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VIERINGEN PAROCHIE DENDERMONDE

Donderdag 7 oktober

Dendermonde Centrum

O.-L.-Vr.-Kerk

19.30 u. Op adem komen… Vespers en aanbidding

Zaterdag 9 oktober

Vooravond van de 28ste  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 10 oktober

28ste zondag door het jaar

Appels – St-Apolloniakerk

09.30 u. Mis voor Caroline Segers en echtgenoot Alfons Baeyens

Mis voor Lyliane De Smet, echtgenote van Paul Govaert

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
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O.-L.-Vr.-Kerk

11.00 u. Mis voor Emiel Roose en echtgenote Mimi Deleu 

Eerste communie

Dendermonde Centrum

O.-L.-Vr.-Kerk

17.00 u. Eucharistieviering

Maandag 11 oktober

Grembergen – St-Margaretakerk

14.00 u. Gebedsmoment met stille aanbidding.

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.

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. Jaarmis voor Albert Marckx en Irma Gordijn

Jaarmis voor de familie Bracke

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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Vraaggesprek met E.H. Walter van der Meulen, aalmoezenier St-Blasius

Euthanasie, een gevoelig debat (vervolg)

Bent u als ziekenhuisaalmoezenier vaak betrokken bij euthanasie? Neen niet zo vaak. Ik was zelf nog nooit aanwezig bij 

een euthanasie uitvoering. Wel spreken mensen me vrij vaak over hun verlangen naar euthanasie. Dikwijls schuilt onder 

die vraag angst veel pijn te moeten lijden tijdens de laatste momenten, het  verlangen om de familie niet langer tot last 

te zijn of geen zin te kunnen geven aan het lijden, dat hen mogelijks nog wacht. Goede informatie over palliatieve zorg 

of palliatieve sedatie neemt al veel angst weg. Euthanasie kan terloops gezegd nooit de ultieme behandeling van 

palliatieve zorg zijn.

Wat hebt u in deze na al die tijd geleerd?

Dat het onwijs is de mensen in te delen in “pro en contra euthanasie”. Het is nooit een beslissing die lichtzinnig 

genomen wordt. Goed luisteren is daarom belangrijk. Ook niet beginnen argumenteren. Zowel euthanasie als palliatieve 

zorg beogen een menswaardig levenseinde en zijn gekant tegen louter levensverlengende behandelingen. Voorstanders 

van euthanasie zien vaak ook het belang in van palliatieve zorg. De vraag naar euthanasie hangt bijna altijd samen met 

het zoeken naar zin. Mensen zijn wezenlijk zinzoekers. Heel vaak kan, als men niet gelovig is, aan het onoverkomelijk 

lijden niet de minste zin gegeven worden.

Gaan mensen, die geloven, hier anders mee om dan mensen die niet geloven? 

Ik merk dat mensen, die zeggen te geloven, eveneens om euthanasie vragen, maar om eerlijk te zijn merk ik ook, dat 

wanneer mensen een diepe relatie hebben met  Christus, de vraag toch nauwelijks aan bod komt. Zij kunnen het lijden 

een plaats geven – “wie mijn leerling wil zijn moet zijn kruis opnemen“ (Mt 16,24) - en vertrouwen erop dat Jezus hen ook 

zal helpen in het ultieme uur, uiteraard met hulp van de geneeskunde. Zo gaat bij mensen, met wie ik kan bidden, de 

gedachte aan het vrijwillig beëindigen van het leven toch meer naar de achtergrond. In elk geval is de trouwe en 

authentieke nabijheid van de pastor bij de zieke die met de vraag  worstelt, heel belangrijk. Er schuilt in ieder mens een 

wonderbare geestkracht. Vaak  komen zieken die kracht zelf tijdens het verloop van hun ziekte op het spoor. Ik ga 

nooit voor of tegen euthanasie pleiten, maar heb toch de overtuiging dat ieder menselijk leven bijzonder veel waarde 

heeft en dat niemand mij het recht kan geven aan een leven voortijdig een abrupt einde te maken. 
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Vraaggesprek met E.H. Walter van der Meulen, aalmoezenier St-Blasius

Heeft de toenemende vraag naar euthanasie ook niet te maken met een veranderend mens- en maatschappijbeeld? 

