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PERSBERICHT

Dag van de Open Kerken in Riemst
Zondag 5 juni is Dag van de Open Kerken, een feestdag voor alle religieuze gebouwen in
België. In
heel het land zetten meer dan 300 kerken hun deuren open. Met dit evenement wil de
Stichting Open Kerken het religieuze erfgoed in de kijker plaatsen en opwaarderen. Zowel de
lokale gemeenschap als het brede publiek worden uitgenodigd om het religieuze erfgoed te
komen (her)ontdekken.
In Riemst zijn op 5 juni zeven kerken te bezoeken. De kerkbesturen van Vlijtingen,
Vroenhoven, Kanne, Zussen, Millen, Genoelselderen en Membruggen zetten de deuren van
hun kerk open en zorgen voor deskundige uitleg over het gebouw. Er vinden verschillende
orgelconcerten plaats en er zijn kleine tentoonstellingen en presentaties te zien over de
geschiedenis van de kerk, kerkschatten en restauraties. In samenwerking met de gemeente
en de Intergemeentelijke dienst voor Onroerend Erfgoed ZOLAD+ werd een fietstocht
uitgestippeld die je langs alle deelnemende kerken leidt.
De gemeente Riemst besliste onlangs om de Heilig Grafkapel in Kanne te laten toetreden tot
het netwerk van Open Kerken. Leden van het netwerk engageren zich om niet alleen op Dag
van de Open Kerken, maar ook de rest van het jaar bezoekers gastvrij te ontvangen en de
nodige informatie over het gebouw te voorzien. De kapel in Kanne mag voortaan het
gevelbordje van ‘Open Kerk’ dragen.
Programma Riemst:
De kerken zijn open tussen 10.00 u. en 17.00 u., tenzij anders vermeld.
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Kleurwedstrijd voor kinderen.
Vlijtingen
Rondleiding Lamberte Wijckmans om 13.30 u en 15.30 u
Orgelconcert om 10.30 u. en 14.30 u.
tentoonstelling over geschiedenis kerk
(eucharistieviering om 9.30 u.)
Vroenhoven
Openstelling en rondleiding
Presentatie over schilderijen kerk
Orgelconcert om 15.30 u.
Kanne
Openstelling en rondleiding
Orgelconcert om 14.30 u. en 16.30 u.
Kanne (Heilig Grafkapel)
Openstelling
Zussen
Openstelling en rondleiding
Concert muziekensemble, koor en orgel om 15.00 u.
Presentatie over geschiedenis kerk en restauraties
Millen
Openstelling en rondleiding
Orgelconcert om 14.00 u. en 15.30 u.
Open vanaf 11.30 u. (eucharistieviering om 10.45 u.)
Genoelselderen
Openstelling en rondleiding
(Pas gerestaureerd)
Membruggen
Openstelling en rondleiding
Bezoek aan toren
Fietstocht:
Je kan dit religieuze erfgoed ook ontdekken via een fietstocht. Vertrekken kan aan elk van de
deelnemende kerken, aan de Waterburcht in Millen of aan het eetcafé ‘Tösse Jeker en Maos’
in Kanne. Op elk van deze plaatsen is een folder met fietsroute en de nodige informatie te
vinden. Deze folder is ook te downloaden op www.zolad.be.

Meer info en het volledige programma van Dag van de Open Kerken vind je op
www.zolad.be of www.openkerken.be.
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-Einde persberichtVoor meer informatie:
Jan Peumans – bevoegd schepen – tel. 02 552 11 06 of 07 – jan.peumans@vlaamsparlement.be
Zolad+: Veerle Vansant – tel. 012 44 03 80 – veerle.vansant@zolad.be

