
Dorpskrant Delle 

Reeds in 1891 wenste E.H. 

Joannes Franciscus Celis, pas-

toor van Buken, zijn parochie 

te vergroten met Delle en 

Beneden-Veltem. In 1897 

slaagde hij erin Beneden-

Veltem parochiaal bij de Sint-

Antoniusparochie van Buken 

te voegen. Ook Tildonk 

poogde Delle parochiaal te 

annexeren. De drassige veld-

wegen maakten het de inwo-

ners van Delle dikwijls moei-

lijk om de vieringen in de 

kerk van Winksele bij te wo-

nen.  

Op 3 november 1899 vroeg 

het grootste gedeelte van de 

inwoners van Delle de op-

richting van een eigen paro-

chie aan. Hieraan werd gevolg 

gegeven en vanaf 2 juli 1900 

was de zelfstandige parochie 

van Delle een feit. Het op-

richtingsdocument werd op 

25 juli 1900 getekend door 

kardinaal Petrus-Lambertus 

Goossens en het koninklijk 

Kerk Heilig Hart Delle 
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gebruiken als noodkerk. 

Pastoor Moons nam een 

gedeelte van het oude 

hoevegebouw in gebruik 

als pastorie. De zusters 

Ursulinen waren 

de nieuwe parochie 

Delle zeer gene-

gen, want zij 

schonken niet al-

leen een groot 

kruisbeeld met 

stervende Christus, 

maar ook een 

beeld van Sint-

Antonius van Pa-

dua, de Heilige 

Theresia van Avila, 

een Heilig Hart-

beeld, een beeld 

van Sint-Jozef en 

een kruisweg. De-

ze beelden en 

kruisweg zijn nog 

steeds in de kerk 

en zijn waarschijn-

lijk nu meer dan 

150 jaar oud. 

Zo’n 75 jaar geleden, in 1936 dus, werd de Heilig Hartkerk van Delle plechtig ingezegend. De 

eerste plannen voor de bouw van de kerk dateerden echter uit 1912. De oorlogsjaren en de fi-

nanciële crisis hadden de Dellenaren ertoe genoopt hun oorspronkelijke ambities sterk te wijzi-

gen. Zo werd o.a. de geplande toren – 46 meter hoog – weggelaten. In dit krantje leest u de be-

wogen geschiedenis van de parochie, de kerk, de pastoors en de parochianen van Delle. 

dien het Hof ter Eycken of 

de Padoue gekocht en 

moeder-overste was bereid 

om een deel van de pick-

nickzaal tijdelijk te laten 

besluit dat de oprichting 

wettigde, droeg dezelfde 

datum. Het bisdom Me-

chelen had vanaf nu één 

parochie meer: de parochie 

‘Heilig Hart van Jezus’.  

Felix Moons werd als eerste 

pastoor aangesteld en ging 

in zijn nieuwe parochie 

dadelijk op zoek naar een 

plaats waar hij de misvierin-

gen kon doen. Samen met 

de moeder-overste van het 

klooster van Tildonk vond 

hij spoedig een oplossing. 

Het klooster van de Ursuli-

nen had enkele jaren voor-
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Pastoor Moons zette 

zich samen met de kerk-

fabriek in voor de bouw 

van een parochiekerk. Er 

waren echter twee grote 

problemen: er was geld 

nodig en een stuk grond.  

Wat de grond betreft: die 

werd geschonken door 

Mevrouw Adelaide Quirini, 

weduwe van baron Alfons 

de Smet de Nayer die in 

Gent woonde. Zij was de 

dochter van de Leuvense 

Professor Ignace Quirini.  

De parochie kon kiezen 

tussen een stuk grond gele-

gen op de hoek van de 

Oude Hoevestraat en de 

Potestraat (lange tijd de 

weide van Raymond Tob-

back) of het stuk grond 

waarop de kerk nu is ge-

bouwd, aan de Mechelse-

steenweg. De gemeente-

raad gaf op 28 februari 

1908 de veldwachter de 

opdracht om met lijsten 

rond te gaan in Delle. Het 

werd dus een soort refe-

rendum dat onder toezicht 

stond van provinciaal 

bouwkundige Trappeniers 

en waarop 66 Delse gezins-

hoofden konden kiezen 

waar de nieuwe kerk zou 

komen. 

