Uitnodiging bijeenkomst Kerkenvisies en Noordergraf
Donderdag 18 april 2019, Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis

inloop
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start ochtendprogramma

9:30

lunch en inloop middagprogramma

12:30

start middagprogramma

13:30

Een ochtend over de toekomst van religieus erfgoed en de mooie rol die een goede
kerkenvisie daarbij kan spelen.
Tijdens de middagsessie: een verdiepingsslag met betrekking tot het ontwikkelen van een
cultuurhistorisch - beleidsmatige strategie voor kerkhoven en begraafplaatsen.
Kansrijke scenario’s in de kerkenvisie
De minister van OCW stelt de komende drie jaar circa € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten voor
het opstellen van integrale kerkenvisies. Daarmee wil de minister bevorderen dat religieus erfgoed duurzaam
behouden blijft. Dat is niet voor niets. Veel kerkelijke gemeenten staan voor de vraag of ze hun vastgoed wel in
stand kunnen houden. En hoe moet dat dan? Herbestemmen of misschien een geschikte nevenbestemming
zoeken? De kerk multifunctioneel inrichten zodat ook andere geïnteresseerden gebruik kunnen maken van de
ruimte. Of is er misschien een partij die zorg wil dragen voor de vaak mooie en bijzondere gebouwen, als de
kerkelijke gemeente die last niet meer kan dragen. Hoe om te gaan met een kerkgebouw welke omringd wordt
door een kerkhof welke nog wel of al niet meer wordt gebruikt voor de lijkbezorging of andere activiteiten.
Soms moeilijke keuzes, maar wel keuzes die nu en in komende jaren zich zullen voordoen. Vooral in het Noorden
van het land, waar er naast minder kerkgang ook meer krimp en vergrijzing voorkomt. Des te belangrijker dat
wij hier in het noorden werken aan kansrijke scenario’s voor het religieus erfgoed. U gaat voorgelicht naar
huis, u weet alles over de kansen die een kerkenvisie biedt.

Doel van de bijeenkomst

Waarom het een goed idee is voor een gemeente om gebruik te maken van de mogelijkheid een kerkenvisie te
maken staat centraal tijdens de ochtend. De kerkenvisie wordt gezamenlijk ontwikkeld door gemeenten,
kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers. Op welke manier kun je dat aanpakken? Hoe kun je
een scenario maken waarmee de kerken binnen je gemeente -al dan niet herbestemd- een kansrijke toekomst
tegemoet gaan.
Kerkhoven vormen niet alleen een onderdeel van de kerkenvisie, ze zijn plaatsen van troost en herinnering. Ze
vertellen verhalen over de begravenen en daarmee over de wijk, stad of dorp. Het zijn groene longen in de
bebouwde omgeving, markante punten in het landschap. Kerkhoven en begraafplaatsen hebben grote
cultuurhistorische betekenis. Hoe we die betekenis kunnen laten groeien en wat kan daar qua bewustwording,
restauratie-ethiek en beleidvorming aan worden gedaan Deze aspecten staan centraal in de middagsessie en
daarbij vooral vanuit de gemeentelijke betrokkenheid.

Bijeenkomst is bedoeld voor
Gemeenteambtenaren (erfgoed, RO, planologie, leefbaarheid, groen, en sociaal domein) Vertegenwoordigers
van religieuze gemeenschappen, al dan niet met eigen vastgoed, erfgoed- en burgerorganisaties.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door
Steunpunt Erfgoed Drenthe, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed in
samenwerking met:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Informatieochtend Kerkenvisies)
Rijksuniversiteit Groningen, Erfgoedpartners, Landschapsbeheer Drenthe en Landschapsbeheer Friesland
(Kennissessie Noordergraf)

Locatie
Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76, 9364 PE te Nuis

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden

Aanmelding
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk op donderdag 11 april via onderstaande antwoordknop. Na
aanmelding ontvangt u het definitieve programma.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens deze –welhaast onvermijdelijk- inspirerende dag. Mocht u collega’s
weten voor wie deze bijeenkomst ook van belang is: deze uitnodiging mag breed in uw organisatie gedeeld
worden!
Met vriendelijke groet,
Rodina Fournell
Coördinator Steunpunt Erfgoed Drenthe
06-16748626
rodina@burostek.nl

