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 ‘Kerk in Dendermonde’

meer dan zo maar een reorganisatie

PAROCHIENIEUWS BAASRODE

INFO

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. 

PAROCHIALE WEBSITE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: 

www.parochiedendermonde.be/ 

FACEBOOK

Kerk in Dendermonde

INHOUD

‘Kerk in Dendermonde’

meer dan zo maar een reorganisatie

ONS DIEP MEELEVEN BIJ HET AFSCHEID VAN

Vakantie Kerk en Leven
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De nieuwe parochie uitrollen

Net zoals in het gesprek met Bisschop Lode, krijgen we in een podcast van Wim Corbeel op 

Kerknet meer informatie over ‘Kerk in Dendermonde’ van deken Jo zelf. Mensen slaan de 

handen in elkaar over de vroegere parochiegrenzen heen en werken de principes uit, zoals 

die door het bisdom beschreven zijn. Samenwerken en grotere gehelen vormen staan 

centraal in deze beleving. Hierdoor ontstaat een nieuw elan in het ‘christen zijn’ hier bij ons in 

Dendermonde. Een lange weg wordt een concrete weg. We wandelen samen naar en binnen 

een renovatie door God.

Gemeenschappelijke projecten

Op de foto ziet u o.a. deken Jo tijdens het Te Deum van 21 juli laatstleden. 

In nogal wat entiteiten ontstaan rond de creatie van een nieuwe parochie ‘praatbarakken’ 

met oeverloos overleg zonder reële vooruitgang. In andere groepen start men erop los en 

‘we zien wel wat er gebeurt’. In die laatste gevallen merkt men nogal eens op, dat de nieuwe 

parochie op los zand gebouwd is en stevige fundamenten mist. “Vandaar dat wij vanuit 

concrete gemeenschappelijke projecten starten”, opent Jo Mattheys het gesprek. “Zo hebben 

we een doopproject, dat centraal geleid wordt, waarbij we met de ouders die binnen onze 

parochie een kindje willen laten dopen, op voorhand een catecheseavond beleven. We 

zetten ook de neuzen in dezelfde richting voor wat vormselcatechese betreft. We doen 

hetzelfde rond liturgie. Eveneens wat betreft de gehele pastoraal in Dendermonde anno 

2021. De essentie is dat we Christus in het midden van onze gemeenschap plaatsen. We 

kunnen niet ontkennen, dat we hier in Vlaanderen uit een sterk cultuurbepaald christendom 

komen en dat we nu evolueren naar meer diepgang.”



Andere verwachtingen

“Wanneer ik met jongeren praat, dan verwachten die heel duidelijk andere dingen van een 

geloofsgemeenschap dan pakweg dertig jaar terug”, weet deken Jo. “Opvallend daarbij is, dat 

men naar de wortels van ons christelijk geloof teruggrijpt. De Bijbel wordt weer centraal 

gesteld. Bij eucharistie- en gebedsvieringen draait het weer rond de essentie. De inhoud 

primeert op de vorm.” Wim Corbeel vraagt dan of de weg even belangrijk is als de 

bestemming.? “De weg naar die bestemming is voor mij zelfs nog belangrijker dan de 

bestemming zelf”, repliceert Jo Mattheys. “Je kan maar echt van de bestemming genieten als je 

ook de ‘ups-and-downs’ op weg ernaartoe meegemaakt hebt. Het denkwerk zit nu nog bij een 

beperkte groep, die ongeveer een jaar geleden is gestart. We zijn nu de inzichten in een aantal 

presentaties aan het gieten, die we daarna met de ruime geloofsgemeenschap zullen delen. 

Het zal niet zijn van ‘te nemen of te laten’. Het is eerder een kader waarbinnen nog heel wat 

mogelijk is en waarbinnen heel wat vrijheid bestaat. Het volgende werkjaar zal voor 

Dendermonde op die manier een echt scharnierjaar worden.”

Aan wie voorstellen?