Ik denk dat dit een heel ernstig te nemen vraag is. Als kind merkte ik dat de dood meer haar plaats had in het dagelijks 

leven. We zijn als samenleving vervreemd geraakt van de dood en gekomen tot het ontkennen van onze sterfelijkheid. 

Uit mijn kindertijd herinner ik me, dat ik met oma een stervende nog wat verse aardbeien ging dragen. Ook aan de dood 

zelf werd niet achteloos voorbijgegaan. In het sterfhuis werden de luiken neergelaten en een kruis voor de buitendeur 

gezet, de doodsklokken werden geluid, de naaste familieleden droegen rouwkleren, enz. De dood maakte als 

vanzelfsprekend deel uit van het menselijk bestaan en was verweven met het dagelijks leven. Zelf ouder wordend zag Ik 

dat het hoeden van het leven van de wieg tot het graf steeds meer door instellingen werd overgenomen, die het 

probleem professioneel aanpakten. Het indirecte gevolg hiervan is dat de doorsnee mens niet meer zo goed raad weet 

met het levenseinde. 

Sommigen noemen euthanasie een zorgvuldig voorbereide doodslag. Akkoord? 

Het mag alleszins geen routine worden, gebaseerd op een aantal louter administratieve stappen die weinig te maken 

hebben met ethische reflectie of bekommernis om de eerbied voor het leven en het welzijn van de patiënt op dat 

moment van zijn leven. Dood op verzoek mag ook geen comfortabele vluchtweg zijn voor een arts die geconfronteerd 

wordt met zijn eigen onmacht tegenover het einde van een ernstig zieke. Correcte medische en menselijke begeleiding 

ten einde toe is een heel andere uitdaging en vergt niet alleen kennis, moed en volgehouden geduld maar ook de 

bereidheid om voor zichzelf in het reine te komen met de eindigheid van het leven. Daarnaast moet voortdurende 

professionele scholing er voor zorgen dat moeilijke situaties met grotere doeltreffendheid kunnen worden benaderd. 

Euthanasie zou zelden mogen als ultieme uitweg uit een medische impasse.

Dan is er de belangrijke vraag naar het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt… 

Iedereen zal akkoord gaan, dat therapeutische verbetenheid moet vermeden worden. De remedie is op een bepaald 

moment erger dan de kwaal. Wanneer de wetenschap geen uitzicht meer kan bieden heeft de patiënt recht alle 

behandelingen stop te zetten en menswaardig te sterven, nog beschikkend over al zijn vermogens. Daartoe biedt de 

palliatieve zorg in ons ziekenhuis de gelegenheid. Vaak zien we dat de vraag naar euthanasie omkeerbaar evolueert 

eens men de angst aflegt voor het naderend lijden door een goed gerichte pijnbestrijding. 



Sint-Ursmarus

7

Vraaggesprek met E.H. Walter van der Meulen, aalmoezenier St-Blasius
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Vraaggesprek met E.H. Walter van der Meulen, aalmoezenier St-Blasius

Als gelovige mag ik toch ook het volkomen zelfbeschikkingsrecht van een mens in vraag stellen? Dat vertrekt van de 

abstracte idee van een mens als geïsoleerd wezen, terwijl wij net wezens zijn die sterk verbonden zijn met anderen. Ik 

ben altijd “iemand voor een ander“. De autonomie van de mens wordt begrensd door deze wederzijdse verbondenheid. 

Als gelovige ben ik ook overtuigd dat het leven - ook met al zijn moeilijkheden – een geschenk is en dat de Gever ervan 

mij met bijzondere aandacht volgt en bijstaat. Ik denk aan psalm 23: “ Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees 

geen onheil waar Gij mij leidt … “. Daarnaast zijn onze verplegenden en vrijwilligers van een onschatbare meerwaarde 

voor alle betrokkenen. Voor deze mensen - die voor alles medemens willen zijn - is het gelaat van de stervende een 

appél tot solidariteit. Hun inzet wordt rijkelijk beloond door het onschatbare geschenk van het vertrouwen van de zieke 

en hun onuitputtelijke lessen van moed en levenskracht tot het einde toe.

Heeft het ziekenhuis een eigen protocol aanvullend bij de wetgeving? 

Er is in ons ziekenhuis een palliatief supportteam dat bij elke vraag van patiënten naar euthanasie betrokken wordt, 

onderzoekt of de vraag rechtsgeldig is, naar de motieven van de patiënt peilt en in het hele verloop van het proces de 

verbinding legt tussen de patiënt, de dokters, de verplegenden en de familie.

