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‘Magda is piloot en zoekt bondgenoten’ 
 

Het Magda-project wil geen eindpunt zijn. Bij de verdere uitwerking van de plannen voor 

de binnenrestauratie van de Magdalenakerk willen we de kernelementen uit het traject 

met de studenten meenemen.  

Maar Magda wil ook andere kerkbesturen en overheidsinstanties inspireren. Ze wil de 

resultaten en bevindingen van dit pilootproject aanreiken om hier ook zelf mee aan de 

slag te gaan.  

 

Wat is jouw advies hieromtrent naar Magda toe? Zou je dit zelf ook overwegen? Waarom 

wel, waarom niet? 
 
Formuleer als groep (minstens 3) adviezen die Magda kunnen helpen om 

de resultaten van dit onderzoek ook verdere weerklank te laten vinden. 
 

 

Bundeling van de belangrijkste ideeën uit de gesprekstafels 
 

Niet enkel herbestemming, maar ook herwaardering 

- In gans West-Europa leeft het debat rond herbestemming, het is belangrijk om 

ook herwaardering mee ‘in the picture’ te krijgen. De term verdient meer 

aandacht.  

- Er zijn heel wat elementen die gemeenschappelijk zijn bij de christelijke traditie 

en het maatschappelijk gebruik van kerkgebouwen. Het is belangrijk om deze 

waarden, visies en handelingen te zoeken, duidelijk te benoemen en van hieruit te 

verbinden.  

 

www … communicatie is essentieel  

- Er is nood aan een website waar ook goede voorbeelden rond kerkherwaardering 

gebundeld worden. Dus niet enkel her- of nevenbestemmingen. 

- Gebruik communicatieve tools en zet diverse generaties aan tot reflectie: 

facebook, social media, e-books, filmpjes op YouTube … 

- De werking van Yot verder uitdragen over gans Vlaanderen en uitgroeien tot een 

organisatie met een landelijk werkingsterrein.  

 

Durf uitvoeren 

- Je kunt heel wat meer aanvangen met kerkgebouwen dan vaak gedacht wordt. 

Het is belangrijk om ook effectief uit te voeren, om tot actie over te gaan.  

- Werk met een proefperiode en evalueer die nadien.  

- Ga op basis van eerste ontwerpen in dialoog met de religieuze gemeenschap. 

Zoek die elementen er uit die als teaser voor de nieuwe wegen/vormen ook met 

die groep uitgewerkt kunnen worden. Wacht niet op toestemming, maar durf 

experimenteren.  

- Stimuleer pop-ups rond kerkherwaardering. 

- Waarom ook geen champing (kamperen in oude kerken)? 

 

Bottom-up & top-down tegelijk 

- Het is belangrijk om gebruikers en gesprekspartners met diverse achtergrond te 

betrekken (parochiegemeenschap en professionele onderzoekers samen), en dus 

ook vanuit verschillende richtingen mee na te denken.  

- Het startpunt van ‘Magda’ om ook 20 partners te betrekken was zeker een goede 

keuze.  



- Heb vertrouwen in de jeugd en ondersteun hen in de ontdekking van de traditie.  

 

Bied het recept aan  

- Veel parochiegemeenschappen in Vlaanderen denken na over medegebruik, maar 

zijn niet klaar voor een totale aanpak zoals ‘Magda’. Het is evenwel belangrijk om 

ook deze parochies mee in beweging te brengen door kleine stappen voor te 

stellen, een aandachtspunt per maand te formuleren … 

- Laat ontwerpers en architecten ook kleine ingrepen maken en evalueer de impact 

hiervan vooraleer over te gaan tot een totale aanpak.  

 

Maak duidelijk dat ‘Magda’ inhaakt op de eeuwenoude traditie van de kerk 

- Het kerkgebouw is altijd een open plek geweest; een ruimte voor ontmoeting en 

dialoog. Deze oorspronkelijke functie is in de loop der tijden extra aangekleed en 

zelfs gedeeltelijk verloren gegaan. Om het kerkgebouw een nieuwe dynamiek te 

geven moeten we inhaken op deze primaire functie en opnieuw de speelruimte 

verkennen die vroeger evident was.  

- Het kerkgebouw is een plek waar democratische processen altijd hebben 

plaatsgevonden. Ook hier is het belangrijk om in te haken op de rijke traditie. We 

moeten aansluiting zoeken bij de huidige maatschappelijke noden en behoeften 

en kijken hoe we nieuwe vormen van ontmoeting een plaats in het kerkgebouw 

kunnen geven. Ook de eucharistie zal zich hieraan aanpassen. 

- De kerk is een plek waar men zorg draagt voor elkaar. Het kerkgebouw is dus ook 

een plek om een werking rond armenzorg, psychisch kwetsbaren, achtergestelde 

groepen een plek te geven.  

 

Maak kerkherwaardering ook zichtbaar aan de buitenzijde van het kerkgebouw 

 


