Succes !

Engeltje met
ladder en spons

Engeltje aan
koorstoel

Gaatjes in bodem
biechtstoel

Engeltje met
doornenkroon

Engel met klaroen

Sint-Paulus

Graf van Lazarus
Marcquis

Mijter

Leeuwenpoot

Gouden ster

Monstertje

Lucia Casta

Lammetje

Slang in kelk

Stralenkrans

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.
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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

Welkom !

Welkom in de Sint-Pauluskerk!
Ik nodig jullie graag uit om
samen deze kerk te ontdekken.
Mensen komen hier naar de
mooie kunstwerken kijken, maar
ze komen hier 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?
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Naam:

Een kerk heeft een eigen naam, net zoals jullie en ik. Deze kerk is de Sint-Pauluskerk.
Wie was deze meneer? Sint-Paulus
werd na Jezus’ dood een apostel. Hij werd
gekozen als patroonheilige, als beschermer
van deze kerk. Een heilige herken je aan de
voorwerpen die hij bij zich heeft.

Paulus vertelde iedereen het verhaal van
Christus, zoals dat in de Bijbel staat,
het dikke boek in zijn hand.
Vaak heeft hij een zwaard in zijn handen.
Dat vind ik wel een vreemd attribuut voor
een heilige … Het verwijst naar het verhaal
over zijn dood: Paulus werd onthoofd.

Wist

je dat ...

�

… de paters die hier vroeger leefden
een eigen stoel hadden, vooraan in de kerk?
Hun stoelen zijn prachtig versierd met engeltjes
met gekke kapsels, leeuwen en rare monsters.

� … de dokter van de beroemde schilder

Peter Paul Rubens hier begraven ligt?
Zijn naam was Lazarus Marcquis.
Belangrijke mensen kregen vroeger een graf
in de kerk.

�

… er 50 jaar geleden een brand door de kerk
raasde? Kijk eens naar de hand van het houten beeld
van de zalige Lucia Casta, vooraan in de kerk. Die is
ongebeitst, dit is nog één van de sporen van die brand.

�

… er in de bodem van één van de
biechtstoelen plaats was voor een kerkstoofje of
lollepot? De warmte van dat stoofje ging door de
luchtgaten rechtstreeks naar de voeten van de
pastoor.

�

… je vanuit de kerk kan binnenwandelen
in de pandgang? Dit was de doorgang
naar het klooster. Zo konden de paters
doorsteken van de kerk naar het klooster.

In deze kerk vind je heel veel mooie schilderijen,

beelden en meubels. De meeste werden gemaakt
tijdens de barok. De barokke kunstenaars
hielden van veel kleur en beweging.
De bekendste kunstenaar uit de barok is
Peter Paul Rubens, die kennen
jullie vast wel.
Rubens kwam vaak in deze kerk. Hij werkte
ook mee aan de rozenkransreeks. Deze 15
schilderijen vertellen over het leven van Jezus
en Maria. Het lijkt wel een stripverhaal.
De meeste kerkbezoekers uit de zeventiende eeuw
konden niet lezen. Maar de beelden die ze hier zagen,
die begrepen ze wel. Kunnen jullie de verhalen
ontcijferen?

