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1. Inleiding 

 

1.1. Geschiedenis van de parochie en het dekenaat tot 1965 

 
Geschiedenis van de parochie en het dekenaat tot 19651 
 
De oorsprong van de St. Pancratiusparochie te Heerlen is in nevelen gehuld. Het oudste 
archiefstuk, waarin iets over kerkelijk Heerlen is vermeld, bevindt zich in de Archives 
Nationales te Parijs en is een schenkingsakte uit 1065 van de bisschop Udo van Toul, heer van 
het allodium Heerlen, aan het bisdom Toul. Hierin is vermeld dat er in 1049 in Heerlen een St. 
Andreaskapel bestond, die samen met een kapel te Welten behoorde tot de hoofdkerk te 
Voerendaal. Vermoedelijk is in de 12e eeuw St. Pancratius als patroonheilige geïntroduceerd 
vanuit het Rijnland door de heren van Are-Hochstaden en waren zij ook de bouwers van de 
huidige St. Pancratiuskerk. In dezelfde tijd is rond de kerk een vesting gebouwd. De huidige 
kerktoren, die eind 14e eeuw is gebouwd, was oorspronkelijk een verdedigingstoren. De St. 
Pancratiuskerk is niet meer verbonden aan de kerk te Voerendaal. Hoe en wanneer zij 
zelfstandig is geworden, is niet bekend. 
 
In 1390 is te Hoensbroek de St. Joannes Evangelistparochie opgericht en kerkelijk van Heerlen 
afgescheiden2. 
 
Vanaf 1400 wordt melding gemaakt van meerdere altaren, die gewijd waren aan verschillende 
heiligen. Aan een altaar waren inkomsten verbonden, die de geestelijke bedienaar van zulk 
een altaar, meestal "rector" genoemd, ten goede kwamen. Een ander geestelijk ambt in die 
tijd was dat van persona, een pastoorsambt, dat werd bekleed door hooggeplaatste 
geestelijken zonder residentieplicht, maar waarvan zij wel inkomsten genoten3. Met de 
zielzorg waren de vicarissen belast. 
 
Tot 1559 behoorde Heerlen tot het bisdom Luik en het dekenaat Susteren. Vanaf de nieuwe 
kerkelijke indeling in de Nederlanden van dat jaar behoorde Heerlen tot het opgerichte bisdom 
Roermond en vanaf 1569 tot het landdekenaat Valkenburg. De deken bleef wonen in de plaats 
waar hij bij zijn benoeming pastoor was. 
 
Rond 1600 waren kerkmeesters belast met het financieel beheer4. Een belangrijke bron van 
inkomsten waren toen5 en ook in de 18e en 19e eeuw verhypothekeerde geldsommen en 
verpachte stukken land. Zij werden geschonken voor stichtingen van kerkdiensten meestal ter 
nagedachtenis van overleden familieleden. In de loop van de 20e eeuw verdwijnt deze 
gewoonte. 
 
Tussen 1636 en 1638 is de pastoor G. Batson vanwege de Staatse bezetting ondergedoken. 
Daarna werden de katholieken tot 1649 waarschijnlijk ongemoeid gelaten. In dat jaar vond in 
de kerk de eerste protestantse eredienst plaats. Van 1649-1661 werd de kerk zowel door de 

                                          
1 Deze inleiding betreffende de geschiedenis van de parochie is grotendeels ontleend aan: L. 
van Hommerich, Bijdrage tot de geschiedenis van Heerlens Kerkelijk verleden, in: Het Land 
van Herle, 7 (1957) p. 21-47. 
2 J.M. van de Venne, J.Th.H. de Win en P.A.H.N. Peeters, Geschiedenis van Hoensbroek, 
Hoensbroek 1967, p. 373-375. 
3 W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, Amsterdam 1951, p. 
326. 
4 Inv.nr. 376. 
5 J. Habets en W. Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond en van de 
bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, Roermond 1875-1927. (Habets), dl. 
III, p. 478-483. 



protestanten als door de katholieken gebruikt. Dit door de Staatsen opgelegde gezamenlijk 
gebruik werd simultaneum genoemd6. 
 
Na het Partage-Tractaat van 1661, waarbij Heerlen Staats blijft, werd de kerk alleen door de 
protestanten gebruikt. De pastoor M. Renckens vertrok in 1662 naar Schaesberg, waar hij vlak 
bij de Heerlense grens een schuurkerkje bouwde. Hierin werden in ieder geval vanaf 1663 
missen gelezen, die ook door de katholieken van Heerlen werden bezocht (6). 
 
Op instigatie van de graaf van Schaesberg werd aldaar een nieuwe kerk gebouwd, die in 1699 
gereed kwam. Toen werd de H.H. Petrus en Paulus- parochie opgericht en kerkelijk van 
Heerlen afgescheiden7. 
 
Tijdens de Franse bezetting van 1672-1678 hebben de katholieken het weer alleen voor het 
zeggen in de kerk. Na het vertrek van de Fransen werd Heerlen weer Staats. Het volledige 
gebruik van de kerk kregen zij niet meer. Vanaf 1680 nl. werd de kerk weer simultaan door 
protestanten en katholieken gebruikt. Deze situatie duurde tot 1838. 
 
In deze periode zijn vele kerkelijke voorwerpen verdwenen. De katholieken van Heerlen zijn 
herhaaldelijk naar naburige dorpen, die Spaans en vanaf 1713 Oostenrijks waren, moeten 
gaan om van de bisschop het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen8. 
 
Tijdens de Franse bezettingsjaren 1793-1814 was er geen godsdienstvrijheid. Alle openbare 
godsdienstoefeningen werden afgelast en drie van de vier klokken werden omgesmolten tot 
kanonnen9. 
 
Vanaf 1801 tot 1853 behoorde de parochie weer tot het bisdom Luik en vanaf 1840 tot 1853 
tot het opgerichte apostolisch vicariaat Limburg. De pastoor van Heerlen was vanaf 1801 
deken, welke functie tussen 1835 en 1883 met de pastoor van Kerkrade om beurten werd 
gewisseld. De deken was o.a. belast met het visiteren van de parochies en het innen van 
gelden, die de parochies aan het bisdom moesten afdragen. 
 
De reglementering van het kerkelijk leven nam evenals in het burgerlijk leven in de 19e eeuw 
toe. Vanaf 1817 zijn notulen van de fabrieksraad bijgehouden en vanaf 1838 zijn begrotingen 
opgesteld en ter goedkeuring aan het bisdom gezonden. De beheerders van de wereldlijke 
zaken waren verenigd in de fabrieksraad of kerkeraad, waarvan een leek president was. 
Tijdens de vergaderingen was de pastoor aanwezig. De president, secretaris en tresaurier van 
de fabrieksraad vormden het bureau der kerkmeesters. Vanaf 1873 is de pastoor als president 
van het bureau der kerkmeesters vermeld10. In 1877 zijn in het bisdom Roermond 
kerkbesturen ingesteld, waarvan de pastoors voorzitter waren en de lekenleden kerkmeesters 
werden genoemd11. 
 
Ca. 1835 is de pastoor als lid van de schoolkommissie te Heerlen vermeld12. 
 
Het gebied van de parochie werd in de 19e eeuw aanzienlijk verkleind. In 1837 werd te 
Nieuwenhagen de Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenparochie opgericht. In 1839 werd te 
Heerlerheide de St. Corneliusparochie opgericht. 
 

                                          
6 W.A.J. Munier, Benoemingen van pastoors van Heerlen in de Staatse tijd (1633-1795), in: 
Het Land van Herle, 34 (1984) p. 38-39. 
7 J.J.R. Coeymans, Inventaris van de archieven van de H.H. Petrus en Paulus parochie van 
Schaesberg 1699-1950 (1972) en enige gedeponeerde archieven, Heerlen 1986, p. 10. 
8 Inv.nr. 377. 
9 Inv.nr. 479. Habets, dl. IV, p. 12-33. 
10 Inv.nr. 32. 
11 Inv.nr. 33. 
12 Inv.nr. 482. 



Vanaf het herstel van de R.-K. hiërarchie in Nederland in 1853 behoorde de parochie weer tot 
het opnieuw opgerichte bisdom Roermond. Vanaf 1883 is de dekenale funktie definitief aan de 
St. Pancratiusparochie verbonden gebleven. Onder dekenaal toezicht kwamen nu te staan de 
parochies gelegen binnen de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Klimmen, Schaesberg en 
Nieuwenhagen. 
 
De parochie kreeg inkomsten uit de hiervoor vermelde stichtingen voor kerkdiensten, 
verpachting van zitplaatsen, offerbussen, kollekten, rechten voor kerkdiensten en subsidies13. 
De zielzorgers kregen inkomsten uit het celebreren van gestichte kerkdiensten en andere 
kerkdiensten met bepaalde intenties. Verder ontvingen zij een salaris van het bisdom. De 
zielzorgers en de lekenfunctionarissen zoals de koster en de organist, die niet tot de 
fabrieksraad of het kerkbestuur behoorden, waren in dienst van de fabrieksraad of het 
kerkbestuur, behalve de huishoudsters van de zielzorgers14. 
 
In de 20e eeuw nam het aantal inwoners van Heerlen door de steenkolenexploitatie enorm 
toe. Het 19e eeuwse dorp van enkele duizenden inwoners was in het midden van de 20e eeuw 
gegroeid tot een stad van 65.000 inwoners. De kerk werd vergroot en er ontstonden in het 
dekenaat Heerlen vele nieuwe parochies en rectoraten, die een eigen kerk hadden maar tot 
een parochie behoorden. 
 
