Duquesnoy Alfonsus Ludovicus Joseph Maria
Menen, 2 januari 1855 - Moorslede, 21 februari 1946
Levensbeschrijving
15/06/1878: priester gewijd te Brugge
leraar Sint-Jozefscollege, Moeskroen. 15 december 1878 - 15 september 1881
leraar Onze-Lieve-Vrouwecollege, Oostende. 15 september 1881 - 5 april 1883
coadjutor Parochie Sint-Vedastus, Zerkegem. 5 april 1883 - 20 mei 1883
coadjutor Parochie Sint-Andreas, Aartrijke. 20 mei 1883 - 19 december 1883
onderpastoor Parochie Sint-Jan, Poperinge. 19 december 1883 - 26 juni 1901
pastoor Parochie Sint-Pieter, Brugge. 26 juni 1901 - 23 december 1908

pastoor Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 23 december 1908 - 10 oktober 1945
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Biechtblaadjes 1944 - 1945

De Inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor
van de St-Vedastus parochie te Reningelst

In haar schoolschrift van 1908-1909 beschreef Gabrielle Verhaeghe (tante van Herman Houwen),
in een opstel de stoet en de sfeer rond de inhuldiging.
Op lovende slotbeschouwing na, volgt hier geheel de keurige beschrijving.
“Donderdag laatst was het volop feest en geestdrift in Reninghelst! Men vierde er de plechtige
inhuldiging van den eerw. Heer Duquesnoy als herder der parochie.
Alhoewel het gure jaargetijde onaangenaam weder deed voorzien, toch, reeds veertien dagen
voordien, was men druk bezig met de toebereidselen tot het feest. Geene moeite, geene kosten
werden er gespaard om eenen prachtigen stoet te vormen, om huizen en straten te versieren.
Eilaas! Alles voorspelde slecht weder en de storm van de woensdagnacht joeg de vrees in aller
harten. De woensdag morgen scheen de lucht nog overtrokken met duistere wolken; gelukkig
rond 8 uren helderde het weder op en de hoop vervulde nogmaals het hert.
Lustig en dapper stelde eenieder zich aan ’t versieren. Welhaast waren de straten herschapen in
groene dreven; vlaggen en wimpels wapperden ten alle kanten; poorten en huizen droegen
schone welsprekende opschriften tusschen bloemen en groen.
’t Was een gewoel en gewemel zonder einde; eenieder sloeg hand aan ’t werk om de laatste
toebereidselen voor het feest gereed te maken; kinderen en mannen die iets in de stoet
verbeelden, snelden naar de schoollokalen om hunne feestkledij aan te trekken. De straten
waren reeds propensvol bezet door eene ontelbare menigte nieuwschierigen. Van alle kanten
toegestroomd toen om 10 ¼ ure de stoet zich in beweging stelde om de aankomst van den eerw.
Herder af te wachten aan het huis van Mr. den Burgemeester.
Om 10 ½ ure deden de klokken hunne feestakkoorden weergalmen; ’t was het teeken der
ontvangst. De eerw. Heer Duquesnoy, Mr. de deken en de twee eerw. heer getuigen stapten af,
onder het daverend handgeklap van honderden aanschouwers en de blijde toonen van ’t muziek
der weezenschool van Yper.
Na verwelkomd geweest te zijn door den Heer Burgemeester, in naam der gemeente-, kerk- en
disraad, werd de nieuwe herder, door eene onzer gezellinnen den herdersstaf aangeboden en
aanstonds hieven de schoolmeisjes het plechtige Hosannalied aan hetwelk eenen diepen indruk
op de aanwezigen miek.
Thans begint de optocht des plechtigen stoets in de volgende orde.

Het Pompierskorps – Het Muziek
A. Geschiedkundige deel (De beroemdste pastors van Reninghelst)
I.

