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Aanleiding
In 2019 heeft de gemeente Grave een decentralisatie-uitkering aangevraagd
voor het opstellen van een kerkenvisie. Deze uitkering kan eenmalig door een
gemeente aangevraagd worden en is onderdeel van de nationale
kerkenaanpak. Elke gemeente is uniek en zal op een eigen manier een
kerkenvisie opstellen. Er zijn daarom geen vaste richtlijnen waar de visie of het
proces aan moet voldoen. Wel geeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
verschillende handvatten, zoals bijeenkomsten en webinars waar gemeenten
ervaringen uitwisselen en ideeën kunnen opdoen. Daarnaast heeft het RCE een
handreiking opgesteld om de gemeenten op weg te helpen.

De opgave
Advies- en detacheringsbureau AdVinci is door de gemeente Grave begin 2020
ingeschakeld om het proces te begeleiden en de kerkenvisie op te stellen.
Vanuit AdVinci is het bedoeling om de kerkenvisie op te stellen door middel
van dialoog; goede gesprekken met elkaar voeren om kennis te delen, een sterk
netwerk op te bouwen en afstemming te zoeken. De kerkenvisie moet een breed
gedragen document worden, dat resulteert in een duurzame toekomstvisie
voor de kerkgebouwen.

Stand van zaken
In februari van dit jaar zou gestart worden met het kerkenvisieproces. Het plan
was om juni een grote informatiebijeenkomst te houden, maar door de
coronacrisis werd besloten om het proces later te beginnen. In juni werd alsnog
een start gemaakt door de gemeente Grave, adviesbureau AdVinci en
vertegenwoordigers van de katholieke- en de protestantse kerkgemeenschap.
In een voorgesprek in de Bagijnenkerk in Grave werden de eerste contacten
gelegd met deze kerngroep en vervolgens besproken hoe het proces het beste
vervolgd kon worden. Uit het gesprek volgde een Plan van Aanpak, dat
beschikbaar is op de website van de gemeente Grave, waarin staat hoe het
proces gevormd wordt.
Er werd een nieuwe informatiebijeenkomst ingeroosterd voor september,
omdat het in juni een verantwoord plan leek, maar ook deze moest geschrapt
worden door de aanhoudende corona-maatregelen. In een recent overleg met
de kerngroep werd besloten om de informatiebijeenkomst te schrappen en de
gesprekken over de kerken met stakeholders, waaronder o.a. dorpsraden,
wethouders en kerkbesturen, naar voren te halen. Vanuit AdVinci is men nu
druk bezig om de stakeholders te identificeren en de gesprekken in te plannen.
Of er nog een grote bijeenkomst zal plaatsvinden, hangt af van de
ontwikkelingen van de corona-crisis. Voorlopig is dat niet het geval.
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Via deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over het
proces. Het streven is om elke maand met een nieuwsbrief een update te geven
over het proces. Als u zelf nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt al altijd
mailen naar kerkenvisiegrave@advinci.nl.
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