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1 Inleiding 

 
Een kort overzicht.  
 
Over de stichting van de parochie Amstenrade is niet veel bekend. In het boekje van H. 
Leunissen 'De R.K. Kerk der Onbevlekte ontvangenis van Maria te Amstenrade' is geen 
voorgeschiedenis van de parochie opgenomen. Wel wordt daarin vermeldt Joannes, als eerste 
pastoor van Amstenrade en wel op 25 januari 1379. 
Het staat ook vast dat Amstenrade reeds gedurende lange tijd een zelfstandige parochie was 
en voor veel buurtschappen en gehuchten gunstig gelegen was. Hieronder vallen de 
gehuchten Heerlerheide, en Hommert, maar ook de inwoners van Hoensbroek maakten, vooral 
tegen het einde van de 18e eeuw dankbaar gebruik van de kerk te Amstenrade, daar het 
kerkgebouw te Hoensbroek te klein, te donker en te somber zou zijn   
Bij de kerkelijke reorganisatie gedurende de omwenteling werd Amstenrade in 1803 als 
parochie opgeheven en kwam als "eglise-auxiliaire independante"bij Oirsbeek.  
 
Pas op 13 november 1831 werd Amstenrade tot zelfstandige parochie verheven door de 
Bisschop van Luik. Dit gebeurde op last van Koning Leopold I, zeer waarschijnlijk ten gevolge 
van tussenkomst van Joh. Baptiste d'Ansembourg die lid was van de Belgische Senaat. Deze 
laatste en zijn nakomelingen hebben veel invloed gehad op zowel het lokale wereldlijke 
bestuur alsmede op de gang van zaken binnen de parochie. Sporen hiervan zijn ruim aanwezig 
in het onderhavige parochiearchief. De berooide parochie, van haar goederen ontdaan door de 
Fransen tussen 1807 en 1809, kreeg een flinke financiële injectie van de graaf waarmee in 
1851 een nieuwe kerk gebouwd kon worden. Na de bouw van de kerk, waarover hier onder 
meer, werd in 1908 een gebouw voor de pastorie aangekocht en in 1929 een gebouw voor de 
kapelanie. De eerste werd wederom voor een groot gedeelte gefinancieerd door graaf 
d'Ansembourg. 
 
Het gebouw. 
Het kerkje te Amstenrade was door de toegenomen bevolking te klein (20 x 11 meter) en 
omstreeks 1850 voldeed het absoluut niet meer. Volgens een brief van het Gemeentebestuur 
van Amstenrade was het "te laag, donker, vochtig en in geenen deel voordeelig voor de 
gezondheid." Daarbij schijnt het ook zeer bouwvallig te zijn geweest. Met behulp van 
provinciale subsidie en een particuliere gift van graaf Jean Baptiste d¿Ansembourg werd met 
de nieuwbouw van de kerk op basis van een ontwerp van architect Karl Weber, uitgewerkt 
door architect Lemmens uit Beek in augustus 1851 begonnen. Met de gift van f 4000,- waren 
aan de graaf Jean Baptiste en diens nakomelingen het eeuwigdurend recht toegekend, een 
eigen bid en begraafplaats naast de kerk, met uitzicht op het koor, op te richten. 
Op 10 november 1853 werd de eerste Heilige Mis door kapelaan Keulen opgedragen in de 
nieuwe kerk. Enkele toevoegingen aan de kerk werden mede door geldgebrek pas later 
uitgevoerd. Het orgel werd in 1864 pas geplaatst, de biechtstoel in 1868 en de sobere ramen 
werden begin 20e eeuw vervangen door de initieel bedoelde gebrandschilderde ramen. In 
1932 wordt de kerk uit 1850 vergroot op basis van een ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers.  
 
 



2 Verantwoording van de inventarisatie 

 
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. Zeker is dat het archief in 
gedeelten is overgebracht naar de archiefbewaarplaats te Heerlen. Het is onbekend wanneer 
het eerste deel is overgebracht naar, maar waarschijnlijk is dat omstreeks 1980 gebeurt. In de 
loop der jaren worden daar fragmenten van het archief, nieuw, maar ook oud teruggevonden 
archief, aan toegevoegd. Van deze overgedragen stukken wordt van een gedeelte vrij snel een 
grofmazige plaatsingslijst opgemaakt wat gedurende lange tijd de enige toegang vormt tot dit 
archief. Deze mate van ontsluiting blijkt echter onvoldoende te zijn, de omschrijvingen 
gegeven in de plaatsingslijsten zijn niet overeenkomstig wat de inhoud van de stukken 
daadwerkelijk omvatten. 
 
Bij inventarisatie is gebleken dat er grote hiaten in het archief zijn. Zo zijn er hiaten in de 
aanwezigheid van de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, hiaten in de 
begrotingen en rekeningen. Ook in de te verwachtte administratieve neerslag van de verdere 
taakuitoefening van het archief mag blijken dat er veel archief in de loop der tijd verloren is 
gegaan. In het "registrum memoriale der parochie" (inv. nr. 42) staat over het kwijtraken een 
aantekening. Een stuk inzake de oprichting van de Rozenkrans broederschap zou zijn 
teruggevonden in november 1910. Als oorzaak voor het afgedwaald raken wordt opgegeven 
dat het stuk in de private papieren van de Deken te Schinnen was terecht gekomen, deze was 
voorheen pastoor te Amstenrade. Blijkbaar namen de pastoors het niet zo nauw met de 
archiefzorg en werden private archiefstukken en archiefstukken van verschillende instellingen 
met elkaar vermengd. 
 
