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Door het dalende aantal kerkgangers en het tekort aan priesters zijn vele kerken onderbenut. Evengoed kost 

het onderhoud van een kerk veel geld. Daarom krijgen in Vlaanderen veel kerken een nieuwe, niet-religieuze 

bestemming in dienst van de gemeenschap. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Ongeacht of een kerkgebouw veel of weinig wordt gebruikt of gesloten is, er 

zullen steeds onderhouds- en/of instandhoudingswerken nodig zijn en dat brengt kosten met zich mee. Deze 

kosten vallen vaak ten laste van de gemeente. Dat hebben we er graag voor over want kerken zijn prachtige 

gebouwen met historische waarde, gelegen in de centra. Door kerken te herbestemmen met een niet-

religieuze gemeenschapsfunctie vrijwaren we deze waardevolle gebouwen voor de toekomst.” 

Ook aan de Onze-Lieve-Vrouw Bijstand kerk en de pastorij in de wijk ‘Congoken’ wil het gemeentebestuur een 

nieuwe bestemming geven. Burgemeester Marc Van de Vijver: “Uiteraard zullen we niet zomaar alle activiteiten 

toelaten in een kerkgebouw. We willen de kerk in de toekomst graag openstellen voor socio-culturele 

activiteiten. Chiro Sint-Lutgard zal, naast hun chirolokaal, ook gebruik kunnen maken van de pastorij voor hun 

werking.” 

De gemeente zal voor de kerk, de pastorij en het Chirolokaal met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst 

afsluiten voor een termijn van 50 jaar. Deze termijn is nadien verlengbaar.  

Vooraleer het kerkgebouw een nieuwe bestemming kan krijgen, moet de kerk eerst ontwijd worden, of volgens 

de officiële term ‘aan de eredienst onttrokken worden’. Dit gebeurt door het Bisdom Gent volgens een geijkte 

procedure. Zolang deze procedure loopt, kunnen de huidige erediensten in de kerk blijven doorgaan. 

“Wij beseffen dat de parochianen het wellicht betreuren dat er geen religieuze diensten meer zullen 

plaatsvinden in hun kerk. We zijn er echter van overtuigd dat de kerk in de toekomst op het Congoken een 

waardevolle gemeenschapsfunctie zal vervullen.  Anderzijds wordt hiermee ook het publieke karakter van de 

volledige site gegarandeerd en de gebouwen in stand gehouden”, aldus de burgemeester. 
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