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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

Donderdag 23 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 25 september

Vooravond van de 26ste zondag door het jaar.

Baasrode – St-Ursmaruskerk

17.00 u. jaargetijde voor Theophiel Tieleman, echtgenoot van Godelieve Quisquater en voor hun zoon Tim 

Tieleman. 

Boonwijk – O.-L.-V. van Zwijvekekerk

17.30 u. Eucharistieviering

Grembergen – St-Margaretakerk

18.30 u. H. Mis uit dankbaarheid

Zondag 26 september

26ste 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

Dendermonde- O.-L.-V.-Kerk

11.00 u. Mis ter nagedachtenis van de overleden (bestuurs) leden en ter bemoediging van de huidige 

(bestuurs)leden van KWB Dendermonde.

17.00 u. Mis voor de parochianen.

Sint-Gillis Buiten – St-Egidiuskerk

11.00 u. GEEN Eucharistieviering 

Maandag 27 september

Grembergen – St-Margaretakerk

14.00 u. Gebedsmoment met aanbidding.

Donderdag 30 september

Dendermonde Centrum – O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 2 oktober

Vooravond van de 27ste 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. Jaarmis voor Jeanneken Verhelst, echtgenote van Gustaaf Van Gasse en Cesar De Donder, voor Erwin 

De Moor, echtgenoot van Lucienne Van den Broeck met medewerking van Zingzaterdag.

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. 

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



Mooie Vormselvieringen in Kerk in Dendermonde

© Luc D.D.

Meer dan een feestje en een etentje

Tijdens het weekend van 11 september hadden we al vormselvieringen in Kerk in Dendermonde met onze 

jongeren van Appels, Baasrode, Dendermonde-Centrum, Oudegem-Mespelare en Schoonaarde. Op 

zaterdagavond was er in het journaal op Eén een korte bijdrage over de vele vormselvieringen in het 

Vlaamse land. Daar werd even gezegd, dat dit uitgestelde vieringen waren, die normaal in het voorjaar 

doorgingen. Veel nadruk werd gelegd op het feestje, het etentje, de geschenken en de familiebijeenkomsten, 

die daarmee gepaard gaan. Onze jongeren tonen in hun antwoorden, dat ze wel degelijk weten wat het 

vormselsacrament inhoudt. Voor hen is hun ‘communie doen’ veel meer dan een etentje of een feestje.

Meer dan 100 vormelingen

Op 11 september ontvingen meer dan 100 jonge mensen in Dendermonde (de jongens en meisjes van 

Appels, Dendermonde-Centrum, Oudegem-Mespelare en Schoonaarde) en Baasrode het vormsel. Wegens 

corona konden catechisten en vormselkandidaten tijdens dit voorbereidingsjaar niet samen komen. De 

voorbereiding op het vormsel verliep op een andere manier: digitaal en via zoomsessies. Wij wilden wel 

eens weten wat ze hiervan vonden en stelden hen enkele vragen. Hieronder vind je de antwoorden die recht 

uit het hart van de kinderen komen.



Waarom heb je gekozen om je vormsel te ontvangen?

“Omdat ik gedoopt ben en ook mijn eerste communie heb gedaan en omdat ik geloof.” Romanie haar meter 

vindt het belangrijk dat ze gevormd wordt. Sommigen doen het ook omdat hun ouders het wensen, omdat 

ze hun ouders hiermee gelukkig maken, omdat het traditie is binnen de familie en ze vinden het belangrijk 

om deze waarden verder te zetten. Mats kiest bewust om samen met andere jongeren zijn doopbeloften te 

vernieuwen. Tibo doet het om dichter bij God te zijn. Liam wou meer over Jezus te weten komen. Lara 

gelooft in Jezus en wil zoveel mogelijk goed doen voor iedereen zoals Hij deed. Emma vertelt dat haar 

ouders de waarden van het geloof aan haar willen doorgeven. Lara wil het goede voorbeeld van Jezus 

volgen en een goed christen zijn.

Wat is voor jou een mooie eigenschap van een christen?