In 1921 werd het St. Martinusrectoraat te Welten, dat eeuwenlang tot de St. 
Pancratiusparochie heeft behoord, verheven tot parochie15. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitse bezetters alle klokken op één na uit 
de toren gehaald16, werd een zijbeuk ernstig beschadigd door een bom en stierf kapelaan J.W. 
Berix in een koncentratiekamp17. 
 
In de loop van de 20e eeuw zijn een aantal parochies van het dekenaat Heerlen bij andere 
dekenaten ingedeeld en in 1956 is de H.H. Petrus en Paulusparochie te Schaesberg verheven 
tot dekenaatszetel. Vanaf dat jaar hoorden bij het dekenaat Heerlen alle parochies van de 
gemeente Heerlen, behalve de Onze- Lieve-Vrouw van de H. Rozenkransparochie te Treebeek, 
en twee parochies waarvan de kerken in de gemeente Schaesberg liggen18. 
 
In het begin van de zestiger jaren is de kerk vergroot i.v.m. nieuwbouw in het centrum van 
Heerlen19. Men vermoedde blijkbaar niet dat vanaf dezelfde zestiger jaren de R.-K. kerk in 
Nederland gekonfronteerd zou worden met een grote vermindering van het aantal 
kerkbezoekers. 
 

1.2. Geschiedenis van de archieven 

 
De archieven van de parochie en het dekenaat zijn fragmentarisch van opbouw. In series 
archiefstukken zoals de begrotingen en rekeningen zijn hiaten. Er is dus veel verdwenen. Zo is 
bekend dat in het begin van deze eeuw in de pastorie te Schin op Geul20 en op de hof 
Terwinselen te Kerkrade archiefstukken van de St. Pancratiusparochie zijn gevonden. Deze 
                                          
13 Inv.nr. 274- 300. 
14 A.J.M den Teuling, Schema voor archieven van rooms-katholieke parochies vanaf ca. 1800 
tot ca. 1960, in: Nederlands Archiefblad, 87 (1983). (Den Teuling), p. 23. 
15 Inv.nr. 4. 
16 Inv.nr. 368. 
17 Inv.nr. 53. 
18 Inv.nr. 11. 
19 Inv.nr. 136-145. 
20 W. Goossens, Twee voormalige beneficies in de parochie van Heerlen. De altaren van Sint 
Matthias en Sint Anna, in: Publications de la Société Historique et Archéolique dans le 
Limbourg, XLVIII (1912) p. 283. 



archiefstukken bevinden zich weer op de plaats van bestemming. Maar andersom was het ook 
dat vele archiefstukken zich in het archief bevonden, die elders thuishoorden. Daaronder 
bevonden zich een aantal stukken betreffende wereldlijke zaken van het bovengenoemde 
Schin op Geul en omgeving21. Vermoedelijk heeft een priester, die in beide plaatsen een 
funktie had, ze laten slingeren. Zij zijn overgedragen aan het Rijksarchief in Limburg te 
Maastricht of aan andere archieven ter plaatsing in het bestemmingsarchief. 
 
In 1954 zijn door het Rijksarchief in Limburg de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters 
1588-1798 in bewaring gegeven aan de Archiefdienst van de gemeente Heerlen. Bij de 
invoering van de burgerlijke stand moesten de kerken in 1811 hun doop-, huwelijks- en 
overlijdensregisters inleveren bij de gemeenten, waar ze werden gebruikt door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Deze registers werden krachtens de Archiefwet rijkseigendom en 
overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaatsen22. 
 
Er zijn geen inventarissen van vóór 1966. In dat jaar werd een gedeelte van het archief door 
het kerkbestuur in bewaring gegeven tot wederopzegging aan het gemeentearchief te Heerlen. 
In datzelfde jaar werd door N. Eussen, een medewerker van het gemeentearchief, een 
inventaris samengesteld en in 1969 is de overeenkomst getekend. Daarna werden weer 
gedeeltes overgedragen en in 1977 werd een nieuwe overeenkomst van inbewaringgeving tot 
wederopzegging getekend. Alle tot dan toe overgebrachte archivalia zijn in 1976 
geïnventariseerd door de gemeentearchivaris J. Jamar, waarbij hij aansloot aan de inventaris 
van 1966. 
 
Eind 1977 werd weer een gedeelte overgedragen, waarvan J. Jamar een aparte plaatsingslijst 
heeft gemaakt. Voor dit laatste gedeelte is in 1979 een overeenkomst getekend, waarin de 
volgende bepalingen zijn opgenomen. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 10 jaar, 
die stilzwijgend wordt verlengd, wanneer drie maanden voor afloop van de termijn geen van 
beide partijen de overeenkomst ongedaan wil maken. En archiefstukken vanaf 1940 zijn niet 
openbaar dan na verkregen toestemming van het kerkbestuur. 
 
De jongste stukken van het archief dateren van rond 1965, het jaar waarin P. Jochems tot 
pastoor- deken werd benoemd. Hij heeft de overeenkomsten mede ondertekend en hij heeft 
zijn benoemingsakte geschonken aan de Archiefdienst van de gemeente Heerlen23. Zo heeft 
deken P. Nicolaye een aantal onderscheidingsakten geschonken24 en heeft de H. 
Vincentiusvereniging in 1960 een gedeelte van haar archief overgebracht25. Van het 
archiefstuk van de weldadigheidsvereniging St. Elisabeth26 en het archief van de kommissie 
schoolvoeding van de H. Vincentiusvereniging27 is de herkomst onbekend. Dit archief is in 
1974 in een afzonderlijke inventaris beschreven. De overige archivalia, die in de inventaris zijn 
ingedeeld bij de afdeling "Gedeponeerde Archieven", bevonden zich bij het archief van de 
parochie behalve het hierna vermelde register van D. Penners. 
 
Zoals boven vermeld waren de archieven van de parochie en het dekenaat beschreven in een 
inventaris en een plaatsingslijst. In de inventaris waren stukken van de 17e, 18e en 19e eeuw 
vermeld en in de plaatsingslijst stukken van de 19e en 20e eeuw. Stukken betreffende 
dezelfde onderwerpen waren in beide werkstukken vermeld. Hieruit kan men konkluderen dat 
de keuze bij de verschillende overdrachten tamelijk willekeurig is geweest en dat er voorheen 
geen sprake was van een geordend archief. 

                                          
21 Inv.nr. 369. 
22 P.P.G. Kolk, Syllabus bij de lessen Inleiding tot de genealogie aan de Rijksarchiefschool en 
de basiscursus genealogie van de Stichting Genealogische Leergangen, 's-
Gravenhage/Haarlem z.j., hoofdstuk 5 p. 2. 
23 Inv.nr. 54. 
24 Inv.nr. 523-527. 
25 Inv.nr. 486- 512. 
26 Inv.nr. 522. 
27 Inv.nr. 513-518. 



 
In 1984 is nog een klein aantal stukken door het Rijksarchief in Limburg in eigendom 
overgedragen, waartoe een register van de pastoor D. Penners behoorde28. De historicus J. 
Habets heeft dit register in de 19e eeuw gekocht om eruit te publiceren29. In 1985 zijn door 
het Rijksarchief in Limburg doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van 1806, 1807, 1821 en 
1822 in bewaring gegeven. Zij zijn met de hiervoor vermelde doops-, huwelijks- en 
overlijdensregisters, die in 1954 in bewaring zijn gegeven, in een afzonderlijke inventaris 
beschreven. 
 
De uit de 17e t/m 19e eeuw daterende boeken van de parochie zijn in een afzonderlijke 
magazijnlijst beschreven. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Zoals hierboven is vermeld waren er een inventaris en een plaatsingslijst van het archief 
aanwezig, waarin stukken betreffende dezelfde onderwerpen en van overlappende perioden 
waren opgenomen. Daarom en ook vanwege de hoge raadpleegfrekwentie was er behoefte 
aan één inventaris. 
 
In de inleiding van de inventaris van 1976 vermeldt J. Jamar dat de indeling grotendeels is 
overgenomen van de inventaris van 1966, maar dat een nieuwe indeling gewenst zou zijn. 
Ook in de plaatsingslijst, die door hem is vervaardigd, is grotendeels dezelfde indeling 
aangehouden. De plaatsingslijst is een globale inhoudsopgave en bevat twee maal zoveel 
nummers als de inventaris. Hieruit mag duidelijk zijn dat de inventarisatiewerkzaamheden niet 
slechts het samenvoegen van twee werkstukken zouden inhouden. En omdat beide 
werkstukken ruim 10 jaar, gedeeltelijk 20 jaar geleden, zijn vervaardigd en ondertussen de 
opvattingen over het beschrijven van archiefstukken behoorlijk zijn veranderd, werden alle 
archiefstukken opnieuw beschreven. Dit gebeurde aan de hand van het Lexicon van 
Nederlandse Archieftermen30. 
 
 
Het archiefschema is gedeeltelijk gebaseerd op het schema van A. den Teuling, dat in 1983 is 
gepubliceerd in het Nederlands Archievenblad31. 
 
Het "Archief van de zielzorgers" bevat alleen stukken betreffende de zielzorg in tegenstelling 
tot het "Archief van de pastoor" van het schema van A. den Teuling, dat ook andere 
onderwerpen bevat. Dientengevolge is het "Archief van het kerkbestuur en overige beheerders 
van wereldlijke zaken" vóór het "Archief van de zielzorgers" geplaatst. Het eerste archief heeft 
voornamelijk betrekking op de instandhouding van de organisatie en het tweede archief op de 
uitoefening van de taak. Men heeft allereerst een organisatie nodig om taken te kunnen 
uitoefenen. 
 