“Wij richten ons bij die presentaties tot ‘alle mensen van goede wil’, zoals we dat in een goed-

christelijke terminologie uitdrukken”, licht Jo verder toe. “Iedereen die van dicht of van ver 

geraakt is door de figuur van Jezus Christus, is van harte welkom om Hem centraal in ons 

midden te stellen. Want daar zal het over gaan. Wij willen gemeenschap vormen rond Jezus 

zelf.” Ook deken Jo ervaart heel wat positieve zaken aan dit project. “Door met pastoraal werk 

op deze manier bezig te zijn ontmoet ik ook meer en meer Christus op mijn weg. Het verheugt 

mij bovendien om zoveel jonge mensen te zien die daar echt in zijn geïnteresseerd. Ik voel zo 

aan, dat zij aan dit project in de toekomst hun volle medewerking zullen geven. Het is dus niet 

gedaan. We staan daarentegen aan een nieuw begin, waar gelovigen elkaar ontmoeten. En dat 

niet alleen tijdens een uurtje per week in de eucharistieviering, maar daarbuiten ook tijdens 

momenten van gebed, ontmoeting en ontspanning. En ja, het project op zich is een hele 

uitdaging.”

Ruime catechese

“We gaan in onze catechese veel ruimer dan in het verleden”, gaat een gedreven 

Dendermondse deken verder. “We werkten in het verleden per doelgroep: eerste en plechtige 

communicanten bv. We moeten die eigen vakjes en eigen programma’s overstijgen en 

catechese voor de grote gemeenschap geven. Daar liggen ook grote kansen. En daar wil ik met 

vele mensen naartoe werken.” Dat veronderstelt echter ook wel ‘omgaan met veranderingen’, 

wat met dergelijke projecten helemaal niet verwonderlijk moet zijn. “Ik zal volgend jaar 

dezelfde tijd heel tevreden zijn, als nog meer mensen hun wagentje hebben aangehaakt die 

ruimere gemeenschap vormen met Christus centraal in ons midden.” Het is nu aan ons om die 

uitnodiging van deken Jo aan te gaan en stilaan dichter naar elkaar te groeien over grenzen van 

vroegere parochiegrenzen heen. Het is nu aan ons om de mogelijkheden te zien in het nieuwe. 

Of om het met een beeld te zeggen, waar ik steeds moet aan denken: ‘Wat voor een rups het 

einde is, noemt de rest van de wereld een 



vlinder.” De nieuwe parochie als een mooie vlinder is beter dan de oude rups. Bovendien 

getuigt de nieuwe parochie van pastorale eenheid, zoals Christus het zelf zou gewild hebben. 

Wie het volledige interview met deken Jo wil beluisteren, kan dit op de website 

https://soundcloud.com/kerknet (misschien moet je op die website wat naar beneden scrollen 

om het interview te vinden).

Vakantie Kerk en Leven

De vakantie van “het Parochieblad” zit erop.  Vanaf deze week mag u weer elke week uw 

vertrouwde blad verwachten.  

Hebt u nieuws, foto’s  of aankondigingen van een activiteit, geef het door.  De info en de 

contactgegevens zijn voldoende gekend en vindt u in de infokolom.



Op 9 juli ll. namen we in onze kerk afscheid van Maria 

De Clippel. Ze werd geboren in de woelige jaren voor de 

oorlog, als middelste in een gezin met 5 kinderen. Toen 

ze zeven was brak de oorlog uit, een periode waarin veel 

mensen op de vlucht gingen voor wat komen zou. Ook 

haar ouders trokken naar Frankrijk, op zoek naar een 

veilige plaats voor hun kinderen. Na veel ellende en 

hindernissen keerden ze terug naar huis, hun 

vertrouwde Dendermonde, de stad van het Ros Beiaard, 

waar ze zo fier op waren. Verwittigd door de sirene 

moesten zij samen met andere schoolkinderen, bevend 

van schrik voor de vliegende bommen, schuilen in de 

bunkers aan de forten. Na de oorlog groeide ze verder 

op tot een mooie jonge ‘dame’ en leerde ze Jean kennen. 

