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Dag van
de Open
Kerken
open kerken
Volledig programma op
www.openkerken.eu

Dag van de Open Kerken
De inschrijvingen zijn afgerond. Meer dan 370 kerkgebouwen
zullen op 5 juni hun deuren openen voor een groot publiek en op
meer dan 180 plaatsen worden er evenementen op touw gezet.

De schoonheid
van ons erfgoed
zal U bekoren

Enkele tips bij de organisatie:
• Promotie gaat best in samenwerking met de dienst toerisme
cultuur van je gemeente
• Verspreid de affiches en programma’s
• Maak de lokale pers warm voor je evenement
• Vermeld de Dag van de Open Kerken aan het einde van de mis
• Op de dag zelf: creëer een gastvrije sfeer en neem een open houding aan
Het programma en de deelnemende kerken vindt u vanaf 10 april op onze website.
TENTOONSTELLINGEN

RONDLEIDINGEN

CIRCUITS

OPEN KERK

CONCERTEN

Studiedag « Open en gastvrije kerken »
Ben jij ook betrokken bij het ontsluiten van ons religieus erfgoed ? Dan moet je op 7 april
zeker afzakken naar Het Gasthuis in Aarschot voor de studiedag “Open en gastvrije kerken.”
De lezingen zullen je stof tot nadenken geven terwijl je dankzij de workshops met heel wat
praktische en gebruiksklare tips weer naar huis gaat. Inschrijvingen (tot 31 maart) en meer
informatie: m.vanlooy@openkerken.be.
INFO & INSCHRIJVING

Een nieuw seizoen Open Kerken
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de landkaart Open en Gastvrije kerken 2011. Leden
mogen de postpakketten met onder meer de nieuwe landkaarten, de gastenboeken en
de affiches van de Dag van de Open Kerken eind april (na Pasen) verwachten.

Bouwen
aan een ecokerk
Ecologie is meer dan een modewoord.
De zorg voor onze aarde is een taak die
in de eerste plaats bij onszelf begint.
Ook religieuze gebouwen en de
activiteiten er rond hebben een
ecologische voetafdruk. De Stichting
Open Kerken biedt dit jaar voor de
eerste keer een Groene Gids aan. Deze
gids wil in de eerste plaats aanzetten
tot nadenken over hoe het beter kan.
Hij zal binnenkort gratis te downloaden zijn van op onze website.

Nieuwe leden (01/10-02/11) We verwelkomen de enthousiaste vrijwilligers van :
• Sint-Petrus en Pauluskerk • 8906 Elverdinge -Ieper
• Sint-Gertrudiskerk • 9320 Wetteren
• Sint-Pieterskerk • 3621 Rekem-Lanaken
• Heilig Grafskapel • 3770 Riemst
• Eglise Notre-Dame de Blécourt • F 52300 Blécourt
• Eglise des Saints-Antoine et Catherine • 4000 Liège
• Collégiale des Saints-Martin et Hadelin • 4600 Visé
• Eglise Sainte-Julienne • 4800 Verviers
• Eglise Notre-Dame des Récollets • 4800 Verviers

• Eglise Saint-Pierre • 5640 Saint-Gérard
• Eglise Saint-Nicolas • 7070 Le Roeulx
• Eglise de la Vierge • 7063 Chaussée N-D
• Eglise du Sacré-Cœur de La Croyère • 7100 La Louvière
• Eglise Notre-Dame de la Compassion • 7100 Haine Saint Paul
• Eglise Saint-Jean-Baptiste • 7110 Houdeng-Aimeries
• Eglise Saint-Géry • 7110 Houdeng-Goegnies
• Eglise Saint-André • 7521 Chercq
• Eglise Saint-Pierre • 7543 Mourcourt
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De zon
schijnt in Crisnée

Dit gebeurt bij U…
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
HH. Konstantijn en Helena
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De apsis in het Heiligdom
Op de muur van de apsis, achteraan, binnen het
Heiligdom, ziet de toeschouwer een grootse fresco
van de Moeder Gods van het Teken, die symbool
staat voor de Kerk. Zij is de verbinding tussen
hemel en aarde. Op deze icoon, heeft de Moeder
Gods in gebedshouding, de twee armen geheven,
met het Jezuskind afgebeeld in een medaillon.

