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DE MEETJESLANDSE KERKEN  
VANDAAG…

In 2014 sloegen COMEET (Erfgoedcel Meetjesland) en Provincie 
Oost-Vlaanderen de handen in elkaar om tien kerkraden in het 
Meetjesland te helpen met de opmaak van hun kerkinventaris, wat 
belangrijk is voor het bewaren van het aanwezige erfgoed. 

De kerkraden werden bijgestaan door enkele enthousiaste 
vrijwilligers die drie jaar lang intensief mee inventariseerden. 
Tegen het eind van dit jaar zullen alle parochiekerken in de 
regio over een geactualiseerde en gedigitaliseerde kerkinventaris 
beschikken.

Om het mooie werk van de vrijwilligers en de dagelijkse zorg 
van de kerkfabrieken voor hun patrimonium in de kijker te 
zetten, initieerden COMEET en Provincie Oost-Vlaanderen een 
slotmoment voor dit project: de Nacht van de Meetjeslandse 
Kerken. De kerkfabrieken uit de streek werden gevraagd om 
hun deuren open te zetten voor deze nocturne, waarvoor ze het 
programma naar believen konden invullen. En het resultaat mag 
er zijn! 

Maar liefst 23 kerkraden besloten deel te nemen en verwelkomen 
bezoekers voor een rondleiding, lezing, tentoonstelling, concert, 
orgelinitiatie… Een divers en verrassend aanbod dat bovendien de 
uitgelezen gelegenheid biedt om het prachtige religieuze erfgoed 
uit de streek op een andere manier te ontdekken!

COMEET en Provincie Oost-Vlaanderen zijn dankbaar en 
trots op het engagement van de kerkraden en vrijwilligers die 
dit hele traject mee mogelijk maakten. Ook deze Nacht van de 
Meetjeslandse kerken toont aan dat het hart voor religieus erfgoed 
nog steeds klopt in onze streek. Wij hopen dat u er, net zoals wij, 
van harte zal genieten! 

Oktober 2017
Stijn Coppejans
Voorzitter COMEET

... DE MEETJESLANDSE  
KERKEN VOOR DE TOEKOMST

De Provincie Oost-Vlaanderen is verheugd dat de jarenlange 
samenwerking met COMEET (Erfgoedcel Meetjesland), 
vrijwilligers en kerkbesturen rond religieus erfgoed tijdens 
deze – eerste – Nacht van de Meetjeslandse Kerken tot een mooi 
culminatiepunt komt. We spreken daarbij niet van een eindpunt, 
want voor de Provincie is dit zeker geen eindpunt in onze 
samenwerking rond de Oost-Vlaamse kerken.

Ondanks de overgang van de persoonsgebonden bevoegdheden 
van de provincies naar het Vlaamse niveau blijven we in Oost-
Vlaanderen ook in de toekomst volop inzetten op het religieus 
erfgoed. Vanuit een grondgebonden (onroerend erfgoed) 
invalshoek zullen onze diensten Erfgoed en Monumentenwacht, 
maar ook het onroerend erfgoeddepot, hun expertise, advies en 
dienstverlening blijven uitdragen. 

De lokale erfgoedzorgers vormen daarbij één van onze primaire 
doelgroepen. Dit is een cruciale groep vrijwilligers die de zorg voor 
het religieus erfgoed in onze samenleving op zich neemt. 
Het enthousiasme waarmee de kerkbesturen uit het Meetjesland 
zo massaal meewerken aan deze Nacht van de Meetjeslandse 
Kerken getuigt van hun bereidheid en zin voor initiatief om als 
goede vruchtgebruikers het erfgoed van ‘hun’ kerk te bewaren 
voor de toekomst. 

