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Sint-Gilliskapel

 

De Sint-Gill iskapel is sedert 1999 een beschermd 
monument.

Het portiekaltaar bevat in het boogfront een Mariamo-
nogram in een gouden stralenkrans.  Het altaarstuk bevat 
een schilderij op doek uit de eerste helft van de 18de eeuw, 
met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis (Vlaamse School). 

Portiekaltaar

Sober classicistisch, sterk op zichzelf gesloten geheel met 
rondboogvensters. Opmerkelijk is het ontbreken van 
vensters in de noordelijke beukwand. Vlakke houten 
zoldering waarbij de balken op natuurstenen consoles 
rusten.

Reeds in 1280 bestond er een castrale kapel die 
oorspronkelijk Quinte Kapellen werd genoemd, verwijzend 
naar de vereniging van de vijf kerken van Attenhoven, 
Racour, Rumsdorp, Waasmont en Sint-Gertrudis Landen. 

Sint-Gilliskapel

De Sint-Gilliskapel situeert zich in de vallei van de 
Molenbeek en grenst aan de Motte van Rumsdorp, een 
omgrachte structuur met een begroeide heuvel (diameter 
van 40 meter en een hoogte van 9 meter).

De huidige kapel werd in 1726 gebouwd en ingewijd op 22 
januari 1727. Volgens een gedenkplaat in de gevel werd de 
bouw bekostigd door de tiendenheer Lamperti Leodensis. 
Het is een eenbeukig bak- en hardstenen volume van drie 
traveeën met ingebouwde westtoren en een polygonaal 
koor waarop de sacristie aansluit. De toren en de sacristie 
dateren van de 19 de eeuw. Een bouwnaad in de zijgevels 
bevestigt deze latere uitbreiding.

Kruisweg

De Sint-Gilliskapel is twee klokken rijk. Een eerste klok 
dateert van 1834 en is gegoten door Vanden Gheyn en heeft 
een diameter van 76 cm (B-toon). 

De oorspronkelijke kruisweg werd in 1999 gestolen. De 
huidige kruisweg in gipskalk werd in bruikleen geschonken 
door de Minderbroeders van Sint-Truiden. 

Klokken

Een tweede kleinere klok is gegoten door de Luikenaar 
Pierre Levache. De voor Vlaanderen zeldzame klok heeft 
een diameter van 50 cm en produceert een A-toon.

Eenvoudige eiken biechtstoel uit de 18de eeuw met in de 
bekroning een medaillon met Godsoog in stralenkrans. 

Biechtstoel

Orgel

Het eenvoudige, kleine vijfstemmige orgel zonder pedaal 
dateert van ca. 1900 en werd gebouwd door Vve Geurts & 
Cie Anvers. Jammer genoeg maakte het orgel geen deel uit 
van het restauratieproject van 2010.

De oorspronkelijke mechanische blaasbalginstallatie is 
vrijwel intact.  

Individuele bezoeken kunnen worden aangevraagd via de 
consistorie.  

Individuele bezoeken kunnen worden aangevraagd via
de consistorie van de kerk. 
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Protestantse kerk

Te midden van de vruchtbare klei- en leemgronden situeert 
zich het kleine, pittoreske Rumsdorp. In de Sint-Gilliskapel, 
oorspronkelijk een rooms-katholieke kerk, heeft de 
protestantse parochie haar thuisbasis. 

Landen, stad van het platteland, gelegen in het  prachtige 
Haspengouw, ten zuidoosten van de provincie Vlaams-
Brabant en grenzend aan de provincies Limburg, Luik en 
Waals-Brabant.

De Protestantse Kerk Landen is een pluriforme kerkge-
meente waar ieder vanuit zijn of haar eigen achtergrond en 
overtuiging een plaats kan vinden. Samen vormen zij op die 
manier een levende geloofsgemeenschap waar het Woord 
en de Belijdenisgeschriften een centrale plaats innemen.

Het oorspronkelijk fundament van de Protestantse Kerk 
Landen werd begin van de zestiger jaren gelegd door 
dominee Bernard Olieux, op dat ogenblik net terug uit het 
voormalig Belgisch Congo, waar hij als protestants 
legeraalmoezenier werkzaam was geweest.

Geschiedenis

Dominee Olieux, intussen actief binnen het godsdienst-
onderwijs, hield aanvankelijk huissamenkomsten die een 
groot succes kenden.
Omstandigheden, niet in het minst de landelijke campagnes 
van Amerikaanse evangelische genootschappen, dwongen 
de bloeiende kerkgemeente uiteindelijk haar deuren te 
sluiten. Niet definitief, zou later blijken.

In 1988 werd de draad weer opgepakt en beschikt Landen 

Ook kinderen kunnen, onder toezicht van hun ouders, 
deelnemen aan de Avondmaalstafel.

over een volwaardige protestantse kerk, behorende tot de 
Verenigde Protestantse Kerk in België.  

Oecumene

Een sacrament wordt gezien als een zichtbaar teken (een 
signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade 
voor het volk. Naast het hoorbaar teken van de prediking 
kent het protestantisme dus ook twee zichtbare tekenen.

De Protestantse Kerk Landen schenkt veel aandacht aan de 
oecumenische verankering als middel om samen met 
gelovigen uit andere christelijke kerken en tradities het 
Evangelie te beleven.

Sacramenten

De protestantse visie op de sacramenten grijpt terug op het 
Oude Testament waarin twee proto-sacramenten worden 
onderscheiden: de besnijdenis en het Pascha. Voor 
protestanten zijn de doop en de viering van het Avondmaal 
in plaats van deze twee sacramenten gekomen.

De kerken uit de Reformatie kennen slechts twee sacramen-
ten: de doop en de viering van het Avondmaal.

Er gelden geen bijzondere voorschriften om tot de Tafel met 
Brood en Wijn te worden toegelaten. De kerkenraad acht het 
ieders eigen verantwoordelijkheid om al dan niet deel te 
nemen aan de Tafeldienst.

Het Avondmaal wordt in principe gevierd op de tweede 
zondag van elke maand.

Bediening van de Tafel des Heren

Eredienst en liturgie

De Protestantse Kerk Landen sluit nauw aan bij de 
traditionele vleugel van de reformatorische kerken. De 
eredienst krijgt hier een bijzondere plaats toebedeeld. 
Deze verloopt volgens een vast schema en is gebaseerd op 
de oecumenische liturgische kalender. Orde, plechtigheid, 
onderwijs en verkondiging staan centraal.

In 2004 koos de kerkenraad voor het gebruik van de 
Nieuwe Bijbelvertaling. 
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