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Le dimanche

5 juin 2011
Journée
des églises
ouvertes

La Journée des Eglises Ouvertes

Le 5 juin 2011 fut un jour de fête pour le patrimoine religieux en
Belgique. Plus de 350 localités ont proposé aux visiteurs des visites
La beauté de
guidées, des expositions, des représentations, des circuits pédestres ou
notre patrimoine
vous surprendra
pour vélos... La Journée des Eglises Ouvertes a compté cette année
près de 35.000 visiteurs. Un tout grand merci à tous les bénévoles
enthousiastes pour leur implication avant, pendant et après cette journée ! L’année
prochaine sera exceptionnelle, car nous fêterons la cinquième édition de cet évènement.
Retenez déjà la date du dimanche 3 juin 2012 !
WWW.EGLISESOUVERTES.EU
églises ouvertes

Programme complet sur
www.eglisesouvertes.eu

EGLISES OUVERTES

CIRCUITS

VISITES GUIDÉES

EXPOSITIONS

CONCERTS

Qu’avons-nous appris aujourd’hui ?
Le 7 avril, plus de 60 bénévoles et fonctionnaires communaux se
sont rendus à Aarschot pour la Journée d’Etude “Eglises ouvertes
et accueillantes”. Ce fut l’occasion de présenter le projet de
développement rural du Brabant flamand. Deux ateliers très
intéressants et une visite de la magnifique église Onze-LieveVrouw furent au programme de l’après-midi. Le bilan de cette
journée ? Unanimement positif !

Rallye dans
les coteaux de
Chaudfontaine
Le dimanche 25 septembre 2011,
en collaboration avec l’échevinat du
tourisme de Chaudfontaine, la Fondation
propose un circuit découverte de 35
km. Au programme du rallye, le
patrimoine religieux comme vous ne
l’avez encore jamais vu… en voiture
pour les habitués (ou éventuellement
en vélo pour les sportifs confirmés
aimant les grimpettes) avec un souper
surprise pour tous avant la remise des
prix! Renseignements et réservations :
02-216 63 11 ou
m.bernard@eglisesouvertes.be
INFO & INSCRIPTION

Une nouvelle collaboratrice
Stefanie van der Zweth, historienne de l’art, a rejoint notre équipe le 1er
avril. Elle est responsable du projet de développement rural pour le pays
de Waas et celui de l’Escaut. Pour plus d’informations concernant ce projet :
s.vanderzweth@openkerken.be
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Cela se passe chez vous...
open kerken
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Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen

Grâce au projet de développement rural, certains
membres ont pu commander du matériel d’accueil
supplémentaire avec une réduction non négligeable.
En entrant dans l’église Sint-Catharina en SintCornelius de Diegem, les visiteurs trouveront
dorénavant une table d’accueil et des infoWelkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
fiches plastifiées ; l’église Sint-Pieters
Sint-Gertrudiskerk
de Rekem, nouveau membre, a fait
une commande de dépliants ; et à
l’église Sint-Pieters de Wetteren,
une table d’accueil et des dépliants
fournissent dès à présent toutes les
informations nécessaires à la visite.
L’église Saint-Jacques à Tournai
n’oublie pas les visiteurs néerlandophones et a fait imprimer des folders
open kerken
à leur intention.
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Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk

De heilige paus en martelaar Cornelius is prominent aanwezig.
In het meubilair vallen de preekstoel, de biechtstoelen, de
lambrisering en het koorgestoelte op.
De inrichting laat een rijkelijke indruk na. De ligging van de
kerk, aan een levendig plein en bovenop een ommuurde
heuvel, veegt de lawaaierige indrukken van het verkeer weg.

Groe

HOOFDALTAAR
Het hoogaltaar is rijkelijk gedecoreerd in
rundbogenstil met felle polychromie. Het
werd afgewerkt in 1877 door het atelier
Dumon te Brugge. Het imposante retabel,
toegewijd aan het H. Hart, bestaat uit
verschillende registers met o.a. de Zending
der Apostelen, Het Laatste Avondmaal en
de Aanbidding Der Wijzen.

