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PRIESTERS EN KLOOSTERLINGEN VAN RUMST SINT-PIETER
De drie stichtende leden van Rumesta brachten in 1986 onder deze titel – hun vierde uitgave –
een overzicht van alle priesters en mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen, die geboren en/of
opgegroeid waren in de parochie Rumst Sint-Pieter (1).
Op de pagina’s 49 en 50 worden nog elf priesters en paters vermeld, die op dat ogenblik
meestal gepensioneerd, nog in leven waren. Meer dan 25 jaar later is alleen de jongste onder
hen nog onder ons.
Verder werd ook een korte biografie opgenomen van pater Albert Geysemans.
Priesters
JACOBS Lodewijk ° Rumst 10.10.1910, + Boechout 30.7.1987, Priester van het bisdom
Antwerpen
Hij werd te Rumst geboren op 10 oktober 1910 als jongste zoon van Victor Jacobs en
Maria Josepha Goeyers. Hij werd priester gewijd te Mechelen op 24 februari 1935 en
werd op 28 februari benoemd tot parochievicaris of onderpastoor in Deurne, SintFredegandus. Na de oorlog, op 12 oktober 1945 werd hij benoemd tot bestuurder bij
de Sociale Werken van Antwerpen. Op 1 maart 1953 werd hij benoemd tot pastoor van
de Sint-Catharinaparochie op het Kiel (Antwerpen). Vanaf 30 mei 1970 was hij pastoor
van de Sint-Jozefsparochie aan de Liersesteenweg te Mortsel. Hij ging op 73-jarige
leeftijd op pensioen als pastoor en werd aalmoezenier in het Rust- en
Verzorgingstehuis Sint-Mathildis te Boechout vanaf 31 januari 1983. Hij overleed
onverwacht te Boechout op 30 juli 1987. Zijn uitvaart had plaats op donderdag 6
augustus om 10 uur in de Sint-Jozefskerk te Mortsel. Hij schonk zijn lichaam aan de
universiteit.
VERBERCKT Lieven ° Maldegem 7.6.1912, + Wervik 24.3.1999
Hij werd te Maldegem geboren op 7 juni 1912 als zoon van Kamiel Verberckt en Emma
Veys. Zijn vader werkte in staatsdienst wat betekende dat het gezin vaak moest
verhuizen. Zo deed hij zijn humaniora in een college in ‘bachten de kuppe’. Na de dood
van zijn vader kwam zijn moeder naar Rumst en het gezin woonde in één van de
tramhuizen in de Kerkstraat.
Hij werd gewijd op 15 juni 1935. Aansluitend werd hij op 23 augustus 1935 benoemd
tot leraar aan het Sint-Gummaruscollege te Lier. Hij stichtte daar de scoutsgroep SintGummarus. Op 4 oktober 1945 werd hij benoemd als godsdienstleraar aan de
Rijksmiddelbare meisjesschool in dezelfde stad en hij bleef daar tot 31 augustus 1972.
Hij werd op 1 november 1962 tevens benoemd tot leraar en godsdienstleraar aan het
Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen te Mechelen. Wegens
gezichtsproblemen ging hij in het najaar van 1972 in Wervik wonen – waarvan zijn
moeder afkomstig was – en hij overleed er op 24 maart 1999 in het RVT ‘Mater
Amabilis’.
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Hij was een begenadigd auteur en publiceerde verschillende boekjes en artikels in
tijdschriften. Hij was ook betrokken bij de scoutsfilm ‘Mijn hoed die had vier deuken’,
naar een bekend lied.
Zijn uitvaart had plaats op 30 maart 1999 om 11 uur in de Sint-Medarduskerk te
Wervik. Zijn lichaam werd te ruste gelegd op de begraafplaats ‘Mechelpoort’ te Lier.
TOBBACK Frans ° Rumst 25.12.1915, + Duffel 18.6.1995
Hij was het vierde kind van steenbakker Victor Tobback en Maria Paulina ‘Jeanne’ De
Winter en werd geboren op Kerstdag 25 december 1915. Hij studeerde aan het SintJan Berchmanscollege te Antwerpen en was in Rumst actief in scouting. Hij werd gewijd
op 27 april 1942 en werd parochievicaris, dus onderpastoor, in de Sint-Jozefsparochie
te Anderlecht (Veeweide) op 21 juli 1942. Op 25 augustus 1946 werd hij pastoor van
de Sint-Jozefsparochie te Jette-Dielegem, waar hij in de zestiger jaren een moderne
kerk van architect Dessauvage bouwde. Op 31 mei 1975 werd hij benoemd voor de
Nederlandstalige pastoraal in Jette, en dus ook in de parochies Onze-Lieve-Vrouw en
Sint-Pieter te Jette. Daarin werd hij opgevolgd door pater Jean-Paul Guilliams van de
abdij van Grimbergen. Hij ging op rust vanaf 1 januari 1986 en nam zijn intrek bij zus
Anna en schoonbroer Gustaaf Callebaut.
