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LOMBARTS (Karel-Marie-Jozef), Missionaris
van Scheut (Herentals, 7.6.1878 - Coquilhatstad,
17.7.1946). Zoon van Frans-Louis en van Wagemaekers, Marie-Sophie.
Na zijn humaniora-studies aan het college te
Herentals, trad hij in het noviciaat te Scheut
op 7 september 1897 en legde zijn eerste kloostergeloften af op 8 september 1898. Priester
gewijd op 12 juli 1902, vertrok hij op 3
september 1903, aan boord van de
Albertville,
naar Kongo. De 23e was hij te Boma en de 26®
te Kangu, waar h i j zijn vormingsjaar moest
doormaken. In september 1904 werd hij benoemd als reispater van Kangu, In oktober
1905 ging hij zich vestigen te Buku Tshela, een
bijpost van Kangu, met de bedoeling er een
nieuwe missie te stichten. De plaats Kizu werd
uitgekozen, maar hijzelf zou de stichting niet
mogen ondernemen, vermits hij in augustus
1906 naar Kangu teruggeroepen was, weinige
weken vóór de eigenlijke stichting. De 8® september 1909 verliet hij Kangu, daar hij benoemd was voor Nsona Mbata. Toen deze missie in 1910 aan de Paters Redemptoristen werd
overgedragen, vertrok h i j naar Nieuw-Antwerpen, waar h i j de 3 e maart aankwam. De 14e
reeds reisde hij verder naar Bosu Mosanda.
De 15^ w a s hij ter bestemming. Hier zal hij
gedurende vele jaren de streek in alle richtingen doorkruisen, onderricht geven, sakramenten
toedienen, katechumenaten stichten. In juli 1921
wordt h i j overste van de missie en op 12 juli
1928 viert hij er zijn 25-jarig priesterjubileum.
Na bijna 30 jaren ononderbroken verblijf in
Kongo, keert h i j voor een rustperiode naar
België terug. H i j arriveert de 14e februari 1933
te Scheut. Nog geen jaar later, de 12® januari
1934, vertrekt hij opnieuw naar het vikariaat
Nieuw-Antwerpen. Hij wordt coadjutor te Boyange, zodat hij weer naar hartelust kan reizen
van dorp tot dorp. Dank zij zijn grondige talenkennis en zijn uitzonderlijke goedheid, boekt
hij ongehoorde suksessen. In 1946 moet h i j
gehospitalizeerd worden te Coquilhatstad en h i j
sterft er op 17 juli.
Onderscheidingen: Kroonorde; officier in de Orde
van Léopold II ; ridder in de Orde van de Leeuw ; medaille Veteranen van Congo.
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