Ook in afwijking met het schema van A. den Teuling is er geen aparte rubriek "Fundaties" of 
"Stichtingen voor kerkdiensten" opgenomen. Desbetreffende archiefbescheiden behelzen de 
inschrijving van schenkingen en erfstellingen van geldsommen en stukken land, van de 
pachtinkomsten uit deze stukken land en van de renteinkomsten uit deze geldsommen. Deze 
archiefbescheiden zijn resp. vermeld in de rubrieken "Schenkingen, erfstellingen en subsidies", 
"Overige onroerende goederen" en "Verstrekte hypotheken en effekten". Ook zijn er stukken, 
die naast deze onderwerpen diverse andere onderwerpen behelzen en die daarom zijn vermeld 
in de rubriek "Algemeen" van de hoofdrubriek "Vermogen". 
 
                                          
28 Inv.nr. 479. 
29 Habets, dl. IV, p. 12- 33. 
30 Lexicon van Nederlandse archieftermen, 's-Gravenhage 1983. 
31 Den Teuling, p. 25-28. 



Zoals vermeld bevonden zich de meeste stukken van de afdeling "Gedeponeerde archivalia" in 
het archief van de St. Pancratiusparochie. In de genoemde inventaris en plaatsingslijst waren 
geen afdelingen "Gedeponeerde archivalia" opgenomen. Desbetreffende bescheiden zijn in 
deze afdeling opgenomen op grond van het feit dat zij afkomstig zijn van verenigingen of 
kommissies, die zelf notulen en/of een financiële administratie bijhielden. Zo is het register, 
waarin tussen 1910 en 1946 de inkomsten en uitgaven van het patronaat werden 
ingeschreven, beschouwd als gedeponeerd archiefstuk32. Het beheer van de financiën van het 
patronaat is waarschijnlijk niet door het kerkbestuur maar door een aparte kommissie 
verricht. De stukken betreffende de verbouwing van het patronaat zijn echter gerangschikt bij 
het "Parochieel archief" omdat het kerkbestuur hiervoor zorg droeg33. 
 
Verder zijn bij de afdeling "Gedeponeerde archivalia" een aantal persoonlijke stukken van 
pastoors ingedeeld. Zoals vermeld heeft de pastoor-deken P. Nicolaye34 ze geschonken. De 
bescheiden van de pastoors M. Renckens35, A. Morees36, J. van der Heyden37 en D. Penners38 
zijn op grond van hun inhoud bij deze afdeling ingedeeld. 
 
De archivalia van de families Fransen, Robroek, de firma Deutz-Robroek en J.M. Deutz- 
Robroek39 waren in de inventaris en plaatsingslijst vermeld in de afdeling "Stukken waarvan 
het verband met het archief niet blijkt". Uit het besluit van de fabrieksraad van 1848 om de 
erfenis van J.M. Deutz-Robroek, waartoe deze stukken waarschijnlijk behoorden, aan te 
nemen40 en uit het feit dat al deze stukken van (kort) vóór 1848 dateren, is de konklusie 
getrokken dat zij als gedeponeerde archivalia beschouwd dienen te worden. 
 
De betalingsopdrachten aan banken en de boekingsbescheiden van de 20e eeuw zijn 
vernietigd, als in de archieven over dezelfde perioden dagboeken aanwezig zijn. 
 

1.4. Inlichtingen voor de raadpleging van de archieven 

 
Archiefstukken, die dateren van 1940 en later, zijn niet openbaar dan na verkregen 
toestemming van het kerkbestuur. 
 
De omschrijvingen, waarvóór tussen haakjes nummers staan, zijn geheel of gedeeltelijk 
overgenomen van de omschrijvingen van de desbetreffen-de nummers. Deze omschrijvingen 
hebben betrekking op meerdere rubrie- ken van het archiefschema. De gedoubleerde 
omschrijvingen bevatten alleen de onderwerpen van de rubrieken, waarin zij zijn gerangschikt, 
en zij bevatten geen aanduidingen van de uiterlijke vorm zoals "stuk" en "omslag". 
 
In de omschrijvingen zijn van de voornamen alleen de eerste letters vermeld. 
 
In de omschrijvingen van de archivalia van de families Fransen, Robroek, de firma Deutz-
Robroek en J.M. Deutz-Robroek (Gedeponeerde Archieven nr. 2) zijn de voornamen voluit 
vermeld om de familierelaties duidelijk te maken. 
 
Wanneer de voornamen of voorletters bij persoonsnamen niet zijn vermeld, is in de 
omschrijvingen de afkorting "n.n." vermeld. 
 
                                          
32 Inv.nr. 521. 
33 Inv.nr. 157. 
34 Inv.nr. 523-527. 
35 Inv.nr. 442. 
36 Inv.nr. 475. 
37 Inv.nr. 476-478. 
38 Inv.nr. 479-481. 
39 Inv.nr. 443-474. 
40 Inv.nr. 173. 



Wanneer in de omschrijvingen personen zijn aangeduid, van wie zowel geen voor- als 
achternamen bekend zijn, is ook "n.n." vermeld. 
 
De doop-, huwelijks- en overlijdensregisters 1588-1798, 1806, 1807, 1821 en 1822 zijn 
beschreven in: Inventaris van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Heerlen 1588-
1822, Heerlen 1985. (Inventaris 1.2b. 1 van de Archiefdienst van de gemeente Heerlen). Zie 
bijla- ge 1. 
 
Huwelijken van de parochie zijn ook ingeschreven in de huwelijksregisters van de 
Gereformeerde (Hervormde) Gemeente Heerlen 1650-1796. 
 
Van de hierboven vermelde doop-, huwelijks- en overlijdensregisters zijn kopieën en klappers 
aanwezig in de studiezaal van de Archief- dienst. 
 
 
-De uit de 17e t/m 19e eeuw daterende boeken van de parochie berusten in de bibliotheek 
van de Archiefdienst. Zij zijn beschreven in: Magazijnlijst van de bibliotheek van de St. 
Pancratiuskerk te Heerlen 17e-19e eeuw. (Inventaris 3.2.3. van de Archiefdienst van de 
gemeente Heerlen). 
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1.6. Lijst van pastoors, 1230-1965 

 
Lijst van pastoors 1230-196541 
Carolus Masius (Maes) 1599   
Simon Holender 1601   
Franciscus Portius 
(Vercken) 

1605   

Theodoricus Staal 1608   
Gosuinus Batzon 1620   
Joannes Roloofs 
(persona) 

1624   

1685 Matthias 
Renckens 

1639   

Christiaan 't Serclaes 1650   

                                          
41 Ontleend aan: P.J.M. Peters, Uit Heerlens Verleden. Lijst der pastoors, in: de Maasgouw, 44 
(1924) p. 38-40. W.A.J. Munier, Aanvullingen op een naamlijst van Heerlense pastoors, in: 
Het Land van Herle, 30 (1980) p. 49-63, 83-95. W.A.J. Munier, Benoemingen van pastoors 
van Heerlen in de Staatsetijd (1633-1795), in: Het Land van Herle, 34 (1984) p. 38-46, 59- 
70. 



(persona) 
Antonius Sanderus 
(Sanders) (persona) 

1650-1658   

Ittel Frederik Cloeps 
(persona) 

1658-1667   

Robertus Nicolaus van 
Elsrack (?) 

1672-[" 1675]   

Jean Groussou 
(Grosseau) (persona) 

[" 1675]-1702   

Mathias Schull 1685-1693   
Henricus Rosmael 1693-1700   
Judocus Sleypen 1700-1706   
Staten-Generaal 1702   
Joannes Mathijs 
Mommertz 

1706-1710   

Antonius Quaedvlieg 1711-1749   
Arnoldus Morees 1749-1792   
Dionysius Penners 1792-1803   
Joannes Joseph 
Lemmens42 

1803-1805   

H.G. Cleven43 1806-1816(1817)   
Jan Christiaan van der 
Heyden (pastoor-
deken)44  

1818-1835   

Jan Reinier Schmeitz 
(pastoor-deken) 

1835-1839   

Jan Hendrik Adolf 
Rouillon 

1839-1863   

Frans Joseph Louis 
Savelberg (vanaf 
1883 pastoor- deken) 

1863-1888   

Ferdinandus Moubis 
(pastoor-deken) 

1888-1898   

Petrus Wimmers 
(pastoor-deken) 

1898-1906   

Joannes Arnoldus 
Brewers (pastoor-
deken) 

1906-1924   

Pieter Paul Joseph 
Nicolaye (pastoor-
deken) 

1924-1945   

Henricus H. 
Bemelmans (pastoor-
deken)45  

1945-1965   

Petrus Joannes 
Lambertus Jochems 
(pastoor-deken)46  

1965   

 

                                          
42 Inv.nr. 370 en 371. 
43 Inv.nr. 478. 
44 Inv.nr. 478. 
45 Inv.nr. 368. 
46 Inv.nr. 54. 



1.7. Concordans 

 
De letters in de konkordansen verwijzen naar de volgende oude inventarissen, plaatsingslijst 
en aanwinsten van de Archiefdienst van de gemeente Heerlen. 
 
A = N.G.H.M. Eussen en J.T.J. Jamar, Inventaris van het archief van de St. Pancratiuskerk, 
Heerlen 1620-1924, Heerlen 1976. 
 
B = J.T.J. Jamar, Overzicht van archiefstukken uit het archief van de St. Pancratiuskerk te 
Heerlen, overgedragen november 1979. 
 
C = Aanwinst nr. 16. 
 
D = Aanwinst nr. 6. 
 
E = Archief van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo, konferentie van de H. 
Pancratius 1861- 1956. 
 
F = R. Braad, Inventaris bij archivalia van de commissie van de kindervoeding van de St. 
Vincentiusvereniging in de St. Pancratius-parochie te Heerlen 1943-1946, Heerlen 1974. 
 
G = Aanwinst nr. 4. 
 
H = Aanwinst nr. 38. 
 



