Kerk St-Pieter, Kiezegem
Deel 2 : De pastoors
Volgende ‘reeks’ wordt teruggevonden:






































Johannes Ghens
(° * ; k: 1570-1620)
Joannes Boels
deservitor in 1616
(° * ; k: 1616 )
Georgius Ghens kapelaan in 1618, later pastoor
(° * ; k: 1620-1621)
Johannes Vandermeulen (Molanus)
(°1564 * ; k: 1599-1601)
Georgius Ghens
(° * ; k: 1599-1621)
(Michael) Valerius Verhaghen (Van Der Haegen)
(° * ; k: 1621-1645)
Joannes Traetsaert
(° * 28/9/1659 ; k: 1645 - 1659)
Lambertus Hermans
(° * 3/12/1684 ; k: 1659 - 1684)
Adrianus de Neve
(° * ; k: 1685 -1687)
Joannes Joachims - pastoor en deservitor v h OLV altaar in de kerk van Kiezegem
(° *08/06/1666 ; k: .. - .. )
Petrus Van Hoe(gh)broek – ook deservitor v h OLV altaar in de kerk van Kiezegem (° *19/02/1703 ; k: 1687-1703)
Paulus Van Eijken – voorgesteld door de commanderij der order der Teutonen van Courcelles (° *19/12/1729 ; k: 1703-1729)
Petrus Pel
(° *22/05/1737 ; k: 1730-1737)
Arnoldus Schueremans
(° *22/05/1737 ; k: 1737-1761)
Walterus Van Grunderbeeck
(° *05/11/1787 ; k: 1762-1787)
Joannes D’hoye, deservitor
(° *
; k: 1787-1788 )
Georgius Henricus Hardiques
(° *15/07/1791 ; k: 1787-1791 )
Jacobus Fernandicus Flawinne
(°09/08/1760 *18/10/1842 ; k: 1791-1805 )
Leonardus Van Dionant - seculiere priester van Mechelen
(° * ; k: 1803-1806 )
Henricus Depreter - Oratiaan van Scherpenheuvel
(° * ; k: 1806-1810 )
Guilielmus Swillen (familie Anna Swillen x J De Bruyn)
(° * ; k: 1810-.. )
LudovicusTruyens - kapelaan / onderpastoor
(° * ; k: 1823 – 1842)
LudovicusTruyens
(° * ; k: 1843 - 1859)
Guillelmus Simons
(° * ; k: 1859 - 1873)
Josephus Benedictus Van Hinsberg
(° * ; k:1874-1879)
Augustinus Beuckeleers, later kanunnik abdij Grimbergen
(°23/05/1828 *22/08/1897 ; k: 1879 – 1897)
Augustinus Godefridus Andries
(° 1858 *12/05/1930 ; k: 1897-1904 )
Franscicus Van Der Schoor
(°31/08/1855 *25/11/1923 ; k: 1904-1913 )
Ludovicus Warnau
(°13/04/1874 *10/10/1926 ; k: 1914 - 1926 )
Jan Bruyndonx
(°19/9/1874 *04/03/1938 ; k: 1926 - 1938 )
Joannes Mues
(° * ; k:1938-1957 )
Emiel Saelen
(°22/06/1917 * ; k: 1958-1969)
Guillaume Vranken, later ook pastoor in Meensel
(° 17/02/1930 *15/01/2007 ; k: 1969 – 2007)
Paul D’havé , ook pastoor te Tielt ( Berg & St-Maarten) St-Winge en Houwaart.
(° ; k: 2007 – 2009)
Frans Van Aarschot, ook pastoor te Meensel
(° 20/12/1949
; k: 2009 – 2015)
…
Luc Claeys, diaken
(°
; 2016 )
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Pastoor Johannes Ghens was een religieus van de orde van St-Jan van Jeruzalem, de latere Orde van Malta. Deze
orde had hier het begevingsrecht in Kiezegem.
Hij leidde ook een liederlijk leven.. hij had bij zijn meid Maria Bolleberchs 3 of 4 kinderen verwekt. Hij werd ook beticht
van ‘herbergloperij’ en werd blijkbaar vele malen ‘beschonken’ gezien.
Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren:
“… Naar de reden waarom de provinciale commandeur van Chantraine na Ghens geen andere priester uit zijn orde
voor het patronaat te Kiezegem voorstelde, kan alleen maar geraden worden. Misschien door het tekort aan bekwame
kandidaten die bovendien de taal van de streek moesten beheersen. Het is zelfs zo dat er niet met zekerheid kan
achterhaald worden of de orde voor 1599 eigen onderdanen las pastoor naar Kiezegem afvaardigde; al wijzen bepaalde
tekenen wel in die richting… ”
de
“… De archieven bevatten heel wat bezwarend materiaal tegen Joannes Ghens bij aanvang van de 17 eeuw.
Ondanks de voorgeschreven celibataire levensstaat kon hij zich toch ‘verheugen’ op het vaderschap van enkele
kinderen. Hierover en ook over zijn onbeheerst drinken, legden op 12 en 13 december 1614, op verzoek van hun meier
