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1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken 
 

1.1. Stukken van algemene aard 

 
 1-3 Notulen van de kerkfabrieksraad en het bureau van kerkmeesters, sedert 1877 

kerkbestuur, 1821- 1902.  3 delen 
N.B. met hiaten 

 1 1821-1832 
 2 1835-1846 en 1853-1866 
 3 1867-1902 

 
 4 -Inventaris van religieuze voorwerpen aanwezig in de kerk, 1846-1847;  

- Notulen van de kerkfabrieksraad en het bureau van kerkmeesters, 1846-1854;  
- Register van ingekomen en uitgaande brieven, 1850-1854 1 deel 

 
 5 Register van Koninklijke Besluiten en beschikkingen van Gedeputeerde Staten, 

1861-1868.  1 deel 
 

1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

 

1.2.1. Organisatie en personeel 

 
 6 Staat van parochies en succursalen in het bisdom Luik, gedrukt, 1808.  1 stuk 
 
 7 "Statuta Synodi Dioecesanae", statuten van de diocesane synode, gedrukt, 1890.  1 deel 
 
 8 Algemeen Reglement voor de parochiale kerkbesturen in het bisdom Roermond, 

1900.  1 katern 
 
 9 Circulaire van de bisschop betreffende de benoeming van H.J. Lucas tot deken 

van Schinnen, 1902, oktober.  1 stuk 
 
 10 Appointementen van de bisschop betreffende benoeming en ontslag van leden 

van het kerk-en armbestuur, 1879-1939.  1 omslag 
N.B. zie ook inventarisnummer 73 

 
 11 Ingekomen en uitgaande brieven betreffende het signaleren en uitbannen van 

misstanden in de financiële administratie en het bestuur van de kerkfabriek door 
pastoor Erens, 1846-1848.  1 omslag, afschriften 
N.B. zie ook inventarisnummer 39 

 
 12 Brief waarin de burgemeester aan de bisschop zijn tevredenheid kenbaar maakt 

over het functioneren van de nieuwe pastoor (pastoor Erens), 1846, mei 15.  1 stuk 
 
 13 Stukken betreffende te ontvangen stipendia, 1908-1940.  1 omslag 
 
 14 Appointementen van de secretaris van de bisschop betreffende het recht van de 

pastoor op een bepaald gedeelte van de opbrengst der kaarsen, 1939 en 1940.  2 stukken 
 
 15 Stukken betreffende een gerechtelijk proces tegen de voormalige ontvanger der 

kerkfabriek, 1849.  2 stukken 
 
 16 Akte van benoeming en ontslag van de organist, 1901, december 1; met 

authentiek afschrift, 1902 2 stukken 
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1.2.2. Verwerving en beheer van eigendommen 

 

1.2.2.1. Eigendommen ten behoeve van jaargetijden 

 
 17 Stukken betreffende de verwerving van kapitalen en onroerende goederen 

aangeboden voor de stichtingen van jaargetijden, 1771-1927.  1 pak 
 

1.2.2.2. Kerkgebouw en inboedel 

 
 18 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk, 1852-1859.  1 omslag 

N.B. zie ook inventarisnummers 39-40 
 
 19 Stukken betreffende de restauratie van kerk en toren, 1873-1967.  1 omslag 
 
 20 Appointement van de bisschop betreffende de vergroting van de sacristie, 1901, 

april 2.  1 omslag 
 
 21 Akte waarbij het kerkbestuur, de gemeenteraad en G. Vrencken te Echt zich 

akkoord verklaren met te verrichten herstelwerkzaamheden aan het torenuurwerk, 
1907, april 1.  1 stuk 

 
 22 Stukken betreffende de polychromie der kerk, 1908 en 1925.  1 omslag 
 
 23 Stukken betreffende de aanschaf van een kerkverwarming, 1936-1937 en 1955.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende de toewijzing van vaste brandstoffen voor kerk en 

