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Tijdens de zonovergoten, zesde editie van de

Open Kerkendagen schitterden alle kleuren van

ons religieus erfgoed! Zo’n 500 gebedshuizen

openen het eerste weekend van juni hun

deuren. Op meer dan 300 plaatsen werden er

ook kleurrijke evenementen georganiseerd.

Zo’n 65000 bezoekers lieten zich bekoren door

ons prachtige, religieuze patrimonium.

Stichting Open Kerken dankt in de eerste plaats

de talloze vrijwilligers die tijd noch moeite

spaarde om hun erfgoed op een feestelijke

manier in de kijker te zetten. Bekijk ons online fotoalbum voor enkele sfeerbeelden!

Lokale organisatoren kunnen nog tot 30 juni het evaluatieformulier invullen.

Afspraak op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 voor de zevende editie van de

Open Kerkendagen met als thema ‘Herinneringen aan 14-18’. 

Open kerkendagen 2013: Verslag Open Kerken op TV

Onze voorzitter, Marc Huynen, was te

zien in een uitzending over religieus

toerisme op La Une (RTBF). Hij stelde

er de filosofie van ‘open kerken’ en de

werking van onze stichting voor.

Uitzonderlijke reclame dus voor al

onze Open Kerken! Je kan de

uitzending opnieuw bekijken op de

website van de RTBF.

WWW.RTBF.BE

BEKIJK HIER ENKELE SFEERFOTO'S EVALUATIE: OPEN KERKENDAGEN 2013

Onze voorzitter, Marc Huynen, sprak begin juni over het werk van onze Stichting op

een conferentie in Swansea (VK) georganiseerd door de Church of Wales. Ook in Wales

bestaan interessante initiatieven om kerkgebouwen te ontsluiten, maar jammer

genoeg zijn ze vooral lokaal en dus weinig gekend door het grote publiek. Men mist

er een gezamenlijke aanpak. 

Het idee is dan ook ontstaan om naast een regionaal logo, de open kerken ook te

verzamelen onder een Europees logo dat garant staat voor een kwaliteitsvol onthaal:

vaste openingsuren, verwelkoming, informatie… 

De Europese organisatie 'Futur for Religious Heritage' erkent het goede werk van onze

Stichting en wilt graag samenwerken aan een Europese website voor open kerken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

Conferentie Wales

WWW.FUTURERELIGIOUSHERITAGE.EU

http://www.eglisesouvertes.be/uploads/2%20juin%202013/JEO-2013-Photos.pdf
http://www.surveyshare.com/s/AQAIMAB
http://www.rtbf.be/video/detail_en-quete-de-sens?id=1832338
http://www.futurereligiousheritage.eu


Kerk in de kijker

De bijzonder kleurrijke Sint-Stefanuskerk

van Hoeselt werd recent helemaal ge -

restaureerd. Voor de restauratie was de kerk

alleen toegankelijk voor de eredienst, maar

toen de laatste werkman de kerk verlaten

had, besliste de kerkraad om de deuren

voortaan elke dag open te zetten.

De mooiste voorwerpen staan tentoon -

gesteld in een veilige schatkamer. Een

onthaal tafel met folders en infofiches zorgt

ervoor dat bezoekers de belangrijkste

bezienswaardig heden en verhalen niet

missen. 

De vrijwilligers van de Sint-Stefanuskerk

zorgden bovendien voor een mooi en divers

programma voor de Open Kerkendagen.

Hun inzet werd op prijs gesteld door de

talrijke tevreden bezoekers.

Bovendien is er ook aandacht voor mede -

gebruik: de nabijgelegen school houdt er

binnenkort haar proclamatie en er is ook een

vergaderruimte beschikbaar. Op deze manier

krijgt het kerkgebouw opnieuw haar

vertrouwde taak van ‘sociale ruimte’,  een

ontmoetingsplaats voor de gemeenschap,

helemaal in de filosofie van ‘Open Kerken’. 

Agenda Zoektocht : zondag 6 oktober 

Zoektocht: In de voetsporen van onze

voorouders in La Roche en Ardenne.