 
Sporen van oude orde werden in de archieven van de parochie niet aangetroffen, en er werd 
gekozen voor een indeling van de stukken dat gedeeltelijk in overeenstemming is met het 
model gehanteerd door het bisdom Roermond, doch aangepast is aan de lokale 
omstandigheden en het voorkomen van bepaalde bescheiden in het archief. Er is gekozen voor 
een gedetaillieerde ontsluiting van de stukken betreffende fundaties en stichtingen omdat a) 
deze de bijzondere aandacht van de genealogisch onderzoeker hebben en b) een breder beeld 
geven van de historie in de parochie. In deel 3 zijn, uit praktische overwegingen, de rest van 
de gedeponeerde archieven opgenomen. Het uitsplitsen van de 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 beeldmateriaal, maar waarvan wel gevoeglijk mag worden aangenomen 
dat deze van belang is voor de historie van de archiefvormer. 
 



3 Inventaris 

 

1 Archief van de pastoor 

 

I Geestelijkheid 

 
 1 Afschrift van het besluit van de minister van buitenlandse zaken inzake de 

jaarwedde van A. van Wijller als diservant der succursale kerk te Amstenrade, 
1862, 15 oktober.  1 stuk 

 

II Sacramentstoediening, overlijdensregistratie en parochiestatistiek. 

 
 2-8 Registers van dopen, huwelijken en overlijdens 
 2 Register houdende inschrijvingen van dopen (1716 - 1770), huwelijken (1720 - 

1769) en overlijdens (1720 - 1769), 1720 - 1770 1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal 

 3 Register houdende inschrijvingen van dopen (1770 - 1796), huwelijk (1773 - 
1796) en overlijdens (1771 - 1796), 1770 - 1796 1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal 

 4 Register houdende inschrijvingen van dopen (1809 - 1832), huwelijk (1810 - 
1831) en overlijdens (1809 - 1832), 1831 - 1876 1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal, achterin alfabetische index 

 5 Register houdende inschrijvingen van dopen, 1831 - 1876 1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal, alfabetische index achterin 

 6 Register houdende inschrijvingen van huwelijken, 1832 - 1949 1 deel 
N.B. Openbaar 2024, openbaar gedeelte op microfiche raadpleegbaar in de 
studiezaal 

 7 Register houdende inschrijvingen van overledenen, 1831 - 1949 1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal 

 8 Register houdende inschrijvingen van dopen, 1876 - 1949 1 deel 
N.B. Openbaar 2049 

 
 9 Bevel van de agent municipal van Oirsbeek inzake de confisquatie van de Doop, 

Trouwe en Begraaf registers van de parochie Amstenrade als retroacta van de 
Burgerlijke Stand, 1796, 21 juli.  1 stuk 

 

Dopen 

 
 10 Losse bladzijde houdende inschrijvingen van doop, 1823 - 1824.  1 stuk 
 
 11 Extracten uit doopregisters van andere parochies ten behoeven van de 

huwelijkssluiting in de parochie Amstenrade, 1828 - 1866.  1 pak 
 
 12 Extracten uit doopregisters van andere parochies ten behoeven van de 

huwelijkssluiting in de parochie Amstenrade, 1906 - 1943.  1 pak 
 
 13 Stukken betreffende de bekering tot het R.K. geloof en de herdoop onder 

condities van Klaas Westra , 1916.  2 stukken 
 



 14 Stukken betreffende verzoeken van parochianen om extracten uit registers van 
doop en vormsel ten behoeve van andere instelingen en taakverrichtingen, 1924 
- 1951.  1 omslag 

 

H. Communie en Vormsel 

 
 15 Register houdende inschrijvingen van vormelingen, 1920 - 1963.  1 deel 

N.B. Openbaar 2063 
 
 16 Lijsten van communicanten, 1940 - ca. 1955.  1 omslag 
 
 17 Lijsten van vormelingen, 1939 - 1954.  1 omslag 

N.B. Openbaar 2054 
 
 18 "Vorm-briefjes", formulieren waarop gegevens staan van de vormeling, 1939 - 

1957.  1 omslag 
 

Huwelijken 

 
 19 Stukken betreffende de bisschoppelijke dispensatie inzake het huwelijk van 

baron Frederic Louis Conrad De Wendt en gravin Clothildis Constantia Francisca 
Victoria Maria de Marchant d'Ansembourg, 1845.  1 omslag 

 
 20 Stukken betreffende de bekering tot het R.K. geloof en het huwelijk van Paulus 

Joannes Matheus Bartholomé en Geesken de Vries, 1917.  1 omslag 
 
 21 Stukken betreffende het huwelijk van Caspar Hubert Willems met Frieda Olga 

Bohne, 1937.  1 omslag 
 
 22 Brief van de pastoor gericht aan de bisschop inzake de voornemens tot een 

huwelijk tssen Angeline Hawinkel en Florent Habets, zijn niet katholiek, 1940, 11 
september.  1 omslag 

