
PASTOORS EVERSEL (van 1839 tot heden) 
(Met dank aan Willy Van Aelst) 

 

Hoe het begon: 
 

Reeds in de 13de eeuw is er sprake van Eversel: onder de benaming van: “Emersel” en 

“Eversloo”. 

In het begin van de 16de eeuw wordt in Everselle” een kapel gebouwd en wordt er een 

schuttersgilde opgericht t.e.v. St-Christoffel. In 1627 wordt de St.-Jacobus-karabijngilde 

opgericht. 

Omstreeks 1711 wordt een nieuwe kapel gebouwd, wordt “kapel van Eversel” genoemd en 

worden er al “kapelmeesters” aangesteld (= nu: kerkmeesters / kerkfabriek). Deze kapel stond 

tussen de huidige kerk en het hoekhuis Everselkiezel / Padbroekweg. Werd omstreeks 1948 

afgebroken. 

Reeds in 1718 wordt er al een “gelezen Mis” gehouden. In 1759 wordt Z. E. Heer Michaël 

Michiels aangesteld als “officiant en bediener van de St.-Jacobuskapel van Eversel”.  

Nadien worden er regelmatig schenkingen gedaan aan “de kapelle van Everselle” om “gelesen 

Misse” te doen voor de “testateurs” . Ondertussen komen de paters “Augustijnen” van Hasselt 

naar Eversel om er de Mis te lezen in de kapel. 

In 1839 heeft er een eerste begrafenis, een eerste doopsel en een eerste huwelijk plaats in de 

kapel van Eversel.  

Op 31 december 1839 wordt de parochie Eversel afgescheiden van de parochie van Heusden 

en wordt er een zelfstandige kerkfabriek opgericht.  

 

Op dat ogenblik wordt ook “de eerste pastoor van Eversel” aangesteld. 

 

1 Pastoor Pieter Joannes Huybrechts: 

 
Geboren op 27/10/1797 en overleden op 

17/01/1880. 

Is de 1ste pastoor van Eversel: vanaf 1839 en 

blijft dit tot 1879. 

Laat in 1845-46 een pastorie bouwen (= het 

huidige hoekhuis Everselkiezel / Padbroekweg). 

Krijgt toelating om een nieuwe, echte kerk te 

bouwen. Deze wordt op 05/09/1849, samen met 

het nieuwe kerkhof rond de kerk ingezegend 

door de Deken van Beringen. Voor een orgel, 

een preekstoel en klokken wordt gespaard zodat 

deze de jaren daarop kunnen aangekocht worden 

(het orgel wordt in 1855 voor 500 frank 

overgekocht vanuit de kerk van Heusden). 

In 1879 treedt pastoor Huybrechts af en een jaar 

later overlijdt hij. Hij was 40 jaar lang de 

pastoor. 

 

 

 



2 Pastoor Joannes Ludovicus Huypens: 

 
Geboren op 28/09/1842 en overleden op 

27/06/1914. 
Is de 2de pastoor van Eversel vanaf 1879 tot bij 

zijn overlijden in 1914. 

De meeste beelden, die nu nog in de kerk staan, 

worden door pastoor Huypens aangekocht. 

Onder hem worden ook verschillende 

Broederschappen opgericht. 

Ook de grenzen van de parochie worden onder 

deze pastoor definitief vastgelegd (o.a. de 

Steenweg - de huidige Kanaalweg – was 

problematisch). 

In 1908-1909 wordt een nieuwe pastorie (de 

huidige) gebouwd. 

Pastoor Huypens overlijdt op 27/06/1914. Hij 

was 35 jaar lang de pastoor. 

 

 

 

 

 

 

3 Pastoor Joannes Mathaeus Doumen: 

 
Geboren op 30/07/1873 en overleden op 

06/08/1950. 
Is de 3de pastoor van Eversel vanaf  juli 1914 

tot 1933. 

In 1915 richt de pastoor een “katholieke 

school voor jongens én meisjes” op. In 1919 

worden deze gesplitst in 2 scholen. 

Pastoor Doumen krijgt in 1929 er een 

kapelaan bij (tot in 1933): pater Hendrik 

Gerard Kerkhofs van de abdij van Tongerlo.  

In 1933 gaat pastoor Doumen op rust in zijn 

geboortedorp Rotem waar hij in 1950 

overlijdt. Hij was 19 jaar lang de pastoor. 

 

 

 

 

 

 



4 Pastoor Frans Arnold Vrijdaghs: 

 
Geboren op 05/07/1884 en overleden op 

17/12/1937. 
Is de 4de pastoor van Eversel vanaf 1933 tot 

1937. 

Pastoor Vrijdaghs overlijdt te Leuven op 

17/12/1937 op 53-jarige leeftijd. Hij was hier 

slechts 4 jaar de pastoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pastoor Gustaaf De Kock: 

 
Geboren op 28/07/1891 en overleden op 

01/06/1978. 
Is de 5de pastoor van Eversel vanaf 1938 tot 

1965. 

Was pastoor tijdens de WO II. 

Talrijke verenigingen worden opgericht onder 

pastoor De Kock. Hij laat ook de oude kapel 

naast de kerk afbreken (was ondertussen een 

bergruimte geworden). 

Pastoor De Kock gaat op pensioen in zijn 

geboortedorp Thiewinkel / Lummen in 1965, 

en overlijdt er op 1/06/1978. Hij was bijna 28 

jaar pastoor in Eversel. 

