Dit gebeurt bij u...
Groot of klein, jong of oud, gelovig of niet? De Open Kerkendagen zijn jaarlijks terugkerende feestdagen voor al onze
kerken, ongeacht ouderdom of religie... Het doel van de Open Kerkendagen is om met originele evenementen de
kerk in de kijker zetten en zo een heel divers publiek warm te maken voor ons religieus erfgoed. De afgelopen jaren
waren we getuige van enkele prachtige initiatieven. We hopen met dit overzicht van inspirerende voorbeelden ook
jou te prikkelen om eens iets nieuws uit te proberen. Meer informatie vind je in de programmabrochures van de
afgelopen jaren op www.openkerken.eu

VRIJE OF GELEIDE BEZOEKEN
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Basiliek St-Hubert, Saint-Hubert: rondleiding door het personage Hubertus.
l Sint-Michielskerk, Roeselare: theaterwandeling op de begraafplaats bij valavond.
l St-Pieterskerk, Langdorp: zoektocht doorheen de kerk en het kerkhof.
l St-Jan-Baptistkerk, Binkom: kinderzoektocht.
l Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, Vertrijk: geleid bezoek aan de toren en de gewelven.
l Notre-Dame de l’Assomptionkerk, Florenville: beiaardconcert met torenbezoek.
l Oude St-Nicolaskerk, Thynes: geleid bezoek aan de romaanse crypte.
l St-Janskerk, Poperingen: geleid bezoek met als thema “De processie van 1780.” De gids speelde daarbij ter
illustratie enkele oude Marialiedjes op gitaar.
l St-Petruskerk, Gijverinkhove: wandeling op het kerkhof met uitleg over funeraire symboliek en verhalen
over de dorpsbewoners die er begraven liggen.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Heilig Hartkerk, Tienen : bezoek aan de klokkentoren met toelichting over de nieuwe luidinstallatie.
l Sint-Leonarduskerk, Zoutleeuw : thematische rondleiding over de gebruikte gesteenten in de kerk (o.m.
over de gebruikte technieken, de bewerkingssporen en hun datering…)
l Sint-Audomaruskerk, Alveringem : funeraire wandeling met Anne-Mie Havermans, de kunsthistorica die
het kerkhof recent onderzocht heeft.
l Saint-Fiacrekerk, Dison : diaporama : caleidoscoop van ons 19de eeuws erfgoed .
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MUZIEK
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l St-Etiennekerk, Rixensart: geleid bezoek aan de kerk met muzikale intermezzo’s.
l Collegiale Sainte-Gertrude, Nijvel: concert met glazen muziekinstrumenten door het ensemble Transparences.
l Maria Hemelvaartkerk, Winksele: concert op citerpsalterium en volksmuziek.
l Onze-Lieve-Vrouw ter Heidekerk, Brasschaat: concert “FabeLACHtig – woorden op muziek” met harp en dwarsfluit.
l St-Ursulakerk, Eigenbilzen: concert: meerstemmige gospels.
l St-Catharinakerk, Mopertingen: concert door het kinderkoor Lauda Moperta.
l St-Andreaskerk, Runkelen: concert: Brassband Haspengouw.
l Collegiale Notre-Dame en St-Domitien, Huy: beiaardconcert met werken van Bach, Tchaïkovski, Mozart, Jacques
Brel, the Beatles…
l St-Hubertkerk, Baillonville: concert door lokale jonge talenten met zang en muziek, gevolgd door een receptie.
l Basiliek St-Hubert, Saint-Hubert: tentoonstelling over Sint-Hubertus (patroonheilige van de jacht) geopend met een jachthoornconcert.
l St-Remfroidkerk, Pry: concert door een ensemble accordeonspelers.
l Collegiale St-Ursmer, Lobbes: concert “Polyphonia Castileti” met muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance.
l St-Martinkerk, Horrues: beiaardconcert met toelichting over de beiaard.
l Kerk du Voeu à St-Antoine de Padoue, La Louvière: concert door het gezelschap Laetare met religieuze gezangen en muziek uit opera’s en operettes.
l Kerk du Sacré Coeur, Barvaux-sur-Ourthe: Burundese drums en dans.
l Verenigde Protestantse kerk ’t Keerske, Brugge: concert door “Ter vieren” met een waaier aan muziekinstrumenten (xylofoon, doedelzak, accordeon,
viool, kromhoorn, koehoorn…)
l St-Michielskerk, Roeselare: beiaardconcert door leerlingen van de beiaardschool. Bezoekers mochten het concert live volgen in de beiaardkamer en ook
zelf de beiaard bespelen onder de noemer “Kakofonie op de beiaard.”
l St-Adrianuskerk, Adegem: orgeldemonstratie door een organist en een orgeldeskundige.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Maria Hemelvaartkerk, Winksele : ‘Mariadevotie vroeger en nu’: bezoekers zingen samen Vlaamse Marialiederen.
l Sint-Antonius Abtkerk, Brasschaat : optreden door de leerlingen van de orgelklas.
l ’t Keerske – Verenigde Protestantse Kerk, Brugge : aperitiefconcert met blokfluit, klavecimbel en viool met
aansluitend de plechtige opening van een kalligrafietentoonstelling.
l Heilig Hartkerk, Saint-Servais : openingsconcert van het Festival Musical 2013.
l Saint-Martinkerk, Ath : Koorconcert : Lijden en Verrijzenis.
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SYMPOSIUM
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Abdij van Mardesous: interreligieuze dag met een islamitische en een rooms-katholieke spreker.
PROJECT ‘ROND DE VREDESKANSEL’
l St-Michielskerk, Leuven: ontmoetingsmomenten voor christenen en moslims met muziek, poëzie,
hapjes, verhalen en kunst uit beide culturen.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Antwerpen-Linkeroever : lezing over de restauratie van het St-Rochusbeeld door
professor Jan Van der Stock (iconografie en historische context) en Seppe Roels (restauratie).
l Saint-Jean-Baptistekerk, Quevaucamps : “Les saints de Wallonie picarde”, door Jean-Luc Dubart, filosofie
professor en schrijver.