Om den brode werkte ze op het Schoenfabriek. Het 

waren mooie 

jaren en het koppel besloot om te trouwen. Samen kregen ze een zoon, Rony. De jaren gingen 

voorbij… Rony leerde Marina kennen; samen werden zij de trotste ouders van Kristoff, Maia’s 

kleinzoon van wie ze onvoorwaardelijk hield. Het harde werk werd afgewisseld met mooie 

vakanties aan zee en in Oostenrijk waar Maria al eens uit volle borst jodelde. Dat het leven niet 

altijd over rozen gaat besefte Maria heel goed. Ze werd niet gespaard. Ze verloor haar zoon 

Rony die veel te vroeg overleed. Hij was amper 42. Twee jaar later verloor ze haar echtgenoot 

Jean. Ondanks alles besefte Maria dat ze haar leven verder in handen moest nemen. Ze ging 

graag naar de markt en op bezoek bij haar zussen. Met de vriendinnen hield ze regelmatig 

contact.  In de hobbyclub was ze heel vaardig met naald en draad. Haar breiwerk en 

borduurwerkjes waren échte kunstwerkjes. In de herfst van het leven ging het dagelijks reilen 

en zeilen niet mee zo vlot. Ze werd slecht te been en viel regelmatig. Voor klusjes in en om het 

huis kon Maria rekenen op heel wat vrienden. Voor de dagelijkse verzorging en het 

huishouden werd hulp ingeschakeld. De laatste ziekenhuisopname werd een ‘enkele rit’… In 

alle stilte vatte ze daar haar laatste reis aan en is ze van ons heengegaan… Moge zij 

thuiskomen in Gods Liefde.

ONS DIEP MEELEVEN BIJ HET AFSCHEID VAN

MARIA DE CLIPPEL ° 2 februari 1933 – 2 juli 2021+

Weduwe van Jean Van Den Bossche 



CLAIRE VAN BELLE

° 27 september 1921 – 5 juli 2021+

Weduwe van Albert Goossens 

Claire werd op 27 september 1921 geboren in Sint-Amands 

als dochter van Louis Van Belle en Johanna Van Praet. Vrij 

snel verliet de familie het pittoreske Sint-Amands en 

verhuisde ze naar Baasrode. In 1943 huwde ze met Albert 

Goossens en in 1949 opende ‘schoenwinkel Claire’ op de 

“Grote Plaats” in volle centrum van Baasrode Wie kende 

Claire niet in Baasrode? Iedereen die schoenen of 

pantoffels nodig had bracht wel een bezoek aan haar 

schoenwinkel die ze met heel veel passie en kennis dreef.  

Claire was een geboren verkoopster met veel commercieel 

talent en met veel mensenkennis. Zo kende ze van bijna 

alle Baasrodenaars hun voornaam,  geboortejaar en wist 

ze welke schoenmaat ze hadden . Vele mensen hebben 

nostalgie naar die tijd… In 1985 stopte ‘schoenhandel 

Claire’ maar Claire en Albert bleven wonen op het plein en 

genoten volop van het dorpsleven.  En zo konden ze natuurlijk ook meer tijd vrij maken voor de 

kleinkinderen voor uitstapjes naar Vlassenbroek en Waasmunster. Claire was een familiemens, 

een krachtige en moedige, intelligente vrouw  die klaar stond met raad en daad! Ze kookte graag 

en hield ervan haar geliefden rond de tafel te verzamelen en de kleinste telgen met zoete 

lekkernijen te verwennen.  Familiale hoogtepunten waren de jaarlijkse kermissen, jaarmarkt,

Kerstdag en Oudejaarsavond. Claire genoot ook van de vele uitstappen met vrienden, 

voornamelijk naar de Ardennen. In 1999 overleed haar echtgenoot Albert maar Claire bleef 

wonen op het plein en bleef elke dag heerlijk voor zichzelf koken. En op woensdag was het 

markt in Baasrode.  Vele vriendinnen kwamen dan langs voor een kopje koffie met taart.  Het 

was altijd een gezellige drukte ten huize Claire. De herfst van haar leven bracht ze door in het 

Klein Kwartier in Dendermonde, waar ze heel graag gezien was. Een goede vriendin schreef een 

mooi gebed dat gebruikt werd tijdens haar afscheid in onze kerk op 10 juli.

