
VII.A.07.    DE GEESTELIJKHEID 
 
 
a. De Pastoors 
 
 
Winandus-Hendrik Vaes 1822 - 1867 
--------------------------------- 
 
Gedoopt te Grote-Spouwen op 23 april 1796 als zoon van Joannes 
Vaes en Maria Prenten. 
 
Na zijn priesterwijding op 13 aug. 1820 door Mgr. de Méan, werd  
hij op 25 aug. reeds kapelaan te Zepperen. Twee jaar later, op 
21 aug. 1822, kwam hij als pastoor naar Brustem. 
 
Hij werd voorzitter van het nieuwe Weldadigheidsbureau op 15 
feb 1823, ving de eerste moeilijkheden goed op maar gaf zijn 
ontslag op 19 dec. 1836. Tien jaar later werd hij opnieuw 
voorzitter en bleef dit tot aan zijn overlijden op 13 aug. 1867 
(71j). 
 
Hij was 45 jaar zielenherder, verbouwde de kerk en kende 
tijdens zijn lange ambtsperiode vijf Brustemse burgemeesters: 
Ludovicus de Stappers, Lambert Monville, Bartholomé Moria, 
Marcel Goffin en Willem-Peter Poelmans. 
 
Pastoor Vaes was ook de eerste pastoor te Brustem die geen 
norbertijn van Averbode was. Hij werd er begraven, rechts van 
de kerk, die hij had laten vergroten (dicht bij de monstrans in 
de muur). Zijn grafsteen staat nu tegen de pastoriemuur. 
 
 
Jean-Ludovicus Blavier 1867 - 1895 
---------------------------------- 
 
Gedoopt te Overwinden op 05 mei 1817 als zoon van Arnold 
Blavier en Marie-Catharina Huysecom. 
 
In 1844 werd hij priester gewijd. In 1859 werd hij pastoor te 
Broekom en in 1867 kwam hij naar Brustem tot juli 1895. Na een 
pastoraat van 28 jaar werd hij rector in het Bertiliagesticht 
op Kapelhof, dat hij had helpen oprichten. Hij was het die het 
onderwijs voor meisjes toevertrouwde aan de zusters ursulinen 
in 1880. 
 
Twee klokken liet hij hergieten: Christina en Laurentius-Maria. 
Ook deze pastoor was voorzitter van het Weldadigheidsbureau 
sedert 01 okt. 1875. Onder zijn bewind werd de Eucheriuskapel 
grondig gerestaureerd. 
 
Hij stierf op Kapelhof op 26 jan. 1897, maar werd te Rumsdorp 
(Landen) begraven. Op zijn grafsteen, naast de ingang, werd als 
overlijdensdatum 20 januari 1897 vermeld. 
 
In de ‘Gazette van Sint-Truiden’ verscheen op zaterdag 30 jan. 
1897 volgend bericht: 



 
‘Dinsdag overleed, voorzien van de laatste HH. Sacramenten de 
eerwaarde heer Blavier. De overledene was gedurende 28 jaar 
pastoor van onze parochie, welke hij met veel ijver bestierde. 
Hij was een bekwaam en godsvruchtige priester, behartigde het 
welzijn van al zijne parochianen, en besteedde veel zorg aan 
onderhoud en versiering van kerk en kapel. Ouderdom en zieke- 
lijkheid dwongen hem anderhalf jaar geleden, zijn ontslag te 
nemen. Het ambt van voorzitter van het Armbestuur bleef hij tot 
het einde waarnemen en bewees aldus danig uitstekende diensten. 
Hij was geboren te Overwinden den 5 Mei 1817 en bereikte den 
gezegende ouderdom van omtrent 80 jaren. Zijn aandenken zal een 
zegening blijven bij zijn vroegere parochianen’. 
 
 
Petrus-Jan Dols 1895 - 1900 
--------------------------- 
 
Gedoopt te Munstergeleen in Nederland, tussen Sittard en 
Geleen, op 01 nov. 1854. 
 
