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Kerk in de kijker
Saint-Nicolas, La Roche. Als lid van het allereerste uur
werd de Saint-Nicolaskerk van La Roche-en-Ardenne
zopas uitgerust met een nieuw orgel van Duitse makelij.
Het oude orgel restaureren was helaas onmogelijk
omdat de kosten van de restauratie hoger waren dan de
actuele waarde van het instrument. Om dit project te
coördineren werd de vzw ”les Orgues de l’Ourthe”
opgericht. Deze vzw koos voor een Oberlingerorgel uit
de jaren 70. Het instrument zou werkelijk uitzonderlijk
zijn en zal uitvoerig voorgesteld worden tijdens de Open
Kerkendagen 2013. De kerk is het hele jaar door elke dag
te bezoeken.
WWW.OPENKERKEN.EU

Duolegaten:
een waardevol
nalatenschap

Ooit al gehoord van duolegaten?
Deze formule zorgt ervoor dat je erfgenamen minder belastingen betalen
terwijl je ook nog eens een goed doel
steunt. Benieuwd hoe dit in zijn werk
gaat? Surf dan snel naar onze website!
WWW.OPENKERKEN.EU

Speciale tip: Erfgoedsteun
Op zoek naar extra ondersteuning voor je kerk? Neem dan zeker eens een kijkje in deze nieuwe
databank. Ze bevat informatie over de diverse ondersteuningsmogelijkheden voor onroerend
erfgoed (zowel inhoudelijk, logistiek als financieel) die uiteenlopende organisaties aanbieden.
De databank is een initiatief van verschillende partners uit de provincie Antwerpen, maar ook
erfgoedorganisaties buiten de provincie kunnen
WWW.ERFGOEDSTEUN.BE
zoeken in het ondersteuningsaanbod.

1 en 2 juni 2013: Open Kerkendagen
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OPEN KERKEN
dagen

Volledig programma
openchurches.mobi

open kerken

Zoals elk jaar staat het eerste weekend van juni volledig in
het teken van ons prachtig, religieus patrimonium. Met
het thema ‘Erfgoed in kleur’ willen we jouw activiteiten
alvast… kleuren.
Elk gebedshuis kan deelnemen aan dit nationaal evenement. Inschrijven kan t.e.m. 31 januari via het online inschrijvingsformulier.
WWW.OPENKERKENDAGEN.EU

Lidmaatschap 2013
Een nieuw jaar betekent ook een nieuw
seizoen ‘open kerken.’ Heb je interesse
om je gebedshuis te laten aansluiten
bij ons netwerk van open en gastvrije
kerken? Vul dan online het inschrijvingsformulier in, of vraag een inschrijvingsfiche aan via info@openkerken.be.
Inschrijven kan t.e.m. 31 januari.
Zit je toch nog met enkele vragen?
Contacteer ons dan via :
info@openkerken.be en we zoeken
samen naar een oplossing!
WWW.OPENKERKEN.EU

Heb je nog nood aan ideeën voor een leuke erfgoedactiviteit? Of ben je na de zoveelste tentoonstelling toe
aan iets anders? Blader dan zeker eens door onze
Inspiratiegids voor de Open Kerkendagen!
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LEDEN
Studiedag ‘Kerk zoekt toekomst’

Studiedag
'Hoe moet ik een subsidiedossier
invullen?'
Het Europa voor de Burger-Contactpunt
Vlaanderen organiseert op donderdag
10 januari 2013 in Brussel een workshop
over hoe men een subsidieaanvraag
moet invullen. Deze workshop is gericht
naar organisaties die van plan zijn om
een subsidieaanvraag in te dienen voor
de deadlines in 2013.

Op woensdag 16 januari verzamelen een aantal zeer interessante sprekers in Leuven voor
de studiedag “Kerk zoekt toekomst. Over het eredienstendecreet en de herbestemming
van parochiekerken.” Komen onder meer aan bod: de implicaties van het nieuwe
eredienstendecreet en de kijk van de bisdommen en de gemeenten op de toekomst van
de kerkgebouwen. De namiddag is gewijd aan een heel pak inspirerende voorbeelden van
neven- en herbestemmingsprojecten.
WWW.VVSG.BE
We geven je graag nog enkele “oplossingen” uit Italië mee.
PICTURETANK.COM
Hoewel origineel, zijn ze niet allemaal even bemoedigend:

WWW.FARONET.BE

Verslag algemene vergadering

Brochure 2013

Op 22 mei 2012 vond de
algemene vergadering van de
vzw Open Kerken plaats. Het
jaarverslag 2011 vind je op
onze website.

Willen jullie volgend jaar correct opgenomen worden op onze landkaartbrochure? Controleer dan de gegevens
van jullie gebedshuis op onze website en
verwittig ons indien er veranderingen zijn.
We voegen ook twee nieuwe pictogrammen toe aan onze landkaart: kerkhof en
kinderhoek. We zijn ook benieuwd of jullie
audio, video of multimedia gebruiken om
het verhaal van jullie kerk te vertellen.
Wijzigingen kunnen t.e.m. 31 januari
worden doorgegeven!
We bezitten nog een kleine voorraad
landkaartbrochures 2012. Zijn jouw
brochures uitgeput? Geef ons dan een
seintje en wij bezorgen je een nieuwe
voorraad. De nieuwe landkaartbrochures
worden, zoals elk jaar, begin mei verdeeld.

WWW.OPENKERKEN.EU

Oproep:
Koor zoekt kerk
De Belgische muziekgroep ‘ The
Golden Glows’ en het zeeschelpenorkest ‘Spiral Consort’ zijn voor hun
gezamenlijke programma ‘Schelp en
Stem’ op zoek naar kerkgebouwen om
in te spelen. De tournee vindt plaats
vanaf februari tot oktober 2013.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jan Muylaert van The
Golden Glows (jan@goldenglows.be).
WWW.YOUTUBE.COM

Stichting Open Kerken dankt alle vrijwilligers
die zich het afgelopen jaar belangeloos
hebben ingezet voor het religieus erfgoed.
Wij wensen jullie een schitterend nieuw
jaar vol warmte en inspiratie en natuurlijk
ook met veel bezoekers!

Agenda
• 10 januari: studiedag ‘Hoe vul ik een subsidiedossier in’
• 16 januari: studiedag ‘Kerk zoekt toekomst’
• 31 januari:
• Deadline inschrijvingen Open Kerkendagen
• Deadline inschrijvingen als open en gastvrije kerk voor de landkaartbrochure 2013.
• Deadline correcties landkaartbrochure 2013
• 22 april - 10 mei: verzending promotiemateriaal Open Kerkendagen
en Stichting Open Kerken
• 1 en 2 juni: Open Kerkendagen
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