Haar honderdste verjaardag  hebben we helaas niet kunnen vieren.  Maar voor Claire was het 

genoeg. Naar haar 99ste heeft  ze geleefd, de 100ste hoefde niet echt.  De cirkel was rond.

Claire was een sterke, krachtige, moedige en intelligente dame met een warm hart.

We bieden ons oprecht medeleven aan de familie aan. 



VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN

VINS VERDEGEM 

Op zaterdag 26 juni ll. werd Vins in onze kerk gedoopt. Op 

de foto ziet u kleine Vins met papa Rik, mama Davina 

Berghmans en de meter en de peter. Proficiat aan Vins en 

aan de hele familie namens onze parochie!

VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN MARIE EMMANUËL

Op 25 juli 2021 werd Marie Emmanuël gedoopt door pastoor-

deken Jo Mattheys en opgenomen in onze kerkgemeenschap.  

Op de foto: peter Dien, mama Jana Tieleman, Marie op de 

arm van papa Glenn en peter Brent.

Proficiat aan Marie en aan de hele familie namens onze 

parochie! 



VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN EMIEL TIELEMAN

Op 25 juli 2021 werd Emiel gedoopt door pastoor-deken Jo 

Mattheys en opgenomen in onze kerkgemeenschap.. Op de 

foto: mama Femke Van Avermaet, Emiel op de arm van papa 

Dien en meter Jana. Meter Silke is afwezig wegens corona. 

Proficiat aan Emiel en aan de hele familie namens onze 

parochie!

DOOPSELS 

Er staan heel wat aanvragen op de wachtlijst. Die kan nu weggewerkt worden. Ondertussen zijn weer 

een aantal andere kindjes op onze Parochie gedoopt. In de volgende edities leest u daar meer over. 

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, u het aanmeldingsformulier bezorgen en samen met u 

een gepast doopmoment zoeken. 

Uiteraard kunnen jullie ook steeds terecht bij pastoor-deken Johan Mattheys.



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE KWB 

KOOKLESSEN

Deze gaan van start op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus om 18u30 in zaal Ontmoeting.

De start is ook meteen de afsluit van het koken:

Op donderdag gebeuren de voorbereidingen en is er geen maaltijd voorzien.

Op vrijdag worden de gerechten op topniveau afgewerkt en opgediend aan onze partners.

Inschrijvingen zijn nu zeker verplicht! 

Wat jullie dienen mee te brengen op donderdag:

-een keukenschort, handdoek en mondmasker. Plastiek handschoenen worden voorzien.

Wat jullie dienen mee te brengen op vrijdag:

-vrouw of partner en centjes.

Wat de centjes betreft vragen wij voor het aperitief en volledige maaltijd per persoon 20€.

De dranken kunnen nadien afgehaald worden via den toog.

Ideale gelegenheid om eens bij te praten en eventueel kennis te maken met onze nieuwe leden.

Inschrijvingen via mail tegen ten laatste zondag 22 augustus

kvberlamont@gmail.com Per inschrijving (dus per persoon) wordt een bijdrage van 20 €  gevraagd, 

ook indien men ingeschreven is en niet komt opdagen!

