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Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (567) 
 

 

Lea Goethuys gaf  - een paar weken voor haar overlijden – deze foto nog mee. Met veel enthousiasme vertelde ze : “.. Dit 

is een foto van de missies in 1959. Ik heb deze foto gekocht van Janus, hij verbleef bij Maria van père (Maria Duerinckx-

Janssens). Janus had hier foto’s van genomen en verkocht die in de winkel van Maria.  

De missies, dat was 11 dagen elke avond bidden in de kerk. De laatste zondag was er dan een processie. Er kwamen 

dan altijd paters om te bidden en te preken..” 

 

 
 

De toen 27-jarige – broer van Lea - Frans Goethuys gaat fier voorop met paard en kar. Op de kar staan Jean Lambrechts 

en Richard Janssens. Een pater Passionist volgt langs de kar. 

 

De rij jongens, volgens Frans : Romain Schotsmans als eerste, ?, Gaston Vuchelen, Fons Vuchelen en Prosper Spèr van 

Sus Morren. 

 

 

Op de kar lag het kruis met Christus. De stoet werd 

voorafgegaan met de andere boerenpaarden van het 

dorp.  

De stoet gaat hier over de kasseien in de Binkomstraat, op 

het T-punt met de Kapellekensweg.  

De elektriciteitskabine stond er toen al.. toen graasden de 

koeien er nog op hun gemak op de wei van Messuër..  
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Hier passeert de processie voorbij de kleuterschool, de voortuin van de koster zag er toen ook anders uit, Sylvie van 

Morren staat achter de haag te kijken... en de wei met de gril, daar bouwden Frans en Lea Claes-Goethys later hun huis. 

Bemerk ook achteraan het Boerenhof.. of toen nog de varkenstallen. Sommigen zullen zeker hun (groot)moeder 

herkennen in de rij..  

 

 
 

 

 

Meestal kamen er dan twee paters passionisten preken en bidden 

in de parochies. 

Lees zeker ook : ‘De Volksmissies van de Paters-Passionisten’ 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Passionisten
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De pater-passionist is duidelijk te herkennen met het Heilig Hart op zijn kledij. De garde Maurice Vuchelen leidde alles in 

goede banen. Bij de flambiedragers herkennen we Livinus Vandegaer. Tussen de BJB jongens : Gustaaf Duerinckx, 

Frans Lambrechts, Jos Timmermans, Roger Vuchelen, Frans Vanroelen, ene van Schotsmans, … 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

 

http://www.meensel-kiezegem.be/

