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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (216) 
 

 

Zoals zo vele foto’s, is deze ook gemaakt door Jean Daenen… moet ergens in de jaren ’70 zijn geweest.. 

Vrouw Josée vult de namen aan : Het kerkfabriek van Kiezegem met Jef De Bruyn, pastoor G. Vranken, 

Felix Broos, Frans Schotsmans, Fons Van Cauwenbergh en Armand Gielen. 

 

 

Kerkfabriek ….  de oprichting ervan dateert nog vanuit de tijd van Napoleon. Tijdens deze periode van de  Franse 

revolutie werden alle kerkelijke goederen onteigend en zo ter beschikking van de gemeenschap gesteld, wel onder de 

voorwaarde om "op een behoorlijke wijze te voorzien in de kosten van de eredienst, in het onderhoud van de priesters 

en in de ondersteuning van de armen".  

Momenteel is de kerkfabriek dan ook belast met de zorg van de materiële voorwaarden die de uitoefening van de 

eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Met andere woorden, hun  taak omvat het 

onderhoud en de bewaring van de kerk van de parochie en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom 

zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.  

Een kerkfabriek bestaat uit een 5-tal leden. Zij kiezen hun voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze kerkraad 

worden om de drie jaar gedeeltelijk herkozen, maar ervaring leert dat er niet veel nieuwe kandidaten gevonden 

worden, de meeste kerken zijn dan ook blij dat de meeste leden blijven zetelen.  

Jaarlijks stellen zij ook hun begroting op die door het Bisdom en de gemeente wordt goedgekeurd. Op het einde van 

een werkjaar wordt de eindrekening opgemaakt die dan wordt vergeleken met die begroting, ook deze rekening wordt 

door Bisdom en gemeente gecontroleerd en goedgekeurd. De kerkfabriek vergadert ongeveer 5 keer per jaar, in de 

pastorij, om het budget op te volgen en indien het nodig wordt geacht, een begrotingswijziging in te dienen.  

 


