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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

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. Dankmis met de vormelingen

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. Mis voor familie Imschoot-Merckx

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Jaarmis voor Simonne Beckers – De Cuyper

 Jaarmis voor Leo Van Hese, ouders en familie

 Jaarmis voor Pierre Mannaert

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering

Maandag 25 oktober

Grembergen – St-Margaretakerk

14.00 u. Gebedsmoment met stille aanbidding.

Donderdag 28 oktober

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 30 oktober

Vooravond van de 31ste  zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering met bedeling van de kruisjes van de overledenen van het voorbije 

jaar
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Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering met bedeling van de kruisjes van de overledenen van het voorbije jaar

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overledenen. 

Zondag 31 oktober

31ste zondag door het jaar

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Jaarmis voor Marianne Heyvaert, echtgenote van Hubert Van Hoorde.

Mis voor families Van Hoorde-Heyvaert en Heyvaert-Van Cauter.

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Eucharistieviering

Vooravond van het hoogfeest van Allerheiligen

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. Jaarmis voor Dhr. en Mevr. Maurits en Christina De Lentdecker- Christine Van Hecke, 

schoondochter en schoonzoons. 

Viering met bedeling van kruisjes van de overledenen van het voorbije jaar, met medewerking van 

het Sint-Margaretakoor. 

Maandag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

09.30 u. Appels – St-Apolloniakerk

Viering met bedeling van kruisjes, opgeluisterd door het Jekokoor

Jaarmis voor Frans Muysewinkel en Elisabeth Van Limbergen, zonen Willy en Walter en kleindochter 

Els. Mis voor Marie Elise Vermeir en echtgenoot Theo Verwaeren en familie

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Hoogmis van Allerheiligen.

Oudegem - O.-L.-V.-Hemelvaartkerk

15.00 u. Gebedsviering met bedeling van de kruisjes van onze overledenen

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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MISSIEMAAND OKTOBER 2021

Geloof doet delen

In de Kerk is het reeds sinds vele jaren een traditie geworden om tijdens de maand oktober 

bijzondere aandacht te hebben voor de missies. Velen onder ons denken bij het woord ‘missie’ 

spontaan aan één of ander ver land waar religieuzen of priesters naartoe trokken om er te werken 

voor en met de lokale bevolking. Wanneer ik tijdens een gesprek met vormelingen en hun ouders 

vraag aan wie of wat ze denken als we het hebben over ‘missie’ of een missionaire activiteit, klinkt 

heel snel de naam van pater Damiaan. Ik vind dit niet zo verwonderlijk want in 2005 werd pater 

Damiaan nog uitgeroepen tot grootste Belg en in 2009 werd hij heilig verklaard door paus 

Benedictus XVI. De levensloop van Damiaan en zijn grote inzet voor de melaatsen op het eiland 

Molokai blijven ook vandaag nog mensen ontroeren en inspireren. 

Missionering en evangelisatie zijn ook hier belangrijk.

Mgr. Van Looy
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In een interview voor het campagnemagazine van Missio geeft onze vorige bisschop, Mgr. Van Looy, 

een mooie omschrijving van wat missie volgens hem is. “In één zin gezegd is missie het evangelie 

naar het volk van God, naar de mensen brengen. Voor mij zijn dat álle mensen. We moeten niet 

enkel denken aan ver afgelegen gebieden, waar ze misschien nog nooit van Jezus of het evangelie 

hebben gehoord. Missionering en evangelisatie zijn ook hier belangrijk.” Deze uitspraak van Mgr. 

Van Looy, die vroeger zelf missionaris is geweest in Korea, daagt ons uit om opnieuw na te denken 

over wat missie vandaag kan betekenen. Het gaat in 2021 niet meer alleen over verre landen waar 

we de boodschap van Jezus moeten gaan verkondigen. Blijkbaar kan er ook hier bij ons in 

Vlaanderen, ja zelfs in onze eigen nieuwe parochie gemissioneerd worden. Wat er moet gebeuren 

tijdens het missioneren vinden we klaar en duidelijk in het bovenstaande citaat van mgr. Van Looy, 

namelijk het evangelie bij alle mensen brengen. Wanneer ik dit lees komen er bij mij, en misschien 

ook bij u, twee grote vragen op: hoe kunnen we het evangelie bij alle mensen brengen en, minstens 

even belangrijk, wie moet dit doen? 

Campagnelogo Missiemaand oktober 2021 

Een antwoord op de vraag naar wie zich moet bezighouden met missioneren kunnen we vinden in 

de slogan die de missiemaand dit jaar heeft gekregen. 

