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DECREET 

OPHEFFING VAN DE PAROCHIE HEILIG HART 

(Gent, Sint-Amandsberg) 

en 
SAMENVOEGING MET DE SINT-AMANDUSPAROCHIE 

(Gent, Sint-Amandsberg) 

 

 

Algemene context 

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. Reeds op 21 oktober 1883 kon de neogotische Heilig 
Hartkerk ingewijd worden.   

Dank zij de inzet van velen werd in de loop van de late 19de eeuw en in het begin van de 20ste 
eeuw ten bate van de bevolking een mooi pastoraal leven uitgebouwd.   

De H. Hartparochie in Sint-Amandsberg telt vandaag ongeveer 9000 inwoners. De 
samenstelling ervan wijzigde de laatste decennia van de 20ste eeuw zeer sterk. De H. 
Hartparochie bevindt zich in een wijk die zeer multicultureel is en waarvan een groot deel 
van de bevolking het Islamitisch geloof belijdt. De Heilig Hartparochie in Sint-Amandsberg is 
morfologisch volledig vergroeid met de Sint-Amandusparochie en met Gent-Stad. 

Tot 15 augustus 2016 behoorde de parochie tot het dekenaat Sint-Amandsberg. Na de 
reductie van het aantal dekenaten behoort de parochie tot het dekenaat Gent en maakt ze 
deel uit van het samenwerkingsverband Parochie in Gent-Oost .   

Sinds de oprichting van de parochie is niet alleen de demografische situatie gewijzigd maar 
hebben zich vooral in het leven de parochiale gemeenschap veel veranderingen voorgedaan. 
Het multiculturele karakter van de Dampoortwijk heeft daartoe bijgedragen, alsook het 
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gebrek aan  parochiepriesters. Toch heeft het verenigingsleven en het sociaal dienstbetoon 
zich verruimd verdergezet. Dat is lovenswaardig. Maar, de actieve betrokkenheid van de 
gemeenschap bij het kerkelijk leven is – zoals op vele plaatsen - op onmiskenbare wijze 
verminderd. De jongere generaties vinden geen aansluiting meer.  

 

Overleg over de toekomst van de parochie 

De evolutie die zich overal in het bisdom Gent voordoet, heeft ertoe geleid dat vanaf 2012 in 
het dekenaat Sint-Amandsberg overleg werd gepleegd over een reorganisatie van de 
parochiale indeling. Dit overleg was een onderdeel van een ruimer beraad waarbij de 
noodzaak van samenwerking tussen de parochies een grote aandacht kreeg. Deze 
samenwerking werd noodzakelijk geacht om een werkzame aanwezigheid van de Kerk in 
Sint-Amandsberg te bevorderen. 

In het Globaal Dekenaal Plan ‘Parochie 2020’ (januari 2013) werd vastgesteld dat de 
parochie H. Hart Sint-Amandsberg behoort tot de groep parochies met een kleiner en ouder 
wordende gemeenschap waarvan de vitaliteit en de draagkracht voor de toekomst een 
probleem is, of dat op korte termijn zal worden. De H. Hartparochie kan – zoals vele andere 
parochies - op korte noch op lange termijn zelfstandig de essentiële opdrachten van een 
parochie verzekeren. Tussen de parochies van Sint-Amandsberg groeide langzaam een 
samenwerking. In de loop van 2014 manifesteerden zich in de parochies van Sint-
Amandsberg – voor wat het beschikbare aantal priesters betreft - nogal wat wijzigingen  
waardoor een actualisatie van het oorspronkelijke plan (2013) noodzakelijk was. Maar, het 
aantal priesters vormt zeker niet het enige noch het belangrijkste criterium om tot een 
reorganisatie van de parochiale indeling over te gaan. Er kwam een interparochiale 
parochieploeg die tussen 2014 en 2016 regelmatig vergaderde, de situatie van de Kerk in 
Sint-Amandsberg evalueerde en zocht naar concrete wegen om een daadwerkelijke 
aanwezigheid van de Kerk in dit deel van de stad Gent, meer bepaald in Sint-Amandsberg, te 
waarborgen.   

Met de oprichting van een nieuw dekenaat dat de ganse stad Gent omvat, werd ook een 
nieuwe parochiestructuur vastgesteld. Het door ons op 21 januari 2016 goedgekeurd 
kerkenbeleidsplan voor alle parochies van 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. Eveneens werd de keuze gemaakt een aantal parochies op te heffen en ze 
samen te voegen om een meer geconcentreerde aanwezigheid van de Kerk in Sint-
Amandsberg te realiseren. Bij deze parochies hoort de H. Hartparochie in Sint-Amandsberg. 

 

Opheffing en samenvoeging van de parochie   

De parochianen werden geïnformeerd over het voorstel tot opheffing van de parochie. De 
parochieploegen werden om advies gevraagd. De verantwoordelijken van de parochie in 
Gent-Oost en van het dekenaat Gent werden gehoord. 
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De kerkfabriek van de Heilig Hartparochie heeft op 5 juli 2018  een gunstig advies gegeven 
voor de opheffing van de parochie. Zij spreekt zich uit ten voordele van het samenvoegen 
van de Heilig Hartparochie met de Sint-Amandusparochie in Gent-Sint-Amandsberg. De 
kerkfabriek Sint-Amandus heeft zich bereid verklaard tot een samenvoeging met de H. 
Hartparochie  in haar kerkraadsvergadering dd. 10 augustus 2018.           . 

In zijn vergadering van 8 maart 2017  heeft de Priesterraad een gunstig advies uitgebracht bij 
het voorstel om de H. Hartparochie in Sint-Amandsberg op te heffen en haar samen te 
voegen met de Sint-Amandusparochie, eveneens in Gent – Sint-Amandsberg.                                

Aangezien het aan de diocesane Bisschop toekomt om een parochie op te heffen (can. 515 § 
2 Wetboek van Canoniek Recht), beslissen wij: 

1. De Heilig Hartparochie in Gent – Sint-Amandsberg wordt opgeheven. 

2. Het grondgebied van de opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de Sint-
Amandusparochie in Sint-Amandsberg. 

3. De naam van de parochie die door de samenvoeging ontstaat luidt: Sint-Amandus. 

4. Aan de Vlaamse Regering zal de erkenning van de samenvoeging van de beide parochies 
worden gevraagd zoals voorzien in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en de werking van de erkende erediensten. 

5. Dit besluit zal worden meegedeeld aan de kerkfabriek van de Heilig Hartparochie, de 
kerkfabriek van Sint-Amandus, en de pastoor van de parochie in Gent-Oost. 

6. Deze beslissing treedt in werking vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit 
van de Vlaamse Regering tot opheffing van de Heilig Hartparochie en de erkenning van 
de samenvoeging met de Sint-Amandusparochie in Gent – Sint-Amandsberg.  

 

Gedaan te Gent op 29 augustus 2018.  

 

 

 

+ Luc Van Looy Aldus opgesteld 

Bisschop van Gent  

 

  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). 


