GESCHIEDENIS VAN DE ST. BARBARAKERK
IN RIEME

Het ontstaan van de parochie
De nieuwe parochie Sint-Barbara Rieme (Ertvelde) werd opgericht bij KB van december
1927. Op 20 april 1928 werd Jacques Claeys Bouuaert door de toenmalige bisschop van
Gent Mrg. Coppieters als eerste pastoor aangesteld.
De begrenzing van onze parochie was aanvankelijk gelegen nabij het station. Dit was echter
niet naar de zin van verder wonende families. Zij drongen er op aan ook tot de parochie te
behoren daar het vroegere gehucht Rieme liep tot aan de herberg ?In de Boekweitblomme?.
Zij kregen slechts gedeeltelijk voldoening, daar de grenzen verlegd werden tot aan de
Spiedamstraat en de Callemansputtestraat.
De oprichting van de kerkraad gebeurde op het gemeentehuis van Ertvelde op 9 september
1928 in aanwezigheid van de pastoor en van burgemeester Paul Van Steenberge.
Als voorzitter werd Dhr. M. Godin aangeduid (directeur van Purfina en nochtans afwezig op
de vergadering). Secretaris werd Theofiel Foucqaert en penningmeester-schatbewaarder
Leo Vereecke. Andere leden waren August De Schepper en Gustaaf De Scheemaecker.

De eerste kerkdienst werd in een klas van de reeds bestaande meisjesschool gehouden op
27 september 1928. Op woensdag 31 oktober 1928 werd de noodkerk plechtig ingewijd. Het
meubilair kwam van overal vandaan en werd later doorverkocht aan de pastoor van
Mariakerke voor de noodkerk te Kolegem.
Ondertussen was men begonnen met de bouw van de jongensschool. Op 3 november 1928
waren 4 klassen voltooid.

In een nieuwe parochie hoorde natuurlijk een parochiekerk en een pastorie. De
aanbesteding van de pastorie greep plaats op 24 augustus 1929 en de pastoor kon er reeds
op 31 januari zijn intrek nemen.
Voorheen verbleef de pastoor in het huis van Emiel Van Steene, later, Andrea Van Hecke,
rechts van het vroegere Veldstraatje. De woning is ondertussen afgebroken en zou nu het
huisnummer 28 in de Kanaalstraat dragen, tussen vroeger winkel "Bollen" en huidig kantoor
Bracke.
De geschiedenis maakt deze plaats uniek omdat de eerste pastoor ( E.H. Claeys-Bouuaert)
en de laatst op Rieme gedomicilieerde pastoor (E.H. Fiers) ongeveer op hetzelfde adres
verbleven.

De bedoeling van de stichting van de nieuwe parochie was natuurlijk het bouwen van een
parochiekerk. Het terrein van de noodkerk was echter te klein en die grond kon beter
voorbehouden worden om er een klooster en parochiale zaal op de bouwen.
Door tussenkomst van notaris Josef Claeys-Bouaert en na herhaalde bemoeingen van de
onvermoeibare pastoor werd door de gemeente een terrein aangekocht dat eigendom was
van de familie Eggermont te Leignon (Namen) die veel bezittingen had rond de school van
Rieme.
In 1934 werden de plannen voor de kerk goedgekeurd door gemeente, provincie, kerkfabriek
en Commissie der Monumenten.
In augustus van dat jaar namen de werken een aanvang. Op 31 maart 1935 werden kerk en
klok plechtig ingewijd. Jammer genoeg bleef ze slechts 5 jaar ongeschonden.

De Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit in België. Rieme werd zwaar
gebombardeerd op 27 juli en op 7 en 18 augustus 1944.
Ze werden uitgevoerd door Amerikaanse en Engelse bommenwerpers. Er vielen dertig
dodelijke slachtoffers. De Kerk, de pastorie en meer dan tweehonderd woningen werden
vernield.
Rieme was gewoon met de grond gelijk gemaakt, zelfs de wegen waren niet terug te vinden.
Voor de slachtoffers werd op Riems grondgebied een passend monument opgericht.
Door de vernieling van het kerkgebouw diende de viering van de erediensten daardoor
noodgedwongen naar de kerk van Ertvelde te verhuizen.
Op 16 september werd Rieme bevrijd door een afdeling van het Poolse leger. Iedereen die
het wou kon naar Rieme terugkomen. De Riemenaren begonnen onmiddellijk met de
herstelling van hun huizen.
Begin oktober werd op de puinen van de feestzaal een noodkerk gebouwd en dit met
materiaal van de puinen van de feestzaal, de scholen en de vernielde kerk.
Op 19 december 1953 werd de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuwe
kerk die op 3 juli 1955 voorlopig ingewijd werd zodanig dat ze terug in gebruik kon genomen
worden.
Na een lange lijdensweg werden de nieuwe lokalen van de jongensschool, in januari 1958,
en de meisjesschool, in mei 1958 , in gebruik genomen.
Op 26 mei 1963 wordt de kerk officieel ingewijd door Mrg. Calewaert, de toenmalige
bisschop van Gent.

Kerk onttrokken aan eredienst
De kerk wordt sinds juli 2013 niet meer voor de eredienst gebruikt.
Bij decreet/beslissing van 29 oktober 2014 heeft de bisschop van Gent de parochiekerk H.
Barbara onttrokken aan de eredienst.

De beslissing werd van kracht op 1 november 2014. Die beslissing werd genomen in
uitvoering van het dekenale plan voor de parochies van het dekenaat Evergem.
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