
Pollet Philippe Emmanuel Charles Joseph 

Kortrijk, 28 april 1806 -  Brugge, 12 mei 1880  

Levensbeschrijving 

18/12/1830: priesterwijding in Gent 

Diaken gewijd in Amiens in 1829 

Coajuctor Parochie Sint-Michiels, Gent. 21 juli 1831 - ? 

onderpastoor Parochie Sint-Bartholomeus, Moeskroen. 10 september 1833 - 22 mei 1834 

onderpastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 22 mei 1834 - 16 september 1841 

onderpastoor Parochie Sint-Martinus, Avelgem 16 september 1841 - 28 april 1847 

pastoor Parochie O.L.V.-Bezoeking, Marialoop (Meulebeke). 28 april 1847 - 1 mei 1850 

pastoor Parochie Sint-Pieter, Loker. 1 mei 1850 - 10 november 1856 

pastoor Parochies Sint-Amands en Sint-Anna, Otegem. 10 november 1856 - 21 juli 1858 

aalmoezenier van de gevangenis te Kortrijk. 28 juli 1858 - 19 augustus 1859 

pastoor Parochie Heilige Kruisverheffing, Wenduine 19 augustus 1859 - 28 februari 1867 

pastoor Parochie Sint-Maarten, Huissignies. 1867 - 1971 

pastoor, Parochie Sint-Philippus, Vaudignies. 1871 - 1875 

Stichter Parochie het heilig hart en Sint-Philippus, Steenbrugge. 1875 

hij werd  begraven in de krypte onder het koor van zijn kerk te Steenbrugge 

 

Pastorij van Marialoop 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huissignies


Geschiedenis EH Philippe Pollet in Vaudignies 

In 1865 vroegen de bewoners van de gehuchten aan de provinciegouverneur om een kerk te mogen 

optrekken, wat op weerstand stuitte bij de burgemeester en schepenen van Chièvres. Toch kocht 

men begin 1866 een terrein aan langs de steenweg naar Saint-Ghislain, waar men de funderingen 

van een kerk bouwde. De werken bleven liggen, tot in 1867 pastoor Pollet van Huissignies het terrein 

en de onderbouw kocht om de kerk af te werken. De kerk werd aan Filippus gewijd in ingezegend in 

1871. Pollet werd de eerste priester en liet ook een pastorie optrekken en een huis voor 

onderwijzende kloosterlingen, die in 1872 twee klassen voor meisjes en een bewaarschool inrichtten. 

Lange tijd mochten de overledenen nog niet begraven worden in Vaudignies, omdat de gemeenteraad de 

inrichting van een begraafplaats weigerde. Uiteindelijk kreeg Vaudignies toch een begraafplaats, die in 

1897 in gebruik werd genomen. In 1899 werd Vaudignies als parochie erkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Huissignies
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Geschiedenis EH Philippe Pollet in Steenbrugge 

Maar het idee voor een parochie op Steenbrugge gaat terug tot 1875. De Kortrijkse pastoor Pollet 
kocht toen een stuk grond aan de Steenbrugse Wandeling, de huidige Baron Ruzettelaan. Hij liet er 
een kerk, een pastorie en een school bouwen met de bedoeling een parochie op te richten. 
Aanvankelijk was de Brugse bisschop Mgr. Faict dit plan niet ongenegen. Maar de 70-jarige Pollet zou 
allicht zelf geen pastoor mogen worden van zijn parochie. Hierop wou pastoor Pollet zijn kerk niet 
meer afstaan aan het bisdom. De Vlaamse benedictijnen zijn dan op vraag van pastoor Pollet de 
gebouwen te Steenbrugge komen betrekken, om er vanaf 1879 een abdij uit te bouwen. Pastoor 
Pollet had erop aangedrongen dat de monniken zouden blijven ijveren voor zijn eerste plan: een zo 
spoedig mogelijke oprichting van de parochie Steenbrugge. Het stichtingsdekreet van de Steenbrugse 
abdij besluit op 16 juli 1879 dat de monniken in opdracht van de bisschop zouden instaan voor de 
zielzorg op het gehucht. Maar de eigenlijke parochie zou nog bijna 80 jaar op zich laten wachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