Luc DD en Walter Van Der Meulen, ziekenhuisaalmoezenier
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BINNENZICHT SINT-URSMARUSKERK

© Achiel Triempont 

Links van de kerktoren bevindt zich een calvarie op een hoge sokkel. Een calvarie is een voorstelling van Christus aan 

het kruis, geflankeerd door Maria en de apostel Johannes. De beeldengroep staat onder een houten luifel met een 

leien dak. Sinds 1930 is dit een monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De exacte datering 

van het Christusbeeld is niet gekend, maar het bestond alleszins in 1749, toen een aflaat (kerkelijke kwijtschelding 

van straf) werd verleend voor een gebed bij het beeld. Vermoedelijk is het Christusbeeld afkomstig uit de oude kerk 

die omstreeks 1677 gerestaureerd werd. Vroeger was er onder de calvarie een knekelhuis. Daar werden de 

verzamelde resten van de overledenen samengebracht bij de opruiming van het kerkhof rondom de kerk in 1837. 

BINNENZICHT SINT-URSMARUSKERK
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KORTE BERICHTEN

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

PAROCHIENIEUWS BAASRODE

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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HET DOOPSEL VAN  FINN DE RIDDER 

VAN HARTE GEFELICITEERD MET HET DOOPSEL VAN  FINN DE RIDDER 

© Achiel Triempont 

Op 25 september werd Finn De Ridder gedoopt en opgenomen in onze kerkgemeenschap. 

Op de foto: meter Els, mama Elke Van Vossel, Finn, papa Steve en peter Gaston. 

Proficiat aan de familie namens onze parochie!
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HET DOOPSEL VAN  MIA BERGMANS

© Achiel Triempont 

Op 25 september werd Mia Bergmans gedoopt en opgenomen in onze kerkgemeenschap. 

Op de foto: meter Nancy, mama Melissa Loverie, Mia op de arm van papa 

Joni en peter Luc. 

Proficiat aan de familie namens onze parochie!



Sint-Ursmarus

13

Een dagje cultuur

De eerste Post-Corona-activiteit van Okra Academie Dender werd een dagje 

Cultuur in Dendermonde. De 50 deelnemers (het maximum!) werden 

opgesplitst in verschillende groepen. Onze groep bezocht in de voormiddag de 

imposante Onze-Lieve-Vrouwekerk onder leiding van een stadsgids. De bouw 

van de kerk heeft 250 jaar geduurd en dateert van 1250. De prachtige gotische 

kerk is een ware schatkamer aan religieuze kunst! Er bevinden zich kostbare 

schilderijen van onder andere Antoon Van Dijck, Gaspar de Crayer en David 

Teniers. De Romaanse doopvont, de biechtstoelen van hoog kwalitatief 

beeldhouwwerk, enkele waardevolle muurschilderingen en de wondermooie 

glasramen - met onder andere ‘Het hemelse Jeruzalem’ van Harold Van de 

Perre - zijn een streling voor het oog. Het barokke doksaal dat eertijds het 

hoogkoor afsloot, het moderne altaar van Jos De Decker, de eikenhouten 

preekstoel, het marmeren hoogaltaar en het indrukwekkend Van Peteghem-

orgel zijn ronduit schitterend. De vele stijlen vormen merkwaardig genoeg een 

harmonieus geheel. De talloze zilveren voorwerpen zoals monstransen en reliekhouders worden optimaal 

onderhouden…chapeau! Het reliekschrijn van de patroonheiligen van Dendermonde, Christiana en Hilduardus , 

imponeerde ons. Tot ieders verbazing bevindt zich op de vloer, rechts van het altaar, de meridiaan van de 

wiskundige Adolphe Quetelet, geïnstalleerd in de 19de eeuw. Deze lijn maakte het gemakkelijk om het moment 

van de zonnemiddag voor die plaats af te lezen. Na een verzorgde middaglunch in parochiecentrum Mariakring 

wisselden de groepen van locatie. Wij trokken nu naar het Stadhuis en bezochten een aantal historische zalen 

met een prachtige kunstcollectie. Prof. Dr. Peter De Smet maakte ons wegwijs in de grote 
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Een dagje cultuur (vervolg)

verzameling schilderijen van de befaamde Schilderschool van Dendermonde. De Vlaamse kunstschilder Franz 

