
De nieuwe St.-Annakerl, op de Linkeroever wa s no g te klein om plaats te bi eden aan de overtal
rijke menigte die de Inwijdingsplechtlgheld bijwoonde. (Foto V.A.) 
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Bi sch pDaem wijdt nieuwe S.-An ak r n
 
De Bissc hop van A nt we r pen, 

Mgr. J.V. Daem , moest beken
ne n dat hij nog nooit tevoren 
een nieuwe kerk had mogen in
wijden, ten overstaan van een 
zo talrijk publiek, als aanwezig 
was toen de kerkelijke hoog· 
waardigheidsbekleder langs het 
reusachtige halve- cirkelvormig 
gebouw trok, waarvan hij de 
muren met gewijd water beo 
sprenkelde. De nieu we kerk 
werd gebouwd naar een pla n 
van a rchitekt Ritzen en bevindt 
zich in de onm iddellijke na bij
heid van het spoo rwegstation. 
Aangehecht aan het bakstenen
gebouw reikt de betonnen klok
ketoren in de lucht. Tw ee klok
ken, sc hijnen te roepen om het 
gezelsc ha p va n vier a nde re d ie 
deze kons t ruktie kan d rage n. 
Wie in deze kerk de ogen ten 
hemel slaat, ziet een indrukwek· 
kende oppervlakte van netjes 
gevoegde greinplanken, met 
daa rin een sterrenrege n va n 
spots , die de kerk à g ior no ver
lichten. He t proscen ium is e en 
uitgestrekt vlak , da t d r ie t reden 
boven de basis va n he t am f l
teater ligt, voorbehouden aan 
een massa van zowat 1500 gelo
vigen. Schuin-Iinks boven de ui
te rst sobe r gehoud en offertaf e l, 
ha ngt ee n kr uis met vier ge lij ke 
arm en. Het licht stroomt naa r 
binnen (b ij dag) of straalt na a r 
bu iten ('S avonds) langs gekleur. 
de gla sramen, waarvan de mooie 
st ruktuur ru ggesteun krijgt va n 

e even tiekoratieve en funktionele, 
t lijnmotieven. 
e De tnwijdi ngsp lechtigheid werd 
[- voorgezeten door Bisschop Deam, 
n paroch iepas tnor Janssens en d e 
I h. Van Monfo r t, pastoo r van de 

naburige parochie van Q.L. 

Vrouw t er Scheld e. Aanwezig wonen, eens het probleem van 
daarbij waren de sch epen en Jo s. de luchtbezoedeling is overwon
Posson en Van Passen. Koorlei
del' (van het parochiekoor) Her 
man Vos en organist Buysse te
ke nden verantwoordelijk voor 
het m uzikaal kad er dat rond de 
plechtigheid werd ge hangen en 
waarvan de helft door de aan
wezigen werd geleverd. 

K ERK TR EKT AAN 
In de homilie die hij ui tsprak 

wees Mgr Daem op het feit dat 
de architektuur van deze k erk, 
rechtstreeks naar het altaar leidt 
en tevens - van buitenaf beke
ken de mensen welkom 
heet. Twintig jaar lang hin g dit 
projekt in de lucht van de le
vende Linkeroever, voor dewel
ke de Bisschop hoopt dat het 
een geluk zal zijn om daar te 

nen . Biss chop Daern situeerde 
tevens de ni euwe kerkelijke ge
meenschap temidden van een 
industriële wer eld die andere 
gode n aanbidt. Hij maande de 
aanwezigen aan om door hun 
voorbeeldig leven te trachten 
om ook die «andere» maatschap
pij mens elijker te maken, door 
aan de gezagsdragers ervan de 
boodschap van Krisbus door te 
geven en aldus de verantwoorde
lijken te herinneren aan de 
re chtvaardighe id in het verdelen 
van de goed eren. 

Na de kerkelijke plechtigheid, 
werd de ingebruikname van de 
nieuw e kerk nog gevierd, tij
dens een receptie in het paro
chiehuis. 

J. d.T. 
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Feeste lij k ga lmde n de kla nken die de k lokke n uit de f rele toren 
kwistig rondstrooiden. Ze waren de tolken va n de vreugde van de 
L.O.-bewoners, die zaterdag hun nieuwe St .-Anna ke rk zage n inwijden. 
Het moderne ge bouw schitterde in de donkere avond lucht . Geel
glanzend was de ruwe st een terwij l door de ramen vr olijk licht naar 
buiten scheen. 

I
- Nadat de oude St.-Annakerk I In zijn g elegenheidshomilie 
wegzonk en moest verdwijnen, · wees de bisschop trouwens op 
werd met gebundelde kracht en deze betekenis. Naast woorden . 
ijver gewerkt aan de nieuwe kerk, ~ van waardering voor het ' gepres- , 
die een voorbeeld van funktionele teerde werk, belichtte hij het uit 
moderne kerkbouw werd. De 800 nodigingskarakter van de kerk in 
beschikbare plaatsen bleken ech de levende gemeenschap op L.O., 
ter onvoldoende om de massale waar het goed wonen is; als de 
belangstelling voor de inwijdings wind niet uit de verkeerde rich
plechtigheid op te vangen, want ting waait, voegde hij er schalks 
heel de L.O. wilde getuige zijn aan toe. Hiermee betrok hij ook 
van de wijding door Mgr. Daem. de aktualiteit - van de problema

tiek van onze geïndustrializeerde 
SOCIALE RECHTVAARDIGHEID wereld tot de sociale rechtvaar

digheid - in zijn rede. 
Dit gebeurde in het kader van Na de wijdingsrondgang droeg 

een aangepaste liturgieviering de bisschop de Eucharistieviering
waarin de nadruk werd gelegd .
 
op het kontrast tussen de schoon

heid van de stomme steen, teken
 
van onze welvaart, en de nood
 
van de mensen aan liefde.
 

Het cirkelvormig gebouw illus

treert treffend het - samenwonen
 
van de mensen rond het centrum,
 
het altaar - Kristus. Ook de so

ciale rechtvaardigheid kwam
 
regelmatig aan bod.
 

op in koncelebratie met EE . HH. 
Janssen en Van Montfort, pas
toors van Sint-Anna en Onze
Lieve-Vrouw ter Schelde. Deze 
plechtigheid werd schitterend op
geluisterd door het parochiekoor 
o.l.v, de h. Vos, dat passende 
Nederlandse liederen vertolkte. 

Na de Eucharistieviering werd 
in het parochiaal centrum een 
ontvangst aangeboden aan de tal
rijke aanwezigen. Vermelden we 
slechts de hh. Posson en Van Pas
sen, schepenen, E.P. · Berchmans, 
O.P., oud-pastoor, architekt de h, 
Ritzen en aannemer de h. Yser
mans, de geestelijkheid van L.O. 

.. en de parochiale organizaties met 
het volledig bestuur van de kerk
fabriek o.l.v. voorzitter de h, 
Janssens. 

--

111 de schi.tterend verlichte kerk 
droeg lllgr. Daem de eucharlstle
viering op Lu koncelebratie met 
de pastoors van St.-A lUla en 

O.LV. ter Schelde. 
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Ook langs de buitcnzijde va lt de 

simpele, moderne lijn op. lil de 

open toren zijn thans reeds de 

klokken van vroeger (1905 en 

1950) opgehangen. 

In stemmige kleurschakeringen 

I
filtert de 1.0\1 het licht door het 
glas in beton van de linkerwand. 
Centraal de boog van het koor
gedeelte. waaraan nu de laatste 

hand wordt gelegd. 


