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Op zondag

5 juni 2011
Dag van
de Open
Kerken

Dag van de Open Kerken

5 juni 2011 was een hoogdag voor het religieus erfgoed in
België. Op meer dan 350 locaties werden bezoekers getrakteerd
op rondleidingen, tentoonstellingen, optredens, fiets –en
De schoonheid
van ons erfgoed
wandeltochten… Dit jaar kon Open Kerkendag rekenen op
zal U bekoren
bijna 35.000 bezoekers. Een grote dankjewel aan alle
enthousiaste vrijwilligers voor hun inzet voor, tijdens en na de
Dag van de Open Kerken! Volgend jaar vieren we feest, voor de vijfde editie van ons
evenement. Noteer zondag 3 juni 2012 alvast in je agenda!
WWW.OPENKERKEN.EU
open kerken

Volledig programma op
www.openkerken.eu

TENTOONSTELLINGEN

RONDLEIDINGEN

CIRCUITS

OPEN KERK

CONCERTEN

Op tocht in
Chaudfontaine
Zondag 25 september 2011
Samen met de dienst toerisme werkte
de Stichting een zoektocht van 35 km
uit in de streek van Chaudfontaine. Op
het programma staan het religieuze
patrimonium zoals je het nog nooit
bekeken had te verkennen met de
wagen (of eventueel met de fiets
voor de getrainde fietsers onder ons),
een avondmaal met streekgerechten
en een prijsuitreiking.
INFO & INSCHRIJVING

Wat hebben we geleerd vandaag?
Meer dan 60 vrijwilligers en gemeentefunctionarissen reisden op 7
april af naar Aarschot voor de studiedag “Open en gastvrije kerken.”
Wij maakten van de gelegenheid gebruik om het Vlaams-Brabantse
plattelandsproject in de kijker te zetten. De namiddag werd gevuld
met twee boeiende workshops en een bezoek aan de prachtige
Onze-Lieve-Vrouwkerk. De reacties achteraf? Onverdeeld zeer
positief!

Vers bloed bij de Stichting Open Kerken
Ons team wordt sinds 1 april versterkt door kunsthistorica Stefanie van der
Zweth. Zij neemt het plattelandsproject in Waas- en Scheldeland onder
haar hoede. Voor meer informatie over dit project kan je haar contacteren
op s.vanderzweth@openkerken.be

Stichting Open Kerken • Stichting van openbaar nut • Correspondentieadres: Kalverstraat, 24 - 3320 Hoegaarden • info@openkerken.be • www.openkerken.eu
Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel • NN 0886.645.326 • Open churches Foundation: 001-6036435-07

www.openkerken.eu • Nieuwsbrief 6 • Juli 2011

Dit gebeurt bij U…
open kerken
0.

Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen

Dankzij de plattelandsprojecten bestelden enkele
leden extra onthaalmateriaal met een fikse korting.
De Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk in
Diegem onthaalt bezoekers voortaan met een
onthaaltafel en geplastificeerde infofiches,
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Sint-Gertrudiskerk
terwijl kersvers lid St-Pieterskerk in Rekem
folders bestelde. Ook in de StPieterskerk in Wetteren krijgen
bezoekers voortaan meer informatie
dankzij een onthaaltafel en folders.
De Sint-Jacobskerk in Doornik
vergeet ook zijn Nederlandstalige
bezoekers niet en liet speciaal voor
hen folders drukken.

Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk

open k
Groe

nplaa

open k

Sint-Gertrudis

Markt 23 • 9230 Wetteren

rskeLarknaken
Piete
Sint- • 3621 Rekem-

XVI-XVII • Gotiek

De algemene schikking van de kerk is die van een basiliek. Een
middentoren rijst op uit de viering. Het koor bezit twee
traveeën en een vijfkantige koorafsluiting. In de kruisbeuk telt
men een oneven aantal uitspringende kruispanden. De zware
pilaren moeten de torenmassa ondersteunen. Het middenschip bestaat uit vier traveeën ondersteund door zes
vrijstaande kolommen en wordt doorsneden door twee
zijbeuken. De hoofdingang vindt men in het westen terwijl er
ook een portaal is in het noorden.
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XIX • Neogotiek

HOOFDALTAAR
Het hoogaltaar is rijkelijk gedecoreerd in
rundbogenstil met felle polychromie. Het
werd afgewerkt in 1877 door het atelier
Dumon te Brugge. Het imposante retabel,
toegewijd aan het H. Hart, bestaat uit
verschillende registers met o.a. de Zending
der Apostelen, Het Laatste Avondmaal en
de Aanbidding Der Wijzen.

De heilige paus en martelaar Cornelius is prominent aanwezig.
In het meubilair vallen de preekstoel, de biechtstoelen, de
lambrisering en het koorgestoelte op.
De inrichting laat een rijkelijke indruk na. De ligging van de
kerk, aan een levendig plein en bovenop een ommuurde
heuvel, veegt de lawaaierige indrukken van het verkeer weg.

PATROONHEILIGE
SINT-GERTRUDIS
St. Gertrudis wordt in de kerk
afgebeeld op een altaar
(linkerbeuk) , een schilderij
(linkerbeuk) en op de
preekstoel. De volksgebruiken
met de steun van
die met de verering van
St.-Gertrudis gepaard gingen,
werden in 1637 voor het eerst
beschreven door abt G. Van
Ryckel. De patroonheilige
werd destijds in Wetteren
aanroepen ter genezing van koorts waarbij men
www.openkerken.be • www.eglisesouvertes.be
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fonteinwater
meenam uit het hof van de pastorie.
Dit water werd in de kerk gezegend en als gewijd
water gedronken of meegenomen naar huis.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.
Ecotip: legaangeroepen
deze infofiche
Daarnaast werd St.-Gertrudis
voorna gebruik weer op zijn plaats.
het verdrijven van ratten en muizen.

PREEKSTOEL
De 18de-eeuwse preekstoel werd
overgebracht uit de oude,
oorspronkelijke romaanse kerk die
vóór de afbraak op het midden
van het dorpsplein stond. Drie
figuren, waaronder die van StGertrudis, en engeltjes
ondersteunen de kuip van de
kansel. De kuip is rijkelijk
gedecoreerd met bloem- en
bladmotieven, gevleugelde
engelenkopjes en afbeeldingen
van de kerkvaders in reliëf.

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.

STERGEWELF
De huidige St.-Gertrudis kerk werd
in 1866 ingewijd door Mgr. Braq.
De oude kerk werd afgebroken,
want door de industrialisatiegolf
in die periode was er meer werk
en nam de bevolking toe. Volgens
de toenmalige, dynamische
burgemeester Hippoliet Vilain XIIII
stonden de gelovigen te ‘dicht bij
elkaar’ en beantwoordde deze
penibele situatie niet meer aan de
‘normen van de zedelijkheid’. Elke creatieve inbreng
was toen welkom om een nieuwe kerk te bouwen.
Pastoor Beuckel en burgemeester Vilain XIIII
duidden uiteindelijk de Gentse architect Louis Minard
aan die in zijn werk een veelheid aan stijlen gebruikte.
Een typisch onderdeel van dit eclecticisme is de
rundbogenstil met haar romaanse en byzantijnse
invloeden, waarbij binnenin de kerk een accent ligt
op de neogotiek en een vrije interpretatie van
gotische elementen. Deze laatste stijl paste in een
christelijk kader. De ronde kruisribgewelven worden
boven het koor ingeruild door een stergewelf.
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Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk
XVI-XVII • Gotiek

