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Bisdom laat kans liggen
OPINIE
LEGE KERKEN

Geef een lege kerk een gepaste herbestemming. 
Geen bordeel, coffeeshop of gokhal, maar een plek  
die centraal staat in de samenleving en waar de 
christelijke waarden ten volle worden uitgedragen.     
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K erken zijn vaak ico-
nische gebouwen die
het centrum en ori-
entatiepunt voor
een dorp of wijk vor-

men. Gebouwen ook die meer en
meer leeg komen te staan. En
dan? 
Als het aan het bisdom Roer-
mond ligt, worden alle lege kerk-
gebouwen afgebroken. De kerk 
is voor één bepaalde functie ge-
bouwd: de sacrale. Zodra die 
verdwijnt, moet je slopen. Punt.
Een rigoureuze beslissing. Vol-
gens het bisdom zou het voor 
veel gelovigen heiligschennis
zijn als de kerk een nieuwe be-
stemming krijgt. Je kunt je af-

vragen om hoeveel mensen dit - ze-
ker in de toekomst - nog gaat. En 
zou deze groep het juist niet mooi
vinden als de kerk een gepaste
nieuwe functie krijgt die een groot
deel van de samenleving ten goede
komt? Denk bijvoorbeeld aan een 
zorg- of onderwijsinstelling.

StandpuntStandpunt
Met IBA Parkstad is er een partij
opgestaan die op grotere schaal wil
kijken naar geschikte herbestem-
mingen. Dat is een goed moment 
voor het bisdom om af te stappen
van het standpunt dat sloop altijd de
eerste optie is en herbestemmen 
pas aan bod komt als het echt niet 
anders kan. Waarom zou je het niet
omdraaien door eerst het gesprek 
aan te gaan over nieuwe ideeën? Je 
kunt de regie in handen houden en

altijd nog nee zeggen. Maar geef het
een kans. 
Een andere optie van het bisdom is
een lege kerk te laten voor wat hij is.
Oftewel, geef het onkruid de vrije 
loop. Als de mensen er geen behoef-
te meer aan hebben en het finan-
cieel niet overeind willen houden, 
dan laten we het verpieteren, lijkt de
boodschap. Het klinkt als een soort
van straf. Wat een verpauperde 
kerk met de omgeving doet, kun je 
zien in Schaesbergerveld bij de uit 
de eredienst onttrokken Heilige
Drievuldigheidskerk. Het geeft de
hele wijk een grauwe kleur. Je zult er
maar tegenover wonen. 
Een kerkgebouw is een plek om te 
bidden en tot bezinning te komen, 
maar het geloof en de link met God 
zitten niet in een stenen gebouw. 
‘Waar twee of drie mensen in mijn

naam samen zijn, ben ik in hun 
midden’, staat in de Bijbel. Sim-
pel gezegd zou je een mis ook in je
huiskamer kunnen houden. Het
gaat om de gedachte, niet om de
plaats. Daarbij zie je, wat betreft
de betrokkenheid van mensen 
bij het geloof, golfbewegingen. Er
zijn pieken en dalen. Wie weet
zitten de kerken ooit weer vol;
heb je dan alles afgebroken. 

Uitgestoken handUitgestoken hand
Kerkgebouwen zijn een stuk his-
torie en al tijden onderdeel van 
onze samenleving. Zoiets moet je
niet slopen en voor eeuwig laten 
verdwijnen. Neem de uitgesto-
ken hand van partijen als IBA 
aan. Kijk naar nieuwe mogelijk-
heden, denk mee en geef gebou-
wen een waardevolle bestem-
ming voor de gemeenschap 
voordat de slopershamer zijn
allesvernietigende werk mag
doen. 

Reageren? 
ruben.vanerp@mgl.nl
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