
Reglement op hetwelck Sijne Doorluchtigste Hoogwaerdigheit den Heere 
Bisschop van Ruremonde provisionelijk admitteert Laurentius Ploum om te 
woonen als eremyt in de Parochie van Schin-op-Geul bij de Kapel van Sint-
Antonius de Padua. 
 
In den eersten dat hij sall moghen aentrecken het habijt van eremijt ende sall 
dagelijx lesen de getijden van Onse Lieve Vrouwe offte wel in plaets van dien 
de roosenkranskens Pater Noster offte Ave Maria, die de leeke Broeders voor 
hunne dagelijxe getijden lesen in de cloosters van d’eerwaerde Paters 
Predickheeren.  
 
Ten tweeden dat hij sal absolutelijck staen onder de Directie en 
gehoorsaemheijt van den Heere Pastoor van Schin op Geul voor so veel aengaet 
sijne consciëntie ende geestelijck leven ende sal bij dito Heer Pastoor moeten 
bichten, tenzij dito Heer Pastoor hem ondertusschen eenen anderen 
biechtvader sal nomineeren.  
 
Ten derden dat hij dagelyx ook sal moeten Misse hooren ’t zij in de Parochie 
van Schinnen (Schin-op-Geul) offte Alenvalckenborgh ende en sal niet 
vernachten buyten sijne hutte sonder oorloff van dito Heer Pastoor van 
Schinnen ende voorst hem laeten vinden in alle publieke gebeden ende 
processien van sijne Parochie ende sal ten minste alle maenden bichten ende 
communiceeren.  
 
Ten vierden dat hij alle Sondagen ende heylighdagen sal wesen in de kercke 
van Schinnen soo lanck den Dienst sal dueren an voer ende naer daerinne ’t 
assisteeren.  
 
Ten vijffden dat hij geene vrouwspersonen offte Dochters noch daegs noch ’s 
nachts binnen sijne hutte en sal moghen houden offte spreeken, noch herberge 
frequenteeren, wachelter (Jenever) noch toeback gemeynelijck gebruycken, 
noch een andere geven, die hem mochten besoeken.  
 
Ten Sesden dat hij niet en sal omgaen in praeiudicie van degeene die eenige 
statien hebben in de Parochie.  
 
Ten sevensten sal leeren de kinderen soo in de christelijke leere als andersints 
gelijck hij daertoe bequaem sal gevonden worden door dito Heer Pastoor. 
 
Alles bij provisie ende voor den tijdt van drij jaeren binnen dewelke men sal 
kunnen experimenteeren offte het sal geraetsaam wesen hem langer te 
continueeren. 
 
Actum Ruremonde in ons bisschoppelijck paleys den lesten Octobre 1692. 