Mechelsesteenweg 

Na het referendum bleek 

het stuk grond aan de Me-

chelsesteenweg (39a12ca)     

"te voldoen aan de wens van het 

grootste gedeelte van de bevol-

king van Delle". De kerkfa-

briek volgde het voorstel 

zelf 10.000 frank als per-

soonlijke gift, een bewijs 

dat hij niet onbemiddeld 

was. 

Neogotische kerk 

Op 9 maart 1914 volgde 

de aanbesteding door de 

gemeente. De werken 

werden toegekend aan de 

gebroeders Theophiel en 

Nestor Peeters uit Waver 

voor 82.847 frank. Het 

zou een kerk worden naar 

de plannen van de beken-

de architect Pieter Lange-

rock uit Leuven. Delle 

zou een grote neogotische 

kerk krijgen met een spit-

se toren van 46 meter 

hoog, een lang koor, twee 

zijbeuken en een sacristie. 

De werken begonnen in 

juni 1914, maar moesten 

worden stilgelegd bij het 

uitbreken van de Eerste We-

reldoorlog in augustus 1914.  

Pastoor Moons was tijdens 

de Eerste Wereldoorlog ac-

tief in de Weerstand en 

moest op 19 augustus 1915  

Delle ontvluchten omdat de 

Duitsers hem zochten. Op 4 

augustus 1917 zou hij in 

Brussel aangehouden wor-

den en nadien door de Duit-

se Krijgsraad ter dood ver-

oordeeld worden. Op 16 

maart 1918 werd hij gefusil-

leerd in het Fort V in Ede-

gem. Tijdens deze turbulen-

te oorlogsperiode ging al het 

geld verloren dat Felix 

Moons had bijeengehaald 

voor de nieuwe kerk. 

Inwoners mogen de bouwplaats 
van de nieuwe kerk zelf  kiezen 

en op 12 november 1908 

stemde ook de gemeente-

raad vóór (met 5 stemmen 

tegen 3 en 1 onthouding). 

Wat het geld betreft: in 

1905 schatte men de bouw-

prijs van de kerk op 75.000 

frank. De bouwplannen 

van de kerk van Delle 

vormden zelfs de inzet van 

de gemeenteraadsverkiezin-

gen in 1911. Pastoor 

Moons slaagde er uiteinde-

lijk in de vereiste som voor 

de bouw samen te krijgen. 

De kerkfabriek kon 25.000 

frank inbrengen. De staat 

en provincie gaf ook een 

subsidie van 25.000 frank. 

De gemeente tenslotte 

droeg 15.000 frank bij. Pas-

toor Moons schonk daarbij 
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Kerktoren lager dan hoofdbeuk 
Na de oorlog stond het 

kerkgebouw er nog 

steeds zoals bij de inval 

van de Duitsers: grond-

vesten en enkele begin-

nende pilaren, maar 

langzamerhand begon 

de bouw te verkomme-

ren tot een ruïne.  

Delle bleef gelukkig niet 

lang zonder parochiepries-

ter. Op 11 mei 1918 werd 

E.H. Jozef Raeyen aange-

steld als tweede pastoor. 

Hij liet in 1922 op eigen 

kosten een pastorij bou-

wen naast het terrein dat 

voorzien was voor de 

kerk. Op 27 september 

1923 sloot de gemeente 

een akkoord met pastoor 

Raeyen en nam de pastorij 

over voor 30.000 frank.  

Ondertussen bleven de 

werken aan de kerk steeds 

maar uit en dat was ook 

het bisdom niet ontgaan. 

Op 18 juni 1928 werd pas-

toor Raeyen, wegens ge-

brek aan inzet bij de ver-

dere bouw, vervangen 

door E.H. August Van 

Eyck, die een speciale op-

dracht mee kreeg van de 

bisschop: de voltooiing 

van de kerk. 

