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TILEMANS
(Emiel-August),
Missionaris
van Scheut (Arendonk, 31.3.1886 - Villers-enVexin, Frankr., 19.11.1948). Zoon van Louis en
van Verlinden, Virginie.
N a zijn huraaniora-studies aan het k l e i n seminarie te Hoogstraten trad hij in 1905 in het
noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september
1906 zijn eerste kloostergeloften aflegde. H i j
werd priester gewijd op 16 juli 1911 en vertrok de 2 e september van hetzelfde jaar naar
Kongo. H i j was bestemd voor de prefektuur
van Opper-ICasai en bracht zijn vormingsjaar
door te Hemptinne. I n december 1912 ontving'
hij zijn benoeming voor Bena Makima, waar
hij op 5 januari 1913 aankwam. Wanneer deze
missie verplaatst werd naar Bena Dibele, maakte h i j de verhuizing mee. In 1917 ging hij over
naar het distrikt der Batetela, waar hij eerst te
Lodja en vanaf 1922 te Tshumbe als coadjutor
werkzaam was. In 1924 ging h i j voor een rustperiode naar België. H i j arriveerde de 14 e november te Scheut en vertrok de 17 e november
van het volgend jaar opnieuw naar Kongo. Na
een tijd overste geweest te zijn te Lubefu werd
h i j in december 1926 weer coadjutor op de
missie te Tshumbe, waarvan hij in 1930 de leiding op zich nam. In 1933 werd hij overste te
Lodja en daarna te Katako-Kombe. Deze missie
werd op 1 juli 1934 door de Paters Passionisten
overgenomen en P. Tilemans keerde naar België terug. H i j bood zijn diensten aan de bisschop
van Evreux aan en werkte daar gedurende enkele jaren als aalmoezenier, tot hij op 19 november 1948 overleed te Vi'llers-en-Vexin.
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