Dat je later voor de kerk kunt trouwen. Barmhartigheid en naastenliefde. Kunnen vergeven. Delen met 

elkaar. Eerlijkheid. Andere mensen helpen. Vertrouwen dat het goed komt en geloven dat er Iemand is die 

voor mij zorgt, ook als het moeilijk wordt. Zorgen voor elkaar. Goed doen voor iedereen. Bidden. Er zijn 

voor iedereen. Iedereen gelijk behandelen. Rechtvaardig zijn. Een open hart, een luisterend oor voor 

iedereen.

Wat vond je van de opdrachten via mail : kruisje maken, hongerdoek, driekoningentaart …?

De opdrachten waren leuk, origineel, creatief en goed gevonden. Eline vond dit een creatieve oplossing 

omdat we niet in de kerk konden samen komen. Mats vond het een leuke en leerzame manier om ons 

kennis te laten maken met belangrijke momenten in het Christendom. Lara haar mama moest soms helpen 

en je moest soms heel erg nadenken. De favoriete opdracht was de poster, het hongerdoek maken. 

Emanuel wou nog meer opdrachten, maar vond het spijtig dat ze de werkjes van anderen niet zagen. We 

waren creatief bezig en we leerden ook iets bij.

Wat vond je leuk aan de digitale zoomsessies? En wat minder fijn?

We konden onze mening zeggen zonder dat we werden uitgelachen. Zo zagen we elkaar ook nog eens 

tijdens corona en konden we ons nog voorbereiden op het vormsel. Super tof, we konden rustig thuis 

blijven en thuis naar filmpjes kijken om ons voor te bereiden. We konden praten over het christendom, dat 

zijn dingen waar ik normaal niet veel over spreek. Praten over Jezus is ook interessant. Mats vond het fijn 

dat er door corona nog steeds een manier was om ons kennis te laten maken met belangrijke momenten in 

het Christendom. Dat we toch konden blijven bijleren over de verhalen van God. Minder leuk was dat we 

niet echt konden samen zijn met onze vrienden. Soms waren er kinderen bij die ik niet goed kende. Minder 

leuk was dat niet iedereen durfde praten en dat we niet in het echt bij elkaar waren.

Welk verhaal uit de bijbel is je het meest bijgebleven? Welk verhaal raakt jou?

Het verhaal van de verlamde man omdat het een goed voorbeeld is van een goed christen zijn. Wij moeten 

ook mensen helpen die het minder goed hebben. De ark van Noa omdat hij het verdere bestaan van de 

mensen en dieren heeft gered. Het verhaal van de verloren zoon: omdat de vader zijn zoon vergeeft en hij 

zijn zoon altijd graag is blijven zien. Zachëus, de Tollenaar is mijn favoriet, Jezus gaf hem nog een kans, hij 

had al veel fout gedaan. De Drie koningen omdat ze delen. De geboorte van Mozes, omdat het zo zielig is 

voor Mozes dat die op de rivier werd gezet. Dat doet me denken aan de vluchtelingen die met bootjes naar 

Europa proberen te komen. Het verhaal tijdens de zoomsessies achter het beeld van de twee mensen die 

elkaar omhelzen, waar God voor je zorgt, maar je kon je hand nog tussen de beelden steken zodat je toch 

nog vrij kon zijn. Paulus heeft zich bekeerd en gaat zelf het verhaal van Jezus vertellen. Het raakt mij omdat 

hij het allemaal doet voor Jezus. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een voorbeeld van een 

goed Christen. Daar komt alles samen van wat het evangelie en Jezus speciaal maakt, omdat er iemand 

geholpen wordt die pijn lijdt. Het zijn de tijdgenoten van Jezus die hem links laten liggen en het is een 

Samaritaan van een andere bevolkingsgroep die hem helpt. Dat doet ons nadenken over wat belangrijk is. 

Het verhaal waar Jezus toekwam in Jeruzalem omdat alle mensen Jezus allemaal accepteren. De verhalen 

rond Kerstmis en Pasen, dat vieren we elk jaar. 



Welke mensen betekenen veel voor jou in de voorbereiding naar je vormsel?

Mijn ouders, zussen, broers, mijn meter, familie, mémé, pépé, bobonne, opa, mémé Paula, catechiste Lea en 

de andere catechisten.

Je wordt nu ook gezonden zoals de leerlingen van Jezus om te leven in Zijn goede Geest. Waar zal jij voortaan 

speciaal op letten? Wie is Jezus voor jou?

