ar
boden een glaasje vân d€ wiendschep âan. Allemaal om het r€ligi€us pâtrimonium zichtbaar en
toegânkelijk te maken. Het is immers bijzonder jammer dât vele
kunst- en geloofsschâtten verborgen blijven voor kerkgangers en
voor het brede publi€k."
Een van die 3so deelnemerswas
de Onze-Lieve-vrouwekerk in
Mariakerke bij Getrt. OnthaalverlhtwoordelÛke JosDe Baets:.Onze Yorige pastoor hield er al aan
om d€ kerk zoveel mog€lijk open
te stellen voor voorbijgangers
en kerkhofbezoekers.In november 2006 b€sliste d€ kerkfabriek
arD tc sluit€o bij OP€8 XÊrken €n
sitrdsdi(:n d@ Ë eltd æ- \'oçe,t+ + DÇ;r
rlg jaer, ralrtn
voarr-hèt êetst een we€*end, met
het beeld vân onze-Lieve-vrouw
schreiboom als thema- We zochIeo gegevensop, lieten het beelal
rÊioigen en st€lden het tenmon
midden in de kerk. watrdelaars
en ûetscrs deden het aan oP hun
tocht naar her Kapelletje Schrei
boom in Gent. \T€ v€rzorgden
rondleidingen en stelden een brochure samen met meer uitleg."
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Totnogtoe spreekt de Dag van de
Open Kerken vooral Parochianen
en kerkgangersuit omliggende
Darochiesaan. voor h€n is de dag
èen mengeling van godsdienstige
€n culturele beleving in een t€estelijk jasje. via de schaarseartrkels in de Pers komen toch ook
andere belangstellenden eens een
kiikie nemen' Hun de kans geven
om iret religieuze erfgoed te (her)
ontdekken, was de bedoeling van
stichter Malc Huyen, Toen die in
1988 Finlard bezocht, vond hij
bii de toeristischeinforme e een
oiiginele landkaan, waarop alle
open kerken gemarkeerd waren'
E€n dergelijk netwerk van ope{l
kerken bleek ook in andere landen t€ bestaan,mâar niet in Beleië.Nu dus w€I.
voor de vijfd€ editie luidt h€t
thema Dld! In zoveel mogelijk
kerken zullen de klokken om Precies r+ uur feestelijk luiden. om
ni€uwe deelnemende kerken t€
helpen bij het organiseren van
hun evenenenten, biedt de orga'
nisatie een fraaie inspiradegids
aan met ideeën, nuttige tips en
een jaarplânning om er e€n ge
slaagde dag van te maken.

O49A84 20 26
www.oDenkelken.eu,
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SrrcHTrNG OpgN KEnTEN VffJ:".".y":iâ
voorlopig alleen maâr dromen,
maar de Dag van de open Kerken
mikt voor haar eerstejubileumeditie op 3juni 2012toch op ruime
belângstelling vân deelnemende
kerken en bezoekers.
Marijke Van Looy: ,,we willen
graag zoveel mogelijk kerkfabrieken aanmoedigen om deel te nem€n. D€ vorige editie was alYast
erg succesvol.Meef dân 35o gebouwen hebb€n hun deuren geopend. Bijna tweehonderd daarvan organiseerden een evenemenq van conceft ovet tentoonstelling tot geleide bezoeken.
sommige deelnem€rsstaken hun
kerk in debloemen, anderenvierdcn cxtra feestelijk euchâristieen
bodcn ccn glââsjevan de vriendschap aan, Allcmaal om hct religicus patrimonium zichtbrrr en
toegankelijk te maken, Hct is immers bijzonder jammcr dat vele
kunst- en geloofsschattenverborgen blijven voor kerkgangers en
voor het brede publiek."
Een vandie35o deelnemerswas
de Onze-Li€ve-vfouw€kerk in
Mariâkcrkc bij ceirt. onthaalver'lf,rtwoordclijkeJosDe Baets:,,onze vorig€ pastoor hield er al aen
om de kerk zoveelmog€lijk open
te stellen voor voorbijgangers
en kerkhofbezoekefs, In november 2006 besliste de kerkfâbriek
aan te stuiten bij open Kerken en
sindsdien doen we altijd mee.vorig jâar maakten we van de Dag
voor het eerst een weekend, met

pdtrimonium
Wil hetreligieuze
y00rhetvoetlichtbrengen
maken
entoegankelijk
LloveWOUTERS

In zorz organiseert de Stichting Open Kerken voor de vijfde maal een Dâg ven de Open
Kerken.Jaarnajaar neemt het aantal deelnemendekerken in ons land toe. Op een landkaart kunnen sinds dejongste editie op 5 juni zol al 3jo plekken worden gemarkeerd.
Degebouwen bleven de hele dag open, er waren concertenen tentoonstellingen en vooral, veel tevreden bezoekers.Voor de jubileumeditie wil de organisatie nog beter doen.
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