Oktober 2020

Vanaf half oktober in “Dialoog”: met mensen in gesprek
Na een goede voorbereiding met de kerkeigenaren in Grave en met de
gemeente, gingen we half oktober van start met het Project
Kerkenvisie gemeente Grave. De gemeente Grave plaatste in het
weekblad (Arenalokaal) een artikel en een oproep om met ons mee te
denken over de toekomst van het religieuze erfgoed.
We zijn aangekomen in de fase waarin we informatie willen ophalen
over ideeën, bepalingen, beleid, ontwikkelingen en wensen rond het
gebruik van de kerkgebouwen in de gemeente Grave. Daarom willen we
in gesprek met onze stakeholders in dit project: kerkbestuur,
kerkenraad, wijk- en dorpsraden, heemkundeverenigingen, de gemeente,
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het bisdom, de Vereniging
voor Kleine Kernen etc.
U kunt zich nog altijd opgeven voor een gesprek of een enquête.
Meedoen wordt enorm op prijs gesteld. Mail dan naar:
kerkenvisiegrave@advinci.nl of bel met Denise Huntjens van AdVinci,
06 – 16939017, projectleider.

Gratis Online Bijeenkomsten
Er is landelijk ook veel aandacht voor kerkenvisies. Toekomst
Religieus Erfgoed is het landelijke platform dat kennis deelt en
bijeenkomsten organiseert over het onderwerp.
Deze winter organiseert het programma Toekomst Religieus Erfgoed
vijf online bijeenkomsten tijdens de kennisweken ‘De Kerk van alle
Kanten’, op woensdag 2 en 9 december, woensdag 20 januari en
woensdag 3 en 17 februari 2021.
De coronatijd heeft opnieuw de betekenis laten zien van kerkgebouwen
als plekken van troost en steun. Tegelijkertijd zet corona het
voortbestaan van de kerkgebouwen onder druk, en daardoor ook de
bijdragen voor het onderhoud van de gebouwen.
De vijf thema’s van De Kerk van alle Kanten zijn:
2 dec: Kerk in Functie (over het hergebruik van kerkgebouwen).
9 dec: Kerk in Beeld (over data en kennis van kerkgebouwen).
20 jan: De Open Kerk (over toegankelijkheid van kerkgebouwen).
3 feb: Kerk in Samenhang (over de 139 kerkenvisies die gemeenten
opstellen).
17 feb: Blik op de Toekomst (met onder andere minister Van
Engelshoven).
Op de website : https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/ kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief van dit platform. U ontvangt daarmee
binnenkort ook de aanmelding voor deze webinars.
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Nieuwsbrief Kerkenvisie Grave
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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