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Open Kerkendagen op 1 en 2 juni 2013
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Voor de zesde keer op rij nodigt Stichting Open Kerken alle
gebedshuizen uit om hun deuren wagenwijd open te zetten
tijdens de Dag van de Open Kerken. We overtreffen echter
de feesteditie van 2012 door er een heel feestweekend van
te maken. “Erfgoed in kleur” is het thema van de Open
Kerkendagen die deze keer plaatsvinden op zaterdag 1 juni
en zondag 2 juni. Houd dus zeker je mailbox in de gaten,
want weldra worden alle uitnodigingen verstuurd. Onze
vernieuwde inspiratiegids staat boordenvol ideeën en tips
om er een onvergetelijk evenement van te maken.
Inschrijven kan online op onze website vanaf 1 november.

Een QR-code
voor alle open kerken
Alle open kerken kregen een persoonlijke QR-code die weldra op alle gevelplaten te zien zal zijn. Bezoekers met
een smartphone krijgen via deze code
toegang tot een beschrijving en een
foto van de kerk. Wil je weten hoe dit
allemaal praktisch in zijn werk gaat?
Surf dan snel naar onze website.
WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.OPENKERKEN.EU

Workshop: Tentoonstellingen voor beginners
In samenwerking met verschillende partners organiseert
Stichting Open Kerken een gratis workshop over het
maken van een tentoonstelling. Scenograaf Ward Denys
laat je kennismaken met de verschillende stappen van het
organiseren van een boeiende erfgoedtentoonstelling.
Begrippen zoals concept, content en design hebben na
deze workshop geen geheimen meer. Deze workshop is
bestemd voor starters. Enige voorkennis is dus niet vereist.
Je krijgt een pak inspirerende voorbeelden waar je nadien
onmiddellijk mee aan de slag kan. We organiseren één
workshop per provincie tussen 17 en 25 oktober.

Fotowedstrijd

WWW.OPENKERKEN.EU

Speciale tip: beveiliging
Ecclesiastical, de grootste verzekeraar van Anglicaanse kerken in het Verenigd Koninkrijk,
gebruikt al jaren het synthetisch DNA als afschrikmiddel voor dieven. Het gebruik ervan is
zelfs één van de polisvoorwaarden. Men markeert waardevolle voorwerpen met een
vloeistof die haast onzichtbaar opdroogt. Deze vloeistof bevat een code die uniek is voor
elke kerk. De markering is enkel zichtbaar onder UV-licht. Door deze unieke code kan een
dief aan een diefstal gelinkt worden. Belangrijk is wel dat elk voorwerp geregistreerd
wordt in een databank en dat men in en rond het gebouw stickers aanbrengt die dieven
waarschuwen dat de kerk beveiligd is met synthetisch DNA. Dat dit criminelen afschrikt is
onder meer bewezen in Dendermonde, waar men een daling van 66% vaststelde in het
aantal woninginbraken. Geïnteresseerden kunnen
WWW.SDNA.BE
in België hun licht opsteken bij SDNA.

Om de overgang van een Open Kerkendag naar een Open Kerkenweekend te
vieren, organiseert Stichting Open
Kerken een fotowedstrijd met als thema
“Erfgoed in kleur.” Zij die de prachtige
kleuren van ons religieus erfgoed het
best weten vast te leggen, worden
beloond met een mooie erfgoedprijs.
De foto’s kunnen opgestuurd worden
tussen 1 juni en 31 augustus 2013, maar
waarom wachten tot volgende zomer
om je te laten inspireren? De herfst
staat immers garant voor een prachtig
kleurentapijt dat misschien wel de
perfecte achtergrond vormt voor ons
thema “Erfgoed in kleur.” Meer informatie over deze wedstrijd vind je vanaf
december op onze website.
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Studiedag Wallonië

Dit gebeurt bij u…
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Sint-Martinuskerk
XII - XVIII • Gotiek

Glasraam Jean Rigaux met Overijsese geschiedenis
Het eerste glasraam links in het hoogkoor is een
moderne creatie van Jean Rigaux (ontworpen in 1975,
geplaatst in 1987). Het stelt verscheidene Overijsese
geschiedenistaferelen en symbolen voor. De drie grote
glasramen achter het altaar zijn gemaakt door de grote
kunstenaar Capronnier en stellen drie gebeurtenissen
voor uit het leven van patroonheilige Martinus.

Grafkelder der Prinsen van Horne
De grafkelder der Prinsen van Horne werd geopend in
1881 of 1883. Toen kwam men langs een trap met vijf
treden in de gewelfde ruimte waar 12 grote en 3 kleinere
loden doodskisten lagen. Een grote houten kist bevatte
het hart (in loden omhulsel) van Maria-Theresia van
Horne en één kleine kist was stuk. In de sacristie hangt
een geschilderde lijst met stamboom der families.

Sint- Maarten
Het polychroom houten beeld van
Sint-Maarten werd geschonken
door de oudstrijdersvereniging
van de eerste wereldoorlog.

Barokaltaar
Het barokke zijaltaar in
gemarmerd hout - net zoals
in de andere kruisbeuk - zou
geplaatst zijn in de eerste
helft van de 18e eeuw.

Lambrizering met biechtstoel
De houten lambrizering met
biechtstoelen dateert van 1880.

Doopvont
De blauwarduinen
doopvont, links achteraan
in de doopkapel, draagt
het wapen der heren van
Wittem. Ze werd in de
zestiende eeuw gemaakt.