Jan Goyens, 3 schepenen van de heerlijkheid Kiezegem onder eed van hun ambt hier ieder een afzonderlijke verklaring
af. Schepen Mathijs Moelemans verklaarde dat Maria Bollenbrechts, eens meid van deze pastoor, te Leuven ‘op de
heylige Geest poort’ gearresteerd werd wegens de geruchten dat zij van deze priester 4 of 5 kinderen ter wereld had
gebracht. Zijn verklaring werd door collega Jan Smeets bevestigd. Deze gewaagde echter meer algemeen van ‘enige’
kinderen. Zo ook volgens schepen Lenaert Pasteels.. ‘geprocreert ende gewonnen’ 3 of 4 kinderen. Hij had het
eveneens over ‘eene andere jonge dochter’ die als dienstmeisje bij de pachter van de pastoor gewerkt had, bij wie
Ghens een kind verwekt had. Over dit meisje repten de 2andere schepen evenwel niet…”
“… Ghijsbrecht Adriaens, ‘herbergier tot Kiesekom’, verktelde onder ede dat Ghens zich in zijn herberg ooit ao aan de
drank te buiten ging dat hij ter plaatse bleef logeren. Stas Sevenants, dienaar van de heerlijkheid Kiezegem, verhaalde
dat de pastoor een maand voordien, op het bruiloft van Mathijs Andries, in die mate beschonken was dat hij van de tafel
viel. Ghens gaf evenwel niet op, kroop terug recht en had als een echte smulpaap ‘anderwerff sitten eeten ende drinken
die gehelen nacht duer’. Deze declarant had zijn pastoor trouwens vaker ’s nachts moten ‘thuys lyden’. En dan was er
de
ook nog de verklaring van Mathijs Raymaeckers, 4 schepen, die de pastoor vaak ‘bij avont ende ontijden’ en wel
beschonken had horen thuis komen…”
“… Dat de gelovigen bij het begin van de eeuw weinig te biecht kwamen, werd door een zijdelings gegeven bevestigd:
de pastoor van Kiezegem (Ghens ?) die door zijn doofheid onbekwaam was fatsoenlijk de biecht te horen, nodigde
ongeveer tweemaal per jaar een vicarius uit die bereid was de biecht van zijn parochianen af te nemen…”
Ene Johannes Vandermeulen – Joannes Molanus – was pastoor Wersbeek van 1598 tot 1617. Rond 1600 heeft hij
ook Kiezegem bedient: ‘hij vluchtte niet voor de Geuzen, maar bediende ook nog Waenrode en Kiezegem, vooral ’s
nachts want overdag moest hij zich schuil houden.’
Valerius Verhaghen (Van Der Haegen) : “Na den dood of vertrek van pastoor Verjannius werd de zielzorg van Meensel
opgedragen aan Valrius Verhaghen die pastoor was te Kiesegem (vanaf 1621) en deservitor van Meensel. Reeds in
1627 was hij pastoor in Kiezegem en treed hij op als getuige bij de verklaringen betreffende tiendkwesties hoger
genoemd. Pastoor te Kiesegem vanaf 1621” , (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)
Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren: “…Van de Kiezegemse pastoors was niet alleen de al genoemde
Petrus van Hoebroeck tegelijkertijd boer, ook een voorganger van hem, Valerius Verhaeghen, overleden in 1645, moet
dat geweest zijn. Immers zijn oomzegger, een brutale soldaat, had er zich niet alleen mee tevreden gesteld de
voornaamste roerende goederen uit zijn sterfhuis weg te halen, ook het vee en het gedorste graan had hij zich al
toegeëigend…”
Joannes Traetsaert : “Zijn opvolger als pastoor te Kiesegem en deservitor te Meensel is Joannes Traetsaert. In het
oude register van overlijdens van de parochie Kiezegem (verloren gegaan bij den brand van ons gemeentehuis op 15-21944) stond: “a° 1659. 28 sept obiit festoque S.Michaelis sepultus est Din᷉us Joannes Traetsaert pbr. et pastor in
Kiesecom et deservitor in Meensel.” , (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)
Ter info: het klooster van Gempe bezat het begevingsrecht te Molenbeek gedurende vele jaren en zo stelde de priorin in
1644 Joannes Traetsaert in Molenbeek aan als pastoor.

