
xlslT..IilIF Vi'\ll il,ERIi EN L.',TIi'i'ISE SCHOOL Tr (-iEl I]RT.

"Den IJ july heeft syn hoochw.'-]en. gevlsiteert de kerke
van Gemert welcke seer schoon ende d.e novo gewit gevondeu
verciert riiet schoen autaeren, eenerl schoenen orgel , 12
groote portraitten d.er d.iverse tieijligen gulcle leeren ln
den Choor, schoene Choorkappen, paramenten casuffels vof-
Flens inventar-Ls hiervan gemaekt en net gebracht.
Syn hooghw. r,len. hr:eft ook.rlsj-teert d"e sch,-.r1e van Genert
welcke d.oc,-;crt worclt van clen Eerw' i'ieer van #effen Lr-sque
ac1 Poesim inclusive ( tot en met de 5cle klas ) consi stere;n-
de tegenwoordig rt saenen tn )O studenten.rr

Bij er:rr visltatie in 1679 klsagt de pastoor, d-at zi.jn ka-
pel-aan scms uitgaat zot,der te zegilen, waarheen h:- j gaat.

verrnp.arrd. wortlen ciri mct
rnreiden en bcter de ziel<en

.-l:.i een visitatic in het traar Ll Jl word.en op d'; 1n-renta.-
r.Lsti,j::t van de Gcnertse kerk o. a. verneld. I

rreenc 8T:ao'Le silvere .lieinonstrans, vier seor sl-echte enrle
bi jnar cnbruyckbare missalia.
itcn een goet rliss,r.le bekleec1t met rooderi trip ende be-
schla..len net silver, vereert door den I{eere i-andcomnan-
d.eur'riassenaer vroner geclaghtenisri.

'1. i,.,1. Plnnings.

raeht, dat zijn reisjes en
zijn, h"Y,,=t$*t hi.r. d-"1
soms tweema,al"r-I: ,te'rra lnc

ocht doch nooit verdach'be
kwad-er f aam hekend, sta,,:.n.
vlsitator in ztjn rapport
te w1l-Ien af zien v,1,n

astoor v:rn::,ecli en aan de

lJ ccto'ner 1692 moet ,1e -rastcor
grotr:re ijver zijn sr:haaojes te
'u e be zo eken.
als h-on i-;nd-er de ogen wordt geb
be zo cKen bi j solunigen verd-acht
het w',,,ar is, dat hi j 6,5nma.al- of
Jc 1;astuo1,, vln Jct,k lieeft oP.'1cz
persc)ri,.rn of Dei"sorten, die te
(lp rnijn verzock, zo schrijfi d.i.:

beloofd': hij in iret vervr:19 ook
ztjn hezoeken ae,n Cc gcnoernde P
arL"tleren 

"

lllee Sint Lucij
Elken dag nen

wint den tlj
haneschreij. (St.Lucia is op 1] decenber.
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