Ik wil een goed mens zijn, extra lief te zijn, minder brutaal zijn. Ik ga meer mijn best doen om vriendelijk te zijn 

voor iedereen, om meer te helpen, te zorgen voor andere mensen in moeilijkheden, er zijn als ze me nodig 

hebben, luisteren naar iedereen. Voor mijn vrienden zorgen. Meer geduld hebben met mensen en het goede 

proberen zien in hen. Ik ga proberen eerlijk te zijn met iedereen.

Jezus is voor mij iemand waar ik altijd terecht kan, een heel wijze man. Iemand die andere mensen helpt. 

Jezus is voor mij een goede vriend. Met Jezus kan ik eens praten(in mijn bed) als ik het moeilijk heb. Jezus is 

iemand die me helpt en iemand die me goede raad geeft wanneer ik het nodig heb. Jezus is iemand die ons 

kan helpen om gelukkiger te zijn door te kijken naar het goede. Jezus is iemand die het goede voorbeeld geeft.

Wat betekent geloven voor jou?

Dat Jezus de zoon van God is. Dat God echt is. Geloven betekent voor mij dat ik iets heb waar ik kan op 

terugvallen als ik het moeilijk heb. Leven zoals Jezus: Goed zijn voor andere mensen, er zijn voor iedereen, 

mensen steunen die het nodig hebben. Weten dat ik er nooit alleen voor sta. Het goede in een mens naar 

boven brengen. Altijd positief en enthousiast zijn. Doorzetten dat het lukt. Anderen beschermen. Vechten als 

het moet voor gelijkheid en tegen onrecht. Je bent deel van een grote groep mensen en samen probeer je de 

wereld beter te maken. Geloven is voor mij niet elke dag bidden maar wel geloven in de verhalen van Jezus en 

God. Geloven betekent voor mij naar anderen luisteren als ze verdrietig zijn maar ook als ze blij zijn. Ik denk 

dat als is veel bid ik later naar de hemel ga. Weten dat er altijd hoop is en dat het goede bestaat.

Zou je ook wel eens Seppe willen zijn, de jonge reporter die allerlei vragen had over geloven? 

De filmpjes met Seppe waren wel interessant. We hebben er veel uit geleerd. Eigenlijk ben ik al een jonge 

reporter want als ik vragen heb over geloven dan stel ik ze aan mijn ouders of aan iemand anders.

Lea Verwaeren



BUITENZICHT SINT-URSMARUSKERK
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Tegen de zuidzijde van de kerk treft men een ‘roeptribune’ aan, 

bestaande uit blauw hardstenen treden onder een houten afdak. 

Deze roeptribune dateert mogelijk uit de 19de eeuw. Na de mis riep 

men hier de kerkgangers samen voor allerlei nieuws. 

En nu – vele jaren later - hebben ze in Baasrode weer “de Belleman” 

heruitgevonden… Jordy van Praet werd door de stad Dendermonde 

aangesteld als belleman voor Baasrode en hij werd zelfs vierde op 

het Belgisch Kampioenschap. Een fantastische prestatie! 

PAROCHIENIEUWS BAASRODE

Eerste Communie

Op zaterdag 2 oktober doen 32 kindjes hun Eerste Communie in onze parochiekerk. We wensen hen 

een fijne viering en een leuk feest!

Met een blije lach en een ferme groet

dank u mama, papa, die zoveel doet

meter, peter, ook jou vergeten we niet

we weten dat je ons heel graag ziet

wij willen als goede vrienden leven

die elkaar vrede en vreugde geven

we vragen aan God en u allen saam

help ons verder in Jezus naam

PROFICIAT namens onze parochiegemeenschap!



TERUGBLIK H. VORMSEL

Op zaterdag 11 september hernieuwden 27 vormelingen van 

Baasrode en 6 van Vlassenbroek hun doopbeloften en ontvingen 

het H. Vormsel. De Vormheer was Bisschoppelijk Vicaris Joris 

Polfliet. Bij de handoplegging werd gebeden om de Geest van 

wijsheid en inzicht, raad en sterkte, vroomheid, liefde en eerbied. 

Het was muisstil in een volle kerk. Ook bij de zalving met H. 

