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Dagplanning
9u00 Vertrek kerk Sint Jozef Rijkevorsel

9u30 Opstapplaats Kapel Braken (Wuustwezel)

9u45 Stop 1: Kapel van Amandina (vzw WoonZORG)

10u15 Vertrek

11u00 Stop 2: Johannes de Doperkerk Sprundel -  
 Gemeenschapshuis De Trapkes

14u15 Vertrek

15u00 Stop 3: Kerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte - Hoevenen 

16u00 Vertrek

16u30 Aankomst Kapel Braken (Wuustwezel)

17u00 Aankomst kerk Sint Jozef Rijkevorsel
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Kapel Van Amandina
vzw WoonZORG - Wuustwezel

Wat is het belangrijkste dat je onthouden hebt uit dit 
verhaal?

Zou je dit concept of delen ervan kunnen toepassen in je 
eigen kerk? Welke en waarom?

Heb je nieuwe ideeën opgedaan voor je eigen kerk?

Financiële middelen zijn nodig voor investeringen. Heb je 
hierover kansen ontdekt in dit verhaal?

Herbestemming van klooster naar Zorgcampus Amandina. Echter vele 
gebouwen werden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De voormalige 
kapel werd wel behouden en herbestemd naar een cafetaria. Deze is elke dag 
open (uitgezonderd woensdag) voor bewoners en familie/vrienden.



Foto: G. Lanting



Johannes de Doperkerk Sprundel
Gemeenschapshuis De Trapkes
De Johannes de Doperkerk in Sprundel (Nederland) is een beschermde kerk 
(Rijksmoment) die tussen 2012 en 2014 een nevenbestemming kreeg als 
multifunctionele ruimte voor zowel kerkelijke, sociale als maatschappelijke 
activiteiten: ‘Gemeenschapshuis De Trapkes”

Wat is het belangrijkste dat je onthouden hebt uit dit 
verhaal?

Zou je dit concept of delen ervan kunnen toepassen in je 
eigen kerk? Welke en waarom?

Heb je nieuwe ideeën opgedaan voor je eigen kerk?

Financiële middelen zijn nodig voor investeringen. Heb je 
hierover kansen ontdekt in dit verhaal?



Foto: Jim Beraards



Kerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Hoevenen - Gemeente Stabroek
De kerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte in Attenhove (gehucht Hoevenen) is 
de oude parchiekerk van het dorp, beschermd als monument en al sinds 
1972 ontwijd. Pas in 1996 werd de kerk gerenoveerd en vinden er culturele 
activiteitenplaats. Een proces van vallen en opstaan.   

Wat is het belangrijkste dat je onthouden hebt uit dit 
verhaal?

Zou je dit concept of delen ervan kunnen toepassen in je 
eigen kerk? Welke en waarom?

Heb je nieuwe ideeën opgedaan voor je eigen kerk?

Financiële middelen zijn nodig voor investeringen. Heb je 
hierover kansen ontdekt in dit verhaal?





Ook nog interessant



Bibliotheek Hoeselt
Nevenbestemming Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk

Twee derde van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk in Hoeselt werd herbestemd naar 
een bibliotheek. Het gebouw was 
dringend aan renovatie toe. Dit traject 
werd opgestart door de kerkfabriek i.s.m. 
het gemeentebestuur. Het ontstond na 
vaststelling van de kerkfabriek dat de 
kerk steeds minder gebruikt werd voor 
erediensten en investeringen daardoor 
moeilijk te verantwoorden waren. Zij zagen 
een opportuniteit in een samenwerking 
met de gemeente omdat het dorp 
dringend nieuwe bib kon gebruiken.  Het 
gemeentebestuur stemde in.

Het gebouw onderging een grote 
transformatie onder leiding van architecten 
Peter Verjans en Kim Jehaes: Het altaar 
kreeg een nieuwe plaats waardoor de 
gebedsruimte herleid werd tot een capaciteit van 70 personen. Dit wordt 
enkel nog gebruikt voor huwelijken en doopsels. De resterende ruimte 
werd heringericht als bib. Bovendien werd een verdiep ingebracht om 
de capaciteit van de bibliotheek te verhogen zodat er twee kleine expo-
ruimtes konden toegevoegd worden. 