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker ook voor het kerkelijk 
erfgoed. Daarom stimuleren we graag alle initiatieven om de 
religieuze ‘huisraad’ ruimer bekend te maken, zowel fysiek, zoals 
tijdens deze Meetjeslandse nacht, als digitaal. Daarvoor is www.
erfgoedinzicht.be dan weer het uitgelezen forum. Iedereen kan 
daar dag en nacht duizenden Oost-Vlaamse erfgoedschatten 
ontdekken en dit, dankzij de inbreng van talrijke vrijwilligers. We 
zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

Oktober 2017
Jozef Dauwe
Gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed
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KERK, KLOOSTER, KASTEEL 
EN KUNST!

De 175 jaar oude Sint-Lambertuskerk in Poeke heeft heel wat 
te bieden. In een doorlopende tentoonstelling ontdek je foto’s 
uit de oude doos en enkele unieke kunstschatten. Tijdens de 
rondleidingen wordt er dieper ingegaan op de geschiedenis van de 
kerk. Later op de avond trakteert de kerkraad je op een muzikaal 
intermezzo van het Driekerkenkoor en een drankje!

9 NOVEMBER

18U30 TOT 22U00:

Doorlopende tentoonstelling

19U00 & 20U00: 

Rondleiding door Arnold 
Strobbe: 175 jaar Sint-
Lambertuskerk Poeke

21U00: 

Muziek door het 
Driekerkenkoor

21U30: 

Receptie

AALTER - POEKE 
SINT-LAMBERTUSKERK
Poekedorp, 9980 Aalter

YOGA EN VRIJ ORGELSPEL

Een kerk staat bekend voor haar rust en stilte die aanzet tot 
meditatie. Daarom wordt er voor de Nacht van de Meetjeslandse 
Kerken op donderdag een initiatie-avond yoga vrije stijl 
georganiseerd met lesgever Wilfried Van Dyk van yogaclub 
Darshana uit Aalter. Complete beginners en meer gevorderden: 
iedereen is welkom. Een gezonde geest in een gezond lichaam! 
Talent van eigen bodem krijgt op vrijdagavond de kans om te 
spelen op het kerkorgel uit 1964. Dit is een écht kerkorgel met 
pijpen. Voor een keer zal er niet enkel kerkmuziek te horen zijn. 
Wij hopen àlle muziekstijlen te horen, ook klassieke muziek, 
popmuziek, filmmuziek, jazz, rock, enz. Dit veelzijdige instrument 
met 22 registers heeft immers tal van speelmogelijkheden. Alle 
muziekstijlen zijn toegelaten en iedereen die al een beetje ervaring 
heeft met piano of elektronisch orgel kan zijn of haar kans wagen. 
De organist geeft je vooraf een deskundige uitleg. Ook luisteraars 
zijn welkom!

9 NOVEMBER

19U30 TOT 21U00: 

Initiatie yoga vrije stijl 
(eigen matje meebrengen)

10 NOVEMBER

VANAF 18U30: 

Vrij orgelspel  

Inschrijven verplicht via 
andre.huys@hotmail.com, 
enige ervaring met piano of 
orgel is wenselijk 

AALTER - BELLEM
ONZE-LIEVE-VROUW-GEBOORTE-KERK
Bellemdorpweg z.n., 9881 Bellem

mailto:andre.huys@hotmail.com
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LICHT VAN EN NAAR EEN 
ANDERE HOEK

Ontdek de kerk van Boekhoute in een nieuw licht! De kerk krijgt 
voor deze avond letterlijk nieuwe belichting ‘van en naar een 
andere hoek’. Voor de gelegenheid worden enkele kunstschatten 
achter glas tentoongesteld. De kerkfabriek geeft graag toelichting 
bij een aantal bijzondere gebruiksvoorwerpen. 

10 NOVEMBER

19U00 TOT 23U00: 

Doorlopend vrij bezoek

ASSENEDE - BOEKHOUTE
HEILIG KRUISKERK
Boekhoutedorp, 9961 Boekhoute 

DE KRACHT VAN STILTE

De kerk van Bassevelde wordt op vrijdagavond getransformeerd 
naar een lege kerk, verlicht door enkele honderden kaarsen. Een 
indrukwekkend zicht, waarbij de stilte alles overneemt. In een 
afgesloten ruimte die doet denken aan een kloostercel, kan je ‘de 
grote stilte’ beleven met een film over het leven van de Kartuizers. 
De avond wordt afgesloten met een ‘monastieke drink’ voor de 
liefhebbers.