 

Overlijdens 

 
 23 Stukken betreffende meldingen van overlijdens van parochianen, 1883 - 1946. 1 omslag 
 

Statistiek 

 
 24 Staat van de tot de parochie behorende gezinnen en alleenstaanden, 1869 - 

1872.  1 deel 
N.B. Op microfiche raadpleegbaar in de studiezaal 

 

III Eredienst 

 
 25 Vergunning van een dors-inrichting ten behoeve van L. Delahaije met bepaling 

dat deze niet gebruikt mag worden gedurende kerkelijke diensten, 1921, 4 juli. 1 stuk 
 



 26 Schrijven van de bisschop van Roermond gericht aan de pastoor inzake de 
toestemming tot het laten opluisteren van de mis door de harmonie, 1810, 12 
december.  1 stuk 

 

IV Bemoeienissen met Broederschappen, congregaties en genootschappen. 

 
 27 Reglement, ledenlijst en oorkonde van de aartsbroederschap van den 

"Alderheijlighsten Roosencrans", 1745 - 1792.  1 omslag 
 
 28 Ledenlijst van de Broederschap der H. Rozenkrans, (1809 - 1939); lijst van 

vormelingen (1827 - 1920), ledenlijst van de Broederschap van het H. Hart van 
Maria (1850 - 1877), lijst van communicanten (1877 - 1952), 1809 - 1952. 1 openbaar 2052

 
 29 Ledenlijst van de Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding, 1886 - 1904. 1 stuk 

N.B. Waarschijnlijk overgeschreven in 1904 
 
 30 Ledenlijst van het Genootschap der H. Kindsheid te Amstenrade (1899), staat 

van inkomsten en uitgaven van het Genootschap der H. Kindsheid te 
Amstenrade (1899 - 1939), staat van inkomsten en uitgaven van het 
genootschap tot Voortplantig des Geloofs (1920 - 1939), 1899 - 1939.  1 

 
 31 Lijst van aanbiddingsuren van de Vereeniging der Eeuwigdurende Aanbidding, 

1920.  1 omslag 
 

V Parochiegeschiedenis 

 
 32 "Registrum memoriale der parochie", aantekeningen betreffende de parochie 

over de periode 1665 - 1965, 1908 - 1964.  1 deel 
 

2 Archief van het kerkbestuur 

 

I Stukken van Algemene Aard 

 
 33-35 Protocol van resoluties en notulen van de raad van de kerkfabriek alsmede van 

het kerkbestuur 
 33 1832 - 1865 1 deel 
 34 1866 - 1902 1 deel 
 35 1908, februari - 1966 1 deel 
 
 36 Notulen van het kerkbestuur, 1950 - 1951.  2 stukken 
 
 

II Stukken van Bijzondere Aard 

 

A Samenstelling van het bestuur 

 
 37 Stukken betreffende het aan- en aftreden van leden van het kerkbestuur 

alsmede het aanstellen van kerkmeesters, 1908 - 1948.  1 omslag 



 

B Vermogen 

 

1 Gebouwen en inboedel 

 

Kerkgebouw en inboedel 

 
 38 Stukken betreffende verklaringen van authenticteit van relikwieen, 1731 - 1932. 

 1 omslag 
 
 39 Stukken betreffende de nieuwbouw van de kerk, 1850 - 1856.  1 omslag 
 
 40 Katern houdende het bestek en voorwaarden tot het bouwen van een nieuw 

kerkgebouw, 1851.  1 katern 
 
 41 Lijst houdende een overzicht van ingezeten van Amstenrade en hoeveel zij 

bijdragen in de kosten van een nieuw orgel, 1864.  1 stuk 
 
 42 Onderhandse akte waarin Leonard Vaessens verklaart aangenomen te hebben 

werk aan zowel kerk als kapel van de graaf D'Ansembourg, 1874, 19 januari. 1 stuk 
 
 43 Staat houdende een overzicht van in de kerk aanwezige muziekstukken, 1912. 1 stuk 
 
 44 Stukken betreffende de aanleg van een electrische installatie in het kerkgebouw 

en de pastorie, 1912 - 1913.  1 
 
 45 Stuk houdende aantekening van de opschriften op de 3 klokken van de 

kerktoren van de parochiekerk, z.d. (begin 20e eeuw).  1 stuk 
 
 46 Stukken betreffende de aanleg van een verwarmingsinstallatie in het 

kerkgebouw, 1929 - 1933.  1 omslag 
 
 47 Stukken betreffende de verbouwing van de kerk , 1931 - 1932.  1 omslag 
 

Kapelanie 

 
 48 Stukken betreffende de bouw van een kapelanie, 1929 - 1930.  1 omslag 
 
 49 Akte van verkoop van de kapelanie met garage en tuin gelegen aan de 

Hommerterallee aan Fa. Autobedrijf Gebr. Fermans te Amstenrade, 1971. 1 omslag 
N.B. Met bisschoppelijke goedkeuring. 

