kerk van Meer
Van deze kerk zijn geen gegevens genoteerd. Alle zerkstenen werden bij de
vergroting en verandering van de kerk in 1870 opgeruimd. Hieronder volgen
enkele notities die ik zijdelings gemaakt had in het provinciaal archief van
Antwerpen. Ik was immers op zoek naar grafzerken.
1)
zerksteen voor de grote deur:
…
sterft den 17 november 1884
Bidt voor de sielen
2)
eindmuur hoogkoor
Deze kerk ter eere van O.L.V. Bezoeking
hernieuwd en vergroot
werd plechtig gewijd door zijne hoogw.
Carolus Andreas Anthonis
Bisschop van Constantia I.P.I.
het jaar Christi 1870, het 24ej des pausdoms van
Pius IX
tijdens het bestier van H. Meeusen pastoor
en van C. Michielsen, burgemeester

3)
deze grafzerk tegen de buitengevel hebben we niet in ons bestand zitten
(mogelijk zitten er nog andere in het p.a.A)
De grafzerk is bovenaan ovaal met een afbeelding van een kelk.
Ter zaliger gedachtenis
van
den eerw. heer h. Meeusen
geboren te Brecht St. Leonards
26 nov 1813
onderpastoor te esschen
jan 1840
onderpastoor te brecht
april 1845
pastoor te meir dec 1860

overl. te meir 25dec 1892
4)
Bij gebrek aan grafzerken nog een besprekingen van de glasramen (er zijn er 9
aan het koor en nog enkele in de kruisarmen. Hier worden ook namen van
schenkers etc genoemd)
a)

Heilige familie (in gotische kapitalen)
in memoriam
dilechissimi pahres et
mariti j. vermeulen
et m. ceulemans 1896

b)

geboorte van Christus (gotische kleine letters)
Hoc opus
fieri fecere parochiani
Ecclesiae B.M.V.
Visitantis de Meir
MDCCCLXXIIII

c)

Boodschap van Maria (gotische kleine letters)
… van den Bergh
qui hoc opus fieri fecit

d)

Kroning van Maria (gotische kapitalen)
J. van den Berg-Elsen
MDCCCXCII

e)

Jezus tussen de welgeleerden
Elisabeth Sterkens
MDCCCLXXXXIII

f)

glasraam in zuiderkruisarm
Tot aandenken van den Eerw. heer Jan Frans Michielsen
en dezes broeder en zusters (1861)
sanCta rosaLIa In CoelIs DefeuDe paroChIanos IbI DeVotos
(100+50+1+1+100+1+500+500+100+1+1+1+500+5 = 1861)

g)

glasraam in noorderkruisarm
tot aandenken van de heer Corn. Michielsen-Swaegers,
burgemeester van Meir van 1844 tot 1885

