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VERSLAG DE·R tONFERENTIE
VAN DEN

,B.VINCENTIUS VAN PAULO
.

-'

TB

.1I111l'~,
over dè jaren 1856 en i8ä1 ",

De Conferenlievan d~ H. Vincentius van
ilaulo~ te Weerl stelt zich'bij dezen ten doel. om

aan de Honoraire leden en Weldoeners dezer .Confe:..
rehlie een l)(~knopt\'~r~lag harer werkzaamheden,
ll'edur~nd~ de jaren J856 en 18~7 aan te bieden.~
Gaarne hadden wij zoo ·als in de twee jaren onzer
veteeniging {854 en 1855 geschied is, deze onze
we~kiaamheden aan de Honoraire: leden bij eene al-·
gemeene vergadering willen }}lootleggen, qoch meer
dan een bezwaar heeft ons daarvan doen afzien.
Wij hebben de inkomsten en uitgav('.{J zoo beknopt
mogelijk zamen gevat, zonder evenwel eenige aanrnerkingendaarover onvermeld Ie laten, waarin de
~eden cenig belang kunnen stellen; wij hebben de
fi~ariLiëele 0p8'3ve afzonderlijk over ieder jaar verantwoord, om daardoor des Ie beIer den voor - of
aohteruitgang in iedere kolom, en over de verschiflende.gedane ontvangsten en uitgaven te doen zjen~

'Onze conferenli,e lelt. behalve haren Presidëiît
"'~êrtien Leden voor de liefdewerken bin.nen , ~n naar
gelang van omstandîgheden, huiieóde Slad, en veertien Leden voor de liefdewerken buitelt de Slad. 49
Honoraire Leden en 14 Leden v'on eer (Clergé).
,

''De gewone vergaderingen'Wèlke doO'r den
President met het voorgeschrevengp.bed worden ~e
opend en gesloten, worden gehouden des zond'3ffS
'voormidd~gs om:;halfelf ure, _waarin de bons voor
brood, erwten, aarda1>pelen; brao(1stoffëfi, enz. of
"'eenige noodzakelijke kleinigheden in geld, aan dè
Leden worden uitgereikt Ier ondersteuning 'Van dè
"huisgezinnen, die hun ieder in hUDIle Sectie wor'den aangewezen.
1
'1l'at bezoek~n der hulpbehoevende huisgetin.
'neo, alsmede de ondersteuning geschiedt steeds door
,twee onzer leden; slecbts dan wanneer het Bureau
'~plk$, Doodig oórdeelt, kan 'bet bezoek door een Lid
geschieden.
In den loop van 'het jaar t 856 Zijn deol' oris
408-en in 1857, 98 huisgezinnen bedeeld geworden.
,
Gedurende het rrestaaD onzer Conf. ontving
.zij bij het overlijden vaD twee harer w'élcloeners, Iie
Vrij aanzienelijke gift van 150 francs; waaronder eene
'Van i 00 en eene van 50 francs, telkens werd tot
lafenis hunner zielen een lijkdieoslopgedragen.
Gevoelige verliezen leed onze conferentie dOfr1'
het overlijden van twee hater werkende leden, Ra··
maekers en H. BQonen: ,meest alle Leden vergezelden hun stoffelijke overFchol ter laatste rustplaats en
'woonden het H. Misoffer bij, hetwelk tot lafenis
llU nnèr ziel wel'd opgedragen.
Aan een.tZeer groot getal behoeftigen, onder..
welke eenige ambachtslieden, hebben wij tedurende
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den af1~loopen wintertijd. werk verschaft, doel} mees-:-iendée1s met-te spinn!'iD te geven; het is 'bijna nie~
geloofbaar hoe Daa~~ wkeurig de werkzaamheden worden,
äfg.edaan; dit moeten wij .voornamelijk toescnrijvea ..
aau den naijver, dien zij hebben om,. de voor èèIlige w.erkzaamheden uitgeloofde prijzen te behalen.
Groot w.as ieder jaar het getal der kinderen,.
aan welke· wij . ~e nöodige kleedÎllg verschafEhebber, .()m: netjes 'en zi{ldelijk voor de eerst!i maal tot.
de' tafel des ~e(.lren te kunnen naderen. Menige ou .
ders heo.ben . wij' 'bierdoor tlene groote zorg onlno··.
men en menigim burger van. eeIiengtooten last ontslagen; doch jammer VDor (:mze Do01lijdende huisgezió,nen, die ~aàr~oor veel iullen mDelen derven;
immers. wanneer men. het oog 'slaat iit de kolom van,
uitgaaf over het jaar 1857, zal het iedereen, mo~ten
verwonderen, dat ~ekosten." voor die· kleeding tot .eene
zoo verbazende hoogte zijn gestegen van ruim 220
gulden, hui ten de br.uikbare kleedingslukken die wiJ
hebben ontvangen•. Wil zijn daarin, wel is w~ar,ió,..
het laatste jaar door het algemeen armbestuur welwillend en,op eene krachtdadige-wijze ondersleundgeworden doch zonder dien onderstand ware het ons vol~
strekt onmogelijk geweest. Wij durven_ dan ook met
reden verlrn uwen, dat wij, om. met dit schoone werk"
t-e kunnen blijven.,voortgaan, dQoreen..Ïeder, hetzij door".
geldelijke bijdrage of aoderzins mildelijk worden on~
dersleund.
Wij nemen. mede deze gelegenhr.id te haat,.
om eiken., burger aan..te sporen, de afe-elegde kleedingstukken en beddegoed, a1tha.~ niet geheel dan .
toch gedeeltelijk voor onze Cllnferenlie aftezoD,·
deren, want wie zou de dienst kunnen be3effen, die
. wij den armen met die kleedingstukken doch bijzonder met beddegoed, gedurende de ~fgt:.I(}upene sll'ea"
&:~ winterliiden verschaft lwlluCil. Wij. Liüllcll. 1.1,. d;w,~