Pastor Van Alstein: die binst de de Fransche Revolutie twee maal moest
wegvluchten, en onderweg naar Yper in de handen van de Franchen viel. Voor
hem dragen misdienaars gewijde voorwerpen, binst den beloken tijd gebruikt
door Engelbertus Camerlynck, monnik der abdij van Oudenburg, om in het
verborgen mis te lezen en de H. Sacramenten toe te dienen.

II.

Pelgrimstocht van Petrus De Heuvele en den Heer van Reninghelst en Clytte met
de vier schepenen. Jaarlijks deden zij processiewijs die bedevaart naar St.
Antonius te Belle, tot welvaren dr parochie. Later in 1638 wierd Pastor de
Heuvele tot Abt benoemd bij de vermaarde Abdij van Loo, in welke hoedanigheid
hij hier verbeeld wordt. Vier lijfknapen dragen voorop de wapenschilden der
oude heerlijkheden van Reninghelst, namentlijk van: Heer Odo en Heer
Lambrecht van Reninghelst, Heer Ridder Ghislenus Bulteel, Heer graaf de la
Basèque, laatste leenheer van Reninghelst.

III.

Wagen der 3 Priesters Martelaars van Reninghelst, verbeeldende den Pastor
Hugesoone met zijne twee Kapelaans, in 1568 binst den Geuzentijd, voor het
Geloof en het H. Sacrament ter dood gebracht.

B. Godsdienstige deel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Pijkeman – Kruis – Choralen
Groep van H. Rozenkrans
Groep der H. Barbara
Groep O.L.Vrouw onbevlekt
Groep van kinders zingende de Welkomgroet aan hunnen herder
Groep van herderinnnen
Zeer Eerw. H. Deken – E.H. Pastor en Gestelijkheid, kerk-, Gemeent- en
Dischraad.

De stoet trok alzoo door de bijzonderste straten en, in de kerk gekomen, die prachtig versierd
was, werden er de gewone ceremoniën bijgewoond door een talrijke menigte parochianen en
vreemdelingen. De eerw. Deken beklom dan den predikstoel, stelde ons den nieuwen Herder
voor en, in treffelijke aanspraak haalde de plichten aan van eenen Herder ten opzichte zijner
parochianen. Vervolgens werd het ‘Te Deum’ plechtig aangeheven en na den zegen mey het H.
Sacrament ontvangen te hebben, geleidde de menigte hunnen goeden Herder tot aan het
klooster.

Gabrielle Verhaeghe (bewerkt door Herman Houwen)

Door de speurzin van onze heemkundige vriend Henri Vandenberghe werden van die inhuldiging
ook de opschriften aan de versierde huizen gevonden in een ander schoolschrift, waar ze door
Julie Leeuwerck op de blanco bladzijden werden opgetekend. Die opschriften staan genoteerd in
haar schrift van 1905, tussen overgeschreven liederen met veel coupletten, (want volgens mijn
tante zong Julie graag)
Er werd vastgesteld dat Julie Leeuwerck de opschriften per straat heeft opgetekend, en daarom
worden vooraf de huidige straatnamen vermeld. De volgorde van haar notities wordt behouden.
Eerst krijgt u de naam van de inwoner die zij noteerde ernaast de juiste naam ervan, meestal met
beroep, en tussen haakjes de naam van de huidige bewoner. Daaronder volgt de tekst van het
opschrift.

Baljuwstraat
Theophiel Hennebel, Boerenwerkan, (nu Roger Ozeel)

“Uwe schapen wenschen u welgezind d’heer Duquesnoy leve land te vree”
Laconte = Jules Laconte, herbergier, (nu Julien Jacob)

“Lieve Herder, welkom.
Klinkt het overal
Zoo op d’hoogte als in het dal
Bij uwe trouwe schapen al”
(d’hoogte verwijst naar de wijk de hoogte waar Jules Laconte woonde)
Op de Hoogte stond waarschijnlijk een poort, zoals dat ook later nog in 1945 en 1948 het geval
was bij andere inhuldigingen van pastoors/
Poort

“Alle Reninghelstenaren wenschen hier hunnen
eerweerden Herder Duquesnoy veel waar geluk”
Dit is een chronogram. Daarbij moet ieder woord minstens één van de volgende letters bevatten,
waaraan de waarde van de romeinse cijfers worden toegekend:
i of j
ij of y
u of v
x of w

=1
=2
=5
= 10

l
c
d
m

= 50
= 100
= 500
= 1000

50+50+1+50+10+100+1+5+10+500+500+500+5+5+2+5+50+10+50+5 = 1909
Het aangehaalde chronogram is juist, want het totaal van de onderlijnde letters is 1909, het jaar
van dit feest.

