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Inleiding 
 

De Parochie 

 
De eerste vermelding van het dorp Klimmen komt voor in de akte van schenking van 10-12 februari 968. 
Hierbij werd het domein Meerssen geschonken aan de abdij van de H. Remigius te Reims. Tot dat gebied 
Meerssen wordt Klimmen ook gerekend. Het bestaan van de parochie te Klimmen is echter ongetwijfeld 
ouder. Als bewijs hiervoor is het gewortelde bestaan van de parochie die blijkt uit de vermelding in 968. 
Hierin wordt namelijk gemeld dat de benoeming van de pastoor geschied door de proost van Meerssen. 
Naast deze benoeming had de proost de rechten op de Klimmense tiende, was hij verplicht tot het leveren 
van de tiendeklok en het repareren van het kerkgebouw te Klimmen. De kerk van Hulsberg behoorde, als 
zijnde een filiaalkerk, tot Klimmen.  In 1201 was deze echter een zelfstandige parochie. 
 
Klimmen behoorde tot 1559 tot het diocees Luik, waarbij het ressorteerde onder het aarstdiakenaat 
Kempenland en het landdekenaat Susteren. Vanaf 1147 werd de proost van Meerssen voor alle kerken 
behorende tot gebied zijnde eigendom van de abdij van Reims, erfpastoor van al die parochies. De feitelijke 
bediening van de parochie gebeurde door een investitus die na voordracht en enkel met goedkeuring van de 
aartsdiaken zijn ambt mocht uitoefenen. 
 
Met de herindeling van de bisdommen in 1559 ressorteerde de parochie Klimmen onder het kleine bisdom 
Roermond. De proosdij van Meerssen werd tot eigendom van het bisdom Roermond geproclameerd en de 
benoeming van de pastoor van Klimmen kwam te liggen bij de Bisschop van Roermond. De parochie werd 
in 1569 bij de verdeling van het bisdom in dekenaten gevoegd bij het dekenaat Valkenburg. 
In 1609 verviel met de dood van bisschop Cuyckius de proosdij wederom aan de abdij van Reims. Twee 
jaar later werd het geruild met de Augustijnerabdij van Eaucourt. 
 
Met de inname van Maastricht in 1632 veranderde de geloofsgemeenschap drastisch. Tussen 1632 en 1636 
waren de Landen van Overmaas in Staatse handen en werden geestelijken vervolgd en opgesloten als deze 
al niet waren gevlucht. Tussen 1636 en 1644 kwamen de landen wederom in Spaanse handen en keerden 
velen geestelijken weer terug. In 1648, en later in 1661 definitief, werden de landen van Overmaas verdeeld. 
Een gedeelte kwam in Staatse handen en een gedeelte behoorde tot de Spaanse kroon. Klimmen 
behoorde, als onderdeel van het Land van Valkenburg, tot de Staatse gebieden. 
Kort na de vrede van Munster (1648) werden alle kerkelijke goederen aan de Staten vervallen verklaard. 
In een uitgebreide opsomming geeft de pastoor Weustenraedt van Klimmen een uitgebreide opsomming 
van alle inkomsten die de parochie genoot. Hieronder vielen o.a. een derde deel van alle akkers aan de kant 
van Ransdaal, Termaar en Kaardenbeek, 18 vaten rogge op drie bunder land uit pacht, 14 vaten rogge op 
een bepaald perceel en het zogenaamde Mortmain (Bij het overlijden van het hoofd van een gezin had de 
parochie recht op het beste roerende meubelstuk van het huis) 
Daarnaast moesten alle inwoners van Klimmen op 1 mei een kip doneren aan de pastoor. 
In ruil voor deze inkomsten moest er door de proost van Meerssen, die het grootste gedeelte inde van deze 
inkomsten, gezorgd worden voor een klok, een kelk, een missaal, een mis-zangboek en gewaden voor de 
ere-dienst. Daarnaast was de proost verplicht het herstel en onderhoud van het dak van het schip voor zijn 
rekening te nemen. In diezelfde brief worden ook het aantal buurtschappen waaruit de Parochie is 
opgebouwd, genoemd, en het aantal woningen dat daarbij hoort. 
 
De verdeling van de dorpen, de inkomsten van de parochies zorgde voor een aanhoudend geruzie tussen 
de Staten-Generaal en Spanje. De parochie te Klimmen werd daarbij afwisselend bezet door pastoor en 
predikant. Ook met de partage-tractaat kwam er geen rust. Op 25 september 1665 verhaalt pastoor 
Weustenraedt aan de bisschop van Roermond dat de inwoners van zijn parochie slechts de keuze rest 
tussen armoede, landverhuizing of afval van het geloof. Immers, ze worden buiten alle ambten gesloten en 
zijn van alle rechten verstoken. Pastoor Weustenraadt was uitgeweken naar Ransdaal, dat behoorde tot de 
vrije rijksheerlijkheid van Wijlre, en vanuit waar hij de zielzorg voor de inwoners van Klimmen toch kon 
continueren. Het nog steeds in de kerk aanwezige triptiek, werd in de schuilkerk te Ransdaal reeds gebruikt 
en herinnert daarbij nog steeds aan deze periode. 
Vanaf 1672 wijzigde de situatie in de geloofsvervolging. Eerst met de komst van de Fransen, waarbij de 
parochies weer in bezit werden gesteld van kerk en pastorie en het katholieke geloof weliswaar werd 
hersteld doch waarin de protestanten vrijheid van godsdienst behielden. De Staten-Generaal inden wel de 
baten van de parochie doch hielden zich niet aan de onderhoudsplicht van de Kerk. De kerkvisitatie van 
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1672 waarbij de algehele toestand van de kerk werd opgenomen vermeldde dat het hoofdaltaar was 
beschadigd en opnieuw gewijd diende te worden. Het doopvont was verdwenen en het doopwater werd 
bewaard in een stenen vat. 
 
Deze laatste vermelding doet vermoeden dat het dopen in Klimmen, net als waarschijnlijk in andere 
parochies nog wel het gebruik kon zijn, een onderdompeling inhield.In het doopregister schreef de pastoor 
dat hij bij zijn terugkeer in de parochie geen ander register of document heeft teruggevonden buiten dit 
register dat hij heeft ontvangen van Maria Ouwerx op 20 augustus 1675. Vanaf 1678, met de vrede van 
Nijmegen en waarbij Klimmen wederom in Staatse handen kwam, matigde de vervolging van de 
katholieken. Uiteraard mochten de katholieken hun geloof niet openlijk tentoon spreiden. De stoet naar de 
begraafplaats gedurende een begrafenis werd verboden, alsmede het luiden van de klok gedurende roomse 
gelegenheden. Het aantal kermissen werd beperkt tot éénmaal per jaar en wel in november, de 
zogenaamde Hollandse Kermis. (Deze is overigens in 1954 ook afgeschaft). De kerk van Klimmen werd 
gezamenlijk gebruikt door katholieken en protestanten, een zogenaamd simultaneum. Uiteraard zorgde dit 
in een aantal gevallen voor botsingen tussen de predikant en de pastoor. Het gebrek aan onderlinge 
verdraagzaamheid tussen katholieken en protestanten hield gedurende de gehele 18e eeuw aan. In 1761 
waarschuwde Luitenant-Drossaard Farjon de pastoor dat het driemaal daags aankondigen van het Ave 
Maria door middel van het luiden van de kerkklok niet geoorloofd was. 
 
Met de inlijving van de landen van Overmaas, werd ook Klimmen per 1 oktober 1795 toegevoegd aan de 
Franse Republiek. De kerkelijke- en pastorie-goederen werden in 1796 verkocht en tegen de pastoor  werd 
een arrestatiebevel uitgevaardigd. Deze arrestatie werd echter niet ten uitvoer gebracht, de pastoor bleef in 
zijn parochie. De zielzorg die hij diende te plegen was wel danig ontdaan van alle ceremonie en uiterlijk 
vertoon. Zo werden alle kerkelijke feestdagen afgeschaft en enkel nog Franse nationale feestdagen gevierd. 
De klokken (St, Jean Baptist en St. Remy) werden uit de toren verwijderd en hergoten tot kanonnen. Met het 
concordaat van 1801 dat tussen de Paus en de Franse Republiek gesloten werd, werd de parochie Klimmen 
weer geplaats onder het bisdom Luik. ( Dit tot 1840 toen het bisdom Roermond weer werd hersteld) 
In 1814 kwam er een eind aan Franse heerschappij en kon de parochie weer overgaan tot een gehele 
zielzorg en werden de kerkelijke feestdagen al snel weer hersteld. Dit ondanks het feit dat ook het 
Simultaneum nog doorgang vond, dit werd afgeschaft onder het pastoraat van J.H. Schoenmaekers. (1817 
¿ 1852). Met de bouw van een kerk te Ransdaal in 1932, werd dit gedeelte dat van oorsprong behoorde tot 
de parochie Klimmen afgescheiden. 
 

