
  

  
J O H A N    B O N N Y  

BISSCHOP VAN ANTWERPEN 

 

DECREET 

 

Pastorale Eenheid 

in het Bisdom Antwerpen 

      

Gelet op mijn pastorale taak, waarbij ik een bijzondere apostolische zorgzaamheid dien te 
betonen en de eindverantwoordelijkheid draag voor het welzijn van de gehele geloofsge-
meenschap in het Bisdom Antwerpen; 
 
Gelet op mijn bevoegdheid meerdere naburige parochies ter bevordering van een ge-
meenschappelijke pastorale zorg in bijzondere groeperingen te verbinden (can. 374 § 2 
C.I.C.); 
 
Gelet op de samenvoeging van de parochies en kapelanijen van het Bisdom Antwerpen in  
dekenaten en federaties, zoals bepaald door het Decreet van 15 november 2004; 
 
Gelet op de visietekst Een houtskoolvuur met vis erop en brood (2012) en de beleidstekst De 
pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen (2014), met betrekking tot de oprichting van Pasto-
rale Eenheden; 
 
Gelet op de aanpassing van de diocesane beleidsstructuren, zoals bepaald door mijn De-
creten van 27 augustus 2014 Oprichting van nieuwe vicariaten en dekenaten in het Bisdom Antwer-
pen en Bepaling van de grenzen van vicariaten en dekenaten in het Bisdom Antwerpen; 
 
Gezien de noodzaak om over te gaan tot een hierbij aansluitende aanpassing van de be-
staande territoriale en categoriale pastorale structuren, meer in het bijzonder door:  
 

1. De oprichting van Pastorale Eenheden, waarbij gemeenschappen en mede-
werkers de handen in elkaar slaan, met het oog op een gemeenschappelijke 
pastorale visie en werking op het plaatselijke niveau; 
 



2. De wezenlijke opdrachten in een Pastorale Eenheid, met name gemeen-
schapsopbouw, verkondiging en catechese, liturgie en gebed, diaconie en 
solidariteit, en financieel en materieel beheer; 

 
3. De nieuwe vormen van netwerking en samenwerking voor de vrijgestelde 

pastores en de gelovigen die als vrijwilliger meewerken in de kerkgemeen-
schap; 

 

heb ik na grondig overleg volgende beslissingen genomen : 
 
 

Art. 1.  De gehele pastorale werking in het Bisdom Antwerpen wordt georgani-
seerd in nieuwe samenwerkingsverbanden, Pastorale Eenheden genoemd. 

 
 

Art. 2. § 1.  De Pastorale Eenheid is een territoriaal omschreven samenwerkings-
verband van diocesaan recht, op voorstel van de bevoegde bisschoppelijk vicaris 
door de diocesane Bisschop bij decreet duurzaam opgericht. 
 
§ 2.   1.  Dit territoriaal samenwerkingsverband omvat alle parochies, ook paro-
chiekernen genaamd, en alle pastorale diensten met gemandateerde medewerkers 
in het gebied. 

2.  Met het akkoord van de bevoegde bisschoppelijk vicaris en van het team 
van een reeds opgerichte Pastorale Eenheid kunnen andere geloofskernen tot dit 
samenwerkingsverband toetreden. 
 
§ 3.  Het decreet van oprichting bepaalt tot welk dekenaat de nieuwe Pastorale 
Eenheid behoort en onder welke naam zij werkzaam zal zijn. 
 
§ 4.  In het territorium van de nieuwe Pastorale Eenheid houden vanaf de dag 
waarop het decreet van oprichting in werking treedt de federaties, alsook de func-
tie van federatiecoördinator en de taken van het federatieteam, op te bestaan. 
 
§ 5.   De bevoegde bisschoppelijk vicaris brengt de burgerlijke overheden en ande-
re verantwoordelijken of directies schriftelijk van de oprichting van de Pastorale 
Eenheid op de hoogte. 
 
 
Art. 3. § 1.  Het decreet van oprichting bevat een nauwkeurige afbakening van het 
territorium waarvoor de Pastorale Eenheid bestemd is.  
 
§ 2.  Het decreet van oprichting vermeldt de parochiekernen en de andere ge-
loofskernen die tot de Pastorale Eenheid behoren. 
 
