
Digitale lezing over de kerk
Beste dorpsgenoot, heemkundige, liefhebber van mooie dingen,

Heemkring Bodeghave gaat mee met de tijd en wil ook in Coronatijden 
lijven boeien met informatie over ons dorp.
Op 20/042021 om 20 uur organiseren wij een online infoavond over de 
kerk van Bodegem en het ontroerend stemmige kerkhof er omheen.
Waar moet het naartoe met het kerkhof?  Wat is mooi in deze historisch 
belangrijke kerk?  Hoe beheer je zo’n monument?  Al deze en nog veel 
meer vragen komen aan bod. Niet te missen.

Datum: dinsdag 20/04. Start om 20 uur. Einde 21.30 uur.

Jullie kunnen al aanmelden vanaf 19.30 uur. Er is dus een halfuurtje om te 
zien of alles goed werkt.

Deel 1: Het kerkhof van Sint-Martens-Bodegem … voortdurend in 
beweging  (20 min)
Spreker: Mevr. Anne-Mie Havermans , kunsthistorica, deed een paar 
jaar terug een onderzoek naar de historische waarde en mogelijke 
bestemmingen van het kerkhof in Bodegem.

Deel 2: Hoe beheer je een kerk? (15 min)
Spreker: Dhr. Pol De Saeger namens de Kerkfabriek.

Deel 3: Pareltjes in de kerk. Overzicht van de belangrijkste historische 
elementen te bezichtigen in de kerk (15 min).
Spreker: Dhr. Edgard Van Droogenbroeck, heemkundig onderzoeker en 
lid van BKW.

Daarna vraag- en antwoordsessie met de deelnemers.

Wat heb je nodig om deel te nemen?
Een klik op de link die iedereen heeft ontvangen per mail en je bent in de 
digitale vergaderzaal, in bijlage kan je nog wat bijkomende info vinden 
indien je verbindingsproblemen hebt.Vanaf 19.30 uur kan het aanmelden 
om wat te testen.
Wie deze uitnodigingsmail niet heeft ontvangen kan deelnemen door
de link hieronder te copiëren. Stuur deze link ook gerust door naar familie 
en vrienden die interesse hebben in dit onderwerp.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MW-
Q2OTg4Y2MtNjIyMi00ZDM3LWJiZDktNzIzZGJhM2ZlM2Vk%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c3e92c-7e04-45e6-8467-d8db-
6f142180%22%2c%22Oid%22%3a%22dc4d4ec8-b8ac-43d1-ba4f-319ff56
a096f%22%7d

We kijken uit naar deze digitale ontmoeting.

Met vriendelijke groeten,
In naam van het bestuur.

Luk Zelderloo
Voorzitter Heemkring Bodeghave
www.heemkringbodeghave.com


