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Deze bijdrage gaat alleen over kwesties die te maken hebben met de katholieke parochiekerken te
Brussel.

Een beschrijving van de context. Evolutie en revolutie
Het is goed eraan te herinneren wat een plaats van verering in het algemeen inhoudt en welk beleid
er tot 1970 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevoerd met betrekking tot de bouw van plaatsen
van verering. Het kerkgebouw vervult meerdere functies, maar de algemene context is sterk veranderd
waardoor het instituut kerk voor nieuwe uitdagingen staat.
Een tiental jaar geleden werden de Brusselse parochies uitgenodigd zich te groeperen in pastorale
eenheden. Daardoor hebben bepaalde plaatsen een nieuw elan gekregen. Dat gezegd zijnde, is het op
sommige plaatsen nodig een pastorale reflectie te bevorderen die inhoudt dat de plaats van verering
niet meer uitsluitend dient voor de plaatselijke parochie.
Zich bij een andere plaats van verering voegen is een nieuw proces dat nauwelijks bekend is in de
Belgische kerk. Hier dient te worden gewezen op de reflectie die aan de gang is met betrekking tot de
Nederlandstalige gemeenschappen.

Noodzakelijke onderscheidingen
De onderscheiding die gemaakt moet worden voor groepen parochies is in de eerste plaats een
pastorale onderscheiding. Op sommige plaatsen moet men daarna een alternatieve bestemming van
de plaats van verering overwegen. Daarbij moet men rekening houden met de sterke symbolische
betekenis die sommige kerken hebben in de stad.

De bestemming, sluiting en herbestemming van kerken.
Oriëntaties voor de toekomst
Sommige kerken kunnen gemengd gebruikt worden. Andere bieden onderdak aan katholieke
gemeenschappen van vreemde origine. Nog andere kerken kunnen worden toevertrouwd aan een
niet-katholieke christelijke gemeenschap. Het is goed dat de kerk in de mate van het mogelijke
gebruikt blijft worden als gebedsplaats, bij de overweging van een gedeeltelijke herbestemming.
De desacralisatie van een kerk is een juridische handeling die wordt gesteld de bisschop na een
procedure die wordt beschreven in het kerkrecht. De voorkeur zal worden gegeven aan sociale en
culturele bestemmingen, ook al kunnen de kosten daarvan hoog oplopen.

Bij wijze van conclusie
Voor deze problematiek, die veel complexer is dan ze op het eerste gezicht lijkt, rekent de kerk op een
goed overleg met de gewestelijke en gemeentelijke instanties.