Het Gebouw 

 
Het kerkgebouw is naar alle waarschijnlijkheid zeer oud, het dateert van voor de Romaansche periode. In 
het metselwerk zijn overblijfselen aangetroffen van Romeinse pannen. 
In eerste instantie was het mogelijk een houten kerkje, waarna een stenen zaalkerkje is verrezen. Het koor 
is vroeger veel dieper geweest dan heden. Een groot gedeelte ervan is waarschijnlijk getrokken bij de bouw 
van de pastorie in 1829. 
 
In 1500 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, naar alle waarschijnlijkhied ten gevolge van een 
brand. De vlakke zoldering werd vervangen door het huidige kruisribgewelf en de zijbeuken werden voorzien 
van laat-gotische spitsboogvensters. 
 
Rond 1700 heeft er wederom een grote verbouwing plaatsgevonden en wel aan de noorderzijdebeuk. Er zijn 
toen naast rechthoekige vensters ook een korfboogdeuropening aangebracht. 
 
In 1834 was het kerkgebouw aan nodige reparatie toe, vooral de kerktoren en de kerkpilaren waren in 
bijzonder slechte toestand. Het herstel gebeurde met steun van de overheid, in eerste instantie de Belgische 
later de Nederlandse. In 1840 wordt de toren compleet afgebroken, nadat deze kort daarvoor moet zijn 
omgewaaid. 
In 1894 rees het idee bij het kerkbestuur een nieuwe kerk te bouwen, 10 jaar later werd dit idee echter 
omgezet in een plan tot een uitgebreide restauratie en uitbreiding. De kerk werd gerestaureerd, volgens de 
normen van die tijd, waarbij gestreefd werd naar het vroeg middeleeuwse oorspronkelijke model. Tijdens 
deze verbouwing werden brandsporen gevonden die het idee rechtvaardigden dat de restauratie van 1500 
ten gevolge van een brand had plaatsgevonden. In de tweede wereldoorlog heeft de kerk weinig tot geen 
schade opgelopen. Wel werden de klokken tbv de wapenfabricage verwijderd, doch deze werden in 1948 
door 3 nieuwe klokken. In 1984 werd het kerkgebouw grondig gerestaureerd. 



 5

 



 6

Verantwoording van de inventarisatie 
 
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. De overdracht van het eerste gedeelte 
van het archief naar de depots van het stadsarchief geschiedt in 1975. Van deze overgedragen stukken 
wordt vrij snel een plaatsingslijst opgemaakt wat gedurende lange tijd de enige toegang vormt tot dit archief. 
Bij de inventarisatie van dit archief, waar in juni 2003 een aanvang mee werd gemaakt, kwamen een groot 
aantal hiaten aan het licht. Vooral 19e eeuws en begin 20e eeuwse archiefbestanddelen ontbraken. Hiertoe 
werd contact opgenomen met het kerkbestuur van St. Remigius waarna er van de ontbrekende 
archiefbestanddelen een groot gedeelte werd toegevoegd aan het reeds in het stadsarchief bewaarde 
gedeelte. 
Sporen van oude orde werden in de archieven van de parochie niet aangetroffen. Overeenkomstig het 
bestemmingsbeginsel werd de archiefstukken onderverdeeld in 3 onderdelen. Ten eerste het archief van de 
pastoor, gevolgd door het archief van het kerkbestuur. In deel 3 zijn, uit praktische overwegingen, de rest 
van de gedeponeerde archieven opgenomen. Het uitsplitsen van alle gedeponeerde archieven in 
verschillende delen van de inventaris zou eerder verwarrend werken dan dat dit bijdraagt aan een goede 
ontsluiting van dit relatief kleine aandeel in de hoeveelheid stukken. 
Ten slotte zijn in deel 4 de stukken opgenomen waarvan een relatie met één der archiefvormers niet 
aangetroffen is. In dit laatste deel zijn eveneens opgenomen niet direct tot het archief behorend materiaal 
zoals beeldmateriaal en grijze literatuur, maar waarvan wel gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze 
van belang mogen zijn bij de bestudering van het archief. 
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Inventaris 
 

1. Archief van de Pastoor 

 

I. Geestelijkheid. 

 
 1 Verslagen van de Priester-bijeenkomsten te Mamelis en Sittard, 1968 - 1969.  1 omslag 
 
 2 Stukken betreffende bijscholing, herscholing en cursussen ten behoeve van 

priesters, 1970.  1 omslag 
 
 3 Stukken betreffende het afscheid van Pastoor Th. Moors 1 omslag 
 
 4 Stukken betreffende benoeming en installatie en jubiliea van Pastoor B. Brunott, 

1985 - 2002.  1 omslag 
N.B. Hierin opgenomen eveneens het testament van dhr B.M. Brunott.  

 
 5 Stukken betreffende uitnodigingen gericht aan de pastoor tot het bijwonen van 

festiviteiten en vieringen van diverse verenigingen en instellingen, 1960 - 1961.  1 omslag 
 
 6 Stukken betreffende de diakenwijding van N.J. Brauwers to diaken, 1990.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2040 
 
 7 Stukken betreffende installatie van Pastoor F.G.H.M. Crutzen, 2005.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2055 
 

II. Sacramentstoediening, overlijdensregistratie en parochiestatistiek. 

 
 8 Register houdende inschrijvingen van dopen (1817 - 1844) en huwelijken (1817 - 

1843)., 1817 - 1844.  1 deel 
 
 9 Register houdende inschrijvingen van doop en huwelijk, 1844 - 1882.  1 deel 
 
 10 Register houdende inschrijvingen van overledenen, 1846 - 1942.  1 deel 
 
 11 Register houdende de inschrijvingen der leden v.d. broederschap van de H. 

Rozenkrans (1853 - 1906),  inschrijvingen van kinderen die de Eerste H. 
Communie doen (1918 - 1941) en inschrijvingen der leden v.d. broederschap van 
de H. Petrus.(1861 - 1885)., 1853 - 1941.  1 deel 

 
 12 Register houdende de inschrijvingen der leden v.d. broederschap der 

Altijddurende Aanbidding (Periode onbekend), inschrijvingen van kinderen die de 
Plechtige Communie doen (hernieuwing van de doopbeloften), 1900 1971, en 
inschrijvingen van kinderen die de Eerste H. Communie doen.(1942 -1979)., 1900 
- 1979.  1 omslag 

 
 13 Afschriften uit registers van inschrijvingen van dopen buiten de parochie., 1878 - 

1969.  1 omslag 
 
 14 Register houdende inschrijvingen van dopen, 1883 - 1920.  1 omslag 
 
 15 Register houdende inschrijvingen van huwelijken, 1883 - 1942, februari.  1 deel 
 
 343 Register houdende inschrijvingen van huwelijken, 1 januari 1942 - 31 december 

1982.  1 omslag 
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 16 Register houdende inschrijvingen van dopen., 1920, januari 1 - 1949, september 

26.  1 deel 
 
 348 Verzoekschrift van J. Haesen, pastoor te Klimmen, aan het bisdom Roermond 

betreffende een dispensatie voor Wilhelmus Moenen en Elisabeth Winthagen, 
1682, 19 januari.  2 stukken 

 
 17 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande huwelijksaangelegenheden van parochianen en bisschoppelijke 
dispensaties, 1911 - 1978.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2078 

 
 18 Register houdende inschrijvingen van vormelingen, 1938 - 1983.  1 deel 

N.B. Openbaar 2083 
 
 19-347 Formulieren houdende vraag en antwoord inzake het canoniek onderzoek naar de 

status liber nupturientium (vrije huwbare staat) van de huwelijkskandidaten., 1942 
- 1984.  43 omslagen 
N.B. Openbaarheidsbeperking 100 jaar 