Hij overleed in het ziekenhuis te Duffel op 18 juni 1995 na een korte ziekte en werd
begraven op het kerkhof te Rumst. Zijn uitvaart op 25 juni 1995 werd voorgegaan door
toenmalig deken en Rumstenaar Walter De Winter.
GEYSEMANS Albert ° O.-L.-Vrouw Waver 27.5.1915, + St.-Lambrechts-Woluwe 28.4.1982,
Passionist
Passionist
Hij is geboren op 27 mei 1915 als zoon van Corneel en Joanna Van der Auwera. In zijn
jeugd werkte hij verscheidene jaren op de steenfabrieken te Rumst, waarheen het
gezin Geysemans uitgeweken was. Als late roeping ging hij Latijn leren te Kortrijk bij de
paters Passionisten. Hij werd priester gewijd te Leuven op 24 augustus 1948. Op 29
augustus 1948 heeft hij zijn eremis opgedragen in de kerk van Rumst. Hij vertrok op 1
november 1949 naar de missie in Belgisch-Congo, waar hij verbleef tot 1974. Hij
overleed te Sint-Lambrechts-Woluwe op 28 april 1982.
BAL Jan ‘John’ ° Nunspeet (NL) 14.12.1916, + Diest 29.6.1989, Priester van het Aartsbisdom
Johan Bal werd op 14 februari 1916 geboren in het vluchtelingenkamp van NunspeetErmelo (Gelderland), waar het gezin Corneel Bal – Fleurackers tijdens de Eerste
Wereldoorlog verbleef, nadat ze uit België waren gevlucht. Door toedoen van pastoor
Verheyden kon John gaan studeren aan het college te Boom en het klein seminarie te
Mechelen. Op 25 juli 1941 werd hij priester gewijd. Hij was van 1941 tot 1965 leraar
aan het O.-L.-Vrouwcollege te Vilvoorde en van 1965 tot 1980 aan het SintLutgardislyceum te Scherpenheuvel. Zijn hoofdvak was wiskunde. Daarna was hij
rector van de zusters Ursulinen te Scherpenheuvel, waar hij ook verbleef omwille van
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zijn zwakke gezondheid. Hij overleed op 24 juni 1989 na een kort verblijf in het
ziekenhuis van Diest.
CUYPERS Louis ° Rumst 15.2.1916, + Rillaar 15.9.1999, Missionaris van het Heilig Hart
Hij werd als oudste zoon en derde kind op 15 februari 1916 te Rumst geboren in het
gezin van Calixt Cuypers en Joanna Angelina Jacobs. Het gezin Cuypers, afkomstig uit
Rumst, verbleef enige tijd aan de Hoveniersstraat (Vosberg) en vertrok in 1926 naar
Kontich. Louis studeerde aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen. Na zijn studies
trad hij in bij de Missionarissen van het Heilig Hart. Hij werd geprofest te Bree op 21
september 1935 en priester gewijd te Limoges in Frankrijk op 11 augustus 1940. Hij
was van 1942 tot 1957 missionaris in Congo. In 1961 promoveerde hij tot doctor in
Kerkelijk Recht te Leuven en werd daarin docent aan de Leuvense universiteit tot 1984.
Hij was tevens godsdienstleraar te Heverlee (1961-1976) en vervolgens aalmoezenier
te Lovenjoel (1976-1989). In zijn laatste jaren was hij vaak biechtvader in het klooster
van de Missiezusters te Rumst. Hij overleed te Rillaar op 15 september 1999. Zijn
lichaam werd bijgezet op de begraafplaats van de congregatie te Heverlee.
HEPS Leo ° Rumst 6.6.1919, + Geel 27.9.1994, Priester van het bisdom Antwerpen
Hij werd te Rumst geboren op 6 juni 1919 als vijfde kind van Gustaaf Heps,
gareelmaker, en Antonia Catharina Heeman. Na zijn humaniora te Boom en zijn
priesterstudies te Mechelen werd hij te Mechelen op 3 juni 1944 priester gewijd door
kardinaal Van Roey.