Gemaakte investeringen
• Kerkfabriek: 800.000 euro
• Gemeente: 200.000 euro + 900 euro/mnd huur gedurende 18j.
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Huisartsenpraktijk en dorpshuis
Sint-Gertrudis van Nijvelkerk - Heerle (Nederland)

De kerk in Heerle, een rijksmonument uit 
1864, had dringend nood aan een nieuwe 
bestemming. Aanleiding was de financiële 
situatie: renovatie en onderhoud was niet 
langer houdbaar voor het parochiebestuur. 
De kerk werd overgedragen voor een 
symbolische één euro aan AlleWonen. 
Deze partij herbestemde het gebouw tot 
huisartsenpraktijk, dorpshuis en plek voor 
het kerkbestuur. 

AlleWonen ging een samenwerking aan 
met de gemeente Roosendaal. Oomen-
architecten werd aan de slag gezet om 
het gebouw ook letterlijk een nieuwe 
binnenkant te geven. De termijn tussen 
opdracht en oplevering duurde bovendien 
slechts zeven maand.

Door dit traject kon de kerk blijven bestaan als gebouw en ijkpunt binnen 
de gemeenschap. Door de sociale functies blijft het ook een gebouw voor 
de hele dorpsgemeenschap. Meer zelfs, de functies zorgen ervoor dat het 
dorp een nieuwe impuls aan leefbaarheid kreeg.

Kostprijs: 1 650 000 euro

Financiering: Onder meer iDOP subsidies provincie Noord-Brabant 

Foto’s: Filip Dujardin



Wand verdeelt grote ruimte
Sint-Niklaaskerk Gent

De Sint-Niklaaskerk in Gent 
kreeg een nevenbestemming als 
evenementenruimte. Er werd hiervoor een 
scheidingswand geïnstalleerd om de grote 
kerk te kunnen indelen in verschillende 
ruimten. Concreet werd het koor 
voorbehouden voor erediensten terwijl het 
schip dienst doet als polyvalente ruimte.

Het beheer van de kerk is in handen van 
vzw Vrienden St-Niklaaskerk en dit al sinds 
1936. Deze vereniging organiseert zelf 
activiteiten in de kerk, maar verhuurt de 
kerk ook aan andere geïnteresseerden. Deze 
dienen wel steeds een aanvraag te doen 
waarna de activiteit wordt beoordeeld op z’n 
inpasbaarheid. 

Foto’s: CRKC







Kantorenbox - vzw het Bint
Sint-Franciscuskerk Sinaai

De kloosterkerk Sint Fransciscus in Sinaai 
is een bijkerk van de kerkfabriek Sint-
Catharina. De kerk werd nevenbestemd als 
kantoorruimte voor VZW het Bint. Dit is een 
vzw die werkt aan de sociale integratie van 
personen met een beperking.

Het initiatief ontstond uit de samenwerking 
tussen vzw Het Bint en de kerkfabriek Sint-
Catharina. Het Bint was op zoek naar een 
nieuwe kantoorruimte, de kerkfabriek naar 
een toekomstperspectief voor de kerk die 
op dat moment als drie jaar leeg stond.

De vzw’s sloten een overeenkomst voor 
20 jaar. De kantoorruimte, voorzien in een 
box-in-box principe, was een hefboom 
om opnieuw erediensten te voorzien. 
Dit kan omdat zowel het altaar als 100 
zitplaatsen behouden bleven. Vandaag vinden er gebedswakes, 
woorddiensten, doopsel- en begrafenisvieringen plaats. Aangevuld met 
een jaarlijke eucharistieviering met kerst én een viering voor de jaarlijkse 
paardenwijding. 

De architect voor dit project was Frans Nonneman. Hij koos voor het 
box-in-box principe omdat op die manier de zichten in de kerk optimaal 
bewaard konden blijven én hierdoor efficienter verwarmd kon worden. 

Foto’s: Kristof De Jonghe





Wat is voor jou de  
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