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VIERINGEN PAROCHIE IN DENDERMONDE

Donderdag 9 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 11 september

Vooravond van de 24ste zondag door het jaar.

Lutterzele – St-Lutgardiskerk

14.00 u. Eucharistieviering

Baasrode – St-Ursmaruskerk

16.00 u. Vormselviering voorgegaan door Vicaris J. Polfliet. 

17.00 u. GEEN viering

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Geen eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overleden parochianen met medewerking van het Sint-Margaretakoor.

Lector: Rita Bussé

Zondag 12 september

24ste zondag door het jaar

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

09.00 u. Eerste Communie.

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Eucharistieviering

Lutterzele – St-Lutgardiskerk

09.30 u. GEEN Eucharistieviering

Vlassenbroek – St-Gertrudiskerk

10.00 u. Eucharistieviering

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Eucharistieviering

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

11.00 u. Eucharistieviering 

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering



Donderdag 16 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 18 september

Vooravond van de 24ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. Eucharistieviering

Mis voor Marie-José Van Den Vreken, echtgenote van Florent Vranken. 

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis voor overleden parochianen.

Lector: Herman Verleyen

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. 



MISINTENTIES

Baasrode: 

Zaterdag 18 september om 17 uur: 

Mis voor Marie-José Van Den Vreken, echtgenote van Florent Vranken. 

Zaterdag 25 september om 17 uur: 

Jaargetijde voor Theophiel Tieleman, echtgenoot van Godelieve Quisquater en voor zoon Tim Tieleman.  

De Sint-Ursmaruskerk is elke zondag open van 14 tot 18 uur.  

AANDACHT: 

VORMSEL 

De Vormselviering vindt plaats nu zaterdag 11 september om 16 uur in onze kerk. 

De Vormheer is Bisschoppelijk Vicaris Joris Polfliet.

De wekelijkse eucharistieviering om 17 uur gaat die dag niet door. 

AANVRAAG MISINTENTIES

Door het heropstarten van de wekelijkse eucharistievieringen kunnen weer misintenties aangevraagd worden. 

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



SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING

‘Weten wat je gelooft’

Waarom ga jij in hemelsnaam nog naar de Kerk? Geloof jij nog in 

wat ze daar allemaal vertellen? Je kan je tijd toch beter 

besteden? Dat het christelijk geloof vandaag in vraag wordt 

gesteld, ondervindt iedereen die met anderen in gesprek gaat 

over geloof of Kerk. Het is niet altijd gemakkelijk om te 

antwoorden op vragen of kritische opmerkingen van collega’s, 

familieleden of vrienden hierover. Bovendien: de vragen die aan 

ons gesteld worden, zijn vaak ook onze eigen vragen ... 

Een geloof dat in staat is om ‘verantwoording af te leggen van de 

hoop die in ons leeft’ (zoals de Eerste Petrusbrief dat vraagt), 

heeft wortels nodig en voeding. Anders droogt het plantje van 

ons geloof snel uit ... In september gaat opnieuw de School voor 

Geloofsverdieping van start. Dat is de basiscursus voor iedereen 

die als vrijwilliger of vrijgestelde meewerkt in de pastoraal in het 

bisdom Gent. Tegelijkertijd is het een uitstekend vormingsaanbod voor mensen die uit persoonlijke interesse de 

christelijke traditie willen leren kennen. 

De School omvat een reeks van 19 avondbijeenkomsten, die samen een degelijke én toegankelijke inleiding bieden 

in het Bijbels-christelijke geloof. De bijeenkomsten bestaan uit een kort avondgebed, een les over een Bijbels-

theologisch thema en een verwerkingssessie in een vaste deelgroep. De formule heeft ondertussen haar waarde 

bewezen en spreekt een breed publiek van geïnteresseerden aan.

Wat de School van jou verwacht

We ontvangen jouw inschrijving graag voor 10 september 2021.

Het leerproces en de groepsdynamiek veronderstellen een trouwe aanwezigheid gedurende 19 avonden.

Voor de deelname in de kosten vragen wij 220 euro voor het hele jaar, alles inbegrepen, ook een boekuitgave van 

de cursus. Studenten, werkzoekenden of personen die een uitkering ontvangen, betalen 95 euro. Van parochies, 

bewegingen of instellingen die een kandidaat ‘zenden’, vragen we dat zij bijdragen in de kosten. De deelnameprijs 

mag hoe dan ook voor niemand een bezwaar vormen om zich in te schrijven. Indien dit toch het geval zou zijn, 

gelieve ons te contacteren en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten van de School vinden op dinsdagavond plaats, doorgaans tweewekelijks, telkens van 19u30 tot 

22u, in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Data van de bijeenkomsten: 14 & 28 sept., 12 & 26 okt., 09 & 23 nov., 07 & 21 dec., 11 & 25 jan., 08 & 22 feb., 08 & 29 

ma., 19 apr., 03, 17 & 31 mei, 14 juni.

