Verslag van de Tereken
van 28 november 2022.

Overleg(t) avond

Op deze vergadering waren18 personen aanwezig!

Verslag:
1. Gebedsmoment: Advent, “als wachten VER-wachten wordt”.
2. Onze kerk in de toekomst: modern en ecologisch?

a. Offergeld/stoelgeld ook digitaal?
We zoeken een manier om kerkgangers die geen cash geld bijhebben, digitaal hun bijdrage te laten
doen aan het offergeld. De omhaling met de mandjes blijft natuurlijk bestaan. Volgende oplossing
werd gekozen om uit te proberen:
 We kunnen een QR-code in het misboekje zetten, of achteraan in de kerk op een blad hangen. Wie
deze QR-code scant met haar/zijn bank-app op de smartphone krijgt een overschrijving te zien
naar de rekening van de parochiekas, met het vooropgestelde bedrag van 1 euro, en een
mededeling “offergeld Terekenkerk zondag ”. Wie meer of minder wil geven, kan het bedrag
aanpassen vooraleer de betaling te bevestigen.
 Ook in de livestream kan op het moment van de offergang zo’n QR-code getoond worden.
b. Bekers voor het koffiehoekje?
Wat is de meest ecologische manier om dranken te schenken in het koffiehoekje in d ekerk: plastieken
bekers in houder, kartonnen bekers, gewone stenen tassen of bekers?
 Kartonnen bekers voor warme dranken kunnen in theorie gerecycleerd worden, maar dit wordt in
Vlaanderen niet gedaan, dus moeten deze bekers bij het restafval.
 Echte stenen tassen kunnen we van de reserve van in zaal “Ons Huis” wel krijgen, maar
- maakt geluid bij klaarzetten op de tafel
- waar gaan we die stockeren in de kerk?
- wat met de afwas? In de kerk is daarvoor niets aanwezig momenteel, en warm water en
afwasmiddel vormt ook een belasting voor het milieu.
 De huidige plastieken bekers worden via de PMD-zak gerecycleerd wat dus momenteel de beste
oplossing is.
Enige probleem is dat de bekerhouders blijkbaar “verdwijnen”. Dus de gebruikers (zeker bij namis
of viering met vormelingen/communicanten) erop attent maken dat ze de houder niet mogen
meenemen of buiten wegwerpen. Er moeten bekerhouders bij besteld worden.
 Een aantal plastic dozen voorzien om afval / PMD op de tafel gesorteerd in te leggen, een tweede
houder voor wegwerpen van de plastic bekers maken.
c. Verwarming in de kerk?
Tot welke temperatuur verwarmen we de kerk in deze tijden dat aardgas duur is en we minder fossiele
brandstoffen moeten gebruiken?
 Momenteel is er nog een energiecontract met vast tarief, dus niet onmiddellijk grote prijsstijging
voor de verwarming te betalen deze winter. In de begroting van de kerkfabriek voor 2023 is wel

een groter bedrag voorzien (dubbel) voor verwarming. Energiecontracten voor de kerken worden
mee met de stadsgebouwen onderhandeld door het stadsbestuur.
 Een basisverwarming in de kerk is nodig, het temperatuurverschil tussen de gewone temperatuur,
en de hogere temperatuur tijdens vieringen mag hoogstens 5 graden zijn, om geen schade aan het
orgel te hebben.
 Voor de vieringen wordt nu de verwarming 1 uur later aangezet (8u i.p.v. 7u), de ingestelde
temperatuur (18 graden in de kerk bij de deur van de stookplaats) wordt nooit gehaald tijdens
deze stooktijd.
d. Verlichting in de kerk?
 Tijdens de openingsuren in de week (9u-17u) brand verlichting aan de infozuil (3 LED spotjes van
3W) , aan de zuil met kruisjes en doopkaarsjes (4 halogeenspots van 35W) en op het
altaarpodium (2 hogedruklampen van 30W). In deze donkere dagen is het nodig van deze
minimumverlichting te hebben. Best wel halogeenspotjes door LED vervangen.
 Tijdens de vieringen branden nu alle lampen in de kerk: verlichting hoogkoor (o.a. 2 lusters met
spaarlampen), verlichting plafond, en verlichting zijbeuken. In de lente / zomer kunnen we eens
uittesten of bvb de plafondverlichting en of verlichting zijbeuken echt nodig is.
 Kostprijs verlichting is klein t.o.v. kostprijs verwarming.
e. Binnendeur zijportaal?
In het zijportaal wordt nu de binnendeur naar rechts gebruikt. Op deze deur is een deurpomp
bevestigd. Mensen met grotere scootmobiel hebben last om hier de kerk binnen te rijden, het hek van
de doopkapel is vrij dicht bij de deur zodat het moeilijk is om in één beweging binnen te draaien.
In het zijportaal is echter ook langs de linkerkant een deur (die nu vastgeschroefd is). Langs die kant
zou men gemakkelijker kunnen binnenrijden.
 Nadeel is dat bij gebrek aan deurpomp deze deur gemakkelijk zal blijven openstaan, of gemakkelijk
open gaan bij wind buiten, en zo grote tocht direct in de kerk zal veroorzaken…
 We gaan dit de komende weken uitproberen. Hiervoor moet een klink aan de binnenkant voorzien
worden, en een grendel om tijdens de week deze deur af te sluiten. Het wordt een opdracht voor
de voorgangers of misdienaars die voor de viering daar staan, om deze deur zoveel mogelijk dicht
te houden om de tocht te beperken…
3. Nieuws