 19 1942 
N.B. Openbaar 2042 

 20 1943 
N.B. Openbaar 2043 

 21 1944 
N.B. Openbaar 2044 

 22 1945 
N.B. Openbaar 2045 

 23 1946 
N.B. Openbaar 2046 

 24 1947 
N.B. Openbaar 2047 

 25 1948 
N.B. Openbaar 2048 

 26 1949 
N.B. Openbaar 2049 

 27 1950 
N.B. Openbaar 2050 

 28 1951 
N.B. Openbaar 2051 

 29 1952 
N.B. Openbaar 2052 

 30 1953 
N.B. Openbaar 2053 

 31 1954 
N.B. Openbaar 2054 

 32 1955 
N.B. Openbaar 2055 

 33 1956 
N.B. Openbaar 2056 

 34 1957 
N.B. Openbaar 2057 

 35 1958 
N.B. Openbaar 2058 

 36 1959 
N.B. Openbaar 2059 

 37 1960 
N.B. Openbaar 2060 

 38 1961 
N.B. Openbaar 2061 
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 39 1962 
N.B. Openbaar 2062 

 40 1963 
N.B. Openbaar 2063 

 41 1964 
N.B. Openbaar 2064 

 42 1965 
N.B. Openbaar 2065 

 43 1966 
N.B. Openbaar 2066 

 44 1967 
N.B. Openbaar 2067 

 45 1968 
N.B. Openbaar 2068 

 46 1969 
N.B. Openbaar 2069 

 47 1970 
N.B. Openbaar 2070 

 48 1971 
N.B. Openbaar 2071 

 49 1972 
N.B. Openbaar 2072 

 50 1973 
N.B. Openbaar 2073 

 51 1974 
N.B. Openbaar 2074 

 52 1975 
N.B. Openbaar 2075 

 53 1976 
N.B. Openbaar 2076 

 54 1977 
N.B. Openbaar 2077 

 55 1978 
N.B. Openbaar 2078 

 56 1979 
N.B. Openbaar 2079 

 57 1980 
N.B. Openbaar 2080 

 58 1981 
N.B. Openbaar 2081 

 59 1982 
N.B. Openbaar 2082 

 60 1983 
N.B. Openbaar 2083 

 61 1984 
N.B. Openbaar 2084 

 344 1985 
N.B. Openbaar 2085 

 345 1986 
N.B. Openbaar 2086 

 346 1987 
N.B. Openbaar 2087 

 347 1988 
N.B. Openbaar 2088 

 
 62 Register houdende inschrijvingen van overledenen., 1942 - 1968.  1 deel 

N.B. Openbaar 2018 
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 63 Stukken betreffende het verlenen van de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia 
et Pontifice" aan parochianen te Klimmen, 1946 - 1972.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2072 

 
 64 Stukken betreffende toetredingen van personen tot de R.K. geloofsgemeenschap 

via een herdoop of doop onder voorwaarden, 1946 - 1972.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2072 

 
 65 Formulieren houdende statistische gegevens van de parochie Klimmen ten 

behoeve van het bisdom Roermond, 1948 - 1964.  2 stukken 
N.B. Openbaar 2014 

 
 66 Katern houdende aantekeningen van huwelijkssluitingen met vermelding van 

getuigen, 1954, juni - 1956, juli.  1 stuk 
N.B. Openbaar 2056 

 
 67 Ingekomen brief van de officiaal van het bisdom Roermond inzake de verlening 

van het documentum libertatis (huwelijksdispensatie) aan Dhr. de Vries, 1970, 
februari 18.  1 stuk 
N.B. Openbaar 2070 

 
 68 Register houdende inschrijvingen van het H. Vormsel (1869 - 1930) en 

inschrijvingen van de Eerste H. Communie, 1872 - 1937.  1 deel 
N.B. Openbaar 2037 

 
 69 Formulieren met statistische gegevens gericht aan het Centraal Bureau voor 

Statistiek en het bisdom Roermond, 1959 - 1980.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2030 

 
 70 Staten houdende persoonsgegevens ten behoeve van de intronisatie-

actie.(toewijding van huis en gezin aan het Heilig Hart), 1947.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2047 

 

III. Eredienst. 

 
 71 Stukken betreffende het opdragen van eucharistievieringen buiten de kerk en/of 

gebruikelijke tijdstippen, 1958 - 1979.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2029 

 
 72 Stukken betreffende de eerste Heilige Mis van Neomist dhr. R. Pisters in de 

parochiekerk te Klimmen, 1993.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2043 

 
 73 Enquete's ingevuld door parochianen betreffende de mis beleving, ca. 1975.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2025 
 
 74 Tekstboekjes bij de presentatiemis, de Eerste Heilige Communie, het Heilig 

Vormsel, de paaswake en kerstmis, 1986 - 2001.  1 pak 
 

IV. Broederschappen. 

 
 75 Register houden inschrijvingen van leden van de broederschap der pastoors van 

de parochies van o.a. Houthem-St Gerlach, Hulsberg , Klimmen, Meerssen, Oud-
Valkenburg, Schimmert, Schin op Geul, Valkenburg en Voerendaal, 1665 - 1908.  1 band 

 
 76 Stukken houdende verschillende aantekeningen en afschriften betreffende o.a. de 

oprichting en taakuitoefening van de broederschap van de H. Rozenkrans, 1678 - 
1904.  1 omslag 
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 77 Stukken betreffende de oprichting van de broederschap van de H. Familie Jezus, 
Maria, Jozef te Klimmen, 1918 - 1919.  1 omslag 

 
 78 Akte houdende het besluit van de bisschop van Roermond betreffende de 

oprichting van de broederschap Maria Onbevlekt Ontvangen, 1918, oktober 19.  1 stuk 
 

V. Parochiemededelingen. 

 
 79 Register houdende een chronologische opsomming van de gehouden intenties, 

1934, maart - 1937.  1 omslag 
 
 80 Register houdende een chronologische opsomming van de gehouden intenties, 

1958, september - 1960, april.  1 omslag 
 
 81 Register houdende inschrijvingen van kinderen bij het Genootschap der 

H.Kindschheid. (1886 - 1904), Register houdende rooster van jaardiensten en 
intenties (1959 - 1975)., 1886 - 1975.  1 omslag 

 
 82 Register houdende aantekeningen en krantenknipsels die tezamen een 

chronologische opsomming van de gehouden intenties vormen, 1960, april - 1970, 
januari.  1 omslag 

 
 83 Register houdende aantekeningen en krantenknipsels die tezamen een 

chronologische opsomming van de gehouden intenties vormen, 1970, februari - 
1980, maart.  1 omslag 

 
 84-99 Parochieblaadjes, 1985 - 2000.  16 pakken 

 84 1985 1 pak 
 85 1986 1 pak 
 86 1987 1 pak 
 87 1988 1 pak 
 88 1989 1 pak 
 89 1990 1 pak 
 90 1991 1 pak 
 91 1992 1 pak 
 92 1993 1 pak 
 93 1994 1 pak 
 94 1995 1 pak 
 95 1996, nr. 20 ontbreekt 1 pak 
 96 1997 1 pak 
 97 1998, nr 24 ontbreekt 1 pak 
 98 1999 1 pak 
 99 2000, nr 1 ontbreekt 1 pak 

 

VI. Parochiegeschiedenis 

 
 100 Diverse krantenknipsels en publicaties inzake de restauratie van de parochiekerk 

en het triptiek, 1953 - 1985.  1 omslag 
 
 101 Register bevattende aantekeningen van voorvallen in de parochie te Klimmen, 

beginnende in 1790 en doorlopend tot 1968 23 augustus., ca. 1970.  1 deel 
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 102 Krantenknipsels, brochures en (concepten van) publicaties over de kerk en haar 
geschiedenis, 1965 ¿ 1996., 1965 - 1996.  1 omslag 

 

VII. Overige taken en werkzaamheden. 

 
 103 Stukken betreffende bezinning over pastoraal werk, liturgie en leerstellige zaken 

o.a. n.a.v. de encycliek "Humanae Vitae",, 1968 - 1969.  1 omslag 
 
 104 Verslagen van vergaderingen en daartoe behorende stukken van het Dekenaal 

Centrum te Heerlen en de voorzitters van de Subcentra, 1968 - 1979.  1 omslag 
 
 105 Formulieren bevattende ingevulde enquêtes n.a.v. een onderzoek vanuit de 

parochie naar de de aansluiting tussen maatschappij en de praktijk van pastoraal 
werk, ca. 1970.  1 omslag 

 
 106 Stukken betreffende het parochieel wijkcontact, commissie ingesteld voor vnl. de 

verwelkoming van nieuwe parochianen, 1990 - 1991.  1 omslag 
 
 107 Verslagen van de bijeenkomsten van het parochieel wijkcontact, 1989 - 1997.  1 omslag 
 

2. Archief van het Kerkbestuur 

 

I. Stukken van algemene aard. 

 
 108-112 Protocollen van resoluties van de kerkeraad alsmede van de raad van de 

kerkfabriek., 1817 - 1957.  5 delen 
 108 1817, maart 5 - 1867, augustus 25. 
 109 1872, januari 7 - 1918, mei 12. 
 110 1918, september 15 - 1947, augustus 12, 1958, juli 22 - 1976, 

februari 24. 
 111 1947, 24 augustus -1954, mei 13. 
 112 1955, januari 9 - 1957, november 8. 