2. Inventaris van de archieven van het dekenaat Heerlen 1836-1965 

 
Inventaris van de archieven van het dekenaat Heerlen 1836-1965, de st. Pancratiusparochie 
te Heerlen, (1522) 1590-1965 en gedeponeerde archieven 
 

2.1. Dekenaal archief 

 

2.1.1. Stukken betreffende de oprichting en grenzen van parochies 

 
 1 Stukken betreffende een grenswijziging tussen de parochies Heerlen en 

Spekholzerheide, 1913.  1 omslag 
 
 2 Stukken betreffende de oprichting en grenzen van de H. Josephparochie in de 

wijk Heerlerbaan te Heerlen, 1917.  1 omslag 
 
 3 Bekendmaking van het bisdom Roermond houdende de oprichting en grenzen 

van de Onze- Lieve-Vrouw van Lourdesparochie in de wijk Molenberg te Heerlen, 
1919.  1 stuk 

 
 4 Stukken betreffende de verheffing van het St. Martinusrectoraat in de wijk 

Welten te Heerlen tot parochie en betreffende haar grenzen, 1921.  2 stukken 
 
 5 Stukken betreffende de oprichting en grenzen van het H. Franciscus van 

Assisiërectoraat aan de Laanderstraat te Heerlen, 1925.  2 stukken 
 
 6 Brief van het bisdom Roermond betreffende de oprichting en grenzen van het 

Onze-Lieve- Vrouw van de berg Carmelrectoraat in de wijk Leenhof te 
Schaesberg en Heerlen, 1925.  1 stuk 

 
 7 Bekendmaking van het bisdom Roermond houdende de oprichting en grenzen 

van de parochie [St. Joseph te Hoensbroek-Passart] nabij de staatsmijn Emma, 
1928.  1 stuk 

 
 8 Stukken betreffende de oprichting en grenzen van het Onze-Lieve-Vrouw-

Boodschaprectoraat nabij het station te Hoensbroek, 1930.  3 stukken 
 
 9 Bekendmaking van het bisdom Roermond betreffende de oprichting en grenzen 

van de H. Gerardus Majellaparochie nabij de Oranje-Nassau IV mijn [te 
Heksenberg] te Heerlen, 1931.  1 stuk 

 
 10 Besluit van het bisdom Roermond houdende de oprichting van de H. Moeder 

Annaparochie in de wijk Bekkerveld te Heerlen, 1941.  1 stuk 
 
 11 Plattegrond van de gemeente Heerlen, waarin de grenzen van de parochies en 

rectoraten alsmede hun kerken in de gemeente Heerlen en aangrenzende 
gemeenten zijn aangegeven, met aantekeningen houdende gegevens 
betreffende de parochies en rectoraten, [" 1960].  1 stuk 
N.B. Opgeborgen in de historisch-topografische atlas onder nr. A 348 

 



2.1.2. Stukken betreffende het vermogen van parochies en de financiële 
administratie 

 
 12 Staat van stichtingen voor kerkdiensten van de St. Corneliusparochie in de wijk 

Heerlerheide te Heerlen, 1894.  1 stuk 
 
 13 Inventaris van de onroerende goederen van de H. Bernardusparochie te 

Ubachsberg, 1894.  1 katern 
 
 14 Inventarissen van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Schaesberg van haar 

onroerende goederen en renteinkomsten uit verstrekte hypotheken, 1894. 1 katern 
 
 15 Inventarissen van de H. Remigiusparochie te Klimmen van verstrekte 

hypotheken en onroerende goederen bestemd voor stichtingen en een fonds 
voor een nieuwe kerk, alsmede een inventaris van effekten, 1894.  1 stuk 

 
 16 Inventaris van de onroerende goederen en verstrekte hypotheken van de H. 

Laurentiusparochie te Voerendaal, [1894].  1 stuk 
 
 17 Dossier betreffende de bouw van een R.-K. kerk en een Minderbroederklooster 

aan de Sittarderweg te Heerlen, 1910.  1 omslag 
 
 18 Lijst van kollekten en bijdragen, afgedragen door de H. Remigiusparochie te 

Klimmen over 1910 aan het dekenaat Heerlen, [1911].  1 stuk 
 
 19 Lijst van voor bepaalde doelen bestemde bedragen, afgedragen door de H. 

Bernardusparochie te Ubachsberg over de periode 1916-1917 aan het dekenaat 
Heerlen, 1917.  1 stuk 

 
 20 Stukken betreffende bijdragen en opbrengsten van kollekten, afgedragen door 

de parochies van het dekenaat Heerlen aan het bisdom Roermond en andere R-
.K. instellingen, 1940-1944, 1946.  1 omslag 

 
 21 Lijst van aantallen hosties, die in 1956 zijn verkocht aan de parochies van de 

dekenaten Heerlen en Schaesberg, 1957.  1 stuk 
 

2.1.3. Stukken betreffende overige onderwerpen 

 
 22 Register houdende:  

- visitatierapporten van de parochies van het dekenaat Heerlen t.w. Kerkrade, 
Eygelshoven, Nieuwenhagen, Waubach, Rimburg, Klimmen, Voerendaal, 
Simpelveld, Bocholtz en Schaesberg, 1835;  
- staat van parochianen van bovengenoemde parochies, 1837;  
- formulieren voor de rapportage van visitaties, 1836, 1925; koncepten  
- staat van bijdragen van bovengenoemde parochies, 1836- 1839, 1925 1 deel 
N.B. Latijn 

 
 23 Oprichtingsakte van het broederschap van de H. Maagd Maria van Troost in de 

H. Hart van Jezusparochie te Heerlen, uitgevaardigd door de prior generalis van 
de augustijnen, 1896.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 24 Instrukties van het bisdom Roermond bestemd voor de pastoors van het 

dekenaat Heerlen betreffende de zielzorg. Ook gedrukt, 1901, 1904, 1905. 3 stukken 
 



 25 Visitatierapport van de H. Remigiusparochie te Klimmen, 1902-1905.  1 stuk 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 
 51 Stukken betreffende de benoeming van J.A. Brewers tot pastoor-deken, 1906.  

N.B. Latijn 
 
 26 Ledenlijsten van komitees voor "gesloten retraiten" van parochies in het 

dekenaat Heerlen en een ledenlijst van het komitee St. Radboud van de H. 
Remigiusparochie te Klimmen, 1906, 1907.  1 omslag 

 
 27 Stukken betreffende de voorgenomen opheffing van het klooster te Schaesberg 

van de kongregatie van de H. Joseph te Heerlen, waarover de deken [J.A. 
Brewers] door het bisdom Roermond om advies is gevraagd, 1907.  1 omslag 

 
 52 Akte van benoeming door het bisdom Roermond van P.P.J. Nicolaye tot pastoor-

deken; met een aantekening betreffende zijn installatie, 1924.  
N.B. Latijn 

 
 28 Beschikkingen van het bisdom Roermond houdende toestemming tot overdracht 

tot wederopzegging van relikwieën van de H. Gerardus Majella en de H. Anna 
door de orden van de redemptoristen respectievelijk van de franciscanen, 1925, 
1929.  2 stukken 
N.B. Latijn 

 
 29 Beschikking van het bisdom Roermond houdende de benoeming van pater n.n. 

Sijstermans tot zielzorger van de Italiaanse arbeiders [in het dekenaat of in de 
parochie], 1928.  1 stuk 

 
 30 Beschikking van het bisdom Roermond betreffende de vergadering van priesters 

van het dekenaat Heerlen, 1929.  1 stuk 
 

2.2. Parochieel archief 

 

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

 

2.2.1.1. Stukken van algemene aard 

 
 31 Register houdende afschriften van ingekomen en uitgegane brieven, 1817-1939. 

 1 deel 
 
 32-33 Notulen; met hiaten; met afschriften van brieven, ingeplakte ingekomen 

brieven, bestekken, ledenstaten van de fabrieksraad, akten van attestatie 
betreffende opbrengsten van de offerbussen, rapporten en reglementen, 1817-
1934.  2 delen en 1 stuk 

 32 1817-1876; met hiaten,  1 deel 
N.B. Gedeeltelijk Frans en Duits 

 33 1877-1934,  1 deel en 1 stuk 
 
 34 Circulaires van het bisdom Roermond, [2e helft 19e eeuw], 1891-1917; met 

hiaten; 1957. Gedrukt 1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 



2.2.1.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

 

2.2.1.2.1. Funktionarissen 

 

2.2.1.2.1.1. Zielzorgers 

 
 35 Akte van benoeming van E. van Blokerien tot persona (pastoor) tijdens een 

zitting van de Apostolische Stoel te Brussel. Afschrift, 1522.  1 stuk 
N.B. Latijn. Literatuur: L. van Hommerich, Bijdrage tot de geschiedenis van 
Heerlens kerkelijk verleden, in: Het Land van Herle, 7 (1957) p. 40-42. 
(Transcriptie en vertaling van deze akte) 

 
 36 Stukken betreffende de benoeming van A. Penris tot rector van de kapel te 

Welten, 1656.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 37 Verzoekschrift van de pastoor te Klimmen J. Haesen om verlening van 

"beneficium ecclesiasticum" of "ordines sacros" aan P. Fransen, een geestelijke 
afkomstig van Heerlen, 1715.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 38 Instrukties van het bisdom Roermond voor de priesters te Heerlen betreffende 

de toestemming tot uitoefening van het priesterambt en hun inkomsten, 1694, 
1752. Afschrift, [2e helft 18e eeuw] 1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 39 Getuigschrift voor de subdiaken M. Pluijmaekers afgegeven door de "regens" 

van het seminarie te Roermond A. Schmising, 1781.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 40 Verzoekschrift van pastoor A. Morees [aan het bisdom Roermond] om de 

kapelaan D. Penners toestemming te verlenen het priesterambt opnieuw uit te 
oefenen. Afschrift, 1781.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 
 211 Brief van de pastoor A. Morees aan het bisdom Roermond betreffende de 

ontheffing van het voorschrift van de "casibus reservatis" (voorbehouden zaken) 
ten behoeve van zijn kapelaan, 1782.  
N.B. Latijn 

