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De Dag van de Open Kerken was een groot succes. Meer
dan 35.000 bezoekers trotseerde het slechte weer.
In het bijzonder kerken die samenwerking hadden
gezocht met andere verenigingen en scholen konden
op grote belangstelling rekenen. Enkele deelnemers
open kerken
werden verrast door meer dan 500 bezoekers. Over het
Volledig programma op
www.openkerken.eu
algemeen waren zowel de bezoekers als de deelnemers
zelf zeer tevreden over de Dag van de Open Kerken.
Gemiddeld kon men ter plaatse rekenen op 4 à 8
vrijwilligers. De media-aandacht van ons evenement
was eerder beperkt, ondanks een handig persdossier en een persconferentie. De
resultaten van de evaluatie bij de deelnemers kan je nalezen op
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Dag van de Open
Kerken in Canada
In de provincie Québec werd dit jaar
voor de eerste keer een Dag van
de Open Kerken georganiseerd. In
Montréal openden veertien gebedshuizen hun deuren voor het grote
publiek met verschillende evenementen. Zij konden rekenen op zo’n
2000 nieuwsgierigen. Gezien het grote
succes zullen alle gebedshuizen van de
provincie Québec uitgenodigd worden
voor de volgende editie op 2 juni 2013.
Meer info op
WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX.QC.CA/

Volgende afspraak
op zondag 2 juni 2013!

Zomertip: fietsen langsheen open kerken
Wist je dat verschillende open kerken verbonden zijn met een fietsroute? In Assenede
volg je bijvoorbeeld een route van 41 km tussen vijf kerken. De brochure kan je
downloaden op onze website. In de O.L.V. Onbevlektkerk (’s Gravenjansdijk) loopt
bovendien nog heel de zomer een prachtige tentoonstelling over de zeven
sacramenten vroeger en nu.
WWW.OPENKERKEN.EU
De Sint-Anna-ten-Drieën kerk (AntwerpenLinkeroever) is dan weer de eerste Vlaamse
fietskerk en vertrekpunt van de Scheldekerken-fietsroute (49 km). Heel de zomer
lang zijn er ‘s zondags optredens van jonge
organisten in samenspel met andere
muzikanten of zangers. Er loopt ook een
tentoonstelling over het oeuvre van glaskunstenaar Jacques Loire.
WWW.ANNA3.BE

Subsidies
De Stichting Open Kerken ontving 7000
euro van de Provinciale Dienst Cultuur
om de open en gastvrije kerken in
Vlaams-Brabant uit te rusten met een
nieuwe gevelplaat voorzien van een
QR-code en speciale chip (NFC) voor
smartphones. Via de code en de chip
krijgen bezoekers met een smartphone
toegang tot een beschrijving en foto’s
van de kerk en van enkele interessante
elementen in en rond het gebouw. Alle
informatie is beschikbaar in vier talen:
Nederlands, Frans, Duits en Engels.
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Dit gebeurt bij u…
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Sint-Gorgoniuskerk
XVIII • Rococo

RELIEKEN
De reliekenkast met relieken van Sint-Odwinus en
Sint-Gorgonius. Deze kerk is de enige kerk in ons land
met Sint-Gorgonius als patroonheilige. Hij stierf
een marteldood rond de jaren 304. Sint-Odwinus
was priester in Hoegaarden, tweede helft Xde eeuw.

HOOFDALTAAR
Het hoofdaltaar werd geschilderd door Balthazar Beschey
(1708-1776) en stelt Christus aan het kruis voor. Onder het
kruis staan jezuïetenheiligen. De kruisweg werd geplaatst
in 1882 en is van de hand van Henri Redig, stadsarchitect
van Lier en broer van toenmalig pastoor Aloysius Redig.

GLASRAMEN
Glasramen werden regelmatig vervangen na
beschadiging door storm of oorlogen. In 1882 liet
pastoor Redig een reeks nieuwe glasramen plaatsen.
Meestal werden ze betaald met schenkingen van
parochianen wiens naam men kan terugvinden op
de ramen. Ze stellen afbeeldingen voor van
Sint-Gorgonius en de XII Apostelen.

CRYPTE
De grote steen voor het altaar geeft toegang tot de
crypte die bestaat uit een gang over de volledige
breedte van de kerk. In de 2 rijen van 20 nissen
bevinden zich de graven van notabele inwoners
van Hoegaarden. In 1804 werd vastgesteld
dat verschillende grafkelders beschadigd waren.

PALMEZEL
Achteraan in de toren bevindt zich de schatkamer waar
verschillende beelden uit Hoegaardse kerken bewaard
worden. Het beeld van Jezus gezeten op een ezel dateert
waarschijnlijk van rond 1520. Deze palmezel wordt in de
processie op palmzondag gedragen door het Genootschap
van de XII Apostelen. De oprichting en de statuten van
dit Genootschap dateren van 1631 wat erop wijst dat
de palmprocessie waarschijnlijk van veel vroeger dateert.

