
Tot slot ook een woordje over een
weinig belicht aspect van ons kerk-
gebouw: onze kerk als gemeen-
schapskerk, bepaald door eenvoud
en bescheidenheid, op mensenmaat
en dicht bij de geloofsgemeenschap.
Om dit te bereiken werd de kerk ge-
bouwd als een waaiervormig amfi-
theater met een hellende vloer en
zoldering, met een onbeperkt zicht
op de centrale positie van het altaar.
Hierdoor kunnen de gelovigen van
dichtbij deelnemen aan de vierin-
gen en werd de afstand tot de pries-

Groot koor, orkest en 600 bezoekers... we kunnen er nu enkel van dromen

Naast liturgie is er ook plaats voor concerten en exposities (hier Herman van Veen)

ter tot een minimum gereduceerd,
wat een enorm verschil was met de
tijd van voor het Tweede Vaticaans
Concilie waarbij de priester hele-
maal vooraan enmet de rugnaar het
volkstond.

Een verrassend weetje is ook dat de
kerk veel breder is dan ze diep is, nl.
31 meter diep van achter tot vooraan
gemeten, en op het breedste punt
maarliefst45meterbreed.
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Die glazen muren zijn samenge-
steld uit op elkaar gestapelde pane-
lenvanongeveer1meterhoog.
De panelen zijn als een mozaïek sa-
mengesteld uit onregelmatige stuk-
ken mondgeblazen, in de massa ge-
kleurdantiekglasvan22mm

dikte, met de typerende oneffenhe-
den en luchtbellen, gegoten in be-
ton.
De kleur, tinten en transparantie
creëren voor elke ruimte afzonder-
lijk een ingetogen sfeer waarbij de
stand van de zon een belangrijke
factor was bij de kleurkeuzes waar-
door die wonderwel passen bij het
gebruik van de ruimtes op de ver-

schillende momenten van de dag: ’s
ochtends via het lage kerkraam op
het oosten in de grote kerkruimte,
en s’ avonds op het blauwe kerk-
raam in de westgevel van de week-
kapel (die nog lange tijd voor de
avondmis werd gebruikt) wat dui-
delijk een hint was naar het blauw
van Chartres, een lievelingskleur
vanJacquesLoire.

Glasramen uit Chartres

Opfrisbeurt

Oorspronkelijk was het baksteen-
metselwerk in het ganse interieur
overal parelgrijs geschilderd, wat
mooi contrasteerde met de wijnro-
de tegelvloer en de houten latten-
zoldering. In 2012 kreeg het in-
terieur een grote opfrisbeurt met
subtiel verschillende tinten wit en
verschillende gedurfde kleuren die
pastenbijdeglasramen.
Dat kleurenpalet werd bepaald in
samenspraak met de toen allebei al
flink bejaarde Jacques Loire en ar-
chitec Ritzen toen ze, op initiatief
van de kerkfabriek en ANNA3, wer-
den samengebracht in de kerk bij de
voorbereiding van de tentoonstel-
ling van de glasramen van Jacques
Loire.
Nieuw tabernakel

In datzelfde jaar wijdde onze bis-
schop Monseigneur Johan Bonny
in een feestelijk viering in een bom-
volle kerk het nieuwe tabernakel in
dat Jacques Loire ontwierp ter ge-
legenheid van zijn tentoonstelling
in de kerk. Het tabernakel werd een
roestvrij stalen kast met een gebo-
gen deur uit met goudemail opge-
hoogd gethermoformeerd glas met
ingewerkte LED-verlichting waar-
door het overbodig is om een gods-
lamp te plaatsen bij het tabernakel

In 2015 werd ook een schitterend toilettenblok toegevoegd

wanneer daarin de geconsacreerde
hostieswordenbewaard.
Vele werken

De laatste 10 jaar werd ook heel wat
grootschalige werken uitgevoerd in
de kerk waarbij er zorgvuldig werd
over gewaakt dat nieuwe technie-
ken en ingrepen zoveel als mogelijk
onzichtbaar dan wel geïntegreerd
werden in de architectuur van het
gebouw.
De kerkraad vond en vindt het daar-
bij van belang dat alle ingrepen zo
duurzaam en ecologisch moge-

Bisschop Johan Bonny, samen met pastoor Herman Augustyns en ontwerper Jacques

Loire knielen voor het nieuwe ingezegende tabernakel

lijkzijn.
We denken aan de plaatsing van
48 zonnepanelen op het dak om
de elektriciteitsfactuur te tempe-
ren, het vervangen van de volle-
dige elektrische installatie en de
re-lighting van het ganse gebouw
met LED-verlichting, het combi-
neren van het waterdicht maken
van de kelderverdieping met het
installeren van regenwaterputten
die op hun beurt de schitteren-
de toiletten (die velen ons benijden)

spoelen met regenwater en last but
not least de nieuwe ventilatie-en
verwarmingsinstallatie ter vervan-
ging van de elektrische vloerver-
warming die bij de bouw van de
kerk revolutionair was maar de laat-
ste jaren technische kopbrekers le-
verde en een dure elektriciteitsfac-
tuur en dit ondanks de zonnepane-
len…
De nieuwe verwarming, met een
ventilogroep voor de kerkruimte en
warmwaterradiatoren op gas voor
de andere lokalen, werd mee goed-
gekeurd door het Agentschap On-
roerend Erfgoed dat voortaan mee
waakt over de instandhouding en
het goede beheer van ons jonge mo-
nument.
Erik Balbaert

Het werk gaat voort
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