Hij was leraar aan het Sint-Aloysiuscollege te Geel vanaf 11 oktober 1944. Daar was hij
verbonden aan de scoutsgroep Sint-Aloysius 10de Kempen. Hij overleed er op 27
september 1994, kort na de viering van zijn gouden priesterjubileum. Zijn uitvaart had
plaats op 5 oktober 1994 om 11.15 u. in de Sint-Amandskerk te Geel.
In het Nieuwsblad van Geel van 17 mei 2013 stond volgende bijdrage (met foto): “Leon
Heps (1919-1994) werd door wijlen Peter Kauwenberghs ooit omschreven als ‘de
outlaw’ van het collegepriestersgilde. Heps was alleszins een figuur die Geel een stukje
moderner maakte in de tijd voor het zg. Rijke Roomse Leven. Hij kwam hier vlak na de
oorlog aan en was al meteen één van de grote dirigenten van de feesten n.a.v. 500 jaar
college. Hij stichtte ook de Sint-Aloysiusscouts. We hebben uit een videofragment van
Leon Heps een stukje speech opgepikt, die hij ooit uitsprak in de Gasthuishoeve, toen
het boek ’50 jaar Sint Aloysiusscouts’ van Karel Swolfs en Luc Vandecruys gelanceerd
werd. Hij deed dat met erg veel intonatie in zijn stem en stopte op strategische
momenten. Hier legt hij haarfijn uit hoe de Sint-Aloysiusscouts ontstonden.”
SWENDEN Karel ° Rumst 23.11.1920, + Rumst 10.11.2012, Priester van het Aartsbisdom
Hij was de oudste zoon van steenbakker Achiel Swenden en Gabrielle Janssens en werd
op 23 november 1920 geboren op het einde van de Veerstraat in Rumst. Later vestigde
het gezin Swenden zich aan het einde van de Kerkstraat op de hoek met de Kruislei.
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Karel werd gewijd op 10 april 1944. Hij was leraar aan de Normaalschool te Tienen van
30 augustus 1947 tot 30 september 1977. Hij keerde toen terug naar Rumst. Hier was
hij meewerkend priester in de parochie Rumst Sint-Pieter en sporadisch ook in
buurkerken.
Hij was lid van de twintigers – Rumstenaren die in 1920 geboren waren – en van daar
uit stichtend lid van Rumesta. Vanaf het begin en tot op hoge leeftijd was hij erg actief
in Rumesta. Hij leverde talrijke bijdragen voor het jaarboek. Hij was tevens
medewerker aan het Nationaal Biografisch Woordenboek. Uit zijn nalatenschap is veel
materiaal aan Rumesta overhandigd.
Naar aanleiding van zijn 90e verjaardag, tevens de 25e verjaardag van de vereniging,
werd door de Geschiedkundige Kring Rumesta hem een ‘Liber Amicorum’ aangeboden,
met een overzicht van zijn eigen publicaties (in de jaarboeken) bij Rumesta, aangevuld
met bijdragen over thema’s die zijn belangstelling genoten.
Hij overleed te Rumst op 10 november 2012. Zijn uitvaart had onder grote
belangstelling plaats in de Sint-Pieterskerk aldaar. Hij werd begraven op de
gemeentelijke begraafplaats te Rumst.
VERBRUGGEN Edmond ° Rumst 15.3.1925, + Halle 1.12.2013, Missionaris van Scheut
Hij werd te Rumst geboren op 15 maart 1925, zoon van Peer en Leonie Van den Bosch.
Hij trad in bij de Missionarissen van Scheut in 1945 en werd priester gewijd op 29 juli
1951. Hij vertrok naar Congo, naar het Kasaigebied, in maart 1952, en was er tot 1990
werkzaam op verschillende missieposten. Hij kwam op rust in Kessel-Lo en werd
tevens aalmoezenier van de Zusters van de Jacht tot 2005. Sinds 2010 was hij op rust
in het missiehuis in Scheut (Zuun, Sint-Pieters-Leeuw). Hij overleed te Halle op 1
december 2013.
MARIVOET Gabriël ° Rumst 4.7.1929, + Groot-Bijgaarden 4.4.2005, Priester van het
Aartsbisdom
Aartsbisdom
Hij was het jongste van de dertien kinderen van Frans en Louisa Lauwers en werd
geboren in de Morenhoek op de Vosberg. In navolging van zijn zussen Mit en Rosa en
zijn broers Michel en Fons, koos hij ook voor een religieuze levensweg. Na zijn
middelbare school in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Boom ging hij naar het
seminarie. Op 25 april 1954 werd hij priester gewijd. Zijn eremis hield hij in de kerk van
de Vosberg.