De iconostase of iconenwand
Bij intrede in het orthodox kerkgebouw, wordt de
toeschouwer onmiddellijk getroffen door het meest typische:
de iconostase of iconenwand, die het "heilige der heiligen"
van het "schip" van de kerk afscheidt. De iconostase is het
symbool van de scheiding tussen de goddelijk en menselijke
wereld. Als de centrale ingang wordt geopend worden de
twee werelden verenigd. Deze iconostase werd vervaardigd
uit lindehout in een atelier in Thessaloniki in Griekenland.
Ze werd volledig met de hand gesculpteerd!

Koorstoelen
In de kapel staan houten koorstoelen,
waaronder de bisschopstroon en aan de
overkant de antitroon voor een religieuze
eregast. Een gedeelte daarvan is gemaakt
door leerlingen van het VTI van Diksmuide
(eiken stoelen gemaakt naar een 19deeeuws model van het klooster van Simonos
Petra op de Athosberg). Het overige deel is
vervaardigd in Thessaloniki (Griekenland).

Icoon van de HH. Konstantijn en Helena
Een icoon wordt door de orthodoxe gemeenschap vereerd als
een heilig voorwerp en maakt integraal deel uit van de eredienst.
Links ziet men de icoon van de Heiligen Konstantijn en Helena,
de patroonheiligen van deze kerk. Deze Heiligen dateren van de
Onverdeelde Kerk en worden bijgevolg door alle christenen vereerd.
Deze Heiligen herinneren ons enerzijds steeds aan het Kostbaar
Kruis en anderzijds aan de grote hoofdstad van de Orthodoxie,
Konstantinopel, de zetel van onze Oecumenische Patriarch.

De orthodoxe parochie van Brugge werd opgericht in 1995 onder de bescherming van de
Heiligen Konstantijn en Helena. Deze parochie behoort toe tot het Aartsbisdom van België
binnen de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel.
Tot 2007 gebruikte de orthodoxe gemeenschap de kleine benedenruimte van het voormalige
passantenhuis. Eind 2007 nam de orthodoxe parochie van Brugge haar intrek in de vroegere
Sint-Jooskapel. De archieven geven 1449 op als bouwdatum van deze kapel. De buitengevels
zijn in 2005-2006 gerestaureerd en in 2007-2008 bracht de orthodoxe gemeenschap zelf de
decorelementen aan, met behoud van de oorspronkelijke kunstwerken van Sint-Joos.
De orthodoxe parochiegemeenschap in Brugge onthaalt alle orthodoxe christenen van de
regio: Grieken, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen en Belgen.

De fresco’s
De Russische kunstenaar Yaroslav Dobrynine van de
iconenschool van Moskou heeft hier meer dan een
jaar aan het werk geweest om de schilderingen met
de rijke, typische iconografie te realiseren.
Links vooraan ziet u de fresco van het grote feest van
Pinksteren waar de twaalf apostelen vervuld werden
door de Heilige Geest met vurige tongen.
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U komt nu binnen in het huis van God.
Neem de tijd en ga zitten.
U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.

open kerken

www.openkerken.be • www.eglisesouvertes.be • www.openchurches.be • www.offenekirchen.be

Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.
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De grote luchter of “polyeleos”
In het midden van de kerk zien we de grote luchter of
‘polyeleos’ genaamd. Op bepaalde momenten tijdens
de liturgische vieringen wordt deze dan ook krachtiger
aangestoken en soms zelf weinig of helemaal niet.
Deze luster is gemaakt uit massief koper en heeft een
totaal gewicht van 160 kg. Rondom de luster zijn er
zestien iconen aangebracht. Zo hebben we als we de
kerk binnengaan vooraan de Christus icoon met links
de Moeder Gods en rechts de H. Johannes de Doper. Ook de twaalf apostelen zijn
afgebeeld en tenslotte de dertiende apostel Matthias als plaatsvervanger van Judas.