 

Pastorie 

 
 50 Onderhandse akte houdende een kwijtschelding van Graaf Arthur d'Ansembourg 

inzake schulden van een som van 4500 gulden ten behoeve van de aankoop van 
de pastorie, 1908, 20 september.  1 stuk 

 



Begraafplaats 

 
 51 Stukken betreffende de overdracht van een stuk grond op het kerkhof aan de 

heer Graaf Jan Baptist Ferdinand Joseph d'Ansembourg ten behoeve van de 
bouw van een grafkelder en bidplaats en later een uitbreiding daarvan, 1851, 
1917.  1 omslag 

 
 52 Akte houdende een besluit van het kerkbestuur der parochie inzake de 

uitbreiding van de begraafplaats, 3 april 1887.  1 stuk 
 
 53 Besluit van het kerkbestuur van inzake de verkoop van grafplaatsen op het 

kerkhof aan particulieren, 1888, 16 december.  1 stuk 
 
 54 Reglement voor de verkoop van begraafplaatsen op het "oud kerkhof", 1918, 9 

juni.  2 stukken 
N.B. Met bijbehorend schrijven 

 

Patronaat 

 
 55 Stukken betreffende het gebruik van het patronaat door het gemeentebestuur 

van Amstenrade, 1925, 1926.  2 stukken 
 
 56 Brief van de directeur der Staatsmijnen in Limburg inzake de subsidiëring van de 

bouw van het patronaatsgebouw, 1929, 27 mei.  1 stuk 
 

2 Fundaties en stichtingen 

 
 57 Testament van Catharina Moonen te Amstenrade waarin 487 gulden, 

maastrichter koers, legateert aan de parochie ter stichting van een jaargetijde, 
1784.  1 stuk 

 
 58 Staten houdende inschrijvingen van gefundeerde jaargetijden, 1830 - 1938. 1 omslag 
 
 59 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde door Hendrik Wagemans, 

priester, woonachtig te Amstenrade, 1840 - 1848.  1 stuk 
 
 60 Extract uit het register van besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg 

inzake de stichting van een jaargetijde door Maria Elisabeth Witmaekers, 
weduwe van Jan Willem Witmaekers, 1841, 9 februari.  1 stuk 

 
 61 Testament van Jan Willem Willems waarbij hij twee jaargetijde sticht, 1841, 25 

juli .  1 stuk 
 
 62 Extract uit het deliberatieregister van de kerkfabriek van Amstenrade inzake de 

stichting van een jaargetijde door Jan Willem Willems, 1842, 10 april.  1 stuk 
 
 63 Extract uit het register van besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg 

inzake de stichting van twee jaargetijden door J. W. Willems, 1843, 16 juni. 1 stuk 
 
 64 Stukken betreffende de fundatie van een stichting van een getijde ten behoeve 

van Gravin Elvira Eugenia Wilhelmina Marchant d'Ansembourg, 1852 - 1856. 1 omslag 
 



 65 Akte van ratificatie van een holografisch testament van Joannes Paschasius 
Limpens, burgemeester van Amstenrade, ter stichting van een jaargetijde, 
1854, 3 juli.  1 stuk 

 
 66 Extract uit het register van besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg 

inzake de stichting van een jaargetijde door Pascasius Limpens, 1855, 4 april. 1 stuk 
 
 67 Uittreksel uit het register der besluiten van Gedeputeerde Staten van Limburg 

aangaande de fundatie van Paulus Smeets, 1855, 9 augustus.  1 stuk 
 
 68 Stukken betreffende de stichting van jaargetijden door Baronesse van Wnedt-

Holfeld, geboren Gravin d'Ansembourg, 1856.  2 stukken 
 
 69 Testament van Jan Wijnand Kerckhoffs, waarbij bouwgrond legateert aan de 

kerkfabriek ter stichting van 2 jaargetijden, 1857, 6 april.  1 stuk 
 
 70 Fragmenten en stukken betreffende niet nader te determineren stichtingen, z.d, 

1857.  2 stukken 
 
 71 Afschrift van een besluit van de minister inzake de vrijstelling van 

successuerechten voor het legaat van de baronesses van Werdt Holfsfeld, 1858. 1 stuk 
 
 72 Testament van Willem Hubert Hennen waarbij hij de niet nader genoemde 

kosten legateert voor 2 jaargetijden aan de kerkfabriek te Amstenrade, 1862, 4 
juni.  1 stuk 

 
 73 Besluiten van het kerkbestuur inzake de aanvaarding van de stichting van een 

jaargetijde door Antonius Sijstermans en de stichting van een leesmis voor 
Leonardus Smeets, 1862, 5 oktober.  2 stukkenj 

 
 74 Akte houdende een besluit van de fabrieksraad van de succursale kerk te 

Amstenrade inzake de fundatie van Maria Catharina Limpens ter stichting van 
een jaargetijde, 1863, 5 april .  1 stuk 

 
 75 Stukken betreffende de stichting van een twee jaargetijden door Willem Hubert 

Hennen, 1863.  2 stukken 
 
 76 Concept van een besluit van de gemeenteraad van Amstenrade inzake de 

fundatie van Jan Willem Willems en Anna Mechtildis Maas, echtgenoten, ter 
stichting van een jaargetijde, 1863.  1 stuk 