Geloof doet delen! Deze campagneslogan wil er ons allemaal bewust van maken dat we als 

christen een grote geloofsschat hebben, die ons gelukkig maakt: weten dat God elke mens bemint 

bijvoorbeeld; en het geloof en de overtuiging dat liefde en leven altijd overwinnen.  Zo'n vreugde 

kunnen en mogen we niet voor onszelf houden!  We moeten er wel over spreken. - Handelingen 4, 

20. Zo kunnen we een missionaire kerk worden. Een uitdaging is dat zeker, want hoe kunnen wij 

vandaag missionaire christenen zijn? Pasklare antwoorden zijn er niet, maar tijdens de 

voorbereiding van bv. het doopsel en vormsel zie ik alvast een mooi missionair gebeuren 

plaatsvinden binnen onze eigen geloofsgemeenschap. Mensen gaan dan met elkaar in gesprek 

rond een bepaald thema. Met veel respect voor ieders mening en persoonlijkheid worden dat 

telkens mooie en deugddoende ontmoetingen, wat mij spontaan aan een uitspraak van Jezus deed 

denken. Hieraan zullen allen herkennen dat gij leerlingen van Mij zijt: als ge onder elkaar liefde 

hebt! ( Joh 13,35). Deze woorden worden zichtbaar als we dan op zondag samen het Woord vieren in 

de eucharistie; Het evangelie bij alle mensen brengen, zonder enig onderscheid, doe je niet alleen 

vierend met woorden. Daden zeggen immers zo veel meer. Zij vormen een getuigenis en daar ligt 

volgens mij de sleutel om vandaag samen een missionaire Kerk te zijn. Het gaat erom dat we als 

gemeenschap terug de durf ontdekken om aan andere mensen, ook als zij onze geloofsovertuiging 

misschien niet delen, toch te laten zien en horen welke mooie momenten wij beleven in onze 

verbondenheid met Jezus. Laten wij allen samen vreugdevol en hoopvol vertellen over de vreugde 

die wij dankzij ons geloof ervaren. Wij hoeven ons daarbij niet aan de ander op te dringen, maar 

vanuit wederzijds respect kan zoveel moois gebeuren. Als wij zoals de Emmaüsgangers samen met 

de verrezen Heer op weg durven gaan en op een blije manier naar álle mensen toe gaan, zullen wij 

elk op onze manier missionaris van hoop zijn. Een mooie wens en droom voor onze parochie, die 

we als geloofsgemeenschap samen waar mogen maken.

Deken Jo, met dank aan Mathias voor de aanzet.

INTERIEUR SINT-URSMARUSKERK

-------------------------------------------

© Achiel Triempont 

1. Altaarstuk in het zijaltaar ter ere van de H. Ursmarus - de patroonheilige van onze kerk - die de 

ketters verdrijft. Geschilderd in 1827 door Joannes De Landtsheer uit Baasrode.

2. Altaarstuk in het zijaltaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, die de rozenkrans schenkt aan de H. 

Dominicus Guzmàn, stichter van de dominicanen. Eveneens geschilderd in 1827 door Joannes De 

Landtsheer uit Baasrode.

Missionering en evangelisatie zijn ook hier belangrijk.

Mgr. Van Looy    © Luc D.
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INTERIEUR SINT-URSMARUSKERK

© Achiel Triempont 

1. Altaarstuk in het zijaltaar ter ere van de H. Ursmarus - de patroonheilige van onze kerk - die de 

ketters verdrijft. Geschilderd in 1827 door Joannes De Landtsheer uit Baasrode.

2. Altaarstuk in het zijaltaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, die de rozenkrans schenkt aan de H. 

Dominicus Guzmàn, stichter van de dominicanen. Eveneens geschilderd in 1827 door Joannes De 

Landtsheer uit Baasrode.
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FONS DE BLESER

Echtgenoot  van Francine Bosteels 

11/12/1940 – 28/09/2021

Fons was de oudste van drie broers met wie hij een fijne jeugd beleefde in Buggenhout. 

Tijdens zijn legerdienst – hij was ingelijfd bij de infanteriebrigade – hadden ze zijn 

nauwkeurigheid en stiptheid al vlug door. Daarna ging hij aan de slag bij Het Nieuwsblad. Hier 

deed hij de nodige ervaring op met het opzetten van drukwerken. Getrouwd met Francine 

Bosteels vond hij zijn vaste stek in de Baasrode. Hun liefde werd bezegeld met twee zonen en 

vijf kleinkinderen waar hij zo fier op was. Bij Fons zat het geluk in kleine dingen. Midden de 

jaren ’80 maakte hij deel uit van het oudercomité van de scouts. De weekends, de 

groepsfeesten, de voorkampen, de fietstochten en de papierophalingen waren mooie 

momenten met Fons als secretaris en schatbewaarder. De scoutsvrienden zijn hem heel 

dankbaar om 35 jaar samenwerking!  Als sociaal bewogen man werd Fons ook gevraagd om 

de vzw Parochiale Werken te komen versterken. Het was de start van een lang en succesvol 

verhaal. Als penningmeester volgde hij de financiële en administratieve zaken minutieus op. 