Hij werd eerst pastoor te Gothem en te Boorsem (Maasmechelen). 
Op 10 aug. 1895 kwam hij naar Brustem. 
 
Hij en zijn kapelaan Petrus-Franciscus Raeymaekers (1895-1908) 
waren de stichters van de Boerengilde te Brustem in 1896.  
 
Het was een vroom priester met veel toewijding voor zijn 
parochie. Op 23 okt. 1900 werd hij deken te Hamont. Daarna ging 
hij op rust in 's Gravenvoeren. 
 
 
Emilius-Laurentius Spaas 1900 - 1923 
------------------------------------- 
 
Gedoopt te Hamont op 10 aug. 1854. Na zijn priesterwijding te 
Luik in 1879, werd hij eerst kapelaan te Millen en Sint-Trui-
den, daarna pastoor te Wange en Herderen. Op 23 okt. 1900 kwam 
hij  
naar Brustem. 
 
Hij was gedurende 23 jaar lang een groot weldoener voor zijn 
parochianen.  
 
In 1923 op 28 aug. overleed hij in de pastorie in de leeftijd 
van 69 jaar en werd er begraven, rechts naast de kerk aan de 
monstrans in de muur. Zijn grafsteen staat nu tegen de 
pastoriemuur. 
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b. De Kapelaans 
 
 
J. Neuteleers 1831 - 
------------------------- 
Hij kwam naar Brustem op 01 febr. 1831. 
 
Jan-Walter Daenen 1844 - 1855 
------------------------------ 
Hij werd gedoopt te Bilzen op 11 juli 1817. 
Op 06 april 1845 werd Jan-Walter Daenen ‘kappelaan deezer 
gemeente’ gekozen als lid van de kerkfabriek en als kerkmeester 
i.v.v. de overleden 75-jarige koster Jean Berebrouckx. Hij 
hield zich vooral bezig met de verbouwing van de parochiekerk 
vanaf 1852. 
 
Cuvelier 1855 - 1862 
-------------------- 
Hij had als ‘traktement’ 137,50 F per trimester. 
 
Marcel P. Vreven 1862 - 1867  
-------------------------- 
Hij kwam naar Brustem in oktober 1862 en hielp de kapelanie in 
orde brengen. In augustus 1867 was hij nog actief bij een doop 
en een huwelijk. 
 
Joseph Coenen   1866     
-------------------- 
Rector te Brustem in 1866. 
 
Paquay 
-------------------- 
 
----------
------ 
Op 06 juli 
1886 
overleed te Brustem Martinus Vanden Hove uit St-Truiden,  
weduwnaar van Isabella Heckelers. Hij was de vader van de 
Brustemse vicarius en werd in Schurhoven begraven. 
                                                  
Joseph Grouwels       - 1894 
----------------------------- 
Gedoopt te Herk-de-Stad op 15.03.1851. Hij woonde in de Kapel-
steeg 27bis, naast het klooster en vertrok naar Kortenbos op 
01.06.1894. 
Zijn meid Maria-Theresia Pollers, Zolder 1832, volgde hem naar 
Kortenbos. 
 
 
Georgius-Joannes De Booy 1894 - 1895 
------------------------------------ 
Deze Nederlandse priester, 's Hertogenbosch 05.07.1869, werd 
wel gedomicileerd in Kapelsteeg 27bis, maar verbleef veel in 

Vanden Hove 1886 
---------------- 
  



Molenbeek. Hij kon buitengewoon mooi zingen en lokte hierdoor 
veel parochianen naar de hoogmis. 
 
Hij huwde met een meisje uit Brustem en vestigde zich in Ne- 
derland. De zanger Hans De Booy is een nakomeling. 
 
