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Verantwoording van de inventarisatie 
 
Deze plaatsingslijst van de archieven van de parochie H. Jozef te Heerlerbaan omvat de periode vanaf 1915 
tot en met 1992. Van de 6,5 meter archief welke tot en met 1992 was gevormd kwam 5,3 meter in 
aanmerking voor vernietiging. Vernietigd werden financiële bescheiden ouder dan 10 jaar zonder 
administratieve of culturele waarde zoals rekeningen betreffende klein onderhoud en aanschaf van 
huishoudelijke artikelen, circulaires o.a. in verband meet belastingen en subsidies, reclamefolders, dubbele 
en oningevulde formulieren. De geïnventariseerde en in deze plaatsingslijst opgenomen archieven omvatten 
derhalve 1,2 meter. Zoals doorgaans kenmerkend is voor parochie archieven bevonden ook de archieven 
van de parochie H. Jozef te Heerlerbaan zich in een chaotische toestand. Bij de indeling van de 
plaatsingslijst is geen onderscheid gemaakt tussen het archief van de pastoor en van het kerkbestuur. In 
een parochie als Heerlerbaan was de pastoor de spil van de hele organisatie. Hij maakte stukken op en 
ontving deze als een persoon in verschillende functies: als pastoor en als voorzitter van het kerkbestuur. 
Naast het hoofdarchief werden nog bescheiden aangetroffen die deel uitmaken van andere archieven, onder 
meer van de redactie/administratie van het missieboekje van het Heilig Hart van Jezus, de parochieraad, het 
kerkelijk zangkoor St. Caecilia, de werkgroep catechese en het orgelfondscomité. 
 
In 1996 beraadde het kerkbestuur zich over de wijze waarop ze het parochie-archief voor het nageslacht 
veilig en verantwoord kon overleveren. In dit kader maakte men gebruik van het aanbod van het bisdom om 
het archief ten behoeve van de parochie toegankelijk te maken. Daartoe werden de betreffende 
archiefbescheiden tijdelijk overgebracht naar de bisschoppelijke archiefbewaarplaats te Roermond. Na het 
gereedkomen van de plaatsingslijst in november 1997, besloot het kerkbestuur de archieven over te 
brengen naar het Stadsarchief te Heerlen. Met betrekking tot het raadplegen van archiefbescheiden door 
derden zij hier vermeld dat de archieven van de parochie H. Jozef te Heerlenbaan in principe openbaar zijn, 
echter met de restrictie dat de stukken jonger dan vijftig jaar slechts toegankelijk zijn na schriftelijke 
toestemming van het kerkbestuur. 
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Inventaris 
 

A Archief van de Parochie 

 

1 Stukken van algemene aard 

 
 1-3 Notulen van het kerkbestuur, 1915 - 1975, 1979 - 1985.  1 deel, 2 omslagen 

 1 1915 - 1965 1 deel 
 2 1965 - 1975 1 omslag 
 3 1979 - 1985 1 omslag 

 
  "Memorialis", geschiedkundige aantekeningen over de parochie, 1917 - 1965.  1 deel 
 
 5-6 "Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen en 

verkondigd vanaf de kansel, 1927 - 1933.  2 delen 
 5 1927, maart 20 - 1930, september 13 1 deel 
 6 1930, september 14 - 1933, september 3 1 deel 

 
 7-11 Parochiegidsen, 1957 - 1992.  5 katernen 

 7 1957 1 katern 
 8 1980 1 katern 
 9 1986 1 katern 
 10 1989 1 katern 
 11 1992 1 katern 

 
 12 Aantekeningen betreffende de lokale kerkelijke geschiedenis, z.d. [1967].  1 omslag 
 

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

 

1 Organisatie en Personeel 

 

1 Oprichting en ontwikkeling 

 
 13 Akte van oprichting van de parochie, 1917, november 4.  1 stuk 
 
 14 "Feestgids 50 jaar bestaan parochie St. Joseph, 1967.  2 katernen 
 
 15-16 Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms-katholieke 

kerk in Nederland, 1970, 973.  2 katernen 
 15 1970 1 katern 
 16 1973 1 katern 

 
 17 Stukken betreffende grensbepaling van de parochie, 1974, 1975.  1 omslag 
 
 18 Feestprogramma betreffende de viering van het 75-jarig bestaan van de parochie, 

1992.  1 stuk 
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2 Kerkbestuur, fucntionarissen, personeel en commissies 