N.B. Openbaar 2007 
 
 113 Verslagen en bijbehorende stukken van de vergaderingen van het kerkbestuur, 

1964 - 1977, 1980..  1 omslag 
N.B. Openbaar 2030 

 
 113.a Register houdende notulen van het kerkbestuur, 1976 - 1987.  1 deel 

N.B. Openbaar 2037 
 
 114 Register houdende notulen van het kerkbestuur, 1976, 20 april  - 1987, 24 

augustus.  1 deel 
N.B. Openbaar 2037 

 
 115 Verslagen en bijbehorende stukken van het parochieel overleg, 1972.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2022 
 
 116-118 Verslagen van de vergadering van het kerkbestuur, 1976 - 2004.  3 omslagen 

 116 1976 september 21 - 1984, augustus. 1 omslag 
 117 1984 januari 18 - 1987 december 7. 1 omslag 
 118 1994 januari 17 - 2004 april 19. 1 omslag 
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 119-120 Verslagen en bijbehorende stukken van de vergaderingen der Parochieraad., 1985 
- 2004.  1 pak en 1 omslag 

 119 1985 - 1997 1 pak 
 120 2000 - 2004 1 omslag 

 
 121 Verslagen en bijbehorende stukken van de clusterbijeenkomsten van de parochies 

Kunrade, Voerendaal, Klimmen en Ransdaal, 1998, 2001 - 2003.  1 omslag 
 
 122 Register bevattende afschriften van ingekomen stukken, minuten van uitgaande 

stukken en besluiten van de kerkeraad, 1914, november 22 - 1941, juli 10, 1958, 
juli 25 - 1962, juni 10. Tevens register bevattende aantekeningen van voorvallen in 
de parochie te Klimmen, beginnende 1968 23 augustus tot en met 1974., 1914 - 
1974.  1 deel 

 

II. Stukken van bijzondere aard. 

 

A. Samenstelling van het bestuur. 

 
 123 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande de benoemingen en aftredingen van de kerkmeesters, 1948 - 1983.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2033 

 
 124 Stukken betreffende de instellingen, samenstelling en taak van de parochieraad, 

1961 - 1992.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2042 

 
 125 Nota houdende het beleidsplan van het kerkbestuur over het jaar 1986, 1986.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2036 
 
 126 Stukken betreffende de organisatie, mandatering en functioneren van het 

kerkbestuur, 1992.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2042 

 
 127 Lijsten houdende de namen der leden van het Kerkbestuur en de Parochieraad 

alsmede stukken betreffende meldingen van bestuurswisselingen, 1992.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2042 

 

B. Vermogen. 

 

1. Gebouwen en inboedel. 

 

Kerkgebouw 

 

Inboedel 

 
 128 Staat van uitgaven ten behoeve van de reparatie der kerkbanken, 1836.  1 stuk 
 
 129 Aktes houdende polissen aangaande brand, inbraak en inboedelverzekeringen, 

1928 - 1972.  1 omslag 
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 130 Brief van enige parochianen gericht aan de pastoor van Klimmen, aangaande een 
schenking van 40 koperen kerklantaarns, 1930, oktober 1.  1 stuk 

 
 131 Brief van enige parochianen gericht aan de pastoor van Klimmen, aangaande een 

schenking van 40 koperen kerklantaarns, 1931, 1947.  2 katernen 
 
 132 Akte waarin het kerkbestuur dhr. Moonen, aannemer, opdraagt 6 kerkbanken te 

vervaardigen., 1954, februari 15.  1 stuk 
 
 133 Stukken betreffende de werkzaamheden aan de biechtstoelen in de parochiekerk, 

1959.  1 pak 
N.B. Openbaar 2009 

 
 134 Stukken betreffende herstelwerkzaamheden en restauratie van het triptiek in de 

kerk, 1966 - 1992.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2042 

 
 135 Stukken betreffende de inventarisatie van kerkelijke kunstschatten inclusief 

afbeeldingen, 1976 - 1981.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2031 

 
 136 Stukken betreffende de restauratie van het orgel in de kerk, 1974, 1984 - 1999.  1 pak 

N.B. Openbaar 2049 
 
 137 Stukken betreffende de aankoop van gebrandschilderde ramen van E. Laudy t.b.v. 

het kerkgebouw, 1993.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2043 

 
 138 Register houdende een inventaris van goederen in de parochie opgesteld ivm 

verplaatsing inzake de restauratie, ca. 1984.  1 deel 
N.B. Openbaar 2034 

 
 139 Verslag van de restauratie en conservatie van het triptiek, 1991.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2041, Inclusief foto's 
 
 140 Tekeningen houdende het belichtingsplan van het interieur der kerk, ca. 1985.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2035 
 

Algemeen onderhoud en Restauratiewerkzaamheden 

 
 141 Stukken betreffende de restauratie van de pilaren in de kerk, de kerktoren, het 

uurwerk en de klokken van de kerk, 1835 - 1841, 1971 - 1978, 1988 - 1995.  1 pak 
 
 142 Stukken betreffende restauratiewerkzaamheden aan vnl. het kerkgebouw, 1905 - 

1910.  1 pak 
 
 143 Stukken betreffende de restauratie van de R.K. kerktoren te Klimmen als zijnde 

een rijksmonument, 1949 - 1950.  1 omslag 
 
 144 Stukken betreffende onderhoud aan gas, water en electra installaties alsmede de 

bliksembeveiliging en het onderhoud aan het uurwerk van de klok, 1954 - 1999.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2049 

 
 145 Stukken betreffende reparatie aan- en vervanging van de verwarming van de kerk, 

1958 - 1983.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2043 

 
 146 Stukken betreffende de aanmerking van het kerkgebouw als beschermd 

monument, 1964 - 1975.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2025 
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 147 Tekening houdende het verbouwingsvoorstel van het voorportaal van de kerk, 
1966, december.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2016 

 
 148 Stukken betreffende het herstel van het dak van de kerktoren, 1971 - 1972.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2022 
 
 149 Stukken betreffende subsidiëring van restauratiewerkzaamheden aan kerkgebouw 

door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1971 - 1998.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2048 

 
 150 Stukken betreffende diverse herstelwerkzaamheden aan de muren van het 

kerkcomplex, 1972 - 1987.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2037 

 
 151 Rekeningen en bijbehorende correspondentie inzake houtimpregnering van de 

diverse houten constructies van kerk en pastorie, schilderwerkzaamheden en 
restauratie van het dak, 1980 - 1982.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2032 

 
 152 Stukken betreffend de adviezen van de stichting Monumentenwacht Limburg (later 

Monumentehuis Limburg) inzake de toestand van het kerkgebouw, 1980 - 1989.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2039 

 
 153 Stukken betreffende aanschaf van de bliksemafleiderinstallatie en de aanschaf 

van een luchtverwarmer, 1983.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2033 

 
 154 Stukken betreffende herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan dak en 

voegwerk, 1986 - 1989.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2039 

 

Restauratie van het Kerkgebouw, 1984 

 

Algemeen 

 
 155 Stukken betreffende voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een 

restauratie van het kerkgebouw, waaronder o.a. bouwkundig onderzoek en 
ramingen van kosten, 1976 - 1983.  1 pak 
N.B. Openbaar 2033 

 
 156 Verslagen van bijeenkomsten van architect, kerkbestuur en gemeente Voerendaal 

inzake de restauratie van het kerkgebouw alsmede de voortgangsrapportages van 
de restauratie, 1983 - 1985.  1 pak 
N.B. Openbaar 2035 

 
 157 Stukken betreffende heropening van het kerkgebouw na de restauratie, 1984.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2034 
 

