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Wie was ‘Pieter Simenon’?
Pieter was de oudste in een groot molenaarsgezin. Als seminarist en pacifist weigerde hij
dienst in 1914. Priester gewijd te Luik in 1919, werd hij professor in het Klein Seminarie te
Sint-Truiden en onderpastoor. In 1923 trad hij binnen als Scheutist en in 1924 vertrok hij
naar Congo. Als missionaris van Scheut werkte hij er eerst 5 jaar in Boma en daarna 20
jaar in de hoofdstad Leopoldstad-Kinshasa.
Als pastoor in een blankenwijk was Pieter één van de eerste paters die een parochie
binnen een inlandse wijk uitbouwde, waarnaar hij dan ook consequent verhuisde, wat
voordien niet mocht. Hij kende ook vlot de inlandse talen.
De ontwikkeling van zijn parochie is na enkele jaren als ware ‘paroisse-pilote’ gekend,
waarvan grote invloed uitging naar de andere steden van Congo.
Pater Pieter was een pastoor met een groot hart en wekte een diepe genegenheid bij de
mensen. In zijn parochies werd hij door jong en oud aangesproken met de naam ‘Tata
Pierre’ (vader Pieter), slechts weinige missionarissen kregen deze erenaam bij de
bevolking.
Onder zijn beleid als pastoor en hij zelf als werfleider, werden verschillende kloosters,
scholen en grote kerken in de inlandse wijken gebouwd. Hij was de ‘kerkenbouwer’ van
Sint-Pieter, Sint-Franciscus van Sales en O.L.Vrouw van Congo; deze laatste werd de
nieuwe kathedraal van Kinshasa.
Pas 55 jaar oud en vol leven, Congo mocht nog veel verwachten van Pater Simenon,
overleed hij ginder onverwacht door een tyfuskoorts; kort voordat hij pas voor de tweede
maal zou overkomen op bezoek thuis in Vlaanderen.
Pieter was de oudste broer van Maria Simenon, die samen met haar echtgenoot August
Vanhumbeeck in 1961 het jongenstehuis Pieter Simenon stichtten te Donk in Herk-destad.

