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pastoor Poe1l z.g;.w&s.een secure man. -paarom heeft hii,in
1926 eens precies genotoerd, waaraan de buren zich te houden
hadden in geval er ienand in,de buurb kwam te overlijden.
Orn twee, schijnbaar tegengestelde;redenen lijkt het rni.j nuttig, er in Gemerts IEEM iets over te zeggen.'De eerst,e reden
fsr'aat er hier en daar in Gemert nog iets bewaard is gebleven van deze gebruiken, en de tweede reden is, dat men deze
mooie burenplicht veigeten i-s. Pastoor Poe11 zegt het volgende:

itls

die boven de pleehtige comunie is, voorzien van
dan vrordt de rozenkidris gebeden. ls de
heilig
o1iese1,
het
persoon ggt*9, dan moet'de eertsvolgende qehuwcle persoon de
rozenkrarsr.anzegqdn en zijn huis hieivoor besehikbaar steliemand,

$en. Kan dat nieI, O.t de daarop volgende (steeds in de
riehting van de kerk gerekend. v.d.I[.). tr'feduwen hoeven
ner.gens voor.te zorgen, maar voor haar zorgen ook eehwEdg
dat
personen. Voor een oneehutrJ4e zorgt, het naaste @j9,
P.ozenkrans drie dagen achboven de plechtige commu:ie is.
tereen ts-avonds, doch ts-zondags ts-middags.
fs iemand overleden. dan moet de naaste buur of een
hulsgenoot zoigei, rdat hij afgelegd word.t. De naaste buur
moet zorgen, dat de eerstvolgende niddag de klok vrordt ge1':id door minstens 10 man, drie maal luiden met korte Wre"
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luiden a1s het lijk aankomt bij de.kerk,.en pa d€
terug is van.het kerkhof. Sterft iemald
priester
mis tot de
nr. 123 kaarsdrager zi.inr. , nll. L22
moet
d^n
op nummer iztr,
andere kant van de straat 2 nannen
de
pius..
aqn
ei nr. L25
de nrs . )Za, 12? e! 125 met.,1en
dragers
6
Bii
dragen.
moeten
du ."au"" i"rli o"i a" ,"[ 3 mannen. (we moeten hierbij beaan
ken, dat toen nog nj-et hgt systeem rlan links oneven en
r""irtt even bij de huisnummering- was ingevoerd vd{). De
kaarsendrager Lorgt , dat in het lljkhuis vobr de kist op_de

Voo:i.:6e mis

baar wo'rdt-gezet 5 onzevaders eo vijf weesgegroeten worden
gebeden. Hij bidt ook de kruisreg voor. na de begrafenis.- Is
Ee overledeie bii,. een vereniging, die draggrs beschikbaar
ste1t, dan dragen-de buren tot de [i'W uii C61en-of--Jelhgeoerr. De drageri hoeven niet te luiden, ook familieleden
niet. Het lulden en dragen is bij gehwden en ongehuwden
het zelfde. 0p de,.gitvaart verzoeken geschiedt door de dragers. Bij.ongehuwddn zorgen voor het verzoek de hoedjesmavo],gens volgnum-,5 o{ 8 ongehuwde meisjes
.te"". Dit-zij-['.4,
en zett'en 'die
krans
d.e
kopen
mers. Deze gdan naar de koster,
op het hoofd. van de overledene. Zij betalen. de- krans_saqeb.
DL naastbestaande van de overledene vergoedt haar dit m6t
geld of door de koffie te geven op ile eerstvolgende zoadagrr.

Pastoor Poe11 geeft kriermed'e ipiii. to" het toen was. Mqgeliik
zijn er andere regels gewaedt lroor- of nadien. trtie l.*t' :. 9og
c
Hoe vefoe, d" gttg van zaken -r'ras ?
jst
"6i{"ir"",
M'A '1gnder I[.i
.,
'
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In ons artikel ttlandbowriermen in

GEijlgF.T$

Gemerttt (Gemerts Heem ,
en ik.q,"! 9I9!"
nr Z3rbLz 9) beweerden Martien \ran den Boomtrzeeftr
stelligheid, de ieWd eigenrdat het woord trdeesin'hetfrqimzeefn (Vg1
mersn irrorr,n6fi;k"mo5st ,i1n', want we zeiden
echter
maalrbe
Ii[ljst
Arnhem
uit
dees irrouw). Hiirtin van der
rrCi
di
hois).!g1zeeftrzei(vg1
or,r op opnerkzaam dat hij
"r
gens hem- is- hOt. dus onzijdig.0:rze oprechte dank- voor d.ezenededeling.Mochten er nog meei re*cties zijn dan houden wii dts
gaarne ianbevolen. Vooral van oudere Gemertenaren kr:r'men we
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