Hij werd onderpastoor in Onze-Lieve-Vrouw Tielt in het Hageland vanaf 30 april 1954
en daarna in Sint-Amandus, Sint-Amands vanaf 18 februari 1958 op het adres Kaai 29.
Later werd hij hulpaalmoezenier voor de christelijke sociale arbeidersactie in VlaamsBrabant van 20 februari 1964 tot 31 juli 1994. Op 65-jarige leeftijd nam hij omwille van
zijn niet al te sterke gezondheid ontslag maar hij bleef wel beschikbaar voor de
pastoraal. Hij vond bij zijn zus Jette op de Vosberg een thuishaven en ging in de
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parochie daar regelmatig voor in de zondagse eucharistie, in het bijzonder bij de
kerkelijke hoogdagen. Hij overleed onverwacht in zijn appartement in GrootBijgaarden op 4 april 2005. Zijn uitvaart had onder grote belangstelling plaats in de kerk
van de Vosberg. In één van de toespraken werd hij – ook omwille van zijn kleine
gestalte – de ‘kleine Cardijn’ genoemd. Hij ligt begraven op de gemeentelijke
begraafplaats van Rumst.
HEYLEN Robert ° Rumst 1.9.1935, + Leuven 11.4.2015, Missionaris van Scheut
Pater Robert Heylen werd geboren te Rumst op 1 september 1935. Hij legde zijn
religieuze geloften af te Zuun op 8 september 1958 en werd priester gewijd te Scheut
op 4 augustus 1963. Hij was missionaris in Lisala in Congo van 1965 tot 1999. Vanaf
1999 was hij vicerector in het huis van Scheut te Leuven tot 2008. Van 1999 tot 2006
was hij aalmoezenier te Melsbroek en vervolgens in Nossegem tot aan zijn overlijden.
Hij overleed in de Palliatieve zorgeenheid van het UZ Leuven, campus Sint-Pieter, op
11 april 2015. Vanaf 2004 was hij voorganger in de zondagsvieringen (3e en 4e zondag
van de maand) in de parochie Vosberg en na 2010 ook in zijn geboortedorp, Rumst
Sint-Pieter. De uitvaart had plaats in de kapel van de Zusters van de Jacht te Kessel-Lo,
die te klein bleek voor de aanwezige familie, de confraters en de vele vrienden en
kennissen uit Nossegem en de beide parochies van Rumst.
DE WINTER Walter ° Rumst 4.4.1940, Priester van het bisdom Antwerpen
Hij werd op 4 april 1940 geboren als oudste kind van Jules De Winter en Philomena
Lambrechts. Hij volgde middelbaar onderwijs in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Boom
en ging vervolgens naar het seminarie. Op 25 juni 1965 werd hij priester gewijd door
mgr. Jules-Victor Daem. Eerst was hij onderpastoor in Hemiksem. Vanaf 1 juli 1972
werd hij proost van sociale werken voor het ACW in het arrondissement Mechelen,
aalmoezenier van de jongenstehuizen Ivo Cornelis en proost van KVG-jongeren. Op 5
maart 1982 werd hij ziekenhuispastor in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen en
op 9 december 1984 werd hij de opvolger van E.H. Marcel Van Damme als pastoor van
Niel. Hij werd ook streekvicaris voor de streek Rupel-Nete vanaf 10 oktober 1991 en
op 22 juni 1999 werd hij streekvicaris voor heel de regio Zuid van het bisdom. Op 1 juli
2000 werd hij door mgr. Van den Berghe benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de
territoriale pastoraal, zeg maar bevoegd voor de parochies en dekenaten, en voor de
jeugdpastoraal in het bisdom. Hij is de auteur van het bisschoppelijk decreet van 15
november 2004, waarbij de parochies in het bisdom werden heringedeeld in vijf
dekenaten (tevoren 32) en 48 federaties. Eén van die federaties werd gevormd door
Niel, Schelle en Hemiksem, waarvan hijzelf tot moderator werd benoemd. Een jaar na
het aantreden van mgr. Bonny in 2009 werd hij als bisschoppelijk vicaris opgevolgd
door vicaris Wim Selderslaghs. Op de leeftijd van 75 jaar diende hij zijn ontslag in als
moderator van de priesterequipe voor de parochies van Niel-Schelle-Hemiksem. Onder
mgr. Bonny werd o.a. ten gevolge van de inmiddels verregaande secularisatie en de
sterke afname van het aantal beschikbare priesters, de indeling volgens federaties –
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volgens het bisschoppelijk decreet van 22 oktober 2014 – hervormd naar pastorale
eenheden. Op 27 november 2015 werd de pastorale eenheid ‘Sint-Bernardus’ erkend,
die de volledige pastoraal binnen de gemeenten Niel, Schelle en Hemiksem inricht. Hij
bleef meewerkend priester in die pastorale eenheid. Op 28 juni 2015 vierde Walter De
Winter met een ruime schare aan familie en bekenden zijn gouden priesterjubileum in
de kerk van Niel. Hij is ook kanunnik in het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van de OnzeLieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen.