Op zondag 6 oktober nodigt Stichting Open

Kerken je uit voor een zoektocht in de regio

van La Roche-en-Ardenne. Het parcours voert

je langs de verschillende dorpjes rond La

Roche en laat je kennismaken met enkele

uitzonderlijke kerken en kapellen. In de

voetsporen van de voorvaders van deze streek

bezoek je ook enkele kerkhoven.
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Tijdens de Open Kerkendagen lanceerde de

Stichting Open Kerken haar eigen erfgoed -

routes! Deze routes kwamen er dankzij twee

plattelandsprojecten (PDPO) en bevinden zich

in het Limburgse Haspengouw en in het Oost-

Vlaamse Waas- en Scheldeland. 

Zeven fietsroutes en twee autoroutes leiden je

langs het religieuze erfgoed in deze prachtige

regio’s. Aan de hand van enkele merkwaardige

verhalen keer je terug naar de tijd van de

volksdevotie en de grote bedevaarten.

Fietsen tussen open kerken Fotowedstrijd

Als m
uren konden spreken…

Heel wat kerken en kapelletjes zijn vele eeuwen

de geschiedenis kwamen dorpelingen er de m

hun leven vieren (de geboorte van een 

trouwdag), maar ze kwamen er ook afsch

(groot)ouders, vrienden, buren… Ze kwa

van hun dierbaren smeken, of baden er vo

zochten er bescherming in tro
ebele tij

ook zijn grootste geheimen en miss

pastoor. Beeld je maar eens in dat dez

Op ontdekking in het Sc

De Stichting Open Kerken creë

verrassende Schelde- en Waa

heen het fascinerende lands

en bossen leiden. U vindt 

op onze site www.openk

mobiel of regent het p

suggestie voor een au

Deze

Ker

d

Een kerk is ee
n

een gemeenschappelijk

voor b
ewoners e

n bez
oekers, e

en r

voor i
edereen

 die on
s erf

goed wil on
td

Religieus

rond

Wet

MYSTERIEUS 

Religieus erfgoed 

rondom 

Lokeren

FIETSROUTE

open kerk
en

HELSE OORLOG-HEMELSE VREDE

©
To

er
is

m
e 

Sc
he

ld
el

an
d

©
Toerism

e Scheldeland

Als muren

Heel wat kerk

de geschiede

hun leven 

trouwdag),

(groot)oud

van hun di

zochten e

ook zijn 

pastoor. B

Op on

De Stic

verras

doorh

riviere

fiets

‘Kerk

onz

Een kerk is e

een gemeen

voor bewone

voor iederee

Religieus erfgoed 

rondom 

Temse & Hamme

FIETSROUTE

open kerken

H E I L I G  H A R N A S  

Rel

Dend

HEE

Religieus erfgoed rondom Alden Biesen

open kerken
HEERSERS EN HEIL IGEN

3 FIETSROUTES • 1 AUTOROUTE

p

O
De
be
ch
geb
en k
hun

Deze rout
Dit betek
bezoeken 
zonder d
vrijwilligers
elke open k

WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.OPENKERKEN.EU

“Als ik het verhaal in woorden kon
vertellen hoefde ik niet met een
camera te sjouwen” (Lewis Hine,

Amerikaans socioloog en fotograaf )

Wanneer? 1 juni tot 31 augustus 2013

Voor wie? Iedereen! Zowel

professionelen als hobbyfotografen.

Hoe? Door max. 3 foto’s in te sturen

samen met jouw inschrijvingsformulier.

Waar wacht je nog op?

• Deze zomervakantie: Meer dan 270 open kerken

verwachten je!

• 1 juni - 31 augustus 2013: Fotowedstrijd ‘Erfgoed in

kleur’

•  6 oktober 2013: Zoektocht ‘In de voetsporen van

onze voorouders in de regio La Roche en Ardenne’

• 31 mei & 1 juni 2014: Open Kerkendagen! Begin

alvast te brainstormen over je programma want voor je

het weet gaan de inschrijvingen van start! Het thema

voor deze zevende editie: ‘Herinneringen uit 14-18’. 

http://www.openkerken.be/default.asp?structureID=173
http://www.openkerken.be/default.asp?structureID=183
http://openkerken.eu/church_detail.asp?n=sint-stefanus&churchID=695
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Lidmaatschap 
Lidmaatschap verenigingen

Vanaf nu kunnen ook verenigingen lid worden van

Stichting Open kerken. Met een jaarlijks lid -

maatschap kan je onder meer gratis deelnemen aan

onze studiedagen, en word je opgenomen als

Partner op onze website.