Filomena Dequupere = Philomena Bryon, weduwe van de kuiper Benjamin Baelen (nu Bart de
Brabandere)

“Goede Herder wees gegroet
Die alhier uw intrede doet
Het staat niet te lezen in boeken
Maar kom mij welhaast bezoeken
En gij zult het niet beklagen
Wij zijn nog in de nieuwjaarsdagen”
Sinechales = René Senechal (nu Daniël Denuwelaere)

“Welkom Herder brave man
Senechal de veekoopman
Siert zijn huis zoo goed hij kan
En wensch u als gebuur
Veel geluk in ’t zielbestuur”
Marquis = Jules Marquis, Stoofmaker en herbergier (nu Andre Vandromme)

“Er woont hier Heer Pastoor een smid
Van lijve zwart, van ziele wit
Wij maken slot en sloters van
Hetgeen op aarde sluiten kan
Maar gij heer voor ons altemaal
Maakt sloters voor de hemelzaal”
Fideel Verhaeghe = Fidelis Verhaeghe, slachter en herbergier (nu Alice Desmulie)

“Achtbare Herder
Sta, sta, en ga niet verder
Want wij komen, met blij gemoed,
U wenschen onzen eersten groet
Wees welgekomen goede herder
En voor uw vlees en ga niet verder
Soms lastig is uw werk
Dus hout u kloek en sterk
Hebt gij iets van mijn huis van doen
’t zij ’s morgens , ’s avonds of ‘snoens,
Sigaren, tabak, bier of wijn
’t zal al te uwen dienste zijn.”

Burgemeester Six = Gustave Six, fabrikant van pannen, koopman in sterke dranken en
landbouwer (nu Urbain Six)

“Proficiat Achtbare Herder
Mochtet gij Reninghelst talrijke jaren bestieren”
1+100+1+100+500+1000+100+2+1+50+50+2+1+1 = 1909 (Opnieuw een Chronogram dat klopt)

Jules Verhaeghe = Julien Verhaeghe, herbergier en vleessnijder (nu Martha Desmedt)

“Gelukkige Herder welgemoed,
bieden wij u, welkomgroet.”
Jules Carton (nu Jozef Belprez)

“‘k Ben schilder, behanger en winkelier
Mijn werk is fijn, mijn prijs niet dier
En ik en ’t wijf wij wenschen u hier
Een lang en vreugdevol bestier.”
In de 2de regel werd het woord “niet” door Julie Leeuwerck vergeten, wat op de nieuwe zuinige
pastoor zeker een slechte indruk zou hebben gemaakt hebben, en dat was tochniet de bedoeling
van Jules Carton.
Silvie Verschaeve, rentenierster (nu Maria Vercruysse)

“ Wel gekomen, wel gebleven
Veel geluk en troostvol leven
En ’t is de blijde nieuwjaarsgroet
Die men hier den Herder doet.”
François Steen, rentenier (Laatst Elie Gantois-Declerck)

“Veel geluk en zegen
Troost op al uwe wegen
’t Is hetgeen dees menschen
U van herte wenschen.”
Donia Vanhove = Idonia Doise, weduwe van Petrus Vanhove (nu Firmin Louchaert)

“Welkom mocht gij lange jaren
Al uwe schapen rond u scharen
En geleiden bij de hand
Naar ’t hemelsche Vaderland.”

