
HET IS TIJD
THE TIME IS NOW

Er is een tijd voor alles

wat er is onder de hemel. 

(…) Een tijd om af te breken

En een tijd om op te bouwen. 

Prediker

There is a time for everything, and a 
season for every activity under the 
heavens:

(…) a time to tear down and a time to 
build

Qoheleth



VAN U IS DE TOEKOMST, KOME WAT KOMT – HUUB OOSTERHUIS

Na 21 jaar maken we ruimte voor iets nieuws. 

De centrale installatie (het symboolvlak) in de Magdalenakerk verdwijnt. 

Vol dankbaarheid kijken we naar het verleden. 

Vol vertrouwen kijken we naar de toekomst. 

After 21 years we are opening up our space to something new. 

The central installation in the Magdalene church will be deconstructed. 

We look to the past with gratitude. 

We look to the future with confidence and hope. 



Wek mijn zachtheid weer 
Geef mij terug de ogen van een kind

Dat ik zie wat is 
En mij toevertrouw

En het licht niet haat

Huub Oosterhuis

Awaken my gentleness

Give me back the eyes of a child

That I see what is 

And entrust me 

And don't hate the light

Huub Oosterhuis



2002: herinrichting
Magdalenakerk
door interieurarchitect Tom 
Callebaut
en Stefaan Onraet

21 JAAR GELEDEN…
21 YEARS AGO… 





Pasen in de Magdalenakerk
Easter at the Magdalena Church







Wat betekent de vastentijd voor jou?
What does Lent mean for you? 



EXPO
GEBOORTER I TU E L EN

GEZ IN S BOND



Trouwen in de Magdalenakerk
Getting married at the Magdalena Church









Uitvaart
in de 
Magdalenakerk
Funeral in the Magdalena 
Church 





Labyrint



Bezoekers typen het woord dat er toe doet
in hun leven. Boven op het oksaal stond een
printer. 
De woorden dwarrelden letterlijk vanuit de hemel
neer en werden daarna in het symboolvlak
verzameld tot één groot gebed. 





SCHOOLVIER ING













Een zentuin in de kerk
A zen garden in the church 

Bezoekers konden de zentuin
“herscheppen” met de rakel. 

Visitors could reshape the 
garden with a rachel.







YES
HERE
NOW

Kunstenaar: Geert Bisschop











De Geest van God
waaide over de wateren. 



Een project met mensen met een
fysieke beperking:

Een oude wilg werd terug aan elkaar
gezet met onderdelen van een rolstoel
en protheses. Ze kreeg een nieuw
leven in het symboolvlak. 







Herstellingen van 
de glasramen
zorgden voor een
mysterieus
donkere kerk.

Beelden uit de 
film Stalker (van 
Tarkovsky)  
versterkte die 
sfeer. 



Een scène uit de film werd
uitgebeeld in het 
symboolvlak. 
Een watervlak vol afval en
een druppelende kraan. 



L IGCONCERT











KU NS T I NS TA L L AT I E ‘ WA L K I NG  T H E  D O G ’  

Pia Burrick verzamelde anonieme voorwerpen die ze 
vond tijdens haar wandelingen met haar hond. Van wie
waren deze voorwerpen? Wie had ze gemaakt? Wat was 
hun verleden? Pia gaf de voorwerpen een sokkel, die 
deze vragen opriepen bij de bezoeker. 



AGORA

Humana is een
creatie van de 
Vlaamse
textielkunstenares
Marleen Mertens. 
Ze geeft aan de 
Griekse
kariatide een
nieuw leven. De 
handgeweven
gestalte van 
Humana vertolkt
de feminiene
kracht van de 
menselijke
kwetsbaarheid. 



De schaal op het hoofd van de kariatide symboliseert de 
ontvankelijkheid.



ZOMERPROJECT 2019
JOIE  DE VIVRE

Een verhaal vol kleur en goesting.  De bezoeker ontdekte dat joie de vivre ook choix de vivre is, een
levenskunst én een levenskeuze. Hoe je toekomst kon openen door vliegers te vouwen en zelf een
regenboog maakte door midden in het licht te gaan staan.





Z O M E R P RO J E C T 2 0 2 0



Z O M E R P RO J E C T 2 0 2 1 : G E L O O F, H O O P  E N L I E F D E



ZOMERPROJECT 2022
E E N Z A LV E ND E Z O ME R

Maria Magdalena begeleidde de bezoeker in een (spi)rituele audiotour doorheen de kerk.  
De confrontatie met het nieuwe Tantalusbeeld was de aanleiding om op weg te gaan met je versteende
zorgen. Het ritueel van de zalving bracht daarbij verlichting en verbinding op deze weg. 



H E R D E N K I NG S -
I NS TA L L AT I E

Op zoek naar verbinding over de dood heen. 



Advent 2020



Een politiek statement 
n.a.v. de oproer in 
Qatar tijdens het WK. 

A DV E NT 2 0 2 2



EN JOUW MOOISTE HERINNERING
AAN HET SYMBOOLVLAK? 

AND YOUR MOST BEAUTIFUL MEMORY 
TO THIS CENTRAL INSTALLATION? 


