
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kort  
Space for Grace is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke 
geloofsgemeenschappen door innovatieve projecten te ondersteunen en te 
stimuleren. Het learning community-programma bestaat uit een achttal 
bijeenkomsten, gespreid over anderhalf jaar, met inspiratie, uitwisseling en 
verdiepende trajecten. Een aantal sessies zijn online. Daarnaast neem je deel aan 
externe evaluatie & monitoring. Je project kan solliciteren voor een stevige 
financiële bijdrage.  
Porticus werkt hiervoor samen met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, dat het 
innovatieplatform organiseert, met het Academisch Centrum Praktische Theologie 
van de K.U.Leuven en Hefboom vzw.  
Space for Grace vindt gelijktijdig plaats in Nederland en Duitsland. 
 
Innoveren is niet vanzelfsprekend 
Space for Grace gaat als innovatief netwerk verder op dezelfde weg, maar schakelt 
na twee jaar een versnelling hoger. Het aanbod van een innovatiecoach kan daar 
bij helpen. Want innoveren is niet vanzelfsprekend. Tijdens een eenmalige sessie 
wordt je idee verder uitgediept en scherper geformuleerd. Je gaat op zoek hoe een 
langere begeleiding door professionele procesbegeleiders geïntegreerd én begroot 
kan worden, of hoe de loonkost van vrijgestelde vernieuwers kan opgevangen 
worden. 

Space for Grace 
Stel je kandidaat voor de selectie van 2022!  

Deadline 19 december 2021 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag je verwachten? 
• De Space for Grace-community biedt een 
jaarprogramma van uitwisseling, inspiratie en 
versterking. In een achttal samenkomsten leer 
je van experts en van de andere initiatieven. 
Aan het eind van de cyclus heb je jouw project 
een flinke stap verder gebracht.  

• Evaluatie en monitoring door ACPT geeft je 
inzicht in je manier van werken, en laat zien 
waar de kracht en verbeterpunten liggen van 
het project en je team. Ook anderen kunnen 
hierdoor veel van je project leren.  

• Een eenmalige financiële bijdrage van om en 
bij de €30.000 euro vanuit Porticus België geeft 
je de mogelijkheid om je project op te starten 
of te verbeteren. 

FAQ 

Welke projecten komen niet in 
aanmerking?  
Verbouwingen, eenmalige evenementen of 
puur digitale projecten.  

Hoe lang mag het project duren?  

Het project kan meerdere jaren duren, maar 
actieve deelname aan de Space for Grace-
community duurt in principe één (werk)jaar. 
Ook de financiële bijdrage is eenmalig.  

Wie beoordeelt de aanvraag?  

Aanvragen worden beoordeeld door een jury, 
voorgezeten door Porticus en samengesteld uit 
representatieve vertegenwoordigers van de 
stakeholders. Dat betekent dat de contractuele 
voorwaarden van Porticus gelden, zoals een 
sociaal veiligheidsbeleid hebben, indien er 
kinderen of kwetsbare mensen betrokken zijn. 
Voorwaarden zijn te vinden op 
porticus.com/en/safeguarding.  

Ga naar www.spaceforgrace.be, download het 
aanvraagformulier en stuur dit uiterlijk 19 
december 2021 naar de projectcoördinator SfG 
voor het IPB 

Ik heb nog een andere vraag. Waar kan 
ik die stellen?  

Neem contact op met de projectcoördinator.  

Waarom Space for Grace?  
In veel katholieke geloofsgemeenschappen 
zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van 
waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit 
vorm te geven, en anderen zich verbonden te 
laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt 
veel creativiteit van de betrokkenen. Hoe kun 
je een vitale gemeenschap blijven of worden? 
Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods 
liefde te ervaren? Het is een zoektocht die 
vraagt om te experimenteren en te innoveren. 
Porticus vindt dit belangrijk vanuit haar eigen 
missie en visie.  

Wie zoeken wij?  
We zoeken enthousiaste mensen die vanuit of 
verbonden aan een geloofsgemeenschap bezig 
zijn met (het starten van) een innovatief 
project, dat bijdraagt aan de 
toekomstbestendigheid en vitaliteit van de 
gemeenschap. Mensen die de meerwaarde 
inzien van een netwerk zoals Space for Grace, 
mensen die nieuwsgierig zijn en openstaan 
voor evaluatie, en die samen met anderen hun 
project naar een hoger niveau willen tillen. We 
verwachten dat je als team van twee of meer 
personen aanwezig bent en actief meedoet aan 
de bijeenkomsten, en deelneemt aan de 
evaluatie. Je participeert in een netwerk dat 
anderen inspireert om ook op zoek te gaan 
naar vernieuwing.  

Wat zoeken wij?  
We zoeken projecten die patroon doorbrekend 
zijn, die aansluiten bij actuele maatschap-
pelijke vragen, die open staan voor een brede 
groep van belangstellenden, en die ook 
aandacht hebben voor geloof en spiritualiteit 
van de eigen vrijwilligers.  Wij dachten aan: • 
Een parochie die zich richt op kerkvernieuwing 
• Een religieuze gemeenschap waar mensen 
een tijdje kunnen wonen om zich persoonlijk 
te ontwikkelen • Een project dat kerk-zijn voor 
buurt en stad uitprobeert  • Een project dat 
zich specifiek richt op jongeren of 
duurzaamheid • … 