parochiehuis in de oorlogsperiode, 1941.  1 omslag 
 
 25 Aantekening over een besluit van de kerkfabrieksraad betreffende de verpachting 

van plaatsen op het oksaal, 1860, januari 3.  1 stuk 
 
 26 Contract gesloten tussen de kerkfabrieksraad en de gebroeders Muller te 

Reifferscheid voor de bouw van een nieuw kerkorgel, 1867, februari 11.  1 stuk 
 
 27 Stukken betreffende een te houden loterij ten behoeve van de inrichting van het 

kerkgebouw, 1868-1869.  1 omslag 
 
 28 Besluit van het bureau van kerkmeesters betreffende de verpachting van een 

aantal zitplaatsen, 1874, april 30.  1 stuk 
 

1.2.2.3. Begraafplaats 

 
 29 Stukken betreffende de bouw van een muur rond de begraafplaats, 1872.  1 omslag 
 
 30 Stukken betreffende bouw van een lijkenhuis op de begraafplaats, 1874-1875.  1 omslag 
 
 31 Appointement van de bisschop betreffende de vaststelling van het tarief voor de 

grafrechten, 1930, mei 12.  1 stuk 
 
 32 Stukken betreffende de uitbreiding van de begraafplaats, 1958.  1 omslag 
 



 5

1.2.2.4. Pastorie en overige panden 

 
 33 Stukken betreffende de verbouwing en restauratie van de pastorie, 1774, 1887 en 

1923.  1 omslag 
 
 34 Appointement van de secretaris van de bisschop betreffende de verkoop van een 

boekenkist (archiefkist ?), 1939, april 24.  1 stuk 
 
 35 Stukken betreffende het voornemen tot de bouw van een nieuwe pastorie, 1952.  1 omslag 
 
 36 Stukken betreffende de verwerving en het beheer van overige panden, 1930-1952. 

 1 omslag 
 

1.2.2.5. Verzekering 

 
 37 Stukken betreffende de verzekering tegen brand, 1920-1955.  1 omslag 
 
 38 Stukken betreffende de aangifte en vergoeding van de oorlogsschade, 1943-1954. 

 1 omslag 
 

1.2.2.6. Kapitalen, renten en landerijen alsmede roerende en onroerende goederen gezamenlijk 

 
 39 Stukken betreffende verwerving en beheer van kapitalen, renten en pachten, 

1756-1937 en z.d..  1 pak 
 
 40 Stukken betreffende verwerving, verpachting en verkoop van terreinen en 

landerijen, 1835- 1939.  1 omslag 
 
 41 Inventarissen van roerend goed in beheer bij pastoor, 1901 en 1917.  2 katernen 
 
 42 Inventarissen van roerend en onroerend goed in beheer bij het kerkbestuur, 1901 

en 1914.  2 katernen 
 
 43-44 "Stokregisters van Titels", leggers van onroerende goederen, kapitalen, renten en 

misfundaties in de periode 1787-1964, 1834-1964 2 delen 
 43 1787-1869 
 44 1870-1964 

 
 45 Legger van onroerende goederen en kapitalen. z.d., [1945].  1 deel 
 

1.2.3. Verantwoording van het financiële beheer 

 
 46-47 Begrotingen, 1840-1952/53.  1 band en 1 omslag 

 46 1840-1876 1 band 
 47 1877-1952/53 

 
 48 Aantekeningen van de pastoor betreffende inkomsten en uitgaven, [1925].  1 katern 
 
 49-51 Kasboeken, 1850-1945.  3 delen 

 49 1850-1881 
 50 1879-1900 
 51 1901-1945 
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 52-53 Manualen van ontvangen renten en pachten, 1846-1922.  2 delen 
 52 1846-1891 
 53 1892-1922 

 
 54 Grootboek, 1901-1925.  1 deel 
 
 55-56 Algemene staten van inkomsten en uitgaven, 1831-1935/36.  1 band en 1 omslag 