Petrus-Franciscus Ramaekers 1895 - 1908 
--------------------------------------- 
Gedoopt te Kerkhoven (Lommel) op 18 mei 1870. Hij ontving de 
priesterwijding te Luik op 12.06.1895. Datzelfde jaar kwam hij 
naar Brustem waar hij op 22 juli 1896 aanwezig was. Hij 
stichtte er de Boerengilde in 1896. Hij werkte er dertien jaar 
samen met drie opeenvolgende pastoors: Blavier, Dols en Spaas. 
In 1904 woonde hij op Kapelhof in de kapelanie. 
 
In 1946 werd een herinneringsplaat ingehuldigd door gouverneur 
Verwilghen: ‘Herinnering aan het Gouden Jubileum der Boeren-
gilde Brustem-Ordingen 1896-1946 en Zalige Nagedachtenis aan 
haar Stichter E.H.Ramaekers kapelaan te Brustem van 1895 tot 
1908. De dankbare Gildebroeders’. 
 
In 1900 verdiende een pastoor 1.200 F en een onderpastoor 800 
F. 
 
In 1909 werd hij pastoor-stichter van de parochie Stal-Koersel. 
Daar ging hij op rust en overleed te Kerkhoven op 08.07.1939. 
 
Daniel-Alfons Van Heyst 1910 - 1921 
------------------------------------ 
Gedoopt te Beringen op 08 nov. 1887, priester gewijd te Luik op 
12 juli 1903. Vicaris te Gruitrode in 1903, te Brustem in 1910. 
Hij woonde op Kapelhof nr.1 met zijn zuster Maria-Emerentia Van 
Heyst.  
 
Hij was een familielid van priester Cuppens en was zeer op-
vliegend van aard. 
 
In 1921 werd hij pastoor te Jesseren. Hij overleed op 10 juni 
1948. 
 
 
 
 
 
 
 
Bron. 
01.-R.A.H.-Gemeente Brustem-Parochie nr.58. 
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c. De Priesters 
 
 
Willem Vanderbemden.- Br.30.05.1801-+21.08.1870. 
------------------- 
 
Hij was de zoon van herbergier en varkenskoopman Pieter Van-
derbemden, 1765-+1839 en Anna-Maria Schoofs, 1779-+1865. Zij 
woonden op de Dorpsesteenweg naast de Kapelsteeg. 
 
Langs vaderszijde was hij de kleinzoon van Franciscus Vander-
bemden, Br.1727 en Johanna-Catharina Claes, Hoepertingen 1729, 
die dicht bij de Singel woonden en zes kinderen hadden.  
 
Langs moederszijde was hij de kleinzoon van Willem Schoofs, 
bijgenaamd ‘de lange’, 1743-+1815, lid van de ‘conseil muni-
cipale’ 1810-1815, en Anna-Gertrude Berebroeckx, 1746, d.v. 
Nicolaas Berebroekx en Catharina Stuykers. 
 
Willem Vanderbemden was lid van de kerkfabriek en ook secreta-
ris-kerkmeester. Nadien was hij pastoor te Remicourt in de 
provincie Luik. 
 
 
Petrus-Josephus Coelmont.- Br.01.12.1803-+Luik 05.07.1885. 
------------------------ 
 
Zoon van maire-molenaar Jean-Leonard Coelmont, Br. 03.12.1776-
+13.08.1865 en Maria-Anna Leliévre, Br.21.04.1778-+12. 
12.1848, die in de watermolen in de Geelstraat woonden. 
 
Langs vaderszijde was hij de kleinzoon van justitieschepen-
burgemeester-landbouwer Willem sr.Coelmont, Br.1747-+1787, en 
Maria-Anna Hesbeens, 1749-+1823, die in de ‘Coelmonthoeve’ aan 
de Singel woonden. 
 
Langs moederszijde was hij de kleinzoon van molenaar Petrus- 
Hubertus Leliévre, Borgworm 1731-+Br.20.05.1791 en Johanna-
Catharina Lammens, Br.31.01.1738-+30.09.1811, d.v. Godfried 
Lammens, +28.02.1794 en Catharina Schoofs, +24.11.1775. 
 
