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PAROCHIE / NIEUWE PAROCHIE / KERKFABRIEK / CENTRAAL KERKBESTUUR 
 

 
De termen parochie, nieuwe parochie, kerkfabriek, kerkraad en centraal kerkbestuur zijn dikwijls ongekend 
of minder bekend. De verantwoordelijkheden en de taken die de leden van deze instellingen dragen en 
uitoefenen zijn onbekend. 
 
De samenstelling van de parochies en hun werkgebied evolueren met de tijd en de nieuwe verplichtingen 
die de huidige Coronatijd oplegt, zijn duister. Onder impuls van de Vlaamse Regering en rekening houdende 
met de kerkontvolking, werden parochies gefusioneerd, afgeschaft of heringedeeld. Er werden episcopale 
beslissingen genomen die de verantwoordelijken, parochiepriesters en pastorale raden, moeten helpen 
hun taken uit te oefenen. 
 
In Groot Gent zijn twee parochies die deel uitmaken van de “nieuwe parochie” opgeslorpt door een andere 
parochie uit dezelfde “nieuwe parochie”. Het gaat om uit Drongen Baarle, Sint-Martinus en uit Drongen 
Luchteren, O.L. Vrouw  die opgeslorpt werden door Sint-Gerulphus uit Drongen (nieuwe parochie De goede 
herder) en uit Mariakerke Kolegem, Heilig Hart die opgeslorpt werd door Sint-Catharina uit Wondelgem 
(nieuwe parochie Heilige Lieven). 
 
PAROCHIE / NIEUWE PAROCHIE 
 
Het woord parochie bestaat al heel lang. Een parochie is sinds de middeleeuwen een vaste bidplaats en 
zoals nog steeds een lokale gemeenschap van gelovigen (christelijke) verbonden aan een bepaald gebied en 
of een wijk.  
 
Om de pastorale zorg door gemeenschappelijk handelen te behartigen werden meerdere naburige 
parochies verbonden in een dekenaat. Sinds de hervorming in 2016 van de dekenaten in bisdom Gent  
heeft men dit samenwerkingsverband van parochies die kerkrechtelijk en civielrechtelijk bestaan als 
“nieuwe parochie” gedoopt. In Groot Gent kennen we de volgende 5 pastorale eenheden of nieuwe 
parochies met 29 individuele parochies / kerkfabrieken: 
 
De nieuwe parochie genaamd De goede herder (Gent West) met de 3 parochies/kerkfabrieken namelijk uit 
Drongen, Sint-Gerulphus; uit Gent, Sint-Martinus en uit Mariakerke, O.L. Vrouw.  
Verantwoordelijke : E.H. Patrick De Baets 
 
De nieuwe parochie genaamd Heilige Johannes de Doper (Gent Centrum) met 10 parochies/kerkfabrieken 
namelijk uit Gent Sint-Antonius van Padua; Sint-Baafsparochie (kathedraal); Sint-Jacobs; Sint-Macharius; 
Sint-Michiels; Sint-Niklaas; Sint-Salvator; Sint-Stefanus; O.L.V.-Presentatie en O.L.V.-Sint-Pieters. 
Verantwoordelijke : Deken Jürgen François 
 
De nieuwe parochie genaamd Heilige Lieven (Gent-Noord) met 4 parochies/kerkfabrieken namelijk uit 
Gent Sint-Jozef; Sint-Vincentius;  en uit Wondelgem, Sint-Catharina en Sint-Godelieve. 
Verantwoordelijke : E.P. Guido Vloemans 
 
De nieuwe parochie genaamd Heilige Petrus en Paulus (Gent-Zuid) met 6 parochies/kerkfabrieken 
namelijk uit Afsnee Sint-Jan Baptist, uit Gent Christus-Koning, Sint-Paulus en Sint-Pieters-Buiten, uit Sint-
Denijs-Westrem Sint-Denijs, en uit Zwijnaarde Sint-Niklaas. 
Verantwoordelijke : E.H. Gino Grenson 
 
