
Sinds de zomer van 2020 loopt er in Herk-de-Stad 

een onderzoek naar de toekomst van de vijf paro-

chiekerken. Het doel is om dat onderzoek in de zo-

mer van dit jaar af te ronden met een gedragen vi-

sie—een kerkenbeleidsplan—voor de vijf kerken.  

De tussentijdse posters willen inzicht verschaffen in 

de huidige stand van zaken. De situatie is verschil-

lend per kerk. Daarom schetst deze poster voor één 

kerk de mogelijke kansen en knelpunten. Die komen 

voort uit de eigenheden van de kerk, de omgeving, 

maar ook uit het pastoraal plan en eventuele vragen 

naar ruimte die er lokaal zijn. De kansen en knelpun-

ten voeden toekomstscenario’s. De poster doet 

voorstellen maar polst ook naar uw visie en uw en-

gagement. Elke poster gaat namelijk gepaard met 

een vragenlijst waarop u reacties kunt aanbrengen.  

De stad is opdrachtgever van het onderzoek. Parcum 

(tot voor kort het CRKC—centrum voor religieuze 

kunst en cultuur) en de UHasselt (faculteit Architec-

tuur en Kunst) voeren het uit, in overleg met de stad, 

de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur. 

De Sint-Martinuskerk van Herk zal nog lange tijd blijven functioneren als 

een zogenaamde zondagskerk of centrumkerk. Een federatie of pastorale 

eenheid (verzameling van parochies) heeft meestal één zondagskerk. Dat 

is een kerk waarin de volledigheid van het katholieke leven in volle luister 

gevierd kan worden, met (zondagse) liturgie, catechese en aandacht voor 

diaconie en evangelisatie.  

Dat de Sint-Martinuskerk aangeduid wordt als zondagskerk wil niet zeg-

gen dat er niets anders kan plaatsvinden in het gebouw. Culturele activi-

teiten bijvoorbeeld die niet te hard ingrijpen op de ruimte blijven moge-

lijk. De kerkgemeenschap en de stad kunnen ook meer inzetten op de erf-

goedaspecten van de kerk. Het versterken van de bestaande betekenissen 

op religieus, cultureel, (kunst)historisch en architecturaal vlak heet offici-

eel ‘valorisatie’. 

Valorisatie bevorderen 

versterkt het kerkge-

bouw op religieus, cultu-

reel, (kunst)historisch, ar-

chitecturaal… vlak 

Een open kerk—een kerk 

waarvan de deuren open-

staan en waar bezoekers 

informatie over de kerk 

kunnen vinden en even 

‘stilvallen’–is eigenlijk een 

vorm van valorisatie.  

De Sint-Martinuskerk zou 

sporadisch kunnen die-

nen om bepaalde activi-

teiten van De Markthal-

len (concerten, lezingen, 

tentoonstellingen…) on-

derdak te verschaffen. 

? 

Lichte, verplaatsbare stoelen en een samenwerking met het nabijgele-

gen cultuurcentrum maken tentoonstellingen en concerten mogelijk in 

de Sint-Margaretakerk in Knokke (beeld: Parcum.be) 

De Sint-Hubertus en Vincentiuskerk in Zolder is officieel een 

open kerk (beeld: visitlimburg.be) 

De Sint-Pieterskerk van Leut is dé concertlocatie 

van Maasmechelen (beeld: visitlimburg.be) 


