
Ken je kerk
ontdek de kunst, de architectuur

en het geloofsverhaal van de
Sint-Waldetrudiskerk

een initiatief van HeiligeHuisjes
www.heiligehuisjes.be



De docent
Rudi Mannaerts (1960) is priester en 
kunsthistoricus. Hij is pastoor van de 
Sint-Andriesparochie in Ant  werpen en 
verantwoordelijk voor de toerismepas-
toraal in het bisdom Ant werpen. Hij is 
een ge re nommeerde kerkgids en een 
begenadigd spreker, die met zijn vaak 
gedurfde projecten reeds meermaals 
in de belangstelling kwam.

De Sint-Waldetrudiskerk
•	 Bent u ook een tikkeltje verliefd op de architectuur  

van onze monumentale “Bovenkerk”? 

•	 Wist u dat de Sint-Waldetrudiskerk een buitengewone  
kunstcollectie bezit?

•	 Was u eerder reeds geboeid tijdens een rondleiding  
door één van de Herentalse gidsen?

•	 Bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur, geloof en kerk,  
geschiedenis en maatschappij?

De cursus 
HeiligeHuisjes biedt u een uitgebreide lessenreeks aan, waarin niet al-
leen de historische en kunsthistorische wetenswaardigheden van het 
kerkgebouw worden belicht, maar waarin ook en vooral het verhaal 
wordt verteld achter de beelden, met aandacht voor de symboliek en 
de	iconografie.	Op	een	unieke	manier	laat	Rudi	Mannaerts	zo	de	eeuw-
enoude kunst ook vandaag weer spreken.



Het programma
De lessen gaan telkens door op maandagavond om 20:00 uur. 
Het eerste deel gaat door in het rectorhuis, Kerstraat 11.
Het tweede deel gaat door in de Sint-Waldetrudiskerk.

Deel 1 - Algemene inleiding
maandag 1 maart Kunst als een synthese van praktisch nut, 

esthetische	stijl	en	een	iconografische	of	
symbolische boodschap. De stijlgeschiede-
nis gaat inzonderheid over kerkarchitectuur 
en (kerkelijke) kunst in het algemeen.

maandag 8 maart De eenheid van kerk-, kunst- en politieke 
geschiedenis, Europees én lokaal (deel 1).

maandag 15 maart De eenheid van kerk-, kunst- en politieke 
geschiedenis, Europees én lokaal (deel 2).

maandag 22 maart De eenheid van kerk-, kunst- en politieke 
geschiedenis, Europees én lokaal (deel 3).

Deel 2 - De Sint-Waldetrudiskerk
maandag 19 april  De kerkarchitectuur

maandag 3 mei  De altaren

maandag 17 mei  Bijbelse verhalen in beeld

maandag 7 juni  Het kerkmeubilair: koorgestoelte, preek-
stoel, biechtstoelen, orgel

maandag 21 juni De sacristie, alias devotionalia, textilia, ...

Deel 3 - Voor gidsen
Een aantal aanvullende lessen voor wie gids zou willen worden in 
de Sint-Waldetrudiskerk. Concrete data worden later ingevuld.



Praktisch
 
Kostprijs:

•	 Afzonderlijke lessen: € 5 per avond
•	 De volledige reeks, inclusief syllabus: € 40 
•	 Houders van een Dorpelkaart of Vrijetijdspas: 50 % reductie
•	 Het cursusgeld kan betaald worden op de lesavonden zelf.
•	 Wie	zich	na	afloop	van	de	cursus	engageert	om	als	vrijwilliger	 

groepen rond te leiden in de Sint-Waldetrudiskerk, krijgt het 
volledige cursusgeld terugbetaald.

HeiligeHuisjes stelt zich tot doel om kunst en Christelijk geloof bij el
kaar te brengen en de onderlinge dialoog te bevorderen. Doorheen 
culturele evenementen en acties en vanuit inspirerende culturele en 
spirituele bronnen wil Heilige Huisjes mensen laten kennisma ken met 

het christelijk geloof en aanzetten tot geloofsverdieping.


