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Kerkenvisie Grave

Meedenken over (her)bestemming kerkgebouwen
De gemeente Grave wil een kerkenvisie opstellen. Daarvoor is zij op zoek naar mensen en
organisaties die graag mee willen denken over dit onderwerp.
Kerkenvisie
Wat is een kerkenvisie? Een kerkenvisie is een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen.
Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk. Sommige kerken kunnen
(gedeeltelijk) in gebruik blijven maar andere komen leeg te staan en verliezen hun functie. Dus moet
er een andere bestemming worden gevonden want slopen is meestal geen optie. Veel kerken hebben
een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp. Het opstellen van een
kerkenvisie is daarom een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedorganisaties,
gemeenten etc.
Gemeente Grave
In de gemeente Grave gaat het om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kerk protestantse gemeente, Bagijnenstraat, Grave
RK kerk St. Elisabeth, Hoofdwagt, Grave
RK kerk (kapel) bij voormalig Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan, Velp
RK kerk Sint Johannes de Doper, Julianaplein. Gassel
RK kerk H. Lambertus. Burgemeester de Bourbonplein, Escharen
RK kerk H. Vincentius en H. Antonius. Tolschestraat, Velp

De gemeente heeft samen met de parochie Heilige Elisabeth en de Protestante Kerk Grave een Plan
van Aanpak voor een kerkenvisie opgesteld. Dit PvA kunt u inzien op www.grave.nl/kerkenvisie. Een
eerste grote bijeenkomst, als aftrap, is in verband met Covid-19 niet mogelijk. Daarom vragen we
personen en organisaties op een andere manier om mee te denken. Denkt u ook mee?
Meedenken?
We zijn op zoek naar mensen die graag meedenken over dit onderwerp. Dit artikel kunt u
beschouwen als uitnodiging. Sommige personen en organisaties in onze gemeente krijgen, vanwege
hun specifieke rol of kennis, per mail of post ook een uitnodiging om mee te denken.
De gemeente Grave en de beide kerkbesturen hebben AdVinci de opdracht gegeven om het traject
voor de Kerkenvisie te begeleiden. Krijgt u een uitnodiging dan krijgt u dat dus via dit bureau. Maar
nogmaals, iedereen mag reageren, ook als u geen uitnodiging krijgt. Als u zelf een goed idee hebt of
u komt graag in contact met de organisatie, stuur dan een mail naar kerkenvisiegrave@advinci.nl.

