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 Een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie 

 

Sommigen onder ons worden ongeduldig en zoeken een naam voor de parochie. Anderen onder 

ons zijn er nog niet aan toe, wij willen hen ook niet opjagen er zijn wellicht veel andere 

prioriteiten. 

Als ouders een kindje verwachten is één van de belangrijke dingen een naam zoeken voor hun 

kindje. Het is mooi in de verwachting van het nieuwe te mogen leven en klaar te zijn om als het 

er is het te benoemen. 

 

In het groeiproces van de parochie leeft iets dergelijks. Stilaan wil men het we het ‘nieuwe’ 

benoemen. Hoe pak je het zoeken naar een nieuwe naam aan? Wie draagt daar 

verantwoordelijkheid voor? Wat zijn de vereisten voor de naam van een parochie? Hoeft men te 

wachten op een juridische werkelijkheid van de parochie om de naam te dragen/te gebruiken? 

 

Bij de wijding krijgt een kerkgebouw een naam en deze naam blijft het gebouw houden. 

Parochies hebben ook een naam, traditioneel is dit vaak dezelfde naam als die van het 

kerkgebouw. Bij samenvoeging van (oude) parochies ontstaat een nieuwe parochie, die ook een 

naam krijgt. Dit kan een nieuwe naam zijn of een naam die al bekend was. Soms is een bepaalde 

naam uniek voor een streek, van een plaatselijke heilige, van oudsher aanwezig of de naam van 

de oudste parochie waar later andere parochies uit zijn ontstaan. De nieuwe parochie beheert 

meer dan één kerkgebouw, zodat de relatie tussen de naam van het gebouw en van de parochie 

na samenvoeging niet meer vanzelfsprekend aanwezig is.  

 

Het zoeken van een nieuwe naam voor een parochie is een proces dat heel goed in overleg met 

parochianen kan worden gedaan (parochieploeg, parochieberaad) en waartoe allerlei 

inspirerende activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Dit bevordert het draagvlak. De ervaring 

van parochies binnen ons bisdom, die op zoek gingen naar een nieuwe naam, laten ons horen 

dat die nieuwe naam kan helpen in de groei naar één nieuwe parochie, om de bewustwording 

van één nieuwe parochie te helpen groeien. Het is ook wenselijk dat die nieuwe naam wordt 

gekoppeld aan de pastoraal van de nieuwe parochie.   

 

Bij het beoordelen van suggesties en bij de uiteindelijke keuze van een naam is het belangrijk 

deze aan enkele tevoren afgesproken criteria te toetsen.  

 

Het is van belang dat de parochie zich er rekenschap van geeft dat de naam waarschijnlijk en  

hopelijk lang zal bestaan en dat de naam herkenbaar moet zijn als aanduiding van een  
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katholieke geloofsgemeenschap. Uiteraard wordt de keuze voor een bepaalde naam  

gemotiveerd en deze beschrijving kan weer een heel goede rol spelen bij de wijze waarop de 

parochie zich presenteert. Om gevoeligheden bij de nieuwe naam te vermijden, kiezen 

parochies soms een profane naam die verwijst naar een stadsdeel, rivier of landstreek. Deze 

compromisnamen zijn niet geschikt omdat ze eenvoudigweg niet herkenbaar zijn voor een 

geloofsgemeenschap. De naam is in dat geval niet dienstig aan de doelstelling van de parochie.  

 

Daarnaast moet de naam van een parochie een uitnodiging zijn aan onszelf en aan anderen, om 

verder te kijken dan onze wereldse werkelijkheid en om volgelingen van Jezus te worden.  

 

Niet alle namen zijn dus geschikt. Men kan de naam kiezen van de heilige Drie-eenheid of van de 

Heilige Geest of een naam die verwijst naar het Christusmysterie: de verrijzenis van de Heer, de 

Wederkomst, het Licht van Christus, de Goede Herder, het Heilig Hart, Christus Koning, of één 

van de titels van Maria. Men kan kiezen voor de naam van een heilige of van een engel. Het kan 

om één heilige gaan, of om een combinatie van twee heiligen. Dit kan een rol spelen, als dorpen 

of stad van ouds een heilige patroon hebben. Het is ook waardevol als de specifieke namen van 

diocesane heiligen bewaard blijven. Al deze namen zijn een duidelijke verwijzing naar de 

katholieke identiteit van de parochie.  

 

Tot slot is het ook mooi als parochies eigen namen hebben en liefst ook verschillende, zodat de 

grote variatie aan katholieke namen ook bij een afnemend aantal parochies zichtbaar blijft. In 

het bewaken van deze verscheidenheid kan het bisdom een belangrijke rol spelen. Daarom laten 

parochies die bezig zijn met het kiezen van een nieuwe naam dit ook weten aan de deken, de 

dekenale ploeg en de vicarissen Joris De Jonghe en Albert Van De Kerkhove.   

 

Uiteindelijk zal deze naam ook geofficialiseerd worden en goedgekeurd door de bisschop. Dan 

kan die ook in het jaarboek worden opgenomen.  

 

 

 

 

Albert Van De Kerkhove 

bisschoppelijk vicaris 

 

 

 

 