 
 77 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde door Hubert Hendrik 

Willems, 1863.  1 omslag 
 
 78 Stukken betreffende de fundatie van A. van Wijller, pastoor te Schinnen, ter 

stichting van een jaargetijde in de kerk te Amstemrade, 1878.  2 stukken 
 
 79 Stukken betreffende de fundatie ter stichting van een jaargetijde van Peter 

Joseph Houben, pastoor  te Amstenrade, 1883 - 1884.  1 omslag 
 
 80 Stukken betreffende de fundatie ter stichting van 10 leesmissen ten behoeve 

van Elisabeth Janssen, 1883.  2 stukken 
 
 81 Akte houdende een besluit van het kerkbestuur der parochie inzake de verdeling 

van de renteopbrengst uit de fundatie van Hendrik Joseph Schils, 1883, 27 mei. 1 stuk 
N.B. Met dorsaal het antwoord van de bisschop van Roermond 

 



 82 Akte houdende een besluit van het kerkbestuur der parochie inzake de verdeling 
van de renteopbrengst uit de fundaties van Jan Willem Janssen, Maria Elisabeth 
Janssen en Maria Helena Vleugels, 1887, 2 januari.  1 stuk 
N.B. Met dorsaal het antwoord van de bisschop van Roermond 

 
 83 Testament van Maria Josepha Kleinjans, waarbij zij een niet nader genoemd 

bedrag legateert ter stichting van een jaargetijde , 1889, 10 april.  1 stuk 
 
 84 Stukken betreffende de verdelingen van inkomsten uit de stichtingen van 

getijden alsmede invulling daarvan, 19e eeuw.  1 omslag 
 
 85 Stukken betreffende de fundatie van Anna Catharina Meertens ter stichting van 

een jaargetijde, 1900.  2 stukken 
 
 86 Holografisch testament van Joseph Raven waarbij hij een legaat van 125 gulden 

nalaat aan de parochie te Amstenrade, ter stichting van een jaargetijde, 1901, 
23 april.  1 stuk 

 
 87 Brief van pastoor J. Thissen aan de bisschop van Roermond inzake de verdeling 

van de rentevoet afkomstig uit verschillende fundaties, 1902, 22 september. 1 Dorsaal het a
 
 88 Brief van notaris P.H. Haanebrink te Maastricht betreffende de fundatie van 

Hendrik Hubert Willems te Beek, 1907.  1 stuk 
 
 89 Onderhandse akte van schuldbekentenis van Graaf Arthur d'Ansembourg te 

Amstenrade inzake de stichting van jaargetijden ten behoeve van o.a. Prinses de 
Ligne, Gravin Elvire d'Ansembourg, Gravin Leontine d'Ansembourg en Gravin 
Antoinette Jean Bpatist d'Ansembourg, 1910, 12 februari.  1 stuk 

 
 90 Testament van Maria Elisabeth Crijns waarin naar nalatenschap wordt 

gelegateerd aan de kerkfabriek van Amstenrade ter stcihting van een 
jaargetijde, 1913, 9 juli.  1 stuk 

 
 91 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde door Elisabeth Crijns, 

1916.  1 omslag 
 
 92 Register houdende een staat van fundaties en jaargetijden (1920 - 1946), staat 

van uitgaven voor mislezingen en jaargetijden (1920 - 1940) Staat van het 
aantal dopen, huwelijken, begravingen en communicanten., 1919 - 1940.  1 deel 

 
 93 Verzoeken van de pastoor gericht aan de bisschop tot de machtiging van 

aanvaarding van kapitalen ter stcihting van een getijde, 1937 - 1940.  1 omslag 
N.B. Met antwoord van de bisschop dorsaal 

 
 94 Testament van M.J.A. Oberdorf waarbij zij haar bezit legateert aan de parochie 

ter stichting van een jaargetijde en het recht op een begrafenis op het kerkhof 
te Amstenrade, met authentiek afschrift, 1961.  1 omslag 

 

3 Overige vermogen 

 
 95 Stukken betreffende het beneficie, gesticht door Marie Dorothé, prinses van 

Dietrichstein en Salm, waarbij de pastoor van Amstenrade wordt opgedragen 
missen te lezen in de kapel van het kasteel Amstenrade, 1725, 1911.  2 stukken 

 



 96 Stukken betreffende ruilingen, schenkingen en verkoop van grond tussen de 
kerkfabriek van Amstenrade enerzijdse en de grafelijke familie de Marchant 
d'Ansembourg , 1819 - 1950.  1 omslag 

 
 97 Borderellen van hypothecaire inschrijving ten laste van Jan Hendrik Mennens, 

1830 - 1835.  1 omslag 
 
 98 Akte houdende verkoop van bouwgrond uit handen van Jan Hendrik Otermans, 

gehuwd met Anna Mechtildis Packbier ten gunste van de kerkfabriek van 
Amstenrade, 1833, 5 september.  1 stuk 

 
 99 Akte's van verpachting van diverse stukken bouwgrond, 1833, 1857.  2 stukken 
 
 100 Besluit van "les Etats Deputes" inzake de goedkeuring van de inning der 

achterstallige betaling van een betalingsverplichting door Robert Ernest de 
Bellefroid en Jean de Bellefroid aan de kerkfabriek, 1835, 21 januari.  1 stuk 

