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VÓÓR DE OPRICHTING VAN DE PAROCHIE SINT-RAFAËL 

Vóór de oprichting van Raversijde als nieuwe parochie, was de wijk voor burgerlijke zaken nog 
steeds verbonden met de gemeente Middelkerke. Voor kerkelijke en geestelijke zaken werd de wijk 
bijgehouden door de parochie Mariakerke. 

Een ideale oplossing was het niet, en voor de inwoners vergde het toch heel veel van hun tijd en 
inspanning. Moest iemand begraven worden, dan werd de afgestorvene eerst vervoerd naar de kerk 
van Mariakerke (+ 2,5 km). In die tijd ging men nog te voet achter de lijkbaar. Na de kerkelijke 
dienst te voet naar het kerkhof te Middelkerke (6 km). Na de begrafenis terug naar huis (4 km). 
Voor dopen en huwelijken, dezeldfde procedure. De verzuchting toch een eigen parochie te hebben 
was in de tijd zeer groot. 

LICHTE VERBETERING 

Vanaf het jaar 1935 tot 1946 was Z.E.H. Albert LOWIE pastoor te Mariakerke. Hij had tevens de 
kerk op O.L.Vrouw ter Duinen onder zijn hoede. 

In 1937 kreeg O.L.Vrouw ter Duinen een vaste priester. Van toen af hing ons dorp van dit kerkje af 
dat slechts op 1/2 km veraf stond. De twee volgende priesters die het godsdienstig leven van 
Raversijde behartigden waren E.H. SPRIET (1939-1958) en E.H. DUINSLAGER (19*59-1965). 

EERSTE STAPPEN 

De hoop op een nieuwe parochie bleef steeds levendig. Camiel PYLYSER (later 1 e schepen van 
Middelkerke), een rasachte Raversijdenaar verwierf inlichtingen en ondernam stappen om een 
eigen parochie te bekomen. De voltallige gemeenteraad, alsook de burgemeester en 
gemeentesecretaris waren met dit plan volledig akkoord. 

In zijn boek "Zij en Ik" vertelt Camiel PYLYSER beknopt hoe dit alles moest gebeuren. 

- eerst gepraat met kerkelijke overheid over de eventuele mogelijkheid. 
- uitzien naar gepaste ligging bouwgrond voor kerk en pastorie. 
- aankoop ervan en eventueel onteigening voor openbaar nut. 
- architect aanstellen - opgemaakte plannen voorleggen ter goedkeuring aan de verschillende 

diensten. 
- als alles in orde is moet de bisschop daar een priester aanstellen. 
- intussen was het aantal inwoners te Raversijde gestegen tot 960. 

ST-RAFAËL : PAROCHIE RAVERSIJDE 

Op 27 juli 1965 opgericht door Mgr. DESMEDT en onder de bescherming gesteld van de 
aartsengel Rafaël. 
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E.H. Denis VANGANSBEKE wordt benoemd als eerste pastoor. Op dat ogenblik bezat de nieuwe 
parochie nog geen kerk, geen pastorie en geen kerkraad. 
In het begin werd de zondagsmis opgedragen in de eetzaal van de "Home Morgenster", Westlaan. 
De pastoor bleef in Oostende wonen. 

Op 19 november 1965 benoemde de bisschop een deel van de leden van de kerkraad. Het andere 
deel werd door de gouverneur van de provincie benoemd in december 1965. 

De eerste zondag van januari 1966 hield de voltallige kerkraad zijn eerste vergadering. 

Op 4 februari 1966 keurde de gemeenteraad van Middelkerke de aankoop van de grond voor de 
bouw van de pastorie goed. 

Na 10 maanden had de parochie St-Rafaël Raversijde nog steeds geen voorlopige kerk en geen 
pastorie. Daarom stelde de familie Eug. VANDERLINDEN-VIDTS (Hotel Midland) haar grond (± 
1000 m2) gelegen Duinenstraat 87 ter beschikking om er een noodkerk op te bouwen. 

Camiel PYLYSER, voorzitter kerkfabriek, die aannemer van bouwwerken was, bouwde de 
noodkerk in een recordtempo van 13 dagen. Hij had vroeger reeds twee kapellen ter ere van O.L. 
Vrouw te Raversijde gebouwd nl. 

in 1954 	- op grond en met toelating van Léon DEPUTTER in de Schoolstraat 
in 1961 	- langs de Duinenweg, met de toelating van de familie BAERVOETS op grond van de 

V.Z.W "Ons Geluk". De glasramen van deze kapel werden geschonken door Mevr. 
Yvonne DECROËS en vervaardigd door glazenier Cor WESTERDUYN. 

