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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

Donderdag 14 oktober

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 16 oktober

Vooravond van de 29ste zondag door het jaar.

Grembergen – St-Margaretakerk

14.00 u. Eerste Communie.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Jaarmis voor Leon De Proft, echtgenoot van Florine De Cock en voor dochter Lutgarde. 

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overledenen. 

Zondag 17 oktober

29ste zondag door het jaar

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Eucharistieviering

Lutterzele – St-Lutgardiskerk

09.30 u. Eucharistieviering

Vlassenbroek – St-Gertrudiskerk

10.00 u. Eucharistieviering

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

11.00 u. Eucharistieviering 

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Eerste Communie. H. Mis voor de familie De Buck.

Jaarmis voor Leonard Baetens en echtgenote Irma Goossens en voor Christiane Huygh, Albert Cool, 

echtgenote Louise Van de Meersche en zoon Leo.

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering
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Donderdag 21 oktober

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 23 oktober

Vooravond van de 30ste   zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overledenen. 

Zondag 24 oktober

30ste zondag door het jaar

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Eucharistieviering

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Eucharistieviering

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering

U kan de vieringen nog altijd gestreamd volgen op het YouTube-kanaal Parochie in Dendermonde. 

Telkens op zondag om 11 uur.

Op de facebookpagina van Kerk in Dendermonde wordt wekelijks vanaf vrijdag de link van de 

zondagsviering gepubliceerd. 
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Waarom wordt oktober de rozenkransmaand genoemd?

De maand oktober wordt van oudsher ook de Rozenkransmaand 

genoemd. Dit heeft te maken met het feest van Onze-Lieve-Vrouw-van-

de-Heilige-Rozenkrans dat al meer dan 400 jaar op de liturgische 

kalender staat. West-Europa was op dat moment in een oorlog 

verwikkeld met het Ottomaanse (Turkse) rijk. Er was een ‘Heilige Liga’ 

gesloten tussen de legers van de paus, Spanje en Venetië (toen een 

zelfstandige staat) om de moslims tegen te houden. Dit lukte uiteindelijk 

op 7 oktober 1571 in de zogeheten zeeslag bij Lepanto. De strijd tegen 

de islam hield Europa destijds in zijn greep. Een van de ‘wapens’ die de 

Kerk inzette, was een oproep aan de broederschappen van de 

Rozenkrans – die overal in Europa bestonden – om te bidden voor vrede. 

De vele gebeden werden verhoord, want de Heilige Liga won de slag. Uit 

dank voor de gebedsverhoring besloot paus Pius V op 7 oktober een 

Mariafeest in te stellen: Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning. In de beleving van die dagen was het 

duidelijk dat Maria een rol gespeeld had in de overwinning.

In de 19de eeuw werd de gedachtenis op 7 oktober uitgebreid naar de hele maand oktober, die 

voortaan de Rozenkransmaand werd genoemd. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere 

Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden 

tegen het opkomende goddeloze socialisme.

De traditie van het bidden van ‘weesgegroetjes’ is ouder dan het instellen van het feest

Over het ‘kralensnoer’ wordt al gesproken rond het jaar 1000, maar de Rozenkrans zoals wij die kennen 

krijgt rond 1600 zijn definitieve vorm. Voordien werd door monniken het Breviergebed gebeden. Dat 

bestond uit dagelijks 150 psalmen in het Latijn, een taal die veel lekenbroeders niet machtig waren en 

dus mochten zij in plaats van het breviergebed de rozenkrans ( toen 150 onze vaders ) bidden, met 

behulp van een kralensnoer. Dit was echter nog niet de rozenkrans zoals wij die kennen. Voor veel 

gelovigen was het een vrijwel onmogelijke taak dit gebed dagelijks te volbrengen, daar het Onze Vader 

woord voor woord overdacht en gebeden moest worden en daardoor veel tijd in beslag nam. Rond 

1200 werd het Onze Vader vervangen door een Mariagroet, mede door de in die tijd hernieuwde 

Mariaverering. Destijds was die Mariagroet nog maar een gedeelte van het huidige gebed: "Wees 

gegroet Maria de Heer is met U, U bent gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw 

schoot". Rond 1300 werden "vol van genade" en  “Jezus “ toegevoegd en in 1400 kreeg de paternoster 

de naam Rozenkrans.

