KERKBEZOEK PAROCHIEFEDERATIE HEVERLEE IN CIJFERS
Cijfers zeggen niet alles … en toch heel veel. Cijfers kunnen niet in de binnenkant van de mens kijken,
maar ze kunnen wel iets zeggen over de betrokkenheid. Ieder jaar geven we aan het bisdom op
hoeveel bezoekers er waren in de vieringen en hoeveel doopjes, enzovoort. Zeker in deze tijd van
coronamaatregelen vrezen velen de cijfers. Normaal moeten we eens per jaar het bezoekersaantal
opgeven. Zelf vind ik dat een nogal arbitrair getal omdat het net toevallig een catecheseviering kan
zijn geweest of buiten superglad zodat er weinig mensen komen. Ik heb de kerkbezoekaantallen eens
een tijdje bijgehouden, voor en na de eerste coronamaatregelen.
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OLV van Troost zaterdag

De cijfers laten zien dat de corona ons heel wat kerkbezoekers scheelt, al moeten de cijfers wel wat
uitgelegd worden. Onze Lieve Vrouw van Troost heeft een jubileum van de Orgelpijpjes gehad en wat
gezinsvieringen die druk bezocht werden in het voorjaar, en in het najaar de plechtige
geloofsbelijdenis waardoor de kerkbezoekcijfers op zondag relatief vrij hoog zijn. Opvallend is dat op
zaterdagavond het kerkbezoek fors is gestegen. Dit komt ten dele omdat het aantal
augustijnenbroeders na de vakantie een stuk groter is geworden en er nu in de kerk gevierd wordt in
plaats van in het koor. De Sint Lambertus had in het voorjaar op zaterdag wat catechesevieringen
waardoor dit kerkbezoek relatief hoog is. Dat neemt niet weg dat de Lambertus een forse daling
kent, voor een deel veroorzaakt doordat de kerk door de restauratie minder mensen kan bevatten.
We zitten nu weer in een lock down. Laten we elkaar blijven bemoedigen en versterken zodat deze
kerkbezoekcijfers ooit weer op het oude peil zijn.
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