PATROONHEILIGE
SINT-GERTRUDIS
St. Gertrudis wordt in de kerk
afgebeeld op een altaar
(linkerbeuk) , een schilderij
(linkerbeuk) en op de
preekstoel. De volksgebruiken
die met de verering van
www.openkerken.be • www.eglisesouvertes.be • www.openchurches.be
• www.offenekirchen.be
St.-Gertrudis gepaard gingen,
werden in 1637 voor het eerst
beschreven door abt G. Van
Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden. Ecotip:
leg deze infofiche na gebruik weer op zijn plaats.
Ryckel. De patroonheilige
werd destijds in Wetteren
aanroepen ter genezing van koorts waarbij men
fonteinwater meenam uit het hof van de pastorie.
Dit water werd in de kerk gezegend en als gewijd
water gedronken of meegenomen naar huis.
Daarnaast werd St.-Gertrudis aangeroepen voor
het verdrijven van ratten en muizen.
met de steun van

PREEKSTOEL
De 18de-eeuwse preekstoel werd
overgebracht uit de oude,
oorspronkelijke romaanse kerk die
vóór de afbraak op het midden
van het dorpsplein stond. Drie
figuren, waaronder die van StGertrudis, en engeltjes
ondersteunen de kuip van de
kansel. De kuip is rijkelijk
gedecoreerd met bloem- en
bladmotieven, gevleugelde
engelenkopjes en afbeeldingen
van de kerkvaders in reliëf.
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XVI-XVII • Gotiek

Het Sint-Corneliusaltaar
Het Sint-Corneliusaltaar, in renaissancestijl, werd in 1642 besteld bij de
Brusselse beeldhouwer Michiel Van den Bergen. Jan Van Houbraecken
kreeg de opdracht een altaarstuk te schilderen over de verheerlijking
van Sint-Cornelius. Op het schilderij zie je paus Cornelius op zijn troon
staan met de pauskroon en het drievoudig apostelkruis. Hij wordt
omringd door engelen terwijl bedevaarders zijn hulp afsmeken.
De geschiedenis van Diegem is nauw verbonden met die van de
rijksabdij van Kornelimünster op de Inde nabij Aken, wat meteen de
Sint-Corneliusverering verklaart. Vooral op Paasmaandag komen er jaarlijks nog vele
bedevaarders naar Diegem. De heilige Cornelius wordt aanroepen tegen de stuipen,
de kinkhoest en de vallende ziekte. Tevens is hij de patroon van het hoornvee.

De doopvont
De ruimte waar nu de doopvont staat was
oorspronkelijk het zuidportaal. Dit werd in 1775
omgebouwd tot doopkapel. Op het bronzen deksel
zien we het doopsel van Jezus door Johannes de
Doper. Boven de ingang van de doopkapel hangt
een doek van de Mechelse schilder Bernaerts dat
de aanbidding van de herders voorstelt ( 1813 ).
Het werk was oorspronkelijk bestemd voor het
Onze-Lieve-Vrouwaltaar.

De kruisweg
In weinig kerkgebouwen past de kruisweg zo goed in het interieur
als in Diegem. Men besliste een ontwerp te maken in gesculpteerd
eikenhout, dat zou passen op de bestaande muurbeschotten.
De veertien staties werden tussen 1882 en 1885 uitgevoerd door
beeldhouwer Fr. De Vriendt uit Borgerhout. Het resultaat is een
prachtig kunstwerk. Links in de dertiende statie werd de toenmalige
pastoor Ketelbant afgebeeld, promotor en opdrachtgever van het geheel.

Het orgel
Boven de grote ingangspoort van het westportaal
zien we het hoogzaal met het orgel. Het orgelbuffet
bestaat uit vier kolommen en werd vervaardigd door
Floris Bonet, een meester-schrijnwerker uit Charleroi.
Het snijwerk werd gemaakt door beeldhouwer
Delbas. Het orgel zelf met 27 spelen is van
de hand van de Nijvelse orgelbouwer
Adrien Rochet (1792).

