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Er is op vandaag heel wat te doen rond de herbestemming van parochiekerken. Kerkgebouwen werden 

steeds bedoeld om daarin de eredienst te laten doorgaan. De functionele invulling werd gaandeweg 

uitgebreid naar catechese of andere kerkelijke activiteiten. Ondertussen worden heel wat 

kerkgebouwen ook gebruikt voor concerten, tentoonstellingen, ouderbijeenkomsten voor eerste 

communie en vormsel, … 

In onze pastorale eenheid zijn op vandaag 5 parochiekerken in gebruik. In 2016 werd door het 

pastoraal team een eerste gedachte over de toekomst van onze parochiekerken aan het schepencollege 

van onze gemeente voorgesteld. Van daaruit, en in overleg met de verantwoordelijken van ons bisdom, 

werd het initieel voorstel aangepast. Uiteindelijk heeft dit uitgemond in een principiële keuze om de 

parochiekerk van Zedelgem De Leeuw als eerste aan de eredienst te onttrekken en ervoor een nieuwe 

bestemming te geven. 

 

In een volgende fase is het de opdracht van de verantwoordelijken van de pastorale eenheid (pastoraal 

team) om over het plan met de plaatselijke kerkgemeenschap in overleg te gaan. Hiertoe werd op 

maandag 8 november 2021 een bijeenkomst in de kerk van Zedelgem De Leeuw georganiseerd. 

In een overzichtelijke inleiding gaf Bart Vercauteren, bisschoppelijk gedelegeerde voor de 

kerkfabrieken, vanuit twee invalshoeken toelichting betreffende diverse aspecten in verband met de 

toekomst van parochiale kerkgebouwen. 

Enerzijds werd vanuit het oogpunt van de burgerlijke overheid naar de kerkgebouwen gekeken, dit op 

basis van een nota van minister Bourgeois in 2011. Daarin wordt een algemene visie en aanpak 

omtrent de kerkenbeleidsplannen uiteengezet. Concreet werd ook ingegaan op het kerkenbeleidsplan 

van Zedelgem. Dit plan werd in 2017 goedgekeurd met daarop volgend in 2020 de vraag aan de 

gemeente om dit plan verder te onderzoeken. 

Anderzijds werd ook vanuit pastoraal oogpunt naar de situatie gekeken. Hierover was er met Kerstmis 

2011 de pastorale brief van toenmalig bisschop De Kesel. Daarop aansluitend publiceerden de 

Vlaamse bisschoppen richtlijnen inzake valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en 

herbestemming van parochiekerken. Daarna verschenen vanwege de Vlaamse bisschoppen nog 

brochures over de betekenis van het kerkgebouw (2019) en de toekomst van de parochiekerken (2020). 

 

Na de inleiding door Bart Vercauteren was er voor de aanwezigen ruim de kans om vragen, 

opmerkingen en suggesties aan te brengen alsook om naar verduidelijkingen te luisteren. Hierin 

kwamen hoofdzakelijk de volgende aspecten aan bod. 

• Bezorgdheid over wat er – in geval van herbestemming – met het kerkgebouw precies zal 

gebeuren. 

• Waarom deze kerk en geen andere? Er kan slechts stapsgewijs tewerk gegaan worden (geen 3 

of 4 kerken tegelijk). Studies over meerdere kerken tegelijk is voor de gemeente niet haalbaar. 

Pastoraal gezien werd deze kerk als eerste naar voor geschoven. Deze kerk heeft ook de meest 

interessante infrastructuur in functie van herbestemming. 

• Volgens de verantwoordelijke schepen voor kerkfabrieken worden uiteindelijk 2 geklasseerde 

kerken behouden. Er zijn uiteindelijk gemeentelijke financiële middelen beschikbaar om 

stapsgewijs de studie voor 3 kerken uit te voeren. 

• Vraag om rekening te houden met de lokale situatie (plaatselijke school, financiële inbreng 

door privé personen.) 

• Het kerkgebouw is nu eigendom van de gemeente. 

• Geïnteresseerde mensen kunnen steeds met suggesties en vragen terecht bij de 

verantwoordelijke schepen. 

• Dit kerkgebouw biedt heel wat kansen voor gemeenschapsopbouw (cultuur, muzieklokalen, 

fietsbib, geen commerciële doeleinden, plaatselijk ontmoetingscentrum, sociale woningen, …). 

 

 



De volgende stap ligt nu bij de gemeentelijke overheid. Na verder onderzoek bij de bevolking wordt 

van haar een voorstel verwacht dat met het pastoraal team besproken wordt. Wanneer hierover 

consensus bestaat, stuurt het team het voorstel naar de bisschop. Het is uiteindelijk de bisschop die zal 

beslissen als een herbestemming op basis van het ingezonden voorstel zal doorgaan. 

 

Namens het pastoraal team, diaken Daniël 

  

 

 

 