In de 16de eeuw werd de Rozenkrans het smeekgebed zoals wij dat kennen, door de toevoeging van 

het tweede deel van de groet: "Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het 

uur van onze dood". Dat was wel in reactie op de reformatie die de verering van Maria afzwoer. Van de 

weeromstuit werd het Weesgegroet dus verlengd. De Romeinse catechismus en het Romeinse Brevier 

legden in 1568 de huidige vorm van het Weesgegroet vast. Nadat aan elk tientje de doxologie (Eer aan 

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen 

der eeuwen. Amen.) werd toegevoegd, werd de Rozenkrans zo rond het jaar 1600 compleet in zijn 

huidige vorm.

4



Wat is het verschil tussen het rozenhoedje en de rozenkrans?

Een rozenhoedje is het bidden van 5 onze vaders en 5 maal tien Weesgegroeten, terwijl men één van de 

geheimen overweegt. Bid men drie rozenhoedjes dan kan men dus spreken van een Rozenkrans. Reeds in 

de Middeleeuwen werd de Rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus (1170-

1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. Paus 

Pius V, die het feest van de Rozenkrans instelde, was zelf ook dominicaan. De man die de Rozenkrans het 

meest gepropageerd heeft, was de Franse dominicaan Alanus de Rupe (1428-1478). Overal waar hij kwam 

richtte hij broederschappen van de Rozenkrans op. Hij was ook degene die het leven van Jezus en Maria in 

blijde, droevige en glorievolle geheimen verdeelde, die tijdens het bidden van de Rozenkrans overwogen 

kunnen worden.

Paus Johannes Paulus II en het vierde geheim of mysterie.

Paus Johannes Paulus II riep van 2002 tot 2003 een Jaar van de Rozenkrans uit vanwege zijn 25-jarig 

pontificaat. Bij die gelegenheid voegde hij nieuwe geheimen van het licht aan de rozenkrans toe. Hij 

publiceerde in dat jaar ook een encycliek over de Rozenkrans. Op zichzelf niet zo bijzonder, want zijn verre 

voorganger Leo XIII schreef er over dit gebed maar liefst tien. Zo riep hij met name op om in gezinnen het 

rozenkransgebed of rozenhoedje te bidden. Een gebruik dat tot aan de jaren zestig ook in bijna alle 

katholieke gezinnen in praktijk werd gebracht. Veel ouderen kunnen nog vertellen hoe ze vroeger thuis op de 

knieën op de kokosmat met hun ouders hardop de rozenkrans baden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is 

het gebed wat naar de achtergrond verdwenen. Johannes Paulus II – wiens wapenspreuk ‘Totus Tuus’ was 

(“Gans de uwe“ – bedoeld is Maria) - heeft geprobeerd het gebed weer terug te brengen in het leven van 

iedere gelovige. In een bedevaartplaats als Lourdes is het rozenkransgebed een vast onderdeel van het 

programma. Niet alleen in oktober, maar elke middag wordt aan de grot de Rozenkrans gebeden. Elke dag in 

een ander taal. Dit is ook via internet te volgen. Tijdens de dagelijkse lichtprocessie gebeurt dit nog een keer. 

Hier dient opgemerkt dat Maria er aan Bernadette verscheen met een Rozenkrans om haar middel. Toen 

Bernadette de Rozenkrans bad tijdens de verschijningen liet Maria de kralen door haar vingers gaan, maar 

bad niet mee.

Waarom spreekt men specifiek van een “rozen“-krans?

Daar heb ik niet direct een antwoord op. De roos is voor veel mensen de koningin van alle bloemen, elk 

weesgegroetje is een roos, die men Maria aanbiedt. Misschien ontstond die naam vanuit de litanie tot Maria 

die veel ouder is dan de Rozenkrans en waar Zij “mystieke roos“ genoemd wordt.

Zo een gebedssnoer bestaat in alle godsdiensten?

