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Een kerk is vaak een referentiepunt voor de inwoners, een merkteken in het landschap, een open ruimte waar men
zowel kan bidden als het gemeenschappelijk patrimonium aanschouwen.
De voornaamste doelstellingen van de stichting zijn om zoals in Engeland en Frankrijk :
• Ons religieus patrimonium in het daglicht stellen en het toegankelijk maken.
• Instrumenten bedenken om het kerkelijk patrimonium te kunnen ontdekken en interpreteren.
• Activiteiten die het kerkelijk patrimonium tot leven brengen, verspreiden en promoten. Zoals bezoeken,
concerten, conferenties, erediensten en andere godsdienstige activiteiten.
Vandaar de oprichting van deze stichting.
Tot op heden hebben reeds méér dan 100 religieuze instellingen ingestemd met het handvest, deze worden allen
voorgesteld op de site en in de viertalige brochure, die heel wijd wordt verspreid.
In dit handvest, verplichten de verantwoordelijken van de kerken er zich toe om:
• De kerk open te houden voor bezoekers gedurende 8 opeenvolgende weken tussen 1 juni en 30 september:
3 dagen per week, 4 uur per dag.
• De kerk uit te rusten voor een aangenaam onthaal met brochures over de kerk, informatie over het parochiaal
leven en een gastenboek. Bovendien scheppen ze een gastvrije sfeer (bv. bloemen, achtergrondmuziek).
• Indien nodig vrijwilligers te voorzien.
• De volledige inventaris bij te houden van de waardevolle voorwerpen.
De toetredingsbijdrage bedraagt 300 euro en geeft recht op :
• Een pagina op de viertalige website www.openkerken.be
• Een bedrukte straatplaat (afmeting 20 x 20 cm) met het logo open kerken, de naam van de kerk en de openingstijden.
• Een gastenboek voor volwassenen en een gastenboek (tekenboek) voor kinderen.
• De opname van deze gegevens in een viertalige brochure “open en gastvrije kerken in Belgie” die in ruime mate
zal verspreid worden (40.000 ex).
• 150 brochures
• Een documentiemap met het boekje : “ik open mijn kerk”, en veiligheidsadviezen.
De Stichting open kerken is een stichting van openbaar nut.
Inlichtingen
Websites: www.openkerken.be • www.eglisesouvertes.be • www.openchurches.be • www.offenekirchen.be
Beeldmateriaal en logo kan uw downloaden van de website, zie contact en persmateriaal
Contactpersonen
Voorzitter : Marc Huynen • mail : m.huynen@openkerken.be
Persverantwoordelijke : François-Xavier Remion : 0475/90.89.76 of e-mail : info@actionetcommunication.be
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