
Het. stuk dat. bier voigt maakt. ons bell:end mel den
oorsprong van hd pracbtig booga.ltaar in renaissance-slijl
bet.welk zich bevindt. in Ween. De bisschop \'an Roormond
die zicb bizonder interesseerde voor deze kerk gar den 16
Sept.. 1739 het volgtlnd verlorom ter opricbting van dal ai
ta&r gelden in t6 zamelen. De vervaardigcr was een Ant·
werpena.ar de architect Kcrrixa. Ziehier I:lU het atuk.

Franciscus Ludovicus bisschop van Roermond aen aile
die dese sullen zien oft hooren lescn saligheyt in den
Heer,

Terwijlent wij aHoos met bcsonder genoegen hebben
betracht het voortreITeJijck gebouw der parochieale
terk van 51. .\laarlen lol lVeerdt, al3 sijnde uitmuntelijck
eene derallerschoonsle van geheelons bisdom, 500 hehben
wij soo in onse visitaticn als andersints tot Weerdl wesen
de den Eerw. Heere PJsloor en kerkmeeslers alLijdt
soecken te bewegen tol hel doen stellen van eenen nieu
wen hoogen autaer, gelijck alsule!.: schoon Godtshuijs
vereij~ht, ende aldacr nu lot d'cere Gods 500 lang~n lijdl
nooLsakclijk is geweesLEchter hetcleijne incomen en we}'
nigemiddclen der selvc kercke sulx: niet permilteerende,
is bel bij den reclden hooghen autaer gebJevell, tot dal
oponsesoodikwijls hcrhacJde vcrmaeningen, de voorscij
de Heer pastoor cnde kel'ckmeeslel's le rade sijn gegacn
bij den vermacrdcn archileete Kerrixs 101 Anlwerpen
woonende, welcken oaer de proporlic en groote der kerc
ke eeoe afbeeldinge van den nicuwen allaer gemaekl heh
bende is deselve door eeniegelijck sull. verslaende ten
hoogslen gocdgekeurd, ende hebben wij onse loestem
ming op de requesle aen ons daerover gepresenteert oock
geerne daerbijgevoeght. Maer ter oorsaeke dat alsuleken
nieuwen allaer soude wei maeten koslen 3~OO gulden
brab. soo ist, dal aenmerkende den slechlen slaet der
tertelijke revenues sulx niel en kan te werk gesleld wor
den, nochLe dal de verlhoonders mel den voornaemden
Kerril.sover het maecken van den aUaer in onderhande
lingen cunnen treden. Wij tot meerdere eere Gods hebben
goedgevonden deselve le authoriseeren om aenvankelijk
door eene coJlecte sao in de parochie van Weet't, als buij·
ten aelmoessen te vragen, ceoen offerblok in de kcrck
te slellen code daerenbovcn am bij request!.! te versoeken
de mildheid van zijne Exeelleotie den Heere prinse van
Chimay grondheer van Weed ende hel edel Capill~1 van
St. Servaes, als bezillers der groole tienden der voor·
schre\"en parochie, tol sulek eeo godnuchlig werk le kun
nen vervoorderen. Aldus gedaen lot Ruremonde den 16
September l739. Was geleekend: Frans Lud. bisschop
van Ruremond onderslond: L. Mooren secretaris.
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