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INHOUD

• Project Kerk in het midden – wie, wat en hoe

• Aanpak project Kerk in het midden

• Eindproduct van Kerk in het midden: preview

• Trajectvoorbereiding

• Ideeën en concepten

• Communicatie



WIE, WAT en HOE



Kerk in het midden is een Platteland Plus project, 
met subsidies van de Vlaamse overheid en 

de provincie Oost-Vlaanderen

WIE, WAT en HOE



WIE, WAT en HOE

Kerkenbeleidsplannen tegen 2017





Begeleidingstraject
Binnen het project geen 

realisatie van 
herbestemming

WIE, WAT en HOE



Participatie lokale 
gemeenschap

Gemeenschap 
formuleert voorstellen, 

niet het projectteam

WIE, WAT en HOE



Kerk in het midden
SAMEN 
zoeken naar 
een nieuw of extra gebruik





Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk
Overslag (Wachtebeke)

PROJECTAANPAK



Sint-Petruskerk
Dikkelvenne (Gavere)



PROJECTAANPAK



Eindresultaat:
Kerk in het midden - toolbox

Een toekomstpad voor je kerk?

PROJECTAANPAK



Voorbereiding Ideeën Concept en uitwerking

Ken je kerk Vraag inwoners ideeën Laat het concept zien

Vorm een kopgroep Maak een stevig concept Zet de eerste stappen

Laat het thema leven

Het toekomstpad voor je kerk

EINDPRODUCT



Voorbereiding Ideeën Concept en uitwerking
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EINDPRODUCT



Trajectvoorbereiding



Trajectvoorbereiding



Trajectvoorbereiding

Wie neemt de beslissingen?

- Kerkbestuur
- Gemeentebestuur
- Bisdom
- Andere

Validatie ervan



Trajectvoorbereiding

Elke (lokale) situatie is anders…

Maatwerk op basis van specifieke 
kenmerken van kerk en dorp



Trajectvoorbereiding

Informatie





Trajectvoorbereiding



Trajectvoorbereiding
Kopgroep vormen 
(belanghebbenden/stakeholders)



Trajectvoorbereiding
Kopgroep vormen 
(belanghebbenden/stakeholders)

- In kaart brengen
- Verschillende mate van betrokkenheid?
- Evolueert



Trajectvoorbereiding

Doel van Kerk in het midden?

- Idee(ën) voor de toekomst van het 
kerkgebouw

- Gemeenschap rond het kerkgebouw
- Draagvlak vergroten



Trajectvoorbereiding

Participatie: weten waar je aan begint …



Trajectvoorbereiding

Co-creatie… 



Doelen 
stellen en 
opvolgen …



Voorbereiding Ideeën Concept en uitwerking

Ken je kerk Vraag inwoners ideeën Laat het concept zien

Vorm een kopgroep Maak een stevig concept Zet de eerste stappen

Laat het thema leven

Het toekomstpad voor je kerk

Ideeën en concepten



Geef je idee of verhaal…

Ideeën en concepten



Ideeën en concepten

Detail van traject toekomstverkenning



Ideeën en concepten

Detail van traject toekomstverkenning



Ideeën en concepten

Concept(en) uitwerken



Ideeën en concepten

Concept(en) uitwerken



Ideeën en concepten

Concept(en) uitwerken



Ideeën en concepten

Concept tonen…
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Het toekomstpad voor je kerk

Communicatie



Communicatie

Communicatie en Informatie

- Trajectverloop
- Randinformatie
- Blijvend aandacht voor 

doorheen hele traject
- Betrokkenheid  



Communicatie

Start with a …



Communicatie

Startmoment voor grote publiek



PILOOTKERKEN

Startmoment



Communicatie

(Rand)animatie… 



Communicatie

(Rand)animatie… 



Communicatie

Toonmoment





Voorbereiding Ideeën Concept en uitwerking
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Voorstelling 

Kerk in het midden - toolbox

27 november 2020

Wordt vervolgd…



Vragen?




