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Geachte leden van de Raad, 

 

Namens een flink aantal kerken en levensbeschouwelijke organisaties in de gemeente 

Bloemendaal, bevelen wij van harte het rapport Kerk & Visie: Een strategische kerkenvisie voor 

een duurzame toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente Bloemendaal bij U aan. 

 

Op initiatief van en met financiering door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

is er landelijk een traject uitgerold om op gemeentelijk niveau met religieuze organisaties in 

gesprek te gaan, over de toekomst van kerkelijke organisaties, waar het hun met name hun 

gebouwen betreft. Gebouwen die in dorpen en steden vaak beeldbepalend zijn, maar ook een 

maatschappelijke waarde en functie hebben. Daarnaast zijn ze niet zelden ook van emotionele 

betekenis. Het behoud ervan is in dorpen en steden een belangrijke en mooie 

verantwoordelijkheid.  

 

Religieuze organisaties, zoals kerken, zullen in de toekomst vaak niet meer in hun eentje 

beheerder, bewoner en gebruiker van deze gebouwen kunnen zijn. Toenemende 

ontkerkelijking, met alle ook financiële gevolgen van dien, zijn daaraan debet.  

 

Het ministerie heeft daarom burgerlijke overheden willen stimuleren om samen met kerken en 

andere religieuze organisaties hierover na te denken: hoe valt er gezamenlijk te anticiperen op 

het verlies van een kerkelijke functie van gebouwen? Hoe behouden we de kenmerkende 

gebouwen in het dorpsbeeld en hoe borgen we de veelal sociale en maatschappelijk functie van 

het gebouw?  

 

Ook in onze gemeente Bloemendaal zijn op initiatief van het gemeentebestuur dergelijke 

gesprekken gevoerd. Het waren levendige en stimulerende gesprekken onder deskundige 

leiding van mensen van ICSadviseurs B.V. Zwolle en Ellen Severijnse namens de gemeente. 

Onze burgemeester was mede door zijn aanwezigheid op twee van de bijeenkomsten een warm 

pleitbezorger voor deze gesprekken.  

 

Accenten in deze gesprekken waren: het bevorderen van nadere kennismaking en 

samenwerking van de religieuze organisaties, gezamenlijke bezinning op de maatschappelijke 

functies van kerken, het uitwisselen van expertise op het gebied van gebruik en verduurzaming 

van de gebouwen. De gemeente Bloemendaal gaf aan het belangrijk te vinden dat in elke kern 

zoveel mogelijk tenminste één gebouw voor een ‘gemeenschapsfunctie’ behouden kan blijven. 
Vanuit de religieuze genootschappen werd gesteld dat waar kerkgebouwen ruimtes zijn voor 

gemeenschapsvorming en bezinning, het zaak is om te zoeken naar hoe de gebouwen in de 

toekomst deze functie van samenhang en verbinding nu voor de gehele dorpsgemeenschap 

zouden kunnen blijven vervullen.   

 



Voor U ligt het rapport Kerk & Visie: Een strategische kerkenvisie voor een duurzame toekomst 

van de kerkgebouwen in de gemeente Bloemendaal, dat inventariseert, analyseert en 

toekomstperspectieven biedt.  

 

Als betrokkenen bij dit  bijzondere traject, met dit rapport als uitkomst, willen wij ons 

committeren aan de uitvoering ervan, met het oog op duurzaamheid, ontmoeting en welzijn. 

Wij vragen aan uw Raad om ons hierin te ondersteunen en een vervolg van het proces te 

faciliteren en dit onderdeel te laten worden van gemeentelijk beleid. 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerken en religieuze en levensbeschouwelijke organisaties 

in de gemeente Bloemendaal1, 

 

 

 

 

ds. Niek Scholten, Aerdenhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: het Rapport Kerk & Visie: Een strategische kerkenvisie voor een duurzame toekomst 

van de kerkgebouwen in de gemeente Bloemendaal. 

                                                      
1 Aan de gesprekken hebben vanuit de kerken en religieuze en levensbeschouwelijke organisaties deelgenomen 

afgevaardigden van: Vrij Katholieke Kerk, PKN Bloemendaal, De Nieuwe Kring Aerdenhout, PKN Adventskerk 

Aerdenhout, PKN ’t Trefpunt Bennebroek, R.K. Parochie Vogelenzang, R.K. Parochie Bennebroek, R.K. Parochie 

Bloemendaal, De Kapel Bloemendaal. 


