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oNnm nEDtcrri vlï PÁsrooR ramme pour' ( t t9l?) (1)

r heeft nu iernantl op mrn wraag lns biieen.gezet hoe

il."-i" Gernert <le geLruiken en kostuimen zijn'
Zoo begint die:

ffi."-."u"';;;";;; ."--":1't 
- :Y i't",1q: ï:::Ïi:::. ^;i ?:::llït' ï" ;;;"i-;; ;i' 

"p 
Katholiehen geest. seschoeld:--3-::::

*aa teareia velet ia soms schoone en groote werken van naas-

telÍeftle en barnihart igheidrr '
;-i;-;;"""t tlat we tlit Échriiven gaarl: 9n 1e zooveel nogê-

ai* t.t""a te maken en in groáte eór te houtlen; en voor .ie-
;H";;ïï; i" ó"."tt i,,rtttË" t" '" 

niet kennen ' 
om ze aan te

Ï""a.t "tt net cle getrouwe buren te beoefenen'

l{athoortnennietneermalenzeggenvanvreemtlen(buiten-
ài"n".i""1, ,,wat gaat dit hier "óÉoot 

ttt wat mooie gebrui-

k rri,' D.t"o* trachten r4'e de plaatselijke gebruiken in eere

te houden!
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De naaste buren zijn die 66n deur of nummer dichter bij de

Kerk r+oont (er worát betloeld ale groote Parochiekerk) '
Is er nu ergens een zieker en kan men zich daax niet goed

behelpen, tlan is het plicht, dat rle naaste bulren den dokter t
of geneesheer r en zoo noodig de Geestelijkheid, waarschuwt '
Bij geboorte is het plichtn tlat de naaste gehuwde buren, tlie
lroïsËn (in het gevat ongehuwtl tle allernaaste buren ziin) den

dokler en tle vróedvrouw halen oi ten minste waarschuwen; 66k

bij nacht en ontii.
lta.ineer het kintl naar tlen doop gebracht wortltn moet dit ge-
..tri"a.n volgens gebruik aoor Oà naaste buurvrouw met (een

antler vrouwslersoon uit tle familie als zulks kan)'
wanneer net Xina wor ilt aangegeven bij clen Burgerlijken Standt
noet dÍt zoo mogeliik geuchi.dett door den'Vader van het kind
en door de tweè naastê Sehuwde buurlui. Is alzoo bii No' 124

een kincl geborenr tlan rnóeten !23 et 1.25 de getuigen zijn; bij
it begin ór tt .ittdu var de buurt kan het anders zijn; dan

gaat men 2 nunmers vooruit, of terug.

Is dus in buurt A No. 1 tn geboorte, dan zullen no. 2 en 3

noeten mede aangeveni is rt in het laatste nuÍnner A 198 daÍl

rnoet 19? en 196 mede aangeven. Maar altiid aar den zelfden
kaÍlt van tlen weg; woont men rechts, tlan moeten de buren van
rechts mee aangêven; woont men links de linksche buren'

De Uitvaart. en vat eraan voorafgaat als Burenplight.
Ïfer onder ons iemand gestorvent dan noet er $orden gezorgd
voor de uivaart.
Er zijn er, die die zorg overtlragen aan menschen die ervoor
betaaitt worden: -- in steden hebben dezen zich gevormd tot
lBegrafenisonderneningrr; maar bii ons in Gemert doên 1{'e tt
over tt algerneen als Burenplicttt.
lk Geloof goed te aloen' dien burenplicht voor wat ziektet
overlijtlen en begraven betreft wêer Ins in ons Kerldrlokje te
zetten' Indertijtl op lt eind van 1926 heeft diê er ook in
gestaan.

l{ordt er iemaÍrd ernstig ziek zoodat de Laatste H. Sacramen-
ten zijn toegetlientl, áan wortlt de Rozenkrans gebid (zoo rnen

zegt). Dit geschiedt bii allen, die boven de plechtige coÍn-
mrnie zijn. Is het een gehuwde persoon die bediend is, darl
noet ook tle eerste gehuwde manspersoon tlie volgt er voor
zorgen, tlat tte Rozen}c'ans op tijtt en uur gebeden wordt. Hij
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noet zijn huis of karner daarvoor beschikbaar stellen, als
zulks gevoegeliÈ kan geschieilenl is zijn huis daar niet voor
ingericht of te klein, of zijn er andere onstandigheden die
It verhinderen, dan moet tlê opvolgende buur voor huisvesting
zorgenï naar de.eerste buur rnoet tSch zorgen voor de bêkend-
naking. Wie in de Kerkstraat wonen, mogen va'agen om de Kerk.
I{etluwen zijn vrij en behoeven nergens voor te zorgen, maar
voor haa.r, als zij zi€k of doocl zijn, moeten eveneens g€huw-
de buren zorgen.

Ts een jongmensch bediend (dat wi1 zeggen een ongehuwde) n

dan moeten de jongêlui zorgen, -- net zoals bij tle gehuwden,
-- voor het bidden en bekend maken van den Rozenkrans; (tijat
en uur wordt door de naaste buren zelf bepaald).
Bij een ongehuwde zorgt altijd voor bekendmaking (onverschil-
lig of rt voor fn mannelijke of rrouwelijke zieke is) het
naaste meisje dat zijn plechtige Communie heêft gedaan.
Is de zieke, alie bêdiend wercl, een kind beneden de plechtige
Cornnunie, dan wordt dit achterwege gelaten.

