
Niet alleen om kosten te besparen, maar 
ook om dat de bestaande armaturen niet 
meer te krijgen waren in de handel. “Het 
telkens vervangen van defecte armaturen 
was bovendien heel arbeidsintensief ge-
worden”, vertelt voorzitter Raymond Roels 
van de Kerkfabriek. “Het was al niet sim-
pel om via een steile trap zich te begeven 
naar de zoldering van de kerk, laat staan 
dat men ook nog over de gewelven moest 
kruipen om de armaturen neer te laten. 
Bovendien moest men hiervoor zelfs met 
minstens twee personen zijn, en de halo-
geenlampen veroorzaakten ook veel hit-
te waardoor het omliggende plafond sterk 
vervuilde raakte. Kortom we hebben dan 
maar beslist om voor een adequate oplos-
sing te gaan en eens te luisteren bij onze 
collega’s van de H.Kruiskerk in Heusden, 

Knappe ledverlichting in kerk O.L.Vr. ter Sneeuw
De ruim vijftig jaar oude halogeenverlichting in de dorpskerk van 
Destelbergen, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw was 
dringend aan vervanging toe. 

en trokken zelfs naar de kerk van Bassevel-
de om te vergelijken. Het bezoek aan de 
kerk met de nodige uitleg was voor ons 
zeer verrijkend. We zijn bij hetzelfde stu-
diebureau, Istema NV gaan aankloppen 
voor een voorstel”, verduidelijkt de voor-
zitter.
Uiteindelijk werd een overeenkomst be-
reikt met de firma Verstuyft-Lanssens uit 
Aalter die dan ook de opdracht hebben 
gekregen. “We opteerden voor ledverlich-
ting, wat het elektriciteitsverbruik gevoelig 
naar beneden zal halen, want ledverlich-
ting in vergelijking met halogeenspots dat 
betekent tien keer minder stroom verbrui-
ken”, weet Raymond Roels. “En dan is er 
nog de levensduur van de lampen, zo’n 
50.000 branduren, wat betekent dat we in 
de volgende twintig jaar geen enkele lamp 

zullen moeten vervangen. En omdat er 
nauwelijks warmte is zal ook het plafond 
na het herschilderen nauwelijks vervuild 
worden. De prijs van de ledlampen mag 
dan wel een kostenplaatje zijn, er is ook 
het voordeel van lampen te kunnen dim-
men en vooral de levensduur”.
We vernamen van de voorzitter dat ook 
de elektriciteitsinstallatie werd aangepast 
aan de wettelijke normen. In de toekomst 
kan er werk gemaakt van camerabewa-
king en automatisatie voor het openen en 
sluiten van de deur van de hoofdingang, 
want daarvoor is al bekabeling voorzien. 
Nu nog het schilderen van de kerk en het 
herstellen van barsten in het koor, iets wat 
gepland is tegen 2024.
De dorpskerk van Destelbergen is toege-
wijd aan Maria. De titel “ter Sneeuw” zou 
(volgens Wikipedia) te maken hebben met 
een Mariaverschijning die zich elders zou 
hebben voorgedaan in de vierde eeuw, 
tijdens het pontificaat van Paus Liberius, 
waardoor er eens uitzonderlijk sneeuw 
zou gevallen zijn op een dag in augustus. 
– (D.D.)

Een zicht op de mooie verlichting in de Onze-Lieve-Vrouw 
ter Sneeuwkerk in Destelbergen. (©G.T.)
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