Fons was een bescheiden en stille maar zeer aanwezige kracht. Op de Ontmoetingsfeesten 

vormde hij met zijn geliefde echtgenote Francine een sterk team. Nooit een verkeerd woord 

en altijd relativerend. Zelfs de laatste jaren, met alle zorgen rond Francine, vond hij nog de 

kracht om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en naar oplossingen te zoeken. Zijn zalige 

glimlach was zijn kenmerk. Dat het zo snel bergaf zou gaan met zijn gezondheid, had niemand 

verwacht. Hij zal hard worden gemist. Maar de mooie herinneringen zullen gekoesterd 

worden. Hij heeft in zijn leven meer dan zo maar een steen verlegd en bracht zo veel warmte 

in de harten van velen. Moge Fons nu rusten in de vrede van de Heer.

DANKJEWEL FONS, om wie je was en om wat je deed!
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VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

VOORDRACHT MARKANT 

Er is niks mis met de zaken goed te willen doen, zolang het een vrije keuze is. Maar wat als ‘willen’, 

‘moeten’ wordt? ‘Moeten’ wordt ‘willen’ en ‘kunnen’. Het begin van een meer ontspannen leven. 

Op donderdag 21 oktober om 19u30 komt Mieke Scheldeman (zie foto) dit toelichten bij ons in 

“Ontmoeting”. Deelnameprijs leden € 8,00, niet-leden € 12,00

Inschrijving bij Hilde vóór 15 oktober 052/330859

hilde.biesemans@telenet.be 
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STARTDAG OKRA BAASRODE

    Op 28 oktober heeft de Startdag plaats van OKRA Baasrode in de kantine van de Kaatsers op 

de Molenbergkouter in Baasrode. We beginnen om 14 uur.   Inschrijven bij de wijkmeesters.

KWB 

KWB 75 jaar 

Op vrijdag 22 oktober 2021 in Hof Ter Velden.

 KOOKLESSEN

De nieuwe reeks kooklessen in Ontmoeting is weer gestart. 

Data: donderdag: 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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22 OKTOBER: 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Op de jaarlijkse ‘Dag van de Jeugdbeweging’ staan de jeugdbewegingen in Vlaanderen centraal. Dat 

betekent dat duizenden jongeren zich in uniform door de straten begeven met de fiets, de bus, de 

tram en de trein. Meer dan 285 000 jongeren gaan elke week naar de jeugdbeweging, waar ze hun 

vrije tijd doorbrengen en vaak vrienden voor het leven maken. Jaarlijks hoogtepunt is het 

zomerkamp. 22 oktober is een dag om het engagement van de jeugdleiders te vieren die zich jaar in 

jaar uit inzetten om kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Laten we onze 

waardering tonen voor het goede werk dat ze doen!

Wie in jongeren gelooft

zijn leven aan hen belooft,

wie zich voor hen interesseert

die heeft Gods liefde geleerd.

Hij krijgt vertrouwen alom

en zaait de vrede rondom.

Wie echt van jongeren houdt

mee aan hun toekomst bouwt,

wie tussen hen wil gaan staan

krijgt veel van hen gedaan.

Zo iemand brengt overal licht

weerglans van Gods aangezicht.
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LDC ’t PLEIN

BLOEMSCHIKKEN : 

Op dinsdagen 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.

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 

Op 22 oktober  2021 om 14.30 uur in de Mariakring, OLV kerkplein 8 Dendermonde: 

Voordracht over “Kritisch denken, valkuilen en mogelijkheden” door Johan Braekman
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PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK                                   

OKTOBERMAAND IS MISSIEMAAND  

© Foto M.W. 

Lisieux 26/09/2021

Zondag 24 oktober is het missiezondag. In 

vorige eucharistievieringen werden we reeds 

uitgenodigd om die dag nog extra voor de 

missies te bidden en ook daadwerkelijk te 

steunen. Op 1 oktober vierden wij het 

naamfeest van de H. Theresia van Lisieux. Zij 

is de patrones van de missionarissen en het 

missiewerk, van Frankrijk en Rusland. En 

daarom vind ik het goed deze week eens stil 

te staan bij het leven van deze bijzondere 

heilige. Geboren als Marie-Françoise Thérèse 

Martin in Alençon (Frankrijk) op 02/01/1873, 

groeide zij op in een zeer christelijk gezin. 

