
Een toekomst voor kerken en kloosters vereist de betrokkenheid 
van de volgende generatie. Het is straks immers aan hen om de 
gebouwen voor de toekomst te bewaren.
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Wees
  openhartig

VERTEL EEN OPRECHT VERHAAL

Tenslotte
Zorg dat u digitaal te vinden bent. Een website, Facebook of Instagram account  is tegenwoordig belangrijker dan uw postadres. 

Dat is gewoon de nieuwe werkelijkheid. Maar zoals blijkt uit bovenstaande tips: fysieke ontmoeting is minstens zo belangrijk. Dus zet uw deur open!

Als u de kerk een plek van betekenis 

wilt laten zijn voor de nieuwe generatie 

dan start dit met het vertellen van een 

eerlijk verhaal. Eerlijkheid bijvoor-

beeld over het feit dat u een probleem 

heeft: er komen regelmatig te weinig 

bezoekers en er zijn daardoor te weinig 

inkomsten. Veel  

jongeren weten dat oprecht niet. 

Eerlijkheid is ook geboden over het 

feit dat u de nieuwe generatie hard 

nodig heeft. Maar wees gewaarschuwd: 

jongeren hebben een ingebouwde 

bullshit-meter. Door een onecht verhaal 

kijken ze zo heen. Dus treed hen met 

een open geest tegemoet. 

Ga de   

dialoog
aan

ZOEK DE VRAAG OP

Om jongeren bij uw opgave te betrek-

ken moeten zij zich verbonden voelen 

met uw kerk. Die verbondenheid is niet 

langer vanzelfsprekend. Sterker nog, 

sommige jongeren ervaren een bezoek 

aan een kerk als het binnendringen van 

andermans wereld. En dat schrikt af. 

Verbinding creëert u door de dialoog 

aan te gaan. Het gaat niet alleen om wat 

u te bieden heeft; het gaat vooral om 

de vraag bij anderen. Co-creatie is het 

toverwoord: bedenk het niet voor hen, 

maar pak het samen op. Verspil geen 

tijd en geld aan het ontwikkelen van een 

app omdat u denkt dat jongeren dat 

graag willen. Laat ze zelf vertellen waar 

ze behoefte aan hebben.

De kerk als plek van   

waarde
VERBREED EN VERDIEP

Uw kerk is van oudsher een gebedshuis, 

maar kan ook andere waarden vertegen-

woordigen. De kunst is om de waarde die 

u al kent te verbreden en te verdiepen. 

Onderzoek samen met jongeren wat die 

waarden zijn: de geschiedenis, de verha-

len, de kunst, de akoestiek, de hoogte, 

de stilte, de ligging, het orgel etc. 

Het expliciet maken van deze waarden 

geeft extra betekenis aan uw gebouw. Ze 

bieden bovendien aangrijpingspunten 

voor andersoortige ontmoetingen en de 

kans om aansluiting te vinden bij de vra-

gen waar jonge mensen mee bezig zijn. 

Veel jongeren hechten aan thema’s als 

duurzaamheid, gezondheid, authentici-

teit en lokale productie. Verbind uw kerk 

aan deze maatschappelijke waarden, in 

de taal van het hier en nu.

De kerk als plek van   

verbinding
BRENG BINNEN NAAR BUITEN  

Het is de kunst om niet af te wachten, 

maar er op uit te trekken en verbinding 

te leggen met partijen die actief zijn 

buiten de kerk. Ga in gesprek met de 

lokale sportclub, muziekvereniging of 

toneelclub, de scouting, bibliotheek, 

scholen of opleidingsinstituten, zake-

lijke verenigingen, de schouwburg of 

de VVV. 

Laat jongeren zelf vertellen waar zij 

behoefte aan hebben en onderzoek 

samen of uw kerkgebouw hier een rol 

in kan spelen. Een stilteplek om rustig 

te studeren? Een repetitieruimte met 

geweldige akoestiek? Een podium 

voor optredens? Ongetwijfeld hoort u 

verrassende ideeën waar u zelf niet op 

gekomen zou zijn.

De kerk als plek van   

ontmoeting
HAAL BUITEN NAAR BINNEN

Niemand vraagt om een gebouw; mensen 

vragen om een plek om anderen te ont-

moeten. Of om een plek om activiteiten 

in te ondernemen. Van oudsher is een 

kerk ook een forum of marktplaats waar  

mensen samenkwamen. De kerk als  

middelpunt van het dagelijks leven. 

Jongeren moeten het gevoel krijgen dat uw 

kerk een plek is waar iets gebeurt; waar iets 

te beleven valt. Bied hen de gelegenheid 

om die activiteiten zoveel mogelijk zelf te 

organiseren. Dat kunnen ook heel goed 

tijdelijke activiteiten zijn die op hun beurt 

weer tot onverwachte ontwikkelingen kun-

nen leiden. Durf te vragen, te onderzoeken 

en te experimenteren. 

Hoe kunt u, als eigenaar of beheerder, jongeren tussen de 18 en 
30 jaar actief betrekken bij uw kerkgebouw? Een gesprek met 
die jongeren leidde tot vijf invalshoeken om uw blik te openen.  
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