 
 101 Staat houdende een overzicht van goederen toebehorend aan de kerkfabriek 

van Amstenrade, 1841.  1 stuk 
 
 102 Akte van ruiling van grond tussen de kerkfabriek en Pieter Mathijs Leboulle, 

Nicolaas Joseph Leboulle, Jan Leonard Leboulle, Gerard Joseph Leboulle en Maria 
Catharina Leboulle, 1851.  2 stukken 

 
 103 Testament van Willem Hamers waarbij hij bouwland legateert aan de kerkfabriek 

van Amstenrade, 1857, 3 november.  1 stuk 
 
 104 Proces-verbaal van deurwaarder Jan Emmanuel Antoon Auguste Sassen inzake 

de inning van een vordering aan het adres van Frans willem Boosten en Maria 
Mechtild Quaedvlieg, 1859.  2 stukken 
N.B. Met bijbehorend schrijven van Gedeputeerde Staten aan het college van B 
en W van Amstenrade 

 
 105 Besluiten van de kerkfabriek inzake de openbare veiling en verpachting van 

goederen en gronden, 1863, 5 juli.  1 stuk 
 
 106 Akte van nieuwe titel door Johannes Speckers ten behoeve van de kerkfabriek, 

1868, 11 augustus.  1 stuk 
 
 107 Stukken betreffende de rechtzaak inzake de pacht op grond gelegen te 

Merkelbeek gepacht door Jacob Leopold Hoedemakers, 1882.  1 omslag 
 
 108 Stukken betreffende de verpachting van bouwland aan Jan Joseph Thijssen te 

Oirsbeek, 1884.  1 omslag 
 
 109 Stukken betreffende de verpachting van bouwland aan Jan Leonard Zenden, 

1884, 1890.  1 omslag 
 
 110 Akte van verkoop van bouwland uit handen van Constant Cremers wonende te 

Thull, 1887, 25 april.  1 stuk 
 
 111 Stukken betreffende de schenking van een jaarlijkse rente van 36 gulden uit 

handen van Rudolph Leonard Francois Marie baron de Wendt de Holtfeld ten 
gunste van de kerkfabriek van Amstenrade, 1889, 1909.  1 omslag 

 
 112 Akte houdende de verpachtingsovereenkomst van bouwland met Mathijs Joseph 

Theunissen, 1890.  1 stuk 



 
 113 Akte houdende de verpachtingsovereenkomst van bouwland met Jan Janssen 

woonachtig te Brunssum, 1890.  1 stuk 
 
 114 Stukken betreffende de verpachting van bouwland aan Jozef Bosch, 1890, 1894. 

 1 
 
 115 Stukken betreffende de verpachting van bouwland aan Jan Wernier Heijnen te 

Amstenrade, 1896.  1  omslag 
 
 116 Stukken betreffende de verpachting van bouwland aan Jan Gerard Keulen te 

Merkelbeek, 1896.  1 omslag 
 
 117 Akte van verkoop van een schuldbekentenis uit handen van Leonard Paulus 

gehwud met Elisabeth Francken ten gunste van de kerkfabriek van Amstenrade, 
1902, 7 december.  1 stuk 

 
 118 Stukken betreffende de verpachting van stoelen en abonnementen in de kerk te 

Amstenrade, 1907 - 1911.  2 stukken 
 
 119 Akte van schuldbekentenis van Jan Willem Louis Houvast ten gunste van de 

Kerkfabriek van Amstenrade, 1907, 5 mei.  1 stuk 
 
 120 Ingekomen brieven van de rentmeester van het Grafelijk Rentambt 

D'ansembourg inzake de afrekening van niet nadere genoemde rentevoeten, 
1910 - 1911.  1 omslag 

 
 121 Akte van schuldbekentenis van Graaf Iwan d'Ansembourg ten gunste van de 

kerkfabriek van Amstenrade, 1911, 25 januari.  1 stuk 
 
 122 Akte van pachtovereenkomst tussen de kerkfabriek en Jan Adam Gielkens, 

landbouwer te Amstenrade, 1917, 10 juli.  1 stuk 
 
 123 Akte van obligatie met hypotheek ten laste van de Algemene Exploitatie 

Maatschappij Zuid-Limburg te Heerlen, met borderel, 1920.  2 stukken 
 
 124 Akte van verkoop van bouwterrein uit handen van graaf Max de Marchant et 

d'Ansembourg aan de kerkfabriek van Amstenrade, 1930, 2 september.  1 stuk 
 
 125 Akte houdende een testament van Johannes Leonardus Hubertus Voncken 

waarbij deze een som van 200 gulden legateert aan de kerkfabriek, 1931.  1 stuk 
 
 126 Akte van schuldbekentenis met in-pand-geving ten gunste van de stichting "Jan 

de Limpens", 1932, 4 mei.  1 
 
 127 Akte van hypotheek ten gunste van de Nederlandschen Roomsch Katholieken 

Mijnwerkersbond te Heerlen, met bijlagen, 1932.  1 omslag 
N.B. Met authentiek afschrift 

