
Stappenplan per geloofsgemeenschap i.v.m. kerksluiting 

Stappen Wat Wanneer  Volgens procedure 
Aartsbisdom 

1 Gesprekken bestuur-bisdom en goedkeuring 
aartsbisschop bekendmaking plannen 

Vanaf januari tot 
juni 2019 

Stap 1 

2 Informatieavond locatieraden 3 juli 2019 Stap 2 

3 Vervolggesprek per locatieraad dd.  Stap 2 

 Gesprekken over toekomst gebouw in eigen 
locatieraad 

  

4 Informatieavond per gemeenschap dd. Stap 2 

5 Gesprekken over toekomst gebouw locatieraad 
en bestuur (werkgroep herbestemming) 

  

6 Gezamenlijk gesprek met alle vrijwillige 
voorgangers (pgv) en pastoraal team 

27 november  

7 Plan maken ‘uitvoering eucharistisch centrum’ 
(pastoraal team) 

November/december  

8 Gesprekken met dirigenten, organisten  November/december  

9 Eerste gezamenlijk gesprek over ‘lokaal geloven’ 
(locatieraden en pastoraal team)   

Januari 2020  

10 Terugkoppeling van een concept-werkplan aan 
iedere locatieraad. Schriftelijk of mondeling 

Januari/februari 
2020 

Stap 2 

11  Hoorzittingen voor de kerken die gesloten 
worden 

Februari/maart 2020 Stap 3 

12 Gesprek met uitvaartvrijwilligers Voorjaar 2020  

13  Gesprek met koren Voorjaar 2020  

14 Opstellen definitief werkplan kerksluiting 
 

 Stap 3 

15 Verzoek aan aartsbisschop tot onttrekking 
 

 Stap 4 

16 Besluit over ingediende verzoek na het horen 
van de priesterraad 

 Stap 5 

17 Bekendmaking besluit aartsbisschop  
 

 Stap 6 

18 Mogelijkheid bezwaar en beroep (tot 10 dagen 
na bekendmaking) 

  

19 Definitief decreet 
 

 Stap 6 

17  Tweede gesprek met locatieraden over 
mogelijkheden van lokaal geloven 

medio 2020  

18 Inventarisatie liturgische vacatures  September 2020 
 

 

19 Overleg met locatieraden over moment en vorm 
van slotviering 

  

20 Benaderen alle liturgische vrijwilligers met de 
vraag naar toekomstige wensen  

Oktober 2020  

21 Sluiting van 9 kerken voor weekendvieringen  
 

1 januari 2021  

22 Uitvaarten en bijzondere vieringen gaan door 
tot onttrekking aan de eredienst/moment naar 
nieuwe eigenaar 

  

23 Programma en organisatie Euchar. Centrum: 
vervoer vanuit de verschillende locaties 

Januari 2021  

24 Afscheid en/of begeleiding liturgische 
vrijwilligers; vormgeving korenrooster 

1e kwartaal 2021  

25 Plan verkoop/herbestemming kerkgebouw en 

inventaris.  
NB. Traject herbestemming gebouwen’ gaat 
door tot verkoop van het kerkgebouw een feit is  

 Stap 7 

26 Instellen van liquidatiecommissie die zich buigt 
over inventaris 

 Stap 8 

27  Vormen van ‘lokaal geloven’ krijgen (verder) 
gestalte 

  

28 Beslissing over de organisatie van de 
geloofsgemeenschappen 

  

 