Chrisma bleef het stil. In dergelijke gebedsdienst komt het 

sacrament van het Vormsel goed tot zijn recht. De aanwezigen 

voelden de ernst van deze bijzondere momenten prima aan. Met 

de woorden van het slotlied wensen we deze gevormden: ‘Vaar 

mee, het leven in, met God heeft het veel meer zin. Vaar mee, het 

licht tegemoet, tot ziens, het ga je goed!’ 

Proficiat aan de 33 vormelingen, hun ouders, meter en peter!

Na de viering werd nog nagepraat met uitwisseling van prentjes. 

De kerk is niet enkel een gebedsplaats maar ook een ontmoetingsplaats. Enkele sfeerfoto’s volgen nog in 

het Parochieblad van volgende week. In oktober komt er een dankviering aan waarbij de vormelingen hun 

individuele foto en de groepsfoto in ontvangst nemen. Gratis aangeboden door onze parochie. De juiste 

datum wordt nog meegedeeld.

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



VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

FERM

APPELBABBEL 

FERM doet mee met de campagne ‘Appelbabbel’. De leden worden verwelkomd op woensdag 22 september te 

19 uur in Ontmoeting met een bio-appelsapje. Nadien kan men genieten van een variatie van appelgebak met 

koffie of thee. Gemaakt door de bestuursleden zelf. Gratis. 

POTTEN DRAAIEN

Er wordt een avondje potten gedraaid bij keramist Dirk Van Den Nest in de Schuurkouter. Er is keuze tussen 

dinsdag 28 september of woensdag 29 september vanaf 19 uur tot 22 uur. 20 euro per persoon. 

YOGA 

Wil je graag in beweging blijven, je soepel en lenig houden, dan is yoga iets voor jou. Met Chantal De Laet in de 

turnzaal van de Visitatieschool. Leden betalen 5 euro per les, niet-leden 7 euro. Er worden vijf lessen voorzien. 

Data: zie uitnodiging.

KWB

Overzicht van de geplande activiteiten: 

Start koken: donderdag 7 oktober

Wijnproefavond: vrijdag 8 oktober

Feestavond: vrijdag 22 oktober

Quiz: vrijdag 12 november

Kerststallentocht: 19 december

Winterweekend: 20-23 januari 2022



EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM!

De werken aan een gloednieuw woonzorgcentrum in Baasrode zijn volop bezig. Het wordt duurzaam en 

eigentijds. Het nieuwe rusthuis zal 126 bedden tellen. Vier cocons worden met elkaar verbonden door 

glazen gangen. Ook de tuin zal mooi aangelegd worden. Het nieuwe woonzorgcentrum vervangt het oude 

gebouw van Baasrode én het verouderde WZC van De Boonwijk in Sint-Gillis. In het voorjaar van 2023 

zou alles klaar moeten zijn.  

SAMANA 

© Louis Dauwe

 

Gezellig samenzijn in Vlassenbroek. Na een stevige wandeling terug in de Oude Pomp.

Keuvelen bij een drankje, koffie of een lekker pintje en dat alles verwerkt met een pannenkoek om de 

calorieën weer op peil te krijgen.



LDC ’t PLEIN

Activiteitenkalender

LEVENSWANDELING.

Al spelend in gesprek over vroeger : “De Levenswandeling”.

Datum : 28/09/2021 om 14 u 00.

Prijs : 3,00 euro per infosessie / 1,50 euro per sessie (UITPAS – K)

Begeleiding : Cindy VANHOOMISSEN

STRESS

Wat is stress? Hoeveel soorten stress bestaan er? Is àlle stress schadelijk?

In deze info gaan we verder in op wat stress met ons doet, zowel lichamelijk als psychisch.

Datum : 12/10/2021 om 14 u 00.

Prijs : 3,00 euro per sessie / 1,50 euro per sessie (UITPAS – K).

Begeleiding : CHANTAL DE LAET

KIENTORNOOI

Vrijdag 24 september 2021 om 14 u 00.

Vrijdag 29 oktober 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 26 oktober 2021).

Prijs : 3,50 euro / 1 50 euro (UITPAS – K).

Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie.

KAARTTORNOOI

Maandag 27 september 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 22 september 2021).

Maandag 25 oktober 2021 om 14 u 00.

(Inschrijven kan tot en met 20 oktober).

Prijs : 3,50 euro / 1,50 euro (UITPAS-K).

(Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie).

BINGO

Vrijdag 8 oktober 2021 om 14 u 00.

