
 

 

 
1876 

 
Januari 1  Oprichting van het Santa Verbontoe te Coronie. Het doel werking enz blijkt uit 
het volgende Reglement dat op Zondag 9 Januari 1876 na de H Mis te Mary’s hope en 
Zondag 16 Januari 1876 te Burnside plechtig is voorgelezen. 
 

Art. I Doel 
 

Da St Verbontoe de foe loekoe en assisteri den Sikiman en foe beri den dedewan wan plegtig 
fasi. 
 

2. Wroko 
 

Someni den kan ibri lidmaat sa doe wan foe dizi wroko, 
a. Assisteri den sikiman dizi verlang datti. 
b. Ontwaai en poti na kisi den dedewan. 
c.  Dragen den dedewan na beriplesi. 
d. Wakka na bakka de beri 
 

3. Pligti 
 
a. Ibriwan sa doe wan foe den wroko dizi a sabi foe doe en foe dizi da President poti 

hem. Di a no kan doe datti, a moesoe taki nanga da President. 
b. Ibri lidmaat sa pai ibri moen 25 cent Contributie [112] 
c. Di wan soema verzuim foe doe hem wroko a sa pai 50 cent boete. 
 

4. Bestuur 
 
Wan President  sa de dizi sa de allatem wan foe den Vadri. Foe alla sani sa wakka boen a sa 
poti som hedeman, 
a. Hedeman foe assisteri den sikiman 
b. Hedeman1foe ontwaai en poti na kisi2den dedewan. 
c.  Hedeman foe den drager. 
d. Hedeman foe wakka na bakka beri. 
 
Foe alla kan loekoe den wroko boen wi sa pratti da Kust Coronie na 5 wijk 
 
a. Burnside, Oxford Sarah, Leasowes. 
b. Johanna Maria, Belladrum, John, Friendship.  
c. Totness Maryshope. 
d.  Bellevue, Cadrosspark, Perseverance, Moy. 
e.  Welgelegen, Hamilton, Inverness. 

                                                           
1 Boven het doorgehaalde ‘Assisteri’ geschreven. 
 
2 De laatste drie woorden zijn boven het doorgehaalde ‘assisteri’ geschreven. 



 
Heri wijk sa habi wan man en wan oema hedeman, en 3 effi 4 soema na den ondro. 
 
a.  Foe assisteri sikiman  
b. foe ontwaai dedewan 
  
Heri wijk sa habi wan hedeman foe dragen en 8 soema na hem ondro. Na hedeman dizi wakka 
na fesi a beri. 
Heri wijk sa habi wan hedeman foe wakka nanga beri. Na dizi moe waarskouw den trawan di 
wan beri de. 
Na tappoe foe datti den hedeman de foe son de dizi de na dan ondro da wroko; en da 
hedeman, foe loekoe sikiman sa waarschouw den tra hedeman di wan soema dede.  
 

5. Voordelen 
 

Boiti den sani, dizi wi ben taki, den lidmaat sa kiesi 
 
a. Wan singi Mis di a kan de.  
b. Wan blakka kisi 
c. Gerdon3effi kandra tiki 
d. Wan apartoe dedelaken. 
 
Die was soema, die no de lidmaat go dede, en a wanni den drager foe da St Verbontoe drage 
hem a moe pai di a de wan bigi soema. f 4,00 gulden, en di a de wan pikien na ondro 10 jari 
2,00 gulden Di was soema mizi foe pai drie moen langa da St Verbontoe no beri hem moro.  
 

6. Kostuum 
 
Den drager sa weri wan sjerp en wan armband den tra mansoema wan armband, den 
oemasoema  wan cocarde [113] Den drager, di den beri wan soema dizi no de lidmaat foe da 
St Verbontoe sa weri da sjerp wanwan. 
 

Coronie da 1 Januari 1876 
 
Bron: Kronieken RK Parochie Coronie 

Noot september 2010 :  . 

 St.Verbontoe bestaat sinds 10 a 15 jaar) niet meer. Er waren nog enkele 

mensen die trouw hun contributie betaald hebben en dat was niet 

veel. Die werden toch door St Verbontoe begraven. De rest  van het geld – men vermoedt 

 zo’n sf 125 moet teruggevloeid  zijn in de kas van de RK kerk, omdat het in die tijd niet eens genoeg was voor een doodskist, laat staan 

voor een begravenis. 

                                                           

 
3 ‘Gerdon’ is een tafel waarop de lijkkist staat. 


