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. ànnpscunrrt,g$ rlí re sruÍ .ll{srrRr te cEMËTrg.
EnkeLe honderden jaren geleCen zijn in de St.Janskerk aaÍ.

Gênêrt vêrschillende perscnên besïavên, zosls daï ock in ve'
lè andef,e kcrkon gebeurde.lls U b.v.ooit in êe Sf,.Js,nskcthe*
dre*L in Dnn losch berrl, 6qeseest,hebt Iï daar ask;:r oen €,ïoc i.

ea,nts.l gïo,faarkee 61e zi cn,
le graf zerkon zljn uit de kerh v€&í' G€mêrt ai 1+;rg vè:",,'.!, -

derd., nogelijk tij irei verni.eur+en van do'vloer v;rn het pri*,:;^
terkoór j.n 1809, toen het hoogelts-e"r is 

"erni 
eu1rd..

ïn: hsÍ kerka?chief van Gonest E{n echtsr 6nkê1e 8:"ef-
sehriften boiraard gebLeventd.le hier volgen.

Recht voor het E.cruysalts.êr stsat op een€n aaÍck u1,ii-
gohouven t

'rHier l€ilï" tregraven Godert len 1'íarmê 
' 
Rentneês t e" tot Geítsxt'

"eterft 1Ir,. rt Jaer MCCCC ende Liiti' den Xrrij da,gh in Moy"
(= 1? mei 1454)

:)eae Godert van !.I&rne of GoêTt van l.Iolmên' zoals hij zich-
.zel.f..noemtpvaè een prl€stêr,efkomstig uit hêt bisdonr Lutll.II{
vas rentgeester van de Duitsê Orde ln Cemert en vernaakie biJ
testame4t op 10 aprll 1454'ru1n 14 dagên voor z{jn dood ds
boerderiJ.'tD€ Arn€"hoêved in de Kromstraat alhiêr aên dê

. ker$ van Senert.D€ze boerderlJ heette toen rílloeve Ten Broêckrr

Voor deh hoogen altaer aende rechte zjjde staet oi eenen
zarck uljttu.ouÈen r

"IiÍer tigt begraven^der 6êrH. Bdlef, h. Wijnant Ílynettèn, Conr-
I'pthur zu Genart. A; 1r?O den 25 lfaiJ..bidt Godt voo? de aê€-
Rl€ ri.

voor den hoogen Àltaer 1nt miilden legt eenen zarck mêt
' dit Epitaphlunr
'rËie! lqgt bêgreven. ..H€nrlck rrgn Eijnetton. Duyts
,'iorden CotnÍnantluilr tot Gernart, starft A: XVC ende XLiliJ
rrden XVi! ilagh July't (= ft Juff t5+4).

Recht voor de hoogên Altaer aende linckerhandt;
"Hier llgt bêgreven den Eerw*en Eé1er heer Íiendrick van
."llo Ltrop, nuijt s 0rilen Conmand'= tot Gem€rt. Ilet Jeer en dagh
'rsiJn ila.arop afgesLêteÀrt.

Àende lin.cker ziJde vanden hoogen ÀItaer etaat o! sonên
zarck 3
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1.0.1\'L.
Sta viat or

qui-d veIlt hoc marmor
attende.

Anbroslus, Barc de Virmunt
Ordinis Teutonici

Commendator i"n Gemert
hic jacet

Oris ambrcsia, corpcris mundit ia
genere, prudentia, I'irtut e

pe ri l- lus rri s
Catholicae Relgionls lefensor

ac Oenertae Rec taurat or
Pauperum Pater, Pupil-lorun Tut or,
Vitam terris probavit, fidern coelis,

Daarondêr stond het Chronicum:rrluI fuft ïn paéio. VÍVaX VTrtUtc plopago
"Inle parft Veros, tItULos VIrl,ïUntIUs heros. (=16e4)

De vertali.ng luldt aldus: (Kerkklokkên Pastoor Poe1l,jrg.1,
50)
"Den A.Il erbesten en Allergrootsten God.trSta, wand-elaar:geef er acht op, wat d?e rnarrnersteen wil
'rzeggen. Anbrosius, baron van ilirmunt, Itui t s ch-Ordens -Kom-
'rnandeur te Genert, 1j-gt hier: door zachtaardigheid van ziin
"woord, door reínheid van l"ichaan, door afkornst, voorzi.ch-rrtigheid en Deugd doorluchti€lsti vêïdediger van den Katho-rrlieken Godsdienst en hersteller daarvan te Genlertid.er ar-
rrmen vader en der weezen voogdl hij naakte zijn leven vrucht-
baar voor d-e aarde, zijn Geloof voor de hemelen'r.

De ve"taling van het Chronicurn of jaarschrift:
rrHij was voor tt dorp een licht, van d-eugd een levend voor-
"beefd.
'tZa vron de held Virmunt zich tt ware r.echt op roemr.

Verder is in het koor van d.e kèïk begraven de comnand eur
van GemertrUlïich van lïoensbroek, die d.e vrijheid van Gernert
heeft verkwandeld. Hij overleed in Den Haag rn 16j4.

rl.H.J.pennings,