 
 19 Akten betreffende de benoeming en installatie van pastoor Erens en pastoor 

Horsmans, 1917 - 1963.  1 omslag 
 
 20 Stukken betreffende de samenstelling van het kerkbestuur, 1955 - 1984.  1 omslag 
 
 21 Akte van benoeming van de koster, 1958, oktober 30.  1 stuk 
 
 22 Stukken betreffende benoeming en ontslag van huishoudelijk en administratief 

personeel, 1966 - 1974.  1 omslag 
 
 23 Notulen met bijlagen van de jaarvergaderingen van collectanten-college, 

afschriften, 1975 - 1984.  1 omslag 
N.B. Met hiaten 

 

2 Verwerving en beheer eigendommen 

 

1 Eigendommen t.b.v. kerkelijke diensten 

 
 24 Stukken betreffende de verwerving van kapitalen en onroerende goederen voor de 

stichting van H missen en jaargetijden, 1916 - 1979.  1 omslag 
 

2 Meerdere vermogensbestanddelen gezamenlijk 

 
 25 Rapport van het acoountants- en rechtskundig adviesbureau J.G.M. van Montfort 

betreffende bezittingen, vorderingen en verplichtingen van het R.K. kerkbestuur St. 
Jozef, 1958, januari 8.  1 omslag 

 

3 Gebouwen 

 

1 Kerkgebouw en inboedel 

 
 26 Stukken betreffende verzekeringen tegen brand-, inbraak- en stormschade van 

diverse gebouwen, 1951 - 1983.  1 omslag 
 
 27 Stukken betreffende mijnschade aan de riolering, de pastorie en het nieuwe 

kerkgebouw, 1968 - 1977.  1 omslag 
 
 28 Aantekeningen betreffende de uitbreiding van de kerk, 1926, 1927.  1 deel 
 
 29 Stukken betreffende de uitbreiding van de kerk, 1927.  1 omslag 
 
 30 Stukken betreffende de mijnschade aan het oude kerkgebouw, 1943, 1950-1957.  1 omslag 
 
 31 Stukken betreffende aanschaf en onderhoud van de verwarmingsinstallatie, 1951 - 

1982.  1 omslag 
 
 32 Stukken betreffende de sloop van het oude kerkgebouw en de bouw en inrichting 

van het nieuwe kerkgebouw, 1954-1959.  1 omslag 
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 33 Stukken betreffende aanschaf en onderhoud van luidklokken en torenuurwerk, 
1956 - 1985.  1 omslag 

 
 34 Akte betreffende de oprichting en inzegening van de kruisweg, gemaakt door 

Charles Eyck, 1959, februari 15.  1 stuk 
 
 35 Bedankbrieven aan de heer en mejuffrouw Drummen betreffende hun bijdrage aan 

de verbouwing van de sacristie tot dag-kapel, 1970.  1 omslag 
 
 36 Staat van kunstvoorwerpen en apparatuur aanwezig in kerk en kapel, 1972.  1 stuk 

N.B. Met ontwerptekeningen van het glas in lood raam 
 
 37-39 Stukken betreffende herstel en onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw, 

1973 - 1988.  3 omslagen 
 37 1973 - 1977 1 omslag 
 38 1980 - 1984 1 omslag 
 39 1985 - 1988 1 omslag 

 
 40 Stukken betreffende de aankoop van een kerkorgel bij Verschueren te 

Heythuysen, 1979 - 1982.  1 omslag 
N.B. met tekeningen 

 
 41 Brief van de Katholieke Radio Omroep betreffende een t.v.-uitzending over de 

kruisweg van Charles Eyck, 1979, april 2.  1 stuk 
 
 42 Brief van pater J. Meeuws uit Leuven betreffende de overname van de houten 

sub-bas van het oude orgel, 1984, mei 29.  1 stuk 
 

2 Overige gebouwen 

 
 43 Stukken betreffende de aankoop van het klooster c.a. gelegen aan de Dr. 

Clemens Meulemanstraat, 1957.  1 omslag 
N.B. Met tekeningen 

 
 44 Ontvangstbevestiging van de gemeente Heerlen betreffende de aanvraag tot 

wijziging van het goedgekeurde plan tot het inrichten van een café in het voormalig 
klooster, 1958, mei 19.  1 stuk 