Courtens, geboren in Dendermonde, is vermoedelijk haar beroemdste leerling geweest. De ‘School van 

Dendermonde’ stond onder invloed van de Antwerpse en Gentse Academie en schilderde hoofdzakelijk 

landschappen. (Een Academie heeft in oorsprong te maken met kennis opdoen.) Volgens onze gids zijn de beste 

kunstwerken in evenwicht met deze vier: emoties oproepen, de werkelijkheid imiteren, een harmonie van 

kleuren/proporties en kunst om de kunst. Soms is de omlijsting waardevoller dan het schilderij zelf! Gaande van 

zaal tot zaal zagen we fraaie landschappen van onder andere Adriaan Heymans, Jacques Rosseels en Franz 

Courtens. In het kabinet van de burgemeester bewonderden we werken van Isidoor Meyers (sociaal realisme) 

en van Fernand Khnopff (symbolisme). 

De gidsbeurten eindigden rond 15 uur. Nadien was er gelegenheid tot napraten in Mariakring. En of we daar 

gebruik van maakten! Ik ontmoette er een oud-leerling, een klasgenote uit het middelbaar en oude bekenden. 

En wat net zo belangrijk was: je leerde nieuwe mensen kennen. Een geslaagde dag onder een milde 

septemberzon!

Agnes De Mulder
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VERENIGINGSLEVEN BAASRODE

OKRA

© Louis Dauwe

Eindelijk lukte het ons na 18 maanden weer onze normale aktiviteiten te kunnen ontplooien.

De OKRA-leden waren in hun nopjes om weer te kunnen bijpraten na zo een lange Coronaperiode. Laat ons hopen dat 

het nu definitief voorbij is.
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KWB 

KAAS- & WIJNAVOND 

Op vrijdag 8 oktober

In de Wijnstock, Palingbotterstraat 39

Ontvangst tussen 19u-19u30 met een glaasje cava - degustatie van 3 witte wijnen 

en 1 zoete witte wijn - degustatie van 4 rode wijnen. 

Uitleg over de wijnen per tafel - buffet met kaas, vleeswaren en garnituur - brood & water op de tafel – koffie. 

We sluiten de degustatie af om 23u. 

Gezellig nagenieten kan tot 1u00. 

Wijnen zijn dan per glas/fles te verkrijgen aan democratische prijzen. 

Als deelnemer ontvang je een voucher van 10% korting* geldig gedurende 1 maand.

leden: 25€;  niet-leden 29,5€.

Inschrijven via mail Luc (jonkoe@scarlet.be) en betaling op rekening van KWB BE57 001-3835630-35.

KWB 75 jaar 
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KWB 

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 

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.

STRESS

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.

Begeleiding : CHANTAL DE LAET

KIENTORNOOI

Vrijdag 29 oktober 2021 om 14 u 00.

KAARTTORNOOI

Maandag 25 oktober 2021 om 14 u 00.

BINGO

Vrijdag 8 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
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OKRA ACADEMIE VOORDRACHT

OKRA ACADEMIE VOORDRACHT ‘KRITISCH DENKEN, VALKUILEN EN MOGELIJKHEDEN’

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

mensen lopen het risico om foute ideeën op een slimme manier te rationaliseren. En zo graven we onszelf steeds 

dieper de denkput in. Hoe komt dat nu eigenlijk? En hoe voorkomen we dit?

Kritisch denken komt niet van nature. Een blind proces van natuurlijke selectie heeft ons opgezadeld met een brein 

dat uitermate feil- en kwetsbaar blijkt voor foute ideeën, ondanks de indrukwekkende prestaties die het dagelijks 

levert. Helder denken is een vaardigheid die verworven dient te worden. Net zoals je zonder training nooit 

topsporter kan worden, zal ook niemand in staat zijn om de valkuilen van ons denken te vermijden zonder gerichte 

oefening in kritisch denken. Johan Braeckman leidt ons rond in de dwaalwegen van onze psychologie en in de 

verleidelijke redeneerfouten waarvoor we onszelf en onze kinderen maar beter kunnen behoeden.

