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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/3 Antwerpen. Erediensten. Roemeens-orthodoxe parochie de 
Geboorte van de Moeder Gods. Viering van de eredienst in 
de vroegere rooms-katholieke parochiekerk Onze-Lieve-
Vrouw van de Heilige Rozenkrans - Heistraat 319 te 2610 
Wilrijk. Langetermijnvisie op het gebruik van dit kerkgebouw 
door de Roemeens-orthodoxe parochie. Goedkeuring.

De Roemeens-orthodoxe parochie de Geboorte van de Moeder Gods werd als 
tweede orthodoxe parochie in de provincie Antwerpen erkend bij koninklijk besluit 
van 26 februari 1996.
Op het ogenblik van de erkenning maakte de toen kleine Roemeens-orthodoxe 
parochie (circa 30 gelovigen woonden de zondagse eredienstviering bij) in beperkte 
mate mede gebruik van de rooms-katholieke parochiekerk Sint-Andries, Waaistraat 
te 2000 Antwerpen.

In de twee volgende decennia zou de Roemeens-orthodoxe parochie, die niet over 
een eigen kerkgebouw beschikt, verhuizen naar;

1° de als monument beschermde kapel Sint-Anna (ook wel Keizerskapel genoemd) 
in de Keizersstraat te 2000 Antwerpen. Zij huurde deze kapel van de eigenaar, de 
heer Xavier Nieberding (European University).

2° Uit financiële noodzaak verhuisde de Roemeens-orthodoxe parochie in 2003 naar 
de kapel Mira-Bari, gelegen in het havengebied, Watergang 6, Haven 362 te 2030 
Antwerpen. Zij huurde dit gebouw van de eigenaar, de VZW Apostolaat der 
Schippers (de heer Machar Verhaeghe).

3° Sinds juli 2006 huurde de Roemeens-orthodoxe parochie de als monument 
beschermde en op dat ogenblik reeds volledig gerestaureerde kapel van de 
onderwijsinstelling VZW Sint-Lucas & Van Celst, Sint-Jacobsmarkt 15 te 2000 
Antwerpen.

4° Wegens het groeiend aantal Roemeense gelovigen verhuisde zij in februari 2017 
naar de rooms-katholieke parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans – Heistraat 319 te 2610 Wilrijk. Zij sloot met de rooms-katholieke 
kerkfabriek een overeenkomst van gedeeld gebruik (mede gebruik) van de kerk af.
De evolutie van het aantal personen met de Roemeense nationaliteit, ingeschreven 
in de bevolkingsregisters van de stad Antwerpen:

 op 31 december 2015: 2.910
 op 31 december 2016: 3.482
 op 31 december 2018: meer dan 4.000.



Deze verhuis kaderde in de uitvoering van het Parochiekerkenplan Antwerpen 2016, 
zoals goedgekeurd door de Bisschop van Antwerpen en door de gemeenteraad van 
Antwerpen in zitting van 24 oktober 2016. Op pagina 49 (2.2.3. Concrete 
projecten) wordt voor de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans te Wilrijk vermeld:
De kerk komt in aanmerking voor gedeeld gebruik met een ander eredienstbestuur 
in de hoofdruimte, waarbij de kapel in gebruik blijft voor de huidige rooms-
katholieke parochie.
Het voorkeurscenario van stad en bisdom is de overdracht (verkoop) van het 
hoofdgebouw (de kerk). Het bisdom stelt voor om in samenspraak met stad en 
provincie het gebouw over te dragen (te verkopen) aan de Roemeens-orthodoxe 
geloofsgemeenschap.
Dit aankoopscenario werd geactiveerd door het decreet van 12 november 2018 van 
de Bisschop van Antwerpen (Johan Bonny), waarbij hij de twee parochies Sint-Jan 
Maria Vianney (Pastoor Pauwelsplein/Valkenveld te 2610 Wilrijk) en Onze-Lieve-
Vrouw van de Heilige Rozenkrans (Heistraat 319 te 2610 Wilrijk) samenvoegde tot 
één parochie, die de naam draagt Sint-Jan Maria Vianney, die deeluitmaakt van de 
pastorale eenheid Damiaan, in het dekenaat Antwerpen-Zuid in het Vicariaat 
Antwerpen.
In het laagste ramingsbedrag van het schattingsverslag van 12 februari 2018 werd 
verkoopwaarde geraamd op 560.000,00 EUR.
De Roemeens-orthodoxe parochie kan zelf op eigen kracht (met eigen financiële 
middelen zonder enige financiële tussenkomst van de provincie Antwerpen) een 
bedrag inzamelen van 350.000,00 EUR voor de aankoop van de kerk, waarvan 
75.000,00 EUR onmiddellijk in 2019 bij de ondertekening van de notariële 
aankoopoptie en vervolgens het saldo van 275.000,00 EUR gespreid over 15 jaar 
(= 18.333,33 EUR per jaar).
Indien de Vlaamse Overheid – zoals voorzien in haar regelgeving (decreet van 12 
juli 2013 met betrekking tot de subsidie voor de gebouwen van de eredienst en 
uitvoeringsbesluiten) – een subsidie van 30 % zou toekennen voor de aankoop van 
de kerk door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek, kan deze laatste een 
aankoopbod van 350.000,00 EUR + 150.000,00 EUR = 500.000,00 EUR doen aan 
de rooms-katholieke kerkfabriek. 
Op de laatste overlegvergadering van 28 februari 2019 verklaarden de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans (de eigenaar van de kerk), de stad 
Antwerpen en het bisdom Antwerpen zich akkoord met zulk een aankoopbod, zowel 
qua bedrag als qua betalingsmodaliteiten.

