





 

Kerkenvisie 
“Burgerlijke gemeenten kunnen aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. In 
principe worden alle kerken uit de gemeente hierbij betrokken en komt de visie in 
samenspraak met alle betrokkenen tot stand”1. 
Tip: www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Kennis 
“Kennis over religieus erfgoed wordt ontwikkeld en aangeboden. Vanuit de 
Nationale Kerkenaanpak wordt gewerkt aan een kennisbank over alle 
kerkgebouwen in Nederland”1. 
Tip: http://geoplaza.vu.nl/cms/maps/291-kerkenkaart

Duurzaamheid 
“Er wordt geïnnoveerd op duurzaamheid voor religieus 
erfgoed. Daarmee kan worden bijgedragen aan het 
verlagen van de energierekening en het terugdringen van 
CO2”1. 
Tips: Laudato si’ van paus Franciscus & www.groenekerken.nl

Toegankelijkheid 
“De toegankelijkheid van kerkgebouwen wordt bevorderd. Zijn kerken 
vaker open, dan kunnen meer mensen genieten van religieus erfgoed”1.

Draagvlak 
“Door nieuwe generaties en niet-gelovigen in aanraking te brengen met de rijke 
betekenislagen van religieus erfgoed, willen we het draagvlak ervoor vergroten” 1. 

1 Bron: Nationale Kerkenaanpak

Kerkenvisies en de Nationale Kerkenaanpak 
Veel mensen vinden kerkgebouwen van groot belang. Een kerkenvisie kan helpen om die gebouwen een 
duurzame toekomst te geven. Gemeentes gaan daarmee aan de slag. Ook u kunt uitgenodigd worden door 
uw gemeente om in gesprek te gaan met andere kerkeigenaren en andere betrokkenen om te spreken over de 
toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. Bent u voorbereid?

De kerkenvisie is onderdeel van de Nationale Kerkenaanpak, deze heeft vijf 
onderwerpen. We bekijken ze met het geloof voorop.

Neemt uw gemeente contact met u op over 
een kerkenvisie?  
De vragen in het schema op de achterkant helpen u 
om u voor te bereiden als parochie op het gesprek. 

Laat u het ons weten als u in gesprek gaat?  
Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB) 
T  010-2815174 
E  bab@bisdomrotterdam.nl

Geloof voorop 
Het woord ‘Kerk’ houdt verband met het Griekse 
woord ‘Kurios’. Dat betekent ‘Heer’. Een kerk-
gebouw is op de eerste plaats het huis van God. 
Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk project’ van 
God en van de mens: door mensen in geloof 
gebouwd en aan God toegewijd. Een kerkgebouw 
doet veel mensen even stil staan bij hun relatie met 
God. Het kerkgebouw is ook een verwijzing naar de 
geloofsgemeenschap die er kerkt. De gelovigen zijn 
de levende stenen die samen de gemeenschap rond 
de Heer vormen. Bovendien is een kerk een teken 
van menselijk kunnen: voor God is vaak het 
mooiste nog niet mooi genoeg. 
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Wat weet u over uw 

kerkgebouwen? Historisch 
en bouwkundig? Is de 
informatie actueel en 

volledig?

Welke maatregelen voor 
verduurzaming kunt u op 

korte en lange termijn 
nemen?

Wat zijn de mogelijkheden 
om uw kerkgebouwen 

(gedeeltelijk) open te stellen 
en mensen te verwelkomen? 
Zijn hiervoor aanpassingen 
in het gebouw nodig? Welke 

inzet van vrijwilligers is 
nodig?

Wat zijn de mogelijkheden 
om mensen die niet in de 

kerk komen toch in 
aanraking te brengen met 

de bijzondere betekenis van 
uw kerkgebouw?

Wat is de toekomst van uw 
kerkelijke gebouwen 

(kerkgebouwen, pastorieën, 
etc.)? Denk aan zowel de 

kerkgebouwen die voor de 
eredienst bestemd blijven 
als de kerkgebouwen die u 

mogelijk moet 
herbestemmen.

Kerkenvisie Kennis Duurzaamheid Toegankelijkheid Draagvlak

Het kerkgebouw is een huis 
van gebed, gebouwd voor de 

eredienst. Ieder gebruik of 
(her)bestemming moet 

daarbij passen.

Kennis en ondervinding van 
het geloof zijn nodig om de 

oorsprong van een 
kerkgebouw te kunnen 

begrijpen.

De wereld als schepping 
 van God is ons 

gemeenschappelijk huis.  
Het (meer) duurzaam maken 
van de kerk getuigt van onze 

zorg voor de schepping.

De kerk als huis van God én 
mensen verdient het om als 

plek van geloof van betekenis 
te zijn in de samenleving  

van nu.

De geloofsgemeenschap in 
en rond het kerkgebouw 

heeft een missionaire 
opdracht: als netwerk van 

liefde bouwen aan een 
beschaving van liefde.


