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1

l diavoorstelling over de bezienswaardigheden van het gebouw, 

l meertalige documentatie, 

l intern circulatiecircuit, 

l prentbriefkaarten om mee te nemen, 

l Wifi tijdens openingstijden, 

l gerichte verlichting van sommige beelden (bewegingsmelders), 

l minder maar betere (led)verlichting 

l thematische tour langs kerken 

Laat uw verbeelding de vrije loop om de bezoeker een 4-sterren welkom te heten: 

l theehoek bij de ingang van de kerk, 

l leeshoek of meditatiehoek, 

l ligstoelen voor het bekijken van de gewelven, 

l toegangshelling voor gehandicapten, 

l fietsers onthaal (sanitair, waterfontein, reparatieset...), 

l het verstrekken van een EHBO-kit, 

l schone en toegankelijke toiletten, 

l opvang voor mensen met speciale behoeften (slechthorenden,  

slechtzienden...) 

 

l kindergedeelte met gastenboek en kleurpotloden, 

l efemeer labyrint, puzzel, aanrakingsmodel....... 

l ontdekkingsfiche voor kinderen/familie, 

l quiz op de mobiele telefoon (herkennen van heiligen...) 

l glas in lood ramen (calqueerpapier) 

l tafels die ter beschikking worden gesteld van de studenten ( blokkerk) 

l artistieke animatie (dans, zang, fotografie, knutselen....) 

 

 

 

 



Theehoek bij de ingang van de 
kerk  
Onthaal in de Sint-Lambertuskerk  
in Buisson (La Roche en Ardenne)

Gesprekoase in de onthaalkerk  
De Bremstruik  in Roeselare:  
een plek van verstilling en verdieping 
http://debremstruikbe.webhosting.be/ 
stille-plek/open-kerk/

Onthaal voor fietstoeristen 

Sanitair, waterfontein, reparatieset.... 

http://www.fietskerk.be/Project-

Fietskerk/index.html
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Leeshoek  

Onthaal in de kerk van 
Saint-Julien  
in Sennecey-le-Grand  
(bij Tournus)
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Onthaal zonder stoelen in  
de Sint-Margaretakerk te Knokke

Spiegel op wielen voor het 
bekijken van het plafond van de 
Noordbroekkerk in Groningen (NL)

Speciale Verlichting 

Onthaal in de Notre-Dame de l'Assomption 
kerk in Mont-devant-Sassey (Frankrijk)



Echt of nagemaakt? 
Op het altaar staat een oud beeld van de Maagd Maria en
Jezus, gemaakt door een in de regio bekende
beeldhouwer. Het is precies hetzelfde beeld als in de kerk
van het naburige dorp Ortho. Één ervan is de echte (de
authentieke), de andere is een kopie (geschilderd
gietwerk). Wat denk je, is deze de oude?

Je eigen schild
Het is de ritmeester, de edele heer Jean de Herlenval, die
de kapel bijna 500 jaar geleden liet bouwen. De steen van
zijn graf, geplaatst op de muur, toont de negen schilden
(wapenschilden) van het gebied waar hij regeerde.

Teken een schild dat je in die tijd graag had willen dragen:

Identiteitscontrole
Drie bebaarde heiligen waken al eeuwenlang
over deze kleine kapel. Onder hen bevindt zich
ook sint Hubertus. Om hem te herkennen, hoef
je alleen maar te weten welke objecten hij bij
zich heeft. Zet de letters in de juiste volgorde
om ze te vinden.

De beelden van de Maître de Waha
zien er een beetje onbeholpen uit,

maar hun gezichtsuitdrukking 
is vaak zeer ontroerend. 

Als je goed kijkt vind je vijf van deze wapenschilden 
op een andere grafsteen in de kapel. 

Herken je ze?

Kapel Saint-Hubert in Herlinval

OP ONTDEKKINGSTOCHT
MET DE FAMILIE

T J M I R E

F S A T

O B K E

Antwoord 1: het is een zeer mooie kopie

open churches

I draw my church

Je dessine mon église

Ik teken mijn kerk

Ich zeichne meine Kirche 

Kinderhoekje   

Sint-Jan-Baptistkerk in Binkom
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Een plaats voor kinderen

Puzzel - constructie van een maquette...

Een kleine tempel met traliewerk?
Ook al is het niet duizend jaar oud, zoals de kerk, deze
“theotheek” is al lang geleden ingericht.  Helaas komt
deze tekening niet helemaal overeen met de originele
nis. Kun jij ons helpen de zeven fouten te ontdekken?

De “theotheek” is de voorouder van de “tabernakel”, 
de heilige ruimte waar het brood van de mis wordt 



Ganzenspel van de Pelgrim (animatiestand  
Open Kerken tijdens de Erfgoeddag in Brussel)
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Een plaats voor kinderen

Kerk Sainte-Catherine 
in Rijsel (FR)

Kindertekeningen 

Originele glas-in-loodramen, ontworpen 
door de jongeren, in de "Kinderkathedraal" 
van Bergen (Noorwegen)



Opleiding van jonge gidsen 
(met uitreiking van een diploma)

Ontvangst van studenten tijdens 
"blokperiodes" (examenperiode) 
Sint-Katharina in Assebroek 
https://www.crkc.be/blokkerk-sint-katarina
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Een plaats voor studenten

Studeerkerk : Sint-Martinuskerk in Onkelzele

in Gooik

Blok@kerk



Collegiale kerk Sainte-Gertrude in Nijvel
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Een plaats voor kunst

Kerk  Saint-Remacle in Verviers

Tijdelijk labyrint in Oudenaarde

Kerk Saint-Brice in Sibret

Het hosten van een kunstschool of lokale academie


