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Eindelijk ! De Anglicaanse kerk te Oostende krijgt een fikse metamorfose in 2016 

door Emile SMISSAERT 

Nog vóór ''Open Monumentendag" (vanaf 1989) en de werking van gidsenkring "Lange Nelle" 
(toevallig insgelijks sinds 1989) richtte onze heemkring De Plate kermismakingen ter plaatse in 
omtrent de waardevolle sites (nu gekend als "o«5 erfgoed''') te Oostende. Dit initiatief, zeer 
gevarieerd in aanbod onder de noemer ''Ken uw stad", kende succes op succes bij onze aanhang. Nu 
eens onder de vorm van wat we toenmaals "wandelvoordrachten" heetten, dan weer door inside 
bezoeken aan bij voorbeeld een kunsttentoonstelling (speciaal met uitleg door een onderlegde ter 
zake voor deze excursie). Kortom, naast conférences in de voordrachtenzaal en een "natje" nadien 
van wat nu gekend is als "Familiekunde Vlaanderen Oostende" (Kan. Dr. L. Colensstraat) trok H.K. 
"De Plate" op stap in de buitenlucht (en trad zodoende uitzonderlijk al eens "buiten haar oevers") 
ten einde onze eigen, vaak zeer weinig gekende, niettemin waardeerbare sites nu van dichtbij (beter) 
te leren kennen, te appreciëren en te propageren indien wenselijk. Eén van onze doelstellingen, 
trouwens, van onze heemkring die toen al een hele opwaartse vlucht genomen had. 

Aldus - op een bepaald moment, 19 mei 1990 - deden we o.l.v. J.P. Falise (o.m. gekend als "onze 
kerkenkenner bij uitstek") het kleine Anglicaans kerkje aan dat, pro memorie, gelegen is in de 
Langestraat 101 "op de 'rampe' naar de Visserskaai" en een weinig mooie roodkleurig geverfde 
gevel vertoont. Het feit dat er eertijds een talrijk te noemen "Engelse kolonie" was en dat onze 
eerste koning Leopold I, zelf protestant van confessie gebleven (tot ter dood!), bij ons die 
Anglicaanse gemeenschap zeer genegen was, deed er veel aan dat voornoemde personen in 1865 
een eigen godshuis toegewezen kregen. Ja, niet te geloven, dit gebouw prijkt er al 150 (!) jaar 
maar ... het was in de loop der jaren onaantrekkelijk en bouwvallig geworden. Doch, redding en 
verfraaiing is nabij: grondige herstel- en renovatiewerken starten toekomend jaar : 2016 ! 

Wij citeren; "De stad Oostende keurde het plan en de bouwvergunning goed. Kosten: 1 miljoen 
euro, waarvan 30 % subsidie van Vlaanderen; de rest betaalt de stad (...). Een nieuw dak en 
inrichting; de gevel krijgt haar authentieke kleur terug. De inkom rechts van de kerk wordt 
afgebroken en maakt plaats voor een glazen inkom die uitnodigt en kantoorruimte. Het gebouw 
wordt via die weg ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Van de conciërgewoning behouden we 
enkel de gevel. Tevens - wat nieuw is maar algemene instemming meekreeg - wordt het gebouw 
opengesteld voor niet-religieuze activiteiten " als polyvalente zaal voor opvoeringen van toneel of 
muziek en tentoonstellingen (1). Et cetera. 

Toch wat benieuwd - vooruitlopend op wat de toekomst ons brengen zal - wat dat zal opgeven qua 
standing e.d.m. Alsook qua ontplooiing van de sinds enkele tijd volop in beweging (menige aan- en 
verbouwingen) verkerende, nog verouderd te noemen buurtsite, in volle centrum van de "oude stad" 
neergepoot! 

Wie nog vóór de aanvang van de transformatiewerken het interieur zoals het nu is even v^l 
gadeslaan, raden we volgende activiteit aan om bij te wonen. Ingericht door "VormingPius 
Oostende-Westhoek", Sint-Niklaasstraat 8 Oostende . Op maandag 26 oktober 2015, van 14 tot 16 
uur, inclusief een rondleiding, een ontmoeting met en uitleg door twee medewerkers. Aankondiging 
nr. OH-495; prijs 2 a 3 euro's; telefoon: (059) 50.39.52 ofwww.vormingplusow.be 

(1) E.F.: Anglicaanse kerk krijgt renovatie van 1 miljoen: kerk wordt nadien opengesteld voor niet-
religieuze activiteiten, in : Het Nieuwsblad, ed. Oostende-Westhoek; 08-09-2015, p. 23: 3 ill. 

(2) "Ook onze streek is een bonte verzameling van verschillende levensbeschouwingen (...); elk volgend 
kwartaal zullen we één of meerdere locaties verbonden met een levensvisie bezoeken en een gesprek met 
hen voeren" (uit de programmabrochure van VormingPius; nr. 4, okt.-dec. 2015, p. 18). 
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