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1. PROFILERING EN DIFFERENTIATIE

         Deze kerk wordt onze federatiekerk

         Deze kerk blijft op lange termijn de plaats van eredienst

         Deze kerk blijft op middellange termijn als kerkgebouw voor eredienst behouden

         Deze kerk is een beschermd monument

         Deze kerk heeft een beschermd orgel

         Deze kerk komt in aanmerking  voor  nevenbestemming

         Deze kerk komt in aanmerking voor herbestemming

         Deze kerk komt in aanmerking voor  sloop

2. VERDERE SPECIFIËRING

2.1. HOOFDBESTEMMING

2.1.1. Eredienst in de strikte zin van het woord

         Wekelijkse eucharistie op zaterdag

         Wekelijkse eucharistie op zondag

         Tweewekelijkse eucharistie op zaterdag

         Tweewekelijkse eucharistie op zondag

         Maandelijkse eucharistie op zaterdag

         Maandelijkse eucharistie op zondag

         Eucharistie op weekdagen

         Eucharistie voor anderstaligen

         Gebed

         Uitvaartliturgie

         Stille aanbidding

         Lof

         Gebedsstonde voor speciale intenties

         Processie

         Doopsel

         Huwelijk

         Biecht

         Vormsel

         Stiltebeleving

         Persoonlijk kerkbezoek

 

Suggesties bij de bestemming van de kerken

Dit formulier wil je helpen bij de profilering, de differentiatie en de verdere 
indeling  van de verschillende kerkgebouwen in je werkgebied. 
Het doet hieronder een aantal suggesties (die je kunt aanvullen) die later als basis
kunnen dienen bij de opmaak van het parochiekerkenplan.
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Suggesties bij de bestemming van de kerken

Dit formulier wil je helpen bij de profilering, de differentiatie en de verdere 
indeling  van de verschillende kerkgebouwen in je werkgebied. 
Het doet hieronder een aantal suggesties (die je kunt aanvullen) die later als basis
kunnen dienen bij de opmaak van het parochiekerkenplan.

2.1.1.1. Didactisch-catechetische aspecten

         Catechese voor de eerste communie

         Catechese voor het vormsel

         Vormingsavonden rond geloof

         Bezinningsavonden

          

          

 

2.1.2. Eredienst in de ruime zin van het woord - valorisatie

         Voorbereiding op het huwelijk

         Voorbereiding op het doopsel

         Onthaal

         Ontmoetingen

         Parochie- of federatiesecretariaat

         Vergaderlokaal kerkfabriek/parochie/federatie

         Archief kerkfabriek/parochie

         Begeleiding

         Medidatie

         Herbronning

         Retraite

         Conferentie over gelovige onderwerpen

         Cursussen over gelovige onderwerpen

         Verkoop en/of verhuur van boeken en godsdienstige voorwerpen

         Leeshoek

         Bewaarplaats urnen

         Contactpunt Sint-Vincentius

 

 

         

         

         

2.1.3. Medegebruik door andere geloofsgemeenschappen

        Gedeeltelijk beschikbaar voor vieringen van andere 'kerken of kerkelijke gemeenschappen"
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Suggesties bij de bestemming van de kerken

Dit formulier wil je helpen bij de profilering, de differentiatie en de verdere 
indeling  van de verschillende kerkgebouwen in je werkgebied. 
Het doet hieronder een aantal suggesties (die je kunt aanvullen) die later als basis
kunnen dienen bij de opmaak van het parochiekerkenplan.

2.2. NEVENBESTEMMING

2.2.1. De kerk of een deel ervan wordt door derden gebruikt, met als doeleinde:

2.2.1.1. Multifunctioneel gebruik

         Concerten

         Conferenties

         Lezingen

         Tentoonstellingen

         Filmvoorstellingen

         Theatervoorstellingen

         Ontvangst- of onthaalruimte

         Proclamaties

         Activiteiten voor het onderwijs

        

        

        

        

        

        

2.2.1.2. Gedeeld gebruik

         Concerten

         Conferenties

         Lezingen

         Tentoonstellingen

         Filmvoorstellingen

         Theatervoorstellingen

         Ontvangst- of onthaalruimte

         Proclamaties

         Activiteiten voor het onderwijs

        

        

        

        

        

        

2.3. HERBESTEMMING
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Suggesties bij de bestemming van de kerken

Dit formulier wil je helpen bij de profilering, de differentiatie en de verdere 
indeling  van de verschillende kerkgebouwen in je werkgebied. 
Het doet hieronder een aantal suggesties (die je kunt aanvullen) die later als basis
kunnen dienen bij de opmaak van het parochiekerkenplan.

2.3.1. De volledige kerk komt in handen van derden:

        Verkoop aan de gemeente

        Verkoop aan derden

2.3.1.1. De nieuwe hoofdbestemming is al bekend:

2.3.2. De volledige kerk krijgt een andere liturgische functie (andere christelijke gemeenschap)

        

        