Inderdaad. De Indische "mala" telt 108 kralen. Volgens het Hindoeïsme hebben we 108 soorten begeerten, 

waar we van af moeten geraken. De Islamitische 'tasbih' telt 99 kralen en men 'bidt' de 99 heilige namen van 

God. De Orthodoxen hebben een wollen gebedskoord met 33 of 50 of 100 of zelfs 300 knopen. De 

Anglicanen hebben nu ook een gebedssnoer met 4 x 7 kralen.

Voor mij is de Rozenkrans een soort Mantra ,die het verstand tijdens het bidden moet stilleggen en ook helpt 

tegen verstrooidheden tijdens het gebed.

Bidt u zelf de rozenkrans?

Eigenlijk zelden. Ik bid wel eens mee als ik voor het opdragen van de eucharistie in een kerk kom, waar 

mensen voor de H. Mis de rozenkrans bidden, dat wel. Ik bid het rozenhoedje ook wel eens als ik met de 

auto op reis ben. Een goede vriendin bidt dan voor en ik antwoord. Zo verloopt de reis minder lang en gaat 

de reistijd niet verloren in een doelloos gesprek.

Walter Van Der Meulen
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INTERIEUR SINT-URSMARUSKERK

© Achiel Triempont 

Links en rechts van het hoofdaltaar bevinden zich de barokke beelden van de Romeinse 

keizer Constantijn de Grote en zijn moeder Sint-Helena. Constantijn was de eerste 

Romeinse keizer - die vanaf 313 - het christendom toeliet in het Romeinse Rijk. Op zijn 

sterfbed bekeerde hij zich tot het christendom waardoor hij de eerste christelijke Romeinse 

keizer werd.

Sint-Helena was als moeder van keizer Constantijn de Grote een belangrijke figuur aan het 

keizerlijk hof. Ze bekeerde zich tot het christendom en hield zich bezig met gebed en 

aalmoezen uitreiken. Volgens de overlevering kwam zij het kruis op het spoor waaraan 

Jezus stierf. Daarom wordt ze meestal afgebeeld met een kruis. 
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© Hilde V.D. 

Op 2 oktober deden 32 kindjes hun Eerste Communie. Het was een mooie, kindvriendelijke viering in 

een feestelijk decor met strikjes en vlagjes, veel volk en kinderen die hun beste beentje voorzetten. 

Mogen ze voortaan de weg van Jezus gaan. Dat Hij hen mag geven een goed en zalig leven!

Nogmaals proficiat aan deze eerste communicantjes en hun familie! 

Verenigingsleven Baasrode

EERSTE COMMUNIE. 



(HER)ABONNERING PAROCHIEBLAD 2021

Het is weer zo ver. De periode voor de herabonnering op uw vertrouwde Parochieblad is weer 

aangebroken. 

Om de (her-)abonnering op ons parochieblad voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, wordt af en toe 

in de volgende bladen een voorgedrukt overschrijvingsformulier afgedrukt. 

Aarzel niet om uw abonnement op het Parochieblad te hernieuwen. Het is elke week goed voor een 

flinke dosis PAROCHIAAL, REGIONAAL en POSITIEF nieuws. 

U mag het uiteraard ook warm aanbevelen bij mensen die u kent en van wie u denk dat ze daar voor 

open staan. 

Bent u minder mobiel of kent u zo iemand, dan kunnen we bij u langskomen. Geef  in dat geval een 

seintje aan Deken Jo, aan uw pastoor of aan Agnes De Mulder voor Baasrode en aan Magda D'Hondt 

voor Vlassenbroek. 

 

De abonnementsprijs voor 2021 is 42 euro. 

Voor Baasrode kan u Agnes contacteren via Agnes De Mulder, Zevenhoevenstraat 26; Tel.: 052/ 21 59 

56.

Voor Vlassenbroek mogen de trouwe lezers, traditiegetrouw, eerstdaags Magda op bezoek verwachten. 

Nieuwe geïnteresseerden kunnen haar contacteren via Magda D’Hondt, Vlassenbroek 119. Gsm 

0476/952366 of e-mail magda.dhondt2@telenet.be

U kan overschrijven op IBAN BE13 7370 0714 8539, BIC KREDBEBB, van: Kerk & Leven, Sint-

Ursmarusstraat 113A, 9200 Baasrode. Vergeet niet uw naam te vermelden.  

