


STAP 0 - IN HEMELSNAAM, WAAROM?
Parochiekerken vormen de schatkamer van een dorp. Maar religieuze gebouwen zijn geen 
stille musea. Het zijn plekken waar religieuze voorwerpen worden vastgenomen, gebruikt en 
gekoesterd. Deze waardevolle en unieke stukken goed behandelen, verpakken, stockeren en 
beschrijven is een belangrijke opgave, maar geen evidentie in de alledaagse praktijk van een 
geloofsgemeenschap of kerkfabriek.
Aandacht hebben voor zorg, en werk maken van een goede inventaris, vormen alvast een zeer 
goed begin. Zo ben je klaar voor vele situaties:

STAP 1 > Opschonen & opmeten     STAP 2 > Fysiek nummeren 

• Dien je de verzekering aan te spreken? Heb je 
genoeg informatie om een voorwerp terug te 
vinden als het gestolen werd? Of heb je bewijs 
dat het recent beschadigd werd? Als er brand 
is in de kerk, hoe klein of groot ook, heb je dan 
een helder overzicht van wat je in huis hebt?  

• Zit je kast snor? Hoe zijn de kazuifels bewaard? 
Is er schimmel of insectenaantasting aanwezig 
in de kerkinboedel? En hoe pak je dat het 
best aan? Hangen vaandels permanent in het 
direct zonlicht? Wordt er regelmatig afgestoft 
– ook op moeilijk bereikbare plaatsen?

• Ook als keuzes zich opdringen, bvb. bij de 
opmaak van een beheersplan of ook bij een 
traject naar neven- of herbestemming, dien 
je keuzes te maken. Dat kan je best met een 
inventaris in de hand.

• Weet wat je hebt! Met een overzicht van 
de functie, de verhalen en de ouderdom 
van objecten, kan je bezoekers van je kerk 
met brochures, apps, tentoonstellingen  en 
projecten een nieuw verhaal vertellen. Dat 
kan elke dag, maar ook op evenementen als  
Erfgoeddag, Open Monumentendag & Open 
Kerkendag. 



    STAP 3 > Beschrijven
STAP 4 > Fotograferen

STAP 5 > MIJN KERKSCHAT 
IEDERS KERKSCHAT?
De uitgewerkte inventaris wordt door erfgoed 
zuidwest nagezien, verfijnd en uiteindelijk 
samen met het departement Cultuur, Jeugd 
en Media van de Vlaamse Overheid opgeladen 
in het digitaal beheersysteem www.
erfgoedinzicht.be.
Als kerkbestuur beslis je autonoom of je 
honderden, enkele of geen stuks zichtbaar 
maakt voor de bezoeker van de site.
Net zo goed is de inventaris, online of op 
papier, een instrument om nieuwe stukken 
toe te voegen, of om jouw erfgoed te delen 
met geïnteresseerde organisaties, bvb. als je 
samen een tentoonstelling maakt.

DAPPERE STAPPEN?
Wat als een kerk een nieuwe toekomst, 
een herbestemming of nevenbestemming 
tegemoet gaat? Wellicht kunnen niet alle 
objecten in de kerk worden bewaard en moet 
er een selectie worden gemaakt. Een goede 
erfgoedinventaris helpt je weloverwogen 
keuzes te maken over wat behouden kan 
worden en welke de mogelijkheden zijn om 
objecten een nieuwe thuis te geven.
Erfgoed zuidwest staat je graag bij tijdens dit 
traject van waardering. Je gaat immers niet 
graag over één nacht ijs.



CA. 3 MAAND SAMEN AAN 
DE SLAG

EEN HALVE TOT EEN 
VOLLE DAG PER WEEK

4-12 PERSONEN IN EEN 
VRIJWILLIGERSTEAM

± 300-500 ERFGOEDITEMS 
PER KERK

Bij erfgoed zuidwest kan je terecht met jouw vragen. De consulent religieus erfgoed helpt 
je op weg, zowel bij een korte vraag of een langer uitgesponnen traject.

Wil je concreet aan de slag met een erfgoedinventaris, dan helpen we je op weg met vorming, 
tips, advies, enkele bezoeken en de nodige uitleenmaterialen. De consulent helpt je ook in de 
integrale opmaak van een inventaris. Dat kan op twee manieren:

INTENSIEVE BEGELEIDING AUTONOOM TRAJECT

basisvorming & vormingen op maat

begeleiding ter plekke
van start tot finish

hulp bij opstart,
vragen & af en toe bezoek

één dag in de week op jouw tempo

je gebruikt de uitleenmaterialen van zuidwest

de consulent  verwerkt foto’s en gegevens 

stel je kandidaat tijden oproepen neem contact op

ÉÉN INVENTARIS



17 KERKEN WERKTEN 
HUN INVENTARIS AF

>100 VRIJWILLIGERS IN 
2017-2019

>2700 STUKS ONLINE 
PUBLIEK TOEGANKELIJK



Erfgoed zuidwest vormt de cultureel-erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen. De cel is 
jouw aanspreekpunt voor erfgoedzorgen, -ideeën en -projecten, groot en klein.  Specifiek voor 
Goddelijke Huisraad werkt erfgoed zuidwest nauw samen met departement CJM en met het 
CRKC.

De erfgoedcel is deel van de projectvereniging zuidwest, de culturele verbinding tussen  
de dertien gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.

CONSULENT RELIGIEUS ERFGOED

Jelle De Rock

jelle@zuidwest.be
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