 
 41 Getuigschrift voor de kapelaan D. Penners afgegeven door de pastoor A. Morees, 

bestemd voor het kapittel te Roermond i.v.m. een eventuele benoeming van D. 
Penners tot pastoor van Vlodrop. Afschrift, 1783.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 42 Stukken betreffende de verzoeken van de priester M. Pluijmaekers aan het 

bisdom Roermond ter verkrijging van een verklaring ten behoeve van hemzelf 
en betreffende het lezen van missen in kasteel Puth door de kanunnik J.L. 
Dehayme, 1784, 1786, 1788.  1 omslag 
N.B. Latijn en Frans 

 
 43 Verzoekschrift van de pastoor A. Morees aan het bisdom Roermond betreffende 

de uitoefening van het priesterambt door M. Pluijmaekers, omdat zijn proeftijd is 



verstreken. Afschrift, 1787.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 44 Stukken betreffende de opvolging van de pastoor A. Morees en het daaruit 

voortvloeiende konflikt tussen de kandidaten M. Pluijmaekers en D. Penners, die 
in 1792 tot pastoor is benoemd, 1788, 1789, 1791-1797 1 omslag 
N.B. Voornamelijk Latijn en Frans. Literatuur: W.A.J. Munier, De benoeming van 
Diony sius Penners tot pastoor van de Sint Pancratius in Heerlen in 1792, in: Het 
land van Herle, 32 (1982) p. 1-15, 25-36, 52-64 

 
 398 Brieven van de pastoor D. Penners aan het bisdom Roermond betreffende het 

funktioneren van M. Pluijmaekers als vicaris. Afschriften, 1792, 1793.  
N.B. Latijn 

 
 45 Brief van de provinciaal van de karmelieten te "Weinhemii a.d. Strata Montana" 

F. Hell inzake het loon van de karmeliet M. Jerusalem als "assistent" van pastoor 
D. Penners, 1793.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 
 376 Aantekeningen van de pastoor D. Penners betreffende de karmeliet M. 

Jerusalem als zijn "assistent" en betreffende diens loon, 1793.  
N.B. Latijn 

 
 376 Aantekeningen [van de pastoor D. Penners] betreffende het vertrek van de 

priester P. Maubour en de komst van de priester P.L. Luijcs, 1793.  
N.B. Latijn 

 
 46 Kantbeschikkingen van het bisdom Roermond betreffende de benoeming van J. 

Born als priester te Heerlen, betreffende het feit dat de priester M. Pluijmaekers 
zich niet houdt aan een bisschoppelijke instruktie en betreffende de 
huwelijkssluiting tussen de bruid T. Jongen en de bruidegom J.N. Boormans, die 
ook verloofd is met M.A. Moors, 1795.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 47 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de vergoeding voor de 

koster per soort mis en de besteding van de inkomsten van de kerk door de 
pastoor, 1795.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 384 Aantekening betreffende de afwezigheid van een priester, 1800.  

N.B. Latijn. Zie doopregister: 27-10-1800 
 
 371 Aantekening betreffende de intrede d.d. 08-11-1803 van de pastoor J. Lemmens 

in de parochie, 1803.  
 
 414 Formulier van gestichte kerkdiensten met kolommen, waarin geldbedragen als 

vergoeding voor de pastoor zijn vermeld. Koncept, [" 1810].  
 
 48 Verzoekschrift aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg om het 

gemeentebestuur van Heerlen te verzoeken de jaarlijkse subsidie voor de twee 
kapelaans te verhogen. Koncept, 1828.  1 stuk 
N.B. Beschadigd 

 
 84 Lijst van funktionarissen, 1833.  

N.B. Frans 
 



 49 Bidprentje van de oud-pastoor D. Penners, die op 28-06-1836 is overleden, 
1836.  1 stuk 

 
 50 Ministeriële beschikking houdende toekenning van de rijksjaarwedde van 

pastoor der 2e klasse aan F.J.L. Savelberg. Afschrift, 1864.  1 stuk 
 
 420 Staten van vergoedingen van zielzorgers voor jaardiensten, 1899-1906, 1910.  
 
 51 Stukken betreffende de benoeming van J.A. Brewers tot pastoor-deken, 1906. 2 stukken 

N.B. Latijn 
 
 52 Akte van benoeming door de bisschop van Roermond van P.P.J. Nicolaye tot 

pastoor-deken; met aantekening betreffende zijn installatie, 1924.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 29 Beschikking van het bisdom Roermond houdende de benoeming van pater n.n. 

Sijstermans tot zielzorger van de Italiaanse arbeiders [in het dekenaat of in de 
parochie], 1928.  

 
 53 Brieven aan het bisdom Roermond en het departement van financiën te 

Deventer betreffende twee postcheques t.n.v. J.W. Berix, kapelaan, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp overleden is. Doorslagen, 
1945.  2 stukken 

 
 54 Pauselijke bul houdende de benoeming van P.J.L. Jochems tot pastoor, 1965. 1 charter 

N.B. Latijn. Opgeborgen in de charterverzameling onder nr. 31 
 

2.2.1.2.1.2. Lekenfunktionarissen 

 
 47 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de vergoeding voor de 

koster per soort mis, 1795.  
N.B. Latijn 

 
 414 Formulier van gestichte kerkdiensten met kolommen, waarin geldbedragen als 

vergoedingen voor de koster en organist zijn vermeld. Koncept, [" 1810].  
 
 84 Lijst van funktionarissen, 1833.  

N.B. Frans 
 
 55 Brief van de burgemeester van Heerlen J.W. Lintjens, waarin hij verzoekt de 

benoemingsakte van een in 1835 afgetreden lid van de fabrieksraad aan de 
gemeente Heerlen toe te zenden, 1835.  1 stuk 

 
 224-248 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838, 1840, 1842- 

1861, 1879-1881.  
 224 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-

1861, 1879-1881 
 225 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-

1861, 1879-1881 
 226 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-

1861, 1879-1881 
 227 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-

1861, 1879-1881 
 228 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-

1861, 1879-1881 



 229 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 230 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 231 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 232 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 233 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 234 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 235 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 236 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 237 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 238 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 239 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 240 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 241 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 242 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 243 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 244 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 245 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 246 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 247 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 248 Lijsten van de leden van de fabrieksraad en kerkmeesters, 1838 ,1840, 1842-
1861, 1879-1881 

 
 56 Circulaire van de burgemeester van Heerlen [J.J.] Jaegers, waarin hij verzoekt 

de namen van de leden van de R.-K. fabrieksraden in de gemeente Heerlen door 
te geven aan de gemeente Heerlen, 1845.  1 stuk 

 
 86 Aantekeningen betreffende een pensioenregeling van de penningmeester J. 

Emonds en zijn echtgenote, 1886-1944.  
 
 420 Staten van vergoedingen van lekenfunktionarissen voor jaardiensten, 1899-

1906, 1910.  
 
 57 Kantbeschikkingen van het bisdom Roermond houdende ontslagen uit en 

benoemingen in de funktie van koster, 1920, 1931.  2 stukken 
 
 182 Beschikking van het bisdom Roermond betreffende kandidaten voor een 

vakature in het kerkbestuur, 1924.  
 



 58 Kantbeschikkingen van het bisdom Roermond betreffende de benoeming van 
kerkmeesters, 1927, 1929.  2 stukken 

 
 249-271 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957.  
 249 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 250 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 251 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 252 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 253 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 254 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 255 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 256 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 257 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 258 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 259 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 260 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 261 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 262 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 263 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 264 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 265 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 266 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 267 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 268 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 269 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 270 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 271 Lijsten van leden van het kerkbestuur, 1933-1935, 1937-1957 
 
 59-71 Stukken betreffende lonen, sociale verzekeringen en pensioenvoorzieningen, 

1944-1958, 1960.  13 omslagen 
 59 1944,  
 60 1945,  
 61 1946,  
 62 1947,  
 63 1948,  
 64 1949,  
 65 1950,  
 66 1951,  
 67 1952,  
 68 1953,  
 69 1954,  
 70 1955,  
 71 1956-1958, 1960,  
 
 218 Stukken betreffende de geldelijke ondersteuning van [de weduwe van de 

penningmeester J. Edmonds] R. Emonds-Brouwers te Valkenburg, 1947.  
 

2.2.1.2.2. Betrekkingen tot andere instellingen en personen 

 

2.2.1.2.2.1. R.-K. instellingen en funktionarissen 

 
 42 Stukken betreffende het lezen van missen in kasteel Puth door de kanunnik J.L. 

Dehayme, 1784, 1786, 1788.  
 