 

 

 

 

 

 

 



6 Pastoor Albert Vandebroek: 

 
Geboren op 24/05/1915 en overleden op 

13/03/1986. 
Is de 6de pastoor van Eversel vanaf 1965 tot 

1968. 

Onder zijn toedoen wordt het “Parochiaal 

Comité” opgericht  

Op 01/07/1968 wordt Albert Vandebroek 

aangesteld als pastoor van Gors-Opleeuw, waar 

hij op 13/03/1986 plots overlijdt. Hij was 

slechts een 3 jaar pastoor van Eversel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pastoor Nicolaas Joseph Delait: 

 
Geboren op 02/08/1907 en overleden op 

26/09/1982. 
Is de 7de pastoor van Eversel vanaf 1968 tot 

1975. 

Het is de eerste keer dat een pater 

Minderbroeder pastoor van Eversel wordt. 

Was voorheen 

ook missionaris in Zaîre. 

Hij stichtte het huidige zangkoor en richtte in 

1970 de vzw “Parochiale Instellingen St.-

Jacobus” op. Bedoeling is om een eigen 

ontmoetingscentrum op te richten. Onder 

pastoor Delait worden alle voorbereidingen 

getroffen om met de werken te starten. 

In 1975 trekt hij zich terug in het klooster en 

overlijdt in het ziekenhuis te Leuven op 

26/09/1982. Hij was bijna 8 jaar pastoor van 

Eversel. 

 

 

 



 

8 Pastoor Arnold Meers: 

 
Geboren in 1921en overleden op 05/01/2014 
Is de 8ste pastoor van Eversel van 1975 tot 1976.  

Is eveneens een pater Minderbroeder. Hij voelde 

zich niet gelukkig in de functie van pastoor (was 

voorheen o.a. leraar) en keerde na 1 jaar terug 

naar het Minderbroederklooster te Tongeren; in 

2014 overlijdt hij in St.-Truiden. Was dus 

gedurende slechts 1 jaar hier pastoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Pastoor Raymond Elsen: 

 
Geboren te Heusden op 15/04/1936. 
Is de 9de pastoor van Eversel van 1976 tot 1985. 

Is eveneens een pater Minderbroeder. 

Met de kerkfabriek zorgt hij 1978-1979 voor 

vernieuwingswerken in de kerk (o.a. herinrichting 

van het koor met een nieuw altaar en lezenaar, 

vervaardigd uit de oude preekstoel). 

Is samen met Staaf Vandebroek de drijvende 

kracht achter de bouw van Ontmoetingscentrum 

St.-Baaf dat op 13/12/1980 geopend wordt. 

Wordt op 15/12/1985 benoemd tot nieuwe 

pastoor van het Geleeg in Leopoldsburg. Hij was 

gedurende 9 jaar pastoor van Eversel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Pastoor Piet Thonissen: 

 
Geboren in Beringen op 

08/10/1938. 
Is de 10de pastoor van Eversel van 

(eind) 1985 tot (begin) 1993. 

Het is opnieuw een seculier priester 

van het bisdom. 

Met Piet Thonissen werden in 1991 

opnieuw werken aan de kerk 

uitgevoerd (vooral aan de 

buitenzijde) 

Begin 1993 ging hij op 65-jarige 

leeftijd op pensioen en ging wonen 

in Beringen. Hij was gedurende 

een 7 jaar pastoor van Eversel. 

 

 

 

 

 

 

11 Pastoor Frans Kusters: 

 
Geboren in Rekem op 05/04/1940. 
Is de 11de pastoor van Eversel van juni 1993 tot 

01/11/2020. 

Is een pater Minderbroeder die voorheen (sinds 

1976) kapelaan van Berkenbos was. Leeft als 

een echte Franciscaan naar het voorbeeld van 

Franciscus van Assisi. 

Werd sinds 2000 eveneens pastoor van 

Berkenbos. 

In 2010-2011 werden opnieuw belangrijke 

restauratiewerken aan de kerk uitgevoerd. 

Ging op 01/11/2020 op 80-jarige leeftijd op 

pensioen en woont nu in Berkenbos. Hij blijft 

“meewerkend priester” en komt nog op 

donderdag- en zaterdagavond (na corona) de 

Mis doen in Eversel. 

Hij was gedurende bijna 28 jaar pastoor van 

Eversel. Na de eerste 2 pastoors (respectievelijk 

40 en 35 jaar) was hij samen met pastoor De 

Kock het derde langst (28 jaar) pastoor van 

Eversel. 



12. Pastoor Guido Dewaegeneere: 

 

Pastoor Guido werd geboren in Zwevegem op 

24 juli 1960 en werd op 9 juli 2000 priester 

gewijd. Hij  was kapelaan in Hamont-Achel tot 

hij op 1 november 2012 aangesteld werd als 

pastoor van Heusden-Centrum. Sindsdien is hij 

pastoor van Heusden-Centrum en Lindeman. 

In 2021 werd hij ook als pastoor van Eversel en 

van Berkenbos aangesteld. 

Hij is nu de 12de pastoor van Eversel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ter gelegenheid van de viering van “175 jaar parochie Eversel” 

werd een fotokader aangemaakt met de 11 pastoors. Deze kader 

hangt op in het portaal van de kerk. 
(Zie foto onder) 

 

 

 

 
 