LITURGIE EN CATECHESE
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Abdij van de Benedictijnen, Luik: orgelconcert gevolgd door de vespers.
l Notre-Dame en St-Remaclekerk, Spa: eredienst in openlucht met zegening van het bos.
l Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomenkerk, Bouwel: gregoriaanse eredienst.
l Onze-Lieve-Vrouwkerk, Nieuwpoort: eucharistieviering met gastkoor en receptie
l St-Antoine en St-Hubertkerk, Verviers: feestelijke eredienst met een Rwandees koor.
l St-Katharinakerk, Hoogstraten: Heilig Bloedprocessie.
l Basiliek St-Materne, Walcourt: pelgrimstocht in samenwerking met de wandelclub.
OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Protestants Evangelische Kerk, Landen : feestelijke eredienst met Bijbelverhalen
‘van Genesis tot Openbaring’. Onder muzikale begeleiding van het orgel.
l Tempel van de Eglise Protestante Unie de Belgique, Marchienne-au-Pont :
geanimeerde voordracht van het Evangelie (woord, beeld en muziek).
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TENTOONSTELLINGEN
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk, ’s Gravenjansdijk: Tentoonstelling “De zeven
sacramenten vroeger en nu” met foto’s, souvenirs, devotionalia, religieuze voorwerpen…
l St-Bonifactiuskerk, Munte: tentoonstelling “Van wieg tot rouw” met oude kledij en
voorwerpen, foto’s…
l Verenigde Protestantse kerk ’t Keerske, Brugge: tentoonstelling “Geschonden beeld” met
kunstwerken van psychiatrische patiënten.
l St-Williibrorduskerk, Knesselare: tentoonstelling “Kamagurka met het werk van Job” met
cartoons en werk van Kamagurka (onder meer een kruisweg).
l Kerk de la Sainte Vierge, Chaussée-Notre-Dame: tentoonstelling “Fleurs en gourmandises” :
bloemententoonstelling met als thema gastronomie.
l Kapel Mère de Dieu de Toute Protection, Banneux: geleid bezoek aan de nieuwe
orthodoxe kerk met uitleg en demonstratie door een iconograaf.
l St-Nicolaskerk, Le Roeulx: tentoonstelling met werken van verschillende lokale
kunstenaars: glasramen, iconen, keramiek, beeldhouwwerken, kalligrafieën en schilderijen.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Sint-Pieter-en-Pauwelkerk, Herenthout : tentoonstelling ‘Kunstige kijk op de Bijbel’ met
kunstwerken van verenigingen en scholen die elk een bijbelverhaal uitbeelden.
l Sint-Monulfus en Gondulfuskerk, Maasmechelen : tentoonstelling ‘Jongeren en geloof’
waarbij leerlingen in een kunstwerk uitdrukken wat geloven en geloof voor hen
betekenen.
l ’t Keerske – Verenigde Protestantse Kerk, Brugge : kalligrafietentoonstelling ‘Woordspel’
door de vereniging Aanzet Oostkamp.
l Sint-Hilariuskerk, Mullem : ‘Rozententoonstelling’
l Saints-Alexandre Nevsky et Séraphin de Sarovkerk, Luik : tentoonstelling van iconen met
een demonstratie door de schilders.
l Saint-Christophekerk, Hannut : bloemententoonstelling in het thema van de sacramenten.
l Saint-Fiacrekerk, Dison : Tentoonstelling “Jean-Charles Delsaux, le Viollet-le-Duc liégeois”.
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FILM
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l St-Michielskerk, Roeselare: film over de glasramen
l St-Aldegondiskerk, Deurle: film over de patroonheilige van de kerk
l Protestants-Evangelische kerk, Landen: film over de kerkhervormer Luther.

