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Als je het geluk had aanwezig te zijn op het 

feest ter gelegenheid van het 60ste priester-

jubileum van Pol Verdoodt, dan heb je daar  

ongetwijfeld mooie herinneringen aan.  

Wie er niet zelf aanwezig was, las wellicht al  

het verslag en zag enkele sprekende foto’s  

passeren, in de Nieuwsbrief of in Kerk & Leven. 

Pol kreeg als geschenk een ‘Liber Amicorum’ 

overhandigd, een compilatie van wat mensen  

uit de nabijheid van Pol aan of over hem wilden schrijven.  

Hoewel dit niet zo gepland was, kregen we tijdens en na het 

feest vanuit verschillende hoeken de vraag om het boek te mogen aankopen. Intussen gaven 

de auteurs de toestemming om hun artikel al of niet te publiceren. Daarom willen we ieder 

die dit wil de kans geven hierop in te tekenen voor de prijs van 30 euro.  

Naast het boek werden ook de foto’s van het feest, gemaakt door Robert Feyens, gebundeld 

in een fotoboek. Ook dit kan je aankopen voor de prijs van 30 euro. 

Wie het Liber Amicorum niet wenst te bestellen maar wel graag eens wil inkijken, kan dit 

vanaf nu doen op het parochiesecretariaat. Wens je het toch te bestellen, dan kan je dat 

meteen doen en dit tot 31 augustus. Het fotoboek anderzijds is nog in de maak en kan daar-

om niet ingekeken worden. Het wordt een verzameling van ± 100 foto’s die op het feest door 

de fotograaf werden gemaakt. 

Je kan beide boeken tezamen of afzonderlijk bestellen uiterlijk op 31 augustus 2022  

door overschrijving op rekeningnummer BE12 4313 7023 2192 van de OLV-parochie te  

Herent, met vermelding van ‘boek 60j’ en/of ‘fotoboek 60j’+ je voor– en achternaam.  

Na die datum worden geen bestellingen meer aanvaard. 

> Liber Amicorum + fotoboek 60 euro 

> Liber Amicorum (94 blz)   30 euro 

> Fotoboek     30 euro 
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