 
 128 Akte van hypotheek ten gunste van de N.V. Zuid Nederlandse Hyptheekbank te 

Maastricht, 1935.  2 stukken 
N.B. Met authentiek afschrift 

 
 129 Akte van cessie van 3 hypothecaire schuldvorderingen door M.J.A. Weustenraad, 

1939. Authentiek afschrift, met brief betreffende de hypotheek van D. Broerze, 
z.d., 1939.  1 omslag 

 



 130 Akte van ruiling van een stuk grond gelegen te Amstenrade uit handen van 
Petrus Jacobus Schreinemachers, 1960.  1 stuk 
N.B. openbaar 2010 

 

4 Beheer van het vermogen 

 
 131-133 Registers van ontvangsten uit vaste goederen, renten, pachten en kapitalen, 

ookwel stokregisters genoemd. 
 131 1835 - 1844 1 deel 
 132 1846 - 1896 1 deel 
 133 1897 - 1937 1 deel 

N.B. met inhoudsopgave 
 
 134 Journaal van inkomsten en uitgaven, 1835 - 1874.  1 deel 
 
 135 Extract uit het register der resolutien van Gedeputeerde Staten inzake de 

goedkeuring van een belegging , 1845, 18 juli.  1 stuk 
 
 136 Staat houdende een opgaaf van roerende en onroerende goederen, kapitalen en 

fondsen , ca. 1900.  1 katern 
 
 137 Stukken betreffende het verkrijgen van goedkeuringen van het bisdom inzake 

het verdelen en beleggen van inkomsten uit verschillende renten, 1907 - 1939. 1 omslag 
N.B. In de meeste gevallen, antwoord van de bisschop dorsaal danwel marginaal 
aanwezig 

 
 138 Staat houdende een inventaris van de bezittingen en schulden der parochie, 

1935, 1 januari .  1 deel 
 

C Verantwoording over het beheer van het vermogen. 

 

1 Begrotingen 

 
 139 Begrotingen van de parochie, 1875, 1876, 1881 - 1883, 1892, 1896.  1 omslag 
 
 140 Begrotingen van de parochie, 1901/1902 - 1907/1908, 1909/1910 - 1936/1937. 

 1 pak 
N.B. dienstjaar loopt van 1 april tot 31 maart 

 
 141 Begroting van de parochie, 1951.  1 stuk 
 

2 Rekeningen en bijlagen 

 
 142 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1873 -1881, 1892.  1 
 
 143 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1896, 1901/1902 - 1927/1928.  1 pak 

N.B. dienstjaar loopt van 1 april tot 31 maart 
 
 144 Rekening van inkomsten en uitgaven, 1950/1951.  1 stuk 
 



 145 Bijlagen bij de rekeningen, 1873 - 1875, 1880 - 1882, 1884, 1889, 1892, 
1902/1903 - 1934/1935.  1 pak 

 
 146 Concepten van jaarrekeningen van de "kerk Amstenrade", 1886, 1887, 1896, 

1897, 1905 - 1907, 1909/1910.  1 omslag 
 
 147 Nota's van de begrafenissen van twee leden van de familie d'Ansembourg 

alsmede een genealogische aantekening aangaande deze familie, 1855. 1 omslag 
 
 148 Stukken betreffende gemeentelijke subsidies aangaande diverse kerkelijke 

zaken, 1924 - 1933.  1 omslag 
 

D Personeel 

 
 149 Stuk houdende een instructie voor den koster annex organist annex voorzanger, 

1911, 21 januari.  1 stuk 
 
 150 Stuk betreffende de aanstelling van een kapelaan op het kasteel te Amstenrade, 

1911.  1 stuk 
 
 151 Stukken betreffende de vaststelling van de jaarwedde van de organist en 

voorzanger, 1923 - 1937.  1 omslag 
 

E Overige taken 

 

1 Algemeen 

 
 152 Reglement voor het gebruik van de "opzaal", een ruimte in de kerk tbv het 

opstellen van de zangers van het zangkoor, 1875 - 1883.  1 omslag 
 
 153 Inventaris van archiefbescheiden, ca. 1850.  2 stukken 
 
 154 Stukken betreffende geschillen rond de grensafbakening van de parochie, 1887, 

1957.  1 omslag 
 
 155 Stukken betreffende het missiewerk vanuit de parochie en gerelateerde 

aangelegenheden, 1925 - 1940.  1 omslag 
 

2 R.K. lager onderwijs 

 
 156 Staat houdende een opgaaf van het aantal schoolgaande kinderen alsmede een 

specificatie van de op school gebruikte boeken., 1867.  1 stuk 
 
 157 Stukken betreffende de aanstelling van personeel ten behoeve van de R.K. 

Meisjesschool "St Theresia", 1947 - 1951.  1 omslag 
 
 158 Begroting ten behoeve van de inrichting van de St. Theresia school , 1931. 1 stuk 
 
 159 Jaarrekening van de R.K. bijzondere scholen St. Aloysius en St. Theresia, 1937. 1 stuk 
 



3 Gedeponeerde archieven 

 