We zien met belangstelling uit naar uw (her-)abonnering en wensen u veel leesplezier!

En DANKUWEL voor het vertrouwen!

INSCHRIJVING H. VORMSEL 2022

Pastoor-deken Jo Mattheys bezocht reeds de scholen en bezorgde de kinderen een 

inschrijvingsformulier. Zo weet iedereen tot wie zich te wenden. Samen met de kandidaat-vormelingen 

bouwen we mee aan onze Parochie!
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ONS DIEP MEELEVEN BIJ HET AFSCHEID VAN

ALFONSINE ANGÈLE VRANKEN

weduwe van Jozef Saerens 

°17 april 1927 - 27 september 2021 + 

Alfonsine Vranken groeide op in een warm gezin samen met nog 5 broers en 2 zussen. Eigenlijk 

was haar officiële naam, Angèle, maar haar dooppeter, Alfons, stond erop dat ze haar Alfonsine 

zouden noemen en zo geschiedde het ook. In 1951 huwde ze met Jozef ( Jef) Saerens. 44 jaar zijn 

ze samen heel gelukkig geweest. Tot de geboorte van hun eerste kind werkte Alfonsine in de 

schoenfabriek in Dendermonde en zoals het in die tijd meestal ging is ze daarna huismoeder 

geworden. 8 Jaar na hun eerste zoon kwam er nog een dochtertje, Kathleen. Voor haar 

kleinzonen Alain, Tom en Stijn hebben Alfonsine en Jef samen met veel plezier gezorgd. Tijdens 

haar vele bezoeken aan het graf van Jef leerde ze Jan kennen. Zij vonden elkaar en hebben 

samen nog enkele gelukkige jaren gekend. Spijtig genoeg werd ook Jan te vroeg van haar 

afgenomen. Ook dit verdriet wist ze te boven te komen. Haar tachtigste verjaardag wilde ze graag 

vieren met de hele familie. Het werd een prachtig feest waar nog lang over werd gepraat.   Op 

haar 88ste werd het echter te moeilijk om nog alleen thuis te blijven wonen en is Alfonsine 

verhuisd naar het woonzorgcentrum St. Antonius in Grembergen. Ze was er heel tevreden, toch 

haar motto bleef steeds: “Oost West Thuis Best”. 

Moge zij in Gods Liefde haar nieuwe thuis vinden! 
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© Achiel Triempont 

Hanne Savat werd gedoopt in onze parochiekerk en opgenomen in de Kerkgemeenschap. 

Op de foto: peter Koen, mama Sofie Laenens met Hanne op de arm, papa Jeroen en meter Marie-

Christine.

Proficiat aan de familie namens onze parochie!

Van harte gelukwensen Hanne Savat
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Van harte gelukwensen Marilou Van Lysebetten 

© Achiel Triempont 

Marilou Lysebetten werd gedoopt in onze parochiekerk en opgenomen in de Kerkgemeenschap. 

Op de foto: papa Andy, mama Karen Windey met Marilou op de arm, peter Patrick en meter Yvette.

Proficiat aan de familie namens onze parochie!
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AANVRAAG MISINTENTIES

Voor misintenties en andere aanvragen in Baasrode kan u terecht op:

secretariaat@parochiedendermonde.be en / of tel. 0497/262535.

Voor en na de eucharistieviering en uiteraard bij onze plaatselijke medewerkers is het ook mogelijk uw 

misintentie aan te vragen.

   

DOOPSELS 

Het centraal aanmeldingspunt (na 18 uur): Patrick en An De Vos-De Schryder. Tel.: 052/21.16.04. 

patrick.devos@parochiedendermonde.be of via de website: www.parochiedendermonde.be

Patrick en An zullen u verder op weg helpen, jullie het aanmeldingsformulier bezorgen en met jullie een 

gepast doopmoment zoeken. Uiteraard kunnen jullie ook steeds terecht bij pastoor-deken Johan 

Mattheys.