Eduard Patou, Bakker, (nu Noël Kesteloot)

“Wij gaan naar de Clijte om Blasius te dienen
En Komen van pas om den paster te zien
Bakkerinne onze honger is groot
Geef ons rap een fransbrood”
Weduwe Baelen = Pauline Verhaeghe, weduwe van Cyriel Baelen (nu Georges Desmedt)

“’t Mag koffie of wel suiker zijn
Zout of peper, mostaard of azijn
Of andere lekkere winkelwaren
Gij zult de pastoor binst de jaeren
Dat gij hier lang gelukkig leeft
Verkrijgen al wat d’ hemel geeft
Aan waarlijk redelijke prijzen
Om u wel en wensch te spijzen.”
Marie Dauchy, weduwe van René Haeyaert ( nu André Meeuw)

“Mochte God, Nog lange jaren
U als herder hier bewaren.”
Charles Louis Capoen, timmerman (nu Camiel Minne)

“O goede God
Bescherm uwen dienaar
En schenk hem heil en zegen.”
Charles Brion, kuiper (nu Andre Gouwy)

“Mijnheer Pastor welkom, ik kuiper
Maak kuipen waarin een peerd kan kruipen
‘k Maak er ook van minder fatsoen
En g’hebt er ook soms wel kuipen van doen.”
Thomas = Theophile Thomas, hoofdonderwijzer, Gery Degruyter)

“Eerwaarde Herder Duquesnoy wij wenschen u
Hier in Reninghelst lange heilvolle jaren”
10+500+500+500+5+5+2+10+2+10+100+5+1+1+1+50+50+1+50+5+50+50+1 = 1909
(Opnieuw een Chronogram dat klopt)

Wetkamer = Gemeentehuis

“De burgerlijke overheid wenscht u hier
in Reninghelst dan nieuwen herder heilvolle jaren”
500+5+50+2+5+1+500+10+100+5+1+1+1+50+500+1+5+10+500+1+50+5+50+50+1 = 2404
Waarschijnlijk werd dit chronogram ergens verkeerd overgeschreven, want de uitkomst is 2004
en niet 1909. Het kan best dat het woord “hun” diende te staan in de plaats van “dan” dan klopt
de chronogram wel.
Julien Camerlynck, “café het oud Gemeentehuis” herbergier (nu Roger Vangheluwe)

“Wie zal nu de herderstaf komen dragen
Zoo hoorde men dagelijks vragen
En ook de telefoon vroeg ’t woord: ’t was in ’t latijn
En zei: Mijnheer Duquesnoy zal uw pastor zijn
De blijde mare liep weldra van mond tot mond
En nu wachten wij op dezen plechtigen stond
Het hart vol vreugde met zoet geklank en blij gezang
En ieder stemme juicht: Welkom leve lang.”
In deze herberg was de publieke telefoon
Notaris = Elie-Frederic Vancayzeele, notaris (nu 3 huizen: Georges Barbry, Julien Carton en
Herman Carton)

“Mocht hier herder in dit oord
Door uw recht en heilig woord
Iedereen zijnen weg begaan
Zuiver van geweten staan
Om na ’s levens korten strijd
Te bezitten voor altijd
Eindeloos heil in Godes huis.
Duc nos quo tendimus.”
De laatste zin is een vers uit “Panis Angelicus” of “Brood der engelen”
en betekent: waarheen we willen gaan.
Adile = Adèle Lucien, Samen met haar zusters Marie-Louise en Emerence (nu Pastoorstraat n°1)

“Evangelische menschenvriend nu wenschen wij u ware rust”
5+50+1+100+1000+100+5+1+500+5+10+100+10+2+5+10+5 = 1909

“Voorwaar uwe herderlijke voorbeelden zullen hier ware liefde verschaffen”
5+10+5+10+500+50+2+5+50+500+5+50+50+1+10+50+1+500+5+100 = 1909
In plaats van “ware” had Julie Leeuwerck telkens “waarde” geschreven, wat hier in beide verzen
niet zou kloppen, daarenboven zouden beide chronogrammen een verkeerde uitkomst geven
hebben.
Camiel Delbeke = Camille Delbeke (nu Gerard Debrabandere)