TENTOONSTELLING “MEMORIES VAN J.D.K BAND”

Vanaf 4 tot en met 26 september is deze tentoonstelling met foto’s, affiches en krantenknipsels elk 

weekend te bezoeken van 12 tot 17 uur in het ”Het hof van Peene”, St- Ursmarusstaat 69 in Baasrode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Deze tentoonstelling gaat vanaf de jaren 1967 t/m 2019 over het tot nu muzikale leven van Jozef De 

Koning. Het begon met de groep “ The Lonely Bachelors” , “Eddy Norman & The Bachelors”; “JDK 

Medley Band” tot de “JDK Band”. Nu is Jozef nog altijd actief bij het huisorkest ‘t Plein als leider en 

lesgever

Keyboard en accordeon. Affiches, foto’s en filmmateriaal uit die periode zullen te bezichtigen zijn met 

wel wat herkenbare gezichten, daar er ongeveer 120 muzikanten actief zijn geweest in één van deze 

groepen.

De tentoonstelling wordt afgesloten op 26 september met een meezingnamiddag vanaf 14.30 uur.

mailto:kvberlamont@gmail.com


LDC ’t PLEIN

Programma augustus– 2021

Pedicure

Wij bieden basiszorg aan : reinigen, knippen en vijlen. 

Desgewenst kan je dit combineren met bijkomende zorg : eelt verwijderen, likdoorns verwijderen, 

schimmelnagels, traumanagels, ingegroeide nagels. Manicure omvat reinigen, knippen en vijlen.

Er zijn nog plaatsen vrij op 10, 19 en 24augustus.

Prijzen en tijd:

Basiszorg : 12,29 euro – 20 minuten

Bijkomende zorg : 6,15 euro – 10 minuten

Manicure : 6,15 euro – 10 minuten.

Buurtzorg

Wie samen met ons een bankenwandeling in Baasrode wil uitstippelen, mag zich aanmelden bij Cindy of 

Nele. Vrijdag 27/08 zijn er op verschillende plaatsen in de buurt opnieuw buurtactiviteiten.

Hou je brievenbus dus in de gaten.

Heb je de Rosse Buurtenvlag van Baasrode nog niet?

Je kan ze elke dinsdag of donderdag komen kopen bij het onthaal in LDC ’t Plein.

1200 jaar Baasrode – Historische wandelingen

Zondag 05 september vertrek om 15 u 00 aan de Scheepswerf : “ Baasrode Nijverheid”.

Voor meer info : www.1200jaarbaasrode.be

Digitaal Atelier

Een probleem met of een vraag over je PC, smartphone iphone, tablet of ipad? Maar een afspraak met 

Christine van het digitaal atelier.

Op dinsdag 10/08 en dinsdag 31/08 van 14 u 00 tot 16 u 30.We maken voor jou een afspraak van 30 

minuten (1-op-1 raadpleging). Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Uitstap naar het “vernieuwd” begijnhof.

Dinsdag 31 augustus 2021 om 13 u 30 aan ’t Plein of om 14 u 00 aan het Begijnhof.

Prijs : Gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot en met vrijdag 27/08.

Activiteitenkalender

Elke woensdag om 14 u 00 gaat de Ping Pong door in ’t Plein.

Elke donderdag om 14 u 00 is er hobby.

Ben jij een creatieve duizendpoot? Werk je graag met anderen samen? Dan ben je bij ons op het juiste 

adres.

Kom langs, elke donderdag 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

mailto:ldc.plein@ocmw.dendermonde.be


PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

Eucharistievieringen in augustus

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten blijven de vieringen op zondag om 10u doorgaan in 

de tuin van de pastorie, ingang naast parochiezaal/Chirolokaal. Deze regeling wordt gevolgd om aan de 

1,5m regel te kunnen voldoen. 

O.-L.-Vrouw Hemelvaart

Op zondag 15 augustus is de misintentie voor Robert De Wolf en Denise De Vos.

Aan allen een zalige hoogdag gewenst en aan alle Maria’s een fijn naamfeest!