Pastoor Van Eyck vatte 

vol vuur zijn opdracht 

aan. Na zes jaar had hij 

voldoende geld bij elkaar 

voor de bouw die onder-

tussen geschat werd op 

315.000 frank. De verde-

ling zag eruit als volgt: de 

staat 63.000 frank, de ge-

meente 30.000 frank, de 

kerkfabriek 25.000 frank, 

materialen nog ter plaatse 

76.287 frank, giften 55.000 

frank. Voor de ontbreken-

de 65.000 frank stelt Pas-

toor Van Eyck zich per-

soonlijk borg.  

De werken werden op-

nieuw aanbesteed op 29 

augustus 1935 en deze keer 

toegewezen aan bouwon-

derneming Georges Vande-

kerckhove uit Ingelmunster 

voor een bedrag van 

305.289 frank. Men hield in 

deze prijs wel rekening met 

de reeds ge-

bouwde delen 

en de nog be-

s c h i k b a r e 

bouwmateria-

len. De paro-

chianen, en 

daarbij vooral 

de gebroeders 

Vandergeeten, 

hadden in 

1914 stenen 

gebakken voor 

de bouw van 

de kerk. De 

kerk werd ge-

bouwd met 

k a r e e l s t e en , 

gemaakt met 

de leem die ter 

plekke uit de grond werd 

gehaald. Op die plaats ont-

stond een put, die we nog 

altijd vinden als de vijver in 

de tuin van Maria Dewit 

(weduwe van August Par-

don) achter de parking aan 

de Ketelstraat. 

In 1936 wordt met de 

bouw opnieuw begonnen 

naar de plannen uit 1912, 

maar die waren om financi-

ële redenen sterk gewijzigd. 

Zo werd o.a. de geplande 

toren – 46 meter hoog – 

weggelaten, zodat Delle nu 

een kerk heeft met een to-

ren die lager is dan de 

hoofdbeuk.  

Plechtig ingezegend 

De kerk werd voltooid in 

1936 en plechtig ingezegend 

op 20 december 1936 door 

Monseigneur Jean Van Cau-

wenbergh, vicaris-generaal 

van het bisdom. De kruis-

weg en de beelden verhuis-

den van de noodkerk ‘De 

Padoue’ naar de nieuwe 

kerk. Het hoofdaltaar kwam 

uit een Brussels klooster en 

de preekstoel met een mooi 

Magdalenabeeldje uit de 

Brusselse Magdalenakerk. 

Bij nazicht van alle rekenin-

gen bleek dat de bouw van 

de kerk, inclusief bijwerken, 

333.594 frank heeft gekost. 

Pastoor Van Eyck vond na 

de Tweede Wereldoorlog 

slechts moeizaam fondsen 

om de bouw van de kerk 

verder af te betalen. In die 

jaren kon hij niet rekenen 

op een actieve kerkfabriek 

die mee die lasten opnam. 

Wellicht is dit ook de re-

den waarom het kerkge-

bouw tot 1966 niet werd 

geschilderd en weinig of 

niet werd verwarmd. 

Op 1 oktober 1966 werd 

E.H. Zephirin de nieuwe 

pastoor van Delle. Hij 

zorgde voor heel wat ver-

nieuwingen in de kerk. Er 

kwamen gasradiatoren en 

de kerk werd mooi ge-

verfd. Pastoor Zephirin liet 

in 1972 tegen het koor een 

weekkapel bouwen. 

Op 21 december 1986 

vierde de parochie het 50-

jarig jubileum van de 

kerkwijding. In ‘t jaar 2000 

werd op 2 juni het 100-

jarig bestaan van de paro-

chie gevierd met een feest-

mis, waarin kardinaal God-

fried Danneels voorging. 
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In de Eikestraat staan 

nog steeds de resten van 

een merkwaardig ge-

bouw, het Hof ter Eyc-

ken. Dit gebouw werd 

eerst bewoond door oud-

burgemeester Arnoldus 

Van den Schrieck, daar-

na werd het aangekocht 

door de zusters ursuli-

nen van Tildonk. Het 

deed tevens dienst als 

noodkerk en vrije meis-

jesschool. 

