Aanpassingen gebruik kerken omwille van de energiecrisis

Beste mensen,
De energiecrisis als gevolg van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne raakt
iedereen. De kosten voor verwarming en elektriciteit zijn enorm toegenomen en als gevolg
daarvan ook de prijzen van heel wat levensmiddelen. Het is voor iedereen een moeilijke oefening
om alle rekeningen te betalen. Er wordt dan ook meer dan ooit beroep gedaan op de
gemeenschap om hulp. De diensten van OCMW, allerhande initiatieven voor hulp aan armen en
mensen in nood, worden overstelpt met vragen om bijstand, financieel en materieel.
In crisistijd is de solidariteit wezenlijk en ze drukt uit dat wij onze verantwoordelijkheid
nemen om zorg te dragen voor elkaar. Dank en proficiat aan allen die zich op de een of de andere
manier inzetten om het leed dragelijk te maken voor wie het moeilijk hebben.
Onze geloofsgemeenschap in Tienen is zich terdege bewust van deze crisis en wenst dan
ook haar verantwoordelijkheid te nemen om de financiële last van de verwarming en verlichting
van de kerkgebouwen, die bovendien mede door de hele gemeenschap wordt gedragen, te
verlichten.
In overleg met de kerkbesturen wordt gevraagd om de zondagsvieringen te beperken tot
de drie centrumkerken (wat in het kerkenplan van 2017 ook werd voorzien), nl. Sint-Germanus
(Tienen-centrum), Goddelijke Zaligmaker (Tienen-Zuid) en Sint-Genoveva (Tienen-Noord). Een
uitzondering wordt voorzien voor de zondagsviering op zaterdagavond om in O.-L.-Vrouw ten
Poel (Tienen-centrum). Voor alle andere gemeenschappen vragen wij om aan te sluiten bij deze
zondagsvieringen en geen extra gebedsdiensten te organiseren. Ook vragen wij om
vergaderingen, repetities en bijeenkomsten niet in de kerken te organiseren, maar in een
verwarmbare ruimte van een pastorie of een parochielokaal. De temperatuur zal voor de
munumentale kerken teruggebracht worden van 14°C tot 12°C, dit in overeenstemming met
Onroerend Erfgoed. Voor de vieringen zal niet hoger 18°C worden verwarmd.
Deze maatregelen doen pijn, dat beseffen wij, maar de crisis noopt ons tot solidariteit,
niet enkel onder kerkgangers, maar met alle mensen. Zij bieden ons ook de kans om over het
eigen vertrouwde muurtje te kijken en samen Hem te ontmoeten in Woord en in Brood in een
warme gemeenschap van broeders en zusters die elkaar graag zien en daarom in de maatregelen
veeleer een kans zien tot waarachtige ontmoeting dan een beperking.
Hoe lang deze crisis zal duren, weten wij niet, hoe lang deze maatregelen van kracht zijn,
of ze versoepeld of verstrengd moeten worden, weten wij evenmin. Het is crisis en in een crisis
geldt de solidariteit. Als geloofsgemeenschap willen wij die tonen en door dit getuigenis bieden
wij warmte die kosteloos is, maar onontbeerlijk.
Dank aan allen die zich hiervoor inzetten.
Luc Van Hilst, deken