PAROCHIALE WEBSITE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: 

www.parochiedendermonde.be/ 

FACEBOOK

Kerk in Dendermonde



TERUGBLIK ‘1200 JAAR BAASRODE’

Met de tentoonstelling ‘1200 jaar Baasrode’ 

gedurende de maand september werd het 

boeiende verleden van ons dorp tot leven 

gebracht. Zelden of nooit geziene stukken 

kwamen in beeld met onder andere oude 

tekeningen, kaarten en een kopie met de 

oudste schriftelijke vermelding van 

Baasrode: Baceroth (821). Als locatie kozen 

de organisatoren voor zaal Colonia, een 

gerenoveerde fabriekshal van de oude firma 

Vermylen, met taverne en terras. We kregen 

een mooi gepresenteerd overzicht van 

sporen uit de Gallo-Romeinse tijd: 

dakpannen, gedeelten van maalstenen, schalen, kruiken en amforen om olie of wijn in te bewaren. 

Deze werden gevonden op de Molenberg waar ooit een Gallo-Romeinse nederzetting stond. Het 

toont aan dat de eerste woning in Baasrode 2000 jaar oud is! Met enige trots kan Baasrode zich 

beroepen op een pentekening van Pieter Bruegel de Oude uit de 16de eeuw: ‘Rivierlandschap bij 

Baasrode’. Verder konden we een zilveren smeedwerk uit de 17de eeuw bewonderen dat 

toebehoorde aan de boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan. Met woord en beeld werd de bloeiende 

nijverheid langs de Scheldeoever in de kijker gezet met onder andere de fabrieken Usines Vermylen, 

Graanhandel Seghers, firma De Gendt, fabriek De Bruyn en de brouwerijen De Landtsheer en 

D’Hollander. Ook de scheepsbouw scheerde hoge toppen: vier scheepswerven heeft Baasrode 

gekend waaronder de familiebedrijven Van Praet en Van Damme. Verschillende types van boten op 

schaal stonden fraai opgesteld zoals de platbodem en de Brabantse boot. ‘Den Bostroëneir’, een 

scheepslamp die in Baasrode werd ontworpen en gemaakt in 1884, was internationaal de meest 

veilige scheepslamp in die tijd. Op politiek vlak zagen we hoe de verzuiling van de 

dorpsmaatschappij diepe wiggen sloeg tussen verenigingen, wijken en personen. Ook de 

schoolstrijd einde 19de eeuw tussen katholiek en gemeentelijk onderwijs droeg bij tot de verdere 

verzuiling. Meer dan honderd jaar bepaalde dit het sociaal leven! Dat de families Tondeurs en Rens 

pioniers waren van het Belgische circusverleden werd fijn uitvergroot. Een vijftal cinema’s 

passeerden de revue waaronder cinema’s Vooruit en De Kring. De geschiedenis van het 

verenigingsleven kwam rijkelijk aan bod. De Scouts zijn ooit gestart met 12 jongens. En we waren 

aangenaam verrast door de schilderijen van lokale kunstenaars, onder andere Jean Steeman, Jef De 

Coninck, Philemon Van Stichel en Achiel Moortgat.  Ter plaatse konden we het rijk geïllustreerd boek 

kopen van Bart De Bondt uit Buggenhout: ‘Baasrode, een vergeten geschiedenis 821-1648’. Het laat 

ons kennismaken met de oude geschiedenis van Baasrode dat ooit bij de belangrijkste havens van 

de Nederlanden behoorde en hiervoor benijd werd door Dendermonde. Speciaal ter gelegenheid 

van 1200 jaar Baasrode brouwde Brouwerij De Landtsheer uit Buggenhout een bier van 8% dat 

‘Baceroth’ werd gedoopt. Met dit ‘Bostroës blondje’ konden we nog nagenieten op het terras van 

zaal Colonia. 

Agnes De Mulder
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KWB 75 jaar 

Wij vieren ons 75 jarig bestaan (met 1 jaar uitstel door Covid-19) en nodigen u en uw familie graag uit 

of op dit FEEST! 

Wanneer: VRIJDAG 22 OKTOBER 2021 

Waar: Hof Ter Velden. 