Arnoldus  Van den 

Schrieck werd geboren in 

Tildonk op 14 februari 

1791. Hij vestigde zich op 

een drieledig pachthof in 

de Eikestraat in Delle, be-

ter bekend als het Hof ter 

Eycken. In 1836 werd hij 

verkozen tot burgemeester 

van Winksele. Hij bleef 

burgemeester van Winksele 

tot 1872. Na zijn overlijden 

in 1879 werd het ‘Hof ter 

Eycken’ door zijn kinderen 

in eerste instantie verkocht 

aan een architect. Die ar-

chitect had een lening aan-

gegaan bij het klooster van 

de Ursulinen te Tildonk, 

een lening die hij niet meer 

kon terugbetalen.  

Sint-Antonius 

De overste van het kloos-

ter kreeg ook belangstelling 

voor het gebouw. Omwille 

van een grote toename van 

het aantal leerlingen in 

1885 konden de zusters het 

toezicht tijdens de weke-

lijkse wandelingen niet 

meer aan en werden er 

‘meesteressen’ aangesteld. 

De wandelingen gebeurden 

Eerst een noodkerk in de Padoue 
tot dan toe langs de vaart, 

doch dat zinde de toenma-

lige zuster overste Renilde 

niet. Ze was beducht voor 

‘ongewenste’ ontmoetin-

gen… Daarop werd uitge-

zien naar een locatie die als 

vaste eindhalte van de 

wandelpartijen kon dienen, 

en zo 

k w a m 

men te-

recht bij 

het voor-

m a l i g e 

Hof ter 

E y c k e n 

in het 

naburige 

D e l l e . 

De aan-

k o o p 

liep ech-

ter niet 

van een 

l e i e n 

d a k j e , 

w a a r o p 

de hulp 

van Sint-

Antonius-van-Padua werd 

ingeroepen. Aangezien de 

Franse taal in onze streken 

nog overheerste, werd er 

gebeden tot Saint-Antoine 

de Padoue, vandaar de 

naam ‘Padoue’. Blijkbaar 

met succes: in 1885 kon 

zuster-overste Renilde het 

Hof ter Eycken verwerven. 

De oude hoeve werd na de 

aankoop gedeeltelijk afge-

broken. De zusters Ursuli-

nen bouwden in het pach-

thof een picknickzaal voor 

het Tildonkse pensionaat 

bij.  

Op 3 november 1899 vroeg 

het grootste gedeelte van de 

inwoners van Delle de 

oprichting van een eigen 

parochie aan. Een volwaar-

dige parochie had echter een 

centraal punt nodig waar-

rond het parochiale leven 

zich afspeelt, namelijk een 

kerk. Voor dit probleem 

zochten en vonden de Del-

lenaren een oplossing. In de 

picknickzaal in de Padoue 

werd in 1900 de eerste kerk 

- een  noodkerk -  ingericht, 

en dit tot 1936. 

Meisjesschool 

E.H. Moons, de eerste pas-

toor van Delle, nam het 

oude hoevegebouw als pas-

torie in gebruik. In 1903 

werd onder impuls van pas-

toor Moons, in samenwer-

king met de zusters Ursuli-

nen van Tildonk een vrije 

meisjesschool geopend in de 

Padoue. Een deel van de 

picknickzaal werd gebruikt 

als noodkerk en in een an-

der gedeelte werden twee 

klassen ingericht. Tot dan 

gingen de meeste meisjes 

van Delle naar de school 

van de zusters Annoncia-

den in Buken. De zusters-

onderwijzeressen kwamen 

van het klooster in Tildonk 

elke dag naar Delle, eerst te 

voet en later met de fiets. 

De gebouwen van de Pa-

doue werden in 1960 ver-

kocht aan de familie Van 

Vlasselaer uit Winksele-

Delle, die er hun bedrijf van 

centrale verwarming in on-

derbrachten. 

Teksten: Jozef Hamels 

Samenstelling en eindredac-

tie: Rudi Overloop 

Deze publicatie is een initi-

atief van de Kerkraad Heilig 

Hart Delle 


