestaande parochies 

die kerkrechtelijk en civielrechtelijk vandaag bestaan. Voor elke  ‘nieuwe parochie’ werd een pastoor-

moderator benoemd. 

 

De invoering van de nieuwe structuur van pastorale samenwerking werd meegedeeld aan de dekens, 

priesters, parochie-assistenten, leden van de dekenale ploeg en de begeleiders van de dekenaten met 

een schrijven op 26 augustus 2016. Een communicatie naar het brede publiek volgde in de digitale 

diocesane nieuwsbrief van 1 september 2016. 

Het is wenselijk dat elke nieuwe parochie een eigen naam krijgt als uitdrukking van de samenwerking.  

Aan de nieuwe parochies werd daarom gevraagd om mij een voorstel te doen van een naam. 

 

De nieuwe parochie voor Kluisbergen/Maarkedal heeft mij een voorstel van naam voorgelegd. Deze 

nieuwe parochie bestaat uit de parochies Berchem, O.L.V. van de Carmel; Kwaremont, Sint-Amandus; 

Ruien, Sint-Cornelius; Zulzeke, Sint-Jan in de Olie; Etikhove, Sint-Britius; Kerkem, Sint-Petrus; Louise-

Marie, O.L.V. van La Salette; Nukerke, O.L.V. –Hemelvaart; Schorisse, Sint-Petrus. 

Voorgesteld wordt om aan de nieuwe parochie als naam te geven: Onze-Lieve-Vrouw. 

 

De bisschoppelijk vicaris voor de parochies heeft hierover het nodige overleg gepleegd met de pastoor-

moderator, de parochieploeg, de  pastoor-deken van Oudenaarde en de begeleider van het dekenaat 

Oudenaarde. Nadat hierover aan mij verslag werd gedaan beslis ik hierbij: 

 

1.  Dat de nieuwe parochie  in Kluisbergen/Maarkedal de naam zal dragen van Onze-Lieve-Vrouw. 

 

2. Dat deze beslissing van kracht wordt op 4 oktober 2019 

 

3. Dat deze beslissing aan de parochiegemeenschap dient te worden bekend gemaakt tijdens de 

eucharistievieringen van 19 en 20 oktober en dat ze moet worden gepubliceerd in de digitale dioce-

sane nieuwsbrief en in het bisdomblad Kerkplein.       

 

Gent, 4 oktober 2019 

 
 

+ Luc Van Looy                                                                                       Ludo Collin 

Bisschop van Gent      Kanselier 