www.meensel-kiezegem.be 25-08-2016

Pagina 2

Pastoor Lambertus Hermans had moeilijkheden met zijn parochianen .. hij was bemoeizuchtig en had een
onuitstaanbaar karaker en gedrag.
Hij heeft wel de verdienste voor het schrijven van ‘Conditie-boeck en Register der incompste van Taefel en kercke van
Kiesecom getrocken uijt den ouden register, anno 1663-1788. Iten die Innecompste van erfenissen, goederen en renten
etsa. soo vande pastorije, costerije ende beneficie van Onse L. Vrouwe van Kiezecom beneffens die goederen ende
profijten der pastorije van Meenselende beneficien aldaer.” De opmetingen van de onroerende goederen werden in het
jaar 1664 gedaan door G. Sibil, een gezworen Tiense landmeter, en dat in opdracht van deze pastoor.
“Het oude overlijdens-register vermelde 3 Dec 1684 “obiit Lambertus Hermans, pastor in Kiesecom et Meensel qui hic
praefiut viqiuti quinque annis et sepultus e in summo Choro ad cornu Evangelii in regione autiqui tabernaecili.” , (exhistoria, pastoor Sloots , Meensel)
Hij was ook bedienaar van de parochie van Meensel (1659-1665, 1670-1682).
Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren:
“… De parochianen van Kiezegem en die van Meensel, die hij ook bediende, hadden een geweldige hekel aan hem…
We vermoeden dat een pastoor zoals Lambertus Hermans bij verschillende parochianen geen welkome gast was en dat
hij dan ook maar liever thuis bleef. Deken Van den Bossche zag in 1671 in de uiterst slechte verhouding tussen deze
pastoor en zijn parochianen een reëel gevaar voor het eeuwige geluk van deze laatsten. Hij meende dat dezen wel eens
zouden kunnen verwaarlozen de pastoor bij te roepen wanneer één hunner in stervensnood verkeerde...”
“… Rond 1670 -71 werd er aangedrongen om een onderpastoor in dienst te nemen, om alzo het bineren (d.w.z. op
één dag tweemaal celebreren, i.c. in Kiezegem en in Meensel) tegen te gaan. Waar Lambertus Hermans tengevolge de
aanwerving van een kapelaan zijn toelating tot bineren verloor, bekwam de kapelaan ze juist wel, althans voor het geval
van de pastoor die een slechte gezondheid had en door ziekte verhinderd werd…”
“… De traditie om zich enkel op hoogdagen naar de biechtstoel en communiebank te begeven weerspiegelt zich ook
in een regeling die te Kiezegem nog ca 1681 in voege was. Daar nodige pastoor Hermans naar aanleiding van Kerstmis
en Pasen de kapucijnen van Tienen uit om hem bij het biecht horen te assisteren, ook la gebeurde dit ‘meerder tot
vrijjschhijt ende commoditijt der ingesetene als wel vanden heere pastoor, want die parochianen luttel int getal sijn’. Dit
houdt een impliciete bevestiging in van het feit dat, behalve op Pasen, tenminste ook op Kertsmis heel wat
Kiezegemnaren wensten te biechten en te communiceren…”

Ene Joannes Joachims wordt ook terloops vermeld als pastoor en deservitor van het O.L.Vrouw altaar in de kerk van
Kiezegem. Hij overleed op 8 juni 1666.

Adrianus de Neve (de Novo ?) was pastoor in de jaren 1685 - 1687. Hiervoor, in 1681 werd hij door de priorin van het
klooster van Gempe aangesteld als pastoor te Molenbeek.