 376 Brief van het bisdom Roermond aan de deken van het landdekenaat Valkenburg 
betreffende de bevoegdheid van Belgische bischoppen en de bisschop van 
Roermond. Afschrift, 1794.  
N.B. Latijn 

 
 72 Convocatie gericht aan de leden en de kerkmeesters van de fabrieksraad voor 

een vergadering op 11-11-1817 n.a.v. een brief d.d. 03-11-1817 van het 
bisdom Luik, 1817.  1 stuk 
N.B. Frans 

 
 73 Brief aan het kollege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Heerlen houdende een gunstig advies over de verandering of vergroting van de 
kerk te Welten. Koncept, 1868.  1 stuk 

 
 74 Stukken betreffende de overdracht van stichtingen voor kerkdiensten aan het 

kerkbestuur in de wijk Welten te Heerlen, 1895, 1896. Met retroacta, 19e eeuw1 omslag 
 

2.2.1.2.2.2. Gereformeerde (Hervormde) Gemeente Heerlen 

 
 75 Stukken betreffende de lonen en een toelage van de predikanten in Heerlen en 

in de Zuidelijke Nederlanden, 1816, 1817, 1819.  3 stukken 
 
 76 Stukken betreffende het gezamenlijk gebruik door de Gereformeerde Gemeente 

Heerlen en de parochie van het orgel, het oksaal, de banken en de klok in de 
kerk, 1817, 1822-1828, [1830].  1 omslag 
N.B. Literatuur: W.A.J. Munier, De luidklokken van de Pancratiuskerk in Heerlen 
en het klokkensimulta neum omstreeks 1759, in: Het Land van Herle, 37 (1987) 
p. 53-70, 89-102 

 
 77 Stukken betreffende het gezamenlijk gebruik van de kerk door de 

Gereformeerde Gemeente Heerlen en de parochie (simultaneum) in het 
algemeen en betreffende de afstand ervan door de Gereformeerde Gemeente, 
1821, 1822, 1826, 1830, 1831, 1836.  1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Frans en Duits (schrift) 

 
 78 Brief houdende de uitnodiging van het bisdom Luik aan de pastoor J.C. van der 

Heyden om in Luik informatie te verstrekken over de verhouding tussen de 
Gereformeerde Gemeente Heerlen en de parochie, 1830.  1 stuk 
N.B. Frans 

 
 153 Stukken betreffende de bouw van een protestantse pastorie, [1900], 1919, 

1920.  
 
 118 Stukken betreffende de werkzaamheden in verband met de bouw van een 

protestantse pastorie, 1901, [1902], 1903.  
 
 79 Ingekomen brief betreffende inlichtingen over de bouw van een protestantse 

pastorie, 1903.  1 stuk 
 

2.2.1.2.2.3. Wereldlijke instellingen en leken 

 
 80 Stukken betreffende de toestemming van het bisdom Roermond aan de gravin 

van Asfeld om in de hoeve Molenberg door gevluchte Franse priesters missen te 



laten lezen, 1794.  1 omslag 
N.B. Frans en Latijn 

 
 376 Kantbeschikking van het bisdom Roermond houdende toestemming voor de 

pastoor D. Penners om bij de gravin van Asfeld in de hof Molenberg missen te 
laten lezen. Afschrift, [1794].  
N.B. Latijn 

 
 81 Circulaire van de provincie Limburg betreffende de in een Koninklijk Besluit van 

16-08-1824 bepaalde bevoegdheden van de kerkbesturen, 1826.  1 stuk 
 
 82 Aantekening betreffende een proces van de fabrieksraad voor het kantongerecht 

over onroerend goed van baron de Villers de Masbourg en op de andere zijde 
een doormidden gescheurd authentiek uittreksel uit een in 1834 voor de 
gemeente Heerlen opgemaakte akte, houdende de huwelijkssluiting tussen de 
bruidegom H.J. Donners en de bruid M.M. Scheepers, 1834, [midden 19e eeuw]. 
 1 stuk 
N.B. De aantekening is in het Frans geschreven 

 
 83 Pauselijk besluit houdende toestemming aan baron A. de Fürstenberg om in 

Terworm een bidkapel op te richten, met bepalingen betreffende het gebruik 
ervan. Afschrift, 1903.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 

2.2.1.2.3. Vermogen 

 

2.2.1.2.3.1. Algemeen 

 
 84 Register houdende:  

- boedelinventaris, 1817;  
- staat van gegevens uit stichtingsakten voor kerkdiensten, 1817;  
- lijst van roerende goederen, die door de pastoor J.C.van der Heyden zijn 
aangeschaft, [1833];  
- lijsten van roerende en onroerende goederen, renten stichtingen, 
broederschappen, kapellen, relikwieën en funktionarissen èn staten houdende 
parochiestatistiek, 1833;  
- lijst van tussen 1833 en 1835 geschonken of aangeschafte roerende goederen, 
1835 1 deel 
N.B. De laatste twee lijsten in het Frans 

 
 85 Register houdende:  

- boedelinventaris, [1856];  
- lijsten van koorhemden, [1856];  
- aantekeningen betreffende ornamenten, [1856] 1 katern 
N.B. Duits (schrift) 

 
 86 Stokregister der akten, titels en papieren, register houdende inschrijving van 

gegevens betreffende stichtingen voor kerkdiensten, schenkingen, erfstellingen 
en aankoop, verkopen en verpachtingen van onroerend goed, de geldleningen 
van de gezusters A.M.J.E. en J.M.L. Görts aan de parochie, een geldlening aan 
de pastoor van Schandelen en een pensioenregeling van de penningmeester J. 
Emonds en zijn echtgenote, 1886-1944; met achteraan een inhoudsopgave. Met 
ingeplakte stukken betreffende schenkingen van de gezusters A.M.J.E. en J.M.L. 
Görts en aan hen te betalen lijfrenten, 1920, 1927 1 deel 



 
 87 Stukken betreffende de brandverzekering van roerende en onroerende 

goederen; met hiaten, 1902-1954.  3 katernen en 1 omslag 
 
 88 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de reeds geschiede 

borgstelling door het kerkbestuur voor een geldlening ten laste van de paters 
van de hogere burgerschool te Heerlen, 1919.  1 stuk 

 
 89-95 Inventarissen van aktiva en passiva, ["1914], ["1922, "1923, "1924], ["1933], 

1947, ["1948].  9 katernen en 1 stuk 
 89 ["1914],  2 katernen 
 90 ["1922],  1 katern 
 91 ["1923],  2 katernen 
 92 ["1924],  1 katern 
 93 ["1933],  1 stuk 
 94 1947,  2 katernen 
 95 ["1948],  1 katern 
 
 96 Stokregister der titels houdende:  

- lijst van geldbedragen met renteopbrengsten, 1920; p. 1  
- staat van onroerende goederen, 1919, 1920; p. 2, 3  
- staat van verstrekte hypotheken, 1919, 1921-1923; p. 4, 5  
- staat van effekten, 1919; p. 6, 7  
Met bijlage, [1923] 1 deel en 1 stuk 

 
 97 Register houdende inschrijving van machtigingen van het bisdom Roermond 

betreffende vermogensaangelegenheden, 1928-1944.  1 deel 
 
 98 Register houdende:  

- staat van verhuurde percelen, [1940]. fol. 1  
- staten van geldleningen met aantekeningen, [1940]- 946; fol. 5, 6  
- lijsten van het effektenbezit in 1934 en 1941, met aantekeningen, 1941, 1942; 
fol. 10-13  
- staten van bedragen, die tussen 1934 en 1942 door de parochiële 
schoolvereniging te Heerlen werden bewaard, 1942; fol. 20  
- staten van aan het kerkbestuur geschonken bedragen, die daarvan lijfrente 
betaalt aan de schenkers, met aantekeningen, [1940], [1945]; fol. 31, 32  
- staten van kapitalen, waarvan de rente bestemd is voor studiebeurzen, met 
aantekeningen, [1941], 1955, 1957, 1958; fol. 34  
- lijst van bedragen, bestemd voor de verbouwing van de kerktoren, 1941; fol. 
35  
- aantekeningen betreffende de obligatie van de Rotterdamsche Bankvereniging 
N.V. te Roosendaal, [1941]; fol. 37  
- rekening van tussen 1941 en 1947 gedane uitgaven voor de restauratie van de 
kerktoren, [1945], 1946, 1947; fol. 39  
- rekening van tussen 1945 en 1950 gedane uitgaven voor het herstel van de 
oorlogsschade aan de noorderzijbeuk van de kerk, 1946-1950; fol. 42 1 deel 

 

2.2.1.2.3.2. Inkomsten uit altaren, kerkdiensten en verpachting van zitplaatsen 

 
 99 Registers houdende inschrijving van de inkomsten over 1658-1660, 1672-1677 

van het St. Matthijsaltaar, 1660, 1675, 1676, 1678, 1679, 1682; met een 
aantekening betreffende het St. Anna-altaar, 1678 5 katernen 
N.B. Literatuur: W. Goossens, Twee voormalige beneficies in de parochie van 
Heerlen. De altaren van Sint Matthias en Sint Anna, in: Publication de la Société 



Historique et Archéolique dans le Limbourg, XVLIII (1912) p. 283-292. Zie ook 
Rijksarchief in Limburg, archief Huis Terworm, inv.nr. 33 

 
 100 Akte van attestatie verleden voor de schepenbank van Heerlen betreffende de 

inning van de erfrenten van het St. Anna-altaar, 1498; met een aantekening 
betreffende een erfrente van jonker M. van Strythagen, 1503. Afschrift, [17e 
eeuw] 1 katern 
N.B. Literatuur: zie nr. 99 

 
 101 Lijsten van onroerende goederen en inkomsten van het St. Matthiasaltaar, 

[1598]. Afschrift, [17e eeuw]. Met perkamenten kaft met Middeleeuwse Latijnse 
tekst en muziek 1 katern 
N.B. Latijn. Literatuur: zie nr. 99 

 
 47 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de vergoeding voor de 

koster per soort mis en de besteding van de inkomsten van de kerk door de 
pastoor, 1795.  
N.B. Latijn 

 
 102 Stukken betreffende de verpachting van zitplaatsen in de kerk, 1825, 1844-

1849, 1851-1854, 1917, 1945, 1946.  1 omslag 
 
 103 Register van inkomsten uit begrafenissen, lijk- en jaardiensten, 1829-1835. Met 

bijlagen en een aantekening betreffende verlenging met twee jaar van het doen 
van belijdenis, 1825, 1826 1 deel en 2 stukken 
N.B. De aantekening is in het Latijn geschreven 