Heilige Franciscus van Assisi  (Gent-Oost) met 6 parochies/kerkfabrieken namelijk uit Ledeberg, Sint-Lieven,  
uit Gentbrugge, Sint-Simon en Sint-Judas, Sint-Eligius en uit Sint-Amandsberg, Sint-Amandus,  O.-L.-Vrouw  
(Oude Bareel) en Sint-Bernadette. 
Verantwoordelijke : E.H. Johan Goedefroot 
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Het is belangrijk te weten dat de bovengenoemde 29 individuele parochies / kerkfabrieken onder de 
noemer van de 5  “nieuwe parochies” zowel kerkrechtelijk, als burgerrechtelijk blijven bestaan. Ze 
worden alleen samengebracht in een pastorale eenheid om de (bestaande) krachten te bundelen. 
 
Voor de genoemde 29 individuele parochies worden alle materiële belangen zoals zorg voor de eredienst, 
voor het kerkgebouw, voor de woning van de pastoor, voor het privaat patrimonium , enz. behartigd door 
29 individuele kerkfabrieken. 
 
 
KERKFABRIEK / KERKBESTUUR 
De oprichting van de kerkfabrieken dateert uit de periode van de Franse Revolutie en het bewind 
van Napoleon  De inrichting, werking en bevoegdheid werden bij Keizerlijk decreet in 1809 geregeld. In de 
loop der jaren werd het decreet gewijzigd en verder aangevuld. 
 
In art. 3 van het Decreet over de erkende erediensten, spreekt men per parochie, over een openbare 
instelling met rechtspersoonlijkheid, die belast is met de materiële organisatie, de werking en het beheer 
van goederen van de eredienst. Die openbare instelling heeft één bestuursorgaan: de kerkraad.  
 
De kerkfabriek heeft heel wat taken. Het materieel mogelijk maken van de liturgie d.w.z. zorgen dat alle 
benodigdheden (kaarsen, wierook, hosties, wijn, versieringen, kledij, enz.) op tijd en stond aangekocht 
worden en ter beschikking worden gesteld aan de parochiepriester. Zorgen voor het kerkgebouw door o.a. 
grote herstellingen te laten uitvoeren, door ze regelmatig te laten poetsen, door ze te voorzien van water, 
elektriciteit en verwarming, enz. Zorgen voor het onderhoud van de pastorie. 
De kerkfabriek beheert ook het privaat patrimonium van de kerkfabriek.  
 
Een kerkfabriek wordt bestuurd door een kerkbestuur bestaande uit 5 leden + bisschoppelijke 
vertegenwoordiger.  Uit deze 5 leden worden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester verkozen. 
 
Wanneer in een gemeente/stad twee of meer parochies erkend zijn, moet een centraal kerkbestuur 
worden opgericht. Het Centraal Kerkbestuur is eveneens een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid. In een stad met meer dan acht kerkfabrieken worden twee of meer centrale 
kerkbesturen opgericht. 
 
 
CENTRAAL KERKBESTUUR 
 
Het Centraal kerkbestuur of CKB is een koepelorgaan over kerkraden van parochies die gelegen zijn in 
éénzelfde gemeente. Het CKB treedt coördinerend op tussen de kerkraden en de burgerlijke en kerkelijke 
overheden. 
 
Enerzijds vertegenwoordigt het Centraal Kerkbestuur de kerkraden bij het gemeentebestuur. Hiervoor is er 
minstens tweemaal per jaar overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en een afvaardiging van het college 
van Burgemeester en schepenen. 
Anderzijds streeft het CKB  naar overleg tussen de diverse kerkraden op het grondgebied van de gemeente. 
 
