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Ieder weet dat pas onder de huidige herder pastoor J. Pont het rectoraat Tungelroy tot parochie werd 

verheven. Dat rectoraat heeft als zodanig een taai bestaan gehad. En de financiële toestand van dit 

kerkdorp was bij de oprichting wel niet zo groot, dat het de bouw van pastorie en kerk geheel op zich kon 

nemen. Weert kwam echter edelmoedig te hulp: de ene dienst bleek overigens de andere waard. Luisteren 

wij maar eens naar de resolutie van 14 november 1781.  

 

De Magistaet der Stadt ende Heerlijckheijt Weert overwegende en is rype aendacht nemende, dat die 

vanden gehuchte Tungelroijmet hun één ende selve gemeijnte uijtmaecken, met hun alle gemeijn hebben, is 

willigh het voorschreven gehucht, met aggregatie van den Ed, Hove van Gelderlandt, van hunnen kant 

mede te helpen draeghen in de costen, die gemaeckt syn ende nogh staen gemaeckt gehucht, het zij aen 

den Ed, Hove van Gelderlandt, ofte elders, en sulckx tot uijtwereken van eene ordentelijcke wooninge en 

competentie voor eenen Cappelaen-curact aen hun door decreet van sijne doorluchtige Hooghweerdigheyt 

verleent, en verders om te becomen, wat aldaer tot den godsdienst is specteerende, waer toe die van 

voorschreven gehuchte de geestelijcke thiendenacren aldaer met den eersten by welgevallen Ed, Hove van 

Gelderlandt sullen trachten te constunigeeren, de selve magistraet is des te williger het meergeseijdt 

gehucht in die oncosten mede te helpen draegen, om dat het scheijnt, dat sy daer toe verplicht sijn, en dat 

sulcks in simili bij vonnis van den Ed, Hove van Gelderlandt in dato 11 October 1768 in contradictonio 

gewesen is tusschen die van Leyceroij ten eenre, ende Magistraet van Nederweert ten andere zijde.  

 

Uit deze laatste zinsnede blijkt wel, dat men in Weert ook wel een beetje eieren voor zijn geld koos. De 

geestelijke thiendenaren waaren het Hoogwaardig Kapittel van Sint Servaes tot Maastricht en de 

eerwaarde Religieusen van het clooster Marien-Wyngart tot Weert. Met hen moest wel een appeltje 

geschild worden.  

 

Weert, sinterklaas 1947 

Fr. Cunibertus Sloot, o.f.m. 

 

Opm. Paul Lammeretz: 

Of deze woning voor de kapelaan er ooit is gekomen is niet duidelijk.  

 

 
 