ONTDEKKINGSTOCHTEN
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l St-Martinuskerk Desselgem: jogging naar de St-Martinuskerk van Oeselgem met een geleid
bezoek op beide locaties.
l Fiets- en wandelzoektocht tussen vier kerken in Kontich.
l Begeleide fietstocht in Damme langs drie kerken met torenbeklimming, poëziemomenten en
bierdegustatie.
l Wandelparcours langs acht heel verschillende kerken in de Leuvense binnenstad en fietstocht
langs vier Leuvense abdijkerken met zang en dans in elke kerk.
l Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, Vertrijk: geleid bezoek aan de kerk en de omgeving met als
thema de geschiedenis van de kerk en de devotie tot de H. Lucia.
l St-Quentinkerk, Awagne: wandeling ‘van toren naar toren’ door het omringende landschap.
l St-Bernardkerk, Vaux-les-Rosières: wandeling door het dorp met verhalen en legendes.
l St-Jan-Baptistkerk, Schriek: koetstochtjes door het dorp.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Sint-Jan Berchmanskerk, Borsbeek : ‘Wie was St-Jan Berchmans?’: zoektocht door de kerk en de meditatietuin.
l “De Romaanse kerken van Oudenaarde” : fiets- en wandeltochten langs de 5 romaanse kerken met in elke kerk een
individueel programma en een diapresentatie over de romaanse kerken.
l Deinze : wandel- en fietsroute langs de kerken van Bachte-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne en Bachte, met in elke kerk
rondleidingen en een kleine tentoonstelling.
l Waver : begeleide tocht langs het religieus erfgoed in de streek met lunch en een rondleiding op elke tussenstop.
l Saint-Jean-Evangelistkerk, Beaufays : wandeling van de kerk naar de basiliek van Chèvremont met picknick.
l Saint-Christophekerk, Racour : gastronomische wandeling door het dorp.
l Saint-Martinkerk, Frasnes-lez-Buissenal : fietsrouten van 21 km, 60 km en 72 km langs de 21 kerken van het dekenaat.
5

DANS
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l St-Michielskerk, Roeselare: met muziek door de leerlingen van de orgelklas en
dans door de leerlingen van de balletacademie.
l St-Martinuskerk, Desselgem en Sint-Michielskerk, Leuven: balletoptredens

POËZIE – LITERATUUR
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Onze-Lieve-Vrouw ter Heidekerk, Brasschaat: toonmomenten door de leerlingen van de gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord.
l Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, Damme: diverse poëziemomenten
l St-Fiacrekerk, Dison: literaire wandeling in het kader van een tentoonstelling over schrijvers in de regio.

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Onze-Lieve-Vrouwkerk, Gent-Mariakerke: ateliers voor kinderen (10-12 jaar) met als thema de
glasramen.
l St-Jan-Berchmanskerk, Etterbeek: verhalen voor kinderen (6-11 jaar)
l St-Jan-Baptistkerk, Binkom: kinderzoektocht in de kerk
l St-Annakerk, Roosbeek: vertellingen voor de jeugd in de toren.
l St-Servaiskerk, Bois-de-Lessines: ontdekkingstocht voor kinderen
OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Sainte-Genevièvekerk, Assesse : verhalen in de klokkentoren voor kinderen
en hun ouders.
l Saints-Martin-et-Ghislainkerk Saint-Ghislain: religieuze kunst voor kinderen :
workshops pottenbakken, keramiek, iconen, kaarsen maken, glaskunst…)
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DIVERSE ACTIVITEITEN
DAG VAN DE OPEN KERKEN 2012: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l St-Pieterskerk, Langdorp: verkoop van streekproducten.
l St-Christophekerk, Racour: gastronomische wandeling met verschillende tussenstops.
l St-Martinkerk, Aarlen: kermis
l Keizerskapel, Antwerpen: boekenweekend
l St-Hubertkerk, Baillonville: demonstratie van ambachten: houtbewerker en een
glaskunstenaar
l St-Michielskerk, Roeselare: torenspektakel: verticale dans op de toren met klank- en
lichtspel.

OPEN KERKENDAGEN 2013: ZIJ DEDEN HET U VOOR
l Sint-Jan Baptistkerk, Binkom : ‘Kleurige Kathedraal’: klank- en lichtspel met receptie.
l Sint-Jan Baptistkerk, Schriek : ontbijt in het dorp
l Sint-Walburgakerk, Oudenaarde : voorstelling : eenakter over het leven van Jeanne de Valois.
l Heilig Kruiskerk, Boekhoute : lichtspektakel ‘Kerk in een zee van licht en kleur’.
l Sint-Lutgeruskerk, Zele : nocturne : klank- en lichtspel met dans.
l Sainte-Remfroidkerk, Pry : eenmanstoneel ‘Faut y aller’ door Jean-Luc Piraux tussen een zekere
Maria en een jongeman (http://www.theatrepepite.be/faut_y_aller.html)
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