Verlang je de schoonheid van het geloof te ontdekken? Wil je steviger staan in je geloof en je kennis ervan 

verdiepen? Wil je dit samen met anderen delen? Ben je aan herbronning toe? 

Dan is deze vorming echt iets voor jou!

Voor meer info en inschrijven: 

www.ccv.be/gent  Tel. 09 235 78 83  - schoolvoorgeloofsverdieping@ccv.be



INTERIEUR SINT-URSMARUSKERK 

© Achiel Triempont 

Onze kerk telt vier biechtstoelen in eik:

- twee biechtstoelen versierd met engelenkopjes uit de 17de eeuw

- biechtstoel met de buste van de H. Petrus in een ovaal medaillon uit 1779 (foto)

- biechtstoel met de buste van de Goede Herder in een ovaal medaillon uit 1779



Erediensten vanaf 1 september

zonder beperking

van aantal en afstand 

  

De erediensten krijgen groen licht om vanaf komende woensdag 1 september 2021 samen te vieren zonder 

beperkingen van aantal en afstand. Enkel het mondmasker blijft verplicht. 

  

Het Ministerieel Besluit, dat op 26 augustus 2021 verscheen in het Staatsblad, stelt in artikel 14 dat social 

distancing (1,5 meter afstand) niet meer van toepassing is in de gebouwen van de eredienst en tijdens de 

uitoefening van de eredienst. Ook de maximumgrens van het aantal gelovigen valt weg. 

 

Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de 

gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. 

 

Alle andere maatregelen werden geschrapt. Dit wil niet zeggen dat wij niet meer voorzichtig moeten zijn want het 

virus is nog niet overwonnen. 

 

De huidige maatregelen in Brussel blijven wel behouden.  

 

De bisschoppen danken nogmaals iedereen die zich inzet in de strijd tegen het virus. Zij roepen op de 

veiligheidsmaatregelen van de overheid te blijven volgen en zich zeker te laten vaccineren.  

 

Perscontact: Geert De Kerpel, Nederlandstalig woordvoerder kardinaal Jozef De Kesel en Belgische 

bisschoppenconferentie, M 0477 307 414, E geert.dekerpel@bc-diomb.be 

 

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België  

Brussel, vrijdag 27 augustus 2021 

 



PAROCHIENIEUWS BAASRODE

Vormsel

Op zaterdag 11 september om 16 uur worden 27 vormelingen van Baasrode en  6 vormelingen van Vlassenbroek 

gevormd in de Sint-Ursmaruskerk. De kerkstoelen worden terug gezet zoals vroeger, zonder 1,5 m afstand dus. De 

coronamaatregelingen blijven beperkt tot het dragen van een mondmasker. Dit volgens de recente maatregelen 

van het bisdom. De vormelingen ontvangen per mail de laatste richtlijnen omtrent één repetitie die het Vormsel 

voorafgaat en de Vormselviering zelf. Er is geen eucharistieviering, wel een gebedsdienst met de toediening van de 

handoplegging en de zalving met het H. Chrisma. De aandacht gaat hierbij naar de essentie van het 

Vormselsacrament. 

We wensen alle vormelingen een mooie toekomst toe, gesterkt door Gods Geest!

Er is praktisch gezien geen avondmis mogelijk. De trouwe kerkgangers kunnen aansluiten bij de vormselviering.

Alvast proficiat aan de vormelingen en hun familie!

Namens de parochiegemeenschap 



VAN HARTE GEFELICITEERD

BIJ HET DOOPSEL VAN

RANI DE KONING 

© Kristof De Koning 

Op 21 augustus werd Rani De Koning gedoopt in onze parochiekerk. 

Proficiat aan de hele familie namens onze parochie! 

    DOOPSELS 

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

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 jullie 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.



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

STARTDAG SCOUTS

Op zondag 12 september is de startdag van de Scouts in de gloednieuwe lokalen. 

Men zegge het voort...

We wensen de Scouts een fijn werkjaar met veel creativiteit!

