
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tienray
In Tienray is jaren gewerkt aan een plan 
om van de huidige kerk, die tevens 
bedevaartkerk is, een multifunctionele 
accommodatie voor o.a. de Tienrayse 
verenigingen te maken. Dit plan is 
helaas niet doorgegaan. Inmiddels zijn 
er nieuwe en concrete plannen voor 
een duurzame en toekomstbestendige 
ontmoetingsplek. Welke lessen wil 
Tienray ons meegeven?

Vortum-Mullem
De Sint Corneliuskerk werd met een 
feestelijke heropening in juni 2018 
omgedoopt tot ‘MFA Knillus’ nadat 
de betrokken vrijwilligers in het 
dorp vele duizenden manuren in de 
voorbereiding en verbouwing gestoken 
hadden. Wat waren de succesfactoren? 
Wat zouden de initiatiefnemers de 
volgende keer anders doen?

Norbertuswijk Horst
Het sluiten van de Norbertuskerk 
in 2011 was voor de mensen die 
opgegroeid waren in de wijk een 
pijnlijke beslissing. Des te fijner was het 
bericht dat de gemeente het gebouw 
overkocht voor de plaatsing van een 
basisschool en dat er ook ruimte 
kwam voor een ontmoetingsplek voor 
wijkbewoners. Het Huis van de Wijk is 
inmiddels een begrip. Wat heeft het 
sluiten van de kerk de wijk opgeleverd?

Voor meer informatie, neem 
contact op met VKKL via 
info@vkkl.nl of 0475-202036

In steeds meer dorpen en wijken wordt er volop 
nagedacht over de toekomst van het kerkgebouw. 
Bezoekersaantallen lopen terug, (energie)kosten lopen 
op. Aan de andere kant zijn de mensen wel gehecht aan 
hun, vaak beeldbepalende, kerkgebouw. 

Waar begin je? Hoe begin je? Welke spelers zijn  
betrokken? Veel staat beschreven in ons boekje 
 “De kerk is toch van de gemeenschap?”. 

Donderdag 3 november gaan we met een bus op 
bezoek bij drie dorpen die met de herbestemming 
van hun kerkgebouw aan de slag zijn gegaan. Doel 
is om kennis op te halen, geïnspireerd te raken en 
met elkaar informatie uit te wisselen. Ook een Duitse 
delegatie reist met ons mee. Lunch is inbegrepen, 
voor deelnemers zijn er geen kosten aan deelname 
verbonden. 

Uitnodiging bustour: 

‘Een nieuwe 
functie voor 
onze kerk?’
Donderdag 3 november 2022

Startpunt:  Kloosterstraat 3,  
 5865 AA Tienray  
 (achter de kerk) 
Ontvangst:  09.30 uur, start 10.00 uur
Einde programma:  17.00 uur

Aanmelden:
https://www.vkkl.nl/bijeenkomsten/ 
vooraankondiging-bustour-herbestemde- 
kerkgebouwen  
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