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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TERUGBLIK TENTOONSTELLING JDK BAND

TERUGBLIK TENTOONSTELLING JDK BAND

© JDK

Gedurende de maand september bezochten vele geïnteresseerden de unieke overzichtstentoonstelling ‘Van The 

Bachelors naar JDK Band’ in Kunstgalerij Het Hof van Peene. Langs kleurrijke affiches en allerlei foto- en filmmateriaal 

zag je het muzikale leven van Jozef De Koning - de drijvende kracht achter de JDK Band - en een honderdtal 

muzikanten vanaf 1967 tot en met 2017. Bij de ingang hing Jozef zijn diploma van Harmonica Kampioenschap van 

België: 1ste prijs met de Grootste Onderscheiding! Jozef De Koning begon zijn muzikale carrière bij ‘The Lonely 

Bachelors’. Later werd het ‘Eddy Norman & The Bachelors’. ‘JDK Medley Band’ was zijn geesteskind. Tenslotte kwam 

‘JDK Band’ tot stand, een begrip in Baasrode. Deze band verwierf een stevige reputatie en zorgde voor ambiance en 

vertier op heel wat kermis-, zomer-, aperitief- en kioskconcerten. Ook in de wijde omgeving was de band bekend. 

Daarvan getuigden onder andere de optredens bij de actie Levenslijn, Dendermonde swingt, Zele feest, 

Sinksenfestival Hofstade en schoolfeesten in het Dendermondse. De JDK Band luisterde 120 jaar K.K. Harmonie De 

Eendracht Baasrode mee op en op onze eigenste Ontmoetingsfeesten trad JDK Band jaarlijks op met een Pousse-

Caféconcert. Dit alles was mooi in beeld gebracht en achter glas lagen T-shirts en uniformjasjes met het embleem 

van de band. Door een tekort aan blazers, zoals trompetten en trombones, hing de band uiteindelijk de 

instrumenten aan de haak. Het afscheidsconcert in 2017 vond plaats in dezelfde Kunstgalerij waar de 

tentoonstelling was opgebouwd. In al die jaren konden bezieler Jozef De Koning en een honderdtal muzikanten 

alvast terugblikken op een rijk gevuld leven! 

A.D.M. 
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PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

© Michèle W.  

Zondag 19 september heeft pastoor Van den Berge tijdens de 

eucharistieviering teruggeblikt op het H. Vormsel van zaterdag 11 

september. Hij beschreef de prachtige viering in de St.- 

Ursmaruskerk van Baasrode. In de dankmis kwamen alle zes de 

vormelingen aan het woord. Ze zongen en baden samen met hun 

ouders, familie en de parochianen, wat op het einde van de viering 

op een warm en spontaan applaus werd onthaald. Een fijne attentie 

werd de vormelingen door de parochiegemeenschap aangeboden, 

wat uiteraard resulteerde in glunderende gezichtjes. 11/09 & 

19/09… Dagen om nooit te vergeten!
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PAROCHIENIEUWS VLASSENBROEK

VOORBEREIDING OP H. VORMSEL 2022

Een nieuw schooljaar is begonnen. Voor de meisjes 

en de jongens van het 6de leerjaar wordt het een 

belangrijk jaar: het jaar van hun Vormsel.

Voor inlichtingen en inschrijving voor de catechese 

kan u terecht bij Michèle Westelinck tel. 0473/781 

281 of via mail michele.westelinck@telenet.be

Op de website van parochie Vlassenbroek vindt u ook 

nuttige informatie.

De meisjes en de jongens worden verwacht tijdens 

de misviering op zondag om 10.00 uur. Ook de 

ouders worden van harte uitgenodigd in die vieringen 

en kunnen zo mee werken aan een goede 

voorbereiding van hun dochter of zoon op haar/zijn 

H. Vormsel. Na de mis staan onze catechisten Hilde 

en Françoise klaar om gedurende een 15-tal minuten 

de jonge mensen, die in de lente van 2022 het H. 

Vormsel wensen te ontvangen, te begeleiden. Onze 

parochiegemeenschap zal deze jeugd van harte 

welkom heten in ons Sint-Gertrudiskerkje. Mogen wij 

samen met deze jonge mensen en hun familie werk 

maken van een gastvrije en mooie 

parochiegemeenschap. Juist aan onze manier van 

omgaan met elkaar kunnen wij tonen dat wij 

volgelingen van Jezus zijn.
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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.

03 – 09 oktober

Johan Poppe

0475/351365 – 052/25 88 89

10 – 16 oktober

Walter Van Der Meulen (ziekenhuispastor)

0496/53 00 85

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

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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