Petrus van Hoeybroeck (Hoe(gh)broek) begon in juli of augustus 1687. Vanaf 1691 was hij ook bedienaar in Meensel.
Hij was er pastoor tot aan zijn dood op 19 februari 1703. Hij was hier ook deservitor van het O.L.Vrouw altaar.
Uit: Het dekenaat Diest (1599 – 1700) - Tony Morren: “…Petrus van Hoebroeck, pastoor van Kiezegem, was een
berucht jager geweets, maar ca 1697 had hij zich vgebeterd…Deze pastoor, die naast Kiezegem ook Meensel
bestuurde, werd als het ware gedwongen om zelf akkers aan zijn pastorie verbonden te labeuren. Voor deze arbeid
stelden zich geen landlieden ter beschikking…”

Paulus Van Eijken ligt begraven in de kerk. De grafsteen ligt in de vloer van de kerk, de bovenkant bedekt door het
linker zijaltaar. (Van Der Eycken ?). Hij werd blijkbaar voorgesteld door de commanderij der orde der Teutonen van
Courcelles.
“1 In eene verklaring betreffende de inkomsten van den pastoor van Kiesegem van 30 juni 1710 schrijft Jacobus De Man
landdeken van Diest dat de “bedieninge” van Meensel door den Aartsbisschop aan den Pastoor van Kiesegem werd
“gegond” opdat deze beter zou kunnen bestaan (arch. par.)
2 Het overlijdensregister van Kiezegem vermelde “obiit 19 december 1729 Paulus VanderEijken, hujus loci pastor et in
Meensel deservitor tempore 27 anno, jacetque in choro aute confessionate” , (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel – hij
schrijft hier VanderEijken)
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Ook pastoor Petrus Pel ligt begraven in de kerk. De grafsteen ligt in de vloer van de kerk, de bovenkant bedekt door het
rechter zijaltaar.
“Pastor in Kiesecom et Meensel. Het overlijdensregister van Kiesegem schreef “obiit 22 Maji 1737 sepultus in Choro” ,
(ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)

Ook volgende personen werden begraven in de kerk van Kiezegem, beide voor het O.L.V. altaar:

Elisabeth Mengens, + 23/12/16621

Lambertus Halle, + 18/03/1668
(Uit het parochieregisters Kiezegem)

Arnoldus Schueremans ‘bedankt’ in 1761
W.J.F.X. Van Grunderbeek: “Opnieuw wordt de Pastoor van Kiesegem belast met de zielzorg van Meensel. W.J.F.X.
Van Grunderbeek pastoor van Kiesegem sinds 1761 was deservitor van Meensel tot ‘festum Jo᷉es Baptistae 1787’. Hij
overleed 5 nov. 1787 en leed sinds 1786 aan verstandsverbijstering (ita R.G. Willems coadj.).
De parochie registers vermelden als zijne coadjutor: 1780 P.J.Gemin. – 1980 – 89 R.G. Willems. Deze werd tijdelijk
belast met de deservituur van Meensel n.l. 18 Juni 1787 – 28 Maart 1789 toen het deservitorschap van Meensel door
zijne Eminenetie werd opgedragen aan pastoor Clavers van Attenrode (arch. par. et Benef.). Eerw. Heer R.G. Willems
weder zijn coadjutor en bleef dit tot 1794.-“ ” , (ex-historia, pastoor Sloots , Meensel)
De parochie van Kiezegem werd ook tijdelijk verzorgd door een deservitor : Joannes D’hoye : aug 1787 – jan 1788
(parochierachief Meensel)
W.J.F.X. staat voor Walterus Josephus Franciscus Xaverius.
Uit “Quaestiones annui concursus Mechliniens – 1776 » :

Pastoor Georgius Henricus Hardiques werd geboren in Tienen. Hij was hier pastoor van 7 juni 1787 tot aan zijn dood
op 17 juli 1791.
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Pastoor Jacobus Ferdinandus Flawinne werd geboren in Tienen op 9 augustus 1760. Hij was eerst pastoor te
Neerhespen, daarna in Kiezegem van 1791 tot 1805. Van 1805 toto 1809 was hij pastoor te Wommersom. Vanaf 1809
was hij pastoor van het Begijnhof te Tienen. Op 1 januari 1818 gaf hij zijn ontslag, hij stierf op 18 oktober 1842.
Tijdens de volkstelling van 1796 wordt hij vermeld als Jacobus ‘Flauwin’. Barbe Kloots was zijn dienstmeid, 25 jaar oud,
afkomstig van O.L.V.-Tielt.
Uit: “De Brabantse folklore, nummers 161-164” :

Uit : “Histoire de la ville et des institutions de Tirlemont’’ - 1861 (p 145) :

Leonard Van Dionant was een seculiere priester van Mechelen.
Uit de ‘Geschiedenis der gemeente Neerlinter’, 1968

