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DAG VAN DE OPEN KERKEN
Zondag 6 juni 2010
De Dag van de Open Kerken is
het culturele rendez-vous geworden van de eerste zondag van juni.
Het is tevens de feestelijke startdag van de actie Open Kerken in heel het land. 300 kerken, aangesloten bij de
Stichting Open Kerken of niet, nemen eraan deel.
De stichting verzamelt op die manier niet alleen de vaste kerkgangers maar ook anderen: de totale lokale
gemeenschap die haar erfgoed koestert, plus vreemde bezoekers die een rondrit, met de fiets of met de auto,
individueel of in groep, origineel willen inkleuren. Op de startdag vinden concerten plaats, gidsbeurten, lezingen,
tentoonstellingen, allemaal gedragen door het enthousiasme van de plaatselijke vrijwilligers. Zij laten u op
feestelijke wijze kennismaken met pareltjes van het kerkelijk kunstbezit die soms zelden uit de kast worden
gehaald. Bepaalde gemeenten werken dit jaar samen om een circuit tussen de open kerken aan te bieden.
Het volledige programma is beschikbaar op de viertalige site www.openkerken.be .
Een affiche is beschikbaar in de rubriek ‘Pers'.
De site geeft verder een overzicht van de 230 kerken, van verschillende godsdiensten, die lid zijn van de Stichting
en die van mei tot september de deuren openen voor bezoek.
Vanaf 27 mei zal de allernieuwe website van Open Kerken on line gaan. Hou het in de gaten. Het is de moeite waard.
Elke Belgische provincie kent, in dorpen en steden, een rijk monumentaal en kunstenaanbod dat niet langer
verborgen mag blijven. Daarom is de Dag van de Open Kerken zo beloftevol. Het is een cultureel ingeklede
uitnodiging om op 6 juni, en op de daaropvolgende maanden, kennis te maken met kleine en grote, steeds even
verrassende, schatten van bij ons.
U kunt ter plaatse ook de nieuwe editie meenemen van de kaart met deelnemende kerken Open Churches –
Belgium 2010, gedrukt op 75.000 exemplaren.
Programma: www.openkerken.be • Info: gsm 0479/92 36 25
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