De hierboven vermelde Vlaamse regelgeving stelt wel een dubbele voorwaarde voor 
het toekennen van de subsidie voor de aankoop van de kerk door een erkende 
orthodoxe kerkfabriek:
1° de provincieraad en Metropoliet Athenagoras (het representatief orgaan van de 
orthodoxe eredienst) moeten eerst een langetermijnvisie goedkeuren op het 
gebouw (de kerk) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en aantonen hoe de 
aankoop waarvoor de subsidie wordt aangevraagd daarin past.
2° het door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek in te dienen concrete 
subsidieaanvraagdossier moet gunstig geadviseerd worden door Metropoliet 
Athenagoras en door de deputatie met verwijzing naar de hoger vermelde 
langetermijnvisie.

De deputatie betuigt haar instemming met de aankoop van voormelde kerk door de 
Roemeens-orthodoxe kerkfabriek de Geboorte van de Moeder Gods. Deze aankoop 
past volledig in de voorkeur van zowel het bisdom Antwerpen als de stad 
Antwerpen om in uitvoering van het in 2016 goedgekeurde Parochiekerkenplan 
voor de stad Antwerpen de kerk te verkopen aan de Roemeens-orthodoxe 
geloofsgemeenschap.



Door deze aankoop is de Roemeens-orthodoxe parochie gedurende de volgende 
decennia verzekerd van een geschikte locatie om haar eredienstvieringen 
permanent te kunnen blijven vieren. De deputatie stelt uw raad dan ook voor om 
deze langetermijnvisie op het gebruik van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans – Heistraat 319 te 2610 Wilrijk goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het door het bisdom Antwerpen en de stad Antwerpen goedgekeurde 
Parochiekerkenplan voor de stad Antwerpen, waarbij vermeld wordt dat het 
voorkeurscenario van de stad en het bisdom voor de parochiekerk Onze-Lieve-
Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Antwerpen de verkoop is van de kerk aan de 
Roemeens-orthodoxe geloofsgemeenschap;

Gelet op het aankoopbod, geformuleerd door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek 
de Geboorte van de Moeder Gods, aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Heilige Rozenkrans om de kerk aan te kopen voor een bedrag van 500.000,00 EUR, 
inclusief een subsidie van 150.000,00 EUR van de Vlaamse Overheid.

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan de langetermijnvisie op het kerkgebouw Onze-
Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans te Wilrijk, waardoor de Roemeens-
orthodoxe parochie de Geboorte van de Moeder Gods gedurende de volgende 
decennia kan beschikken over een geschikte locatie om haar eredienstvieringen 
permanent te kunnen blijven vieren in deze kerk.
Bevestigd wordt dat de aankoop van de kerk, waarvoor de subsidie van de Vlaamse 
Overheid wordt aangevraagd, door de Roemeens-orthodoxe kerkfabriek volledig 
past binnen voormelde langetermijnvisie.