Programma: 

18u30 : 75 woordjes van dank aan u allen 

19u30 : ALL-IN Trendy-Party 

22u00 : Tijd om de beentjes te strekken … 

tot 02u00 met de gepaste muziek

PRIJS: 75,- € per persoon, MAAR KWB Baasrode zal 20,- €/persoon korting geven! 

Dus voor slechts 55,- €/persoon (gebruik je KWB kortingsbon als je deze nog liggen hebt! En je kan ook 

betalen met de Dendermondse horecabon*, check snel of je er nog kan aankopen… deze geven jou 

een extra 20% korting… een bon van 50,- € en je betaalt slechts 40,- €.) 

Inschrijven voor 15 oktober aub. Kan ook rechtstreeks bij uw wijkmeester. 

Wij hopen u allen te mogen begroeten en samen er een geweldige avond van te maken. 

KOOKLESSEN

De nieuwe reeks kooklessen in Ontmoeting begint weer op 7 oktober. 

Data: telkens op donderdag: 7 oktober – 4 november – 2 december – 6 januari 2022 – 3 februari – 3 

maart (afsluiter met partner).

Meer info bij Luc De Bleser of bij de wijkmeesters. 
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LDC ’t PLEIN

BLOEMSCHIKKEN : 

Op dinsdagen 19/10, 16/11 en 21/12 2021. Om 13 u 30.

3 lessen.

Op donderdagen 21/10, 18/11 en 16/12/2021 om 13 u 30.

3 lessen.

Begeleiding : Eliane DE LOOSE.

KIENTORNOOI

Vrijdag 29 oktober 2021 om 14 u 00.

KAARTTORNOOI

Maandag 25 oktober 2021 om 14 u 00.

U kan ons elke werkdag bereiken via onze brievenbus, telefoon (9-16 u.) of mail: 

LDC ’t PLEIN

Kloosterstraat 30,

9200 BAASRODE

052-25 70 90

ldc.plein@ocmw.dendermonde.be

OKRA ACADEMIE VOORDRACHT ‘KRITISCH DENKEN, VALKUILEN EN MOGELIJKHEDEN’

Op vrijdag 22 oktober brengt Johan Braeckman ons een voordracht ‘Kritisch denken, valkuilen en 

mogelijkheden’. W

Deelnameprijs: 10 euro - 7 euro voor Okra-leden, Davidsfonds en vrienden van de Belgica (op 

vertoon lidkaart) – over te schrijven op rekening BE82 9731 3695 7768 van Okra Academie Dender

Inschrijven verplicht bij Rita Leenknecht, Rita.leenknecht@telenet.be, tel. 052 21 58 22, 

gsm 0496 660 665. 
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PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK                                   

AFSCHEID

Zaterdag 25 september 2021 werd tijdens de uitvaartliturgie om 10u in de St.-Gertrudiskerk, in 

intieme kring afscheid genomen van de heer 

ROGER VAN EVELGHEM  

° Aalst 27 september 1941 en bij een verkeersongeval op 17 september 2021 overleden te Baasrode. 

Hij was sinds 2015 weduwnaar van mevrouw Ghislaine Philips, hun huwelijk werd gezegend met twee 

kinderen en zeven kleinkinderen. Drie van die kleinkinderen waren gedurende meerdere jaren actief 

in onze parochie: Nils Hellemans, organist, verzorgde de muzikale opluistering van de vieringen op 

zon- en feestdagen. Zijn twee zussen, Liesl en Thao waren misdienaars in hun jeugdjaren. Wie beter 

dan Nils kon ter ere van zijn grootvader het orgel bespelen tijdens de uitvaartplechtigheid? Hij zorgde 

samen met zijn partner Marthe Gillis, sopraan, voor een prachtige omkadering van de 

afscheidsviering.

“Ongewild en onverwacht

  niemand had dit gedacht

  ’s morgens vroeg van huis

  ’s avonds niet meer thuis.”

De parochiegemeenschap Vlassenbroek biedt de familie haar diep medeleven aan.