“Leve M. Duquesnoy
Een pastoor lijk den dezen
Hij mag er wezen
Een pastoor rap en fijn
Hij mag er zijn”
Reningelstplein
Julie Derijcke = Julie Derycke , weduwe Demarez (nu Filip Sedeyn + nieuwe vitrine van Paul
Truant)

“Wij wenschen geluk en zegen
Op ’t veld dat gij bewerken moet
Beploeg ’t in zonneschijn en regen
Brengt schoone vrucht in overvloed”
Camiel Maes = Camiel Butein, bakker en winkelier gehuwd met Prudence Maes (nu Paul Truant)

“Al die vandaag den Herder niet loven
Die steek ik in de oven
En branden dat het kraakt
Wie de eer van onzen pastoor raakt”
De in Reningelst bekende bakkersfamilie Versavel woonde daar tot 1 oktober 1908, en was nog
maar een paar maanden ervoor verhuisd naar de Ouderdom.
Charles Durein, handelaar (nu Florent en Herman Bafcop)

“klein en groot en arm en rijk
Eensgezind en hand in hand
Groeten in een liefdeblijk
’s Heeren waarden afgezant”

Cyriel Breine = Cyriel Breyne, schoenmaker en herbergier in café “Au Canon d’Or”. Dit was een
café naast café “St. Joris”, deze café is verdwenen door de verbreding van de Heuvellandseweg.

“De schoenmaker baas van ’t Canon
Wenscht zijnen nieuwen pastoor welkom
Wilt gij mijn heer een paar goê schoen
Om op de parochie uwen toer te doen
‘k Zal er op de leeste slaan
Waarmee gij door het slijk kunt gaan
Want Reninghelst is uitgestrekt en groot
Herder laat zijn schapen niet in nood”
Charles Lemahieu, fietsenmaker en herbergier (nu Esther Delanghe)

“Velos maken eraan smeden
Is mijn dagelijksche bezigheid
Maar om te vieren den dan van heden
Heb ik dit werk vaarwel gezeid.”
Nestor Six, Brouwer (nu Xander Tant)

“Zij welkom in Reninghelst, lieve herder, leef gelukkig in uwe nieuwe parochie”
2+10+50+1000+1+1+50+50+1+5+500+50+50+5+1+1+5+10+1+5+10+100+1 = 1909

“Wij wenschen allen (den) eerweerden herder Duquesnoy ’t leven vol geluk.”
10+2+10+100+50+50+10+500+500+500+5+5+2+50+5+5+50+50+5 = 1909
In de 2de chronogram staat een d te veel waardoor de chronogram uitkomt op 2409.
Waarschijnlijk schreef Julie Leeuwerck het woordje “den” ten onrechte op.

Zevekotestraat
Moreau = Henri Moreau, bakker (nu Frans Gekiere)

“Mochtet gij door blijde dagen
Lang den naam van den Pastoor dragen
Vol van vrede, vrij van druk
Voor uw heil en voor ons geluk”
Gerard = Gerard Nyst, herbergier (nu Willy Deraedt)

“Mochten we binst vele en lange jaren
Lieve Herder, u in welvaart en geluk bewaren.”

Vermeersch = Charles vermeersch (nu Origène Camerlynck)

“Welkom man van god gezonden
Om zijn woord on te verkonden
Staat ons bij in nood en druk
Deel ons lijden en geluk.
Gesquière = Henri Gesquière (nu Jozef Huyghe)

“Terwijl bloemen en banieren
Deze schoone feest versieren
Zeggen wij met blij gemoed
Herder welkom wees gegroet.”
Kosters = Cyriel d’Hond, koster (nu Joël Bossaert)

“Welkom hier lieve herder leve lange voor ’t welzijn van uwe schapen.”
10+50+1000+1+50+1+5+500+50+5+50+5+10+50+2+5+5+10+100 = 1909

Pastoorstraat
François Nisse = François Van Welden, handelaar (nu Pastoorstraat n°3)