sMt ons in 'slaat 'qm denn' arme voortaa,g dien gevoeligen .ondersiand té kllimenblijven, aanbrengen, laat
uwe kleed eren niet in den vergeethoek ,liggen, zelfs
olbe$chou)Vt 'gij ze 'voor niets geschikt, weet dat,
hoedanig zij, ook ,zijn dezelve ons van ,groot nut zijn.
Onmogelijk zoude het ons zijn om zoo als in
vele andere plaatsen, eene spijskokerij op te rigten,
ten einde de arbeidende klasse, den ambachtsman,
in de gel~genheid Ie stellen zich voor een weinig
u:elds eCn gezónd, smakelijk en krachtig voedsel te
verschaffen; zulks laten de inkomsten onzer Confe·
renlie Diet toe. Wij hebben ons om die reden dan
ook bepaald om slechts voor de, door ons .bedeelde
huisgezinnen,kosteloos" eene smakelijk en krachtige
Erwten - Vleesch soep gedurend~ eenige weken van
den winteriijd te bereiden;, die bedeeliilg geschiedt
gewoonlijlç tw~émaal per week, ruim een liter per
hoofd, waarbij voor ieder huisgezin gevoegd wór'dt
naar evenredigheid van het getal ,1/. of I/,brood ,
olzoo eene bedeeling, buiten hel brood van ruim 300
Jitersper week.
'
Ten einde de gezondheid der armen en le~,
vens de zindelijkheid te bevorderen, doeu wij ieder
jaar hunne., woningen reinigen, en verschaffen hlln
beddeslroo als mede den noodige kalk voor het opwillen der wanden.
Het is voor de Conferentie, en het zal voor
een ieder een groot. grnoegen. zijn, eenige huisgezinnen, vrot'ger iederen winier in eene volslagen armoede, door ons iö staal Ie zien gesteld om hel 000dige brood ,Ie winnen.
f:enige hehhen wij ambaehlsgerecdschappen ver.:.
sehafl~ anrlerehebhen wij de: noodige gelden voorgeseho:"
h'n om lich in epnen kleincn handel Ie stellen, nog
hebbell wij l\lee liu;sJl'zillnen: die hel ongeluk hudden
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hunne eenige~oe Ie verliezen, van eene zekere-armoede bevrijd, dom- hen op zulke wijze te ondersteunen,. .
dat zij wederom in het bezit van hetverlorelle ge-.- .
komen zijn. Menigenambachlsman hebben wij op'
eene kiesclle en voor hel oog van anderen verbor- .
gen wijze, eenige leniging toegebragt, om hem vooreenen dieperen val le bevrijden; zulke huisgezinnen
zullen ons, maar vooral den Honoraire I'eden el).
Weldoeners dankbaar zijn.
Een woordje over de poolaardapJléÎen. Hel
baart bij sommigen opzien dal wij de arme rnenschen,'
verpligten de bun door ons uitgereikte pootaardap·
pelen te ,moeten terugbezorgen. Een ieder' zal rnèt
ons toch wel willen begrijpen dat w~j do~r d.at mid· ,
del tot eene hoogte zijn gestege~ waartoe wij anders
Dimmer zouden gekomen zijn; immers, wanneer wiJ
dat middel niet hadden te baat genomen, zouden wij
Jlen~ zoo als het èerste en tweede jaar met de bagatelle- van hoogtens twee vaten moeten afsturen, daar wij nll
bijna in slaal zijn ieder huisgezin zoovele pooIaard ..
appelen te bezorgen als zij Doodig hebben.
.
In het laatste afgeloopen jaar heeft de bedee· .
ling venpooll:\ardappelen de, merkelijke hoeveelheid
bedragen vaD meer dan 600 valen.
Het tijdsbestek waarover wij verslag f!èbbè nuittebrengen heeft zich gekenmerkt door buitengewone hooge prijzen der eerste levensmiddelen; hel'
zal dus als het natuurlijk gevolg daarvan niet ,behoeven gezegd te worden, dat meer dao gewoonlijk
bij de conferentie ondersteuning werd gezocht; eu
namens den Alwetende, danken
ij diegenen door
wier getrouwe en toenemende ondersteuningen ea
bijdragen wij ons in staat zagen gesteld lOnt ons
liefdewerk te kunnen voortgaan.
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Van het Algemeen Armbestuur alhier, Ier
~emoedkoming in de kosten'voor het kwe·
den der Communikanlen
.

