KERKENPLAN 1.0.: BESLISSINGEN EN ENGAGEMENTEN
Dit document bevat een aantal beslissingen en engagementen die genomen zijn door
de groep van 14 (de moderatoren, een lekengelovige per entiteit, de twee voorzitters
van de centrale kerkbesturen en een vertegenwoordiger van de SintMichielsbeweging), in overleg met bisschoppelijk gedelegeerde Bart Vercauteren en
administrator Koen Vanhoutte, tijdens de vergadering van 19 oktober 2016. Deze
engagementen werden aan het stadsbestuur bekend gemaakt in de ‘gemengde
commissie’ (vertegenwoordigers stad Kortrijk en Kerk in Kortrijk) van 28 oktober
2016.
Op aangeven van het stadsbestuur, wordt dit document ‘Kerkenplan 1.0.’ genoemd,
wat o.m. inhoudt dat betrokken partijen (stadsbestuur en kerk in Kortrijk) zich ertoe
verbinden naar een Kerkenplan 2.0. toe te werken. Kerkenplan 1.0. is een tussenstap.
Kerk in Kortrijk en de Stad Kortrijk engageren zich om de dialoog verder te zetten.
De verantwoordelijken van de Kerk in Kortrijk verbinden zich ertoe tegen de zomer
van 2018 Kerkenplan 2.0. op te maken.
0. De O.L.Vrouw van Fatimakerk werd reeds tijdens het proces voorafgaand aan
Kerkenplan 1.0. aan de eredienst onttrokken.

1. Het diocesane beleid van het bisdom Brugge wil de St.-Michielskerk behouden
als jongerenkerk. In de St.-Michielskerk komen vandaag reeds andere christelijke
kerken of kerkgemeenschappen samen. Kerk in Kortrijk engageert zich om de St.Michielskerk in de toekomst nog meer open te stellen voor andere dgl. groepen en
te komen tot een maximaal gebruik van de kerk.

2. Kerkenplan 1.0. voorziet de gesprekken op te starten dan wel verder te zetten
betreffende de mogelijke herbestemming of nevenbestemming van vijf van de
drieëntwintig parochiekerken (aan het begin van de huidige legislatuur) voor de
Katholieke eredienst (H. Pius X, St.-Theresia, Mariadorp of St.-Audomarus, St.Cornelius, H. Damiaan).

2.1.

Voor de H. Pius X-kerk is er de heel concrete opportuniteit tot
herbestemming of nevenbestemming als ruimte voor de aanpalende school. De
school is vragende partij daar zij nood heeft aan bijkomende ruimte. Er is het
engagement van de pastorale verantwoordelijken om de verkennende
gesprekken omtrent deze herbestemming formeel verder te zetten met als doel
de geëigende Kerkelijke procedure te kunnen opstarten.
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2.2.

Ook voor de annexekapel St.-Theresia (Hoog-Kortrijk) is er de heel concrete
opportuniteit tot herbestemming als ruimte voor de aanpalende school. De
school is vragende partij daar zij nood heeft aan bijkomende ruimte. Er is het
engagement van de pastorale verantwoordelijken om de verkennende
gesprekken omtrent deze herbestemming formeel verder te zetten met als doel
de geëigende Kerkelijke procedure te kunnen opstarten.

2.3.

Er is tijdens het proces voorafgaand aan deze nota ontwerpmatig onderzoek
uitgevoerd op de St.-Corneliuskerk (Aalbeke). De Stad Kortrijk wil zich
engageren om het kerkgebouw publiek te houden door een herbestemming dan
wel nevenbestemming gemeenschapsfunctie, hoofdzakelijk opgebouwd rond
de functies academie en bibliotheek. Er is het engagement van de pastorale
verantwoordelijken om de verkennende gesprekken die gevoerd zijn rond de
mogelijke neven- of herbestemming van de kerk formeel verder te zetten.
Naargelang het besluit zal dit leiden tot het opstarten van de geëigende
Kerkelijke procedure.

2.4.

Ook rond de St.-Audomaruskerk (Bissegem) werd ontwerpmatig onderzoek
uitgevoerd. Zoals hierboven vermeld was de doelstelling van het onderzoek
enerzijds te bekijken of een aantal nevenfuncties (markt, academie,
jongerenfunctie, refterschool, ...) kunnen worden toegevoegd en anderzijds of
deze nevenbestemming ook opportuniteiten (ruimtelijk, functioneel, ...) met
zich meebrengen in functie van de eredienst. De Stad Kortrijk wil zich
engageren om het onderzoek verder af te toetsen en de financiële haalbaarheid
verder te bestuderen. De Stad Kortrijk gaat ervan uit dat Kerk in Kortrijk een
keuze zal maken de St.-Audomaruskerk dan wel de kerk Mariadorp te
behouden. Er is het engagement van de pastorale verantwoordelijken om de
verkennende gesprekken rond de mogelijke nevenbestemming van de St.Audomaruskerk verder te zetten. Naargelang het besluit zal dit leiden tot het
opstarten van de geëigende Kerkelijke procedure voor de St.-Audomaruskerk
of voor de kerk Mariadorp.

2.5.

Er is het engagement van de pastorale verantwoordelijken de besprekingen die
werden aangevat rond een mogelijke ontwijding van de H. Damiaankerk
formeel verder te zetten.

In het Kerkenplan 2.0. dient de langetermijnvisie verder te worden ontwikkeld. Kerk
in Kortrijk wil de verdere visievorming laten ontwikkelen vanuit de pastorale
entiteiten (i.c. federaties Groeninge & Sint-Amandus, federatie Hoog-Kortrijk,
pastorale eenheid Edith Stein, pastorale eenheid Sint-Marcus en de parochie SintElisabeth), onder de leiding van de pastoor en zijn pastorale team, in nauw overleg
met de plaatselijke kerkbesturen en de twee centrale kerkbesturen. Elke pastorale
entiteit zal aangeven welke kerkgebouwen op welke wijze verder noodzakelijk zijn
om een vitale gemeenschap te vormen.
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De ondertekenaars van Kerkenplan 1.0 verklaren zich akkoord met hierboven
vermelde 'beslissingen en engagementen'.

Goedgekeurd door Mgr. Lode Aerts op datum van 30/08/2017.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 13/02/2017.
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