“Vijf en twintig honderd schapen
Eensgezind en hand in hand
Groeten in hun nieuwen herder
’s Heeren waarden afgezant.”
Camerlinck = Henri Camerlynck, herbergier, bediende van de burgerstand (nu Pastoorstraat n°5)

“Mochte hier altijd heil wel tegenlachen”
1000+100+1+50+2+500+1+50+10+50+50+100 = 1914
Dit chronogram klopt niet, het komt 5 jaar teveel uit de “w” uit “wel” werd waarschijnlijk
gerekend voor 5 jaar ipv 10 jaar. Dan klopt de chronogram wel.

Jerome Tribou = Jerome Trybou, beenhoouwer (nu Pastoorstraat n°7)

“welkom eerweerde heer
Als ge ’t avonds of te noen
Fijne brokskens hebt vandoen
Van den naad of van de letten
Zend dan zonder te verletten
Jufvrouw of de meid om ’t even
Ik zal hun iets dat wel is geven”
Kapelaan = Eerw. Heer Achiel Dermaut, kapelaan (nu Pastoorstraat n°9)

“Alle heil, alle heil den geliefden herder van Reninghelst.”
50+50+1+50+50+50+1+50+500+50+1+500+500+5+1+50 = 1909
Boudewijn = Amelie Devloo, weduwe van Justin Boudewijn (nu Pastoorstraat n°13)

“Vrouw Boudewijn wenscht u hier achtbare herder heilvolle jaren”
Cour = drie woningen op de achter de maalderij de 3 huizen zijn nu omgebouwd tot een
woonhuis (nu Pastoorstraat n°15)
Daar woonden Sidonie Delepiere, Regina Ricour weduwe van Benjamin Lempiere en wasvrouw
en Eugenie Vandevoorde kantwerkster (Bij Firmin Six bekend als Eugenie van ’n koer)

“Eerweerde heer onze huizen staan wat weggesteken
Maar in name van ons al te maal dicht bijeen
Zullen wij ook van onze liefde spreken”
Henri Delplace, bakker en winkelier (nu Pastoorstraat n°12 en n°14)

“Achtbare Herder wees welkom
De Paal is moe
En den oven toe
Vandaag ter uwer ere,
De trog is leeg
Noch brood, nog deeg
Is er Mijnheer
Maar morgen ras
Geef ik kardas
En ‘k werke zonder slapen
Aan ’t brood dat staat
Hier vroeg en laat
Voor d’herder en de schepen”

August Tribou = Auguste Trybou, slachter en landbouwer (nu Pastoorstraat n°18)

“Mochte God u nog lange jaren
In voorspoed en geluk bewaren
Dat wensch ik u en vraag daarbij
Komt dikwijls naar mijn beenhouwerij”

Louis Nevejan, herbergier en barbier bijgenaamd “Lotten” (nu Pastoorstraat n°29)

“Wel heer Pastoor ‘k zou zoo geerne
Alle weke uw krune scheren
En ‘k zou uw haar snijen met fatsoen
En als ’t past uwen baard afdoen”
Cyriel Manten = Cyriel Rouzere, zoon van Amand (nu Pastoorstraat ??)

“Mijnheer de Pastoor wees gegroet
Doe uwe misse kort en goed
Op den predikstoel maar een kwart
In den biechtstoel niet te hard
Want de menschen zijn hier fraai
Buiten hier en daar een gaai.”
Remi Huysser, schoenmaker, woonde er samen met zijn moeder Leonie Muylaert en zijn zuster
Sidonie, kleermaakster (nu Pastoorstraat 22)

“De pastoors dragen geen kloeffen
Omdat het te veel zoude poeffen
Maar wilt gij, Heer, een paar goê schoen
Ik zal ze maken met fatsoen.”
Achille Houwen, herbergier, landarbeider (nu Pastoorstraat 24)

“Eenieder zei: ‘k weet zonders
Wij hier als pastoor zullen zien
En toen de blijde mare kwam
Dat was ’t kapelaantje van St. Jan
Vol blijdschap riep men altegare
Hij mag er zijn, de brave man.”

