open kerken
Betreft: Studiedag “Kerkgebouw met toekomst?!
Naar een breed draagvlak voor ons religieus erfgoed”
Geachte heer/mevrouw,
De Stichting Open Kerken wenst de kerkgebouwen opnieuw een betekenis te geven voor de gehele
gemeenschap door ze te ontsluiten naar een breed publiek toe. Dit is een filosofie waarin iedere
parochie zich zeker kan vinden, maar de praktische kant van de zaak belet vele om de stap te zetten. De
Stichting Open Kerken probeert daarom vrijwilligers te ondersteunen in het openen van hun gebouw
en het organiseren van een gastvrij en professioneel onthaal.
In kader van het plattelandsproject ‘Open kerk, verrassend platteland’, dat momenteel loopt in het OostVlaamse Scheldeland en Waasland, willen wij u graag uitnodigen op de studiedag “Kerkgebouw met
toekomst?! Naar een breed draagvlak voor ons religieus erfgoed”. Deze studiedag, georganiseerd in
samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen, erfgoedcel Waasland en erfgoedcel Viersprong Land van
Rode, zal doorgaan op woensdag 6 juni 2012 in het cultureel centrum “De Poort” in Wetteren.
In de lezingen van de voormiddag staat de toekomst van de kerkgebouwen centraal. Hierna zullen er
verspreid over de dag drie rondes volgen waarin in kleine groepen lezingen worden gegeven over
verschillende onderwerpen, ze behandelen verschillende aspecten van het openstellen van een kerk
voor bezoek. Zo zal er onder andere gesproken worden over beveiliging en medegebruik.
Om de dag af te sluiten wordt u een rondleiding aangeboden in de open en gastvrije Sint-Gertrudiskerk.
Deze kerk is aangesloten bij de Stichting en ligt recht tegenover het cultureel centrum.
De studiedag is gratis voor leden van de Stichting Open Kerken (max. 3 personen per kerk). Niet-leden
betalen een inschrijvingsgeld van 20 euro (inclusief broodjeslunch). Inschrijven kan tot 1 juni 2012 door
bijgevoegde inschrijvingsfiche terug te sturen naar s.vanderzweth@openkerken.be.
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 6 juni in Wetteren!

Marc Huynen,
Voorzitter

Stefanie van der Zweth, Projectverantwoordelijke
s.vanderzweth@openkerken.be

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
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9.00

Ontvangst met koffie

9.30

Welkomstwoord en voorstelling Stichting Open Kerken en het plattelandsproject
“Open kerk, verrassend platteland” door Marc Huynen (voorzitter Stichting Open Kerken

9.45

Stand van zaken van de bevraging van de parochiekerken door Jan Jaspers
(directeur afdeling onroerend erfgoed CRKC)

10.00

“Kerken: erfgoed en toekomst” door prof. dr. Thomas Coomans (KU Leuven)

10.30

Koffiepauze

10.45

1ste ronde lezing naar keuze

12.15

Broodjeslunch

13.00

2de ronde lezing naar keuze

14.30

Koffiepauze

14.50

3de ronde lezing naar keuze

16.25

Slotwoord

16.30

Facultatief begeleid bezoek aan de Sint-Gertrudiskerk (recht tegenover over de zaal)

Lezingen
1ste ronde • 10.45-12.15 uur
1.Inventariseren: wat, hoe en waarom? – Annemie Van Dyck (CRKC)
2.Het medegebruik van een kerk in de praktijk – Marc Didier (Voorzitter kerkfabriek Maarke-Kerkem)
3.Publiek over de vloer bij onroerend erfgoed – Luc Bauters & Bert Van der Veken (Dienst Erfgoed - Provincie OostVlaanderen)
2de ronde • 13.00-14.30 uur
4.Hoe maak ik het bezoeken van een kerk leuk voor gezinnen? – Hildegarde Van Genechten & Leen Breyne (FARO)
5.Hoe moet ik de kerk beveiligen en wat moet ik doen bij diefstal? - Robert Buelens (RWO Vlaanderen) & Lucas
Verhaegen (Federale Gerechtelijke Politie – Cel ART)
6.Praktijkvoorbeelden: De sacrale ruimte als (bind)middel voor mensen in hun zoektocht naar spiritualiteit – Tom
Callebaut (tcct/docent en onderzoeker aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent)
3de ronde • 14.50-16.20 uur
7.Hoe stel ik een fietsroute samen? – Firmin De Vliegher (Voorzitter CKB Assenede) & Emmanuel Vidts (Pastoor Assenede)
8.Stap voor stap naar een open en gastvrije kerk - Christiane Huynen (Vrijwilligster onthaalploeg O.-L.-Vrouwkerk
Mariakerke)
9.Hoe stel ik een educatief pakket samen? – Sven De Maertelaere (Lector wereldoriëntatie – Artevelde Hogeschool)
Per ronde kunt u deelnemen aan één lezing. U kunt uw voorkeur aanduiden bij uw inschrijving. De plaatsen per lezing
zijn echter beperkt. Daarom dient u bij uw inschrijving ook een tweede keuze op te geven. Bij de verdeling van de
lezingen zal rekening gehouden worden met de datum van inschrijven.
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Praktisch
Cultureel Centrum De Poort
Markt 27
9230 Wetteren
Inlichtingen: Stefanie van der Zweth (0498 16 00 62 of s.vanderzweth@openkerken.be)
Met de auto
Wie via de E40 komt, neemt afrit Wetteren (afrit nr. 17).
Wie langs de E17 komt, dient de afrit Lochristi (afrit nr. 11) te nemen.
Op de R4 kiest u de afrit Heusden of Melle. Na de afrit volgt u telkens de wegwijzers "Wetteren" en
"Centrum". Op bijgevoegd kaartje staat aangegeven waar u uw auto kunt parkeren.
Met de trein
Het station van Wetteren ligt op de lijn Gent-Brussel en Gent-Mechelen.
Het cultureel centrum ligt op 10 minuten wandelen van het station.
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