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‘Magda weigert onderscheid te maken’ 
 
Yot vzw is ervan overtuigd dat bij een kerkherwaardering het maatschappelijk gebruik en 

de spirituele traditie elkaar kunnen versterken.  

In het huidig discours rond de toekomst van parochiekerken staat de her- of 

nevenbestemming voorop, waarbij vanuit een strikt ruimtelijke scheiding vertrokken 

wordt tussen de pastorale ruimte en de verschillende nevenfuncties.  

 

Waarom wordt er niet integraal gedacht?  

Wat is er nodig opdat er integraler gedacht kan worden? 
 
Formuleer als groep (minstens 5) belangrijke ideeën die kunnen helpen 
om deze integrale benadering effectief in beweging te brengen. 
 
 

Bundeling van de belangrijkste ideeën uit de gesprekstafels 
 

Denk intergenerationeel 

- Breng verschillende generaties samen in een kerkgebouw. 

- Maak het kerkgebouw aantrekkelijker voor alle generaties. 

 

De kerk als open ontmoetingsruimte is geen nieuw idee. 

- Wijs erop dat kerk in de loop der tijden bovenal een open plaats voor samenkomst 

en ontmoeting was (de stoelen zijn er pas gekomen na 1800). 

- Breek de kerk als gebouw ruimtelijk open en maak ze zo laagdrempeliger. Dit kan 

bijvoorbeeld door een passage te maken. 

- De religieuze plek als open ruimte is ook aanwezig in andere cultussen. 

- We hebben onze kerkgebouwen in de loop der tijd volgestouwd met allerlei extra 

objecten. We moeten ze weer durven leeg maken.  

 

Durf experimenten 

- Durf heilige huisjes te slopen (wat kan er wel/niet in een kerk: praten, kinderen, 

bar …). Doe dingen, en toon zo dat het werkt. 

- Ga in dialoog met alle mogelijke gebruikers. Streef in de eerste plaats naar open 

geesten.  

 

Het is het juiste moment voor een integrale benadering 

- De verschillende waarden die aan een kerkgebouw worden toegekend (religieuze, 

erfgoed-, economische en maatschappelijke waarde) zijn in beweging.  

 

Communiceer én deel 

- Maak wat je doet ook toegankelijk voor anderen.  

- Zoek contact met intermediaire partners, zoals het CRKC. 

 

 

Bundeling van de belangrijkste kanttekeningen  
 

Hou rekening met ergonomie en ecologie 

- De verwarming van een open kerkgebouw naar diverse actieve functies toe op 

een ecologisch verantwoorde manier blijft een uitdaging.  

 



De integrale benadering zal niet lukken voor alle kerken 

- Er moet vertrokken worden vanuit de architectuur van de kerk in kwestie. 

Heel wat kerken die gebouwd zijn in de 19de en 20ste eeuw zijn zo gebouwd dat ze 

gemakkelijk te compartimenteren zijn. Dus hier is dergelijke aanpak wellicht 

zinvoller.  

 

De kwaliteit van de ingrepen 

- Om in dialoog te treden met de kunstwerken in de kerken, worden kwaliteitsvolle 

maar tegelijk ook erg dure ingrepen voorgesteld. Is dit altijd haalbaar? Wanneer 

kan een meer mercantiele invulling wel/niet … 

 

 


