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1132 bouw Romaanse kerk

1352-1521 bouw Gotische kerk

16e eeuw:

1559 oprichting bisdom

Brand, beeldenstorm

Eind 18e eeuw: 

Jozef II en Franse overheersing

1961 heroprichting bisdom  

1. Geschiedenis
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2. Structuur en opdracht

Kapel OLV

Kapel van VenerabelParochie

Kerkfabriek



2. Structuur en opdracht

Kathedrale Kerkfabriek Antwerpen: opdracht

• Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid

• Welomschreven doel: “Belast met de zorg voor de materiële voorwaarden 

die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid 

ervan mogelijk maken” en “met het onderhoud en de bewaring van de 

kerk of kerken van de parochie en met 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”



2. Structuur en opdracht

Kathedrale Kerkfabriek Antwerpen: samenstelling en 

werking

• 7 verkozen leden

• Voorzitter, secretaris, penningmeester

• Vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid het vereisen 

en ten minste één maal per kwartaal

• Afschrift van de notulen van de vergadering binnen 20 dagen gelijktijdig 

aan provinciegouverneur, gemeenteoverheid, bisschop

• Budgetten: provincieraad neemt acte

• Jaarrekeningen: advies provincieraad + goedkeuring gouverneur

• Meerjarenplan 2014-2019



Patrimonium

Kerkgebouw

o Provincie als bouwheer: restauratie

o Eigen technische dienst

o Monumentenwacht

o Behoud en beheer

o Inventarisatie

o Calamiteitenplan

o Ontsluiting 

Privé onroerend patrimonium

o 18 panden

o Kapel OLV Geboorte



50 jaar restauratie (bijna) afgerond

1965-1983: schip 

1984-1989: scharnierfase, archeologisch onderzoek

1990-1993: dwarsbeuken en hoogkoor

Vanaf 2000: huidige restauratiecampagne

Fase 1: beveiligingswerken

Fase 2: dringende herstelwerken exterieur

Fase 3: gevels koor en viering 

Fase 4 en 5: luchtbogen, daken en gevels 
kooromgang en koorkapellen

Fase 6: 4 koorkapellen

Fase 7: zuidgevels

Fase 8: noordgevels

Fase 9: vernieuwing klimatisatie en glas-in-
loodramen

Fase 10: stabiliteit, riolering, 2 koorkapellen

Fase 11: kooromgang, koorkapellen

Fase 12: Schyvenorgel (eind 2016)



Muziek

• Wekelijks opluisteren liturgie met kathedraalkoor en organist

• Kapelmeester en organist in dienstverband Kerkfabriek

• Antwerpse kathedraalconcerten vzw en Choraelhuys vzw: concertwerking

• Easter at the cathedral



Kathedrale Kerkfabriek

INKOMSTEN 60% toerisme (300.000 bez.)

20% verkoop kaarsen

20% verhuur panden

UITGAVEN 60% personeel

40% werkingskosten

De Kathedraal vzw

Beheer kathedraal niet-decretale opdracht

(shop, Reünie, …)

Financiën



3. Missie en doelstellingen



- Bisschopskerk en parochie: lokale christelijke gemeenschap

- Onthalende plek van schoonheid en spiritualiteit: bezoeker

- Dialoog vanuit christelijke identiteit: maatschappij

Missie



1. Bisschop is gastheer

2. Sterke betrokkenheid diocesane gemeenschap 

3. Voortrekkersrol op vlak van liturgie, verkondiging en diaconie

4. Voortrekkersrol in het duurzaam beheer van religieus erfgoed in situ

5. Centrum van katholieke religieuze muziek

6. Dynamische publiekswerking

7. Professionele staf en grote groep betrokken vrijwilligers

7 strategische doelstellingen



Organogram

De Kathedraal VZW Kathedrale Kerkfabriek

Koster Organist

TOEZICHT
TECHNISCHE 

DIENST

VEILIGHEID / 

PREVENTIE
SHOP

Werkgroep Educatie

Beleidsmedewerker

Adjunct-directeur

Werkgroep Liturgie

Werkgroep Beheer

Kerkraad

Dagelijks Bestuur

Afgevaardigd bestuurder

Werkgroep Muziek

PAROCHIE

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Directiesecretariaat

Secretariaat

Pastoor

Koorleider

LITURGIE



4. Toekomstplannen

Nieuwe bezoekersflow

Herinrichting St-Janskapel (provincie Antwerpen)

Aanleiding tot herbekijken publiekswerking

Website

Folders, drukwerk, audioguide

Jaar van de Barmhartigheid

Educatieve rondleidingen i.s.m. TOPA vzw

 Professionele staf met groeiende groep vrijwilligers


