
R0GGE-0I4GANG V00R DE KAPELAAN

Uit het Registrum Menoriale Parochiae Cênertanae
aangelegd tloor pastoor-aleken Van Beek biigerÍer'kt
ttooi zijn opvolger pa€toor Poell in de iaren tussen
1880 en 1937.

Ter ondersteuning van tle geestelijken van tle parochie bestaan

."- tti.t twee laartiltsche omgaÍlgen voor tle kapelaans t waar-

van de ene gehouclen wordt ontrent Allerheiligent de andere

.rt.""t het feest van Lichtnis' E6n <lezer is reeds zo oud

dat het begin daarvan geheel onbekend is'

Deze omgang wordt door cle kapelaan persoonliik gehouden - ttjj

Í""iu.i"ooitptonkeli$ in het ophalen van rogget doch terwijl

"or*ig." 
dit gebruik nog aanhoutlen t geven cle neesten geld in

plaats van r-o8.
ó.-".g ai. mei ontvangt uorclt door: een knecht of arbeider

r.a.glrrot.n van het ene huis naai het antlere'Wanneer de last
i" àuu, wortlt laat rnen è rog tlaar achter en wordt deze door

iemand uit dat huis naar de plaats gebragt t waar de kapelaan

ner ""tu.ttt 
te hebben. Bij het brengen ontvalgt de persoon

daaxvoor een piip en een buil tabak'
O. f.tt..ftt, ouÍr 

-tui".t hierboven sprake is, vergezelt de kape-

laan overal ook daar waar hij geen rog ontvangt ' Men volgt
altijd denzelfclen weg en eináigt bij etken orngang bij het-
zelfde huis.
1". uonauu" wordt het houtlen van den omgang afgekondigd'
ffiË" begint Ínen net Koks, verder Bsdonk, verreheide '
ffi r"i d"" middags blijft om na den middag de reis
.,oort ie zetten over ltlolfsbosch, Donehei'le en Deel'
Dinasdags begint men met Ciroeskuilen, verder over tle Berg-

ffino"r.uit en de Broekstraat naar huis' rn vroeger tiidt
.,66. ieorr"* ook De Mortel bij ttezen dag' Bij het oprigten
cler nieuwe parochie verviel tlit voor ile kapelaaa' Om nu ook

i:r ile volgende dagen geen verandering te hoeven brengent

blijft nen dingsdagsniddags thuis '
woeisdae onvat de Panclelaar, I(ruiseindt Eaag, Haageik en de-

ilrvorgend tle regterzijde van de Nieuwstraat tot het

Hoekje, zooalat nen smittttags veer thuis is' Na den mitltlag
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Broekkant, Heuvel en Bindereind.
Donderdag voor den niddag: Lodderdijk, Molenstraat, en de
linkerzijde der Nieuwstraat en iler Kerkstraat tot tegenover
de kerk. Na den niddag begint nen op de Markt en werkt ver-
der de Kerkstraat af.
Bij het houden van den omgang valt nog aan te merken het al_
oude gebruik dat de kapelaan eene hoeveelheid zoogenaamdetrsuikererwtentt bij zich heeft om hier en daar aan de kinderen
uit te alelen. aO à 72 pond werd daartoe doorgaans gebruikt.
Bovendien heeft de knecht steeds een buil tabak bij zich ombij het ontvangen van tlen rog deze of gene die op dat ogen-
blik in huis aanyezig is te laten stoppen.
Gedurende de tlagen van den omgang is de knecht smorge1ls en
sniddags op de pastor ie.
De verdere onkosten van knechtrtabak, suikererwten etc., wat
zo ong€veer fl. 13r- beliep, kornen ten laste van den omgang.

In de jaren 18?5-1885 was de opbrengst gemidrleld gg vat rog
en fl. 22Or-. De prijs van den rog varieerde in die jaren
va.n f L 1, 90 tot tL . 7 ftZ+ het vat.
Toen in 1933 voor den 3e kapelaan, en wel voor zolang er een
derde kapelaan zaI zijn aangesteld in Gemert, een derde om_

,gang $êrd goedgekeurd, was ilie ongang bepaalrl geworden ophalf augustus of daaromtrent. De derde kapelaan zou fl.loOr-
vooraf krijgen; de pastoor het overige tot tegernoetkoning in
het onderhoual. Zou rle totale opbrengst neer dan f1.46or- zijn
dan wordt de rest 266 verdeeld dat de pastoor daar tweederden
van krijgt, de kapelaan 66n derde.
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