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Kerkenplan - Centrum: Federatie Hoog-Kortrijk en de parochies St.-Elisabeth
en St.-Jan
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Verder bouwend op Kerkenplan 1.0 wordt voor het territorium van de parochies St.-Jan-Baptist,
St.-Elisabeth, St.-Rochus en H. Damiaan, een voorstel gedaan over ieder kerkgebouw. Op basis
van de nieuwe pastorale realiteit (loskoppelen van St.-Jan uit Federatie Groeninge en de
groeiende samenwerking tussen St.-Jan-Baptist, St.-Elisabeth, St.-Rochus, H. Damiaan en St.Theresia) wordt een nieuw perspectief uitgetekend voor deze op te richten Pastorale Eenheid.
•

Ten zuiden van de autostrade E17

Het stadsdeel Hoog-Kortrijk is nog in volle ontwikkeling wegens honderden huizen in aanbouw
(rond Langwater, Boevekerke en Goed ten Houte) en bijgevolg is er een voorspelbare
bevolkingstoename in dat deel van de Stad. Stad Kortrijk speelt hierop in door in te zetten op
de wijkontwikkeling rond OC De Lange Munte. Als Kerk in Kortrijk willen we om
gelijkaardige redenen ook in dat stadsdeel aanwezig blijven en inzetten op de pastorale
toekomst aldaar. Tevens kan men de aanwezigheid van veel studenten (KULAK & VIVES)
niet onbelangrijk noemen in deze pastorale realiteit. Daarom blijft een parochiale kerkplek
noodzakelijk aan deze zijde van de E17.
1. Voor de Annexekapel St.-Theresia (‘t Hoge) van St.-Rochus bestaat de heel concrete
opportuniteit tot herbestemming als ruimte voor de aanpalende school. Zij is vragende partij
naar bijkomende ruimte, gezien de genoemde bevolkingstoename. Er is bovendien een
levendige kerkende gemeenschap aldaar, welke bereid is samen te vieren op een andere plaats.
Deze factoren versterken elkaar en daarom worden gesprekken over relocatie van de
gemeenschap St.-Theresia best spoedig opgestart. De Kerkfabriek van St.-Rochus treedt als
realisator van dit vernieuwende kerkproject op. Het diocesane beleid nam op 13/04/2018 het
standpunt in dat er ten zuiden van de autostrade een kerkgebouw blijft en dat het opheffen van
Sint-Theresia enkel mogelijk is mits een alternatief aldaar.
2. De openbare kapel op St.-Anna blijft als annexe van St.-Rochus bestaan voor de tijd dat ze
wordt bediend door de paters salesianen. Nadien wordt ze een kapel/ruimte voor schoolgebruik
en zullen er geen zondagsdiensten meer doorgaan.
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•

Ten noorden van de Autostrade E17

Op nauwelijks 4 km van elkaar werden bij de stadsuitbreiding van circa 1860 tot 1960 4 nieuwe
parochies opgericht met 4 kerken. Op vandaag moet de pastorale werking in dit stadsdeel naar
een grotere samenwerking en nieuwe eenheid groeien.
1. Stad Kortrijk denkt momenteel volop na over de toekomst van de site Loofstraat en
Doorniksewijk. In die context ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen voor de St.Rochuskerk. Het pastorale leven rond en de liturgische aanwezigheid op zondag in die kerk
zijn van die aard om de neven- of herbestemming van een deel van dat kerkgebouw op heel
korte termijn in overweging te nemen. Hierbij kunnen de projecten zoals te Bissegem of
Aalbeke ruimtelijk als voorbeeld dienen. Het verdwijnen van de liturgische functie (uit het
kerkschip), betekent evenwel niet dat de rijke kerkelijke geschiedenis volledig wordt
weggeveegd. Integendeel, in overleg wordt ten volle ingezet op de nieuwe mogelijkheden van
de historische kerksite, met onder meer het behoud van een bepaalde beperkte stek (hoogkoor)
voor de liturgie. In nauw overleg met de pastorale verantwoordelijken en beroep doend op
externe expertise neemt de kerkfabriek van St.-Rochus hierin het initiatief en financiert.
2. Er blijft het engagement om de ontwijding van de H. Damiaankerk op korte termijn formeel
verder te zetten, hoewel deze site en kerk voor pastorale activiteiten een belangrijk potentieel
bezitten en in de eerstkomende jaren nodig zijn tot de hele St.-Rochussite een nieuwe invulling
heeft gekregen.
3. De pastorale werking rond de St.-Janskerk is van die aard dat een kerkgebouw daar
gerechtvaardigd blijft voor liturgische en andere activiteiten op middellange termijn. De kerk
heeft bovendien omwille van haar cultuurhistorische waarde een beschermd statuut en leent
zich, gelet op haar uitstekende akoestiek, heel goed voor concerten. Het engagement van de
Kerkraad bestaat om er de volksdevotie rond de Zalige Broeder Isidoor een plaats te geven,
indien daar naar wordt gevraagd.
4. Vanwege de pastorale werking rond de St.-Elisabethkerk wordt het voortbestaan als
overzichtelijk gebouw met een liturgische functie op middellange termijn niet in vraag gesteld.
Dit gebouw staat bovendien vaak ten dienste van allerlei terugkerende schoolpastorale
initiatieven - ruimer dan alleen maar de liturgie -, én van de Interdiocesane Jeugddienst Bisdom
Brugge (bijv. Blok@Kerk). Ook andere ongebruikte ruimtes kunnen nog functioneler voor de
pastoraal worden ingericht (voor de werking van vormselcatechese, acolieten, team…) in
functie van het verdwijnen van de pastorale ruimtes op H. Damiaan.
5. De optie voor het behoud op middellange termijn van de St.-Janskerk (3) en de St.Elisabethkerk (4) belet niet dat, op lange termijn, de herbestemming van één van beide kerken
opnieuw ter sprake zal komen, nadat de hertekening van het pastorale landschap rond ’t Hoge,
H. Damiaan en St.-Rochus is gebeurd.
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