10 NOVEMBER

19U00 TOT 23U00:

Doorlopend vrij bezoek 

ASSENEDE - BASSEVELDE
ONZE-LIEVE-VROUW-HEMELVAARTKERK
Dorp, 9968 Bassevelde 



10 11

RONDLEIDINGEN EN 
MUZIKALE AVOND

Tijdens de rondleidingen in de Sint-Vincentiuskerk maak je kennis 
met de iconografie van de kerk. Achter de vele muurschilderingen 
en meubels zit immers een zeer doordachte thematiek en 
symboliek. Nadien bekijk je de grote kerk van Eeklo zeker met 
andere ogen!
Aan de vooravond van 11 november brengt het gemengde koor 
2de Couplet onder leiding van dirigent Aureel Heirman een 
repertorium ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste 
Wereldoorlog. Afwisselend met de zang wordt het orgel bespeeld.

9 NOVEMBER

19U30 & 21U00: 

Rondleiding in de kerk (tot 
22u00) 

Inschrijven verplicht via 
vera.verstraete@
dekenaateeklo.be 
of 09 378 11 78 

10 NOVEMBER

20U30:

Concert koor 2de Couplet

EEKLO
SINT-VINCENTIUSKERK
Kerkplein, 9900 Eeklo

‘14 - ‘18 GEBORGEN 
VERHALEN IN EEN 
KERKGEBOUW

De gedenkplaat van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog 
is de uitvalbasis voor de verhalen die op vrijdagavond worden 
verteld aan de hand van foto’s en documenten. De tentoonstelling 
wordt kracht bijgezet met ‘Den IJzer’ die opnieuw tot leven komt. 
De avond wordt afgesloten om 23u00, wanneer de Last Post wordt 
geblazen. Een aanrader op de vooravond van de herdenking van 
de Groote Oorlog. 

10 NOVEMBER

18U00 TOT 23U00:

Doorlopende tentoonstelling

23U00: 

Last Post wordt geblazen, de 
IJzer komt terug tot leven

ASSENEDE - OOSTEEKLO
HEILIG KRUIS EN ONZE-LIEVE-VROUWKERK
Oosteeklo-dorp, 9968 Oosteeklo 
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ZIEN, LUISTEREN, ZINGEN

De kerk van Kluizen organiseert zowel op donderdagavond als 
op vrijdagavond een tentoonstelling met een selectie van de vele 
unieke kerkobjecten en met beeldende kunstwerken van creatieve 
parochianen. Op donderdag komt het plaatselijke Cantilena 
koor langs voor een open zangstonde waar iedereen aan kan 
deelnemen. Vrijdagavond staat dan weer in het teken van het 
kerkenbeleidsplan van de gemeente Evergem dat kort wordt 
toegelicht.

9 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopende tentoonstelling 

19U30 TOT 21U15: `

Open zangstonde met het 
Cantilena koor

10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopende tentoonstelling 

19U30 TOT 20U00:

Voorstelling 
kerkenbeleidsplan

EVERGEM - KLUIZEN
ONZE-LIEVE-VROUW GEBOORTEKERK
Kluizendorpstraat 80A, 9940 Kluizen 

TENTOONSTELLING VAN 
DE KERKSCHATTEN MET 
MUZIKALE INTERMEZZO’S

Twee dagen lang haalt de kerk van Ertvelde de oude kazuifels, 
monstransen, kelken, misboeken en schilderijen uit de schatkamer 
om ze te tonen aan het grote publiek. Enkele objecten zijn nog 
afkomstig uit de intussen gesloten parochiekerk van Rieme. 
Elke avond worden er drie muzikale intermezzo’s voorzien van 
organisten Jan Vuye (kerk Ertvelde) en Eduard De Geest (Sint-
Baafskathedraal), het Ertvelde KWB-koor en de jonge talenten 
Floor Haemerlinck en Simon Verleyen. 