BIECHTSTOEL
Het houtwerk werd grotendeels vervaardigd door
meubelmaker Jean Philippe Stockmans terwijl het
beeldhouwwerk op de biechtstoelen, preekstoel en
orgelkast van de hand zijn van beelhouwer Dupaix.
Het gestoelte in het koor vooraan in de kerk is
afkomstig uit de abdij van Opheylissem (Hélécine).

De huidige Sint-Gorgoniuskerk, opgetrokken in rococo (Louis XV) stijl op de plaats waar
voordien een romaanse kerk uit de Xde of XIde eeuw stond, werd gebouwd naar de
plannen van de Leuvense archtitect Jacques A. Hustin en op 8 september 1759 ingehuldigd. Aan de buitenzijde van de toren bevindt zich een cartouche met chronogram
waarop verwezen wordt naar het feit dat de realisatie van deze kerk tot stand kwam dank
zij de financiële steun van toenmalige welstellende boeren-brouwers uit Hoegaarden.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.

met de steun van

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.
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In de grote Sint-Germanuskerk van Tienen is enorm veel te zien. Binnenkort vinden
bezoekers de hoogtepunten van de kerk gemakkelijk terug dankzij de plattegrond met
foto’s op de nieuwe onthaaltafel. Ook in buurgemeente Hoegaarden weet men wat
gastvrijheid is: in de Sint-Gorgoniuskerk staat sinds kort een nieuwe onthaaltafel met
infoplaat.
Ook in de Sint-Ulrikskerk van Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek) en in de Sint-Martinuskerk
van Overijse komen binnenkort twee gloednieuwe onthaaltafels. Dankzij een QR-code
is de inhoud ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

OK 053100

Kerk in de kijker
L’église de la Sainte Vierge, Chaussée-NotreDame. Op de Dag van de Open Kerken kon je in deze
kerk een uniek schouwspel waarnemen: het hele
interieur vormde het toneel van een spectaculaire
bloemententoonstelling. Het thema van deze expo
was gastronomie en dus werden er talrijke gerechtjes en gastronomische taferelen
gepresenteerd, waarbij alles volledig uit bloemen en planten werd vervaardigd. Het
pronkstuk was de verjaardagstaart voor de vijfde verjaardag van de Stichting Open Kerken.
Het massaal opgekomen publiek stak haar bewondering niet onder stoelen of banken.
Deze kerk toont ons dat je met de nodige dosis creativiteit en ‘durf’
wel degelijk een enthousiast publiek in je kerk krijgt.
Daarnaast werd het hele gebouw recent voorzien van nieuwe
verlichting. Dit leverde niet alleen een grote besparing op, maar
ook veel extra sfeer. Dankzij een stevige opkuisbeurt waarbij enkel
de mooiste stukken erfgoed behouden bleven, worden bezoekers
nu ontvangen in een sobere, rustgevende en warme kerk.

Ecokerk
Onlangs werden 48 zonnepanelen geïnstalleerd op het platte dak van de StAnna-ten-Drieënkerk in AntwerpenLinkeroever. Het vermogen van deze
panelen stemt overeen met het
verbruik van de kerk op jaarbasis. De
installatie verdient zich na minder dan
8 jaar terug door de uitgespaarde
elektriciteitskost en de groenestroomcertificaten. De pane len zijn niet
zichtbaar vanaf de grond dus het
uitzicht van het gebouw blijft onverstoord. De kerk heeft ook plannen om
het regenwater van op het dak onder
meer te recupereren voor de toiletten.
SINT-ANNA-TEN-DRIEEN.BE

WWW.OPENKERKEN.EU

Smartphone… op het kerkhof!
Niet alleen de open kerken worden uitgerust met QR-codes. In Gijverinkhove (Alveringem) wordt het
kerkhof van de Sint-Petruskerk sinds kort ontsloten met een QR-code om de individuele verhalen
achter de graftekens tot bij de bezoeker te brengen. Dit pilootproject, in samenwerking met iBeaken,
is een initiatief van kunsthistorica Annemie Havermans van vzw Epitaaf
IBEAKEN

Studiedag Open Kerken - Wetteren
Op 6 juni vond onze studiedag plaats onder de
titel "Kerkgebouw met toekomst?! Naar een
breed draagvlak voor ons religieus erfgoed.”
Deze studiedag had de bedoeling om concrete
ideeën en tips aan te reiken om de functie – en
het draagvlak - van onze kerkgebouwen te
verbreden. Uit de evaluaties blijkt dat veel
deelnemers met heel wat inspiratie weer naar
huis zijn gegaan. Missie volbracht dus! De
teksten en presentaties van deze studiedag
vind je binnenkort op onze website.
WWW.OPENKERKEN.EU

Kalender
September 2012:
start van de campagne voor de Dag
van de Open Kerken 2013. Alle leden
en deelnemers van de voorgaande
edities worden uitgenodigd om zich
opnieuw in te schrijven.
25 oktober 2012:
Studiedag “Comment valoriser son
église?” in het Centre des métiers du
Patrimoine de la Paix-Dieux in Amay.
2 juni 2013 :
Dag van de open Kerken
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