parochieblad 27 maart 1949
Zondag 7 maart, te 2,30 u.
Plechtige klokkenwijding
door Monseigneur Beyls, Deken van de Stad gent
1. Veertig jaar klokkengeschiedenis
1. ONS KLEIN KLOKJE - Vanaf de stichting van onze parochie, werd boven ’t dak van de
voorlopige kapel een klein klokje geplaatst, om de Gelovigen van de nieuwe parochie op te
roepen tot de goddelijke diensten. Het woog 66 kilo en werd gegoten door het huis O.
Michaux te Leuven.
2. ONZE GROTE KLOK – Wanneer nu de nieuwe kerk was afgewerkt, nog vóór zij in dienst
gesteld werd, dacht men aan een nieuwe klok, méér in overeenstemming met d eforse toren
die nu oprees naast de nederige kapel. Zondag 20 december 1925 werd de nieuwe klok gewijd
in de kapel. Zij woog ongeveer 1000 kilo en werd eveneens gegoten oor het huis O. Michaux
te Leuven. Een sterke klokstoel voor 3 klokken werd geplaatst door de broeders Rottiers; in
de middenstoel werd de nieuwe klok opgehangen; feestelijk en luid lied zij haar bronzen stem
galmen over de hele parochie, wanneer de nieuwe kerk werd ingewijd op Palmzondag 1926
3. ONS KLEIN KLOKJE - Een dubbel ongeluk voor de grote klok: het barsten en het
wegnemen door de bezetter in 1943, was de oorzaak dat het kleine klokje, de pionier van de
parochie, in ere werd hersteld. Het mocht thans, van uit de hoge uitkijkpost, de mensen weer
oproepen naar de Zondagsmis, met zijn piep-fijn stemmeken. Scheen dat stemmeken ietwat
licht, toch luisterden de parochianen er graag naar, uit sympathie voor de heraut van het eerste
uur.
4. ONZE NIEUWE KLOKKEN - Het veertigste jaar van de stichting van onze parochie,
wordt voor onze toren het jaar van zijn voltrekking. Thans zal hij plaats mogen nemen in de
lange rij “zingende torens” waarvoor ons land bekend staat over heel de wereld! … Drie
nieuwe klokken zullen opgehangen worden in de toren, alle drie werden gegoten bij M.
Michiels Jr te Doornik
a) De grote, in vervanging van de weggenomen en door de Staat te vergoeden, zal ongeveer
1000 k. wegen, als toon fa geven en toegewijd zijn aan Christus in ’t H. Sacrament.
Zij draagt als beeltenis, een monstrans met ’t H. Sacrament, en als opschrift: Ik ben toegewijd
aan Christus in ’t H. Sacrament, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te
aanbidden. Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949 (= Ik werd gegoten door M. Michiels Jr. te
Doornik 1949). De pastoor: E.H. R. D’Hollander. De peter: Mr. René Van Heule; De meter:
Mw. Robert Bultynck
b) De middelmatige, zal 600 k. wegen, als toon sol dièze geven en toegewijd zijn aan Maria.
Zij draagt als beeltenis een O.L.Vrouw, en als schrift: Ik ben toegewijd aan Maria, Maagd en
Moeder, en roep de Gelovigen op, om samen met Haar God te danken. Me fudit M. Michiels
Jr. Tornaci 1949. De pastoor: E.H. R. D’Hollander; de peter: Mr. Louis Van Kerschaver; De
meter: Mw. Léon Van de Putte.
c) De kleine, zal 400 k. wegen, als toon la dièze geven en toegewijd zijn aan S. Vincentius a
Paulo.

Zij draagt als beeltenis de H. Vincentius a Paulo en als opschrift: Ik ben toegewijd aan S.
Vincentius a Paulo, en roep de Gelovigen op, om samen met Hem God te smeken om
vergiffenis en genade. – Me fudit M. Michiels Jr. Tornaci 1949.
De pastoor: E.J. R. D’Hollander; De onderpastoors: E.H. G. Speeckaert, E.H. R.
Broodcoorens.
De peter: Mr. Georges Braekman; De meter: Jr. Augusta Gortvriendt.
Aldus zullen onze 3 klokken dezelfde naam dragen als onze 3 altaren; en zullen die 3 klokken
ook aan de mensen buiten de kerk, herinneren aan de vierdubbele plicht die zij te vervullen
hebben tegenover God, Hem aanbidden en danken, Hem vergiffenis en genade afsmeken.
5. ONS KLEIN KLOKJE - Het zal in onze toren blijven hangen. De S. Vinentiusklok zal wat
opschuiven in haar stoel en een plaatsken vrij maken voor ’t kleine kloksken; daarin zal zij
getrouw het voorbeeld navolgen van haar patroon, de H. Vincentius, die toch ook de vriend
was van de kleinen en altijd afgebeeld wordt in het gezelschap van de kleinen.
…
volgt nog de Klokkenwijding; de Klokkengeschiedenis door de eeuwen heen

parochieblad 1 mei 1949
ONZE KLOKKEN; Hun juist gewicht, zonder klepel, bedraagt 1062 k. – 593 j. – 410 k.

