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DAG VAN DE OPEN KERKEN
Zondag 5 juni 2011
Achter de schermen in onze kerken :
meer dan 350 Belgische gebedshuizen uitzonderlijk toegankelijk.
Op zondag 5 juni gunnen meer dan 350 gebedshuizen je een unieke blik achter de schermen tijdens de
vierde editie van de Dag van de Open Kerken. Op bijna 200 plaatsen in heel België worden evenementen op
touw gezet. Met dit initiatief wil de Stichting Open Kerken niet alleen iedereen laten kennismaken met het
uitzonderlijke erfgoed in en rond de religieuze gebouwen, maar ook met de rijke en fascinerende verhalen
er achter. Bekijk het programma op www.openkerken.eu.
De Dag van de Open Kerken is niet alleen uniek omdat het de taalgrenzen overschrijdt, maar ook omdat het open
staat voor gebedshuizen van verschillende godsdiensten. Zo kunnen bezoekers op 5 juni tevens op ontdekking
gaan in orthodoxe en protestantse kerken.
De Stichting Open Kerken wil met dit evenement een breed publiek verbazen met het rijke religieuze patrimonium
dat overal in ons land aanwezig is. Van de kleinste plattelandskapel tot de grootste kathedraal, allen herbergen ze
prachtige stukken en verrassende verhalen die zelfs niet gekend zijn door zij die elke zondag nog naar de mis gaan.
Elk gebouw heeft een interessant verhaal te vertellen en op bijna 200 plaatsen zorgt een evenement ervoor dat dit
verhaal op een onvergetelijke manier gebracht wordt. Laat u verbazen door een rondleiding, een tentoonstelling of
een concert. Kom te weten bij welke heilige u terecht kan wanneer u uw autosleutels verloren bent. Maak kennis met
wonderbaarlijke kerkschatten of ontdek hoekjes van uw kerk die u nog nooit van dichtbij kon bewonderen. Verken
eens een orthodoxe kerk of volg één van de circuits en fiets van kerk tot kerk, als je het liever wat sportiever hebt.
Sinds 2007 zorgt de Stichting Open Kerken er voor dat vrijwilligers ondersteund worden bij het ontsluiten van het
religieuze patrimonium. Dankzij kwalitatief onthaalmateriaal en een viertalige website presenteert zij een
herkenbare formule aan de bezoeker: verzorgd onthaal, gastvrije sfeer, voldoende en eenvoudige informatie en
regelmatige openingsuren. De Dag van de Open Kerken is een manier om dit religieus erfgoed nog eens extra in de
kijker te plaatsen.
Meer info
Het volledige programma van de Dag van de Open Kerken is beschikbaar op www.openkerken.eu. Hier vindt u
ook een affiche, foto’s en logo’s (in de rubriek “Pers”). De website biedt een overzicht van meer dan 250 religieuze
gebouwen die minstens in de zomerperiode toegankelijk zijn. Een landkaart met deze open en gastvrije kerken zal
aangeboden worden op de Dag van de Open Kerken.
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