Vader, Louis Martin, was uurwerkmaker en 

moeder Zélie Guérin had een kantwerkatelier. Beide ouders werden als echtpaar heilig verklaard 

door paus Franciscus in oktober 2015. Hun vijf dochters kozen voor het kloosterleven. Thérèse 

werd in 1923 zalig en in 1925 heilig verklaard. In 1997 werd ze door paus Johannes Paulus II 

uitgeroepen tot kerklerares. En dit omdat zij talloze doodgewone mensen, zoals zijzelf een 

begaanbare weg naar God heeft gewezen. Ze vond haar eigen niets bijzonders, iemand die van 

iedereen en alles hield. Haar leven was getekend door vreugde maar ook door veel pijn. Thérèse 

heeft drie moederfiguren moeten afgeven. Ze was amper 4 jaar toen haar moeder overleed, later 

overleed haar pleegmoeder en nog later vertrok haar oudere zus, die voor haar zorgde naar het 

klooster. Toen ze 10 jaar was en ernstig ziek, bad ze heel veel tot O.-L.-Vrouwke en ze werd veel 

beter. Toen reeds besefte ze dat ook zij religieus zou worden. Thérèse trok zelfs op 14-jarige leeftijd 

met haar vader naar Rome om de paus toelating te vragen naar het klooster te mogen gaan. Maar 

de paus weigerde en ze moest nog een jaar geduld oefenen want 15 jaar was de toegestane 

leeftijd. Thérèse werd ‘ Theresia van het Kind Jezus en het Heilig Aanschijn’. Toen ze 23 jaar was 

kreeg ze het verdict dat ze nog maximum één jaar te leven had, ze had tuberculose opgelopen. 

Vóór ze overleed ( Lisieux 30/09/1897) heeft ze gezegd ‘dat ze rozen zou laten regenen’. Daarmee 

bedoelde ze de goede werken die zij vanuit de hemel wil verrichten om ons geloof te sterken.

De protestantse predikant Mariska van Beusichem was door het lezen van het boek “ Mijn roeping 

is liefde” door Thérèse van Lisieux, niet alleen ontroerd maar ook vermaakt door de geestige 

schrijfstijl. Op aandringen van twee opeenvolgende Moeders Priorin heeft zuster Thérèse immers in 

de laatste twee jaren van haar leven haar autobiografie geschreven waarin ze vertelde wat God in 

Zijn liefde aan haar gedaan had, “ Histoire d’une âme “ ( Het verhaal van een ziel). Het werk kwam 1 

jaar na haar overlijden uit en werd in 40 talen vertaald. Zij schreef ook gedichten.
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Het autobiografisch werk van Thérèse heeft predikant van Beusichem diep geraakt, het opende 

haar ogen voor Gods onvoorwaardelijke liefde. En ook zij begon in alles die liefde aan het werk 

te zien, zelfs in haar onmacht, haar falen en haar pijn, wat haar heeft getroost maar ook haar 

verlangen naar God heeft aangewakkerd. En zij is niet de enige! Thérèse van Lisieux is een van 

de meest geliefde heiligen ter wereld. Ze wordt wel eens liefkozend ‘de kleine Thérèse’ of ‘Heilig 

Treseke’ genoemd,( omwille van haar jeugdige leeftijd) in tegenstelling tot Teresa van Avila, ‘de 

grote Teresa’( naamfeest op 15 oktober)! Zij was de zestiende eeuwse stichteres van de orde van 

de karmelitessen, waartoe Thérèse van Lisieux behoorde. 

Mariska van Beusichem schrijft:  het feit dat er nog steeds mensen zo diep door de heilige 

geraakt worden, laat zien dat de rozenregen niet voorbij is. Ik ben dankbaar dat er ook één roos 

op mijn hoofd is gevallen… Toen wij onlangs op weg naar Bretagne halt hielden in Lisieux 

kwamen we terecht in een Lisieux dat van 24/09 tot 03/10/2021 feesten organiseerde : Les fêtes 

de sainte Thérèse! We hebben deel uitgemaakt van de processie die al zingend en biddend, 

relikwieën van de heilige vanuit de basiliek St.-Thérèse naar de St.- Pieterkathedraal voer. Was 

dat toeval of was dat ook een roos die op ons hoofd viel?

Michèle Westelinck

UITNODIGING 

HERFSTCONCERT 

© Michèle W.  
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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.

17 – 23 oktober

Paul De Craene

052/214827 – 0475/264053

24 – 30 oktober

Maarten Pijnacker

0478/56 73 01 – 052/57 76 39

Indien de oproep uitgaat voor een covidpatiënt, 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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