DOOPVIERINGEN

Na de eucharistieviering op zondag 26 september ontvingen twee kindjes het doopsel. Pastoor Roger 

Van den Berge diende het sacrament toe aan 2 kindjes:

FRANCES NOBELS

© Magda D’Hondt

Meter Ellen Van Haute, Frances Nobels op de arm van mama Carolyn Meert, papa Laurent en meter 

Els D’heer
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DOOPVIERINGEN

Na de eucharistieviering op zondag 26 september ontvingen twee kindjes het doopsel. Pastoor Roger 

Van den Berge diende het sacrament toe aan 2 kindjes:

LEA SEGERS

© Magda D’Hondt

Mama Fien Ramboer, Lea Segers op de arm van papa Bart, meter Martine Borms, peter Hugo 

Rambour, grote zus en grote broer vervolledigen het plaatje

Frances en Lea, in parochie Vlassenbroek werden jullie opgenomen in de grote familie van christenen, 

en de ganse gemeenschap draagt jullie een warm hart toe. Proficiat!
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INSCHRIJVINGEN VOOR H. VORMSEL 2022

Op de website van parochie Vlassenbroek is nuttige informatie te vinden over het H. Vormsel. Voor 

bijkomende inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij Michèle Westelinck tel 0473/781 281 of 

michele.westelinck@telenet.be

UITNODIGING 

© Michèle W.  

Corona heeft de organisatie van de klassieke concerten in de St.- Gertrudiskerk grondig verstoord. 

Gelukkig, nu de vaccinaties vlot verlopen, met de versoepelingen als gevolg, kunnen we er weer 

invliegen. En dat gaat gebeuren met een prachtig, niet te missen concert op zaterdag 20 november 

2021 om 19.30u. Het wordt een bijzondere avond met fantastische artiesten die muziek zullen 

brengen die voor ieder van ons zeer herkenbaar in de oren klinkt. 

We willen het zeker steeds veilig houden, want corona is nog niet bedwongen. Daarom vragen wij bij 

het binnenkomen de handen te ontsmetten. Een mondmasker is niet verplicht, maar het dragen 

ervan laten wij volledig aan uw voorkeur over. De kerk is uitgerust met een CO2-meter waarvoor 

dank aan de kerkraad. Aarzel niet te beslissen want zoals altijd zijn de plaatsen beperkt. Van harte 

welkom!
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WACHTDIENSTEN

PRIESTER

Centraal oproepnummer ziekenhuis: 2976

052 21 00 38 of 0473 81 28 44

Gelieve eerst de medewerkers van de pastorale dienst te contacteren op het nummer 2976. Hartelijk dank.

Tijdens de dag (9.00 u. – 16.30 u.) zal u altijd iemand kunnen bereiken op bovenvermeld nummer, zowel voor 

rituelen (ziekenzegening, ziekenzalving, afscheidsgebed, verbindend moment…) als voor gesprek en 

ondersteuning. Indien jullie op een ander moment (na 17.00 u. en in het weekend ) een priester nodig hebben, 

vragen we om beroep te doen op de parochiepriester van de patiënt of op de priester van wacht van de 

parochie Dendermonde.

Gelieve tijdig de ziekenzalving aan te vragen! Het meest zinvolle is als de patiënt dit sacrament bewust en in 

aanwezigheid van zijn dierbaren kan ontvangen.

10 – 16 oktober

Walter Van Der Meulen (ziekenhuispastor)

0496/53 00 85

17 – 23 oktober

Paul De Craene

052/214827 – 0475/264053

Indien de oproep uitgaat voor een covid-patiënt, dan gaat de aalmoezenier.

DOKTER

Centraal nummer: 

052 22 34 89 (Dendermonde)

Vehamed huisartsenwachtpost Kroonveldlaan, 40 D (weekend en feestdagen): 052 73 01 00

052 47 36 36 (Grembergen)

052 34 03 80 (Baasrode)

052 22 65 65 (Schoonaarde)

APOTHEKER

Van 9 tot 22 uur, raadpleeg www.apotheek.be of bel 0903 99 000 (betalend nummer)

Van 22 tot 9 uur, bel het nummer: 052 25 12 00 voor het adres van de apotheker van wacht.

WIT-GELE KRUIS 

Oude Vest 86 bus 1

9200 Dendermonde

tel. 09 265 68 95 (dag en nacht) – dendermonde.west@wgkovl.be
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