ALLE HEILIGENKERK
waarbij men afbraakmateriaal van de pas
gesloopte kerk van de opgeheven parochie
Hermelgem gebruikte.

RONDGANG:

Schoolstraat 32 – 9630 Zwalm (Nederzwalm)

Over het vorige kerkje te Nederzwalm is
weinig bekend. Op de kaart van Horenbault
(1596) is het kerkje voorgesteld als éénbeukig
romaans of vroeg-gotisch en opgetrokken uit
Doornikse kalksteen met een dakruiter op de
oostkant. Het kerkje zou zich bevonden
hebben op de plaats van de huidige
middenbeuk. Of de noordelijke transeptarm
toen reeds bestond is niet zeker, doch best
mogelijk. De huidige ruime kerk uit baksteen,
gemetst op zandstenen plint is het resultaat
van uitbreidingen, verstevigingen en
verfraaiingen in de 17e, 18e en 19e eeuw. In
1644 werd het koor gebouwd. De huidige
blinde travee (met dichtgemetseld venster) is
er het overblijfsel van. Circa 1651 werd het
schip met toren en de Alleheiligenkapel,
waarschijnlijk de zuidelijke transeptarm, aan
het geheel toegevoegd. Vermoedelijk werd in
de 18e eeuw het koor met een travee
verlengd en van een driezijdige sluiting
voorzien. De sacristie werd gebouwd of
herbouwd in 1776. In 1851 werd de
benedenkerk met twee zijbeuken uitgebreid

Het kerkschip met beuken wordt gescheiden
door gedrukte rondvormige bogen die op
gemarmerde zuilen met Toscaans kapiteel en
met hoge vierkante basis van gepolijste

arduin rusten. Midden- en zijbeuken vertonen
gedrukte gewelven, oorspronkelijk met
decoratief stucwerk. Ze worden gescheiden
door gordelbogen, rustend op kroonlijst en
gecanneleerde consoles. Rosaces dekken de
ruimte af. De zijbeuken zijn afgelijnd met
zwartmarmeren lambriseringen en daarboven
zijn de wanden tot de hoogte van de
vensterdorpels in marmerimitatie. Ook in het
laatgotisch koor treffen we lambriseringen in
marmerimitatie aan. Verschillende oude
grafmonumenten en epitafen uit 18e eeuw
vinden we ingewerkt in de vloer van de
zijbeuken. De vloer is van wit en zwart
marmer, met een achtpuntige ster in het koor.
1. Het hoofdaltaar is, als portiekaltaar in
verguld en gemarmerd hout, een pareltje van
christelijke educatie. Op de achtergrond
bevindt zich het altaarstuk: de Heilige
Drievuldigheid vereerd door Alle Heiligen.
Langs beide kanten van het hoofdaltaar twee
19e-eeuwse panelen, geschilderd op doek,
voorstellend de Heilige Petrus en de Heilige
Paulus.
2. Het noordelijk zijaltaar van de Gelovige
Zielen, een portiekaltaar met twee paar
gedraaide zuilen met loofwerk en in verguld
en gemarmerd hout, is toegewijd aan OnzeLieve-Vrouw. Altaarstuk: ‘De heiligen
Gregorius de Grote en Odilo als voorsprekers’,
een gift uit 1666. Naast het altaar werd het
naar binnen gebrachte 18e- eeuws
Christusbeeld van de calvarie opgehangen.
3. Het zuidelijk zijaltaar van Onze-LieveVrouw van Alle Heiligen, een portiekaltaar in
verguld en gemarmerd hout (1658).
Altaarstuk: ‘Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van
Alle Heiligen’ van Simon De Paepe II uit
midden 17e eeuw.

6. In de zijbeuken bevinden zich telkens twee
biechtstoelen. Twee eiken biechtstoelen in
renaissancestijl uit het midden van de 17e
eeuw, bijgewerkt in de 19e eeuw en twee
biechtstoelen, versierd met griffioenen,
merkwaardige parels van houtsnijwerk en
ongetwijfeld gemaakt ter gelegenheid van de
vergroting van de kerk in 1851.
7. Het decoratief reliekschrijn dat voor alle
dagen van het jaar een relikwie van een
heilige bewaart.
8 en 9. Twee opvallende geschilderde houten
beelden: een Onze-Lieve-Vrouw uit de 17e
eeuw en de Heilige Barbara van geschilderd
lindehout uit de 19e eeuw door I.C. De Rycke.
10. Aan beide kanten van het tochtportaal
staan de eiken ‘armmeesterbanken’ opgesteld
(18e eeuw en aangepast in 1851).
11. Het doek ‘Heiligen in verheerlijking voor
het door het Kind gekroonde Maria’ werd in
1999 opgerold op zolder teruggevonden en is
hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de
voormalige Sint-Mattheüskerk te Hermelgem.
Het werd gerestaureerd en plechtig
ingehuldigd op 16 juni 2000.
12. Het doopvont van roodgevlamd marmer
uit de 17e eeuw staat op een vernieuwd
achtkantig voetstuk.
13. Het orgel uit 1855 van Petrus Haelvoet uit
Kerkhove is een zeldzaam stuk in zijn genre.
Boven de ingangsdeur rijst een vrij
monumentale orgelkast op, die geflankeerd is
met twee wit geschilderde bazuinblazende
engelen. Het orgel is een beschermd
monument bij KB van 20 december 1974.
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4. Twee koorbanken uit de
eeuw, versierd
met hergebruikte medaillons, vermoedelijk
van de orgelkast. Medaillon op de zuidelijke
bank: koning David met kleine harp en op de
noordelijke bank: een zingende H. Cecilia, met
klein orgel.
5. Een eiken kansel uit de 18e eeuw in
classicistische stijl.
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