H. Vormsel

In bisdom Gent is beslist dat het H. Vormsel voor onze 7 kandidaat-vormelingen zal toegediend worden 

door kanunnik Polfliet op zaterdagnamiddag 11 september in de St.- Ursmaruskerk van Baasrode. Het 

exacte uur zal ons nog medegedeeld worden. Intussen blijft de catechese iedere zondag na de 

eucharistieviering van 10u plaats vinden. Op 17 augustus hebben de catechisten een fietsuitstap 

gepland naar Moerzeke. Zij willen de meisjes en de jongens een deugddoende namiddag bezorgen en 

hen tevens tijdens een bezoek aan de Priester Poppe- kapel kennis laten maken met het leven en het 

werk van deze verdienstelijke priester die in 1999 zalig werd verklaard.

Open kerk

Iedere zondagnamiddag, tussen 14 en 18u, wordt in de maand augustus de St.- Gertrudiskerk open 

gesteld. Dit gebeurt onder toezicht opdat alle corona-veiligheidsmaatregelen zouden gerespecteerd 

worden. Iedereen van harte welkom!

Chiro Ommekaar

© Michèle Westelinck

Op woensdag 14 juli werd de kampmis, wegens wisselvallig weer, opgedragen in de St.- 

Gertrudiskerk. De opkomst van de Chiro-leden was traditiegetrouw zeer groot. Na de verwelkoming 

van de pastoor en de hoofdleiding namen ook leden van de verschillende groepen en van de leiding 

het woord. Allen zongen uit volle borst de Chiro-liedjes, ondersteund door de organist en het 

Vlassenbroeks kerkkoor. Een pluim is aan de orde voor de leiding dat een heel mooi boekje had 

samengesteld voor de eredienst. Van 21/07 tot 31/07 ging het kamp door in Essen. Bij zijn bezoek kon 

onze pastoor, proost van Chiro Ommekaar, vaststellen hoe de leiding alles in goede banen leidde. 

Ook hoedje af voor de goede organisatie en de zorg voor lekkere maaltijden. Gelukkig zijn ze 

gespaard gebleven van grote waterellende en van corona. Allen zijn alweer een mooie ervaring rijker!



Verrassing ten huize van 90-jarig koorlid

© Katrien Pletinck

Op 6 juli 2021 waren alle leden van het Vlassenbroeks kerkkoor 

uitgenodigd ten huize van mevr. Maria Van Muylder, sinds 

tientallen jaren koorlid. Het waren haar kinderen die stiekem dit 

initiatief hadden genomen. Wat was de verrassing voor Maria 

groot toen zij op haar 90ste verjaardag bijna alle koorleden op 

haar binnenkoer verzameld zag. Maria woont in Vlassenbroek 

sinds haar huwelijk met de heer Gustaaf De Decker ( + 2007 ) in 

1954. Zij is ‘ons moe‘ van 8 kinderen, ’meter’ van 13 kleinkinderen 

en ‘grote meter’ van 10 schattige achterkleinkinderen. Tot zolang 

de benen goed mee wilden was ze zeer actief op velerlei vlakken 

in de parochie, die ze nog steeds steunt waar ze kan. Bij deze 

houdt het koor er aan de familie hartelijk te danken voor de 

warme ontvangst met heerlijke lekkernijen en de gezellige 

namiddag ten huize van de kersverse 90-jarige! Proficiat Maria!

VZW Parochiale Werken Sint- Gertrudis Vlassenbroek

In één van de vorige edities konden jullie lezen over de aperitiefactie van de vzw Parochiale werken 

Sint-Gertrudis Vlassenbroek. Bedoeling was en is nog steeds om met de opbrengst de herstelling van 

het opberghok van de Chiro te bekostigen.

Ondertussen is de eerste inschrijving afgelopen en mochten we heel wat bestellingen noteren. Om 

toch de mensen wat samen te brengen, was er de mogelijkheid om bij het afhalen van de pakketten, 

even gezellig - coronaveilig - samen te zijn in de tuin van de pastorie. Het werd  een zonnige en 

ontspannende namiddag. Samen zijn,  dat is toch waar het om gaat, dat is toch wat een gemeenschap 

vormt!