 

SPEELPLEIN DE VLIET

Samen met de Scouts diende Annelore Van Pollaert een project in en won een burgerbudget van het Stadsbestuur 

voor een opwaardering van het speelplein De Vliet.  Met denkers en doeners wordt het een moderner en meer 

avontuurlijk speelplein in het groen. Alvast proficiat met de prijs!



PASAR

Op zondag 12 september gaat Pasar op Dauwtrip. Een wandeling van ongeveer 5 km doorheen 

Baasrode. 

Vertrek om 7.30 uur aan parking Molenberg. Daarna ontbijt in zaal Colonia. Na het ontbijt volgt het 

praatcafé van 11 tot 13 uur. 

Leden 10 euro, niet-leden 12,50 euro. 

Iedereen welkom!

LDC ’t PLEIN

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



TERUGBLIK KOKEN MET KWB

© Luc De Bleser            

Op de foto’s krijgt u een sfeerbeeld van de afsluitavond van de kookcursus van KWB Baasrode. 



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

H. VORMSEL 2021

11 september, naar Amerikaans datumnotitie vaak aangeduid als ‘ nine eleven’, roept bij ons zeer 

pijnlijke herinneringen op. Exact 20 jaar later zal kanunnik Polfliet in de St.- Ursmaruskerk van Baasrode 

het H. Vormsel toedienen aan alle kandidaat-vormelingen van de parochies Baasrode en Vlassenbroek 

samen. Zo zal voor deze meisjes en jongens aan die memorabele datum een bijzonder positieve 

ervaring worden toegevoegd. De plechtigheid zal dus doorgaan op zaterdag 11/09 om 16u. 

EUCHARISTIE OP ZONDAG 10 UUR

Aangezien de 1.5m-regel niet meer van toepassing is, enkel het dragen van een mondmasker blijft  nog 

verplicht, kunnen we op 12/09 samen eucharistie vieren in de kerk. De misintentie is voor Gustaaf en 

Jan De Decker en voor Rudi en Karolien Ruelens.



OPEN- MONUMENTENDAG – 12 SEPTEMBER

© Michèle W.            

Jan Maes ( °Dendermonde 1876  + Zeveneken 1974)  schilderij olieverf op doek 65 x 90 cm uit privécollectie. 

Het woord monument stamt af van het 

Latijn monumentum, wat betekent ‘dat 

wat herinnert’. Vlassenbroek is niet 

alleen rijk aan monumenten van mensen 

maar bezit ook meerdere andere 

monumenten. Zo zijn de St.- 

Gertrudiskerk samen met het kerkhof 

sedert 1956 beschermd als monument. 

Velen komen naar de kerk om er 

eucharistie te vieren, te bidden, 

herinneringen op te halen of om er 

gewoon tot rust te komen. Maar laten we 

vandaag louter het kerkgebouw eens 

onder de loep nemen. We worden 

meteen geconfronteerd met vele bouwfasen. Tot de oudste fase behoort zeker dat deel van het koor 

dat gedeeltelijk in breuksteen werd uitgevoerd. In oude geschriften en tekeningen herkennen wij hier 

een kapel. De grootte van die Vlassenbroekse kapel komt vermoedelijk overeen met de omvang of 

een gedeelte van het koor en brengt ons terug naar de 11de of 12de eeuw. Door de tijd heen heeft 

men aan de restanten van de kapel beuken gebouwd in de vorm van een kruis. Die heeft men bedekt 

met leien zadeldaken die centraal bekroond worden door een houten torentje, eveneens met leien 

bedekt. In dat torentje hangt de bronzen klok die in 1791 door de Leuvense Andreas Van den Gheyn 

werd gegoten. Bij speciale gelegenheden, zoals bij het hoogfeest van Pasen, wordt deze klok 

manueel  bediend door onze klokkenluider. Sinds eind van de 20ste eeuw bevindt zich ook een 

kleine automatische beiaard in het torentje. Die speelt liedjes waar ieder blij van wordt en doet ons 

beseffen hoe snel de tijd wel vliegt! Helemaal op het topje van de kerktoren prijken drie symbolen: 

een bol, een kruis en een haan. Alle drie zijn ze overgenomen uit heidense gebruiken. In de eerste 

eeuwen, toen massa’s heidenen christen werden, kregen de symbolen een christelijke gedachte. De 

bol verwijst van dan af naar de appel in het aardsparadijs en dus naar de zondeval. In Vlassenbroek 

bevat deze vergulde bol de namen van de leden van de kerkfabriek die in de periode van de laatste 

renovatiewerken (2006) aan zet waren. Het  kruis verwijst naar de verzoening met God via de 

