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Reeds sedert maa nden worden : Icle mooie glasramen uiteen te ne· 

de kerke lijke diensten van de St. · , men. Dat is een werk waar vee l 
Annaparochie op de Antwerpse omzich tigheid bij te pas komt 
Linkeroe ver in een zaa l van het en waarvan men eigen lij k nog 
Imel da - instituut gehouden en . niet weet of het lukken zal. Spij 
sedert ja ren zij n er plannen voor tig genoeg zijn al hee l wat bra ntl -: 
de bouw van een moderne kerk. , r amen zwaar beschadigd door 

Begin deze -week is het slo- je ugelig vandalisme. : . 
pingswe rk in he t oude kerkje aan- I Volgende week kom t een ploeg 
gevat. zodat men weldra in de ispecialisten om het org e l te de
konstruktieve faze zal zijn. De I . monteren, want daar komt na
eerste werken geschieden met 'I' tuurlijk vakkennis bij kijken . 
veel omzichtigheid om waarde- I Voorlopig hebben noch de gebo r
volle stukken te bergen. De gen stukken , noch het orgel al

1preekstoe l wercl uiteengehaald i Ieen andere bes tem ming. 
en onder het grote .kruisbeeld is Een lang verlede n heeft het 
een stelling opgetrokken. kerkje van de Linkeroever ei-

Deze stellage op wie len is ver- genlij k niet. De gede nkstee n ach
plaat sbaar e; men za l trachte n� teraa n verme ldt, dat in 1903 met 

de bouw begonnen wenlonder 
paus Leo XIII, Antonius Stille
mans, bisschop van Gent, E rn est 
Van H aelst burgemeester en Em. 
Jansse ns , pastoor. . 

« Den 17e Sep tem ber 1905 werd 
deze kerk van Ste-Ann a en St.· 
J oachi m gewi jd door Mgr . Sti lle
mans, . . . » 

Eer de drieë nzestigste verjaar 
dag van dit geb euren gev ierd kan 
worden, zijn de slopers waar
schi jn lijk haast met hun - werk 
klaa r en kan begonnen worden 
me t h et opvoeren va n het terrein. 
De nieuwe kerk komt he el wat 
hoger. "He t niveau van cle vloer 
zal zowa t drie meter hoger ge
plaatst zijn . 

In tota al zijn er met de werk
zaamhe den volgens de aanbeste
di ng 300 werkdage n en zowa t ).6 
miljo en gemoeid. De pastoor van 
de parochi e houdt er reken ing 
mee nog gedurende twee win ters . 

. bouwh eer te zij n en nadi en in een 
ni euwe Ste-Annakerk zijn paro
chianen te kunnen verw elkomen. 

En zo raa kt de Linkero ever . 
door de geweldig e expansie van ; 
ee n moderne wijk ee n stukje ge
sch iedenis kwijt. want de per iode, 
d ie nu in zekere zin afges loten 
word t, was er een van pioniers 

, me t zee r lie pr ekt parochianenaan
tal en uit de ti jd , toen ee n ui ts tap 
na ar Sf.-Anneke zel fs voor de sin
joren nog .een heel evenemen t 
WU. I 

Beelden en een kru iswegst ati e in 
een hoek, naast de gede nkste en 
van de kerkhouw, die slec hts Haar 

190:3 en 1905 verwijzen. 
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Voor de ge borge n stukken uit de St.·Annake rk is : er nog gee n 
n i eu\V ~ :,.b e st emmin g. Al wat 1l0 ~ waarde hee ft, wordt voorlopi g 

\I " ~'" .. " . . " '" OpgeS l ag~ l\ III ee n loods. 