 
 45 Stukken betreffende onderhoud, beheer en verkoop van de pastorie aan de 

Heerlerbaan 106, 1958 - 1972.  1 omslag 
 
 46 Stukken betreffende het beheer en de verkoop van het parochiehuis aan de Dr. 

Clemens Meulemanstraat 3, 1964 - 1980.  1 omslag 
N.B. met tekeningen 

 
 47 Stukken betreffende de verkoop van de kosterwoning aan de Dr. Clemens 

Meulemanstraat, 1964.  1 omslag 
 

4 Terreinen, begraafplaats, renten en kapitalen 

 
 48 Stukken betreffende aankoop, beheer en verkoop van terreinen, 1915 - 1977.  1 omslag 
 
 49 Stukken betreffende het beheer van de begraafplaats, 1966 - 1986.  1 omslag 
 
 50 Stukken betreffende verwerving en het beheer van renten en kapitalen, 1922 - 

1984.  1 omslag 
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3 Financiën 

 
 51 Begrotingen, 1935/36, 1938/39, 1959/60-1963/64 en 1965.  1 omslag 
 
 52 Kas-, bank- en giroboek van ontvangsten en uitgaven, 1964, 1965.  1 deel 
 
 53-55 Kas-, bank- en giroboek van ontvangsten 

 53 1966 - 1970 1 deel 
 54 1971 - 1973 1 deel 
 55 1973 - 1975 1 deel 

 
 56-57 Kas-, bank- en giroboek van inkomsten 

 56 1966 - 1970 1 omslag 
 57 1971 - 1975 1 deel 

 
 58-62 Grootboeken 

 58 1931 - 1934 1 deel 
 59 1971 - 1974 1 deel 
 60 1975 - 1978 1 pak 
 61 1979 - 1982 1 pak 
 62 1983 - 1985 1 pak 

 
 63-64 Jaarrekeningen 

 63 1931/32-1936/37, 1959/60-1963 1 omslag 
 64 1965-1974, 1976-1985 1 pak 

 
 65 Balansen, 1960 - 1963, 1979, 1980, 1982.  1 omslag 
 

4 Zielzorg en Pastoraat 

 

1 Statistiek, kerkelijke vieringen en pastoraatswerk 

 
 66 Statistieke opgaven van de parochie, 1947, 1976.  1 omslag 
 
 67 Stukken betreffende de tijdelijke verplaatsing van kerkelijke diensten naar het 

parochiehuis, het gemeenschapshuis en de kapel van de vroedvrouwenschool, 
z.d., 1973, 1977.  1 omslag 

 
 68 Verslag van W. Puyn betreffende de invulling van pastoraatswerk binnen de 

parochie, z.d. [1985].  1 omslag 
 

2 Bemoeienis met afzonderlijke parochianen 

 
 69 Verzoekschrift van pastoor W. Horsmans aan de bisschop betreffende het sluiten 

van een huwelijk, 1958, mei 2.  1 stuk 
 
 70 Stukken betreffende de uitreiking van kerkelijke onderscheidingen, 1979, 1984.  1 omslag 
 

3 Bemoeienis met verenigingen 
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 71 Akte van oprichting van Stichting speeltuin Heerlerbaan 1 omslag 
 
