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Met dank aan het Gemeentebestuur van Haaltert en De Kredietbank.

Zeer Eerwaarde Heer R. Schockaert .
Op zondag 21 april 1963 begon zijn pastoraat te Dende rho utem.

VOORWOORD

Nadat tal van verspreide gegevens betreffende het verleden van de oude
parochie DENDERHOUTEM in ons bezit waren gekomen , werden wij door
velen aangezet deze te ordenen en in boekvorm vast te leggen .
Dit besluit kreeg vaste vorm na het vernemen van de wijdingsdatum
van de huidige parochieherder, Zeer Eerwaarde Heer Richard Schockaert.
Inderdaad, pas dan zijn we enthousiast aan ' t werk gegaan om deze
boeiende geschiedenis in leesbare teksten te stellen.
Deze pastoor heeft er in aanzienlijke mate toe bijgedragen door ons
het rijke LIBER MEMORALIS van de parochie te laten gebruiken.
Het is ons een eer en een grote genoegdoening dit werk op heden,
15 juni 1985, aan deze hoogstaande, maar toch eenvoudige priester op
te dragen, als blijk van hulde en dank bij zijn
GOUDEN PRIESTERJUBILEUM.
Z.E. Hr. R. Schockaert : nog vele jaren!
Onze dankbaarheid gaat nog naar dezen die ons heel genegen steun
gaven bij het onderzoek of de vertaling van oude teksten of het verzamelen van nuttige inlichtingen. Men late ons toe er slechts één van
te vermelden : Zeer Eerwaarde Pater Marcel Schurmans, s.j., de zeer
bevoegde geleerde, die het script wilde inzien. Onze oprechte dank !
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