.,'
huizen

een mooi en.. feestelijk en frj.s uiterlijk te . gevaa,
waat het dorp moest er held.er ultzien, on cle vreena'eiingen
een goed.e ind.ruk te geven. Yern-eld,enswaard is nogrdat, toen
d.aags voor Pinksteren het feegt'werd. geopend.rcle ieilen'van d.e
Gilde en d.e tr'anf,are enkele ritjes in de nalLemblen maakten,
ctie bij het feestterrein stonttrvoord.at a1le aanwezig"" ooa"=
een rfforgeft''mars het feestierrein verlieten.
Ten slotte spp-eken we ook namens tie Heenkundekring ' van
_
Genert gaarne onze' dank uit en onze waard.ering vooruIl" 1"den van tte st. Anthonius-schut, d.ie aan het herster van het
kapelleke helben me€gewgrkt'
.

M.H...:J.penningg.

Hqinannus van Ravenstijn, afkonstig uit Oirgchot'r. was
koster en schoolmeester van 1761 tot 1TT2 en overleed in
1807 als rustend schoolmeester van 3ake1 oB 87:jarige leeftljd. Zijn vrouw, Johanna de Graaf werd in7765 6verleschreven naar 0irschot. Eij liet bij,zijn overlijden 2 ,ic*s en
{ dochters na: Gemit E1ias wae in 1.792 schoolneester geworden rn Gepert. zijn zoon Y7illem Albert was in 1789 eestorven
en van ;zijn dochter Elisabeth Barbara is bekend r dat zii
trouwde net lanbertus f/aaterbeek en in Gem'ert een zoon kreeg
in 1796t Godefridus Leonardus.
Arien Rid.dermans, in 1755 iut Ylijnen naar Genert gekonen, was aanyankelijk substituut voorza,nger en na 1176
koster en schoolmeester. Eij wae gehuwd met Johanna llleesters. In 1JJ5 kreeg zijn dochter een kindr dat als onecht
werd j-ngeschreven, omdat. Jan B,apti-st Du mon, een R.K. jongeman, net wie zij in ond.ertrouw was', haar vcor het huweli-;[
verliet.
Maria Elieabeth van Duuren kwam in 1750 uit Eeeewijk
en ging in 1752 weer terug, waaruit valt op te uakenr dat
29 sgllicht als huishoudster van cte pred.ikant tlienst cleed
v65r diens hurefijk.
fn de jaren 1746 tot 1747 was a1g lidmaat ingeschr
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van het Regiment van generaal CromDen. Eaag vertrok.
Bernhard van d.en Binckert kwam. in 1 16) naar Gemert en
vertrok in 1772 naar'Deurne;r' 0f hi.j een functle had., is mij
iiiet bekend.
"Eenricus Koockenr ee4 stud.entr wEs in 1782 gedurend.e
enkele maanden lidnaat en vertrok toen naar Valkenswaard en
van majoor Biswitter

eitrdn, die echter iralr

Johanna l,{aria van Ommeren uit Aarle-Rixtel staat in
1182 al-s lldnaat geboekt. Haar nan, I\ii. Heikoopr werd ook ingeschreven.
-van In Qemert werden verd,er ged.oopt: in 1J82 Pieter, zoon
ilendrica'Erkelens uit Alblasserdaml die verd.er a1s vad.er
opgaf: Pieter fimmers uit d.e laatstgenoemde plaats.
Tn 1791 werd. ged.oopt: Johannesr zoon van Aletta Schols uit
Breclar,d.ie als vader noemd.e Johannes Kars te Bred.a.
: ' Behalve de r'egds genoemden treffen-ile'aIs lidnaat--nog
aan in het jaar 1802: Frans Pieter Been, Adrianus van de
PoIl, Johannes Gijsbertus van Roodhuijsen en Johanna Catharina yan Ae Souw, over weJke'personen nij geen nadere gegevens bekend. zi-jn.
Niet a 1s 1!.d., maar a 1s toehoord.er, werd en, beha 1ve de
kindergln van reed.s genoemd.e personenr sedert 1744 genoemd.:
In 174! Cota Clootwijk, d.ie echterr zoals we lezenr rE een
maand. w'eiei ontrouw werd.; in 1780 J. Verbeet; in 1782 Christiaan Jantzy van d.e T,utherse gemeente, Gqvert' van de' Lith
uit Helnrond'gekomen op d.e Latijnse School (tf), Simon Petrus
de Nooy uit Beverwijk afkomstig; in 1T9O Hendrik Box uit
Geldrop.'T.."'Qemert werd.en behalve d.e reed.s genoemd.e personen,
begraven: in 1747: Elisabethl €er vierjarig kind van Frede, rt-L3 eii Sophia Ael-brecht, Luthersen', in de Hanno.verse' troepeh sestorven op doorreis van MLastricht naar Hannoveri in
17502 Geertruy van d.er Plaate huisvroure van Michael Gomarus,
commies van ts-Ibnds nagazijn te Grave; in 1784 Philippina
Cornefia Jacobs, weduree van lViIlem Engelenburghs en schoonmoeder van d.omine,-{" Swild.ens.
Ivl. A
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. van d.er ',,ii j st.

