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Op zondag 15 mei wordt de titel ‘Ereburger van Beveren’ voor de eerste keer uitgereikt. E.H. Jeroom 

Heyndrickx ontvangt deze titel, die voor de eerste keer wordt uitgereikt, in de Jacobuskerk van Haasdonk, de 

kerk waar Jeroom zijn eerste eucharistieviering opdroeg. De plechtigheid wordt georganiseerd ter 

gelegenheid van zijn 90e verjaardag.  

Haasdonkse roots 

Het leven bracht Jeroom Heyndrickx naar de verste uithoeken van de wereld. Plekken die de meesten van 

ons enkel kennen van documentaires of van in het nieuws. Maar ondanks alle omzwervingen en 

ontmoetingen met de groten der aarde zoals paus Johannes Paulus II bleef hij altijd trouw aan zijn 

afkomst. 

Jeroom Heyndrickx groeide op als jongste van een groot landbouwersgezin in de Botermelkstraat. In die 

tijd waren boerenzonen meestal voorbestemd om in de voetsporen van hun ouders te treden. Zijn ouders 

gaven hem de kans gaven om verder te studeren. In het college van Sint-Niklaas kreeg zijn roeping 

definitief vorm toen een missiebisschop kwam vertellen over zijn werk in het verre China.  

Voor de jonge Jeroom stond het toen vast dat hij missionaris in China zou worden. Het bleef niet bij een 

jongensdroom. Hij voegde de daad bij het woord en na de priesterwijding mocht hij in 1957 als missionaris 

van Scheut vertrekken naar Formosa, nu bekend als Taiwan. 

Van bevlogen missionaris tot raadgever van het Vaticaan en vertrouweling van Boudewijn en Fabiola 

Tussen het missiewerk door werd Jeroom door zijn congregatie gevraagd om studies pedagogie en 

pastorale theologie aan te vatten in Parijs en Chicago. Hij schopte het tot Provinciaal Overste  voor Taiwan, 

Hong-Kong en Singapore en later vicaris-generaal voor Scheut in Rome. Hij stichtte de Ferdinand 

Verbieststichting in Leuven i.s.m. de K.U. Leuven en pendelt sindsdien tussen China en Belgie voor 

diplomatie op het hoogste niveau. Jeroom was ook vertrouweling van wijlen koning Boudewijn en 

koningin Fabiola en begeleidde hen op hun reis naar China. 

Als blijk van grote waardering en erkenning kent gemeente Beveren Jeroom Heyndrickx te titel van 

‘Ereburger van Beveren’ toe. Het is de eerste keer dat iemand deze eer te beurt valt. 



 
 

PERSBERICHT 

 

 

 

 

 



 
 

PERSBERICHT 

 

 

Meer informatie 
Marc Van de Vijver 

Burgemeester 
T 0485 50 36 36 
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