Deze beschermde, laatgotische kerk ligt in het centrum van Overijse aan de oude verbindingsweg
Brussel-Namen. Sint-Martinus is de typische patroonheilige van kerken gesticht voor het jaar 800.
Deze kruisvormige kerk werd opgetrokken in zandsteen. De toren bezit een romaanse kern uit de
twaalfde eeuw. Het koor werd opgericht na een brand in 1489. De overige delen zijn hersteld
in de 17e en 18e eeuw nadat een tweede brand had toegeslagen. Bij de eerste ramp vielen driehonderd doden en bij de tweede werd een groot deel van het dorp in de as gelegd.
In het hoogkoor geeft een grafsteen (1677-1977) toegang tot de grafkelder van de familie van
Horne. In de sacristie wordt de stamboom, en de verwantschap met het Belgisch koningshuis,
uitgelegd. Elders tref je de grafsteen aan van Maria Lips, zuster van Justus Lipsius, de beroemde
humanist en professor in Leuven.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.

met de steun van
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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.

open kerken
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In de St-Martinuskerk van Overijse
en de Sint-Ulrikskerk van Sint-UlriksKapelle wordt de informatie van op de
infoplaat gekopieerd op handige infofiches die bezoekers kunnen meenemen tijdens hun ontdekkingstocht
in de kerk.

http://ochurch.mobi

OK697100

Op donderdag 25 oktober organiseert Stichting Open Kerken haar
Franstalige studiedag onder het thema
‘Comment valoriser son église?’
Deze gaat door in het prachtige kader
van de abdij van Paix-Dieu in Amay,
die onderdak biedt aan het Centre des
Métiers du Patrimoine.
Voor meer informatie omtrent het programma en inschrijven, kan je terecht
op onze website.

Kerk in de kijker
De begijnhofkerk van Hoogstraten. De
Sint-Jan Evangelistkerk is het laatste nieuwe
lid van de Stichting Open Kerken. Ze staat
midden in het eeuwenoude begijnhof van
Hoogstraten. Dit begijnhof telt nu 36 huisjes,
een schuur en een kerk. Begin jaren 90 was
het begijnhof na vele jaren van leegstand
een ruïne geworden. In 1992 verenigden verschillende mensen uit Hoogstraten zich in vzw
Het Convent en besloten het begijnhof te redden van de ondergang. De 34 leden zouden
elk één woning restaureren. Deze uitzonderlijke aanpak resulteerde in een zeer
geslaagde, zachte restauratie met veel respect voor de oorspronkelijke elementen en de
bestaande toestand. Het project viel nationaal en internationaal meermaals in de prijzen.
Sinds 1998 staat het begijnhof van Hoogstraten samen met 12 andere Vlaamse begijnhoven op de lijst van het Unesco Werelderfgoed.
WWW.OPENKERKEN.EU

WWW.OPENKERKEN.EU

Kunstproject Borgloon

Inspiratiegids voor een gastvrij onthaal
Stichting Open Kerken creëerde een inspiratiegids voor alle
vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor hun open kerk. Je
vindt er tal van tips en ideeën om bezoekers op een leuke manier
de weg naar jouw gebedshuis te tonen. Enkele inspirerende
praktijkvoorbeelden bewijzen bovendien dat een warm onthaal
dikwijls in de kleine dingen zit. Het is dus vaak een kwestie van
de juiste invalshoek in plaats van grote investeringen.
De gids is uitsluitend bedoeld voor leden van de Stichting Open
Kerken en kan aangevraagd worden via info@openkerken.be.
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Audit: hoe gastvrij is jouw gebedshuis?
Wanneer je kerk jarenlang uitsluitend een plaats voor eredienst was, is het niet altijd
evident om dit huis van gebed ook uit te rusten voor het onthaal van bezoekers.
Bezoekers kijken op een andere manier naar je kerk en hebben nood aan andere
informatie. Deze audit is een oefening die je met heel de onthaalploeg kan doorlopen
om te kijken waar jouw kerk al oog heeft voor de
‘blik van de buitenstaander’ en waar er nog ruimte
AU D I T
is voor verbetering. Stichting Open Kerken staat
HOE OPEN EN
GASTVRIJ IS JOUW
ter beschikking om deze audit mee uit te voeren of
GEBEDSHUIS ?
om de uitkomst ervan samen te bekijken.
Dit document is uitsluitend bedoeld voor leden
van de Stichting Open Kerken en kan aangevraagd
open kerken
worden via info@openkerken.be.
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Al gehoord van het kunstwerk
‘Reading between the lines’ van
architectenduo Gijs Van Vaerenbergh?
Het is een tien meter hoge, transparante kerk midden in het Borgloonse
landschap. De speciale constructiewijze
zorgt ervoor dat het landschap altijd
zichtbaar blijft doorheen de kerk.
Hierdoor is de kerk wel aanwezig,
maar ook afwezig in het landschap.
Ze is één van de kunstwerken van het
project ‘Pit’ van Z33, een reeks kunstwerken in de open ruimte van Borgloon
en Heers die bezoekers op een andere
manier naar de omgeving laten kijken.
Je kan alle kunstwerken te voet of met
de fiets verkennen. Een ‘pit-kaart’ is te
verkrijgen bij de Dienst Toerisme van
Borgloon.
WWW.Z33.BE/OVER-PIT
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