Charles Braam = Charles-Louis Braem, kantonnier, winkelier (nu Pastoorstraat 38)

“Voor u zoowel als voor de koning
Versiert de kantonnier zijn woning
En wenscht u met blij gemoed
Geluk, zegen en voorspoed.”
Camille Hernaert, schoenmaker, klokkenluider (nu Pastoorstraat n°33)

“Ik doe de klokken bim bam bom
In d’ hoogen toren zwieren
En mede met vreugde vieren
Den herder roepen welkom.”
Bij Durij = Cyrille Dury, landbouwwerker (nu Pastoorstraat n°31) het oude huisje stond vroeger
meer naar achteren.

“Al ben ik hier op ’t end
In deze kleine woonst
Ik zei tot mijn vent
De herder is onze troost
Wij kunnen niet rijk versieren
Wij zijn maar arme lieden
Ik hoop heer pastoor lief
Dit zal aanveerden als ’t u belief”
Waarschijnlijk werd de tekst geschreven door de vrouw van Cyrille Dury, Livina Mulle
(Grootmoeder van Andrea Govaere)
De juiste namen van de toenmalige inwoners werden opgezocht door navraag bij oudere
mensen van Reningelst en door deze gegevens te vergelijken met het bevolkingsregister van
Reningelst voor de periode 1901-1910
Julie Leeuwerck (bewerkt door Herman Houwen)

Het volledige artikel werd gepubliceerd door Herman Houwen in het 3 maandelijks tijdschrift van
de kring van de heemkunde voor Poperinge en omliggende gemeenten 8e jaargang 1978 n°3.
Een deel van de spreuken werden ook gepubliceerd in het weekblad “De Poperinghenaar van
17 januari 1909, p6.

De Poperinghenaar, 17 januari 1909, p.6

Huwelijksregister van Silvère Verdonck en Noemi Vrammout op 11 oktober 1932

Ontvangstbewijs van de lijkdienst van Joseph Hennebel kind van Achiel Hennebel en Bennonie
Moreau (ouders van Antoon Hennebel) 52 fr en 75 cent

Opmerking door Pastoor Duquesnoy van zekere schilderijen in het huis van Achiel Hennebel

Factuur van 928 fr voor de lijkdienst en 6 wekemissen van Marie Ignaes de grootmoeder
van Antoon Hennebel

Brief aan de bisschop voor de aanvaarding van 5000 franken van de overleden juffrouw Sophie
Vrammout op volgende voorwaarden.
1: Alle jaren ten eeuwige dage te doen celebreren vier gezongen missen tot lavens haren ziel.
2: Te doen inschrijven op het jaargebed haren naam
3: Haar graf op eene behoorlijke manier te doen onderhouden

17 oktober 1945
Reningelst – Afscheid – Onlangs verliet E.H. Duquesnoy, Pastor,
de parochie. Gedurende zijn 37-jarige Herdersloopbaan alhier,
heeft hij het zieleleven der Reningelstnaren op voorbeeldige
wijze geleid en is tijdens de twee wereldoorlogen, welke hij
beleefde, goede Belg gebleven. Begaafd met een schandere geest,
was hij vervuld met wijsheid en verstand, met wetenschap en vele
kennissen. Hij was was terecht een priester “naar Gods hart” een
man van wijze raad en krachtdadige handel, die in het
verdelen den nood zijnen parochianen heefd gelenigd. Ondanks
zijn hoogen leeftijd, welke voor hem een eerekroon is, stond hij
steeds ten dienste van alle Reningelstnaren en voor hem die ??
een onderling durft misprijzen.
Moge de allerhoogste den
eerbiedwaardigen onderling nog menige jaren verleenen in
zijn rustoord

Brief geschreven ter afscheid van EH Alfonsus Duquesnoy

aankondiging van de dood
van EH Duquesnoy.
Aan het graf werd deze
lijkrede afgelezen door
Mr. Jozef Six