9 & 10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopende tentoonstelling 
met telkens om 18u30, 
19u30 en 20u30 concerten

EVERGEM - ERTVELDE
ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAARTKERK
Pastorijstraat 1, 9940 Ertvelde 
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VOOR IEDER WAT WILS

De Sint-Willibrorduskerk toont haar geschiedenis aan de hand van 
een fotoreportage van Paul Verhoestraete. Oude en hedendaagse 
foto’s van de omgeving rond de kerk worden geprojecteerd op 
groot scherm en brengen de evolutie in beeld. Er worden ook 
enkele kerkobjecten tentoongesteld naar aanleiding van de recent 
opgemaakte kerkinventaris. 

Lokale kunstenaars Luc Andries, Johan Gussé en Marc Quintyn 
tonen hun beeldhouwwerk, cartoons en keramiek. Tussen 18u00 
en 20u30 kan je genieten van muzikale mini-optredens onder 
leiding van Jan Van de Casteele. Van 21u00 tot 22u00 zijn er ook 
orgelmomenten door Johan Boudry.

10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

KNESSELARE
SINT-WILLIBRORDUSKERK
De Plaats, 9910 Knesselare

KUNST EN MUZIEK

Plaatselijk kunstenaar en lid van de kerkfabriek Philippe 
Verschueren toont zijn kunstwerken op vrijdagavond in de 
kerk van Sleidinge. Ook enkele kunstschatten van de kerk 
zullen voor de gelegenheid vanonder het stof worden gehaald. 
Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een begeleide 
rondleiding die dieper ingaat op de historiek van de kerk. 
Tussendoor is er een  optreden van het kerkkoor onder leiding van 
Ronny Blomme en luistert kerkorganist Wim Claeys de avond op 
met een orgelspel. Nadien is er ook een afsluitende receptie.
De tentoonstelling kan ook bezocht worden op zaterdag 11 
november van 14u00 tot 17u00. 

10 NOVEMBER

19U00 TOT 22U00:

Doorlopende tentoonstelling 

VANAF 20U00: 

Begeleide rondleidingen in 
de kerk 
 
Inschrijven verplicht via 
parochie.sleidinge@telenet.
be of 09 357 74 65

 

EVERGEM - SLEIDINGE
SINT-JORIS EN SINT-GODELIEVEKERK
Sleidinge-Dorp, 9940 Sleidinge

mailto:parochie.sleidinge@telenet.be
mailto:parochie.sleidinge@telenet.be
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HISTORISCH LUISTERGENOT 

In de verwarmde kerk van Vinderhoute is er op vrijdagavond voor 
ieder wat wils te beleven. De gidsbeurt neemt je mee langs de 
sacristie en het doksaal, van waar je een mooi zicht hebt op de rest 
van de kerk. Tijdens de voordracht zullen de zeven sacramenten 
en andere ‘zaligmakende’ activiteiten besproken worden.  Er is 
ook een koorconcert van het Sint-Bavokoor. Tussendoor kan je 
genieten van een tentoonstelling met de kerkschatten waaronder 
een uniek middeleeuws processiekruis. De avond wordt passend 
afgesloten met een drankje.

10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

18U15 TOT 18U45:

Orgelconcert

19U00: 

Historische rondleiding 

20U00:

Voordracht

21U00: 

Optreden van het Sint-
Bavokoor

21U45: 

Receptie

LOVENDEGEM - VINDERHOUTE
SINT-BAVOKERK
Dorsweg 6, 9921 Vinderhoute

DE TIJD VAN TOEN

Tijdens een van de rondleidingen kom je de geschiedenis 
van de Urselse Sint-Medarduskerk te weten. Ook de recent 
gerestaureerde gedenksteen van Jan De Grave, griffier en man van 
aanzien in het 18de-eeuwse Ursel en omstreken, zal te bezichtigen 
zijn. Daarnaast worden er enkele mooie stukken uit het 
kerkarchief, zoals het parochiaal nieuws uit 1942, geprojecteerd 
op groot scherm als kroon op het lange digitaliseringproject dat de 
voorbije jaren liep.