Prijs : 3, 50 euro / 1,50 euro (UITPAS-K).

(Inbegrepen : versnapering + 1 tas koffie)

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot en met 5 oktober 2021. 

HOBBY

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

adres. Kom langs, elke donderdag om 14 u 00.

Meer info bij Marleen DE VLIEGER of Rita VEIREMAN.

INTERESSE COMPUTERS BEGINNERS

We starten met een nieuwe groep. Heb jij interesse? Schrijf je in bij het onthaal. Van zodra we weten wanneer 

de cursus start, nodigen we je uit.

Meer info bij Christine MOORTGAT.

SURFCOMPUTER IN LDC ’T PLEIN

Heb je thuis geen computer? En moet je iets opzoeken? Je kan in onze inkomhal gebruik maken van onze 

surfcomputer.

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



PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

NAAMOPGAVE EN KRUISOPLEGGING KANDIDAAT-VORMELINGEN

Tijdens de viering in de Sint-Gertrudiskerk op zondag 5 september hebben de kandidaat-vormelingen zich 

voorgesteld aan de parochianen. Door de naamopgave en het aanvaarden van het kruisje getuigden de 

meisjes en de jongens, in het bijzijn van hun familie dat zij nu zelf de keuze maken om de weg van het geloof 

te gaan.  Catechiste Hilde sprak hen vol enthousiasme toe en catechiste Françoise hing hen het kruisje om 

de hals. De kerk vulde zich met groot applaus, alle aanwezigen genoten van de glunderende gezichtjes, 

uitkijkend naar de grote dag.
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H. VORMSEL IN DE SINT-URSMARUSKERK VAN BAASRODE 

De mooie viering had plaats op zaterdag 11 september in een bomvolle kerk waar elke vormeling plaats 

had genomen bij haar/zijn familie. De meisjes en jongens van zowel parochie Baasrode als van parochie 

Vlassenbroek zullen zich deze dag herinneren hoe ze hun hart hebben open gesteld, de H. Geest hebben 

ontvangen, samen hebben gebeden en gezongen. De vormheer vicaris Polfliet, de pastoors, de 

catechisten en andere medewerkers die het hele gebeuren in goede banen hadden geleid kregen achteraf 

de gelegenheid nog na te praten.



     

 

De tekst van F. Weerts die ook op muziek werd gezet door J. Bielen 

verwoordt perfect de wensen van parochiegemeenschap 

Vlassenbroek aan alle vormelingen:

Sta gelovig in het leven,

laat je hoop het niet begeven,

laat je liefde zichtbaar zijn.

Wees eenvoudig bij de mensen,

wees gelukkig met hun wensen,

wees tevreden elke dag.

Leer waarderen al wat klaar is,

leer bewonderen al wat waar is,

leer te danken met een lach.

Blijf waarachtig in je denken,

blijf aan zwakken aandacht schenken,

blijf zachtmoedig in je doen.

Durf te dienen alle dagen,

durf de last met anderen dragen,

durf te luisteren met je hart.

Laat de Heer jouw weg verlichten,

laat Zijn boodschap jou berichten dat Zijn komst, 

jouw toekomst is.

Aan alle kersverse vormelingen en hun families van harte 

gefeliciteerd!

© Magda D’Hondt 



KERK IN DENDERMONDE

Het leven van een Vormheer

Dom Gerard in gesprek met de vormelingen

In Kerk in Dendermonde zijn er twee weekends in september 

voorzien voor vormselvieringen, die normaal in het voorjaar 

hadden moeten plaatsvinden…mocht corona er niet anders 

over beslist hebben. Baasrode, Dendermonde-Centrum, 

Oudegem-Mespelare, Schoonaarde en Appels kwamen op 

zaterdag 11 september aan de beurt. Het weekend daarna 

stonden Grembergen en St-Gillis-Buiten geprogrammeerd. 

Het is en blijft een heel belangrijk sacrament, waarbij 

catechisten, vormelingen en vormheer cruciale spelers zijn. 

