Verslag werkzaamheden 2020

zomermagazines
De voorbereidingen voor de zomermagazines Wal & Water, Zomer in Twente en Zomer in de
Achterhoek waren al in volle gang, toen in maart alle werkzaamheden werden stilgelegd vanwege de
coronamaatregelen. In april werd besloten dat we vanwege de onzekerheid m.b.t. versoepeling van de
maatregelen, de inmiddels extreem korte productietijd en het gegeven dat we vanwege de onzekere
situatie geen subsidies hadden kunnen aanvragen, voor deze zomer geen zomermagazines te
vervaardigen.
Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland
In juni 2019 diende onze stichting een plan in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te
Amersfoort voor de Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Nederland. Het plan viel in goede
aarde. Besloten werd om een pilot-project te organiseren in de provincies Overijssel en Gelderland om
te onderzoeken of hiervoor animo bestond bij plaatselijke kerkbesturen. De RCE en de beide
provincies financierden dit pilot-project. De voorpubliciteit voor de Verkiezing van de Meest Gastvrije
Kerk van Oost-Nederland ging in het najaar van 2019 van start.
De reacties vanuit de plaatselijke kerken in Oost-Nederland waren boven verwachting. 69 kerken
meldden zich aan voor deze verkiezing en ongeveer even veel vroegen meer informatie aan. Na
screening van de aanmelding op basis van objectief meetbare punten bleven er 20 kerkgebouwen over.
Hieruit koos een deskundige jury op 25 februari 5 kerkgebouwen per provincie. Deze zouden in het
voorjaar bezocht worden door een mystery guest en op 19 mei 2020 zou de uiteindelijke keuze van de
jury (en van de Publieksprijs) worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke verkiezingsbijeenkomst
in de Dorpskerk van Twello.
Ook hier gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. De mystery guest moest zijn bezoeken
uitstellen en de verkiezingsavond werd verplaatst naar het najaar en naar een andere locatie
(Dorpskerk van Voorst, waar meer ruimte voor bezoekers beschikbaar was). De zomerperiode bood de
mystery guest de gelegenheid de genomineerde tien kerkgebouwen alsnog te bezoeken en de
deskundige jury kwam op 22 september bijeen in Voorst om te bepalen welk kerkgebouw de
Hoofdprijs en welk kerkgebouw de Aanmoedigingsprijs zou krijgen. De winnaar van de Publieksprijs
was inmiddels ook bekend.
Op het laatste moment moest vanwege de coronamaatregelen ook de feestelijke verkiezingsavond in
Voorst worden afgelast en werd op 29 oktober een digitale verkiezingsavond georganiseerd, die live
kon worden gevolgd via de website www.gastvrijekerk.nl Voor de drie prijswinnaars waren
geldprijzen beschikbaar gesteld en was er landelijke en regionale publiciteit. Alle tien genomineerde
kerken kregen de beschikking over een eigen videopresentatie en een presentatie in het gezamenlijk
magazine. De reacties van de genomineerde kerken waren unaniem zeer positief.
Verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Nederland
Intussen werd de RCE en het WIDK-bestuur uitgenodigd om op 20 augustus, tijdens een bijeenkomst
in Vilsteren van alle Gedeputeerden met cultuur in hun portefeuille, al vast een presentatie van de
projectresultaten te verzorgen. Die werden met enthousiasme begroet en de aanwezigen waren van
mening dat deze pilot een landelijk vervolg moest krijgen. Hierdoor aangemoedigd begon WIDK dit
najaar alsnog aan een plan voor een landelijke verkiezing van de Meest Gastvrije Kerk van Nederland.
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