82 94 1/ 1

Van Concerten
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Van verkochte garens
Voordeel van de lotel\ij (IS Met, 1856)
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het vat
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500 vat aardappelen.gewaardeer.d á. 45 cents
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In brandstoffen (par.Liculiere gift)
llaarenboven eene kleine hoeveelheid w:ortelen, topen l stroo enz. ongew:a~rdeerd
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'Brandstoffen ,
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1\ieeding der COltJmunikanlen
'Gereedséhappen verschaft
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Kalk om te wittèD
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Àbonnement aan het bulletin.
Bijdrage voor den HooMraad.
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Balans:
Ontvangsten: fl
Uitgaven: fl

60

192 501/ 2 295ft
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Huur van het magazijn

Totaal der uitgaven fl.
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Aan 2 verschillende personen eene bijdrage
'gedaan lot h'etaankoopen èener koe
.

Admin~tratiekosten.

.. , ....''\.
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=
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. .- sboor de verschillenoe bewijzen vam' be1àllg..
'ieiiing die wij zoowel van de HO[J[Joraire Leden
ën Weldoeners als van onze geestelijke overhied ool\'apgen hebbeu, aangemoedigd, ,zullen wij o'os beijveren dezelve waardig te blijven, door eene "getrou ..
we naleving onzer voorschriften en dooraUe onze
" .krachten "a3[1 te wenden om onze noodlijdende medebroeders olidersteuning en Ol)beuring~te verschaffen.
Derhalve bevelen wij dringend, o($é;.iefdewerken
aan. uwe voortdurende ondersteuning, opdat de
tezàmenlijke offers van Leden en," Weldoeners ons
Jn staat stellen, op bet ingeslagen pad te kunnen
\'oorlgaan en alzoo bet ledelijk eo: stoffelijk welzijn
onzer armen te kunnen bevorderen.
Eindelijk MR., bieden wij u bij deze onze
'Welgemeende dankzeg.ging aan, met verzekering, dat
'Wij ons zullen beijveren om van uwe giften eeo zoodapiggebruik te maken, als gij met regtmatigbeid .
\'anons kunt vorderen: wij zullen het ons tevens
tot eenen duren pligt achten, onze armen gestadig
op te wekken tot warè en werkdadige gevoelens van·
erkentelijkheid jegens u, hunne weldoeners, aan wien
,ij, wij vermeenen het te ·mogen zeggen, hun weltijn fe danken hebben. ·,j.ilD)(~rS, zijn niet ongelukkige huisvader,~ doo'l'
gif te ondersteund? zijn
hiet vele oude en gebrekkige lieden door u versterkt
en gered geworde"n? zijn 'niet vele jonge lieden doot
uwe liefdadigheid op het pad der deugd gehouden?
ja M H., ziedaar hetstoffelijk go~de,dal wij door uwe
giften aan onze. armën hebben mogen bewijzen.
Ziedaar de, vruchten door uwe penningen verk. egen en ziedaar ei~deJijk ~.afl'ekening die wij u
schuldig wareD.
. De Conferentie voornoemd
WEElT. 1 Jaouarij t8~8~
,~,;,. HAESS~ president
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