Bestekken, bouwrappporten en tekeningen 

 
 158 Bouwtekeningen van de restauratie van het kerkgebouw, 1983.  17 tekeningen 

N.B. Openbaar 2033 
 
 159 Bestek, voorwaarden en raming van kosten inzake de restauratie van het 

kerkgebouw, 1983 - 1984.  1 pak 
N.B. Openbaar 2034 
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 160 Stukken betreffende inventarisatie van de staat van onderhoud en aanbesteding 
van de restauratieonderdelen van het kerkgebouw, inclusief bouwtekeningen van 
de restauratie, 1983 - 1984.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2034 

 
 161 Stukken betreffende de restauratie van de Maria-kapel in de kerk, 1984.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2034 
 

Financiële aangelegenheden 

 
 162 Stukken betreffende financiële ramingen en overzichten van de 

restauratiewerkzaamheden aan vnl. kerkgebouw, 1977 - 1986.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2036 

 
 163 Stukken betreffende subsidiëring van restauratiewerkzaamheden aan de kerk door 

de Provincie Limburg, 1977 - 1998.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2048 

 
 164 Stukken betreffende de financiering van de restauratie middels o.a. subsidiering 

door gemeente, provinciale en rijkssteun, 1983 - 1984.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2034 

 
 165 Stukken betreffende subsidiëring van restauratiewerkzaamheden aan de kerk door 

het bisdom Roermond, 1983 - 1992.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2042 

 
 166 Stukken betreffende subsidiëring van restauratiewerkzaamheden aan de kerk door 

de Gemeente Voerendaal, 1983 - 1998.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2048 

 
 167 Stukken betreffende voorlichting en fondsenwerving t.b.v. de restauratie van de 

kerk, 1984.  1 pak 
N.B. Openbaar 2034 

 
 168 Stukken betreffende de inzamelingsactie "Restauratiefonds" ten behoeve van de 

restauratie van de kerk, 1984.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2034 

 
 168.a Nota's en facturen inzake restauratie- en herstelwerkzaamheden aan de kerk 

alsmede (gekopieerde) overzichten van uitgekeerde obligaties en 
dividendbewijzen, 1984 - 1988.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2038 

 
 169 Stukken betreffende de afrekening van diverse restauratie-werkzaamheden, 1985. 

 1 omslag 
N.B. Openbaar 2035 

 

Documentatie aangaande de restauratie 

 
 170 Boek houdende foto's van de gehele restauratie, 1984.  1 deel 
 
 171 Boek houdende foto's van de gehele restauratie, 1984.  1 deel 
 

Pastorie 

 
 172 Akte waarbij de Gemeente Klimmen panden (o.a. de pastorie) en aanhorigheden 

in eigendom overdraagt aan de kerkfabriek van Klimmen, 1886, december 27.  1 stuk 
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 173 Stukken betreffende het herstel van het dak van de pastorie, 1949, 1971, 1979 - 
1982.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2032 

 
 174 Stukken betreffende de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie in de 

pastorie, 1967 - 1969.  1 omslag 
N.B. Openbaar 2019 

 
 175 Stukken betreffende de bouw van een garage onder de pastorie, 1981 - 1982.  1 pak 

N.B. Openbaar 20 
 

Kapelanie 

 
 176 Stukken betreffende de de verkoop van de kapelanie, 1962 - 1970.  1 omslag 
 

Patronaatsgebouw 

 
 177 Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van binnenverfwerkzaamheden in het 

patronaatsgebouw, 1958 - 1966.  1 omslag 
 
 178 Stukken betreffende de verkoop van het patronaatsgebouw annex kleuterschool, 

1971 - 1973.  1 omslag 
 

Kerkhof 

 
 179 Stukken betreffende uitbreiding, ruiming en andere werkzaamheden op en aan het 

kerkhof, 1933 - 1962.  1 omslag 
 
 180 Plattegrond van het kerkhof met bijbehorende lijst van graven en grafstenen, 1958. 

 1 omslag 
 
 181 Stukken betreffende de restauratie van de kerkhofmuur aan de schoolstraat, 1972 

- 1973.  1 omslag 
 
 182 Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het 

gemeentebestuur van Klimmen inzake het onderhoud aan de ommuring en 
openbaar groen, 1974 - 1978.  1 omslag 

 
 183 Stukken betreffende het reglement op de begraafplaats van de parochie Klimmen, 

1985 - 1991.  1 omslag 
 
 183.a Stukken betreffende de afvoer van afval van het kerkhof en de periodieke wijziging 

van de tarieven van grafdelvers, 1985 - 1999.  1 omslag 
 

2. Fundaties en stichtingen. 

 
 184 Stichtingsakten van diensten en correspondentie daarover, 1922 - 1959.  1 pak 

N.B. Chronologisch geordend 
 
 185 Stichtingsakten van diensten en correspondentie daarover, 1961 - 1996.  1 pak 

N.B. Chronologisch geordend 
 
 186 Lijsten van stichtingen en van vooruit en betaalde kerkelijke diensten over de 

periode 1614 - 1949, aangelegd op jaar van de stichting, 1950, 1959, 1962, 1963.  1 omslag 
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 187 Akte waarbij Theodorus Spee en Barbara Dautzenbergh 550 guldens legateert 
aan de pastoor van de parochie te Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse 
intentie, 1772, juni 4.  1 stuk 

 
 188 Register houdende (afschriften van) inschrijvingen van gefundeerde jaargetijden 

en stichtingen, 1667, 1673, 1707, 1743, 1820 - 1949.  1 band 
 
 189 Stukken betreffende een legaat groot 300 gulden Luiks van Mathijs Gelen en 

Maria Catharina Schoenmakers aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van 
een jaarlijkse intent, 1819 - 1820.  1 omslag 

 
 190 Akte waarbij Johan Mathis Benders een jaarlijkse rente van 5 gulden en 60 centen 

doneert aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 
met bijlage, 1821, 7 april.  2 stukken 

 
 191 Akte waarbij Jan Joseph Vaessen een jaarlijks bedrag van 7 gulden en 9 cent 

legateert aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 
1852, 27 maart.  1 stuk 

 
 192 Akte waarbij Hendrik Schoenmaekers een bedrag van 589 gulden en 74 cent 

legateert aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 
1852, 27 maart.  1 stuk 

 
 193 Akte waarbij Maria Catharina Smeets haar volledige eigendom legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 
1852, 11 november.  1 omslag 

 
 194 Akte waarbij Anna Catharina Vaessen een perceel bouwland als legaat aan de 

kerkfabriek van Klimmen nalaat,  ter stichting van een jaarlijkse intentie, met 
bijlagen, 1855, 2 mei.  1 omslag 

 
 195 Akte waarbij Johanna Maria Winthagen goederen en grond legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 
1855, 16 oktober.  1 omslag 

 
 196 Akte waarbij Cornelia Winthagen enkele goederen en gronden legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 
1855, 16 oktober.  1 omslag 

 
 197 Akte waarbij Jan Willem Hamers een perceel bouwland als legaat aan de 

kerkfabriek van Klimmen nalaat, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met 
bijlagen, 1859, 11 augustus.  1 omslag 

 
 198 Akte waarbij Gerard Sporken 100 gulden schenkt aan de kerkfabriek van Klimmen, 

ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen.,, 1864, 22 januari.  1 omslag 
 
 199 Akte waarbij Jan Gerard Stassen 100 gulden legateert aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1866, 1 januari.  1 omslag 
 
 200 Akte waarbij Jan Hendrik Pluijmaekers 380 gulden legateert aan de kerkfabriek 

van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1866, 1 januari.  1 omslag 
 
 201 Akte waarbij Maria Josephina, Maria Helena Beugels, Maria Catharina Beugels, 

Johanna Catharina Beugels,en Lambert Antoon Beugels 300 gulden legateren aan 
de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een enkele jaarlijkse intenties, met 
bijlagen, 1866, 19 mei.  1 omslag 

 
 202 Akte waarbij Nicolaas Joseph Vaessens 600 gulden schenkt aan de kerkfabriek 

van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie , met bijlagen, 1866, 15 
december.  1 omslag 
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 203 Akte waarbij Anna Catharina Winthagen enkele goederen en gronden legateert 

aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met 
bijlagen, 1869 - 1872.  1 omslag 

 
 204 Akte waarbij Anna Catharina Hubertina Rhoen 250 gulden schenkt aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een enkele jaarlijkse intenties, met 
bijlagen, 1872, 10 mei.  1 omslag 