Het kerkgebouw en de toren
De huidige kerk werd tijdens de 15de en 16de eeuw gebouwd in
Diegemse zandsteen. Ze werd ingewijd in 1543. De oudere kerk die
ze toen verving was ongeveer 400 jaar oud. Dit oude gebouw werd
waarschijnlijk geleidelijk afgebroken omdat de toeloop van de
bedevaarders een ruimer gebouw vereiste. Diegem was in die tijd
immers de enige grote bedevaartplaats in Midden-Brabant.
De toren, in de vorm van een pauselijke tiara, werd opgetrokken in 1654.
In tegenstelling tot het gotische kerkgebouw, koos hofarchitect Pieter-Paulus Merckx voor de barokstijl.
In 1943 werd de torenspits op bevel van de Duitse bezetter afgebroken omwille van veiligheidsredenen.
Het monument werd steen voor steen genummerd, ontmanteld en bewaard rond het kerkgebouw.
In 1951 werd alles netjes heropgebouwd met de originele materialen.

MIRACULEUZE MIS VAN
ST-GREGORIUS (ca. 1480)
Dit werk wordt traditioneel
toegeschreven aan de
15de-eeuwse schilder
Hugo Van der Goes en
werd in 1841 geschonken
door Hippoliet Vilain XIIII,
ter gelegenheid van zijn
huwelijk met barones Sidonie Dubois. Het schilderij zou
afkomstig zijn uit het Rode Klooster te Oudergem
(Tervuren), waar Hugo Van der Goes de laatste jaren van
zijn leven heeft doorgebracht.

De doopvont
De ruimte waar nu de doopvont staat was
oorspronkelijk het zuidportaal. Dit werd in 1775
omgebouwd tot doopkapel. Op het bronzen deksel
zien we het doopsel van Jezus door Johannes de
Doper. Boven de ingang van de doopkapel hangt
een doek van de Mechelse schilder Bernaerts dat
de aanbidding van de herders voorstelt ( 1813 ).
Het werk was oorspronkelijk bestemd voor het
Onze-Lieve-Vrouwaltaar.

Het Onze-Lieve-Vrouwaltaar
Dit altaar lijkt treffend op het Sint-Corneliusaltaar en
werd eveneens door Michiel Van den Bergen vervaardigd
(1649-1650). Het altaarstuk werd in 1840 geschilderd door
de heer Du Mortier uit Doornik. Het stelt de 15 mysteriën
rond de heilige Dominicus voor die de Rozenkrans
ontvangt uit de hand van de heilige Maagd Maria.

KRUISWEG
In 1908 werd de nieuwe neogotische,
gepolychromeerde kruisweg van de
hand van Aloïs De Beule in de kerk
geplaatst. Elke statie draagt onderaan
een koperen plaatje met daarop de
naam van de parochiaan die voor de
betaling van het werk instond.

De kruisweg
In weinig kerkgebouwen past de kruisweg zo goed in het interieur
als in Diegem. Men besliste een ontwerp te maken in gesculpteerd
eikenhout, dat zou passen op de bestaande muurbeschotten.
De veertien staties werden tussen 1882 en 1885 uitgevoerd door
beeldhouwer Fr. De Vriendt uit Borgerhout. Het resultaat is een
prachtig kunstwerk. Links in de dertiende statie werd de toenmalige
pastoor Ketelbant afgebeeld, promotor en opdrachtgever van het geheel.

Het orgel
Boven de grote ingangspoort van het westportaal
zien we het hoogzaal met het orgel. Het orgelbuffet
bestaat uit vier kolommen en werd vervaardigd door
Floris Bonet, een meester-schrijnwerker uit Charleroi.
Het snijwerk werd gemaakt door beeldhouwer
Delbas. Het orgel zelf met 27 spelen is van
de hand van de Nijvelse orgelbouwer
Adrien Rochet (1792).

De algemene schikking van de kerk is die van een basiliek, met een middentoren op de viering,
een koor met twee traveeën en een vijfkantige koorafsluiting, een kruisbeuk met oneven
uitspringende kruispanden en zware pilaren die de torenmassa ondersteunen, een middenschip
met vier traveeën, zes vrijstaande kolommen, twee zijbeuken, een hoofdingang in de westergevel
en een portaal langs de noordkant.
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De heilige paus en martelaar Cornelius is prominent aanwezig. In het meubilair vallen de
preekstoel, de biechtstoelen, de lambrisering en het koorgestoelte op.
met de steun van

Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden. Ecotip: leg deze infofiche na gebruik weer op zijn plaats.