Onze kinderen konden de vormheer enkele vragen stellen,

waar Dom Gerard van de Dendermondse abdij graagantwoorden gaf. Waarom heb je gekozen om 

vormheer te worden ? Ik heb dat niet zelf gekozen. De ware vormheer is de bisschop. Voor ons bisdom 

Gent is dat Bisschop Lode. Maar hij kan niet overal tegelijk zijn. Daarom heeft hij aan andere priesters 

gevraagd om in de parochies te gaan vormen samen met hem en in zijn naam. Hoeveel kinderen heb je al 

gevormd ? Heb je al kinderen gevormd in andere landen ? Dit kan ik moeilijk tellen. Maar toch reeds 

gedurende meer dan 10 jaar enkele honderden.

Wat is je taak als abt van de abdij ?

De abt van een abdij is de overste van een gemeenschap van broeders. Hij is – zoals de heilige 

Benedictus, onze stichter dat zegt – de vader van het klooster, bezorgd om zijn medebroeders die hem 

hebben gekozen.

Ben je jouw geloof in God al eens verloren ?

Echt verloren: neen. Maar soms eens wat onzeker zijn, dat lijkt wel normaal voor elke gelovige. Geloven is 

een werkwoord en soms werken we ook wel al eens minder goed. Daarom hebben we ook de kracht van de 

heilige Geest nodig.

Kun je gevormd worden als je niet gedoopt bent ?

Neen. Want eigenlijk maakt het vormsel ons doopsel volledig. We spreken in de vormselviering immers ons 

geloof en vertrouwen uit in God en Jezus. We doen dit nu zelf, terwijl bij het doopsel onze ouders, peter en 

meter dit voor ons hebben gedaan. We vragen nu om de bijstand van de Heilige Geest om kracht te krijgen 

als gelovige mensen in het spoor van Jezus te leven en worden daartoe gezalfd.

Wat gebeurt er met ons tijdens het vormsel?

We geloven dat – nadat we zelf onze geloofsbelijdenis hebben uitgesproken – door de handoplegging en 

de zalving, de Heilige Geest in ons werkzaam wordt. Daarom zegt de vormheer: “Beste meisje, beste 

jongen, ontvang de Heilige Geest, de gave Gods.” De heilige Geest is een geschenk van God om ons de 

kracht te geven als goede mensen te leven naar het voorbeeld van Jezus zelf die alle mensen lief heeft en 

wil dat allen gelukkig worden.

Waarom moet je catechese volgen?

Hoe kunnen we het geloof leren kennen en gelovige mensen worden, als we hiervoor geen onderricht 

krijgen? Wat we eventueel over het geloof hebben geleerd, wordt nu nog eens herhaald en vervolledigd. En 

gelovigen zijn we ook samen in een gemeenschap. Het is dan ook belangrijk dat we ons samen op deze 

viering voorbereiden.

Wat doet de Heilige Geest eigenlijk ?

Zoals ik al zei: de Heilige Geest wil ons de kracht geven om Jezus te leren kennen en in het spoor van 

Jezus als goede mens en als gelovige te leven. Als gelovige wordt er veel van ons gevraagd om elkaar lief 

te hebben, zorg voor elkaar te dragen, voor vriend en vijand. Dit is niet altijd gemakkelijk: maar we mogen 

erop vertrouwen dat door Gods Geest, de Heilige Geest we er niet alleen voor staan. Hij staat ons bij.

Beste jongens en meisjes: ik hoop dat ik goed naar jullie vragen heb geluisterd. Hopelijk heb ik ze ook goed 

beantwoord. Proficiat met jullie vormsel.

Jullie vormheer: Dom Gerard



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.

Het meest zinvolle moment voor een ziekenzalving is als de patiënt dit sacrament bewust en in 

aanwezigheid van zijn dierbaren kan ontvangen.

19 – 25 september

Maarten Pijnacker

0478/56 73 01 – 052/57 76 39

26 sept.- 02 oktober

Johan Mattheys (deken)

0497/262535 – 052/212330

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

HERFSTCONCERTEN

Zondag 26 september om 15.00 uur, toegang: 5 euro.

Waar? Dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dendermonde

Wat? Orgelconcert als hommage aan Jacques Brel, concert gebracht door Fréderic Lamantia (Lyon) en 

Kurt Van Eeghem (verteller)

Zondag 5 oktober, in de kerk van Sint-Gillis-Buiten, Frans Van Schoorstraat: Lieve Van de Rostyne en 

saxofonist Andy Dhondt.



Foto: Achiel Triempont

Sint-Gertrudis bij valavond


