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Studiedagen

Facelift voor onze website

Stichting Open Kerken organiseert dit jaar twee studiedagen
over hoe je gebedshuis optimaal open te stellen voor
bezoekers. Nederlandstaligen kunnen op woensdag 6 juni
terecht in CC De Poort in Wetteren.
De Franstalige studiedag vindt plaats op donderdag 25
oktober in het Centre des métiers du Patrimoine de la PaixDieux in Amay. Noteer deze data alvast in je agenda. Uiteraard
volgt er later nog meer informatie.

Agenda 2012
Een nieuw seizoen “open kerken” gaat weldra van start. Hierbij alvast enkele belangrijke data
om te onthouden:
•Eerste week van mei: al het promotiemateriaal wordt verstuurd.
•22 mei in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel):
- 11u: Persconferentie.
- 14u: Algemene Vergadering voor de leden van de vzw Open Kerken.
•3 juni: Dag van de Open Kerken (5de editie).
•6 juni: Studiedag in het Cultureel Centrum van Wetteren.
•15 juli: Deadline voor het insturen van het evaluatieformulier voor de Dag van de Open Kerken.
•15 september: Lancering van de campagne Dag van de Open Kerken 2013.
•25 oktober: Studiedag in het Centre des métiers du Patrimoine de la Paix-Dieux in Amay.

De startpagina van www.openkerken.eu
werd in een nieuw kleedje gestoken.
Belangrijk nieuws zal voortaan beter in
het oog springen. Onze evenementenkalender werd verplaatst naar de startpagina. Houd ons dus zeker op de
hoogte van je activiteiten. Bezoekers
krijgen ze immers direct te zien als ze
onze website openen!
WWW.OPENKERKEN.EU
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Dit jaar steken 42 nieuwe leden hun handen uit de mouwen om bezoekers op een gastvrije manier te laten kennismaken met
hun erfgoed. Voortaan op onze landkaart:

Sint-Ulrik (Dilbeek)
Sint-Walburgis (Antwerpen)
Onze-Lieve-Vrouw (Herent)
Sint-Martinus (Overijse)
Heilig Hart (Tienen)
Sint-Stefanus (Hoeselt)
Onze-Lieve-Vrouw (Jezus-Eik-Overijse)
Sint-Laurentius (Veltem-Beisem-Herent)
Sint-Mauritius (Bilzen)
Sint-Ursula (Eigenbilzen-Bilzen)
Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking (St-Truiden)
Sint-Theresia (Middelkerke)
Sint-Willibrordus (Middelkerke)
Onze-Lieve-Vrouw (Schore-Middelkerke)
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Sint-Niklaas (Slijpe-Middelkerke)
Sint-Laurentius (Middelkerke)
Sint-Theresiakapel (Middelkerke)
O.-L.-Vrouw Bezoek (Middelkerke)
Sint-Martinus (Avelgem)
O.-L.-V. en Sint-Eligius (Waarmaarde)
Sint-Amandus (Kerkhove-Avelgem)
Sint-Petrus (Outrijve-Avelgem)
Sint-Bavo (Merkem-Houthulst)
Sint-Catharina (Wachtebeke)
St-Pietersbanden en Berlindis (Grotenberge)
Sint-Martinus (Wortegem-Petegem)
O.-L.-V. Geboorte (Wortegem-Petegem)
Sint-Martinus (Schelderode-Merelbeke)

Sint-Niklaas van Tolentijn (De Pinte)
O.-L.-Vrouw Hemelvaart (De Pinte)
Sint-Willibrordus (Knesselare)
Sint-Adrianus (Adegem-Maldegem)
Sint-Martinus (Sint-Martens-Latem)
Sint-Theresia (Westende-Bad)
Saint-Paul (Luik)
Saint-Matthias (Flémalle)
Saint-Nicolas (Souxhon-Flémalle)
Saint-Loup (Namen)
Saint-Lambert (Bouvignes-sur-Meuse)
Saint-Firmin (Bonneville-Andenne)
Immaculée Conception (Jumet)
Saint-Julien (Ath)