‘Le Mointeur Belge’ van 1854 : bij de pensionering van pastoor Ludovicus Truyens







Truyens (Louis) desservant à Kieseghem
Lieu de naissance : Thielt
Date de naissance : 6 juill. 1776
Date de la démission : 30 juin 1854
Cause de la sortie des fonctions : infirmités constantées par la commision des pensions à Bruxelles
Détail des services :
o Vicaire à Nieuwrode, du 22 janvier 1818 au 15 juillet 1823
o Chapelain à Kieseghem, du 15 juillet 1823 au 11 juillet 1842
o Desservant à Kieseghem, du 11 juillet 1842 au 30 juin 1854
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Uit « Almanach du clergé catholique romain des pays bas – 1826 » :

In ‘Journal historique et litteraire’ 1854-1855 : M Simons wordt verplaatst als pastoor naar Kiezegem in juni 1850
(verslaggeving dd 14 oktober 1850)
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Turnhout in het verleden en het heden: Volume ‘ 1905, vermeldt van pastoor Van Hinsberg :

Augustinus Joannes Beuckeleers

Uit ‘De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus’, G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

Dominicus Joannes Wouters

Uit ‘De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus’, G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.
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Augustinus Godefridus Andries

Uit ‘De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus’, G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

Franciscus Van Den Schoor

Uit ‘De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus’, G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

De grafsteen van pastoor Van Den Schoor staat ‘verborgen’ in een zijkamer links van de altaar :

TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN DEN EERWEERDEN HEER
FRANCISCUS VAN DEN SCHOOR
PASTOOR TE KIESEGHEM
GEBOREN TE GROBBENDONCK
DEN 13 AUGUSTUS 1855
GODVRUCHTIG OVERLEDEN TE KIESEGHEM
DEN 25 NOVEMBER 1913
RIP
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Marie-Joseph Emmanuel, Vincent, Louis Warnau

Uit ‘De bewerkte parochieregisters van Kiezegem St-Petrus’, G Vandenbosch & Archief van de abdij van Grimbergen.

TER NAGDEACHTENIS
VAN ZALIGER
DEN EERWAEDEN HEER
LUDOVICUS WARNAU
GEBOREN TE THIENEN
DEN 13 APRIL 1874
ALHIER PASTOOR
SINDS JANUARI 1914
EN ER SCHIELIJK OVERLEDEN
DEN 10 OCTOBER 1926
GENADIGE JEZUS
GEEF HEM DE EEUWIGE RUST

E.H. Warnau

en zijn grafopschrift

Over pastoor Warnau vertelde Petrus De Bruyn aan zijn zoon Jef : “.. .Deze pastoor was een echte franskiljon. Hij
kwam uit de Tiense bourgeoisie. Uit de gildevlag liet hij de Brabantse Leeuw (gele leeuw op zwarte achtergrond) snijden
omdat hij dit te Vlaams vond. Hij verkocht ook de helft van breuk van de gilde. …“

Jan Bruyndonx werd geboren te Heist-op-den-Berg op 19 september 1874 en is in Mechelen tot priester gewijd op
1 juni 1901. Voor hij naar Kiezegem kwam, was hij coadjutor in Roux-Miroir, onderpastoor in Reet en pastoor te
Begijnendijk.
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Jef De Bruyn: “…ik herken hem hoewel ik hem lang geleden – als kind - en dan eigenlijk niet zolang gekend heb. Hij
kwam thuis heel veel. Hij dronk dan dikwijls met onze pa en andere eventuele gasten mee ne Jack-op. Het was een
buitengewoon vriendelijke man, was zeer ernstig maar kon op tijd en stond ook eens hartelijk meelachen. Zo heeft
hij thuis eens een hele tijd meegedronken met en geluisterd naar de zotte praat van de biersteker van Winge, "Celle
Jack-op" die thuis wekelijks kwam leveren. Hij kon meeleven met gewone dagelijkse mensen.
Zijn zus Joke woonde bij hem, die noemde hem altijd "onze Wannes".
Een anekdote uit een boerenbondvergadering thuis in de zaal : In de jaren 30 had het communisme de macht
gegrepen in Rusland en dat was toen het grote nieuws, ook op de Boerenbondvergadering. Men vond het over het
algemeen een nogal erge gebeurtenis. Toch was er iemand in de vergadering die zei: "Ach, daar moet onze kop
toch niet zeer van doen, Moskou dat is ver van hier". Pastoor Bruyndonckx repliceerde wijselijk : "Nee, mijne vriend,
pas maar op, Moskou dat ligt hier buiten, vlak voor de deur". Dat typeerde de man echt zoals hij was.
Ook bij onze peter Louis De Bruyn kwam hij dikwijls. Zij donken dan samen ne goeie jenever of twee om hun
serieuze gesprekken kracht bij te zetten. Aan hem hebben wij ook te danken dat de kerktoren, na 15 jaar gekibbel
over kostprijs en toelagen, opnieuw opgebouwd werd.
Naar het schijnt is hij zeer onverwachts gestorven…”

