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De Werkgroep Kerkenvisies is in juli
2019 in Amsterdam van start
gegaan. Zij zet zich in om het
opstellen van kerkenvisies van
onderop te stimuleren. De
werkgroep houdt zich bezig met
het vergroten van kennis over en
draagvlak voor kerkenvisies onder
de leden van Heemschut, lokale
erfgoedverenigingen,
oudheidkundige verenigingen en
vrijwillige en professionele
erfgoeddeskundigen.

Deze nieuwsbrief is bedoeld als een voortgangsbericht, om u als
vrijwilliger van Heemschut te informeren over waar we nu staan, en wat
er speelt rond dit onderwerp.

Eerste uitgave
Het project Heemschut Kerkenvisies is op 1 januari 2019 van start gegaan. Het
hoofddoel is om samen met onze eigen commissies het instrument Kerkenvisies onder
de aandacht te brengen. Vorig jaar is in het Heemschut magazine (februari 2019) het
project geïntroduceerd en toegelicht. Het heeft als doel: Opstellen van kerkenvisies
van onderop stimuleren. Daarbij zet Heemschut in op draagvlak en samenwerking om
een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Nederland te
ontwikkelen.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u een korte terugblik, de werkgroep samenstelling,
een overzicht van de 69 gemeenten die al met een kerkenvisie aan de slag gaan,
update over de inventarisatie van erfgoedorganisaties, twee interviews met
Heemschutters en de plannen voor 2020.

Algemene voortgang

Op 29 maart werd in het Museum Catharijneconvent te Utrecht een bijeenkomst
georganiseerd voor alle provinciale commissies. Er werd een speciaal voor Heemschut
samengesteld informatiefilmpje gepresenteerd, waarin het begrip kerkenvisie wordt
toegelicht. Aansluitend is de werkgroep Heemschut Kerkenvisies opgericht. Binnen de
werkgroep wordt kennis gedeeld en gewerkt aan ondersteunende tools die gedeeld
kunnen worden met de provinciale Commissies. Er worden ervaringen uit de praktijk
gedeeld en gezocht naar manieren waarop Heemschut het opstellen van kerkenvisies
van onderop kan stimuleren.

Werkgroep – samenstelling
De werkgroep bestond bij de start in juli uit de volgende leden: Pier Bosch
(Groningen), Caroline Koldeweij (Amsterdam), David Koren (Zeeland), Jan
Tiggelaar (Noord-Holland) en Piet Voermans (Flevoland).
Maastricht, Boekhandel Dominicanen
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We zijn blij te kunnen melden dat de werkgroep recentelijk is uitgebreid met
Maarten de Vletter (Gelderland), Hilde van Werven (Overijssel) en Tom van Eekelen
(Noord-Brabant).

Landelijke update
Kerkenvisies / 69 gemeenten / 1.800 kerken (nov. 2019)

Jorwerd, Friesland

Dit jaar konden gemeenten voor het eerst financiële steun aanvragen voor het
opstellen van een kerkenvisie. Inmiddels hebben al 69 gemeenten dit gedaan. 65
Gemeenten hebben het aangevraagde bedrag toegekend gekregen. De overige 4
gemeenten ontvangen in mei 2020 bericht over hun aanvraag. Dat betekent per saldo
dat er in 69 gemeenten strategisch nagedacht wordt over een duurzame toekomst
voor zo’n 1.800 van de ruim 7.000 kerkgebouwen in Nederland.
Over de Kerkenvisie:
Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente,
kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Deze partijen gaan met elkaar in
gesprek over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente; monumentaal en
niet-monumentaal, nieuw en oud, in religieus gebruik of anderszins. De vraag daarbij is
welke toekomst voor de gebouwen gezien wordt en welke opgave er ligt. Maar ook:
kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop ze met elkaar het
gesprek aangaan als er kerken gesloten of verkocht worden.
Tot en met 2021 heeft het Rijk 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen
van een kerkenvisie. De middelen worden verdeeld door middel van een
decentralisatie uitkering via het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen het hele jaar
door een decentralisatie uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig, in de
periode tot en met 2021, een aanvraag indienen.

Oirschot, Noord-Brabant

Naast financiële steun, worden gemeenten ook op andere manieren toegerust in het
proces van de ontwikkeling van een kerkenvisie. Vanuit het programma Toekomst
Religieus Erfgoed worden door de samenwerkende partners (waaronder Heemschut)
bijeenkomsten georganiseerd rondom thema’s die gemeenten kunnen tegenkomen bij
het opstellen van een kerkenvisie.
Zo was er op 26 november een expertmeeting in Amersfoort, daarvan is een
videoverslag gemaakt
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/videoterugblik
-expertmeeting-kerkenvisies

Waterlandkerkje, Zeeland
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Nov. 2019 overzicht gemeentes
die met een kerkenvisie aan de
slag gaan (donkerblauw de 4
gemeentes die in mei 2020
definitief horen of de middelen
uit het Gemeentefonds
beschikbaar worden gesteld).
Het aanvragen van de financiële
bijdrage is een doorlopend
proces.

Landelijke update en schema per november 2019
bron: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/
Ook erfgoedverenigingen, burgers en kerkeigenaren kunnen bij de gemeente onder de
aandacht brengen dat ze graag zien dat er een kerkenvisie wordt opgesteld.

