1600 BEZOEKERS VOOR HET WEEKEND " KERKELIJK ERFGOED
OUDENAARDE IN DE KIJKER "
In dekenaat Oudenaarde

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2013 hebben acht parochies van het dekenaat
Oudenaarde- elk met een geëigend activiteitenprogramma- hun rijkelijk erfgoed in
de kijker gezet door hun kerken voor het grote publiek open te stellen.
Dit initiatief kaderde in het opzet van de vzw Pastorale Werking om het rijke en
unieke kerkelijk erfgoed van Oudenaarde niet alleen meer en beter aan het publiek
kenbaar te maken maar ook toegankelijker.
In de deelnemende kerken van Ename, Nederename, Mater, Volkegem en Welden
( de Vijf Torens genoemd), Mullem, Pamele en Sint-Walburgakerk samen, werden
op dit weekend niet minder dan 1600 bezoekers geteld.
De officiële opening van dit evenement vond plaats op zaterdag 1 juni in de kerk van
Mullem.In deze Romaanse kerk was een echt uitzonderlijke rozententoostellingsamengesteld door Barones Lily de Gerlache-de-Gomery, erevoorzitster van de
internationale vereniging " Vrienden van de Roos" en huidig voorzitter de heer Frans
Thomas. Een unieke tentoonstelling die honderden bezoekers telde.
De afsluiting van dit weekend vond plaats op zondagavond 2 juni met een soiréeconcert in de kerk van Pamele: een zeer geslaagd optreden van het zangkoor Tabita,
onder leiding van Peter Van Damme,. Afwisselend hierop volgde een geapprecieerd
intermezzo van het strijkersorkest, bestaande uit leerlingen van de muziekacademie
van Oudenaarde, onder leiding van Mevrouw Veerle Devos.
In de andere deelnemende kerken werden rondleidingen met gidsen georganiseerd
die, omwille van hun deskundigheid, door de talrijke bezoekers zeer gewaardeerd
werden.
In de kerken van de Vijf Torens ging tegelijkertijd een leerrijke en smaakvolle
powerpointpresentatie door over " De Romaanse kerken in de Scheldevallei".
In de Sint-Walburgakerk werd ook een pakkende monoloog gebracht over het leven
van Jeanne de Valois, stichteres van de Annuntiaten.
Oprechte dank aan de talrijke vrijwillige medewerkers die door hun onbaatzuchtige
en onmisbare inzet hebben bijgedragen tot het welslagen van dit evenement.
Onmisbaar is ook de steun van Stad Oudenaarde, die de stadsgidsen ter beschikking
stelde, evenals de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur van OostVlaanderen.
Volgend jaar afspraak op zondag 1 juni 2014 ! De eerste stap ter voorbereiding werd
reeds gezet.