 
 205 Akte waarbij Lambert Dortu 240 gulden schenkt aan de kerkfabriek van Klimmen, 

ter stichting van eenenkele jaarlijkse intenties, met bijlagen, 1872, 15 juni.  1 omslag 
 
 206 Akte waarbij Elisabeth Sporken 200 gulden schenkt aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie , met bijlagen, 1872, 24 augustus.  1 omslag 
 
 207 Akte waarbij Antoon Lambert Beugels 100 gulden schenkt aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1874, 11 april.  1 omslag 
 
 208 Akte waarbij Johannes Schoenmakers 800 gulden legateert aan de kerkfabriek 

van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1874, 14 
oktober.  1 omslag 

 
 209 Akte waarbij Willem Stassen o.a. 945 gulden schenkt aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie , met bijlagen, 1875, 11 augustus.  1 omslag 
 
 210 Akte waarbij William Stassen o.a. 236 gulden en 25 cent legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1875, 3 
september.  1 stuk 

 
 211 Akte waarbij Jan Matthijs Ramaekers 105 gulden schenkt aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1875, 14 november.  1 stuk 
 
 212 Akte waarbij Maria Elisabeth Hormans 472,50 gulden legateert aan de kerkfabriek 

van Klimmen ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1876, 25 
februari.  1 omslag 

 
 213 Akte waarbij Jan Martin Kikken 150 gulden legateert aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1878, 12 april.  1 stuk 
 
 214 Stukken betreffende een legaat groot 2400 gulden van Maria Sporken aan de 

kerkfabriek Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1879, 6 
november.  1 omslag 

 
 215 Lijsten van stichtingen en andere kapitalen van de parochie Klimmen, ca. 1880.  1 omslag 
 
 216 Holografisch testament waarbij Baronnes van Furth 1700 duitse rijksmark legateert 

aan de kerkfabriek van Klimmen, ter o.a. stichting van een jaarlijkse intentie, 1883, 
2 juli.  1 stuk 

 
 217 Akte waarbij Maria Elisabeth Hamers een perceel bouwland legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1889, 29 maart.  1 omslag 
 
 218 Akte waarbij Jan Pieter Mommers en Anna Catharina Frissen een perceel 

bouwland legateren aan de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een 
jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1891, 8 januari.  1 omslag 

 
 219 Akte waarbij Johannes Akkermans 250 gulden legateert aan het R.K. Armbestuur 

van de parochie Klimmen en 750 gulden aan het R.K. Armbestuur van de parochie 
Schin op Geul, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1906, 4 mei.  1 omslag 
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 220 Akte waarbij Jan Willem Knols 300 gulden legateert aan de kerkfabriek van 
Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1906, 4 mei.  1 omslag 

 
 221 Akte waarbij Maria Gertruid Brouns een perceel bouwland legateert aan het 

Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur van Klimmen, ter stichting van een 
jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1908, 11 december.  1 omslag 

 
 222 Akte waarbij Hendrikus Hubertus Josephus Horsmans 1000 gulden legateert aan 

de kerkfabriek van Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1914, 12 
oktober.  1 omslag 

 
 223 Akte waarbij Anna Maria Gertruda Meens 1000 gulden legateert aan de 

kerkfabriek van Klimmen, middels een holografisch testament,ter stichting van een 
jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1915 - 1920.  1 omslag 

 
 224 Akte waarbij Jan Hubert Huntjens 200 gulden legateert aan de kerkfabriek van 

Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 1918, 20 februari.  1 omslag 
 
 225 Akte van schenking van een perceel bouwland in eigendom van Hubert Leonard 

Akkermans aan de R.K. Kerk Klimmen, ter stichting van een jaarlijkse intentie, 
1938, 10 juni.  1 omslag 

 
 226 Stukken betreffende de erfenis van Willem Mathias Gerardus Leunissen en Leonie 

Maria Leunissen aan de R.K. Kerk en parochie van Klimmen, o.a. ter stichting van 
een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 1977 - 1984.  1 omslag 

 
 227 Stukken betreffende de erfenis van J.W. Janssen, pastoor, aan de R.K. Kerk en 

parochie van Klimmen, o.a. ter stichting van een jaarlijkse intentie, met bijlagen, 
1991.  1 omslag 

 
 228 Stukken betreffende het legaat van Maria Hubertina Theresia Kissels aan de R.K. 

Kerk en parochie van Klimmen, 1996.  1 omslag 
 

3. Overig vermogen. 

 
 229 Akte van lening gesloten op 16 mei 1820 voor de som van 200 gulden bij Johan 

Mathis Benders door Johan Meurs en Willem Meurs met borderel van 
schuldvordering, 1820, 8 juni.  1 stuk 

 
 230 Borderel van schuldvordering met hypotheek groot 378 gulden en 80 cent ten laste 

van Mathias Habets, Christian Habets, Franciscus Janssen, Joannes Jacobs, 
Petrus Schoonmakers en Wilhelmus Mommers, 1824, 16 juni.  2 stukken 

 
 231 Stukken betreffende een lening van de Kerkfabriek van Klimmen aan Maria 

Elisabeth Meurs ter grootte van 100 franken, 1842, juli - 1844, maart.  1 omslag 
 
 232 Extract uit het register der besluiten van de Gedeputeerde Staten van Limburg 

inzake een illegaal uitgegeven lening aan J.M. Ramaekers, M.H. Meys, J.L. 
Hollands, J.T. Welters en J. Lemmens, 1857, 9 januari.  1 stuk 

 
 233 Akte van openbare verkoop door de kerkfabriek van Klimmen van de panden, 

landen en goederen van Theodoor Vaessen en Maria Hubertina Damoiseaux, met 
bijlagen, 1887, 16 juni.  1 omslag 

 
 234 Akte van verkoop van percelen bouwland te Crabeekendal in eigendom van Jan 

Pieter Dorten aan de kerkfabriek van Klimmen, 1889, 26 februari.  1 omslag 
 
 235 Stukken betreffende een lening van de Kerkfabriek van Klimmen aan Jan Joseph 

Heijnen ter grootte van 160 gulden, 1897.  1 stuk 
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 236 Stukken betreffende de hypotheekbezwaring van een stuk grond te Elkenrade, in 

eigendom van Jan Hubert Winthagen en Anna Barbara Sijstermans, 1901, 23 
oktober.  1 omslag 

 
 237 Stukken betreffende een lening van de kerkfabriek van Klimmen aan Jan Dols en 

Maria Hubertina Huntjens, ter grootte van 535 gulden, ter stichting van een 
jaarlijkse intentie, 1904.  1 omslag 

 
 238 Stukken betreffende kennisgevingen van het Kadaster en het bureau van de 

Landmeetkundige dienst inzake de resultaten van opmetingen van kadastrale 
percelen in eigendom van het R.K. parochiebestuur, 1907 - 1996.  1 omslag 

 
 239 Akte van schuldbekentenis van de kerkfabriek van Klimmen aan de 

Boerenleenbank te Schinnen ter grootte van 15.000 gulden, 1908, 15 februari.  1 omslag 
 
 240 Stukken betreffende legaten en erfenissen van particulieren bestemd voor de R.K. 

parochie St. Remigius te Klimmen, 1913 - 1978.  1 omslag 
 
 241 Stukken betreffende een lening van de Kerkfabriek van Klimmen aan Jan Hubert 

Smeets en Anna Nijsten, ter grootte van 900 gulden, 1917.  1 omslag 
 
 242 Stuk houdende de opgaaf van de schatting van goederen ten behoeven van een 

lening van de Kerkfabriek van Klimmen aan Jan Joseph Timmers en Paulina 
Kerkhoffs, ter grootte van 530 gulden, 1918.  1 omslag 

 
 243 Akte van een openbare verkoop van bouwland, aangekocht door Willem Hubert 

Laeven en in eigendom overgedragen aan de R.K. Parochiale Kerk te Klimmen, 
1919, 31 december.  1 stuk 

 
 244 Staat met opgaaf van donateurs van materiele goederen en geld aan de R.K. kerk 

te Klimmen, ca. 1920.  1 stuk 
 
 245 Akte van openbare verkoop door de kerkfabriek van Klimmen van de panden, 

landen en goederen van Mathijs Josef Quaedvlieg, met bijlagen, 1922, 30 
augustus.  1 omslag 