10 NOVEMBER

17U30 TOT 21U00:

Doorlopend vrij bezoek

OM 18U00, 19U00 & 20U00:

Begeleide rondleidingen

`

KNESSELARE - URSEL
SINT-MEDARDUSKERK
Urseldorp, 9910 Ursel 
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EVOCATIE IN UNIEK DECOR

De kerk van Nevele keert voor een nacht terug naar het einde van 
de 19de eeuw in ‘het lof’. Pater Degerickx, redemptorist, brengt een 
‘donderpreek’ uit de roman Sursum Corda (1894) van de Nevelse 
schrijver Cyriel Buysse. Een niet te missen evocatie met acteurs op 
een unieke locatie!

10 NOVEMBER

20U00: 

Evocatie “Sursum Corda” 
van Cyriel Buysse

Inschrijven vooraf verplicht 
via evocatiesursumcorda@
gmail.com

Ticket: 6 euro

NEVELE
SINT-MAURITIUS EN GEZELLENKERK
Markt 1, 9850 Nevele

DE SINT-ADRIANUSKERK 
ANDERS BEKEKEN

Laat je kritische stem horen in het debat over de toekomst 
van de Adegemse kerk. De kerkraad, de parochieploeg en het 
gemeentebestuur lichten hun visie toe en geven dan graag het 
woord aan het publiek om meningen over het kerkenbeleidsplan 
uit te wisselen. Op de achtergrond kan je genieten van het 
kerkinterieur en enkele bijzondere erfgoedstukken. Na het debat 
kan je nog even nakaarten met de aanwezigen.

9 NOVEMBER

19U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

20U00: 

Infosessie en debat 
kerkenbeleidsplan

 

MALDEGEM - ADEGEM
SINT-ADRIANUSKERK
Adegem-Dorp, 9991 Adegem 

mailto:evocatiesursumcorda@gmail.com
mailto:evocatiesursumcorda@gmail.com
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VAN DE 12DE EEUW  
TOT NU

De oudste delen van de Sint-Radegundiskerk dateren uit de eerste 
helft van de 12de eeuw. Deze parochiekerk is dan ook een van de 
oudste uit de streek. Voor de Nacht van de Meetjeslandse Kerken 
zet ze haar deuren open en wordt er doorlopend een audio-
visuele voorstelling getoond van de historiek van de kerk en het 
patrimonium.
Bezoek op vrijdagavond deze eeuwenoude parochiekerk en beleef 
ze nog in volle glorie, voor ze in de nabije toekomst herbestemd 
wordt!

10 NOVEMBER

19U00 TOT 22U30:

Doorlopend vrij bezoek

NEVELE - MERENDREE
SINT-RADEGUNDISKERK
Merendreedorp 22b, 9850 Merendree

RELIGIEUS TEXTIEL

Johan Cornelis en Hugo Schaeck voeren je mee langs de historiek 
en het patrimonium van de Sint-Petrus en -Pauluskerk. Voor 
de gelegenheid worden er enkele bijzondere kazuifels en ander 
kerklinnen uit de schuiven gehaald. Een aanrader voor liefhebbers 
van textiel! Tussen de twee rondleidingen in wordt er een 
muzikale interventie voorzien op het orgel door organist Kristiaan 
Seynhave.