N.B. met hiaten 
 55 1831-1875 1 band 
 56 1876-1935/36 

 
 57-59 Jaarrekeningen, 1831, 1840-1950/51.  1 band en 2 omslagen 

N.B. met hiaten 
 57 1831, 1840-1865 1 band 
 58 1877-1900 
 59 1900/01-1950/51 

 
 60 Bijlagen van de rekening, 1877-1942.  1 omslag 
 
 61 Balansen, 1949-1951.  1 omslag 

N.B. met kladden 
 

1.2.4. Onderwijs 

 
 62 Stukken betreffende bouw, herstel en inrichting van het scholencomplex, 1934-

1966.  1 omslag 
 
 63 Offerte van H. Peters te Jabeek voor de aanleg van een speelplaats bij de lagere 

school, 1940, april 17.  1 stuk 
 
 64 Stukken betreffende het toezicht op het lager onderwijs door de inspectie Heerlen, 

1940- 1943.  1 omslag 
 
 65 Circulaires van het Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen over 

regelgeving het onderwijs tijdens de oorlogsjaren, 1940-1943.  1 omslag 
 
 66 Circulaires van het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding, 1940-

1943.  1 omslag 
 
 67 Circulaires van de kerkelijke overheid over de zorg voor het onderwijs in de 

oorlogsjaren, 1941-1943.  1 omslag 
 
 68 Stukken betreffende de vergoeding door de gemeente van de jaarlijkse kosten 

voor het bijzonder onderwijs, 1938-1944.  1 omslag 
 
 69 Kasboek van de lagere school, klad, 1935-1937.  1 deel 
 
 70 Stukken betreffende de controle van de financiële administratie van de school, 

1939-1941.  1 omslag 
 

1.2.5. Armenzorg 

 
 71 "Register van het R.K. Parochiaal Armbestuur",  

- Kopieboek van ingekomen en uitgaande brieven, 1893-1902;  
- Besluiten van het Parochiaal Armbestuur, 1903-1935;  
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Teruglopend ingeschreven:  
- Kasboek, 1893-1950 1 deel 

 
 72 Reglementen voor de besturen der parochiale en andere katholieke instellingen 

van liefdadigheid in het bisdom Roermond, 1855 en 1890.  2 stukken 
 
 73 Akte waarbij de bisschop twee nieuwe leden benoemd voor het Parochiaal 

Armbestuur, 1902, februari 28.  1 stuk 
N.B. zie ook inventarisnummer 10 

 
 74 Appointement van de bisschop betreffende het aannemen en herbeleggen van 

een kapitaal door het Parochiaal Armbestuur, 1922, april 8.  1 stuk 
 
 75 Testament waarin H.J.E. de Limpens te Heerlen zijn nalatenschap vermaakt aan 

de op te richten Weldadige Stichting Jan De Limpens; bevat tevens de concept-
statuten van voornoemde stichting, 1886, januari 6.  1 stuk 

 
 76 Testament waarin K.C. de Limpens te Doenrade zijn nalatenschap vermaakt aan 

de Weldadige Stichting Jan de Limpens, 1887, juni 7.  1 stuk 
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2. Archief van de zielzorgers 
 

2.1. Stukken van algemene aard 

 
 77-86 Herderlijke brieven en circulaires van de kerkelijke overheid, 1802-1947.  10 omslagen 

N.B. met hiaten 
 77 1802-1829 
 78 1830-1839 
 79 1840-1849 
 80 1850-1859 
 81 1860-1869 
 82 1870-1879 
 83 1880-1889 
 84 1890-1899 
 85 1900-1909 
 86 1910-1947 

 
 87-95 "Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, 1921-

ca.1955.  8 katernen en 1 deel 
N.B. met hiaten 

 87 1921-1923 
 87 1926-1927 
 89 1927-1928 
 90 1928-1929 
 91 1929-1930 
 92 1931-1932 
 93 1933 
 94 1936 
 95 z.d. (ca, 1947-1955) 1 deel 

 

2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

 

2.2.1. Doop, huwelijk en overlijden 

 
 96 Protocol van doop-, huwelijks-en overlijdensakten, met klappers, 1779-1846.  1 deel 
 
 97 - Lijst van vormelingen, 1835-1876  

- Protocol van doopakten, 1846-1886 1 deel 
 
 98 Protocol van huwelijksakten, 1846-1885.  1 deel 
 
 99 "Status Liber", processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van 

aanstaande huwelijkspartners, met bijlagen, 1943-1952.  1 omslag 
 
 100 Protocol van overlijdensakten, 1846-1886.  1 deel 
 
 101 Lijsten van gestichte jaargetijden met vermelding van stichtingsjaar, 1915-1926.  1 omslag 
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2.2.2. Heilige communie en vormsel 

 
N.B. Zie inventarisnummers 97 en 103. 
 

2.2.3. Broederschappen en verenigingen 

 
 102 -Ledenlijst van de Broederschap tot Voorplanting des Geloofs, 1877-1879;  

- Ledenlijst van de Broederschap van het Allerheiligste en Onbevlekt Hart van 
Maria, 1868-1881;  
- Ledenlijst van de Broederschap van de Heilige Naam Jezus. ca, 1870-1882 1 katern 

 
 103 -Ledenlijst van de broederschap voor Eer en Deugd, 1908-1925;  

