De Sint-Geertruiparochie in Leuven: een baken in de stad
Steden zijn de toekomst, zelfs in een
land als Vlaanderen waar de
decennialange afwezigheid van een
serieus beleid van ruimtelijke
ordening het onderscheid tussen de
oude,
organisch
gegroeide
historische steden, en het vroegere
platteland, sterk heeft doen
vervagen. Die afwezigheid van enig
beleid heeft ons grote delen van de
open ruimte en veel landbouwgrond
gekost. Het zorgt voor problemen in
periodes van grote neerslag. Het heeft vooral voor grote
verkwistingen gezorgd bij de aanleg van weg- en nutsvoorzieningen
allerhande. In combinatie met de mobiliteitsproblematiek en met de
versnellende vergrijzing, zal dit alles de komende jaren de
aantrekkelijkheid van het wonen in de stad alleen nog maar
vergroten. Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege een
complete stop op de bouw van nieuwe woningen op “maagdelijk”
gebied in de jaren 2030. Maar grote geostrategische en milieugerelateerde schokken kunnen dat punt dichterbij brengen. Zeker in
het Leuvense is die trend volop ingezet.
Met zekerheid kun je stellen dat de chique villawijken in HoogLinden een stuk van hun aantrekkelijkheid zullen verliezen, ten koste
van wonen-in-de-stad. De bouw van een “Nieuw-Leuven” op de 19e eeuwse industriesites in en om de havenbuurt zijn daar een
frappante illustratie van.

In die buurt verrijst het ene wooncomplex na het andere en komen
er de komende jaren nog vele honderden woningen bij, zonder dat
die evolutie enige neerwaartse evolutie in de huizenprijzen ten
gevolg heeft. Leuven is
integendeel uitgegroeid
tot de Vlaamse stad met
de
duurste
woningprijzen. Het is nog maar
de vraag of de start van
een tweede, soortgelijke
reeks projecten op en om
het Hertogeneiland, die
evolutie zal keren.
• Tegen die achtergrond van dat dynamisch, snel veranderend
stadsbeeld, krijgen monumenten nog meer dan in het verleden
de functie van “baken” in de stad. Ze vormen een bindteken
tussen verleden en heden, zorgen voor enige “rust” in de
woeling van het stadsleven. Dat is in alle steden het geval, maar
zeker in Leuven, met zijn snelle algemene ontwikkeling
gekoppeld aan de grote aanwezigheid van jong studentenvolk.
• De Sint-Geertruikerk wordt het schoolvoorbeeld van zo’n
monumentaal baken in Leuven. De kerk ligt pal in een wijk die
in de 19e eeuw volledig industrialiseerde, die zwaar door de
oorlogsverrichtingen getroffen werd, daarna voor een stuk
verloederde, om nu volop gevat te worden door een
versnellende dynamiek van stadsvernieuwing. Het noordelijke
deel van de wijk zit volledig vervat in de uitbouw van de
havenkom tot een “Nieuw Leuven”. Delen van de Vaartstraat
gaan daarin mee, andere stukken behouden hun mix van
studenten en gewone – doorgaans iets beter begoede burgers.
De Mechelsestraat ten noorden van de Vismarkt was lange tijd
een straat in verval. Paradoxaal genoeg hing dit voor een stuk
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samen met het “verouderde” woningenbestand – lees: het
behoud van de straat voor de verwoestingen die de Duitse
soldateska in andere delen van de stad aanrichtte tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Een beetje een doordacht beleid na de
Tweede Wereldoorlog, had van dit stuk van de Mechelsestraat
een monumentaal stukje stad kunnen maken. Helaas is er van
de stad Leuven nooit een echt monumentenbeleid uitgegaan.
Dat is ook vandaag de dag nog afwezig. Het uit zich tot op
heden ook in een compleet wanbeleid t.a.v. de publieke ruimte
in die straat. Alleen druk van bewoners en van een groeiend
aantal kleine bedrijven zal dit op termijn keren.