10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

18U00 & 20U00: 

Begeleide rondleidingen

19U30: 

Orgelconcert

NEVELE- HANSBEKE
SINT-PETRUS EN SINT-PAULUSKERK
Hansbekedorp 15, 9850 Hansbeke 
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GRENZELOOS BIJ DE GRENS

Het vroegere Sint-Laurentiuskoor en het koor Jubilaté uit 
Oostburg sloegen de handen in elkaar en werden samen het 
Grenzeloos-koor. In februari 2016 plaatste dit koor zich nog 
in de derde afdeling bij de provinciale koorzangtornooien. Op 
donderdagavond brengen ze in de Sint-Laurentiuskerk uitsluitend 
spirituals-liederen onder leiding van Aureel Heirman. Een warme 
beleving op een koude herfstavond. 

9 NOVEMBER

19U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

19U30 TOT 20U15: 

Concert Grenzeloos-koor 

SINT-LAUREINS 
SINT-LAURENTIUSKERK
Dorpsstraat 107, 9980 Sint-Laureins

POESELSE PATROON-
HEILIGEN & ORGELCONCERT
Met zijn vader en grootvaders aan het orgel, stond het in 
de sterren geschreven dat ook Jos Mestdach aan het orgel 
zou belanden. De basis werd gelegd in het schoolhuis in de 
Beentjesstraat, waar zijn vader pianoles gaf. Na de orgels van de 
Sint-Jozefskerk in Oudenaarde en die in Moregem en Elsegem, 
keert hij terug naar Poesele voor een afscheidsconcert op het Leo 
Lovaertorgel. 
De tentoonstelling over de Poeselse Patroonheiligen gaat terug 
tot 1121, het jaar waarin er reeds melding gemaakt werd van de 
Heilige Laurentius als patroonheilige van de parochiekerk. In 
1860 werd het  broederschap van de Heilige Donatus gesticht, 
beschermheilige tegen donder, bliksem en andere schadelijke 
natuurelementen. De donderheilige bleek al snel heel populair te 
zijn en wordt aanzien als de tweede patroonheilige van de kerk.
De expo is nog te bezoeken tot eind december, maar tijdens deze 
avond kan je genieten van een unieke gidsbeurt. 

10 NOVEMBER

19U30 TOT 21U45:

Doorlopend vrij bezoek

19U30: 

Opening tentoonstelling 
Poeselse Patroonheiligen 
met aansluitende gidsbeurt 

20U30: 

Orgelconcert door Jos 
Mestdach 

NEVELE- POESELE
SINT-LAURENTIUSKERK
Poeseledorp 1a, 9850 Poesele
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SCHATTEN NA DE BRAND…

Nadat de oude kerk door een brand werd verwoest, verrees er een 
nieuwbouwkerk in het dorp van Waarschoot. De oude kerktoren 
werd behouden, enkele meubelstukken en beelden werden gered 
en bleven bewaard. Ook nieuwe kunstobjecten vonden er een 
thuis. Achter elk van deze objecten schuilt vandaag dan ook een 
bijzonder verhaal. De kerkraad vertelt deze verhalen tijdens de 
Nacht van de Meetjeslandse Kerken en trakteert u tussendoor op 
mooie orgelmuziek. 

9 NOVEMBER

19U00 TOT 21U00:

Doorlopend vrij bezoek

WAARSCHOOT 
SINT-GHISLENUSKERK
Schoolstraat, 9950 Waarschoot

PAREL IN DE POLDER

De Sint-Niklaaskerk in Waterland-Oudeman is een verborgen 
parel in het prachtige polderlandschap. Tijdens de Nacht van 
de Meetjeslandse kerken wordt deze kerk uitsluitend verlicht 
met kaarslicht. Nog meer dan anders zal de Sint-Niklaaskerk 
een oase van rust en stilte zijn, waarbij enkel rustige muziek op 
de achtergrond te horen is. Voor de gelegenheid worden enkele 
kerkschatten getoond.