 
 246 Akte waarbij Jan Hubert Meurs, Eduard van Wersch, Mathieu Kissels en Stephaan 

Boshouwers, verschillende goederen en gronden gelegen te Klimmen en 
Voerendaal verkopen aan de kerkfabriek van Klimmen, 1922, 11 november.  1 omslag 

 
 247 Akte van schuldbekentenis van  Eduardus Hendrikus Hubertus van Wersch aan de 

kerkfabriek van Klimmen ter grootte van 7000 gulden, 1927, 6 december.  1 omslag 
 
 248 Stuk houdende de opgaaf van de schatting van goederen ten behoeven van een 

lening van de kerkfabriek van Klimmen aan Bartholomeus Josephus Hubertus 
Cremers, ter grootte van 5000 gulden, 1929.  1 omslag 

 
 249 Akte van verkoop van een perceel bouwland te Klimmen in eigendom van Jan 

Joseph Hubert Schoenmaekers en Maria Louisa Schoenmaekers aan de 
kerkfabriek van Klimmen, 1929, 26 november.  1 stuk 

 
 250 Akte van schuldbekentenis van Joseph Luyten aan de kerkfabriek van Klimmen te 

grootte van 2500 gulden, 1930, 30 september.  1 omslag 
 
 251 Akte van verkoop van een panden en gronden te Klimmen in eigendom van Martin 

Joseph Wiertz aan de kerkfabriek van Klimmen, 1932, 9 juni.  1 stuk 
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 252 Akte van overeenstemming tussen de parochie en de gemeente Klimmen tot 
plaatsing van het Heilig Hartbeeld op grond in eigendom van de gemeente 
Klimmen, 1938, 10 juni.  1 stuk 

 
 253 Stukken betreffende de eigendomsrechten van grond van de parochie alsmede 

vervreemding van die eigendommen d.m..v schenkingen, verkoop e.d, 1938 - 
1974.  1 omslag 

 
 254 Akte van verkoop van een perceel grond te Klimmen in eigendom van de 

gemeente Klimmen aan de kerkfabriek van Klimmen, 1949, 28 januari.  1 stuk 
 
 255 Stukken betreffende het voornemen der gemeenteraad het voetpad "De 

Hagergats"te onttrekken aan het openbaar verkeer, 1949.  1 omslag 
 
 256 Akte van verkoop van verschillende stroken grond van de parochie aan de 

gemeente Klimmen, met bijlagen, 1952, 24 oktober.  1 omslag 
 
 257 Stukken betreffende de verpachting van verschillende percelen bouwland aan P. 

Joseph Leunissen en dhr. Heuschen door het kerkbestuur van de R.K.parochie 
Klimmen, 1961 - 1998.  1 omslag 

 
 258 Stukken betreffende de ruiling van grond tussen de gemeente Klimmen en de 

parochie, 1965.  1 omslag 
 
 259 Akte van ruiling van enkele percelen tussen de Congregatie der Franciscanessen 

van de Heilige Joseph en het Kerkbestuur van de parochie, 1969, 27 augustus.  1 omslag 
 
 260 Akte van verkoop van een pand aan het Drossaard de Limpensplein in eigendom 

van de het kerkbestuur van de parochie aan Peter Hubertus Errens, 1970, 24 juni.  1 stuk 
 
 261 Stukken betreffende de verkoop van een perceel bouwland grond in de gemeente 

Klimmen aan Stienstra projectontwikkeling B.V, 1992 - 1993, met retroacta uit 
1975.  1 omslag 

 
 262 Stukken betreffende het bezwaar van het bestuur van de parochie inzake het 

bestemmingsplan Kern Klimmen, 1977.  1 omslag 
 
 263 Stukken betreffende de erfdienstbaarheid regeling tgv de reconstructie van het 

Vrijthof te Klimmen, 1980.  1 omslag 
 
 264 Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van een stuk land in het plan 

Overheek te Klimmen aan Stienstra Projectontwikkeling B.V, 1993.  1 omslag 
 

4. Beheer van het vermogen. 

 
 265 Register bevattende een inventaris van renten, pachten en kapitalen toekomende 

aan de pastoor, de kerk, de kosterij en de armen, 1690 1 mei (1691, 1693).  1 deel 
 
 266-269 Registers van ontvangsten uit vaste goederen, renten, pachten en kapitalen, 

ookwel stokregisters genoemd, 1837 - 2004.  4 delen 
 266 1837 - 1865 1 deel 
 267 1865 - 1906 1 deel 
 268 1894 - 1901 1 deel 

N.B. Tevens grootboek van de parochie, 1940 - 1945 
 269 1946 - 2004 1 deel 

 



 23

C. Financiën. 

 

1. Begrotingen. 

 
 270 Begrotingen van de parochie, 1900 - 1901/1902, 1906/1907, 1950/1951 - 

1953/1954, 1956/1957, 1960/1961 - 1967, 1972, 1976 - 1978.  1 omslag 
 

2. Rekeningen en bijlagen. 

 
 271-273 Jaarrekeningen van de parochie, 1901 - 2004.  3 pakken 

 271 1901 - 1914, 1940 - 1941, 1946/1947 - 1969 1 pak 
 272 1972 - 1984 1 pak 
 273 1985 - 2001, 2004. 1 pak 

 
 274 Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan het 

gemeentebestuur van Klimmen inzake overheidssubsidiering en vrijstelling van 
bepaalde belastingen, 1951 - 1978.  1 omslag 

 
 275 Ingekomen stukken van het bisdom Roermond gericht aan het kerkbestuur 

aangaande aanslagen door het bisdom Roermond opgelegd aan de parochie en 
andere door het bisdom te ontvangen gelden, 1960 - 1977.  1 omslag 

 
 276 Staten van jaaroverzichten van de opbrengsten der gezinssbijdragen aan de 

Remigiusparochie alsmede enkele exploitatierekeningen van de parochie en 
convocaten voor de jaarvergadering van de parochieraad, 1961 - 1980, 1982, 
1983, 1985 - 1988.  1 omslag 

 
 277 Stukken betreffende de berekeningssleutels gehanteerd voor de bepaling van de 

hoogte der afdracht van gelden van de parochie aan het bisdom, 1967 - 1980.  1 omslag 
 
 278 Stukken betreffende de opgaaf van de inkomsten uit de gezinsbijdragen t.b.v. de 

parochie te Klimmen, 1962 - 1977.  1 omslag 
 

3. Boekhouding 

 
 279-284 Grootboeken van de parochie, 1901 - 1985.  5 delen en één losbladig deel 

 279 1901, december 1 - 1926, december. 
 280 1941, november - 1953 

N.B. achterin tevens lijsten van stichtingen der kerk, 1927 - 1945. 
 281 1950, april 1 - 1959, maart 31 
 282 1959, april 1 - 1964, december 31 
 283 1969, 1970 
 284 1985, eerste halfjaar 

 
 285-289 Journaal van inkomsten en uitgaven van de parochie te Klimmen van renten, 

pachten en offerblok, 1898 - 1968.  5 delen 
 285 1898, januari 16 - 1908,december 30, 1918, mei 1 
 286 1901, april 1 - 1944, juli 13 
 287 1950, april 1 - 1964, december 31 
 288 1964 - 1966. 
 289 1967 - 1968. 
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D. Personeel. 

 
 290 Stukken betreffende het tractement van de kapelaan, 1826 - 1827.  1 omslag 
 
 291 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande de buitengewoon bedienaar, koster en kerkmeester, 1947 - 1974.  1 omslag 
 
 292 Ingekomen stukken van het bisdom Roermond gericht aan het kerkbestuur 

aangaande salariële, pensioens en arbeidsongeschiktheids-regelingen van 
priesters in het bisdom, 1960 - 1976.  1 omslag 

 
 293 Stukken betreffende de salariëring van de huishoudsters, de koster, de tuinier, de 

werkster en de organist alsmede de administratie van de uitbetalingen, 1968 - 
1975.  1 omslag 

 
 294 Stukken betreffende in dienst nemen en ontslag van grafdelvers, 1981 - 1984.  1 omslag 
 
 295 Stukken betreffende loon, ontslag en indiensttreding van de schoonmaakster, 

1984 - 1987.  1 omslag 
 
 296 Stukken betreffende loon, ontslag en indiensttreding van de koster, 1984 - 1987.  1 omslag 
 
 297 Stukken betreffende loon en indiensttreding van de organist, 1985 - 1987.  1 omslag 
 

E. Overige Taken. 

 

