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Hieronder volgen enkele voorbeelden van activiteiten die tijdens de Open Kerkendagen 2022 kunnen 

worden georganiseerd, alsook mogelijke samenwerkingsverbanden voor elk van de voorgestelde 

ideeën.  

Vergeet niet dat u onder de inwoners van uw dorp, uw wijk, uw regio misschien erfgoedliefhebbers 

ontdekt die voorheen niet van het evenement op de hoogte waren en die zich op een meer 

permanente basis bij u kunnen aansluiten.  

 

- Creëer een ideale en originele route vanuit uw kerk door deze te koppelen aan andere 

gebedshuizen of symbolische plaatsen in de omgeving. Het weven van een web van erfgoed, 

kunst en natuur op regionaal niveau.  

 Samenwerking met natuurgidsen en de geschiedkundige kring. 

 

- Organiseer een wandeling ten voordele van een plaatselijke vereniging, want de dromen van 

een gemeenschap vallen vaak samen met solidariteit. 

 Samenwerking met een plaatselijke vereniging die fondsen nodig heeft 

 

- Een fakkelwandeling met na afloop een versnapering (koffie, thee, sinaasappelsap, een stuk 

taart en/of broodjes van de plaatselijke bakker, afhankelijk van het tijdstip van de dag). De 

fakkels zouden dan de enige bron van licht in de kerk zijn. 

 Samenwerkingen met:   

a. Het cultureel centrum van het dorp, dat u in contact kan brengen met professionele 

acteurs en verhalenvertellers en kan bijdragen in de kosten.  

b. De toneelgroep van het conservatorium zou ook kunnen werken aan een aanpassing 

van hun eindejaarspektakel voor dit evenement. 

c. Het Toerismebureau van de regio om te helpen bij het ontwerpen en eventueel 

uitzetten van de route die dan het hele jaar door op papier beschikbaar zou zijn. 

d. De plaatselijke bakker, het restaurant, de biologische kruidenier en/of de lokale 

tuiniers. 

 

- Een nachtwake en/of een nacht in de kerk.  

1. Sterrenkijken vanaf de kerktoren of het kerkhof: werk samen met een astronoom of ten 

minste iemand die de hemel kan lezen. Er zijn ook toepassingen op de smartphone om te 

helpen de sterren en de planeten te lokaliseren. 

2. Vertel uw dromen: die over het heden en de toekomst voordat u gaat slapen en vervolgens 

die over de nacht tot de ochtend.  

 Samenwerking met een therapeut, psycholoog, verhalenverteller. 

 



- Een "ochtendceremonie" - yogalessen, meditatiesessies, gebedssessies, ontspanningssessies 

aangeboden in de vroege ochtenduren, om te genieten van de zonsopgang en de lichtstralen 

die langzaam door de glas-in-loodramen dringen. 

 Samenwerking met yogaleraren, meditatieleraren, leraren heilige gezangen... De schepen 

van cultuur kan u de weg wijzen naar de juiste personen. 

 

- Een pad van bezinning, citaten, mooie woorden... in de kerk zelf. Op verschillende plaatsen 

worden de bezoekers uitgenodigd te gaan zitten (of soms te gaan liggen) om na te denken over 

wat zij zojuist hebben gelezen en/of om een detail, een ongewoon gezichtspunt te observeren. 

Een reis die je in staat stelt je gedachten en je visie te verfijnen. 

 Samenwerking met een schrijver, filosoof, leraar ethiek, godsdienst of burgerschap. Ook 

de klas van welsprekendheid van het conservatorium van de regio of een klas van de 

retorica met hun leraar zouden aan het project kunnen deelnemen. 

 

- Dromen over de kerk: het organiseren van een tafelgesprek dat openstaat voor de inwoners 

om na te denken over de toekomst van het religieuze gebouw en om toekomstige projecten 

uit te werken. Enkele weken van tevoren zou een ideeënbus beschikbaar kunnen worden 

gesteld, die tijdens deze bijeenkomst zou worden geopend. De papieren kunnen op een bord 

worden gelegd zodat de bezoekers ze kunnen lezen. Het staat hen vrij hun suggesties toe te 

voegen.  

 Samenwerking met jeugdwerkers in een jeugdcentrum 

 

- Een schrijfatelier/ schrijfstage: cadavre exquis, poëzie, automatisch schrijven... Alles is 

toegestaan om de verbeelding te verkennen. In het kader van een stage zou de tijd die aan de 

creatie wordt besteed, ruimte bieden voor een voorstelling om het werk op zondagavond te 

tonen. Familie en vrienden zouden van harte worden uitgenodigd om het resultaat van het 

gezamenlijke werk te horen. 

 Samenwerking met boekhandelaren. Zij hebben meestal contacten met schrijvers die dit 

soort workshops kunnen geven. 

 

Dit zijn maar een paar ideeën. Vertrouw op je verbeelding om de jouwe in actie te zetten! 

 

 


