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Ik ben erg benieuwd wat jullie vonden van het bezoek aan de
kerk. Laat het me weten. Aan de achterkant van het meubel
met de gidsjes hangt mijn persoonlijke brievenbus.
Dit familiegidsje kwam tot stand in het kader van het culturele stadsfestival
‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ met de steun van Toerisme Vlaanderen
en de Stad Antwerpen.

V.U. : Christian Devos, MKA vzw, Groenplaats 21, 2000 Antwerpen I Concept en uitvoering: Nicole Schellekens (PimPamFactory) en Inge Van Reeth (De Derde Verdieping)

Ik zie, ik zie ...

BoO kent de kerk
als zijn broekzak, maar als jullie goed kijken,
vinden jullie beslist ook heel wat dingen terug.
Kijk goed rond en duid op de bingokaart aan
welke dingen jij hebt gezien.

Hallo... ik ben

BoO
Sint - Andries

Welkom !

Welkom in de Sint-Andrieskerk!
Ik nodig jullie graag uit om samen
deze kerk te ontdekken. Mensen
komen hier naar de prachtige
kunstwerken kijken, maar ze
komen ook bidden of de rust
opzoeken. Het zou fijn zijn als
jullie met zachte stem praten en
rustig rondkijken.

Kunnen jullie nog stiller
zijn dan ik?

Identiteitskaart

Naam: Sint-Andries,

Sint-Andreas
Beroep: patroonheilige,
apostel
Kenmerken:

vissersbenodigdheden of
X-vormig kruis,
vaak op blote voeten

Een kerk heeft een eigen naam, net zoals
jullie en ik. Deze kerk heet de SintAndrieskerk. Sint-Andries was één van
de apostelen, een leerling van Jezus. Hij
beschermt deze kerk.
Gaan jullie mee kijken naar de preekstoel?
Hier zie je Jezus en de broers Andries en
Pieter levensgroot! Het beroep van de twee
broers kan je wel raden: ze waren vissers.
Jezus vraagt hen om hun job als visser
op te geven en zijn volgelingen te worden. Ze
zeggen allebei ja! Twee barokke kunstenaars,
Jan-Frans Van Hool en Jan-Baptist Van Geel,
maakten dit beeld.

Barokke kunstenaars houden van veel
beweging en theater. Dat kan je hier wel
zien.
De priester kan de preekstoel beklimmen en
daarboven de kerkbezoekers toespreken.
Iedereen kan hem dan goed verstaan.
De priester gebruikt de preekstoel nu alleen
nog bij speciale misvieringen.

* Het Christusbeeldje kan gedemonteerd worden.

je dat ...
�

… Sint-Andries stierf aan een kruis in de vorm
van een X? Dat sint-andrieskruis vind je terug in de
preekstoel, maar ook in schilderijen en beelden in
de kerk.

�… ook de priester een nieuwe outfit krijgt?

Speciaal voor het barokfestival ontwerpt Dries Van
Noten, een Antwerps modeontwerper, in 2018 een
nieuwe kazuifel voor hem. Een kazuifel is het kleed
dat de priester tijdens de mis draagt.

� … Andreas’ broer Petrus (of Sint-Pieter) ook aan
het kruis stierf, maar dan aan een omgekeerd kruis?
Dat zie je in het beeld dat Artus I Quellinus
(spreek uit: ‘Kelinus’) maakte van Petrus.

� … deze kerk twee altaartuinen heeft?

Geen tuinen met gras en bloemen, maar
wel stenen tuinen, met heel mooi
uitgewerkte figuren in marmer.

�

… men de buurt rond de Sint-Andrieskerk
vroeger de parochie van miserie noemde?
Het was lange tijd een heel arme buurt in Antwerpen.

Helemaal vooraan in de kerk staat een heel mooi

beeld van Maria met haar zoon Jezus.
Deze Madonna heeft een eigen kleerkast.
Ze heeft verschillende jurken voor speciale
kerkelijke feestdagen. De beeldhouwer zorgde
ervoor dat Maria makkelijk van kledingstuk kon
wisselen. Kan jij bedenken hoe hij dat aanpakte? *
Het kleed dat Maria nu draagt is een ontwerp
van de Antwerpse modeontwerpster Ann
Demeulemeester. Zij maakte deze jurk in 2001.

In de schatkamer staat een prachtige
praalmantel van Madonna te
schitteren. De gouddraad doet de

mantel stralen. In deze mooie outfit werd
Maria in een stoet rondgedragen door
de straten van de Sint-Andriesparochie.

Ook het prachtige scheepje van
Sint-Andries werd meegedragen!
Zo’n optocht noemt men een
processie. De buurtbewoners zetten
dan hun eigen Mariabeelden, vaak onder
een stolp, voor het raam.