 
Hij trad in het seminarie te Luik op 03 okt. 1823, werd pries-
ter gewijd te Luik op 22 maart 1828 door Mgr. Clemens-August 
van Droste zu Vischering (1772-1845). Hij werd reeds kapelaan 
op 13 mei 1828 in de Sainte Croix-kerk te Luik, daarna pastoor 
te Truilingen (Trognée) op 31 maart 1835. Van 11 dec. 1855 tot 
1858 was hij pastoor te Julémont. 
 
Hij overleed te Luik op 05.07.1885 in de leeftijd van 82 jaar.  
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d. De Kosters 
 
 
Berebrouckx Jean  1830 - 1844 
----------------------------- 
-Br.21.10.1769-+08.12.1844 (75j). 
-z.v. Joannes Berebrouckx, +1801 en Elisabeth Vaes, +1811. 
-klz.v. Nicolaas Berebrouckx, alias Berebos, en Cath. Stuykers. 
-huwde met Gertrude Beeken, 1772-+14.06.1813 (kraambed),d.v. 
Ar-  nold Beeken en Ida Siron.  
-vader van: 
 -Egidius,Br.17.08.1801-+Ord.,(x 31.12.1835 Agnes Schoofs,Br. 
   1815-+Ord.,d.v. Joannes-Frans Schoofs en Agnes Grossaert). 
Was   in 1835 volgens het parochieregister koster en smid. 
 -Jean-Gilbert, Br.23.09.1803. 
 -Nicolas, Br.10.11.1804-+10.11.1804. 
 -Henri, Br.07.03.1806-+27.11.1854, ongehuwd. 
 -Anna-Elisabeth, Br.08.04.1807, (x 30.07.1845 Gerard Benaets, 
   Bevingen 1799). 
 -doodgeboren meisje, +Br.18.11.1808. 
 -Pieter-Jan, Br.18.03.1810-+07.10.1868, (x 24.10.1836 Catha-  
   rina-Josepha Schoofs, Br.23.10.1810-+15.03.1895. 
 -doodgeboren, +Br.01.01.1812. 
 -Libert, Br.02.01.1812-+29.10.1842 (30j). 
 -Marie-Agnes, Br.07.06.1813. 
-hertrouwde te Br. op 07.12.1814 met Christine Vanstraelen,    
  Zep.16.06.1772-+Br.19.01.1843, wed.v. Jean Machiels (x ST.22. 
   04.1795), d.v. Jean-Baptist  Vanstraelen  en Barbara  
Simons). 
-hoefsmid-koster in de Geelstraat, dicht bij de Lenaertsstraat. 
-lid kerkfabriek 1836-1844+ 
 
 
Berebrouckx Pieter-Jan  1844 - 1864 
------------------------------------ 
-Br.18.03.1810-+07.10.1868 (58j). 
-z.v. Jean Berebrouckx en Gertrude Beeken. 
-huwde op 24.12.1835 met Catharina-Josepha Schoofs, Br.23.11.  
  1810-+15.03.1895, d.v. Jan Schoofs en Cecilia Robeijns.  
-vader van: 
 -Joannes-Hubert, Br.05.03.1837-+26.03.1837 (21d). 
 -Joannes-Hubert, Br.07.02.1838-+09.02.1869, (x Catharina-
Elisa-   beth Schoofs, Br.28.09.1843-+02.01.1898, d.v. Joannes 
Schoofs   radenmaker, en Joanna-Marie Frans). 
 -Lambertina-Christina-Hubertina, Br.14.07.1840-+08.04.1883, 
  (x 10.06.1870) Lambert-Deodatus Otten, Br.25.08.1822-+15.06. 
  1894, z.v. Petrus Otten en Catharina Moria).  
 -Anna-Maria, Br.16.09.1842-+09.05.1879. 
 -Josephina, Br.17.10.1844-+25.07.1884.  
 -Joanna-Bertilia, Br.17.10.1844-+25.07.1884,(40j) (x 
14.11.1883   Petrus-Alfons Cleeren, kleermaker.  Hij hertrouwde 