Het CKB is een overlegorgaan dat de kerkraden ondersteund en hulp biedt waar het nodig is. Het CKB 
verleent administratieve, boekhoudkundige, juridische en technische ondersteuning. 
Het CKB verzamelt het  meerjarenplan, het jaarlijks budget en zijn wijzigingen en de jaarrekeningen en 
dient ze gezamenlijk in bij de overheden d.w.z. de stad, het bisdom en de Vlaamse Overheid  
 
Het aantal leden dat in een centraal kerkbestuur zetelt, is afhankelijk van het aantal kerkfabrieken die 
onder hetzelfde CKB vallen. Steeds bestaat een CKB uit één bisschoppelijk vertegenwoordiger, één 
aangestelde expert en uit minimum 3 leden. Per volledige schijf van 5 kerkfabrieken wordt een lid 
toegevoegd. Tijdens de verkiezingen moet een quorum van verkozen leden van de kerkraden (1/2+1) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkfabriek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
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aanwezig zijn. Na de verkiezing van de leden van het CKB wordt door de verkozen leden de expert en de 
voorzitter en de secretaris aangesteld. In deze Coronatijd is het CKB Gent Stad elektronisch verkozen! 
 
 
In Groot Gent is de indeling van de samenwerkingsverbanden van 29 parochies met hun respectievelijke 
29 kerkfabrieken in 5 “nieuwe parochies” niet gelijklopend met de indeling van de 32 kerkfabrieken in 3 
centrale kerkbesturen. 
De Sint-Baafsparochie (H. Johannes De Doper) behoort niet tot één van de hieronder genoemde CKB’s.  
De 4 parochies uit de kanaalzone namelijk uit Oostakker, Sint-Amandus; uit Desteldonk, O.L.V. Geboorte; 
uit Sint Kruis Winkel, H. Kruis, en uit Mendonk, Sint-Bavo zijn opgenomen in het CKB Gent Oost maar 
behoren tot de pastorale eenheid “de nieuwe parochie Heilige Bavo”  (Lokeren) en niet tot één van de 
pastorale eenheden /nieuwe parochie in Groot Gent. 
 
In Groot Gent werken drie centrale kerkbesturen met de volgende 32 bijhorende kerkfabrieken: 
 
CKB Gent Stad met 15 kerkfabrieken uit Gent namelijk Christus Koning; Sint-Antonius van Padua; Sint-
Jacobs; Sint-Jozef; Sint-Macharius; Sint-Martinus; Sint-Michiels; Sint-Niklaas; Sint-Salvator; Sint-Stefanus; 
O.L.V.-Presentatie; O.L.V.-Sint-Pieters; Sint-Paulus; Sint-Pieters-Buiten en Sint Vincentius a Paulo. 
 
CKB Gent Oost met 10 kerkfabrieken namelijk uit Ledeberg, Sint-Lieven; uit Gentbrugge, Sint-Simon-Sint-
Judas en Sint-Eligius;  uit Sint-Amandsberg, Sint-Amandus, Oude Bareel, O.-L.-Vrouw en Sint-Bernadette; uit 
Oostakker, Sint-Amandus; uit Desteldonk, O.L.V. Geboorte; uit Sint Kruis Winkel, H. Kruis, en uit Mendonk, 
Sint-Bavo. 
 
CKB Gent Rand met 7 kerkfabrieken namelijk uit Drongen, Sint-Gerulphus; uit Mariakerke, O.L. Vrouw; uit 
Wondelgem, Sint-Catharina en Sint-Godelieve; uit Afsnee Sint-Jan Baptist; uit Sint-Denijs-Westrem Sint-
Denijs en uit Zwijnaarde Sint-Niklaas. 
 
 
CENTRAAL KERKBESTUUR GENT STAD 
 
In april 2005 werd voor de eerste maal een verkiezing voor de samenstelling van het Centraal Kerkbestuur 
Gent Stad georganiseerd.  
Sinds het begin heeft het  CKB Gent Stad een eigen identiteit met eigen doelstellingen ontwikkeld dat 
gebaseerd is op de samenwerking met en tussen de kerkraden, en in overleg met de administratieve en 
kerkelijke overheden. Dit was in 2005 een grote uitdaging met 23 kerkbesturen. Ondertussen blijven voor 
CKB Gent Stad van de 23 kerkbesturen in 2005 nog 15 kerkbesturen in 2021 over (zie hierboven vernoemd).  
 