• De Kerkraad van Sint-Geertrui is zich bewust van de bijzondere
plek die het monument dat zij beheert binnen al die stedelijkruimtelijke
ontwikkelingen
inneemt.
De
katholieke
parochiegemeenschap die gebruik maakt van het kerkgebouw
is tot op heden vitaal gebleken. Ongetwijfeld is die parochie
een van de meest levendige gemeenschappen binnen de oude
muren van Leuven gebleven – met een stevige participatie van
tientallen vrijwilligers aan de kerkdiensten en aan de
uitgebreide sociaal-culturele en diaconie-activiteiten die de
parochie opzet. Er is dynamiek merkbaar door de langzame
groei van nieuwe buurtbewoners op de noordflank. Maar ook
de Sint-Geertruiparochie ontsnapt niet helemaal aan
secularisatie en vergrijzing.
• De Kerkraad houdt rekening met alle planologische en
sociologische ontwikkelingen in de stad. Enerzijds houdt zij
stevig vast aan de traditionele functie van haar monumentale
gebouw als gebedshuis. Anderzijds is zij zich bewust van de
grote historische waarde van het monument, dat zij de
komende jaren in de best mogelijke staat wil bewaren en
restaureren. Op de derde plaats wil de Kerkraad waar mogelijk
de Sint-Geertrui een ruimere bestemming geven dan die van
gebedshuis en van “passief monument”. Uit praktische
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overwegingen, maar ook vanuit een open kijk op de
samenleving, wil de Kerkraad het gebouw openstellen voor
culturele, op de eerste plaats muzikale evenementen. Dat is
spontaan al jaren zo gegroeid, maar maakt intussen ook deel
uit van het beleid van de Kerkraad.
• De Sint-Geertruikerk wordt in de nabije toekomst een waar
“baken”, tussen de Nieuwe Stad en het oude stadscentrum, op
de centrale verbindingsas voor voetgangers en fietsers.
• Met het oog op al die functies,
wil de Kerkraad op termijn het
interieur van de Sint-Geertruikerk
blijven onderhouden en
waar
mogelijk
restaureren.
Onze
bijzondere
zorg
gaat
daarbij
vanzelfsprekend uit naar het
monumentale koorgestoelte en naar
het historische orgel.
• Vanuit die zorg wil de Kerkraad
ook zo snel mogelijk kunnen
overschakelen van de nu gebruikte verwarming met
propaanbranders op een meer verantwoorde, constante vorm
van verwarming van het monument. Onze vrees is dat verder
uitstel de conservatie van die twee belangrijke historische
stukken in de kerk in het gedrang brengt. Verder uitstel van de
aanleg van een verantwoord verwarmingssysteem maakt ook
de snelle renovatie van het interieur onmogelijk.
• In elk geval pleit de Kerkraad van Sint-Geertrui ook voor een
serieus kerkenplan in de Leuvense binnenstad. Het lijkt ons
totaal onverantwoord om ook nog maar te overwegen om
monumentale kerkgebouwen die gedragen worden door een
vitale gemeenschap en de inzet van vele tientallen vrijwilligers
te sluiten voor de eredienst, om noodkreten en makkelijk te
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converteren gebouwen van recentere oorsprong open te
houden. Zoiets zou niet alleen afbreuk doen aan het soort van
vitale gemeenschappen waaraan moderne steden voor hun
leefbaarheid een grote behoefte blijven hebben. Het zou ook
een waanzinnige verkwisting inhouden vanuit het oogpunt van
monumentenbehoud en grote risico’s met zich meebrengen
voor het onderhoud van de waardevolle gebouwen.
De geloofsgemeenschap van de Sint-Geertruiparochie
Vanuit de nieuwe pastorale zone (in wording) ‘Leuven aan de Dijle’
groeit een synergie waar wij zelf ook deel van willen uitmaken.