 
 104 Register van inkomsten uit begrafenissen, lijk- en jaardiensten. Met 

aantekeningen betreffende de zielzorg, 1833-1839.  1 deel 
N.B. Gedeeltelijk in Duits (schrift) en Latijn. 105. Stukken betreffende de 
tarieven van kerkdiensten, 1920, [1940]. 3 stukken 

 
 106 Tabellarisch dagboek van inkomsten uit kerkdiensten, 1939-1945.  1 deel 
 
 107 Staat van inkomsten uit gestichte leesmissen bestemd voor de kapelaans n.n. 

Boosten, n.n. Miedema en n.n. Pörtener, [1957].  1 stuk 
 

2.2.1.2.3.3. Onroerende goederen 

 
<RUB7>2.2.1.2.3.3.1. Kerk 
 
 108 Stukken betreffende de aanschaf en vervaardiging van een klok door de 

klokkengieter J.B.N. Gaulard te Romain aan de Maas, 1827, 1828, [1e helft 19e 
eeuw].  3 stukken 
N.B. Literatuur: W.A.J. Munier, De luidklokken van de Pancratiuskerk in Heerlen 
en het klokkensimultaneum omstreeks 1759, in: Het Land van Herle, 37 (1987) 
p. 53-70, 89-102 

 
 109 Verzoekschrift aan de Koning der Nederlanden betreffende een subsidie voor de 

aanschaf van een nieuw orgel. Koncept, [1827].  1 stuk 
 
 110 Stukken betreffende de restauratie en vergroting van de kerk, 1839, 1840. 1 omslag 
 
 111 Stukken betreffende de vervaardiging van een klok door de klokkengieter C. 

Gaulard te Aken, 1848, 1850. Op de achterzijde van een stuk: Akte van 



schenking door P.C. Immels van akkerland, 1848 3 stukken 
N.B. De stukken betreffende de klok zijn in het Frans. Literatuur: zie inv.nr. 108 

 
 112 Onderhandse akte van overeenkomst tussen het kerkbestuur en P.M. Wetzels 

betreffende werkzaamheden aan de orgelkast, 1865.  1 stuk 
 
 113 Stukken betreffende de restauratie van de kerk, [1881], 1882.  2 stukken 
 
 114 Besluit van de Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg houdende 

verlening van een subsidie voor de restauratie van de kerktoren. Afschrift, 1885. 
 1 stuk 

 
 115-122 Stukken betreffende de restauratie en vergroting van de kerk, 1898, 1900-

1919.  3 delen, 1 katern, 5 omslagen en 2 stukken 
 115 Stukken betreffende giften en subsidies, 1898, 1900-1903 1 omslag 
 116 Register houdende inschrijving van inkomsten, uit gaven, overeenkomsten en 

aanbestedingen betreffende de restauratie en vergroting van de kerk en de 
bouw van een R.-K. pastorie, 1900, 1901 1 deel 

 117 Korrespondentie met de architekt J. Cuijpers en zijn medewerkers, 1900-19031 omslag 
 118 Stukken betreffende de werkzaamheden in verband met de restauratie en 

vergroting van de kerk en in verband met de bouw van een R.-K. en een 
protestantse pastorie, 1901, [1902], 1903 1 omslag en 1 katern 

 119 Stukken betreffende het meerwerk en de betaling ervan, 1903-1904, [1911]1 omslag 
 120 Dagboek, 1901-1911 1 deel 
 121 Register houdende:  

- naamlijst van donateurs van bijdragen voor de restauratie en vergroting van 
de kerk, 1902-1905; fol. 1-128, 133  
- aantekeningen betreffende geldleningen en inschrijving van betalingen van 
kosten voor de restauratie en vergroting van de kerk, 1902-1913; fol. 129-132, 
134-137  
- naamlijst van donateurs van bijdragen voor de aanschaf van een nieuw orgel, 
1907; fol. 154-157  
- naamlijst van donateurs van "volle bijdragen" voor de restauratie en 
vergroting van de kerk, 1901- 1907; fol. 160-167  
- staat van geldbedragen ter leen gegeven aan de parochiale schoolvereniging, 
1914-1917; fol. 187- 189  
- naamlijst van donateurs van bijdragen opgehaald door de "Marianischen 
Verein", 1901-1919; fol. 191-210  
- naamindex van donateurs.  
Met bijlagen,  1 deel en 2 stukken 

 122 Brieven en tekeningen van de ateliers van glas- schilderkunst F. Nicolas en 
zonen te Roermond betreffende nieuwe grisaillevensters, 1902, 1903 1 omslag 

 
 123 Stukken betreffende de levering van een nieuw orgel door de firma G. Stahlhuth 

te Aken, 1907.  1 omslag 
 
 124 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de aanschaf van een 

elektrische installatie voor het luiden van de kerkklokken, 1919.  1 stuk 
 
 125 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de aanleg van een 

verwarming in de kerk, 1919.  1 stuk 
 
 126-132 Stukken betreffende de restauratie van de kerktoren en het herstel van de 

oorlogsschade aan de kerk, 1941, 1943-1950, 1952-1954. 6 omslagen en 2 stukken 
 126 Stukken betreffende subsidies en giften, 1941, 1943, 1945, 1947-1950 1 omslag 
 127 Stukken betreffende uitgaven, 1944-1947, 1952-1954 1 omslag 



 128 Stukken betreffende de werkzaamheden van het aanne mersbedrijf de Gebr. 
Bisscheroux en de betaling ervan, 1944-1947, 1949, 1950, 1954 1 omslag 

 129 Brieven aan de architekt Ir. F.P.J. Peutz. Doorslagen, 1945- 1950 1 omslag 
 130 Bouwtekeningen van de kerk, 1945, 1953, 1954 1 omslag 
 131 Korrespondentie met het bisdom Roermond, 1945-1950, 1953 1 omslag 
 132 Brief aan de direkteur van Publieke Werken van de gemeente Heerlen houdende 

verzoek om het terrein bij de noorderzijbeuk van de kerk in orde te laten 
brengen. Doorslag, 1947 1 stuk 

 
 133 Stukken betreffende de rijkssubsidie voor de aanschaf van vier kerkklokken ter 

vervanging van de vijf kerkklokken, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
afgevoerd, 1946-1948, 1950.  1 omslag 

 
 134 Ontwerptekeningen betreffende de uitbreiding van het orgel vervaardigd door de 

firma L. Verschueren te Heythuysen en een doorslag van een brief houdende 
een betalingsopdracht aan deze firma, 1949-1951.  1 omslag 

 
 135 Vergunning van het kollege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Heerlen voor het vernieuwen van twee gewelven in de kerk. Afschrift, 1953. 1 stuk 
 
 136-145 Stukken betreffende de uitbreiding van de kerk, 1956-1963.  10 omslagen 
 136 Bouwtekeningen, 1956, 1959, 1961, 1962 1 omslag 
 137 Korrespondentie met het bisdom Roermond, 1957-1960 1 omslag 
 138 Korrespondentie met de Staatsmijnen in Limburg en de Oranje Nassau Mijnen 

betreffende giften, 1959 1 omslag 
 139 Stukken betreffende een renteloos voorschot van de gemeente Heerlen en een 

subsidie van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, 1959-19631 omslag 
 140 Brieven van de architekt Ir. F.P.J. Peutz en het aannemersbedrijf de Gebr. 

Bisscheroux betreffende de kosten, 1959-1963 1 omslag 
 141 Goedkeuring van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 

betreffende de uitbreiding van de kerk met begeleidend schrijven en 
bouwtekeningen, 1960 1 omslag 

 142 Vergunning van het kollege van Burgemeester en Wet houders van de gemeente 
Heerlen voor de verbouwing van de kerk, met een informatieformulier, 
ondertekend door de direkteur van Publieke Werken en met bouwtekeningen. 
Met kwitantie voor betaalde leges, 1960 1 omslag 

 143 Stukken betreffende de betalingen in termijnen aan het aannemersbedrijf de 
Gebr. Bisscheroux, 1961, 1962 1 omslag 

 144 Stukken betreffende betalingen aan de opzichters J. Matti en A. van Workum, 
1961, 1962 1 omslag 

 145 Stukken betreffende de overige kosten, 1960-1963 1 omslag 
N.B. De stukken zijn geordend op de namen van de bedrijven 

 
 146 Offerte met begeleidend schrijven en brochures van de klokkenindustrie M. van 

de Kerkhof & Zonen te Aarle-Rixtel betreffende het verlichten van het 
torenkruis, 1961.  1 omslag 

 
<RUB7>2.2.1.2.3.3.2. Overige onroerende goederen 
 
 101 Lijst van onroerende goederen van het Sint Matthiasaltaar, [1598]. Afschrift, 

[17e eeuw].  
N.B. Latijn. Literatuur: W. Goossens, Twee voormalige beneficies in de parochie 
van Heerlen. De altaren van Sint Matthias en Sint Anna, in: Publications de la 
Société Historique et Archéolique dans le Limbourg, XLVIII (1912) p. 283-292 

 
 147 Stukken betreffende metingen van stukken grond, 1754, 1873, 1878, 1916, 

1917, 1920, 1924.  1 omslag 



 
 190 Lijst van pachtovereenkomsten, [18e eeuw].  
 
 148 Stukken betreffende de personaatstienden en de verpachting van landerijen, 

1792, 1794, 1801, 1865-1959; met hiaten 1 omslag 
 
 191-196 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888.  
 191 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 192 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 193 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 194 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 195 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 196 Stokregisters der ontvangsten, registers houdende inschrijving van 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 
 198 Stokregister, register houdende inschrijving van gegevens betreffende 

pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten; met inhoudsopgave, 1827-
1844.  