Stichting Open Kerken • Stichting van openbaar nut • Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden • info@openkerken.be • www.openkerken.eu
Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel • NN 0886.645.326 • Open churches Foundation: 001-6036435-07

www.openkerken.eu • Nieuwsbrief 9 • April 2012

Dit gebeurt bij U…
open kerk

en

Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen

Sint-Urs
Eigenbil
ulakerk
zerplein
• 3740
Eige

De Heilige Ursula inspireert vrijwilligers tot gastvrijheid! De SintSint-Ursulakerk
Ursulakerk van Lanaken bestelde folders en een onthaaltafel met
infoplaat om hun bezoekersonthaal op te waarderen. De SintUrsulakerk van Eigenbilzen zal volledig uitgerust worden met
onthaaltafel, infofiches en folders!
In de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden staat sinds kort een
kersverse onthaaltafel met infoplaat. De Sint-Catharinakerk van
open kerken
Wachtebeke bestelde dan weer folders om bezoekers beter wegwijs te maken in hun
mooie kerk. Ook de Heilig Hartkerk in Tienen gaat goed van start : zij bestelde onmiddellijk een onthaaltafel. Dankzij QR-codes op al
het onthaalmateriaal is de inhoud ervan niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, Engels en Duits beschikbaar.
nbilzen

-Bilzen

1860 • Neogotiek

De glasramen
In de absis van het koor bevinden zich drie glasramen uit het
Brusselse atelier Carpronnier. Eén ervan werd geschonken door
koning Leopold I ter herinnering aan zijn bezoek aan de kerk in 1864.
Het glasraam met de aanbidding van het H. Sacrament in het
zuidelijke transept was een geschenk (1875) van Karel Loomans,
rector aan de Universiteit van Luik. Het komt uit het oudste atelier
van Nicolas van Roermond.
Aan de overkant siert een grissailleraam het noordelijke transept.
De meeste ramen in de zijbeuken, het doksaal en het koor zijn
afkomstig van het atelier Janssen-Stalins in Antwerpen.

Het altaar
In 2011 werd het nieuwe
podiummeubilair geïnstalleerd:
hoofdaltaar, lezenaar en stoelen.
De 3 x 4 balken die het altaarblad
dragen, symboliseren de 12
apostelen, de 4 balken van de
lezenaar de 4 evangelisten.

Reliekenschrijn
Op 27 november 1642 ontving de heer van
Pietersheim een aantal relieken van de H. Ursula,
afkomstig van de reliekenverzameling van
de Ursulakapel te Keulen. Sedert het einde van
de 19de eeuw worden ze tentoongesteld in
een geelkoperen, neogotisch reliekschrijn.

Grafsteen
In het noordelijk transept bevindt zich de
grafsteen van Hendrik de Merode en zijn
echtgenote Francisca. De echtelingen zijn liggend
afgebeeld met hun kwartierstaat (familiewapens).
Links op de scheiding van het koor en transept
bevindt zich een Romaanse doopvont.

De kruisweg
In 1898 werd de prachtige kruisweg van de
lokale schilder Jan Willem Rosier plechtig
ingewijd. Tussen de vele figuranten ontwaren
we zelfs zijn vrouw en beide dochters als de
wenende vrouwen. Peeters, schoonzoon van
de architect Jaminé, plaatste de doeken in
een mooie neogotische lambrisering, met
twee geïntegreerde biechtstoelen.

Preekstoel
Het meeste meubilair – waarschijnlijk ook de preekstoel –
is afkomstig uit het atelier Janssen-Hoeken uit Sint-Truiden.
Hij was een geschenk van dhr. Paulussen, toenmalige
voorzitter van de kerkfabriek. In 2011 is hij opnieuw op zijn
oorspronkelijke plaats in de kerk geplaatst.