3-daagse uitstap Afscheid Catherine Dewulf

Op 30 juni neemt Catherine Dewulf afscheid van Stichting Open Kerken. Zeven jaar

lang bemande zij ons secretariaat en was ze de eerste ‘hulplijn’ voor al onze leden. We

bedanken haar voor het prachtige werk dat ze geleverd heeft en wensen haar veel

plezier met haar toekomstige reisplannen!

Catherine Keustermans, u niet onbekend (verantwoordelijke Open Kerkendagen)

neemt de fakkel van haar over. Je kan ons nog steeds bereiken op het algemene e-

mailadres info@openkerken.be of je kan Catherine rechtstreeks contacteren via

c.keustermans@openkerken.be. 

Je kan ons ook opbellen op het nummer 0487 70 46 06. 

Vernieuw je gastenboeken !
Wist je dat je als lid van Stichting Open Kerken gratis

gastenboeken kan bestellen (excl. verzendkosten)?

We bieden je zowel een mooi notitieboek als een

tekenboek voor kinderen. Zijn je gastenboeken vol,

geef ons dan een seintje via info@openkerken.be.

Via deze gastenboeken leer je jouw bezoekers beter

kennen: van waar komen ze? Waar zijn ze naar op

zoek? Wat zijn hun indrukken? 

Gastenboeken 

Kortrijk
In de nissen achter het koor van de Gravenkapel

(ca. 1370) staan verschillende heiligen afgebeeld:

H. Blasius, H. Agatha, H. Johannes de Doper en H.

Nicolaas van Myra. De onthaalploeg van de Onze-

Lieve-Vrouwkerk is op zoek naar de link tussen

deze heiligen. Wie kan hen helpen om dit mysterie

op te lossen? Alle suggesties zijn welkom!

Mysterie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk

Het comité van de fietsersgrot in Klein-

Sinaai organiseert tussen 25 en 28

oktober 2013 een 3-daagse trip naar

Labastide d’Armagnac. De fietsersgrot

Notre-Dame des cyclistes in La Bastide

d’Armagnac in de  Landes is namelijk het

grote voorbeeld voor Klein-Sinaai.

Sint-Truiden Op donderdag 16 mei

tekenden 70 deelnemers present voor

de jaarlijkse studiedag van Stichting

Open Kerken. Ditmaal waren we te gast

in het wondermooie museum ‘De

Mindere’ en het achterliggende klooster

van de minderbroeders. De hele dag

stond in het teken van ontsluiting en

valorisatie van religieus erfgoed. 

Alle documenten zijn terug te vinden

op onze website.

Groene gids: herziene uitgave

Ecokerk en Stichting Open Kerken sloegen de handen in elkaar voor de herziene editie

van de ‘Groene Gids voor Gebedshuizen’. Deze gids is een leidraad voor 

de verantwoordelijken van religieuze gebouwen, de

kerk  fabrieken en de gemeenten om de ecologische

voetafdruk van hun activiteiten en gebouwen te ver -

kleinen. Zo kunnen zij samen een belangrijke bijdrage

leveren aan een duurzame toekomst. Laat je inspireren

door de succesverhalen van anderen en maak van je kerk

een echte ‘Eco-kerk’.

GROENE GIDS voor gebedshuizen

open kerken

Verslag studiedag

Stichting Open Kerken 

zoekt extra vertaler NL/FR > DE

Open kerken • Eglises ouvertes
Offene Kirchen • Open churches

Guestbook

Je dessine mon église • Ik teken mijn kerk 

I draw my church • Ich zeichne meine Kirche 

Drawing : Manon & Cédric

E u r o p e e s  L a n d b o u w f o n d s  v o o r  P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g :  E u r o p a  i n v e s t e e r t  i n  z i j n  p l a t t e l a n d

WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.OPENKERKEN.EU

Stickers 
Nieuw voor onze leden in het gamma

promotiemateriaal : stickers met 

het logo ‘open kerk’ speciaal voor

signalisatie borden. Stuur een mailtje

naar info@openkerken.be met het

gewenste aantal.

WWW.OPENKERKEN.EU

I Like Open Kerken

Word fan en volg onze Open Kerken

op de voet.

WWW.FACEBOOK.COM

http://openkerken.eu/default.asp?structureID=174
http://www.openkerken.be/default.asp?structureID=180
https://www.facebook.com/pages/Open-Kerken-Eglises-Ouvertes-Open-Churches/162973533713092
http://www.openkerken.be/church_detail.asp?n=onze-lieve-vrouw-onbevlekt-ontvangen&churchID=1057



