Notulen VNB 1889

L.S.J.C.

Vergadering gehouden te ’s Hertogenbosch
den 28 November 1889. 1

Tegenwoordig: de ZeerEerwaarde Heeren Reuser, President, Deken Wouters, Schellekens,
van Rooy en van Groeningen, en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van Leeuwen,
Directeur der Ziekenverpleging, Lomans en Hollman, secretaris-penningmeester.
De President opent de vergadering met het gewone gebed en heet de leden welkom.
De secretarispenningm. geeft lezing van de Notulen der vorige vergadering, welke met
algemeene stemmen worden goedgekeurd.
De President deelt vervolgens mede dat de ZeerEerwaarde Heer Vismans verhinderd is de
vergadering van heden bij te wonen, en dat de eerw. Heer Sarton heden morgen per
telegram kennis heeft gegeven van de reden zijner afwezigheid.
De plaats opengevallen in het Diocees Utrecht door het ontslag van den Heer Funnekotter
is nog niet aangevuld kunnen worden, wijl de President nog geen goede gelegenheid heeft
gehad om een geschikte kandidaat uit te noodigen. Op voorstel van den geachten Voorzitter,
wordt de ZeerEerw. Pastoor van Groeningen met algemeene stemmen uitgenoodigd zich
onledig te houden met het zoeken van een lid voor Utrecht. ZEerw. verklaart zich gaarne
daartoe bereid.
Verder wordt met algemeene stemmen besloten dat de aanstaande Bedevaart naar Lourdes
zal vertrekken op Maandag 28 April 1890.
Mede wordt met algemeene stemmen beslist dat de reis zal gaan over Paray-le-Monial.
Op verzoek van den President, geeft de Heer Hermans eenige inlichtingen omtrent de reis,
voor zooverre ZEd. deze tot nu toe kan mededeelen. De geachte Directeur zegt dat indien
wij over Reims gaan wij 400 in getal moeten zijn; gaan wij integendeel met personentrein,
dan is het maximum der pelgrims vastgesteld op 150 en het minimum op 100. Die
personentrein loopt tot Dyon.
Verder legt ZEd. drie reisplannen over: het eerste, van Parijs naar Paray en Lourdes via Lyon,
Caster[?] en Toulouse, met terugreis over Bordeaux; - het tweede van Parijs via Limoges; en eindelijk het 3de plan – zijnde dit de kortste weg – van Parijs via Paray-le-Monial, Moulins,
Montluçon, St. Sulpice, Limoges, Perigeux, Agen, enz.
Nadat ieder dezer reisplannen is besproken, worden zij in omvraag gebracht, en wordt de
eerste reisroute – namelijk over Lyon met een dag langer reizen – verworpen met 5 tegen 4
stemmen. Met 5 stemmen tegen 4 wordt het 3de plan aangenomen.
De geachte Directeur wordt verder belast met uitwerken van dit plan en het aanbrengen
der halten, hetwelk alsdan aan ieder der leden zal verzonden worden, met het verzoek de
noodige aan- of opmerkingen te maken.
Op voorstel van den ZeerEerw. Deken Wouters, zullen de leden dagelijks in het Octaaf van
het feest der Onbevlekte Ontvangenis een Wees gegroet bidden voor het succes der
Bedevaart.
Nog wordt met algemeene stemmen besloten dat de terugreis zal gaan over Bordeaux en
Tours.
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Een jaar lang is er niet vergaderd en ook werd er in 1889 geen bedevaart gehouden. Op de achterzijde van
blad 2 en 3 van deze notulen –en verderop komt dat nog enkele keren voor- is een gedrukt briefhoofd met een
wapen en de tekst:

Charles Hollman Rue St. Pierre Maestricht. Maestricht, le

188 ]

De secretaris-penningmeester wordt belast met de aankondiging in de couranten voor het
bericht dat het Comité besloten heeft het volgend jaar eene Bedevaart te organiseren naar
Paray-le-Monial en Lourdes, welke zal plaats hebben van 25 April tot 8 Mei 1890.
Wordt besloten dat de eerstvolgende vergadering gehouden zal worden op Donderdag 20
Maart 1890, om 10 1/2 ure.
Ingevolge een besluit in de vorige vergadering genomen, wordt nu overgegaan tot de
verkiezing van den President en den Directeur der Ziekenverpleging.
Met 8 van de 9 stemmen wordt de ZeerEerwaarde Pater Reuser als President herkozen. Op
den ZeerEerw. Pastoor van Rooij werd 1 stem uitgebracht.
De geachte President dankt de leden voor dit vernieuwd blijk van vertrouwen en
vriendschap hem geschonken. ZEerwaarde belooft al het mogelijke te zullen doen om het
succes der Bedevaart te verzeekeren.
Tot Directeur der Ziekenverpleging wordt herkozen de Weledele Heer Kerstens van
Leeuwen met zeven stemmen tegen 2, deze laatste uitgebracht op den Heer Lomans.
De Heer Kerstens van Leeuwen dankt de leden voor dat bewijs van vriendschap; ZEd. zal
alles doen wat hij kan om het werk der Ziekenverpleging te helpen bevorderen, maar hoopt
dat hij hierin krachtig bijgestaan zal worden door den Weledelen Heer Lomans, die op de
vorige Bedevaart zich zoo zeer verdienstelijk heeft gemaakt met het waarnemen der functies
van Directeur der Ziekenverpleging.
De geachte Voorzitter doet opmerken dat de Heer Kerstens de zaak niet al te zwaar moet
opnemen, daar het werk der Ziekenverpleging vooral een werk is van vrijwillige liefdadigheid.
De Heer Kerstens van Leeuwen vraagt of het niet in belang der zieken zou zijn in het vervolg
de voorkeur te geven aan een Broeder dan wel aan een Zuster van Liefde.
Vooralsnog wordt dienaangaande geen beslissing genomen, maar besloten dat de zaak in de
volgende vergadering in nadere overweging zal genomen worden.
Niemand der leden nog het woord vragende, sluit de President de vergadering met het
gewone gebed.
A.M.D.G.

