Uit het Memorieboek van Henricus van
Gemert (1214-1799)
door Ad Otten

y9rig.."ummer van Gemerts. Heem werd al gewag gemaakt
I.l^1"1vele
curieuze aantekeningen die de Gemertse priesiei Henri_
-van

Gemert maakte in het circa 230 bladzijden teilende lidmaat_
Congregatio Gemertano Anno 172s Gr.eu;e;(1)
rlelootd werd daar ook om in verschillende afleveringen in
GemeitÁ
rerug te komen.(2) Hie?nà volgen vier
I^.^:::t
{: hetllnrekeningen
pagrna'svan
memorieboek die door Henricusvan Cemerïgeheel
gewldwerden met feiten en gegevens betreffende het overlijdËn
van
diverse famiiieleden in de pèrió de van 1757 tot 1793:
cus van

:*lf*:l:g9e

1757 sNachts tusschen den 21 en 22 mey is rnijlen broeder
Johannes,
doctor. in de_ me_dicijne, door een síbite áoodt uur, á"r"
*er"li
geschUde. R.l.P. Out ontrent 37 jaeren.

1760 Den 20

julii naer den middagh

tusschen 3 en 4 uuren is gestor_
mijnesuster Josina. huysvrouwvan Anselmus vanden BroËt,
out
tusschen de een en rwee en dertigh jaer, voorsien sijnde
met de H.H.
Sacramenten . R.I.p.
ve_n

1760 Den

?6julii savonts ontrent 7 uuren is gestorven miin Heeroom
Pennincx, pastoir rot Erp, aen eïn heeie t oiir., rn"r
o.
,C,11a1Ors
tr..hr. sacramenten voorsien sijnde. R.I.p.
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1760 Den 24 augusti is mijn oom Peregrinus Verhofstadt komende
van Haerlem tot s;bosch gestorven, met de H.H. Sacramenten voorsien sijnde. R.I.P.
1761 D-en20september smorgens ontrent 9 uuren is gestorven mijn
nicht Maria Anna Pennincx, voorsien sijnde met de H.H. Sacramenten. R.I.P.

1761 Den 2 october is hier tot Gemert overleden den Eerwaerden
Heer Abraham Spirinx, pastoir tot Alem, met de H.H. Sacramenten
voorsien sijnde. R.I.P.
1762 Den 5 januari smorgens om half tien is mijne moeder met de
H.H. Sacramenten voorsien sijnde in den Heere overleden, out 75
jaere en 5 dagen, en getrout 52jaere min 9 daegen. R.I.P.
1'762 Den 24 mey smaendaghs voor pinxteren savonts ontrent half
twaelf sijn de dieven gebroocken int huys van mijn Heerom pastoor
tot Nieuland (Wilhelmus Penninx uit Gemert - red.) en hebbèn hem
en sijne meijt, ende mij het meeste, seer deerlijk mishandelt en alle
ons gelt, silvere werck en meer andere goederen gestoolen.

1763 Den 19 augusti is Alberdina Staijackers komende met haere
moeder met een koetskarre van de Bossche kermis, tot Vechel
verdroncken. R.I.P.
1763 Is mijne nichte Petronella Verhofstadt den 3 november siek
wordende den 6 savonts ten 10 uuren in den Heere overleden,
gebiecht en het H. Sacrament des olys ontfangen hebbende, en niet
het H. Sacrament des Autaers, omdat sij geen kennis en hadt. Out
sijnde 24 jaer, 9 maende en 4 daege. R.I.P.
1'7.64 Den 1 junii naerden middagh, een quartier naer vijf uure is
mijnen vader overleden met de H.H. Sacramenten van onsè Moeder
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de H. Kerk voorsien sijnde, 80 jaere minder dry maenden, geheel in
den Heere geresigneert en overgegeven. R.I.P.

7767 Den 6 januari is overleden mijn oom Simon Penninx, out
ontrent 79 jaere met de H.H. Sacramenten voorsien sijnde. R.I.P.
1767 Den 28

julii smorgens omvier uuren

is overleeden mijn swaeger
Joannes Verhofstadt, met de H.H. Sacramenten voorsien sijnde, en
geheel in den wille des Heere geresigneert en overgegeven. R.LP.

Den 1 junii smorgens een q voor 3 uuren is overleeden mijnen
Heeroom Wilhelmus Penninx, geweesenen pastor tot Niulandt, met
de H.H. Sacrarnenten van ons Moeder de H. Kerk voorsien sijnde,
1775

ende met een alder grotse resignatie in den Heere, requiscat in pace.
1784 Den L0 september soe is overleden mijne nicht Joanna Catharina Penninx, weduwe wijlen Henricusvan den Elsen, van eenwonde
aen haer borst, met de H.H. Sacramenten voorsien sijnde. R.I.P.

In een geheel ander handschrift, dat blijkt te zijn van Christina, de
zuster van Henricus van Gemert, is vervolgens het overlijden van de
laatste opgetekend als volgt:

Den22 junius savons ontrent 6 uere is overlede den Erweerde
Heer Hendricus van Gemert, mijn Heer broeder, met de H.H.
1793

sacremente voorsien sijnde, out ontrent 78 jaer.

NOTEN:
1. Ad Otten, Gemertse student€nvereniging te Leuven anno 1728, in Gemerts
Heem

1.989,

nr. 3/4.

2. Een kopie van het Lidmaatschapboek van de Congregatio Gemertana berust
in de Bibliotheek van de Heemkamer (boeknr. G 75)
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