- Ledenlijst van de Mariacongregatie voor meisjes, 1910-1948;  
- Ledenlijst van de broederschap van de Allerheiligste Rozenkrans.1909-1936;  
- Lijst van Oud-Retraitanten, 1913-1934;  
- Ledenlijst van de Retraitenbond, 1919;  
- Ledenlijst van het Kruisverbond, 1919;  
Teruglopend ingeschreven:  
- Ledenlijst van de broederschap van het Heilige Sacrament en tot ondersteuning 
van de versiering der behoeftige kerken. ca, 1907-z.d;  
- Lijst van vormelingen, 1920-1935 1 deel 

 
 104 Akte van aansluiting van de broederschap Eerewacht van het Heilig Hart van 

Jezus bij de gelijknamige Aartsbroederschap, 1891.  1 stuk 
 
 105 Stukken betreffende de oprichting van de broederschap van de Heilige Naam 

Jezus, 1777.  2 stukken 
 
 106 Ledenlijst van de Broederschap van het Allerheiligste en Onbevlekt Hart van 

Maria, 1851- 1866.  1 deel 
 
 107 Akte van aansluiting van de broederschap van het Allerheiligste en Onbevlekt Hart 

van Maria bij de gelijknamige Aartsbroederschap, 1851, februari 20.  1 stuk 
 
 108 Stukken betreffende de oprichting van de broederschap van de Allerheiligste 

Rozenkrans, 1909.  1 omslag 
 
 109 Circulaires van het secretariaat Katholieke Actie voor mannelijke jeugd te 

Meerssen, 1942- 1945.  1 omslag 
N.B. Zie ook inventarisnummer 124 

 
 110 Ledenlijst van de Katholieke Actie afdeling Mannen, z.d. [1945].  1 omslag 
 
 111 Circulaires van het secretariaat Katholieke Actie vrouwelijke jeugd te Meerssen, 

1942-1943.  1 stuk 
N.B. Zie ook inventarisnummer 124 

 
 112 Ledenlijst van de Katholieke Actie afdeling meisjesm, z.d. [ca, 1945].  1 omslag 
 

2.2.4. Overige zielzorg 

 
 113 Instructie voor het gebruik van het zogenaamde "St. Hubertussleuteltje" of "ijzeren 

hoorntje" bij het genezen van besmet vee, z.d [18e eeuw], afschrift.  1 stuk 
 
 114 Stukken betreffende de verwerving van geestelijke faculteiten en privileges, 1810-

1901.  1 omslag 
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 115 Akten van attestatie betreffende de echtheid van relieken, 1847 en 1862.  2 stukken 
 
 116 Proces-verbaal van de oprichting van de kruisweg, 1851, maart 6.  1 stuk 
 
 117 Stukken betreffende de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, 1879-1910.  1 omslag 
 
 118 Appointement van de bisschop betreffende de stichting van een volksmissie met 

vernieuwing, 1911, april 4.  1 stuk 
 
 119-121 Bevolkingsregisters van de parochie, 1916 en 1933.  3 delen 

 119 1916 
 120 1916 
 121 1933 

 
 122 Stukken betreffende de statistiek van de parochie, 1931-1957.  1 omslag 
 
 123 Appointement van de procureur-generaal, fungerend directeur van politie, te Den 

Bosch betreffende de te houden processie gedurende de drie kruisdagen, 1941, 
mei 7.  1 stuk 

 

2.3. Documentatie 

 
 124 Brochures betreffende de Katholieke Actie in het bisdom Roermond, 1942-1946 en 

z.d..  1 omslag 
 
 125 Brochures en mededelingenblad betreffende de Katholieke Arbeidersjeugd 

(K.A.J.), ca. 1945-1946.  1 omslag 
 
 126 "St. Donatus 100 jaar?, 1852-1952, 1952.  1 deel 
 
 127 Aantekeningen van J. Salden over de geschiedenis van de parochie gedurende de 

periode 1685- 1797, gebaseerd op het zgn. "Cijnsregister Parochie Jabeek, 1685-
1797", z.d. [1960].  1 omslag 

 

2.4. Stukken waarvan het verband met archief niet duidelijk is 

 
 128 Uittreksels uit het cijnsregister van de leenhof van het adellijk huis Doenrade, ca. 

1725- 1737.  1 katern 
 
 129 Kasboek van de R.K. Boerinnenorganisatie van de L.L.T.B. afdeling Jabeek, 1952-

1958.  1 deel 
 
 130 Rapport van de structuur van de bevolking in de gemeente Brunssum, 1954.  1 deel 
 
 131 Bestek-tekening van de pastorie van de parochie Heilige Familie te Brunssum 

(Langeberg), 1958, maart.  1 stuk 