Gasthuis te Amstenrade 

 
 160 Statuten van het R.K. Gasthuis te Amstenrade, 1911, 1 december.  1 stuk 
 

Weldadige stichting "Jan de Limpens" te Oirsbeek, Merkelbeek, Bingelrade, 
Amstenrade, Schinveld, Brunssum en Jabeek 

 
 161 Testament van Hermanus Josephus Ernestus de Limpens, waarin de statuten en 

financiering van de stichting zijn opgesteld, 1886, 6 januari.  1 stuk 
 
 162 Lijst van leerlingen met toegekende bedragen uit het fonds, 1951.  1 stuk 
 

4 Stukken waaruit het verband met het archief niet blijkt. 

 
 163 Stukken betreffende diverse notariële en financiele afhandelingen van verkoop 

e.d. waarvan het verband niet meer met dit archief gelegd kan worden, 1834 - 
1924.  1 

 
 164 Akte van publieke verkoop van onroerend goed te Amstenrade gelegen ten 

behoeve van Maria Josepha Kleinjans, 1866, 5 maart.  1 stuk 
 
 165 Uittreksels van de perceelsgewijzen kadastrale legger van verschillende 

gemeenten alsmede verklaringen van de bewaarder der hypotheken waarmee 
geen verband gelegd kan worden met enige fundatie, stichting of 
pachtovereenkomst gesloten met de parochie, 1880 - 1907, 1918.  1 omslag 

 
 166 Stukken betreffende de waardebepaling van het grondbezit van Hubert Hoenen, 

landbouwer te Heerlen, 1906.  1 omslag 
 
 167 Akte van verkoop van bouwterrein uit handen van Leonard Schils handelend tbv 

van Anna Josepha Schils aan Jan Leo Knops en August Hubert Wijshoff, 1912, 
10 mei.  1 stuk 

 
 168 Stukken betreffende onderzoek verricht naar de familie de Huijn en de relatie 

met het kasteel te Amstenrade, 1925.  1 omslag 
 
 169 Diverse brieven van Frans Jacobus Leufkens gericht aan de pastoor te 

Amstenrade waarin schrijver zich beroept op enkele feodale rechten 
voortvloeiend uit zijn afstamming, 1937 - 1938.  1 omslag 

 
 170 Staat houdende een opgaaf van in Amstenrade woonachtige vrijwilligers ten 

behoeve van de Vrijwillige Limburgsche Brigade, z.d. (ca. 1945).  1 
 

5 Documentatie 

 
 171 "Pastorale Dioecesis Ruraemundensis" instructieboek voor liturgie en parochies, 

1763.  1 deel 
N.B. drukwerk 

 



 172 "Rituale Ecclesiae Leodiensis jussis Francisci Caroli, episcopi", liturgisch 
handboek, 1782.  1 deel 
N.B. Drukwerk 

 
 173 "Missae defunctorum juxta usum ecclesiae Romanae cum ordine et canone" 

Misboek voor overlijdens- en begrafenismissen, 1830.  1 deel 
N.B. Drukwerk 

 
 174 Foto van de uit de kerktoren verwijderde klokken, waarschijnlijk tijdens de 

verbouwing in 1932, z.d. [1932].  1 stuk 
 

6 Vernietigde stukken 

 
 175 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1890 - 1920.  1 pak 
 
 176 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1906 - 1915.  1 omslag 
 
 177 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1916 - 1917.  1 omslag 
 
 178 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1931 - 1938.  1 omslag 
 
 179 Cicrulaires van het bisdom Roermond aangaande tariefstellingen van 

kerkdiensten, toediening van sacramenten alsmede enkele vastenbrieven en 
aflaten, 1900 - 1918.  1 pak 

 



4 Bijlagen 

 

Lijst der pastoors 

Johannes, 1379 
Jan Lantmeter, 1494 - 1528 
Bernard Withemius, 1598 
Gerard Beltgens, 1601 - 1625 
Henricus Tessers, 1626 - 1652 
Joannes Hornkens, 1659 - 1672 
Emmanuel Ernest de Stroeijf, 1673 - 1696 
Hilgerus Fabritius, 1697 - 1714 
Wernerus Conradus d'Amstenraedt, 1714 - 1719 
Alardus van Cousvelt, 1720 - 1735 
Mathias Gerardus Reijniers, 1736 - 1747 
Henricus Corten, 1757 - 1770 
Alexander Joseph Dumont, 1770 - 1808 
Joannes Mathias Haerden, 1810 - 1816 
Henricus Wagemans, 1817 - 1819 
Joannes Kill, 1819 - 1827 
Joannes Wilhelmus Antonius Hubertus Strijbosch, 1831 - 1838 
Joannes Gerardus Adriaens, 1838 - 1840 
Joannes Wilhelmus Bemelmans, 1850 - 1853 
Jacobus Conradus Nelissen, 1853 - 1862 
Arnoldus van Wijller, 1863 - 1872 
Petrus Josephus Houben, 1876 - 1883 
Franciscus Josephus Hubertus Thissen, 1883 - 1907 
Ed. Christ. Hub. Ma. Jos. Iwan Ruland, 1907 - 1908 
J. Hubertus M.J. Kerckhoffs, 1908 - 1919 
Hubertus Josephus Petrus Schrijnemakers, 1919 - 1932 e.v.   