Aan iedereen die een of meerdere bestellingen heeft geplaatst of een gift heeft gedaan, zeggen wij  

welgemeend dank! We geven graag mee dat wie nog geen kans had een bestelling te plaatsen of 

nogmaals wenst een aperitief-pakket te verwerven dit kan doen tot en met 14 augustus 2021.

Voor meer info kan u terecht bij Magda D’Hondt, tel. 0476 95 23 66.



KERK IN DENDERMONDE

BEZINNING

VREUGDEVOL GELOVEN

Wij vieren vandaag het leven in al zijn pracht en eenvoud. Juist nu, in deze tijd van het jaar, hebben we hier alle 

reden toe. Alles weerspiegelt de heerlijkheid van Gods schepping die ons zomaar in handen wordt gegeven om er 

dankbaar van te genieten. Onze vreugde gaat echter ook uit naar iemand uit ons midden: Maria, moeder van Jezus, 

moeder van alle mensen. Het is met schroom dat we haar zo noemen, zeker op een dag als deze nu wij haar 

tenhemelopneming gedenken. Het is merkwaardig hoeveel aantrekkingskracht er van de vele bedevaartsoorden 

blijft uitgaan. Het zijn vaak oasen van stilte, gedompeld in een sfeer van rust, die elke bezoeker even laten proeven 

van een intense vrede.

De figuur van Maria in het evangelie

De evangelies vertellen ons vrij weinig over Maria. Aan Lucas hebben wij het prachtige boodschap-verhaal te danken 

dat een teder licht werpt op alles wat verder gezegd wordt over haar. Hier ontmoeten hemel en aarde elkaar voor 

het eerst in de vraag van God aan Maria om met heel haar wezen mee te werken aan de voltooiing van de 

schepping. Zo bereidt zij op een unieke wijze Jezus’ komst voor en geeft zij aan heel de aarde het hemels geschenk 

van Gods menslievendheid. Op welke manier mensen ook uitdrukking geven aan hun geloof in Maria, telkens gaat 

het om hetzelfde vertrouwen dat zij naar hen luistert, hen begrijpt en hen laat delen in de overvloed aan leven die 

haar te beurt valt.

Het ‘Magnificat’

Het evangelie op dit hoogfeest is het ‘Magnificat’, Maria’s grote danklied. Het is een vreugdelied, voor sommigen 

zelfs een protestlied. Maar vóór alles is het de vertolking van haar persoonlijke geloofservaring. Zij bezingt haar God 

en de wondere kracht van Zijn liefde die zich een eigen weg baant door de mensengeschiedenis. Wij hopen dat God 

onze kleinheid tegemoet komt met zijn barmhartigheid; wij hopen dat macht en geweld nooit de bovenhand halen 

in onze wereld; wij hopen dat God werkelijk de kant kiest van de geringen. Wij hopen en vragen …Meteen bevat haar 

‘Magnificat’ voor ons een heel levensontwerp, dat gekenmerkt wordt door eenvoud, geloof en liefde voor kleine 

mensen. ‘Van de overzij’ blijft zij ons ook hierin nabij als een zorgende Moeder. Zij wijst ons de weg naar haar Zoon.
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PRIESTER

Centraal oproepnummer

052 21 00 38 of 0473 81 28 44

Gelieve tijdens de kantooruren en op zondagvoormiddag eerst de medewerkers van de pastorale 

dienst te contacteren op het nummer 2976. Hartelijk dank.

08 – 14 augustus

Paul De Craene

052/214827 – 0475/264053

15 – 21 augustus

Maarten Pijnacker

0478/56 73 01 – 052/57 76 39

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

Apotheek van wacht: Bel 0900 10 500 of raadpleeg www.apotheek.be

WIJZIGING

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 - WIJZIGING

Oude Vest 86 bus 1

9200 Dendermonde

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




