GEZOCHT: Vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed!
Weg van God - Inventarisatie Sint-Pieter-in-Banden in Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw)
Met het project 'Weg van God' (2018-2020) wil Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei samen met kerk- en
gemeentebesturen en vrijwilligers inzetten op de zorg voor religieus erfgoed. Gedurende de looptijd van
het project zullen er in verschillende parochiekerken in de regio inventarisatietrajecten worden opgezet. In
het kader van deze trajecten, zijn we op zoek naar gedreven vrijwilligers.
Heel concreet zoeken we momenteel vrijwilligers om de kerkschatten van de Sint-Pieter-inBanden in Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw) in kaart te brengen.
Profiel en takenpakket
Ben je geboeid door de geschiedenis van de streek of door religieus erfgoed? Wil je graag leren
inventariseren? Kan je goed fotograferen of naaien? Houd je ervan zaken in te voeren in
databanksystemen? Of wil je gewoon iets om handen hebben en tegelijkertijd bijdragen aan een groter
geheel? Dan hoor jij thuis in ons inventarisatieteam!
Samen zorgen we voor de opmaak van een gedigitaliseerde erfgoedinventaris die van elk object dat tot
de kerkelijke collectie behoort een foto, een fysieke & inhoudelijke beschrijving, de afmetingen, de
materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens bevat.
Je kan op verschillende manieren aan het project een bijdrage leveren:
1) Inventariseren in de kerk (in teamverband)
•
•
•

Wat: je helpt met het transporteren, reinigen, meten, fysiek nummeren, beschrijven of
fotograferen van de objecten. Deze handelingen worden binnen een team van 3-5 personen
verdeeld.
Waar: Sint-Pieter-in-Banden, Baasbergstraat 72, 1600 Oudenaken (Sint-Pieters-Leeuw)
Wanneer: een halve dag per week op een vast moment gedurende enkele maanden. Op welke
dag er geïnventariseerd zal worden, wordt binnen het inventarisatieteam afgetoetst.

2) Digitaliseren van de inventarisatiefiches bij de erfgoedcel of van thuis uit (individueel)
•

•
•

Wat: je helpt met het digitaliseren van de inventarissen. D.w.z. dat je de gegevens, die tijdens de
inventarisatiesessies op papieren fiches genoteerd werden, invoert op de computer via het online
invoersysteem 'Erfgoedregister'. Deze invoermodule vormt samen met de website
'www.erfgoedplus.be' de erfgoeddatabank 'Erfgoedplus.be'.
Waar: op kantoor bij de erfgoedcel* of van thuis uit
Wanneer: op je eigen tempo en wanneer je het verkiest
* Molenstraat 102, 1700 Sint-Martens-Bodegem (op wandelafstand van station)

Aanbod
- Vrijwilligerswerk met maatschappelijke relevantie
- Een unieke blik op het (religieus) erfgoed in de regio
- De kans om je kennis te delen of net op te doen
- Vorming: interactieve startvorming, verdiepende vormingen, begeleiding ter plaatse, handleiding
- Kennismaking met de werking van de erfgoedcel
- Een vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding
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birgit@erfgoedcelpz.be / 0492 18 32 69! Graag reageren voor vrijdag 11 januari 2019!
Meer info: www.erfgoedcelpz.be/weg-van-god.
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