E.H. Mues droog altijd zwarte handschoen aan zijn linkerhand. Hierover deden vele wilde verhalen de ronde. Het meest
aannemelijk lijkt dat hij deze handschoen droeg omdat zijn hand zou ontstoken zijn door het fijt (of panaritium, een
ernstiger ontsteking dan paronychia naar een ontsteking van de gehele vinger. Paronychia of nagelriemontsteking is een etterende
ontsteking in een vinger of teen).
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Pastoor Emiel Saelen .

E.H. Emiel Saelen ….

bij zijn zilveren priesterjubileum op 26 juli 1967

Zijn zus Madeleine Saelen woonde bij hem in. Zij verdronk zich in de beerput van de pastorij en ligt begraven op het
kerkhof.

Guilaume Vranken werd op 17 februari 1930 geboren te Boekhout en in Scheut tot priester gewijd op 4 augustus
1957. Hij vertrok naar de Filippijnen om er leraar en onderpastoor te zijn. Terug in Belgie, was hij eerst aalmoezenier
in het St-Vincentius kinderziekenhuis in Zelem. Vanaf 1969 was hij pastoor te Kiezegem. Vanaf 1988 was hij ook
pastoor in Meensel.
Na een ongelukkige val, overleed hij aan de gevolgen hiervan op 15 januari 2007.

4 juli 1984, met koning Boudewijn
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Paul D’havé is pastoor te Tielt ( Berg & St-Maarten) St-J-Winge en Houwaart.
Hij was ook enige tijd pastoor te Meensel en Kiezegem van 2007 tot 2009.

Foto F. Goyens

Pastoor Frans Van Aerschot werd geboren in Wezemaal in 1949. Op 8 juli 1978 werd hij tot priester gewijd en begon
als onderpastoor in Rillaar tot in 1988. Van 1980 tot 1985 was hij ook tegelijk pastoor in Houwaart.
In 1988 vertrok hij op missie naar Argentinië en bleef er tot in de zomer van 1995. Hij keerde terug naar België, hij werd
aangesteld als priester in Sint-Katharina-Lombeek en in Hekelgem (Affligem). Vanaf november 2000 werd hij pastoor
van Wommersom.
In 2007 vertrok hij opnieuw naar Argentinië. Omwille van gezondheidsproblemen keerde hij terug naar België en kwam
zo in Scherpenheuvel terecht. Hij sprong in waar het nodig was. Ook in andere parochies stak hij een handje toe.
Vanaf 2009 is Frans Van Aarschot pastoor te Meensel en Kiezegem. Hij verblijft in de pastorij van Kiezegem.
In Meensel wordt hij plechtig ingehaald op 4 juli 2009.
Op volgende foto zien we E.H. Van Aerschot in gesprek met de aartsbisschop Léonard in de sacristie op 5 augustus
2012, ter voorbereiding van de herdenkingsmis voor de oorlogsslachtoffers:

Foto Michaël Daenen

Pastoor Van Aerschot deed zijn laatste mis in Kiezegem op 22 maart 2015.

In een overgangsperiode worden de diensten geleid door verschillende pastoors; o.a. ook door deken Felix Van
Meerbergen.
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Vanaf september 2016 leid Luc Claeys, diaken, de gebedsdiensten in de parochies van Tielt-Winge, dus ook hier in
Kiezegem. Hij werd officieel aangesteld op 4 september tijdens de zondagsviering in de O-L-Vrouwekerk te Tielt. De
erediensten worden dan om de beurt in Meensel en Kiezegem gehouden.

Luc Claeys en deken Van Meerbergen, bloemenhulde 7 augustus 2016
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La Belgique ancienne et moderne: Arrondissement de Louvain. Canton de Glabbeek. Canton de Léau, Jules Tarlier , 1963



Quaestiones annui concursûs Mechliniensis ab anno 1745 ad 1776
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Archieven, abdij van Averbode
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