
Wat brengt de toekomst
voor de 7 kerken in Temse?

De afname van het kerkbezoek en de dure onderhoudskosten verplichten - bij 
decreet - de kerkelijke overheden en de gemeenten een langetermijnvisie te 
ontwikkelen rond de vragen: welke kerken behouden hun huidige functie? Welke 
krijgen een nevenbestemming (en welke is die nevenbestemming)? Welke worden 
aan de eredienst onttrokken? Ook in Temse is het dossier in de actualiteit. 

Temse telt 7 kerken 
- dekenale O. L. Vrouwekerk, eigendom gemeentebestuur. Volgens de H. Amel-

bergalegende ontstaan ca. 770, volgens de stand van het wetenschappelijk 
onderzoek 11de eeuw (maar allicht ouder). Gebouwd in fazen. Beschermd als 
monument. Sinds 1978 in fazen gerestaureerd. T.g.v. de 10de verjaardag van 
Monumentenwacht bezocht en als voorbeeld gesteld van optimaal kerkonder-
houd.

- Hollebeek, °1963, eigendom kerkfabriek
- H. Hart, °1973, eigendom kerkfabriek
- Velle, °1902, eigendom kerkfabriek
- Tielrode, °1906, eigendom kerkfabriek
- Steendorp, °1830, eigendom gemeentebestuur én kerkfabriek. Het orgel is 

beschermd als monument. De vorm van de toren bezorgde de Steendorpenaren 
hun spotnaam: de mosterdpotten. 

- Elversele, °12de eeuw, grondige verbouwing 15de eeuw, eigendom gemeentebe-
stuur. Beschermd als monument. 

Het feit dat 2 kerken (dekenale en Elversele) en het orgel van een derde (Steen-
dorp) beschermd zijn en de kerken tot verschillende eigenaars behoren, maakt het 
er niet eenvoudiger op.

Kerkenbeleidsplan
Het centraal kerkbestuur en de verschillende kerkraden en parochieploegen heb-
ben zich over de toekomst van de kerken gebogen en - zoals decretaal verplicht - 
een kerkenbeleidsplan opgesteld. Daarin worden alle kerken doorgelicht en wordt 
aandacht besteed aan het huidig en toekomstig gebruik. Wat de toekomstige 
bestemming betreft, worden de kerken ingedeeld in 3 categorieën: 

- behouden hun huidige functie (integraal voor de eredienst): dekenale kerk en 
Tielrode

- blijven in gebruik voor de eredienst, maar kunnen ook nevenbestemmingen krij-
gen: H. Hart en Velle (in deze kerken is nog een weekendmis tot 25/11/2018)

- kunnen aan de eredienst onttrokken worden, wanneer geschikte projecten van 
herbestemming gevonden worden: Hollebeek, Steendorp en Elversele (in deze 
kerken is geen weekendmis meer sinds 27/11/2016)

Het voorliggende plan diende geadviseerd door het gemeentebestuur. In zijn 
zitting van 28 mei verklaarde de gemeenteraad zich eenparig akkoord met het 
voorliggende plan, met dien verstande dat het wordt beschouwd als een besten-
dig werkinstrument. Visies en financiële mogelijkheden kunnen immers wijzigen. 
Ingevolge voortschrijdend inzicht kan in de toekomst ook voor andere kerkgebou-
wen een neven- of herbestemming worden overwogen. 

Wat de toekomstige neven- en herbestemmingen betreft: dat is een spel van 
mogelijkheden. Komen er nieuwe eigenaars? Investeerders? Samenwerkingsver-
banden...? Al naargelang de eigenheid van de gebouwen zijn er ideeën genoeg: 
polyvalente feestzaal, sporthal en andere sportinfrastructuur, buitenschoolse kin-
deropvang, schoolaccommodatie, opslagruimte, (kunst)ateliers, tentoonstellings-
ruimte, concertzaal... Over nieuwe bestemmingen wordt gemakkelijk gesproken, 
maar het prijskaartje dat eraan verbonden is, is niet te onderschatten. Er zal dus 
nog heel wat water door de Schelde vloeien, eer concrete én haalbare projecten in 
beeld komen. 

Voor de kerkelijke en burgerlijke overheid én voor de plaatselijke gemeenschap is 
het een dossier van historische betekenis.
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