Van

Albe Zijaltaar
tot

Religieus erfgoed
inventariseren

Waarom een erfgoedinventaris maken?
Wil je als kerkraad meer inzicht krijgen in wat je in
huis hebt, om je collectie beter te kunnen beheren?
Heb je nood aan een degelijk basisdocument voor
het afsluiten van verzekeringen? Heb je graag goede
foto’s en beschrijvingen om naar terug te grijpen
bij diefstal of vandalisme, voor het opsporen en
restaureren van verdwenen of beschadigde objecten?

Retie

Wil je voldoen aan de wettelijke verplichtingen, of
alle kennis over je kerkschatten verzamelen voor ze
verloren gaat? Geef je vrijwilligers met een hart voor
religieus erfgoed graag de kans om ambassadeurs
te worden voor je kerk en je collectie?
Zorgen voor religieus erfgoed is niet
eenvoudig of vanzelfsprekend, maar
het hebben van een kwalitatieve
inventaris is een goed begin!

Hoe gaat inventariseren
in zijn werk?
Met een team van 3 tot 8 vrijwilligers gaan
we op een vast moment wekelijks een halve
of hele dag aan de slag om alle objecten
in de kerk te reinigen, meten, nummeren,
beschrijven en fotograferen. Daarna wordt
alles op uniforme wijze gedigitaliseerd. Dit
maakt het eenvoudiger om de gegevens aan
te vullen, te controleren of te doorzoeken. We
werken volgens de richtlijnen van het Centrum
voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC).

Mol

Dessel
Geel

Concrete ondersteuning

Balen
Meerhout

Laakdal

Tijdens het traject wordt er ook gekeken naar
de toestand en de bewaaromstandigheden
van de collectie. Vaak kunnen kleine,
goedkope ingrepen al helpen om objecten
te behoeden voor verdere schade. Na een
traject van enkele maanden, afhankelijk van
het aantal voorwerpen en vrijwilligers, ligt er
een professionele erfgoedinventaris klaar.

Erfgoedcel k.ERF bouwt samen met de
kerkraad, contactgroepen en vrijwilligers
een inventarisatietraject uit op maat van
de kerk en haar gemeenschap.
Wij begeleiden alle stappen van het traject
en zijn steeds beschikbaar voor advies,
opleiding en logistieke ondersteuning.
Samen met jullie gaan we op zoek naar
de nodige partners, expertise en helpende
handen om de inventarisatie tot een goed
einde te brengen.

Indien
gewenst
biedt
k.ERF
ook
ondersteuning bij de communicatie en bij
het organiseren van publieksmomenten,
die het maatschappelijk draagvlak van de
kerk en haar collectie kunnen vergroten.
Onze dienstverlening is volledig gratis.

Meer info?
Klop aan bij de erfgoedcel!
Heeft uw kerkbestuur interesse om een
inventarisatietraject te doorlopen? Hulp
nodig bij het actualiseren of digitaliseren
van de bestaande inventaris? Hebben jullie
nog vragen of bezorgdheden?
U kan steeds terecht bij Annelies Vanherck,
onze medewerker religieus erfgoed.
Erfgoedcel k.ERF
De Billemontstraat 117
2440 Geel
0476 48 92 56
annelies@erfgoedcelkerf.be

Erfgoedcel k.ERF en
religieus erfgoed
Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen is
een intergemeentelijk samenwerkingsverband,
opgericht door de gemeenten Balen,
Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en
Retie. Binnen Cultuurnetwerk Kempen wordt
er intergemeentelijk samen gewerkt rond
bibliotheekbeleid, cultuurbeleid, cultureel
erfgoed (erfgoedcel k.ERF) en onroerend
erfgoed (IOED k.ERF).
Erfgoedcel k.ERF zet intensief in op het
in kaart brengen van het roerend en
immaterieel religieus erfgoed in onze streek.
Samen met lokale kerkbesturen werken we
aan het behoud en beheer van ons kostbaar
en gekoesterd religieus erfgoed.

