SINT-ANDREASKERK

Beerlegemsebaan 53 – 9630 Zwalm (Beerlegem)
Sinds 1943 is de toren een beschermd monument,
omdat de toren, in baksteen en Balegemse
zandsteen, het enige oorspronkelijk bewaarde
laatgotische deel is. We lezen in de ankers het
jaartal 1641. De rest van de oude kerk werd in
1790 wegens bouwvalligheid afgebroken en twee
jaar later weer opgebouwd als een classicistische
zaalkerk. In 1870 werd daar een kruisbeuk met
korte armen aan toegevoegd. Op dat moment
werd ook de oude torenvoet ingebouwd, links en
rechts met sacristie en berg- en stookplaats.
Hedendaagse keramieken sieren de gevel: broden
en vissen, herinnerend aan de
broodvermenigvuldiging van de eucharistie, en de
H. Andreas met zijn typisch Andreaskruis.
Wandelend rond de kerk komen we bij de
westelijke boog, omgevormd tot een grote nis, als
grafmonument van de barones de Draeck,
markiezin van Rode. Beerlegem behoorde eertijds
tot het Land van Rode, waarvan men het
wapenschild ziet. Het geheel is werk van
beeldhouwer Albert Voituron in opdracht van de
markiezin; toen ze in 1844 stierf moest enkel nog
de sterfdatum ingevuld.

RONDGANG:
Het interieur van de in 1793 gebouwde en in
1870 met de kruisbeuken vergrote classicistische
zaalkerk maakt een ruime indruk, maar is toch
stemmig, dankzij de vele glasramen, neogotisch in
het koor, modern in de kruisbeuken.
1. In een nis links staat een houten SintAndreasbeeld uit de 18e eeuw.
2. Het volgende beeld is een 18e of 19e-eeuwse H.
Godelieve, oorspronkelijk gepolychromeerd en in
1969 ontverfd.
3. De eikenhouten preekstoel dateert van 1662.
We zien afbeeldingen van Christus, die de wereld
zegent, drie van de vier evangelisten met hun

symbolen en Maria boven de maansikkel,
verwijzend naar de tekst uit de Apocalyps 12,1:
“En er verscheen een groot teken aan de hemel:
een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder
haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren”.

gebroeders Reygaert, zit in een 18e-eeuwse
orgelkast

4. Het portiekvormig hoogaltaar is van rond 1800,
ingewerkt in de oostelijke boog van de toren. In
de portiek zijn een paar guirlandes verwerkt en
het Oog-Gods op een driehoekig fronton. Het
neogotisch retabel uit 1913 is vermoedelijk werk
van Remi Rooms en beeldt links de
broodvermenigvuldiging uit - thema ook boven de
ingangsdeur- en rechts ‘Het laatste avondmaal’.
Op de pilasters staan de 4 evangelisten.
5. Het linkse zijaltaar is toegewijd aan O.L. Vrouw.
Het is neoromaans werk van Remi Rooms met de
‘Boodschap van de engel’ , ‘Calvarie’ en ‘De
geboorte van Jezus’. Hier en in de andere
kruisbeuk hangen twee 17e-eeuwse schilderijen,
telkens van O.L. Vrouw met Kind, hier ook nog
druiven gevend aan de jonge Sint-Jan.
6. Het rechtse zijaltaar is toegewijd aan de H.
Godelieve van Gistel, die door haar man Bertolf
werd verstoten omdat hij niet in staat was met
haar het huwelijk te voltrekken; hij liet haar
vermoorden in 1070. Ze werd al heel vlug, in
1084, als een heilige vereerd. Rond haar
ontstonden veel legenden, waarvan er hier een
paar uitgebeeld zijn. Ze moest als adellijke dame
van haar man het zaaiveld hoeden tegen de
kraaien, maar op haar verzoek trokken de kraaien
in de schuur zodat ze toch naar de kerk kon gaan.
Rechts zien we hoe Edith, de blinde dochter uit
het tweede huwelijk van Bertolf, genezen wordt
door het putwater waarin Godelieves lichaam
werd gedompeld, waarop Bertolf zich bekeert.

(Met dank aan de KTRO)

7. Rouwblazoenen verraden de aanwezigheid van
het kasteel ten Bieze.
8. Tegen de noordelijk muur bewonderen we nog
een doek ‘Christus aan het kruis’ , uit de 17e eeuw,
een traditioneel type met vergezicht op de stad
Jeruzalem.
9. Op het indrukwekkend doksaal, van rond 1800,
zien we een wapenbord van een vroegere heer
van Beerlegem. Het orgelinstrument, werk van de
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