BLIKOPENER
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.

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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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!
© 2017 Deze BLIKOPENER kwam tot stand dankzij een inspirerende brainstorm met Lara Boon, Iris Brandts, Gábor Kozijn, Sebastiaan van Niele,
Nadine van Tijn, Lennart Willems en Annelee Zomer, onder de bezielende leiding van Jan Willem Franken en Ruud de Voijs van Viltjesavond