met Brigit-   ta Piraert). 
 -Bernardina-Amelia, Br.12.03.1847. 
 -Petrus-Alfons, Br.19.07.1849-+17.02.1897,(x 25.01.1877 Ger-  
   trude-Justinne Schoofs, Br.01.03.1850-+26.05.1883; xx 09. 
  01.1884 Agnes-Rosalina  Schoofs, Br.06.03.1858). 
 -Cecilia-Petronella, Br.30.12.1851  
-hoefsmid-koster in de Geelstraat 13. Bij zijn overlijden in   
  1868 werd ‘sacrista’ geschreven. 
-was in 1836 soldaat: 5e linieregiment grenadiers voetvolk. 
 
 
Berebrouckx Joannes-Hubert-Lambert 1864 - 1917 
------------------------------------------------ 
-Br.07.09.1838-+20.01.1922 (84j). 
-z.v. Pieter-Jan Berebrouckx en Catharina-Josepha Schoofs.  
-huwde met Catharina-Elisabeth Schoofs, Br.28.09.1843-+02.01.  
  1898, d.v. Joannes Schoofs en Joanna-Marie Frans. 
-vader van: 
 -Felicita, Br.06.07.1866, (x Joseph-Amandus Schoofs, Br.22.  
   05.1866-+08.03.1947 (81j), z.v. Joannes Schoofs   en 
Gertrudis   Leunen uit de Kasteelstr.). 
 -dit paar had twee kinderen: 
  -Elisabeth Schoofs, Br.25.12.1894, (x Jean-Theophile Benaets 
    Br.28.01.1893, z.v. Bona Benaets en Maria Thijs). 
  -Hubert Schoofs, Br.12.09.1900-+31.05.1976, (x 24.04.1928    
    Victoire Coelmont, Br.04.10.1901-+26.03.1986, d.v. Jan-Bap- 
    tist-Edouard Coelmont en Marie-Eugenie Poelmans). 
-herbergier-koster op de Dorpsesteenweg 45bis, nadien woonde 
hij  bij zijn dochter Felicita en schoonzoon Joseph-Amand 
Schoofs    op ‘Bakkershof’. Bij zijn overlijden werd in het 
paro-          chieregister geschreven dat hij gedurende 53 
jaren koster ge-   weest was, dus denkelijk tot 1917. 
-was in 1863 orgelist. 
 
-in 1864 was Philip Schoofs, 1816-+1867, (z.v. Joannes-Frans   
  Schoofs en Agnes Grossaerts) orgeltrapper en klokken-        
   luider. 
 Gilis Pirlotte was kruisdrager en doodskistenmaker. 
 
 
Berebrouckx Petrus-Alfons 1877 - 1894 
-------------------------------------- 
-Br.19.07.1849-+17.02.1897 (48j). 
-z.v. Pieter-Jan Berebrouckx en Catharina-Josepha Schoofs uit 
de 
 Geelstr.10bis2. 
-huwde op 25.01.1877 met Gertrude-Justina Schoofs, Br.01.03.   
  1850-+26.05.1883,(33j) d.v. Egide Schoofs, en Gertrude Coel- 
   mont. 
-vader van: 
 -Hubert-Theophile, Br.21.03.1877, (x 22.01.1901 Amelia-
Josefina   Leemans, Br.06.05.1878, d.v. Hendrik Leemans en  
Anna Bosch. 
 -Maria-Mathildis, Br.08.05.1878-+30.08.1878 (3m). 



 -Emilia, Br.27.10.1879-+10.08.1881 (2j). 
 -Cecilia-Josephina-Natalia, Br.23.06.1882,(x Guillaume Herck). 
-Hij hertrouwde op 09.01.1884 met Agnes-Rosalia Schoofs,       
  Br.06.03.1858, d.v. Egide Schoofs en Lucia Schepers.  
-werd vader van: 
 -Maria-Elisabeth, Br.25.10.1884. 
 -Marina-Lucia-Eulodia, Br.01.10.1886 , (x Arnold Vanstapel). 
 -Maria-Mathildis, Br.03.02.1889. 
 -Georgius-Joseph, Br.15.12.1891. 
 -Maria-Jozefien-Emilie, Br.04.03.1894-+10.07.1999 (105j), (x  
   Alfons Cleeren). 