10 NOVEMBER

18U00 TOT 22U00:

Doorlopend vrij bezoek

SINT-LAUREINS - WATERLAND-OUDEMAN
SINT-NIKLAASKERK
Kerkstraat 13A, 9988 Waterland-Oudeman 



28 29

SINT-LAUTENTIUSKERK: 
TUSSEN OORLOG EN VREDE

Op de Grote Markt van Zelzate pronkt de Sint-Laurentiuskerk. 
Deze 19de-eeuwse kerk kent een korte maar interessante 
geschiedenis, in het bijzonder tijdens de Wereldoorlogen. 
Enkele oudere objecten worden permanent tentoongesteld in 
vitrinekasten. Tijdens een korte rondleiding leer je de kerk beter 
kennen. Nadien kan je genieten van een klein orgelconcert door 
koster Antoon Vekeman.

9 NOVEMBER

19U00: 

Rondleiding (circa 30 
min.) met aansluitend 
orgelconcert

ZELZATE
SINT-LAURENTIUSKERK
Grote Markt 71/A, 9060  Zelzate

HISTORISCHE WIST-JE-
DATJES

Aan de grens van het Meetjesland kan je kennis maken met 
de Sint-Catharinakerk. Tijdens een van de rondleidingen 
krijg je ernstige maar ook amusante weetjes te horen over 
deze eeuwenoude parochiekerk. Wist je bijvoorbeeld dat de 
middenbeuk van de Sint-Catharinakerk in Wachtebeke ouder is 
dan de rest van dit kerkgebouw? Of dat deze kerk vroeger heel 
nauw verbonden was met die van Assenede? Ontdek het allemaal 
op vrijdagavond!

10 NOVEMBER

18U00, 19U00 & 20U00:

Begeleide rondleidingen 
(circa 30 min.)

Inschrijven verplicht via 
chris.scheire@skynet.be 
of 0470 963684. Aantal 
personen en tijdstip 
duidelijk aangeven.

WACHTEBEKE
SINT-CATHARINAKERK
Dorp 47, 9185 Wachtebeke

mailto:chris.scheire@skynet.be
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DE SINT-MARTINUSKERK EN 
DE EERSTE WERELDOORLOG 
Honderd jaar geleden, in augustus 1917, verhief  bisschop 
Seghers de Sint-Martinuskerk tot dekenale kerk, een kroon op 
het jarenlange werk van de parochianen en de gemeente. Amper 
een jaar later werd de kerk tijdens de laatste maand van de Eerste 
Wereldoorlog gebombardeerd.
Tijdens de Nacht van de Meetjeslandse Kerken blikt de Sint-
Martinuskerk terug op deze twee bijzondere momenten met 
fotomateriaal, een powerpointvoorstelling en een kleine folder. 
Hierin wordt de focus gelegd op de jaren net vóór, tijdens en na de 
Eerste Wereldoorlog. In het gedenkjaar 2018 wordt er een vervolg 
gebreid aan dit initiatief.
Omdat de Nacht van de Meetjeslandse Kerken samenvalt met 
het kermisweekend in Zomergem, opent de kerk na vrijdagavond 
nogmaals haar deuren op zondagnamiddag 12 november van 
14u30 tot 16u30 (om 15u00 projectie).

10 NOVEMBER

16U30 TOT 18U00:

Doorlopend vrij bezoek

ZOMERGEM
SINT-MARTINUSKERK
Markt,  9930 Zomergem

Bezoek ook www.erfgoedinzicht.be

Erfgoedinzicht is een netwerk van collectie-

beherende instellingen (musea, archieven, 

kerkbesturen, …) dat het erfgoed in Oost- en West-

Vlaanderen in kaart brengt en de zorg 

ervoor stimuleert. 

De provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen 

trekken en faciliteren dit netwerk. De collecties 

worden uniform geregistreerd in één databank 

en de website www.erfgoedinzicht.be brengt dit 

erfgoed van Oost- en West-Vlaanderen tot bij het 

publiek. 

Van een Madonna van Van Eyck tot een zilveren kelk 

uit de kerk van Vinderhoute, slechts één muisklik 

verwijderd!

http://www.erfgoedinzicht.be
http://www.erfgoedinzicht.be/
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