§ 3.  De parochies, gelegen in het territorium van de nieuwe Pastorale Eenheid, 
behouden hun canoniekrechtelijke en seculiere rechtspersoonlijkheid en de erbij 
aansluitende structuren (kerkfabriek, vzw), tenzij de diocesane Bisschop beslist 
hierin veranderingen aan te brengen. 



 
§ 4.  Zowel de gewijde bedienaren als de lekengelovigen, die op het ogenblik van 
de oprichting van de Pastorale Eenheid in het territorium op grond van een cano-
niekrechtelijke benoeming werkzaam zijn, ontvangen bij deze oprichting een nieu-
we benoeming of een herbevestiging van hun opdrachten.  

 
 

Art. 4. § 1.  De werking van een Pastorale Eenheid berust bij een team van min-
stens 5 leden dat instaat voor de volgende 5 domeinen: 
1) gemeenschapsopbouw 
2) verkondiging en catechese 
3) liturgie en gebed 
4) diaconie en solidariteit 
5) financieel en materieel beheer 
 
§ 2. Elk domein vermeld in § 1 wordt bij de benoeming toevertrouwd aan een lid 
van het team; een lid van het team kan niet verantwoordelijk zijn voor meer dan 
twee domeinen. 
 
§ 3.  De leiding van het team wordt uitgeoefend door de verantwoordelijke voor 
de gemeenschapsopbouw, die een gewijde bedienaar of een gemandateerde leken-
gelovige is. 
 
§ 4.  Het lidmaatschap van het team is niet verenigbaar met een politiek mandaat.   

 
§ 5.  De leden van het team worden op voorstel van de bevoegde bisschoppelijk 
vicaris voor een periode van zes jaar benoemd door de diocesane Bisschop en 
aangesteld in een liturgische viering, voorgegaan door de bisschoppelijk vicaris of 
de deken. 

 
§ 6.  In uitzonderlijke omstandigheden kan de diocesane Bisschop de pastorale 
opdracht van een lid van het team beëindigen vooraleer de zesjarige termijn van 
aanstelling verlopen is.    
 
 
Art. 5. § 1.  Wanneer de diocesane Bisschop een priester benoemt als verantwoor-
delijke van het team, benoemt hij hem tevens als canoniekrechtelijk pastoor voor 
alle parochies in het territorium van de Pastorale Eenheid. 

 
§ 2.  De diocesane Bisschop kan een meewerkend priester benoemen voor een 
andere verantwoordelijkheid in het team, voor de pastorale zorg in een geloofskern 
of voor een welomschreven niet-leidinggevende opdracht, die bijzonder aansluit 
bij zijn priesterlijke bediening. 
 
§ 3.  Wanneer de diocesane Bisschop een diaken of lekengelovige benoemt als 
verantwoordelijke van het team, stelt hij de deken of een andere priester aan, die 
voorzien van de machten en de bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan 
de pastorale zorg, zoals bepaald in can. 517 § 2 C.I.C.. 
 



§ 4.  De diocesane Bisschop kan een diaken of lekengelovige benoemen voor een 
specifieke verantwoordelijkheid in het team, voor de pastorale zorg in een geloofs-
kern of voor een opdracht die bijzonder aansluit bij de eigen kennis en levenserva-
ring. 
 
 
Art. 6. § 1.  Alle hogervermelde taken en ambten kunnen voltijds of deeltijds wor-
den uitgevoerd, al dan niet bezoldigd. 
 
§ 2.  Bij elke benoeming zorgt de bevoegde bisschoppelijk vicaris voor een schrif-
telijke overeenkomst met vermelding van de toevertrouwde taken en vergoedin-
gen. 
 
 
Art. 7. § 1.  De Pastorale Eenheid beschikt over een secretariaat, waar ook de pa-
rochieregisters worden bijgehouden en de correspondentie behandeld. 
 
§ 2.  Dit secretariaat dient niet alleen zorg te dragen voor de opbouw van een ei-
gen archief van de Pastorale Eenheid, maar eveneens voor de parochiearchieven in 
het territorium. 

 
 

Art. 8.  Dit decreet treedt in werking op 1 november 2014. 
 

 

Antwerpen, 22 oktober 2014 

 

 

       Bisschop van Antwerpen 

 

 

 

       Paul SMETS, kanselier 