De Rozenkrans woralt driemaal gebeilen, gewoonlijk drie opvol_
gende avonden; doch rs Zondags altijd op den rniddag.
fs ienand overleden, dan zorge eerst de naaste buur, of des_
noods iemaÍrd van de huisgenooten, dat de overledene zoo spoe-
dig mogelijk wordt uitgêtrokken of, zoo nen wel eens zegf,,
afgelegd, of gerekt. Daar zijn nenschen, tlie dit werk tegen
betaling willen doen; dit afleggen zêlf is bijgevolg géen
burenplicht.
De naaste buur moet zorgen, dat den eersten midclag na het
overlijden, de k-lokken worden geluid door vier buren; rnen
moet tlr iernaal luiën (net korte páuze). Het luiden moet altgd
geschieden in het middaguur, ongeveer van half een tot een
uur.
Op den dag der begrafenis noet eveneens worden geluid. V66rhet begin der Mis als de liÍ<stoet aankomt; er, ,rá de H. Mis,als het lijk naar het Kerkhof wordt gedragen, en niet eerder.
Men blijve zoolang aan het luiden tot tte priester van het
kerkhof terugkomt zontler onder den toren tê praten of te
lachen.

Het lijk word.t naar de Kerk gedlragê4 door 2 of G rechtsche
buren en 2 of 3 linksche buren.
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Bijvoorbeeld: fs in 124 een lijk, dan draagt van links niet
123 naar L22 en t25 omdat 123 ,,kaarsendragerrr noet zijn, ge-
lijk nen nog vÍm ouds zegt, en deze ook voor alles te zorgen
heeft; -var tegenover, dus van rechtsr2oS en W, zal rk naax
zeggen.
Wil nen 6 atragêrs; dan neemt nen, in geval als 124 tt lift is
L27. en 722 en 125.
ftI rechts têgenover het sterfhuis de voLgnunmers 2O8, 2O7 en
209.
Men loope niet zoomaar langs den rrreg, naar kijke -of er gangen
in de straat zijn waar de huisnunmers opvolgen. Zouden L27,
1& en 119 in rn gang zijn, en 118 r{'êer langs de straat, dan
komt 118 yooreerst niet in aanmerking.
De kaarsendrager zorge, dat in het sterfhuis, alvorens het
lijk op de atraagbaar wordt gezet, 5 naal het Onze Vatler en
5 maaL het Weis Gegroet door alle aanwezigen hardop gebeden
wortle; de kaarsendrager bidt voor.
Zoo ook na de begrafenis op het kerkhof en in de Kerk, net
het bidden van den H. Ibuisweg, en de 6 O.V.'W.G. en Glorie.
Is de overledene onder een verêeniging waarv n dragers be-
schikbaar zijn, dan tlragen de buren tot aan de brug Verhoe-
ven of tot aan'de brug Colen.
Bij leden der Congregatie nemen de sectieleden rt l-ijk pas in
de Kërk over.
De H. Fa$ilieleden dragên vanaf rt sterfhuis.
Degenen die moeten dragen behoeven niet te tuiËn; ook fami-
lieleden behoeven tt nietn aI wonen dezen in de buurt.
Het luiën en dragen is bij jongelui precies hetzelfde als
bij gehuwden.

Het op de uitvaart verzoehen geschiedt door de tlragers bij
gehuwdenl bij die buiten de gemeente wonen geschietlt dit
meestal per brief of briefkaart.
Is rt een ,iong liikrt, is dus overleden een ongêhuh'de, dan
zorgen hier voor de hoedjesmakers, dat zijn de ongehuwde neis-
jes uit de buurt, 4, 6 of I volgens volgnunmer.
Deze gaan naar den koster rkoopen daar een trcansje val kunst-
bloemen en zetten dat de ovêrled.ene op het hoofd; zij beta-
len dit gezamenlijk; zijn er dus 6 hoedjesnakers en kost dat
zootn krans 9O cento dan kost dat per persoon 15 cent.
De naastbestaanden van den overlèdene zorgen dat de hoedjes-
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makers daarvoor den eersten Zondag daarop den koffie en toe-
behooren ontvangen, of ieder hoedjesnaker ontvangt 2b, 30 of
zlo cent sorns ook meer of rninder, naar gelang rle beurs gevulcl
isr

Het zijn, zooals ge ziet, allemaal dingen, die iedereen al
rns ka.n noodig hebben voor ztn huishouden, of kaÍr moeten
doen voor zln buurt.
l{e hopen, tlat er in onze Parochianen genoeg naasteliefde en
saanhoorigheid blijve, on aan elkaar deze echte liefdedien-
sten te blijven behrijzen.

(1) offrciêêl Lerkb€licht rec. 1926 rrs., ên 4.
0ff1cie61 Kelkbericl,t Jan. 1911.

Jongear, handen uit uw zakken.

llet Ofiiciëcl KerkberichÍ van GenerÍ zal
!oofÍBarr

vooi 4
sboÍné

ook afzonderlijk verkrigbaar ziir
ceot per week. Men kan zicl als
opgeven bí den K0STER of bij

À. OTTEN,

YOTTA
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