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DECREET 

ONTTREKKING VAN DE PAROCHIEKERK HEILIG HART 

(Gent, Sint-Amandsberg) 

 

 

De Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg. 

De H. Hartparochie in Gent - Sint-Amandsberg werd erkend in 1877. Ze werd afgesplitst van 
de Sint-Amandusparochie in Sint-Amandsberg. Er was toen reeds enkele jaren een houten 
hulpkerkje afhangend van de Sint-Amandusparochie aanwezig. Door de snel groeiende 
bevolking die naar deze kant van Sint-Amandsberg was gekomen voor de daar gevestigde 
industrie diende de opbouw van de parochie snel te gebeuren want de noden waren groot. 
Er werden immers meerdere beluiken gebouwd en rond de Dendermondse Steenweg kende 
men een ware bevolkingsexplosie.  

Op 26 juni 1881 gebeurde de eerste steenlegging van deze kerk. Het ontwerp werd gemaakt 
door architect Gustave Hoste. Reeds op 21 oktober 1883 kon de neogotische Heilig Hartkerk 
ingewijd worden. Mathias Zens nam een aanzienlijk deel van de kerkinrichting op zich.    

Dank zij de inzet van velen werd rond de Heilig Hartkerk in de loop van de late 19de eeuw en 
de 20ste eeuw ten bate van de bevolking een mooi pastoraal-liturgisch leven uitgebouwd.   

 

Overleg over de toekomst van de Heilig Hartkerk 

De evolutie die zich overal in het bisdom Gent voordoet, heeft ertoe geleid dat vanaf 2012 in 
het toenmalige dekenaat Sint-Amandsberg overleg werd gepleegd over een reorganisatie 
van de parochiale indeling en het gebruik van de kerken in dit stadsdeel. Dit overleg was een 
onderdeel van een ruimer beraad waarbij de noodzaak van samenwerking tussen de 
parochies ook op het domein van de eredienst een grote aandacht kreeg. 

Met de oprichting van een nieuw dekenaat dat de ganse stad Gent omvat, werd ook een 
nieuwe parochiestructuur vastgesteld. De nieuwe parochiestructuur had ook gevolgen voor 
het gebruik van de diverse kerken. Het kerkenbeleidsplan voor de stad Gent werd door ons 
goedgekeurd op 20 oktober 2016 en door de Gemeenteraad van Gent op 19 december 
2016. Een addendum bij dit plan werd door ons goedgekeurd op 9 mei 2017 en door de 
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gemeenteraad van Gent op 28 juni 2017. Dit kerkenbeleidsplan voor alle parochies van de 
Stad Gent voorziet dat - ten gevolge van een noodzakelijke concentratie van de liturgische 
vieringen op een beperkter aantal plaatsen – een aantal parochiekerken niet langer zullen 
gebruikt worden voor de liturgie of pastorale activiteiten. Zo ook voor de Heilig Hartkerk in 
Sint-Amandsberg. 

Sinds november 2016 gebeuren in de Heilig Hartkerk geen liturgische vieringen meer. De 
nabijheid van de Sint-Amanduskerk (1,5 kilometer) en de Sint-Antoniuskerk in Gent-Heirnis 
(0,9 kilometer) biedt de gelovigen de kans om - binnen een redelijke afstand - de eredienst in 
deze kerken mee te vieren.  

Op 29 augustus 2018 werd het decreet tot opheffing van de Heilig Hartparochie en 
samenvoeging met de Sint-Amandusparochie uitgevaardigd. Op 21 februari 2019 volgde het 
Ministerieel Besluit tot erkenning van de opheffing en samenvoeging.  

De voorziene procedure waarborgt ons recht als bisschop van Gent om erop toe te zien dat 
het toekomstige profane gebruik van het kerkgebouw niet onwaardig zal zijn en de 
gevoelens van de gelovigen niet zal kwetsen (can. 1222 § 2 Wetboek van Canoniek Recht).    

 

Onttrekking van de Heilig Hartkerk aan de eredienst.    

De parochianen werden geïnformeerd over het de inhoud van het kerkenbeleidsplan. De 
verantwoordelijken van de parochie in Gent-Oost en van het dekenaat Gent werden 
gehoord. 

In zijn vergadering van 8 maart 2017  werd de Priesterraad gehoord over het voorstel om de 
H. Hartkerk in Sint-Amandsberg te onttrekken aan de eredienst.  

De kerkfabriek van de Heilig Hartparochie heeft op 5 juli 2018  een gunstig advies gegeven 
voor de onttrekking van de Heilig Hartkerk aan de eredienst. 

Aangezien het aan de diocesane Bisschop toekomt om een kerk tot een profaan en niet 
onwaardig gebruik terug te brengen (can. 1222 § 2 Wetboek van Canoniek Recht), beslissen 
wij: 

1. Aan de vraag tot onttrekking aan de eredienst van de parochiekerk Heilig Hartkerk in 
Gent-Sint-Amandsberg is het nodige overleg voorafgegaan.   

2. De door can. 1222 § 2 Wetboek van Canoniek Recht gestelde voorwaarden zijn vervuld. 

3. De altaren van de Heilig Hartkerk worden onttrokken aan de eredienst (cc. 1238, § 1 en 
1212 Wetboek van Canoniek Recht). 

4. De betekening van dit decreet geschiedt door bekendmaking in de plaatselijke editie van 
het parochieblad Kerk & Leven.  

5.   Een exemplaar van dit besluit dient gezonden te worden aan de kerkfabriek van Sint-
Amandus en aan de pastoor van de parochie in Gent-Oost. 
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6.  Dit besluit wordt van kracht daags voor de overdracht. 

 

 

Gedaan te Gent op 11 april 2019. 

 

 

 

 

+ Luc Van Looy   
bisschop van Gent 
  aldus opgesteld, 

  
 
 
 
 
 Ludo Collin 
 kanselier 
 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan binnen de termijn van 10 dagen vanaf de betekening beroep worden aangetekend. Dit 
beroep dient te worden gericht aan de bisschop van Gent. (Can. 1734 §§ 1 en 2 Wetboek van Canoniek Recht). 

 

 

 

 

 