De Orthodoxe Heiligen Konstantijn
en Helenakerk (Brugge) liet folders
maken van hun prachtige kerk.
Daarnaast kunnen bezoekers het
interieur voortaan ook ontdekken
met behulp van infofiches in vier
talen.

oners,
hap,
landsc
r de bew
nt in het ningsteken voo
richtpu
k is een appelijk herken ereen...
een ker
eensch
voor ied
een gem ruimte open
een

WWW.OPENKERKEN.BE

WWW.ORTHODOXIE-BRUGGE.ORG

Plattelandsprojecten
in Limburg en Oost-Vlaanderen
In 2010 reageerde de Stichting Open Kerken op een oproep voor projecten in het kader van
plattelandsontwikkeling. Het PDPO project dat begin 2010 van start ging in Vlaams-Brabant zal
een vervolg kennen in Limburg en Oost-Vlaanderen. Er worden subsidies vrijgemaakt die het
netwerk van open en gastvrije kerken moeten vergroten en versterken. Nieuwe leden kunnen
rekenen op een verlaagd inschrijvingsgeld. Daarnaast worden onthaaltafels, infofiches en
folders ook financieel
ondersteund.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Kerk in de kijker
In Antwerpen-Linkeroever bevindt zich al jaren een zeer enthousiast lid van het netwerk
van Open Kerken. Binnen in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk worden bezoekers professioneel en gastvrij onthaald met behulp van onthaaltafels en infofiches. Er worden ook
regelmatig diverse concerten en tentoonstellingen georganiseerd.
Vanaf de zomer 2011 is de kerk de
eerste Vlaamse “fietskerk” waar
bezoekers kunnen picknicken in open
lucht en hun fiets veilig kunnen weg
zetten (een afvalcontainer, drinkbaar
water en toilet zijn beschikbaar). Aan
de kerk zal ook de “Schelde-kerkenroute” vertrekken: een fietstocht die
langs beide oevers van de Schelde tot
in Rupelmonde leidt. De kerk wordt
trouwens ook verhuurd voor allerlei
activiteiten.
WWW.OPENKERKEN.BE

WWW.ANNA3.BE

De kerken van Kemexhe en Crisnée zijn
sinds kort uitgerust met zonnepanelen.
De gemeente verhuurt de daken aan
een energiemaatschappij.
Gedurende de eerste vijf jaar betaalt de
huurder hiervoor een vast bedrag per
maand. Vanaf het zesde jaar krijgt de
gemeente de opbrengst van de groene
stroom. De “Groene Stroom certificaten”
blijven wel van de energiemaatschappij.
WWW.LAVENIR.NET

Bijzondere tips
• T i j d e n s h e t to e r i s t i s c h e s e i zo e n
passeren er niet alleen gelovigen.
Zorg er voor dat iedereen zich welkom
voelt. Een kleurrijke kindertafel
waaraan de allerkleinsten kunnen
tekenen in de gastenboeken terwijl
hun ouders de kerk bezoeken fleurt
het interieur
op, toont uw
gastvrijheid
en hoeft niet
veel te kosten.

• Zijn er in uw gemeente nog andere
bezienswaardigheden te zien? Waarom
niet samenwerken? Verras bezoekers
met de schoonheid van je regio:
informeer over andere attracties en
monumenten. Een positief beeld van
je regio zal zich immers vertalen naar
meer bezoekers.
• Informeer omwonenden over de
periode waarin de kerk open zal zijn
en bezorg hen een telefoonnummer
waarop ze terecht kunnen wanneer
ze onregelmatigheden vaststellen.

Kerk gezocht
Verschillende artiesten voelen zich aangetrokken tot kerkgebouwen omwille van hun
akoestiek en bijzondere sfeer.
Denkt u er aan een concert te organiseren in uw kerk? Leg uw oor dan alvast eens te luister
bij AmoRRoma (www.majesticstudio.be) of Ishtar (www.ishtar.be).
Deze akoestische ensembles spelen originele traditionele en middeleeuwse muziek die de
luisteraars laten wegdromen naar een tijd van ridders, jonkvrouwen en kastelen.
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