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Op zondag 3 juli wordt de titel ‘Ereburger van Beveren’ uitgereikt aan E.H. Daniël Vande Velde in de 

Heilig Kruiskerk in Vrasene. In juli 2022 viert de pastoor zijn 50-jarig priesterjubileum. Die 50 jaar 

priesterschap oefent hij sinds januari 1973 volledig en ononderbroken uit in diverse Beverse parochies. 

Dit is redelijk uniek in Vlaanderen. 

Jeugd in Zwijnaarde (bron: www.kerknet.be) 

Daniël Vande Velde werd op 12 oktober 1946 in Gent geboren. Zijn ouders woonden toen in Zwijnaarde. Ze 

vormden een eenvoudig, hardwerkend landbouwersgezin. Daniël bracht een onbezorgde jeugd door in de 

Gentse randgemeente, waar hij schoolliep in de kleuter- en lagere school van het dorp. Na zijn lagere 

school volgde hij middelbaar onderwijs in de afdeling Latijn-Grieks van de Don Boscoschool in Sint-Denijs-

Westrem.  

Tijdens zijn studies kon hij, vooral in de vakanties, volop genieten van het boerenleven op de buiten in 

Zwijnaarde. Met plezier hielp hij zijn ouders op de boerderij. Ploegen, koeien melken en stallen uitmesten 

waren bezigheden die hem niet vreemd waren. Maar hij werd geroepen om als priester ten dienste te staan 

van de mensen. Daarom trok hij na zijn middelbare studies naar het seminarie in Drongen en Gent om er 

filosofie en theologie te gaan studeren.  

Grondlegger van talrijke projecten en nieuwe initiatieven 

Op 1 juli 2022 is het precies 50 jaar geleden dat Daniël Vande Velde tot priester werd gewijd. Hij werd op 15 

november 1972 benoemd als onderpastoor op de Nieuwe Parochie in Beveren. Hij verbleef meer dan 

twintig jaar op de O.L.V. van Bijstandparochie. Tijdens de twee decennia dat Daniël Vande Velde op de 

Nieuwe Parochie werkzaam was, heeft hij heel wat verwezenlijkt. 

Bij de realisatie van talrijke projecten toonde hij zich een rasechte ‘bouwondernemer’, die zich telkens wist 

te omringen door een grote groep trouwe vrijwilligers. Hij leerde hen zelfs metselen en andere 

bouwtechnieken. Zo ligt onderpastoor Vande Velde aan de grondslag van het nieuwe scoutslokaal Sint-

Rafaël (1976), het heem van de Chiromeisjes (1978), de uitbreiding en modernisering van de parochiezaal 

(1980-1981) en de bouw van de interparochiale bibliotheek. 

Ook op pastoraal vlak kwamen, onder impuls van onderpastoor Vande Velde, tal van nieuwe initiatieven 

tot stand. De werkgroep ‘Kindermissen’ werd opgericht. De parochie was op dat vlak een voorloper. 

Maandelijks werden aangepaste vieringen voorzien voor kinderen, met eigen teksten en vooral eigen 

kindgerichte liedjes. Uit deze werkgroep groeide de groep ‘Gezinsvieringen’. Hij zorgde voor allerlei 

aangepaste vieringen op feestdagen en doorheen het kerkelijk jaar.  
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Pastoor in polderparochies 

Op 23 mei 1993 werd hij aangesteld als pastoor in Vrasene. Later kwamen, omwille van het tekort aan 

priesters, ook de parochies van Kallo (2001), Verrebroek (2001), Kieldrecht en Doel (2007) en Prosperpolder 

(2015) onder zijn pastorale leiding te staan. Op 1 januari 2022 werd hij op pensioen gesteld. Maar het was 

zijn keuze om aan de zijde van zijn opvolger, Patrick De Baets, actief te blijven in de polderparochies en 

wekelijks voor te gaan in de zondagsmis in Vrasene. 

Lang voor het bisdom daartoe besliste, zorgde hij via zijn pastoraat voor een intense samenwerking tussen 

de parochies die hij bestuurde. Daarnaast heeft hij oog voor zieken en zwakkeren, geeft hij veel 

verantwoordelijkheid aan leken en parochiemedewerkers en heeft hij een groot hart voor het lokale 

verenigingsleven. 
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