De driebeukige, neogotische Sint-Ursulakerk van Lanaken werd gebouwd tussen
1860 en 1865. Ze heeft een verhoogde dwarsbeuk en een verhoogd koor. Alle
ruimten zijn overspannen door slanke kruisribgewelven. Het acanthusbladwerk dat
de pijlers bekroont, komt ook voor in de sluitstenen van de gewelven. Met een
opmerkelijk gevoel voor ruimtelijke wisselwerking is het koor aan weerszijden
geflankeerd door een koorkapel (O.L. Vrouw en St-Jozefkapel).
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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.

http://ochurch.mobi

Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.
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Kerk in de kijker
Sint-Salvator - Harelbeke
Deze unieke, classicistische kerk vierde in 2009 het
einde van haar restauratiewerken. Het resultaat is
een bijzonder atmosferisch interieur met veel
natuurlijk licht dat de talrijke kunstschatten volledig
tot hun recht laat komen. Ook de omgeving werd
helemaal opnieuw aangelegd zodat dit uitzonderlijk monument opnieuw schittert.
De kerk is elke dag toegankelijk voor bezoekers. Speciaal voor hen is er het tijdsvenster:
een touchscreen waarmee je kan zappen door het verleden van de kerk en van Harelbeke
aan de hand van digitale reconstructies, foto’s en verhalen.
De parochie heeft ook een uitstekende website waar
bezoekers alles over de geschiedenis van de kerk en haar
omgeving te weten komen, dit alles geïllustreerd met
mooie foto’s en een plattegrond. Er is zelfs een woordenboek waarin het gebruikte jargon wordt uitgelegd!
Kortom, een echte open en gastvrije kerk!
WWW.OPENKERKEN.EU

Begin mei brengt een koerier al het
onthaal- en promotiemateriaal tot bij
open kerken
de deelnemers van de Dag van de Open Kerken en de leden van Stichting
onthaal
Open Kerken. Nieuw dit jaar zijn badges voor de onthaalploeg. Niet
alleen handig voor de Dag van de Open Kerken, maar ook voor de onthaalploegen in onze
open kerken. Nieuwe leden in Vlaanderen en Brussel, die nog niet (min,) zijn aangesloten bij
Monumentenwacht, vinden hierover ook de nodige informatie in hun postpakket.

Persconferentie
Op 22 mei om 11u organiseert Stichting
Open Kerken een persconferentie in het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, om promotie te maken
voor de vijfde Dag van de Open Kerken en
om opnieuw de aandacht te vestigen op ons
groeiende netwerk van open en gastvrije
gebedshuizen in België. Ook al onze leden
zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Vind je moeilijk voldoende vrijwilligers
voor je open kerk? Vergeet niet dat er
buiten je geloofsgemeenschap ook
mensen geïnteresseerd zijn in erfgoed
en bereid zijn een handje te helpen.
Om jullie op weg te helpen, heeft de
Stichting een modelbrief opgesteld
voor het werven van vrijwilligers.
Interesse?
Mail naar info@openkerken.be

WWW.SINT-SALVATOR-HARELBEKE.BE

Promotiemateriaal voor open kerken

WWW.KIKIRPA.BE

Speciale tip

Algemene vergadering
De Algemene Vergadering van vzw
Open Kerken gaat door op dinsdag
22 mei om 14u in het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium
in Brussel. Elk lid kan maximum 2
vertegenwoordigers sturen. De
uitnodiging zit binnenkort in jullie
bus.
WWW.KIKIRPA.BE

Zes elementen
In 2012 zullen alle
open kerken gratis
een QR-code op hun
gevelplaat krijgen
(Nieuwsbrief 7 & 8).
Leden kunnen nu de
beschrijving van hun
kerk nalezen op
www.openkerken.eu
en eventuele veranderingen doorgeven via info@openkerken.be. Dit
zijn immers de teksten die bezoekers
te zien zullen krijgen op hun
smartphone. Je kan eveneens zes
interessante elementen (of verhalen)
van je gebouw, met een korte
beschrijving en een foto, opsturen aan
s.vanderzweth@openkerken.be. Wij
zorgen dan voor de vertalingen.

SPECIAL: 5de Dag van de Open Kerken 2012

Klokken vieren feest

Website

Vijf jaar open en gastvrije kerken, dat moet gevierd worden!
Heel wat deelnemende beiaarden zullen om 14u een
Happy Birthday spelen. De andere deelnemers vieren mee
door op hetzelfde tijdstip hun klokken feestelijk te luiden!