 72 Stukken betreffende bemoeienis met het kerkelijke zangkoor St. Caecilia, 1967 - 

1987.  1 omslag 
 
 73 Stukken betreffende bemoeienis met het jongerenkoor Heerlerbaan en Tali 

Missanda, 1968 - 1985.  1 omslag 
 
 74 Stukken betreffende bemoeienis met niet-godsdienstige verenigingen, 1968 - 

1974.  1 omslag 
 
 75 Stukken betreffende bemoeienis met het wijkblad 'De Baanbreker', 1973, 1975.  1 omslag 
 

4 Onderwijs 

 
 76 Stukken betreffende de stichting van een r.k. jongens- en meisjesschool te 

Heerlerbaan, 1921, 1922.  1 omslag 
 
 77 Brief van het bestuur der parochiale schoolvereniging Heerlen betreffende de 

huuropzegging van het door de LOM-school gehuurde lokaal, 1970, mei 25.  1 stuk 
 

5 Missie 

 
 78 Brieven waarin missionarissen hun dank uitspreken voor de geldinzameling t.b.v. 

de missie, 1968, 1975.  1 omslag 
 
 79 "Missieblad Heerlerbaan", uitgave van het missiecomité H. Jozef-parochie, 1980.  1 katern 
 

B Documentatie 

 
 80 Documentatie diversen, z.d., 1927 - 1982.  1 omslag 

N.B. bidprentje voor het liefdewerk der katholieke drankbestrijding; bidprentjes voor de internationale 
bidweek; bidprentje met dagelijkse gebeden; kranteknipsels betreffende kerkgebouw, parochie en 
begraafplaats; foto's van de bouw van de kerk, uitnodigingskaartje van de eerste steenlegging van de 
nieuwe kerk; gedachtenisprentje van L. Crombach, M.M. Eijmael en E. van Loon; Tekeningen van de 
kerk; Tekening kerstkaart 

 
 
 81 "De baanbreker, wijkblad Heerlerbaan", 1977 - 1980.  1 omslag 

N.B. met hiaten 
 
 82 Documentatie betreffende het orgel, z.d., 1980, 1982.  1 omslag 

N.B. tekeningen, krantenknipsels, foto¿s en negatieven 
 
 83 "Vijf overwegingen over St. Joseph", boekje samengesteld naar aanleiding van de 

inwijding van de H. Jozefkapel, z.d. [1992].  1 katern 
 

C Archieven van afzonderlijke instellingen 

 

1 archief van de redactie/administratie van "Het Missieboekje van het Heilig 
Hart van Jezus" 

N.B. Het missieboekje werd door de parochie uitgegeven en had tot doel de devotie tot het H. Hart van Jezus te verspreiden en de 
geestelijke belangen in de Limburgse mijnstreek te steunen 
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 84 Kas- en giroboek van het missieboekje, 1954 - 1957.  1 deel 
 
  Kasboeken van het missieboekje, 1957 - 1970.  2 katernen 

  1958, 1958 1 katern 
  1957 - 1970 1 katern 

 
 87 "Het missieboekje van het Heilig Hart van Jezus", 1958 - 1962.  1 pak 
 

2 archief van de aartsbroederschap van de heilige familie 

 
 88 Kasboek van de Heilige Familie, 1958 - 1965.  1 katern 
 

3 archief van de parochieraad 

 
 89 Notulen met bijlagen van de parochieraad, 1977 - 1985.  1 omslag 
 
 90 Stukken betreffende de samenstelling van de parochieraad, z.d., 1979 en 1980.  1 omslag 
 
 91 Enquete van de parochieraad betreffende de waardering en verzorgingen van de 

H. missen, z.d. [1981].  1 pak 
 

4 archief van het kerkelijk zangkoor St. Caecilia 

 
 92 Notulen met bijlagen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, 1978 - 

1983.  1 omslag 
 

5 archief van de werkgroep katechese I 

N.B. De taak van de werkgroep katechese I was om 5 a 6 maal per jaar een gezinsmis samen te stellen 
 
 93 Notulen met bijlagen, 1978 - 1981.  1 omslag 
 

6 archief van het orgelfondscomité 

 
 94 Verslagen van de vergaderingen met bijlagen, 1979 - 1982.  1 omslag 
 
 95 Stukken betreffende de verwerving van financiële middelen door het orgelfonds, 

1979 - 1983.  1 omslag 
N.B. met tekeningen 

 
 96 Kas-, bank- en giroboek, 1980 - 1982.  1 deel 
 
 97 Stukken betreffende de financiële verantwoording van het orgelfonds, 1980 - 1982. 

 1 omslag 
 
 98 Verslagen met bijlagen van het feestcomité orgelfonds, 1981 - 1982.  1 omslag 


