m/
va
ch
t er

Weg van vrijwilligerswerk
Met het project ‘Weg van God’ zet de Erf
goedcel, samen met kerk- en gemeente
besturen, in op de zorg voor roerend reli
gieus erfgoed. Ondertussen zijn al heel
wat kerken in de regio geïnventariseerd.
Met man en macht werd een gedetail
leerde en volledige inventaris gemaakt.
Met man en macht moet je hier echter
niet al te letterlijk nemen. Vele van de
vrijwilligers zijn immers … vrouwen.
We laten deze vrouwen even aan het
woord. Wat motiveert hen om zich in te
zetten voor het lokaal religieus erfgoed?
Waarom brengen ze frequent een halve
dag door in een – soms ijskoude – kerk?

Herne
Wekelijks komen de vrijwilligers samen om
elk object te nummeren, gedetailleerd te
beschrijven en te fotograferen. In de SintPieterskerk in Herne (Sint-Pieters-Kapelle)
staan maar liefst 12 vrijwilligers wekelijks
klaar om te helpen. Bijna allemaal wonen ze
in de straten rondom de kerk.
Carinne: Ik ben voornamelijk door de
band met de kerk en de streek vrijwilliger
en hecht dan ook veel belang aan het be
houd van het patrimonium. Onverwacht
inventar iseerden we nog een persoonlijke
flamb eeuw (processielantaarn) van de
familie Grisez; leuk om een stukje familie
geschiedenis tegen te komen!
Adinda: Het geschiedkundig aspect vind
ik heel interessant. Het is aangenaam om
op een sociale manier bij te leren over erf
goed.
Lieve: Vrijwilligerswerk is een nuttige
tijds
investering die ik van thuis heb
meegekregen. Ik had ook niet verwacht
om zoveel bekende gezichten tegen te
komen bij de eerste sessie. Dat was een
toffe verrassing.
Eline: Als leerkracht Grieks en Latijn is
het leuk om af en toe objecten tegen te

komen met Latijnse en Griekse woorden.
In het dagelijks leven kom je deze talen
immers niet meer tegen.
Marianne: Ik vind het interessant om bij te
leren over fotografie, maar ook het socia
le aspect vind ik heel belangrijk!

Sint-Pieters-Leeuw
In Sint-Pieters-Leeuw zijn ondertussen
al meerdere kerken volledig geïnventari
seerd. Recent werd de inventarisatie van
de Sint-Stefaankerk in Negenmanneke
afgerond, waarna het de beurt was aan de
Sint-Lutgardiskerk in Zuun. Kerk na kerk
zetten de vrijwilligers zich in.
Ikarina: Ik vind het belangrijk dat waarde
volle of zeldzame objecten niet verloren
gaan. We leren niet enkel bij over onze
geschiedenis, maar krijgen ook de kans
prachtige objecten van dichtbij te bekij
ken en kerken te ontdekken.
Ook Gemma, Monik en Lut zijn - net zoals
Ikarina - intussen al langere tijd betrokken
bij de inventarisaties en blijven zich elke
keer opnieuw engageren.
Lut: Ik vind geschiedenis heel boeiend en
wil dan ook dat ons erfgoed geïnventari
seerd en bewaard wordt voor ons na

geslacht. Zowel het beschrijven van het
kerkelijk erfgoed, als het menselijk con
tact, vind ik heel aangenaam.
De vrijwilligers houden in iedere geval wel
warme herinneringen over aan de koude
kerken in Oudenaken en Sint-LaureinsBerchem die ze in de winter aan een
inventarisatie onderworpen hebben. In
de moderne kerk van Zuun is het gelukkig
wel aangenaam warm!

Schepdaal
Ook in Schepdaal is het inventariseren be
gonnen. Bovendien werd voor de Sint-Ru
molduskerk al een herbestemming onder
zocht. Een inventaris is daarom van nog
groter belang en vrij dringend. Gelukkig
staan er wekelijks zes vrijwilligers klaar
om de kerk van kop tot teen te inventari
seren. Maar ook buiten de kerk is er werk
aan de winkel. Zo komt Selina wekelijks
langs in de kantoren van de Erfgoedcel
om objecten in te voeren in de regionale
erfgoeddatabank.
Selina: Door mijn studies Geschiedenis
en mijn interesse in erfgoed voel ik mij als
vrijwilliger bij de Erfgoedcel PZ als een vis
in het water. Ik help mee met de digitale
inventarisatie van kerken in de omgeving.
Erfgoed Plus, kent geen geheimen meer
voor mij. Dat ik de collecties van kerken,
die misschien herbestemd worden in de
toekomst, kan vereeuwigen geeft me dan
ook veel voldoening.

Naast het project Weg van God, kan
je bij de Erfgoedcel ook terecht voor
ander vrijwilligerswerk: de bedeling
van Pajot Zenne magazine, communi
catie of projectwerking. Interesse om
ons team te vervoegen? Neem dan een
kijkje op www.erfgoedcelpz.be
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