Kerkfabriek:
 De elektrische installatie (en de noodverlichting) van de kerk is officieel gekeurd. Dit dient
periodiek herhaald te worden.
 Er komt een vergadering voor alle kerkbesturen over "ECOkerk", met pilootproject o.a. in SintNiklaas
 Bij de parking tussen kerk en pastorij (privé terrein van kerkfabriek) werden borden aangebracht
om aan te duiden dat deze parking bedoeld is voor bezoekers van de kerk en de pastorij, niet voor
parkeren van buurtbewoners. Er wordt onderzocht hoe men tegen enkele hardleerse
langparkeerders kan optreden op wettelijk toegelaten wijze (vrederechter…).
 Wanneer worden de groenzones rond de kerk, die door de rioleringswerken nu "braak liggen",
terug aangeplant? De officiële oplevering van de heraanleg van de parking en rioleringswerken
door de aannemer moet nog steeds gebeuren. We hopen dat het stadsbestuur daarna opdracht
geeft aan de groendienst om de stukken groen en wadi's fatsoenlijk aan te leggen.
VZW Katholieke Werken:
 De heraanleg van de binnenkoer van "Ons Huis" met bijhorende rioleringswerken is voltooid met
de plaatsing van een hek tegen het ongewenst parkeren op de koer.
Er werd geïnformeerd bij het stadsbestuur (actie "groengevels") of zij bij de aanleg van de



groenstroken op de koer zouden tussenkomen, maar hiervan geen reactie… Dus werd op dinsdag
29 november een tuinaannemer aangesproken voor de aanleg hiervan , die in dit najaar zal
gebeuren. Een tip: mensen van "De Klokke" vragen om dit groen te onderhouden?
Verwarmingskost zaal Ons Huis ? Tussen verhuur door staat de verwarming op "anti-vries", dit
resulteert in een temperatuur van minimum 10 graden binnen. Bij verhuur wordt het gasverbruik
van de verwarming aangerekend aan de huurder tegen het geldende tarief van de gasleverancier
volgens het variabel tarief van de huidige maand.

VZW Pastorale animatie:
 Binnenkort kom een nieuwe "Past Het" (in kleur) uit met foto's en een verslag van de viering van
25j vrijgestelde Lieve.
Geloofsgemeenschap:
 Voor de eerste communie zullen er twee vieringen in onze kerk zijn (een van de Broederschool,
een van H. Hartschool + Don Boscoschool + Watertoren + Ark samen). In totaal zijn er 28 kinderen
die hun communie doen. Er is nog discussie over de voorbereiding, deze wordt een combinatie van
voorbereiding in de scholen en in de geloofsgemeenschappen.
 Voor het vormsel zijn er bij ons 39 vormelingen, de gebedsviering met vormsel is op de 2e
zaterdag na Pasen.
 Op het jongste parochieweekend waren 29 deelnemers, het kleinste aantal ooit. We sturen
binnenkort een vragenlijst naar iedereen die de voorbije jaren meeging, om te horen wat in de
weg zit om mee te gaan, en of een andere verblijfsplaats (met lagere prijs maar minder comfort)
mogelijk is.
Parochie Sint-Niklaas:
 Er wordt nagedacht hoe de samenwerking met de dienstencentra 't Lammeken en de Aftrap kan
worden versterkt. De kalender van hun activiteiten ligt ook in onze kerk. Ook voor de
seniorenverenigingen komt er meer samenwerking, bvb door de OKRA Academie.

4. Rondvraag











De broederschap OLV van Halle gaat, na de kapelletjestocht van dit jaar, volgend jaar een
wandeling naar de bezienswaardigheden in onze kerken organiseren.
De H. Hartschool organiseert op 9 december vanaf 15u30 de "Kiemerdrink" in de school in de
Kiemerstraat. Opbrengst voor de ouderraad.
In onze kerk zijn binnenkort twee kerstconcerten: op zaterdagavond 10 december de koren "Ootre
Sjoos en Fine Tuned" en op zondagnamidag 11 december het koor "St-Cecilia" met het koor van
Temse Velle.
De Allerheiligenviering in onze kerk was prachtig en deugddoend.
In de kapel O. L. Vrouw van Hal staan mooie chrysanten. (Leopold)
De Wereldwinkel organiseert op zaterdag 3 en zondag 4 december een geschenkenbeurs in
lokalen van St.-Carolus technische school. Op zondagmorgen is er een concert.
Bij het voorbije Ceciliafeest was het niet duidelijk of bestuursleden van de bewegingen ook
uitgenodigd waren. Hier volgend jaar beter op letten.
OKRA organiseert op 8 oktober 2023 een infosessie rond de verschillende manieren van uitvaart,
in de zaal van WZC H. Hart.

Volgende Tereken Overleg(t) op 27 maart 2023, suggesties voor onderwerpen zijn steeds welkom!