De inrichting laat een rijkelijke indruk na. De ligging van de kerk, aan een levendig plein en
bovenop een ommuurde heuvel, veegt de lawaaierige indrukken van het verkeer weg.
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.

Kerk in de kijker

Het Sint-Corneliusaltaar
Het Sint-Corneliusaltaar, in renaissancestijl, werd in 1642 besteld bij de
Brusselse beeldhouwer Michiel Van den Bergen. Jan Van Houbraecken
kreeg de opdracht een altaarstuk te schilderen over de verheerlijking
van Sint-Cornelius. Op het schilderij zie je paus Cornelius op zijn troon
staan met de pauskroon en het drievoudig apostelkruis. Hij wordt
omringd door engelen terwijl bedevaarders zijn hulp afsmeken.
De geschiedenis van Diegem is nauw verbonden met die van de
rijksabdij van Kornelimünster op de Inde nabij Aken, wat meteen de
Sint-Corneliusverering verklaart. Vooral op Paasmaandag komen er jaarlijks nog vele
bedevaarders naar Diegem. De heilige Cornelius wordt aanroepen tegen de stuipen,
de kinkhoest en de vallende ziekte. Tevens is hij de patroon van het hoornvee.

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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Speciale tip

De Libanese Maronietenorde in het St-Charbel klooster
(abdij Bois-Seigneur-Isaac)
Op 10 november 1695 werd de Libanese Maronietenorde
gesticht. Deze katholiek georiënteerde christenen hadden
zich in de buurt van Antiochië (Syrië) verzameld rond de
figuur van Maron. Door de opkomst van de islam in de 7e
eeuw raakten alle christenen verspreid. De Maronieten
vonden elkaar terug in de Libanese bergen.
De Libanese Maronietenorde vestigde zich
in januari 2010 in het St-Charbelklooster in
de abij van Bois-Seigneur-Isaac, nadat de
Premonstratenzers van de abdij van Averbode
er wegtrokken. In de prachtige St-Sangkapel
bevindt zich het St-Sang relikwie, een centraal
elemenent in de cultus van St-Charbel. De
Maronietengemeenschap brengt er bijzonder
veel leven.
WWW.OPENKERKEN.EU

HTTP://OLMBELGIQUE.ORG

Niet elke bezoeker is een kunsthistoricus.
Wanneer je informatie geeft over je kerk
en haar kunstschatten, let dan op met het
gebruik van vakjargon. In een “open kerk”
is het erfgoed niet alleen fysiek toegankelijk voor iedereen. Alle bezoekers
moeten ook kunnen begrijpen waarom
jouw kerkgebouw zo waardevol is. Je zou
vakjargon bijvoorbeeld ook op een
eenvoudige manier kunnen toelichten in
een “woordenboekje voor kerkbezoekers.”

Deze zomer zeker te bezoeken…
Een heel aantal kerken sloten deze lente nog aan bij de Stichting Open Kerken.
Sommigen staan nog niet in onze brochure, maar zijn deze zomer zeker een bezoekje waard:
• Onze-Lieve-Vrouw Bezoekkerk (Lombartzijde-Middelkerke)
• Onze-Lieve-Vrouwkerk (Schore-Middelkerke)
• Sint-Gulielmus (Wilskerke-Middelkerke)
• Sint-Laurentius (Westende-Middelkerke)
• Sint-Theresiakerk (Middelkerke)
• Sint-Willibrorduskerk (Middelkerke)
• Sint-Jan Baptistkerk (Schriek-Heist op den Berg)(op de valreep nog op de landkaart)
• Sint-Willibrordus (Knesselare)
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