Op zondag 29 mei 1966, hoogdag van Pinksteren werd de noodkerk door de pastoor ingezegend en 
werd de eerste H. Mis er opgedragen. Raversijde had, na tien maanden wachten zijn eigen 
noodkerkje. Huwelijken en begrafenissen die vroeger in de O.L. Vrouw ter Duinen moesten 
doorgaan, konden nu in eigen parochie doorgaan. 

Pastoor VANGANSBEKE die op Raversijde geen gepaste woning vond bleef te Oostende wonen 
tot aan zijn benoeming te Dadizele op 19 november 1967. Hij was pastoor te Raverijde gedurende 2 
jaar en 4 maanden. 

Op 12 december 1967 benoemt de bisschop E.H. Joris VERBRUGGE tot nieuwe pastoor te 
Raversijde. De bisschop zegde uitdrukkelijk dat de nieuwe pastoor op zijn parochie moest wonen. 
Na een maand zoeken op de parochie om een huis te huren moest de nieuwe pastoor, 
noodgedwongen, zijn intrek nemen in een appartement - Residentie "Costa Bella", Zeedijk 357. 

Nu er een voorlopig kerkje is zal de pastoor uitzien naar een definitieve woning (het bouwen van 
een pastorie). 

Op 31 maart 1969 werd de grond voor het bouwen van de nieuwe kerk aangekocht nadat onderlinge 
akkoorden waren afgesloten tussen de gemeenteraad van Middelkerke, het bisdom en de 
kerkfabriek van het H. Hart Oostende. Kostprijs 1.459.860 Fr. waarvan de gemeente Middelkerke 
1.105.000 Fr betaalt en de V.Z.W. Bisdom Brugge 354.800 Fr. bijpast. Noteren we dat de 
onderhandelingen begonnen waren in 1962. 

Op 19 november 1969 aanbesteding voor het bouwen van de pastorie. 
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Op 23 november 1970 aanvang van de bouw pastorie, t.t.z; één maand voor de fusie Raversijde met 
Oostende. 
Op 28 oktober 1971 kan de pastoor na 4 jaar benoeming en driemaal verhuisd te hebben in 
appartementen in de Residentie "Costa Bella" zijn intrek nemen in de nieuw gebouwde pastorie, 
Transvaalstraat (vroeger Dwarsstraat). 

Op 27 juni 1969 koopt de V.Z.W. Bisdom Brugge de grond (1.000 m 2) en het noodkerkje aan de 
P.V.B.A. "Ons Geluk", vertegenwoordigd door de familie Eug. VANDERLINDEN-VIDTS voor de 
som van 2.284.750 Fr. schrijfkosten inbegrepen. Waar het geld vandaan kwam publiceer ik liever 
niet. 

November 1969 : een schrijven aan de architect VANDEMEULEBROUCKE het plan van de kerk 
van Raversijde te halveren gezien de kerk veel te groots opgevat was en te duur zou uitvallen 
(raming in 1969 : 35 miljoen ! 1.000 stoelen voorzien !!). 

Augustus 1970 : de wanden van het noodkerkje worden tegen rotten beveiligd en meteen verfraaid 
met plastiekplanchetten en watervensters tot bungalow van de Heer. 

November 1970 : nieuw plan van de definitieve kerk, heropgemaakt door architect 
VANDEMEULEBROUCKE. Nieuwe raming (± 8.000.000 Fr) goedgekeurd door Middelkerke en 
geweigerd door Oostende. 

1972 : plan bouw kerk goedgekeurd door Stadsbestuur Oostende maar niet opgenomen in de 
begroting 1972: geen kredieten. Burgemeester PIERS vraagt aan de pastoor of het wel verantwoord 
is op Raversijde een nieuwe kerk te bouwen gezien "het stemmig noodkerkje". De pastoor heeft 
geantwoord dat de H. Burgemeester niet mocht vergeten welke onderhoudskosten we reeds hadden 
om het in stand te houden, en dat het de wil was van de bisschop dat er een kerk komt; dat we niet 
alleen leven in 1972 maar moeten vooruitzien wat Raversijde zal zijn binnen 25 jaar ! 

April 1972 : de pastoor geeft vijf schilderijen voor het kerkje. 

April 1973: schilderen en herstel binnenkant. Handgesmeed kruis in koor (gift van 12.500 Fr). 
Nieuwe zitstoelen i.p.v. knielstoelen. 