De algemene schikking van de kerk is die van een basiliek, met een middentoren op de viering,
een koor met twee traveeën en een vijfkantige koorafsluiting, een kruisbeuk met oneven
uitspringende kruispanden en zware pilaren die de torenmassa ondersteunen, een middenschip
met vier traveeën, zes vrijstaande kolommen, twee zijbeuken, een hoofdingang in de westergevel
en een portaal langs de noordkant.
De heilige paus en martelaar Cornelius is prominent aanwezig. In het meubilair vallen de
preekstoel, de biechtstoelen, de lambrisering en het koorgestoelte op.
met de steun van

De inrichting laat een rijkelijke indruk na. De ligging van de kerk, aan een levendig plein en
bovenop een ommuurde heuvel, veegt de lawaaierige indrukken van het verkeer weg.

U komt nu binnen in het huis van God.
Neem de tijd en ga zitten.
U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.
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Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk

Het Onze-Lieve-Vrouwaltaar
Dit altaar lijkt treffend op het Sint-Corneliusaltaar en
werd eveneens door Michiel Van den Bergen vervaardigd
(1649-1650). Het altaarstuk werd in 1840 geschilderd door
de heer Du Mortier uit Doornik. Het stelt de 15 mysteriën
rond de heilige Dominicus voor die de Rozenkrans
ontvangt uit de hand van de heilige Maagd Maria.

KRUISWEG
In 1908 werd de nieuwe neogotische,
gepolychromeerde kruisweg van de
hand van Aloïs De Beule in de kerk
geplaatst. Elke statie draagt onderaan
een koperen plaatje met daarop de
naam van de parochiaan die voor de
betaling van het werk instond.
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Het kerkgebouw en de toren
De huidige kerk werd tijdens de 15de en 16de eeuw gebouwd in
Diegemse zandsteen. Ze werd ingewijd in 1543. De oudere kerk die
ze toen verving was ongeveer 400 jaar oud. Dit oude gebouw werd
waarschijnlijk geleidelijk afgebroken omdat de toeloop van de
bedevaarders een ruimer gebouw vereiste. Diegem was in die tijd
immers de enige grote bedevaartplaats in Midden-Brabant.
De toren, in de vorm van een pauselijke tiara, werd opgetrokken in 1654.
In tegenstelling tot het gotische kerkgebouw, koos hofarchitect Pieter-Paulus Merckx voor de barokstijl.
In 1943 werd de torenspits op bevel van de Duitse bezetter afgebroken omwille van veiligheidsredenen.
Het monument werd steen voor steen genummerd, ontmanteld en bewaard rond het kerkgebouw.
In 1951 werd alles netjes heropgebouwd met de originele materialen.

MIRACULEUZE MIS VAN
ST-GREGORIUS (ca. 1480)
Dit werk wordt traditioneel
toegeschreven aan de
15de-eeuwse schilder
Hugo Van der Goes en
werd in 1841 geschonken
door Hippoliet Vilain XIIII,
ter gelegenheid van zijn
huwelijk met barones Sidonie Dubois. Het schilderij zou
afkomstig zijn uit het Rode Klooster te Oudergem
(Tervuren), waar Hugo Van der Goes de laatste jaren van
zijn leven heeft doorgebracht.
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XIX • Neogotiek

