
 
Persbericht  
 

Adopteer een kerk  
 

Amersfoort 4 november 2015 – Op 6 november vindt de lancering van het initiatief ‘Adopteer een kerk” plaats. 

 

Steeds meer kerken verliezen hun oorspronkelijke religieuze functie. Volgens sommige berekeningen loopt dat aantal 

de komende 10 jaar op tot 2.000 stuks. Tegelijkertijd vertegenwoordigen deze kerken waarde. Voor de eigenaren, 

voor betrokkenen, omwonenden en vaak ook voor belangenvertegenwoordigers zoals erfgoedinstellingen en het 

openbaar bestuur. Het gaat daarbij zowel om economische waarde maar ook om culturele en emotionele waarde. 

 

BOEi heeft als herbestemmer van erfgoed al 20 jaar praktijkervaring met het herbestemmen van erfgoed en heeft 

ervaren dat vanuit de tijdelijkheid vaak definitieve herbestemmingen ontstaan maar bovenal dat door erfgoed in 

gebruik te houden het blijft  ‘leven’. Daarvoor is het nodig dat initiatiefnemers met ideeën voor gebruik van 

kerkgebouwen de kans krijgen om hun idee ten uitvoer te brengen.  

 

Partijen zijn er dus vaak bij gebaat dat deze kerken een tweede leven krijgen. Maar dat blijkt in de praktijk vaak 

uiterst moeizaam te verlopen. Het project ‘Adopteer een Kerk’ probeert hier op praktische wijze verandering in aan 

te brengen. 

 

 

Doel 

Het doel is een groep van initiatiefnemers bij elkaar te brengen die aan de slag gaat om de eigen kerk een (tijdelijke) 

bestemming te geven. Daarbij is het streven dat men van elkaar leert. Al werkende weg willen professionals (zoals 

Stadsherstelorganisaties en BOEi) die dit al eerder gedaan hebben  de bij de kerken betrokken eigenaren, 

projectverantwoordelijken en de betrokken gemeenschap helpen om het eigen handelen te professionaliseren 

 

De kennis die daarbij wordt opgedaan wordt publiekelijk gedeeld en via een platform voor iedereen beschikbaar 

gesteld.  

Het streven is om op deze manier een grotere groep mensen bekend te maken met- cq deskundig(er) te maken op 

het terrein van herbestemming van kerken en daarbij praktische handvaten aan te reiken. 

De lessen uit die praktijk zullen uiteindelijk leiden tot een praktische handreiking voor partijen die serieus aan de slag 

willen met het herbestemmen van een kerk. Een handreiking gebaseerd op de persoonlijke vragen en ervaringen 

vanuit de initiatiefnemers. 

 

Adopteer een Kerk is een initiatief van BOEI/BHRE in het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed dat 

wordt opgepakt door de samenwerkende agendapartners. Adopteer een Kerk wordt gelanceerd tijdens het 

symposium ‘Oude waarden en het Nieuwe handelen’ dat op vrijdag 6 november a.s. in de middag plaatsvindt in de 

Zuiderkerk in Hilversum. Het project wordt georganiseerd vanuit de Agenda Toekomst religieus Erfgoed door de 

stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de VBMK 

en BOEi. 

 

 

-------------- einde persbericht -------------- 

 

Voor meer informatie over BOEi en het initiatief Adopteer een kerk 

Sylvia Pijnenborg, adjunct-directeur BOEi en directeur BOEi religieus erfgoed  

T: 06 223 995 75 

E: s.pijnenborg@BOEi.nl 

www.boei.nl 

 

Voor meer informatie over Agenda Toekomst Religieus Erfgoed en het symposium: 

Mirjam Blott 

T 06 274 303 29 

E info@deculturelezaak.nl 

mailto:s.pijnenborg@BOEi.nl
mailto:info@deculturelezaak.nl


 
www.toekomstreligieuserfgoed.nl  

Voor meer informatie zie www.toekomstreligieuserfgoed.nl 

 

 

Over BOEi 

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed, religieus erfgoed en agrarisch 

erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar maar ook als adviseur. Het kan gaan om 

alle soorten gebouwen: van watertoren tot scheepswerf, van klooster tot herenboerderij. BOEi onderzoekt de haalbaarheid van 

herbestemming, voorkomt verval, restaureert, zoekt een passende functie en begeleidt nieuwe gebruikers, zodat het gebouw of 

complex behouden blijft. Zie ook www.BOEi.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders. 

 

Projecten van BOEi worden mede mogelijk gemaakt door:   
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