April 1975 : schrijven gericht aan het Stadsbestuur om aan te dringen tot bouwen van definitieve 
kerk gezien de enorme onderhoudskosten. 

April 1976 : klankinstallatie. 

Juli 1977: omheining kerkpleindomein (kant Wwe.VANHEVEL) met "Colstrop" van de firma 
Cras-Waregem (Colstrop = gevlochten zweeds hout). 

Oktober 1978: volledig herstel van het dak van het kerkje (roofing) t.b.v. 465.000 Fr door firma 
Houthoofdt-Leffinge. 

18 april 1980 : schrijven van de Minister van het Vlaams Gewest Marc GALLE met principiële 
belofte van staatssubsidie voor het bouwen van een nieuwe kerk te Raversijde. Het departement zal 
principieel 5.511.200 Fr voorzien voor de kosten van deze werken 
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De pastoor gaat fier als een pauw naar het Stadsbestuur met die brief. Burgemeester PIERS omhelst 
hem en zegt "proficiat Mr. Pastoor dat ge dat bekomen hebt maar wij kunnen niet bouwen, we 
hebben geen geld...wel veel schulden" ! Zou je niet doodvallen ? 

Juni 1981 : het kerkje wordt verrijkt met een geschilderde kruisweg in 1935 geschilderd door een 
kunstschilder uit Moere. 

April 1982: nieuw electronisch orgel (400.000 Fr) betaald met de verkoop van het vorig orgel 
(50.000 Fr) en bijgepast met de opbrengst van een tombola gehouden gedurende twee seizoenen. 

September 1982 : de pastoor bouwt, met eigen gelden, een zaaltje aan de kerk, volledig uitgerust 
met bergplaatsje en sanitaire voorzieningen, ten gerieve van de parochie. Hij was de vele beloften 
van de stad Oostende die een polyvalente zaal ging bouwen (waarvan ook een plan bestaat) effenaf 
beu ! De parochie moest het reeds 17 jaar stellen zonder enig vergaderzaaltje. 

Januari 1984: de pastoor bekomt op zijn verzoek eervol ontslag van de bisschop. Hij wil van de 
parochie geen afscheidsgeschenk en geeft zelf ten afscheid een altaar (140.000 Fr). 

12 januari 1984 wordt E.H. Raf DELY tot opvolger benoemd en blijft tevens legeraalmoezenier te 
Lombardsijde. 

70 JAAR O.T.V. NOORDZEE 

door Dries DE GRYSE 

Op 28 juli 1997 was het 70 jaar geleden dat de "Oostendse Turnvereniging Noordzee" opgericht 
werd. Ter dezer gelegenheid is het welgepast om een tentoonstelling te wijden aan de geschiedenis 
van een zo roemrijke vereniging en haar stichters (1). 

Als gevolg van een onenigheid in de rangen van het Vannestegenoosschap en de heer BODART, 
die in zijn ambt van leider geschorst werd, werd de Oostendse turnvereniging in het leven geroepen. 

Oorspronkelijk werd het plan opgevat de nieuwe vereniging "Olympia" te noemen, doch tijdens 
besprekingen met leiders van turnverenigingen uit het binnenland werd voorgesteld de vereniging 
in wording gewoonweg "De Oostendse Turnvereniging" te noemen, waarop een aanwezige liet 
opmerken : "Uw bakermat ligt bij de zee, waarom niet Noordzee" ? 

Zo werd dan uiteindelijk op 28 juli 1927 de "Oostendse Turnvereniging Noordzee" opgericht onder 
de kenspreek "door oefening naar schoonheid en gezondheid". 

De voorzitter werd Raymond VANHUELE en Henri BODAERT werd algemeen bestuurder. De 
leidende elementen waren : Albert LUSYNE, Julien BRUSEEL, Eugène BUTS, Arther DEFER, 
August HAGERS en Alfons LUYENS. Later werd het bestuur uitgebreid tot 14 leden-medestichters 
waaronder Ernest DESMET, Bertrand FONTEINE, Henri IPPEL, Karel JONCKHEERE, August 
MAECKELBERGHE, Desiree VAN DUIVENBODEN en Henri GEESTERLINCK. Mevr. Damida 
COUTELLE-HODELET werd later opgenomen om de aspirant-meisjes te leiden. 

Na de oprichting groepeerde Henri BODAERT zijn gymnasten in de pas opgericht "OTV 
Noordzee", en men telde algauw 54 leden. Van in het begin was het bestuur zeer werklustig, maar 
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