
Samenvoeging parochies Heilig Hart en Sint-Amandus te Sint-Amandsberg 
 
Beste parochianen, 
Hierbij de informatie, die we kregen van de verschillende instanties omtrent de parochie 
Heilig Hart.  
 
Johan Goedefroot, pastoor 
 
Bisschoppelijk decreet 
Op 29 augustus 2018 heeft de bisschop bij decreet de parochie Heilig Hart (Gent, Sint-
Amandsberg) opgeheven en samengevoegd met de Sint-Amandusparochie (Gent, Sint-
Amandsberg). 
Dit decreet is gepubliceerd in het parochieblad “Kerk & Leven” van Sint-Amandsberg, 
nummer 37  van woensdag 12 september 2018. 
Dit bisschoppelijk decreet werd overgemaakt aan de Vlaamse regering. 
De beide kerkfabrieken kunnen verder de lopende zaken behartigen. 
 
Ministerieel besluit 
Vorige week kregen wij bericht vanuit het ministerie van Binnenlands Bestuur van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Bij Ministerieel Besluit van 21 februari 2019 werd de parochie Heilig Hart te Sint-
Amandsberg opgeheven en wordt ze samengevoegd met de parochie Sint-Amandus te Sint-
Amandsberg. 
De opheffing en samenvoeging is vanaf nu een feit. 
 
Een nieuwe parochie 
Zo ontstaat er volgens het burgerlijk recht een nieuwe parochie die de naam van Sint-Amandus zal 
dragen. 
De raadsleden van beide kerkfabrieken moeten ontslag nemen en een nieuwe kerkraad zal 
worden samengesteld op voorstel van de pastoor. 
De beide penningmeesters moeten nu een eindafrekening maken en zullen overleg plegen. 
 
Dank 
Hierbij een woord van dank aan de velen die zich vroeger en nu met toewijding en zorg 
hebben ingezet voor de kerk van het Heilig Hart. 
 
Roerende en onroerende goederen 
De goederen van de beide kerkfabrieken blijven behouden en worden beheerd door de 
“vernieuwde” kerkfabriek. 
 
Herbestemming kerk Heilig Hart 
Na overleg met de Stad Gent heeft het bisdom op 21 januari 2016 het kerkenbeleidsplan 
goedgekeurd voor alle parochies van Gent. Op termijn zouden 17 van de parochies een 
herbestemming krijgen. Daarbij zouden twee kerken (Sint-Jozef Gent en Heilig Hart Sint-
Amandsberg) een gemeenschapsfunctie krijgen. 
De oude kerkraad van Heilig Hart werd daarover reeds geïnformeerd en onderhandelingen 
werden opgestart. Die worden verder gezet door de nieuwe kerkraad. 
 
 


