open churches
VERSLAG: EVALUATIE VAN DE DAG VAN DE OPEN KERKEN
VAN 5 JUNI 2011
Dit jaar hebben meer dan 350 gebouwen hun deuren geopend tijdens dit feestelijk weekend. Bedankt voor jullie
talrijke reacties die ons toelaten een uitgebreide evaluatie te maken van deze Dag van de Open Kerken.
Bijna 200 kerken hebben een evenement georganiseerd; meer dan de helft van de deze deelnemers was geen lid van
de Stichting, maar heeft wel actief bijgedragen aan het succes van deze dag. Voor wat de leden betreft: zij die geen
speciaal programma voorzien hadden, hebben meestal toch geleide bezoeken voorzien.
Enorm veel vrijwilligers hebben zich geëngageerd voor het welslagen van deze dag. In sommige parochies stond er
een bijzonder grote ploeg klaar voor de ontvangst van de bezoekers!
De programmabrochure werd goed onthaald. Proficiat aan alle deelnemers die het onthaalmateriaal van de Stichting
Open Kerken aangevuld hebben met eigen affiches en flyers, of die op andere manieren lokale publiciteit hebben
gemaakt. Hun inspanningen hebben zich vertaald naar hogere bezoekersaantallen. Samenwerking met de gemeente
of met de dienst toerisme werkte zeer goed, vooral bij de organisatie van de circuits.
Een algemene opmerking: de media zou meer aandacht moeten besteden aan dit evenement, zoals bij de Open
Monumentendag.
SOORTEN EVENEMENTEN
Concerten (56)

AANTAL ACTIVITEITEN PER DEELNEMER
3 activiteiten (29)

Feestelijke vieringen (40)
Glaasje van de vriendschap (21)

4 activiteiten (16)

Divers (21)

5 activiteiten (3)
6 activiteiten (1)
7 activiteiten (1)

Opendeurdag (6)
Kerk in de bloemen (5)

Tentoonstellingen (55)

2 activiteiten (71)

Circuits (66)

1 activiteit (64)
Geleide bezoeken (121)

De meest voorkomende activiteiten waren de geleide bezoeken, die aan de parochianen de kans gaven om de
verborgen schatten van hun kerk te ontdekken. Circuits, concerten en tentoonstellingen blijven eveneens de klassieke
succesnummers. Vele parochies hadden voor deze dag ook een feestelijke viering georganiseerd.
Sommigen vonden het jammer dat ze niet op zoek gegaan waren naar andere mogelijke partners, of ontdekten
geïnteresseerde partners te laat. Zij hebben zich voorgenomen om geïnteresseerde partners te betrekken bij
volgende edities van de Dag van de Open Kerken. Jullie algemene beoordeling is grotendeels zeer positief, wat ons
veel plezier doet.
We zien jullie graag terug voor de vijfde feesteditie van de Dag van de Open Kerken op 3 juni 2012.

•

•

•

Stichting Open Kerken Stichting van openbaar nut NN 0886.645.326 Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel
Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden info@openkerken.be www.openkerken.eu Tel : 0498-84 20 26

•

•

•