STERGEWELF
De huidige St.-Gertrudis kerk werd
in 1866 ingewijd door Mgr. Braq.
De oude kerk werd afgebroken,
want door de industrialisatiegolf
in die periode was er meer werk
en nam de bevolking toe. Volgens
de toenmalige, dynamische
burgemeester Hippoliet Vilain XIIII
stonden de gelovigen te ‘dicht bij
elkaar’ en beantwoordde deze
penibele situatie niet meer aan de
‘normen van de zedelijkheid’. Elke creatieve inbreng
was toen welkom om een nieuwe kerk te bouwen.
Pastoor Beuckel en burgemeester Vilain XIIII
duidden uiteindelijk de Gentse architect Louis Minard
aan die in zijn werk een veelheid aan stijlen gebruikte.
Een typisch onderdeel van dit eclecticisme is de
rundbogenstil met haar romaanse en byzantijnse
invloeden, waarbij binnenin de kerk een accent ligt
op de neogotiek en een vrije interpretatie van
gotische elementen. Deze laatste stijl paste in een
christelijk kader. De ronde kruisribgewelven worden
boven het koor ingeruild door een stergewelf.
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Sint-Gertrudis

Markt 23 • 9230 Wetteren
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De algemene schikking van de kerk is die van een basiliek. Een
middentoren rijst op uit de viering. Het koor bezit twee
traveeën en een vijfkantige koorafsluiting. In de kruisbeuk telt
men een oneven aantal uitspringende kruispanden. De zware
pilaren moeten de torenmassa ondersteunen. Het middenschip bestaat uit vier traveeën ondersteund door zes
vrijstaande kolommen en wordt doorsneden door twee
zijbeuken. De hoofdingang vindt men in het westen terwijl er
ook een portaal is in het noorden.
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Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden.

U komt nu binnen in het huis van God.
Neem de tijd en ga zitten.
U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.
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Het bezoek van de kerk is niet toegelaten tijdens de plechtigheden. Ecotip: leg deze infofiche na gebruik weer op zijn plaats.

Notre coup de cœur

Pensez-y

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac : L’Ordre Libanais Maronite y
installe le monastère de Saint-Charbel
C’est le 10 novembre 1695 que l’Ordre Libanais Maronite fut fondé
et la commémoration de sa fondation se fait encore chaque année
à cette date. Les Maronites sont des chrétiens orientaux catholiques
qui se sont regroupés autour d’un homme, Maron, près d’Antioche
en Syrie. Mais l’arrivée des musulmans au 7è siècle a dispersé les
chrétiens et les Maronites se sont retrouvés dans les montagnes libanaises.
L’Ordre Libanais Maronite a installé le
Monastère de Saint-Charbel dans l’abbaye de
Bois-Seigneur-Isaac depuis janvier 2010. Il
succède aux prémontrés qui ont rallié la maison
mère d’Averbode. Dans la magnifique chapelle
du Saint-Sang sont vénérées la relique du SaintSang et celle de Saint-Charbel amenée par
les moines de l'Ordre Libanais Maronite. La
communauté Maronite y est très vivante et
organise de nombreux évènements.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

HTTP://OLMBELGIQUE.ORG

Tous les visiteurs ne sont pas des
historiens de l’art. Lorsque vous faites
des descriptions de votre église et de ses
trésors, méfiez-vous du jargon professionnel. Une “église ouverte” ne doit
pas être accessible à tous uniquement
physiquement; tous les visiteurs doivent
aussi pouvoir comprendre pourquoi elle
a tant de valeur. Les termes techniques
peuvent être expliqués de façon simple
dans un “petit lexique à l’usage des
visiteurs” par exemple.

A ne pas manquer cet été….
Plusieurs églises ont rejoint la Fondation Eglises Ouvertes ce printemps-ci. Certaines ne
figurent pas encore sur notre carte-dépliant, mais méritent évidemment déjà un détour :
• Eglise Onze-Lieve-Vrouw Bezoek (Lombartzijde-Middelkerke)
• Eglise Onze-Lieve-Vrouw (Schore-Middelkerke)
• Eglise Sint-Gulielmus (Wilskerke-Middelkerke)
• Eglise Sint-Laurentius (Westende-Middelkerke)
• Eglise Sint-Theresia (Middelkerke)
• Eglise Sint-Willibrordus (Middelkerke)
• Eglise Sint-Jan Baptist (Schriek-Heist op den Berg)
• Eglise Sint-Willibrordus (Knesselare)
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