Inventarisatie van organisaties die zich richten op erfgoed en
erfgoedbeleid
Meer informatie te verkrijgen
via de projectleider van de
landelijke werkgroep
grootswagers@heemschut.nl

In 2019 startte Heemschut met de land dekkende inventarisatie van organisaties die
zich richten op erfgoed en erfgoedbeleid.
Inmiddels is de inventarisatie bijna land dekkend, er zijn al meer dan 800 adressen
bijeengebracht. Er wordt gekoerst op afronding in de maand februari.
Een aantal provinciale commissies hebben gehoor gegeven aan de oproep om lijsten
aan te leveren, zo ook het landelijk bureau. Al deze lijsten zijn geactualiseerd en
gescreend, daarnaast zijn aanvullende publieke gegevens gescand, zoals bijvoorbeeld
het anbi (algemeen nut beogende instelling) register.
De Werkgroep heeft naar aanleiding van de lijsten de volgende lijn uitgezet:
• De lijsten vormen de aanzet tot het betrekken van andere organisaties en
personen om samen de totstandkoming van kerkenvisies te stimuleren, kennis te
delen en te ontwikkelen.
• De Werkgroep verzamelt representatieve voorbeelden om het onderwerp nader
te agenderen bij overheid en publiek.

Mocht uw commissie nog niets hebben aangeleverd dan bent u van harte uitgenodigd
dit alsnog te doen. U kunt hiervoor contact opnemen met
grootswagers@heemschut.nl

Draagvlak en Samenwerking / Zoeken naar oplossingen
Heemschutters aan het woord
Henk Dirkx van de commissie Noord-Holland gaat in een interview voor het magazine
met Hart en Ziel in op het belang van religieus erfgoed. Hij belicht de rollen en
betrokkenheid van Heemschut bij bijvoorbeeld de prachtige Laurentius kerk in Weesp,
die inmiddels behouden is en wordt herbestemd tot multifunctionele accommodatie
met o.a. een yogastudio, een bierbrouwerij en jeneverstokerij. Zoals Henk zegt: “Het
geheugen van Weesp is gered. En uiteraard komt het neonlicht weer op de toren. De
kerk is opnieuw een baken in de duisternis”. (naar het artikel:

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/zoeken-naaroplossingen

De Laurentius, Weesp
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Piet Voermans, commissie Flevoland breekt een lans voor het post65 religieus erfgoed
en zet in op samenwerking tussen Kerkbestuur en Heemschut om gezamenlijk op te
trekken richting de gemeente. Piet stelt: “Het zou goed zijn als we met elkaar
vroegtijdig het gesprek aangaan”. Lees meer via:

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/blog/kerkenvisie-voordronten-het-nog-niet-te-laat

Plannen 2020

De Open Hof, Dronten
Foto Reliwiki

Inventarisatie en vervolg:
In maart wordt een bijeenkomst ingepland waarin vertegenwoordigers van de
provinciale commissies worden uitgenodigd om de inventarisatie te bespreken en toe
te lichten. Na afronding van de inventarisatie zal een land brede enquête worden
uitgezet richting de geïnventariseerde organisaties. Deze enquête en de uitkomsten
ervan zullen de basis vormen voor de uit te rollen regiobijeenkomsten die gedurende
het jaar samen met de provinciale commissies worden ontwikkeld. We willen hiermee
de plaatselijke erfgoedverenigingen bereiken. Dit met als doel samen met hen het
stimuleren van kerkenvisies vorm te geven en zo mede te zorgen dat er zoveel
mogelijk gemeenten aan de slag gaan met het samenstellen van een kerkenvisie, om
zo het duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Nederland te
ontwikkelen.

De “Gereedschapskist” vol met
relevante informatie en handige
onderleggers

Gedurende het afgelopen jaar is er veel informatie samengebracht. Ook hebben we
vaak deelgenomen aan conferenties, workshops en samenkomsten rondom het begrip
kerkenvisies. De vergaarde informatie wordt samengebracht en ervaringen worden
gedeeld. Op basis van al deze informatie wordt binnen de werkgroep geanticipeerd
door het ontwikkelen van praktische onderleggers. Denk daarbij aan een basis
formulering van een brief die ingezet kan worden om de plaatselijke politiek te wijzen
op het belang van een kerkenvisie en hoe deze aan te vragen. Of in het kader van
kennisontwikkeling: hoe schrijf ik een persbericht. Door de werkgroep wordt op basis
van ervaringen uit het veld steeds gekeken hoe Heemschut bij het professionaliseren
van de vele vrijwilligers een rol kan spelen.
Raadplegen bij vraagstukken rond religieus erfgoed
Naast de uitwerking van de land dekkende inventarisatie is de Werkgroep te
raadplegen bij vraagstukken rond religieus erfgoed. Maak gebruik van de
binnen Heemschut aanwezige kennis!
Verzamelen van ervaringen en voorbeelden vanuit het veld
Daarnaast zet de werkgroep in op het ophalen van ervaringen en voorbeelden
vanuit het veld. Mocht uw commissie of u als vrijwilliger direct of via een lokale
erfgoedvereniging betrokken zijn bij het opstellen van een kerkenvisie dan
vernemen wij dat graag. Eind 2019 is geconstateerd dat ondanks dat er veel
kerkenvisies zijn aangevraagd, er nog slechts enkele voorbeelden zijn m.b.t. de
samenwerking met burgers en burgerinitiatieven.
Uitwisseling van kennis en bevindingen met andere samenwerkingspartners
Daarnaast blijft er contact en uitwisseling van kennis en bevindingen met de
andere samenwerkingspartners binnen de “Nationale Kerkenaanpak”,
waaronder het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), IPO
(Interprovinciaal Overleg), CIO (Interkerkelijk contact overheidszaken), VBMK
(Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen), MCC (Museum
Catharijneconvent), NRF (Nationaal Restauratiefonds)

Door dit netwerk is er steeds toegang tot de laatste informatie en
ontwikkelingen en wordt de aandacht voor deze periode waarin veel is
gebouwd en ontwikkeld vergroot.
Heeft u vragen of opmerkingen? Meld het ons! Email naar
grootswagers@heemschut.nl
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