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15de editie van de OPEN KERKENDAGEN  
Een feestweekend rond patrimonium in België en 
Luxemburg  
op 4 en 5 juni 

Sinds ze voor het eerst georganiseerd werden in 2008 luiden de Open Kerken-
dagen het begin in van het toeristisch seizoen in België. Ze zijn de gelegenheid 
bij uitstek om ons religieus erfgoed onder de aandacht te brengen en worden 
gedragen door lokale, regionale en provinciebesturen, kerkfabrieken en paro-
chies, culturele en toeristische diensten. In 2021 werden tijdens de Open Ker-
kendagen meer dan 500 gebedshuizen opengesteld!  

Daarvoor werden alle gebedshuizen, alle geloofsovertuigingen en al hun part-
ners (verenigingen, culturele centra, collectieven en gemeentelijke 
overheden,…) bevraagd. 

  

“Droompaden”, het thema van deze Open Kerkendagen, nodigen uit om op 
verkenning te gaan op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding. 
Wanneer die twee werelden samenkomen, is alles mogelijk, of je nu van kerk 
tot kerk trekt, stilte zoekt op een rustige plek of artistiek wil bezig zijn. Vanuit 
die bijzondere gedachte zijn mooie initiatieven gegroeid. Meer nog, in sommige 
deelnemende kerken worden wel heel creatieve activiteiten georganiseerd: 
ligconcerten, yogasessies, overnachten in een kerk, wandeltochten,… 

Bijna 500 Belgische en Luxemburgse gebedshuizen zullen gratis hun 
deuren openen voor het grote publiek; een initiatief dat niet haalbaar zou 



zijn zonder de steun van honderden gepassioneerde vrijwilligers. Zij maken hun 
erfgoed levend. Zonder hen zouden onze kerken nooit Open Kerken kunnen 
zijn. Daarom: een welgemeende ‘dank u’ vanwege het Open Kerken-team.  

Ontdek de vele activiteiten die tijdens de Open Kerkendagen van 4 en 5 
juni georganiseerd worden en neem een kijkje op 

• Onze website: OPEN KERKENDAGEN - 4 & 5 juni 2022 - OKD Evenemen-
ten | Open Kerken (openchurches.eu)  

• De lijst van deelnemers: zie bijlage 
• Onze favorieten per provincie: zie bijlage 
• De affiche van Open Kerkendagen 2022 : te downloaded 
• Onze Franse collega’s van Open Kerken organiseren van 23 juni tot 3 

juli een gelijkaardig evenement: La Nuit des Églises. Voor meer info, zie 
https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises  l 
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