Broeders
MARIVOET Michel ° Rumst 7.12.1922, + Liedekerke 24.6.2008, Broeder van Sint-Gabriël
Hij werd geboren te Rumst op 7 december 1922 als tiende kind van Frans en van Louisa
Lauwers, in het ouderlijk huis aan de Morenhoek op de Vosberg. Hij koos zoals zijn
oudere zussen Mit en Rosa voor een religieuze levensweg, trad in bij de Broeders van
het Christelijk Onderwijs van Sint-Gabriël en legde zijn eeuwige professie af op 8
augustus 1946. Na een gevarieerde loopbaan in het klooster en het SintGabriëlinstituut in Boechout, ging hij op rust in het hoofdhuis te Liedekerke. Hij
overleed aldaar in het ziekenhuis op 24 juni 2008. Zijn uitvaart had plaats door in de
kapel van het hoofdhuis van de congregatie in Liedekerke.
MARIVOET Alfons ° Rumst 27.11.1925, + Boechout 7.2.2017, Broeder van Sint-Gabriël
Hij werd geboren te Rumst op 27 november 1925 als twaalfde kind van Frans en van
Louisa Lauwers. Zijn ouders baatten een landbouwbedrijf uit aan de Morenhoek op de
Vosberg. Zoals zijn oudere zussen Mit en Rosa en zijn broer Michel koos hij voor een
religieuze levensweg en volgde zijn broer door ook in te treden bij de Broeders van het
Christelijk Onderwijs van Sint-Gabriël. Via scholen in Liedekerke, Peruwelz en ’sGravenbrakel bereidde hij zich voor op een taak als onderwijzer-opvoeder. Hij legde
zijn eeuwige professie af op 15 augustus 1949. Hij studeerde en haalde een
getuigschrift Godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Hij was eerst werkzaam in
Lontzen en daarna in Etterbeek. Hij stond in het onderwijs in Liedekerke, waar hij ook
provinciaal overste werd van 1974 tot 1986. Hij was tevens voorzitter van de
Inrichtende Macht van de Sint-Gabriëlscholen. Na zijn oppensioenstelling keerde hij
terug naar Boechout waar hij als voorzitter van de Inrichtende Macht aldaar een
nieuwe impuls gaf aan het Sint-Gabriëlinstituut. Op hoge leeftijd werd hij opgenomen
in het WZC Sint-Mathildis te Boechout, Sportveldstraat 25. Daar overleed hij op
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7 februari 2017. Hij werd begraven op 14 februari op de begraafplaats van Boechout
aan de Hovesteenweg, na de uitvaart in de Sint-Bavokerk aldaar.

Na de publicatie van het artikel in 1986 zijn er nog wel enkele personen die theologische
studies hebben aangevat, in het perspectief van een religieus leven, maar ze hebben
deze niet voleindigd. (2)
Vele inlichtingen uit dit artikel komen uit de nalatenschap van E.H. Karel Swenden.

(1) Priesters en kloosterlingen die omwille van hun geboorteplaats (ouderlijk huis) aan de
parochie Rumst, Heilige Familie, Vosberg-Lazernij, kunnen toegewezen worden, zijn
ook in deze publicatie opgenomen. De parochie Vosberg-Lazernij werd immers pas in
1960 opgericht. Daarvoor ging het vanaf 1930 om een wijkkapel en vanaf 1948 om een
kapelanie onder de parochie Rumst Sint-Pieter.
(2) Eén persoon heeft deze studies wel voltooid en is effectief ingetreden, maar hij is
intussen uitgetreden. Om privacyredenen zijn over deze persoon geen gegevens
opgenomen.

Harry van Hooydonk

