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Goede ideeën altijd welkom
GASTOPINIE
KERKEN

‘Bisdom laat kansen liggen’ kopte deze 
krant boven een opinieartikel. Om de 
discussie zuiver te houden, verdient de analyse 
volgens het bisdom enkele nuanceringen.
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I n het opinieartikel ‘Bisdom laat
kansen liggen’ doelt verslagge-
ver Ruben van Erp op het be-
leid van het bisdom Roermond

om voorzichtig om te gaan met her-
bestemming van kerkgebouwen en 
liever voor sloop te kiezen dan voor
een slechte herbestemming. Vol-
gens Van Erp is dit beleid te rigou-
reus en zou het uiteindelijk tot
verpauperde kerkgebouwen leiden.
Om de discussie zuiver te houden,
verdient deze analyse enkele nuan-
ceringen.
Op de eerste plaats zijn bisdom en 
parochies er helemaal niet op uit om
zo veel mogelijk kerken te sluiten.
Integendeel. Het liefst zouden we 
alle kerkgebouwen in stand houden
voor de functie waarvoor ze ooit ge-
bouwd zijn: Gods Huis, een plek
waar Onze-Lieve-Heer woont te
midden van de mensen. Een oase 
van rust in een drukke samenleving,
waar iedereen altijd welkom is om 
de Blijde Boodschap te horen en de 
sacramenten te vieren. De praktijk
wijst ook uit dat het bisdom behoed-
zaam omgaat met het sluiten van 
kerken. De afgelopen twintig jaar 
zijn in Limburg circa zestig kerken
gesloten: gemiddeld drie per jaar in
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heel Limburg. Daarvan zijn er hoog-
uit tien gesloopt. Dus dat kun je geen
rigoureus beleid noemen.
Op de tweede plaats maken we een
duidelijk onderscheid tussen dor-
pen en verstedelijkte gebieden. In
de dorpsgemeenschappen blijft de 
kerk in principe open. Ook als de ge-
loofsgemeenschap kleiner wordt. 
Wij halen God niet uit het dorp weg.
Datzelfde geldt voor de oude monu-
mentale kerken in de stadscentra. 
Ze staan er al eeuwen en vervullen

voor veel mensen - gelovig of niet ge-
lovig - een belangrijke rol in de iden-
titeit van de gemeenschap.
Iets anders ligt het in de buiten-
wijken van de steden, waar in een 
recent verleden veel nieuwe paro-
chies gesticht zijn die nu moeilijker 
het hoofd boven water kunnen hou-
den. Het zijn met name die- meestal
naoorlogse en vaak niet-monumen-
tale - kerken, waarvoor op enig mo-
ment het besluit kan vallen om de 
kaars te doven en de deur te sluiten.
Maar een lege, gesloten kerk blijft 
toch vaak uitzien als een kerk. Het is
geloof vertaald in kunst. Iedereen

zal begrijpen dat de eigenaar van 
zo’n gebouw niet graag ziet dat een
nieuwe bestemming strijdig is met 
die voormalige sacrale functie.
Maar de ervaring van de afgelopen
twintig jaar heeft geleerd dat duur-
zaam exploiteerbare herbestem-
mingen die aan dat doel tegemoet-
komen, moeilijk te vinden zijn.
Is het bisdom dan tegen iedere vorm
van herbestemming? Nee, zeker
niet. Iedereen met goede ideeën is 
welkom. Ook IBA. Maar niet alleen
om de krenten uit de pap te halen en
een IBA-etiket te plakken op kerk-
gebouwen waarvoor toch al een op-
lossing in voorbereiding was. Laat 
IBA dan ook echt de uitdaging met
alle betrokken partijen aangaan en
een passende bestemming zoeken
voor die kerkgebouwen die paro-
chies om allerlei redenen niet kun-
nen afbreken, maar waarvoor zich 
geen enkele partner met een serieus
plan meldt. Dat zou pas innovatieve
stadsvernieuwing zijn. Zolang die
ideeën zich niet aandienen, kiezen 
wij voor sloop. Dat voorkomt name-
lijk die verpaupering waar Van Erp
terecht van gruwt.
De allerbeste oplossing zou zijn dat
iedereen die de kerk een warm hart
toedraagt en vindt dat ze moet blij-
ven staan, er via de kerkbijdrage of
fiscaal interessante giften aan mee-
betaalt. Dan kunnen ze namelijk al-
lemaal gewoon open blijven voor het
doel waarvoor ze ooit gebouwd zijn:
God bij de mensen brengen en de
mensen bij God.

Matheu Bemelmans is woordvoerder van 
het Bisdom Roermond.
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