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De dialoog fase is gestart
Er was wat flexibiliteit voor nodig, maar de eerste gesprekken
konden ondanks de coronacrisis toch plaatsvinden. We hebben contact
gezocht met alle stakeholders: kerkbestuur, kerkenraad, wijk- en
dorpsraden , de gemeente, inwoners van de gemeente, de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, het bisdom, de Vereniging voor Kleine Kernen
etc. Nog niet van iedereen hebben wij een reactie ontvangen en daar
gaan we zo snel mogelijk achteraan, want het is de bedoeling om zo
veel mogelijk mensen en organisaties aan tafel te krijgen. Hebben
wij u niet benaderd of kent u iemand die graag met ons zou willen
spreken, dan kunt u altijd even een mailtje sturen naar
kerkenvisiegrave@advinci.nl of bel met Denise Huntjens van AdVinci,
06 – 16939017, projectleider.

De eerste gesprekken zijn al gevoerd
Aan het einde van oktober werd er gesproken met burgemeester
Roolvink en in november vond er een gesprek plaats met wethouder
Lemmen. De gesprekken met de bestuurders gaven de gelegenheid om
samen de verschillende kanten van het onderwerp te bespreken.
Op 23 november konden wij terecht in de Bagijnenkerk, waar wij
enkele gesprekken hebben gevoerd met kerkgangers en inwoners van
Grave. We hadden per gesprek een uur ingeroosterd en merkten dat we
deze tijd per persoon wel nodig hadden. Naast veel praktische
informatie hebben wij ook mooie verhalen gehoord over de
initiatieven en de betrokkenheid van de kerk in de omgeving. hopen
zo snel mogelijk een nieuwe gespreksronde in de Bagijnenkerk te
kunnen houden. Als u geen gesprek wilt voeren maar toch graag uw
mening wilt laten horen, dan kunt u ook onze enquête invullen.

Website Toekomst Religieus Erfgoed
Denkt u nog aan de online webinars over dit onderwerp die u
kosteloos kunt volgen? Kijk op de website van Toekomst Religieus
Erfgoed voor meer informatie en om aan te melden.
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/artikelen/save-dateskennisweken-de-kerk-van-alle-kanten
Op de website van Toekomst Religieus Erfgoed is onder andere een
Dossier Kerkenvisies opgenomen; een schat aan informatie over
Kerkenvisies en aanverwante onderwerpen.
Via deze nieuwsbrief proberen wij u zo goed mogelijk te informeren
over het proces. Het streven is om elke maand met een nieuwsbrief
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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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