Binnen deze pastorale zone kiezen wij vanuit Sint-Geertrui ervoor
een warme geloofgemeenschap te zijn die gaat voor samen liturgie
en het leven vieren, catechese en inzet voor armen, ouderen en
zieken.
Ons geloof in God en de verrezen Jezus, soms overtuigd, soms
zoekend en tastend, stuwt ons om als christenen te leven. Van
daaruit maken we volgende keuzes:
• Zoals Jezus een groep apostelen rondom zich verzamelde,
zetten wij in op een warme gemeenschap. Zowel voor als na de
viering wordt iedereen persoonlijk gegroet. Iedereen is welkom
in gelijkwaardigheid. De jeugd wordt zo veel mogelijk
betrokken bij het geheel: tijdens de liturgie als misdienaar of
lector, tijdens feesten als helper. Feesten zijn voor ons dan ook
belangrijke
momenten
van
kennismaking met
nieuwe
mensen,
ontmoeting en ons
oor te luisteren
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leggen naar wat leeft aan noden en verlangens, vreugde en
pijn.

• Tijdens het Laatste Avondmaal brak Jezus het brood en deelde
de beker rond. Hij vroeg om dit te blijven doen. Wij komen
daarom als gemeenschap wekelijks samen op zondag, de dag
van de verrijzenis. Tijdens de vieringen is er voorzang, maar
zeker ook voldoende samenzang, zodat iedereen betrokken is
bij onze samenkomst. We stimuleren de kinderen die naar de
kerk komen om misdienaar te worden. Zo geven zij de viering
een feestelijk cachet en zijn ze meer betrokken bij de viering.
De kerk is altijd verzorgd versierd en ook over de teksten
wordt met de nodige zorg nagedacht: dicht bij het leven, maar
ook
aansluitend bij de teksten uit het missaal. De kinderen hebben
een woorddienst op eigen maat tijdens het kinderkwartiertje.

• Het evangelie is zo’n 2000 jaar oud, maar we willen dit
evangelie nu handen en voeten geven. We zijn er speciaal voor
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armen, bejaarden en zieken. In hen ontmoeten we Christus op
een speciale manier. Dat doen we onder meer door de ‘tafel
der armen’, het koken voor de mensen van Poverello, de
Zondagsbabbel, de seniorenclub, de ziekenzorgwerking,… Ook
al zijn een aantal van deze engagementen opengetrokken naar
andere geloofsgemeenschappen of gedeeld met hen, zetten
heel wat vrijwilligers van onze gemeenschap zich hiervoor in.
• Het christendom breidde zich snel verder uit dan de grenzen
van het Jodendom. Omdat wij het christendom de moeite
waard vinden, willen wij mensen ook doen kennismaken met
het christendom en de God die leven geeft. Aangezien we
binnen de sterke stadsuitbreidingszone van de stad gelegen
zijn, zoeken we hoe we die nieuwe mensen kunnen betrekken
om op die manier missionair kerk te vormen. We bezorgen elk
jaar alle bewoners van de volledige geloofsgemeenschap een
nieuwsbrief. Op die manier willen we hen uitnodigen en dan
zijn feesten een uitstekende inrijpoort.
• Voor mensen die al de stap naar de Kerk gezet hebben, spelen
wij ook een actieve rol binnen de doopsel-, eerste communie-,
brug- en vormselcatechese en de brugwerking. We betrekken
hier de ouders bij en willen de kinderen en jongeren van de
catechese ook ruim plaats geven binnen onze liturgie. Voor de
volwassenen organiseren we ‘Samen op weg naar Kerstmis en
Pasen’ opdat ook hun relatie met God doorheen het liturgisch
jaar kan groeien.
Samen gaan we op weg, in relatie met God en met elkaar.
Leuven, 26 juli 2016
De parochieploeg en de kerkraad
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