-Na het overlijden van Petrus-Alfons Berebrouckx in 1897 werden 
 nog geboren: 
 -Henri-Joseph Schoofs, Br.06.02.1899, (x 1924 Albertine Nelis- 
  sen). 
 -Jan-Hendrik-Justin Schoofs, Br.04.06.1901, (x Virginie-Martha 
  Lemaire, 29.09.1900). 
-was ‘orgellist’ en woonde in de Geelstraat 10bis2 en had later 
 een herberg op het Dorp 15 (hoek St-Christinastraat). 
-onderkoster en orgelist in 1871 en 1893, koster in 1877 en tot 
 1894. 
 
 
Berebrouckx Jean-Hubert  
----------------------------------- 
-Br.04.04.1835-+13.02.1881 (45j). 
-z.v. Egide Berebrouckx, Br.17.08.1801, en Agnes Schoofs.       
-klz.v.  Jean Berebrouckx en Gertrude Beeken. 
-huwde op 23.01.1864 met Gertrudis Vrijdaghs, Ord. 1835-+Br.   
  1895, d.v. Frans Vrijdaghs en Agnes Steenbergen. 
-vader van: 
 -Anna-Marie-Agnes-Sophie, Ord.10.11.1864-+Br.1936, (x 1888 Jo- 
  seph-Louis Verdin, Br.20.06.1859). 
 -Leontine, Ord.14.12.1865, (x 1906 Hubert-Juliaan Pirard,Br. 
   1880). 
 -Maria-Catharina, Br.04.10.1867. 
 -Petrus-Julianus-Joseph, Br.11.10.1869-+28.12.1871(2j). 
 -Hubert-Dominiek, Br.01.10.1871, (x 1894 Alfonsien Morrhaye,  
   Br.09.03.1875). 
-hoefsmid Singel 69bis. 
-orgelist: 1872-1878. 
 
 
Berebrouckx Hubert-Theophile 1899 - 1927 
--------------------------------------- 
-Br.21.03.1877. 
-z.v. Petrus-Alfons Berebrouckx en Gertrude-Justina Schoofs. 

Vanden Hove  1886 
 
 
 
 
  



-huwde op 02.01.1901 met Amelia-Jozefina Leemans, Br.06.05.1878 
 d.v. Hendrik Leemans en Anne-Catharina Bosch.       
-Kasteelstr. 21bis2. 
-vader van:  
 -Anna-Catharina-Florentina, Br.01.1902-+01.06.1902 (5m).  
 -Maria-Rosalia-Hubertina-Mathildis, Br.14.11.1903, (x Br.29. 
  01.1927 Guillaume-Antoine Cleeren, Br.24.08.1901). 
 -Henri-Amand-Rene, Br.21.05.1913, x Anna Sweldens). 
-onderkoster in 1903; koster in 1899. 
-woonde in de Kasteelstraat. 
 
Cleeren  
--------------------------------
Br.24.08.1901. 
-z.v. Aloïs Cleeren en Ida Schoofs. 
-huwde op 29.01.1927 met Rosalia-
Hubertina-Mathilde Berebrouckx 
 Br.14.11.1903, d.v. Hubert-Theophile Berebrouckx en Josephine- 
 Amelia Leemans). 
-vader van: 
 -Marcelle-Josephine-Theresia, Br.01.05.1928. 
 -Firmin-Cornelis-Laurent, Br.19.11.1930, (x Julia Loix), orge- 
  list. 
 -Gaby-Louise, Br.25.12.1933, (x 1957 Leo Vazndewalle, Kalmt- 
   hout 19.01.1930). 
 -woonde Kerkstraat 4. 
 

 
Cleeren Guillaume-Antoine 1927 - 
 
 
  