kruisdood van Jezus en de haan, de vergulde windwijzer, verwijst naar een nieuw begin, naar de 

woorden van  Jezus  tegen Petrus: “ Ik zeg je Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je 

driemaal geloochend hebt dat je me kent.” (Lucas 22:34 Nieuwe Bijbelvertaling) Oorspronkelijk stond 

in het koor van de kerk een raam dat later dichtgemetseld werd met breukstenen. Dit gebeurde ooit 

om er een laat-barok altaar op te richten. Dit houten altaar, dat zwaar geleden had onder 

overstromingen en houtworm werd in 1959 vervangen door het huidige stenen altaar, door en van 

de hand van pastoor Valery Stuyver. 



De kruisbeuken zijn volledig uitgevoerd in witsteen en hebben elk een grote spitsboogvenster, 

vermoedelijk moeten we hiervoor terug naar de 14de of 15de eeuw. De hoofdbeuk is korter dan de 

kruisbeuken en werd volledig uitgevoerd in baksteen op een witstenen plint. Vele jaren werden de 

bakstenen van het kerkgebouw gewit. In de westgevel bevindt zich de ingangspoort onder een groot 

spitsboogvenster met monelen (stenen stijlen). Naast de ingang bevindt zich een metalen schraper. Hier 

schraapte men de klompen of schoeisel proper alvorens de kerk te betreden. Dank zij de aangelegde 

toegangswegen en paden is dit heden ten dage gelukkig niet meer nodig! In de zuidgevel is een 

dichtgemetselde deur te zien. Hierboven is in de bakstenen muur een donker motief op te merken in de 

vorm van een kruis en een ruit met een St.- Andrieskruis.

Aan de buitenmuren wordt onze aandacht getrokken door drie groepen van vijf bas-reliëfs in terracotta. 

Zij stellen de Mysteriën van de Rozenkrans voor en dateren uit de 18de eeuw. Aan de zuidelijke kruisbeuk 

zien we de Blijde, aan het koor de Droeve en aan de noordelijke kruisbeuk vinden we de Glorieuze 

Mysteries.

We hebben de kerk eens goed van de buitenkant bekeken, zin om meer te ontdekken? Ter gelegenheid 

van Open-Monumentendag kan u de Sint-Gertrudiskerk bezoeken op zondag 12/09 tussen 14 en 18u. 

Van harte welkom!

M.W.

Bronnen: Sint-Gertrudiskerk Vlassenbroek door Aimé Stroobants, uitgegeven door Stadsbestuur Dendermonde 

uitgaven 1994 en 2014 en



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.

05 – 11 september

Walter Van Der Meulen (ziekenhuisaalmoezenier)

0496/53 00 85

12 – 18 september

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



KERK IN DENDERMONDE

OKRA ACADEMIE - BEZOEK AAN DENDERMONDE

Ter gelegenheid van de Kunst- en Cultuurdag in Dendermonde brengt Okra Academie een bezoek aan 

Dendermonde. We beginnen met het mooie stadhuis van Dendermonde. Met behulp van de rijke 

collectie in het Dendermondse stadhuis en o.l.v. gidsen, wordt het verhaal van de 'Dendermondse 

school' verteld. Dan volgt een bezoek aan de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het is een gotische 

kerk die voor een deel nog vroeg gotisch is en stamt uit ongeveer 1300.

Met haar gebeeldhouwde romaanse doopvont uit de 12e eeuw, haar barokke doksaal uit 1663, een 

preekstoel uit 1681, oude kerkmeubelen, relikwieën, kerkschatten , zijn vele kostbare schilderijen én 

haar boeiende geschiedenis. Stadsgidsen begeleiden ons in kleine groepen en tonen ons ook niet 

gekende plekken ! Een koude middaglunch staat ons in de Mariakring te wachten. 

Praktisch: op vrijdag 17 september om 10u. wordt iedereen verwacht op de Grote Markt van 

Dendermonde (mondmasker niet vergeten!).

Maximum 50 mensen kunnen deelnemen. Omwille van de kwaliteit van deze cultuurdag splitsen we op 

in kleine groepen. Twee groepen bezoeken het stadhuis, twee groepen de OLV-kerk. Na de lunch 

wisselen de groepen van locatie.

Deelnameprijs: 38 euro. Inschrijven bij Rita Leenknecht: Rita.leenknecht@telenet.be, tel. 052 21 58 22, 

gsm 0496 660 665. Definitief ingeschreven bent u na betaling op Rekening Okra Academie Dender: 

BE82 9731 3695 7768.


