
INNOVATIECHARTER SPACE FOR GRACE 

 

“We moeten de comfortabele pastorale norm van 
‘men heeft het altijd zo gedaan’ achter ons laten. 

Ik nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn 
bij dit noodzakelijk herdenken van de doelstellingen, 

de structuren, de stijl en de methoden 
van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen.” 

 

Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 33 

 

Verwoord innovatiespiritualiteit, van jezelf en van de geloofsgemeenschap. 

Leer van anderen en wissel ervaringen uit. 

Combineer hoofd, hart en handen. 

Neem tijd, wees geduldig en tegelijk nieuwsgierig. 

Besef de urgentie. 

Luister naar diverse stemmen, ga in dialoog. 

Ga voor de synthese, niet voor het compromis. 

Durf vragen stellen. 

Wees fier én kritisch. 

Koester wrijving en spanning. 

Gebruik de opportuniteiten die zich aandienen. 

Verlaat de oude categorieën en de gebaande wegen. 

Zoek expertise waar ze te vinden is, schakel professionals in. 

Mislukken hoort erbij. 

Vertrouw. 

 

 

 

 

 



Oorsprong van dit Charter 

De deelnemers aan het tweede learning community traject formuleerden aan het begin van hun 
traject enkele concrete leerdoelen. Aan het einde van het traject werden de antwoorden en 
ontdekkingen verzameld (zie website). Een van de clustergroepen formuleerde een ‘klein manifest 
voor vernieuwing’. Hieruit werd het idee van een ‘innovatiecharter’ geboren. De bovenstaande tekst 
brengt inzichten samen uit alle learning communities van Space for Grace tot nu. Het gedachtegoed 
van prof. Matthias Sellmann is nooit veraf (zie ‘Parochie van de toekomst. Zeven uitdagingen’, 
Halewijn, 2021). 

 

Gebruik van dit Charter 

Dit charter bevat prikkelende aanbevelingen om zelf aan de slag te gaan met innovatieve projecten 
om je geloofsgemeenschap te vitaliseren en toekomstbestendig te maken. De volgorde van de 
aanbevelingen is willekeurig, en je hoeft niet met allemaal aan de slag. Enkel de eerste aanbeveling 
over de innovatiespiritualiteit moet altijd meegenomen worden.  

Een charter met aanbevelingen op zich is natuurlijk niet voldoende. Op de website van Space for 
Grace – maar ook op vele andere plekken – zijn vele inspirerende voorbeelden te vinden. Het Space 
for Grace programma blijft ook in de toekomst projectoproepen lanceren en learning communities 
organiseren. Het programma biedt ook begeleiding aan door innovatiecoaches (zie website), niet 
enkel voor geselecteerde projecten. 

 

 

“Vernieuwing is het resultaat van een blijvende dialoog 
tussen de eigen identiteit en de toegankelijkheid ervan. 

Inclusief denken en ruimte voor meerzinnigheid zijn hiervoor essentieel. 
De opdracht is om verder te schrijven aan de identiteit 

zodat ze relevant blijft in de context waarin ze aanwezig is.” 
 

(Sint-Michielsbeweging, Labyrinth, Luisterend oor(d), Xenner,  
en Anne Vandenhoeck, Klein manifest voor vernieuwing, 2021) 

 

 

 