1. Algemeen. 

 
 298 Stukken betreffende een geschil tussen Adam Wagenaar, protestant en Jan 

Schoenmaker, koster, inzake toegang tot het kerkgebouw, 1823 - 1824.  1 omslag 
 
 299 Minuut van een uitgaande brief van het comite Ransdaal ter stichting van een R.K. 

kerk te Ransdaal gericht aan de bisschop van Roermond inzake de voorgenomen 
kerkbouw te Ransdaal, 1930, 20 juli.  1 stuk 

 
 300 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken aangaande de 

parochiegrenzen, 1930 - 1979.  1 omslag 
 
 301 Afschriften van correspondentie tussen o.a. bisdom Roermond, het Diocees 

bureau voor Missiewerken, de heilige congregatie voor de evangelisatie van de 
volkeren enerzijds en het parochiebestuur van Klimmen anderzijds, 1959 - 1978.  1 omslag 

 
 302 Stukken betreffende de Lekenactie "Kerkenbouw",, 1961 - 1963.  1 omslag 
 
 303 Staten houdende een opgaaf van de opbrengsten van de Lekenactie 

"Kerkenbouw", 1962 - 1964.  1 omslag 
 
 304 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande de stichting Katholiek Onderwijs Klimmen, 1966 - 1978.  1 omslag 
 
 305 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande het jongerenkoor St Cecilia, Mannenkoor St Remigius en het 
jeugdkoor de Klimmende Nachtegalen, 1966 - 1981.  1 omslag 

 
 306 Minuten van uitgaande stukken en ingekomen stukken van en aan het kerkbestuur 

aangaande het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, 1966 - 1981.  1 omslag 
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 307 Brieven gericht aan het kerkbestuur inzake historische gegevens, plaatsing van 
een kruisbeeld en Maria-devotie, 1989 - 1992.  2 stukken 

 
 308 Stukken betreffende een geschil inzake het afgeven van een gebruiksvergunning 

van het kerkgebouw, 2000.  2 stukken 
 

2. R.K. Lager Onderwijs. 

 
 309 Akte van de Jezuïtenorde met toestemming van het bisdom van Roermond tot het 

oprichten van een lagere school in de parochie St. Remigius te Klimmen, 1918, 4 
december.  1 stuk 

 
 310 Stukken betreffende het afgeven van een waarborgsom ten behoeve van de 

oprichting van de stichting katholiek onderwijs Klimmen en de bouw van een 
huisvesting voor dit onderwijs alsmede enkele schuldbekentenissen en 
hypothecaire geldleningen, 1929 - 1974.  1 pak 

 
 311 Staat met opgaaf van de kosten voor de afzonderlijke werkzaamheden ten 

behoeve van de bouw van 4 lokalen voor de R.K. meisjesschool te Klimmen, ca. 
1930.  1 stuk 

 
 312 Akte van eigendomsoverdracht van de gemeente Klimmen aan het bestuur van de 

R.K. Bijzondere Lagere School enkele panden, gronden en en goederen samen 
vormende de R.K. Lagere School te Klimmen, 1926, 16 november.  1 stuk 

 
 313 Akte van vestiging van erfdienstbaarheid  op een perceel in eigendom van J.E. 

Schoenmaekers aan de R.K. kerk en Parochie van Klimmen tbv de lagere school, 
1950, 19 augustus.  1 stuk 

 
 314 Stukken betreffende de vergoeding van overheidswege aan het R.K. lagere 

onderwijs te Klimmen, 1958 - 1965.  1 omslag 
 
 315 Stukken houdende aantekeningen en notities betreffende de financiële toestand 

van het R.K. kleuteronderwijs en het lagere onderwijs te Klimmen, 1958 - 1965.  1 omslag 
 
 316 Stukken betreffende de aanschaf van leermiddelen en andere materiele 

benodigdheden ten behoeve van de Katholieke Lagere School te Klimmen, 1961 - 
1966.  1 omslag 

 
 317 Stukken betreffende huisreglementen op de R.K. lagere school en vakanties, 1962 

- 1966.  1 omslag 
 
 318 Stukken betreffende de bezoldiging, uitkering bij ziekte, ontslag en gratificatie van 

het onderwijzend personeel aan de R.K. Kleuter en Lagere School te Klimmen, 
1962 - 1969.  1 omslag 

 
 319 Stukken betreffende de samenvoeging van de R.K. lagere school voor jongens en 

de R.K. lagere school voor meisjes in een gemengde R.K. lagere school, 1962 - 
1970.  1 omslag 

 
 320 Stukken betreffende de oprichting van - en vergaderingen van de stichting 

Katholiek Onderwijs Klimmen, 1965 - 1977.  1 omslag 
 
 321 Stukken betreffende de samenstelling van het R.K. Schoolbestuur, 1993 - 1994.  3 stukken 
 
 322 Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de gemeenteraad 

van Klimmen inzake het beheer, onderhoud en verhuur van de schoolgebouwen te 
Klimmen, 1960 - 1961.  1 omslag 
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 323 Stukken betreffende de langdurige inbewaargeving van archiefbestanddelen naar 
de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Heerlen alsmede de inventarisatie van 
deze stukken, 1984 - 1985.  1 omslag 

 
 324 Circulaires van de parochie gericht aan alle parochianen, 1972 - 1980.  1 pak 
 
 325 Stukken betreffende het overnemen van de catechese-lessen op de basisschhol 

"Ummer Clumme" door de leerkrachten, 1999 - 2000.  1 pak 
 

3. Gedeponeerde Archieven 

 

Archief van het Groene Kruis 

 
 326 Convocaties, verslagen van vergaderingen en daarbijbehorende stukken van het 

Groene Kruis, 1954 - 1962.  1 omslag 
 

Archief van de Jonkheid Klimmen 

 
 327 Register houdende verslagen van de bestuursvergaderingen en algemene 

ledenvergaderingen der Jonkheid Klimmen, 1947 - 1953.  1 deel 
 

Archief van de Derde Wereldlijke Orde van St. Franciscus te Klimmen 

 
 328 Register houdende kleding en profesie als lid van de Wereldlijke Derde Orde van 

den H. Franciscus, 1923 - 1956.  1 deel 
 
 329 Register houdende kleding en proffesie (intreding) als lid van de Wereldlijke Derde 

Orde van den H. Franciscus, 1956 - 1970.  1 deel 
 
 330 Stukken van en gericht aan de Derde Wereldlijke Orde van St. Franciscus 

betreffende vnl. Inkleding en Proffesie, 1959 - 1981.  1 omslag 
 
 331 Stukken betreffende en publicaties over en van de Franciscaanse lekenorde, 1965 

- 1978.  1 omslag 
 

Archief van de Maria Congregatie te Klimmen 

 
 332 Kasboeken van de Maria Congregatie Klimmen, 1947, november - 1955, 

augustus.  1 deel 
 
 333 Register houdende verslagen van de vergadering van de Maria Congregatie 

Klimmen, 1947, november - 1955, augustus.  1 deel 
 

Archief van de Organisatie van de Processie 

 
 334 Stukken betreffende de organisatie van de processie te Klimmen, 1989 - 1998.  1 omslag 
 

4. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt. 
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 335 Akte van verkoop van 7 tonnen azijn van Gaspard Uebags aan Lambert Krott, 
1819, 28 december.  1 omslag 

 
 336 Stukken betreffende het opheffen van het Centrale Bureau de Bienfaisance du 

canton de Heerlen en oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid, 1820, - 
1822, met retroacta van 1802.  1 omslag 

 
 337 Uittreksel uit de kadastrale legger der gemeente Schin op Geul, inzake het bezit 

van Damoiseux Hubert Maritius, woonachtig te Valkenburg, ca. 1930.  1 omslag 
 
 338 Stukken betreffende de oprichting van de een gemeentelijke CDA-verband 

Klimmen, 1978.  1 omslag 
 
 339 Stukken betreffende diverse geestelijken waarvan geen direct verband gevonden 

kon worden met de R.K. parochie te Klimmen, 1985 - 2002.  1 omslag 
 

5. Documentatie 

 
 340 Foto's van het 16e eeuwse houten triptiek in de kerk, zonder datum.  1 omslag 
 
 341 Foto van Stella Duce, Mariabeeld met uitgestalde bloemenpracht in kerk, 1951, 22 

april.  1 omslag 
 
 342 Foto¿s van diverse kerkelijke aangelegenheden in de parochie St. Remigius te 

Klimmen, 1985 - 1993.  1 omslag 


