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In 1989 gaf de Heemkundige Kring Balen het levenswerk uit van priester Jozef Berghmans
(†2008) de levensbeschrijving van alle Balense mannen en vrouwen die ooit kozen voor een
geestelijke levensweg als priester, pater, broeder, kloosterzuster, begijn, missiezuster... Zijn
oudste vondsten dateren uit de 13de eeuw. Samen met de namen die hij nadien nog ontdekte
en die in de addenda werden opgenomen, tellen we niet minder dan 900 namen! Bij veel
personen vond Berghmans ook foto’s en teksten van of over hen, wat het lezen bijzonder
boeiend maakt.

Het vorige addendum verscheen in 2013. In de acht jaar die sindsdien verstreken zijn, hebben
we heel wat wijzigingen genoteerd in de staat van de in 1989 nog levende mannen en vrouwen.
Het addendum bevat een alfabetische naamlijst.
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