BIJLAGE 2: VAN KERKENPLAN 1.0 NAAR KERKENPLAN 2.0

H. Pius X
De gesprekken rond het toekomstig gebruik van de H. Pius X-kerk werden verdergezet, maar
leidden nog niet tot definitieve besluitvorming.
De kerkfabriek van de H. Pius X kaartte op diverse vergaderingen de nood aan uitspraken te
doen over alle parochiekerken van de stad. Ze heeft opgeroepen meer oog te hebben voor de
kerkgemeenschap(pen) dan voor de kerkgebouw(en). Ze argumenteerde dat de H. Pius Xgemeenschap nog steeds een vitale groep is die binnen de grote gemeenschap Kerk in Kortrijk
een rol kan vervullen. De onduidelijkheid over de rol van de H. Pius X-gemeenschap binnen
de Federatie Groeninge-Amandus zorgde voor voorbehoud bij de Kerkfabriek en de
plaatselijke pastorale vertegenwoordigers omtrent de herbestemming of nevenbestemming.
Intussen werden de gesprekken over de toekomstige pastorale visie binnen Federatie
Groeninge-Amandus verdergezet in functie van Kerkenplan fase 2.
De naastgelegen school behoudt wel interesse in het kerkgebouw met het oog op uitbreiding
en verbetering van de schoolinfrastructuur. Er stellen zich bij de school wel vragen in verband
met het gebruik (hoeveel ruimte, met wie delen ... ) en de kostprijs. Bovendien kan de school
niet onmiddellijk over de nodige financiële middelen beschikken. In geval van investeringen
dient de school over een zakelijk recht te beschikken.
De stad heeft het engagement om te fungeren als gesprekspartner met de school opnieuw
bevestigd.
Vanuit de Kerkfabriek en de gemeenschap ter plaatse is er op gewezen dat de gemeenschap
rond de H. Pius X- kerk nood heeft aan een plek voor beleving. Deze plek hoeft niet
noodzakelijk een liturgische plek te zijn.
Kerkenplan fase 2 brengt meer duidelijkheid omtrent de rol van de H. Pius X-gemeenschap
binnen de Federatie Groeninge/Amandus waardoor de gesprekken omtrent het toekomstig
gebruik van de H. Pius X -kerk meer concreet kunnen worden gevoerd (cfr. infra).

St.-Theresia
De St.-Theresia-gemeenschap is een zeer levendige groep. De St.-Theresia-gemeenschap gaat
ermee akkoord om te kerken op een nieuwe locatie. De gemeenschap wil daarbij over een
ruimte kunnen beschikken die minstens beantwoordt aan de eigenschappen van de huidige
kerkruimte (met aandacht voor beleving, kleinschaligheid, huiselijke sfeer, warmte, ...)
Binnen Kerk in Kortrijk is beslist de vraag naar een nieuwe stek voor St.-Theresia te
beantwoorden binnen de entiteit Federatie Hoog Kortrijk/Parochie St.-Elisabeth.
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De kerkfabriek van St.-Rochus die ook eigenaar is van het kerkgebouw St.-Theresia was van
mening dat de groep van St.-Theresia in de toekomst in de St.-Rochuskerk zou kunnen
kerken. De kerkfabriek van St.-Rochus dacht daarvoor aan een aantal renovatie- en
aanpassingswerken in de St.-Rochuskerk.
Pastoraal leeft de idee om een nieuwe kerk te realiseren voor Hoog-Kortrijk die mee gedragen
zou kunnen worden door de vitale gemeenschap van St.-Theresia. De gemeenschappen van
St.-Rochus en H. Damiaan (en eventueel in de toekomst de gemeenschappen van St.-Elisabeth
en St.-Jan) zouden daar ook kunnen bij aansluiten tot één grotere en levendige gemeenschap.
Pastoraal denkt men aan een locatie ten zuiden van de autosnelweg. Zo zou men vanuit de
gedachte van een spreiding van de infrastructuur over het grondgebied van Kortrijk, een
aanwezigheid hebben ten zuiden van de autosnelweg waar een jongere bevolking huist en in
de toekomst nog verwacht wordt (nieuwe woonontwikkeling). Er wordt ook gedacht op deze
plek in te spelen op de aanwezigheid van de studenten (Kulak/Vives).
Het idee van een nieuwe kerk voor Hoog-Kortrijk kan pas tot stand komen als er een
toekomstvisie is voor Hoog-Kortrijk als geheel. Deze visie wordt beschreven in Kerkenplan
fase 2.