Recordaantal inschrijvingen!
Zo’n 500 kerken doen mee aan de Dag van de Open Kerken. Meer dan 350 kerken organiseren
een evenement. Alvast enkele originele blikvangers:
• Moderne kunst, muziek, dans en woord met Sacred Places op maar liefst 8 locaties in Leuven.
• Boekenweekend in de Keizerskapel in Antwerpen.
• Geleide bezoeken en een glaasje thee in de Fatih moskee van Beringen-Mijn, de eerste moskee
die deelneemt aan de Dag van de Open Kerken.
• Koetstochtjes nabij de St-Jan Baptistkerk in Schriek (Heist-op-den-Berg).
• Een kinderzoektocht in de St-Jan-Baptistkerk in Binkom (Lubbeek).
• Een blote voetenpad rond de 7 sacramenten in de St-Monulfus en St-Gondulfuskerk in Maasmechelen.
• Een concert met glazen muziekinstrumenten in de St-Gertrude kerk van Nijvel.
• Film, ballet, een concert, een wandeling en zelfs een jogging in de St-Martinuskerk van
Desselgem (Waregem).
• Een fietsroute tussen de maar liefst 5 kerken in Assenede.
• Een zoektocht en concert in de Notre-Dame kerk van Blécourt, over de Franse grens!
• Bloemenshow met het thema gastronomie met een grote verjaardagstaart voor Stichting
Open Kerken in Chaussée Notre-Dame.
Leden die zich niet inschreven met een activiteit, worden
verondersteld ten minste open te zijn van 10u tot 18u.
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Een intelligente affiche
De affiches van de Dag van de Open Kerken zullen een
geocode krijgen. Dit is een bijzondere QR-code. Als
bezoekers de code inscannen met hun smartphone,
krijgen ze op basis van hun locatie een lijst met alle
deelnemende kerken (en hun programma) in de
omgeving.

Op zondag

3 juni 2012

©lemmert.be voor Sacred Places

open kerken
Volledig programma op
www.openkerken.eu

http://openchurches.mobi
DOWNLOAD

reader@inigma.mobi

Workshops

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeer t in zijn platteland

Dankzij de samenwerking met Heemkunde Vlaanderen, Open Monumentendag en
Erfgoeddag kunnen de lokale organisatoren van de Dag van de Open Kerken deelnemen aan
verschillende opleidingsmomenten. Hierbij zullen verschillende thema’s aan bod komen die
nuttig zijn bij het organiseren van een publieksevenement. De eerste opleiding ging over het
gebruik van sociale media. De volgende reeks gaat over het maken en gebruiken van filmpjes.
We houden je op de hoogte!

Vanaf 1 mei krijgt elke deelnemende kerk
zijn eigen pagina op www.openkerken.eu.
Via een landkaart gaan bezoekers op zoek
naar activiteiten in de buurt. Via de
zoekmodule kunnen ze ook bepaalde
types van evenementen selecteren (een
concert, een tentoonstelling, een geleid
bezoek, wandel- en fietstochen, een
glaasje van de vriendschap...)

Tip: lokale promotie
De nationale promotie georganiseerd
door Stichting Open Kerken zet ons
religieus erfgoed op een positieve
manier in het daglicht. Een goede
lokale en regionale promotie is echter
onontbeerlijk. Verspreid alle affiches in
de buurt van je kerk, in de bibliotheek,
bij handelaars, bij de dienst cultuur, bij
de toeristische dienst toerisme, in
wachtzalen… Hetzelfde geldt voor de
programmabrochures. Misschien kan
je wel een lokale sponsor aantrekken
om flyers of een eigen brochure te
maken? Vergeet ook zeker de populaire
databank “Uit in Vlaanderen” niet. De
websites van heel wat gemeenten
putten rechtstreeks uit deze databank.
Je kan je activiteiten gratis invoeren
waarna ze dus heel breed verspreid
worden.
WWW.UITINVLAANDEREN.BE