Wat vroeger met potlood en papier gebeurde is nu volledig geautomatiseerd. Alle kerkbesturen zijn 
overgeschakeld op het boekhoudsysteem ReligioSoft en voor de indiening van de documenten, opmaak van 
notulen en archief op ReligioPoint. 
 
Boekhoudkundige stukken zoals de rekeningen, budgetten, meerjarenplannen en hun wijzigingen worden 
door de kerkfabriek afgewerkt in Religiosoft om daarna doorgestuurd te worden via ReligioPoint naar het 
CKB. Het CKB kijkt de documenten na, bundelt ze en stuurt ze naar de verschillende instanties door. 
Budget en -wijziging ontvangen vanuit de kerkfabriek worden door het CKB eerst doorgestuurd voor advies 
naar het bisdom. Het bisdom geeft advies en stuurt alles terug naar het CKB. Samen met dit advies wordt 
het budget en - wijziging dan door het CKB doorgestuurd naar de stad. 
Meerjarenplan en – wijziging ontvangen vanuit de kerkfabriek worden door het CKB eerst doorgestuurd 
naar het bisdom. Het bisdom geeft advies en stuurt alles terug naar het CKB. Samen met dit advies wordt 
het meerjarenplan en -wijziging dan door het CKB doorgestuurd naar de stad en provincie. 
Rekeningen ontvangen vanuit de kerkfabriek worden door het CKB doorgestuurd naar de stad en provincie 
en ter informatie naar het bisdom. 
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Als CKB Gent Stad trachten we steeds een bemiddelende rol te spelen niet alleen tussen de kerkbesturen 
en de stad Gent, maar ook tussen de kerkbesturen onderling. Wij trachten ook zo veel als mogelijk niet  
alleen de kerkbesturen onder onze bevoegdheid bij te staan, maar ook de collega’s van de andere centrale 
kerkbesturen te informeren. Doorheen de jaren zijn we erin geslaagd om het vertrouwen te winnen. 
 
 
De verkiezing van de leden van het CKB Gent Stad verliepen in de afgelopen jaren niet altijd van een leien 
dakje. Om de verkiezingen geldig te kunnen laten doorgaan moet steeds een aanwezigheidsquorum bereikt 
worden en de leden van de verschillende kerkfabrieken moeten fysisch aanwezig zijn.  
 
De Coronatijd heeft soms ook voordelen. Het CKB Gent Stad heeft geopteerd om de 
verkiezingsverrichtingen elektronisch te laten doorgaan. Dit computerprogramma was heel 
gebruiksvriendelijk, gemakkelijk en veilig. Daarenboven moest niemand zich te verplaatsen. Er werden in 
totaal 51 stemmen uitgebracht waarvan 50 geldige stemmen en 1 blanco stem op het totaal van 71 
stemgerechtigden (=72%). 
  
Sinds februari 2021 is het team van het CKB Gent Stad terug samengesteld.   
 

Jürgen François Bisschoppelijke vertegenwoordiger 
Jo Reyntjens Voorzitter 
Josiane Vanglabeke Secretaris 
Jacques De Decker Lid 
Jan Vermassen Lid 
Aurélien Léchère Lid 
Willem Remue Expert 

 
 
De leden van het CKB Gent Stad hopen, zoals in het verleden, op dezelfde manier te kunnen blijven 
samenwerken met zowel de kerkfabrieken, als met het bisdom, als met de stad, als met Vlaamse 
Gemeenschap 
 
 

Josiane Vanglabeke, secretaris CKB Gent Stad 

email : ckbgentstad@skynet.be Tel. 0475/98 09 04 Website : www.ckbgentstad.be 
 

mailto:ckbgentstad@skynet.be
http://www.ckbgentstad.be/