Mariadorp – St.-Audomarus Bissegem
De gestarte gesprekken tussen de stad, Kerkfabriek en het team van de Pastorale Eenheid St.Marcus werden verdergezet. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing om voor Bissegem
St.-Audomarus te kiezen in plaats van Mariadorp. Er werd beslist daarom de ideeën rond de
nevenbestemming van de St.-Audomaruskerk verder uit te werken.
De stad richtte een stuurgroep op met vertegenwoordiging van het OC en de verenigingen van
Bissegem én een vertegenwoordiging van de Kerkfabriek en de PE St.-Marcus. De stuurgroep
kwam meerdere keren samen met de bedoeling te komen tot een projectdefinitie in functie
van een proces tot verwezenlijking. In mei 2018 verklaarden Kerkfabriek en PE St.-Marcus
zich akkoord met de nevenbestemmingen wijkcentrum-bibliotheek-tekenacademie én de
eerste ruimtelijke schetsvoorstellen naar ruimtelijke organisatie.
De stad, Kerkfabriek en PE St.-Marcus bereiden een schrijven voor ten aanzien van de
bisschop van Brugge met vraag tot akkoord om de nevenbestemming van de St.Audomaruskerk uit te werken in functie van realisatie.
Er was ook reeds overleg tussen de stad Kortrijk en de gemeente Wevelgem. Wevelgem
participeert namelijk in de betoelaging. De gemeente Wevelgem was enthousiast omtrent de
ideeën rond nevenbestemming van de St.-Audomaruskerk.

St.-Cornelius Aalbeke
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Sinds Kerkenplan fase 1 zijn de gesprekken tussen de stad, Kerkfabriek St.-Cornelius en
Pastoraal Team PE Edith Stein intensief verdergezet. De Stad heeft begin 2018 een ontwerper
aangesteld. De opdracht van de ontwerper is in eerste instantie te komen tot een zogenaamd
basisschema voor de verschillende programma's (Kerk, OC, muziekacademie,
muziekharmonie, bibliotheek en politie) en de gebouwen kerk, OC en de 'huisjes'.
Intussen ligt een basisschema op tafel waarbij een ruimte voor eredienst wordt behouden in de
St.-Corneliuskerk. Het betreft een ruimte voor vieringen in intimiteit. Er wordt uitgegaan van
een capaciteit van 80 stoelen voor uitvaarten, huwelijksvieringen en doopsels. PE Edith Stein,
Kerkfabriek St.-Cornelius en de stad streven er naar op korte termijn een plan te kunnen
voorleggen aan de bisschop van Brugge.

H. Damiaan
Ook met betrekking tot de H. Damiaankerk zijn er, voornamelijk op pastoraal vlak, verdere
gesprekken gevoerd. Er is besloten dat de kerk niet behouden dient te worden voor de
eredienst. Het aanpalende klooster zou binnen de huidige pastorale werking van Federatie
Hoog-Kortrijk nog belangrijk zijn. De gesprekken leidden nog niet tot definitieve
besluitvorming daar er gewacht wordt op duidelijkheid omtrent de precieze pastorale
organisatie in de toekomst. Het dossier H. Damiaan is met andere woorden ook verbonden
met de dossiers van de kerk St.-Theresia en de kerk St.-Rochus.
Kerkenplan fase 2 dient voldoende basis te geven om het toekomstig gebruik van de H.
Damiaankerk verder te concretiseren.
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