 
 149 Besluit van Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg n.a.v. een 

verzoekschrift van baron O.N.M.H.M. de Loë-Imstenraedt aan de gemeenteraad 
van Heerlen betreffende de koop van een stuk grond op de R.-K. begraafplaats 
te Heerlen en de bouw van een grafkelder en een kapel daarop. Afschriften, 
1848.  2 stukken 

 
 111 Akte van schenking door P.C. Immels van akkerland, 1848.  
 
 150 Stukken betreffende de grondbelasting; met hiaten, 1861-1953.  1 omslag 
 
 175 Brief van [Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg] betreffende het 

verzoekschrift van A. Roberts aangaande bouwland, dat zijn zwager N. Römkens 
heeft vermaakt aan de parochie. Concept, [" 1865].  

 
 199 Staten van pachtinkomsten, 1889-1896.  
 
 151 Staten van onroerende goederen met vermelding van daarop betrekking 

hebbende gestichte kerkdiensten, 1890.  1 deel 
 
 152 Stukken betreffende koop, verkoop en schenking van onroerende goederen; met 

hiaten, 1897-1956.  1 omslag 
 
 201 Staten en lijsten van verpachtingen, [19e eeuw].  
 
 116 Register houdende inschrijving van inkomsten, uitgaven, overeenkomsten en 

aanbestedingen betreffende de bouw van een R.-K. pastorie, 1900, 1901.  
 
 153 Stukken betreffende de bouw van een R.-K. en een protestantse pastorie en van 

kapelanieën, [1900], 1919, 1920.  1 omslag 
 
 118 Stukken betreffende de werkzaamheden in verband met de bouw van een R.-K. 

en een protestantse pastorie, 1901, [1902], 1903.  



 
 154 Korrespondentie met de regeringskommissaris voor de Liquidatie van het 

Nederlandsche Arbeidsfront betreffende erfpachtrechten, die het Nederlandsche 
Arbeidsfront schuldig is aan het kerkbestuur, 1945, 1946.  1 omslag 

 
 155 Korrespondentie met het kadaster te Maastricht; met hiaten, 1945-1957. 1 omslag 
 
 156 Stukken betreffende de verhuur en het beheer van woningen; met hiaten, 1947-

1960.  1 omslag 
 
 157 Stukken betreffende het patronaat en het jeugdhuis aan de Nobelstraat, 1946, 

1947, 1951-1954, 1957.  1 omslag 
 
 345 Lijst van kosten van de verbouwing van het jeugdhuis, [1953].  
 

2.2.1.2.3.4. Roerende goederen 

 
 158 Stukken betreffende de overdracht van relikwieën door bisschoppen van 

verschillende diocees aan de parochie, 1841, 1847, 1850, 1859, 1861, 1871, 
1888.  1 omslag 
N.B. Latijn 

 
 159 Proces-verbaal van aanbesteding van de vervaardiging en plaatsing van een 

preekstoel, 1842.  1 stuk 
 
 160 Lijst van uitgaven voor nieuwe altaren, een kommuniebank en een vloer, 1894. 1 stuk 
 
 161 Stukken betreffende de schenking door P. Wimmers, [oud-pastoor-deken], van 

zijn priestergewaden, kelken en andere priesterlijke toebehoren aan de parochie 
en andere begunstigden, 1914.  2 stukken 

 
 162-166 Inventarissen van voorwerpen onder de verzorging en de bewaring van de 

pastoor gesteld, "1938, 1947, [midden 20e eeuw].  5 katernen 
 162 "1938,  1 katern 
 163 "1938,  1 katern 
 164 1947,  1 katern 
 165 [midden 20e eeuw],  1 katern 
 166 [midden 20e eeuw],  1 katern 
 
 167 Fakturen betreffende gekochte kazuifels, 1957, 1958.  2 stukken 
 

2.2.1.2.3.5. Schenkingen, erfstellingen en subsidies 

 
 168 Stukken betreffende schenkingen en erfstellingen door afzonderlijke personen 

voor gestichte kerkdiensten; met hiaten, 1676-1867.  1 omslag en 2 charters 
N.B. Alfabetisch gerangschikt op de namen van de schenkers. De charters zijn 
opgeborgen in de charterverzameling onder de nrs. 34 en 35 

 
 442 Testament van M. Renckens, pastoor, houdende erfstellingen aan de parochie 

voor gestichte kerkdiensten en aan de armen van Heerlen, 1684; met codicil, 
1684; met goedkeuring van het bisdom Roermond, 1685. Afschriften, 1685 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 



 169 Verzoekschrift van de pastoor A. Quaedvliegh [aan het bisdom Roermond] of hij 
de Raad van State kan informeren n.a.v. de door deze instelling verstrekte 
bijdragen aan de parochie. Afschrift, 1711.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 170 Akte houdende een schenking door A.G.J. Poijck van een geldsom uit de erfenis 

van S. Fransen, die M.W. baron van Belderbusch heeft vermaakt voor een 
jaardienst en aan de armen van de parochie Authentiek afschrift. Met bijlage, 
1780.  2 stukken 
N.B. Gedeeltelijk in Frans 

 
 371 Stukken betreffende een schenking van een geldsom door S.N. Schils aan de 

armen van de parochie, 1794, 1796; met retroacta, 1773-1794; met hiaten; 
met aantekeningen betreffende de geldsom, 1803 

 
 171 Stokregister, register houdende afschriften van notariële akten van 1792-1856 

houdende schenkingen en erfstellingen voor stichtingen voor kerkdiensten, 
1819-1856; met onvolledige inhoudsopgave 1 deel 

 
 48 Verzoekschrift aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg om het 

gemeentebestuur van Heerlen te verzoeken de jaarlijkse subsidie voor de twee 
kapelaans te verhogen. Koncept, 1828.  
N.B. Beschadigd 

 
 172 Akte van schenking van een geldsom door F. Debets. Authentiek afschrift, 1838. 

 1 stuk 
N.B. Frans 

 
 173 Besluit van de fabrieksraad houdende de aanname van de erfenis van J.M. 

Deutz-Robroek. Afschrift, 1847.  1 stuk 
N.B. Zie ook: Archieven van de families Fransen, Ro broek, de firma Deutz-
Robroek en J.M. Deutz- Robroek (Gedeponeerde archieven nr. 2) 

 
 111 Akte van schenking door P.C. Immels van akkerland, 1848.  
 
 174 Ministeriële beschikkingen houdende machtigingen tot de aanvaarding van 

erfstellingen voor stichtingen voor kerkdiensten, 1860, 1861, 1864, 1866, 1869. 
 1 omslag 

 
 175 Brief [aan Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg] betreffende het 

verzoekschrift van A. Roberts aangaande bouwland, dat zijn zwager N. Römkens 
heeft vermaakt aan de parochie. Koncept, [" 1865].  1 stuk 
N.B. Beschadigd 

 
 176 Lijst van ontvangen bedragen met vermelding van schenkers of andere 

herkomst, [1866, 1869].  1 stuk 
 
 177 Verzoekschrift van Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg aan het 

kollege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen om de 
stukken van de fabrieksraad te Heerlen voor de verkrijging van machtigingen 
betreffende stichtingen op te sturen, 1868.  1 stuk 

 
 178 Ministeriële beschikking houdende subsidieverlening. Afschrift, 1881.  1 stuk 
 
 179 Stukken betreffende in 1897 ingestelde stichtingen voor kerkdiensten en 

betreffende geldsommen bestemd voor stichtingen en begrafenissen, 1897. 2 stukken 
 



 152 Stukken betreffende schenking van onroerende goederen; met hiaten, 1897-
1956.  

 
 161 Stukken betreffende de schenking door P. Wimmers, [oud-pastoor-deken], van 

zijn priestergewaden, kelken en andere priesterlijke toebehoren aan de parochie 
en andere begunstigden, 1914.  

 
 180 Brief van het gemeentebestuur van Heerlen betreffende de jaarlijkse subsidie, 

1917.  1 stuk 
 
 181 Brief van de deken J.A. Brewers betreffende de schenkingen van de gezusters 

A.M.J.E. en J.M.L. Görts en de uitkeringen van lijfrente aan hen, 1920.  1 stuk 
 
 182 Stukken betreffende:  

- de erfenis van H.J. Grooten bestemd voor de opleiding van familieleden van 
hem of anderen tot priester, 1921, 1924, 1925, 1963, 1964;  
- de beschikking van het bisdom Roermond betreffende de erfenis van J. Pieters, 
1924;  
- de beschikking van het bisdom Roermond betreffende kandidaten voor een 
vakature in het kerkbestuur, 1924 1 omslag 

 
 213 Aantekeningen betreffende lijfrenteovereenkomsten met schenkers van 

geldsommen, [1923].  
 
 183 Stukken betreffende de schenkingen van J.A. Brewers, oud-deken, en zijn zuster 

E. Brewers en de uitkeringen van lijfrente aan hen, 1924.  3 stukken 
 
 184 Stukken betreffende aan de fiscale recherche te verstrekken opgaven van 

geldsommen, geschonken voor uit te keren lijfrente, en van ontvangen 
aflossingen van geldleningen i.v.m. "kwade praktijken" in de Tweede 
Wereldoorlog, 1945.  1 omslag 

 
 185 Stukken betreffende de erfenissen van de gezusters A.M.J.E. en J.M.L. Görts, 

waartoe verstrekte hypotheken en uit te keren lijfrenten behoren, 1945-1947, 
1950- 1957, 1959.  1 omslag 

 
 186 Stukken betreffende de erfenis van M.C.F. Bex, 1945-1947, 1970. Met retroacta, 

1929, 1939, 1943-1945.  1 omslag 
 
 187 Stukken betreffende de erfenis van M.M. Durlinger, waartoe verstrekte 

hypotheken behoren, 1946-1954, 1958, 1960.  1 omslag 
 
 219 Stukken betreffende de verschuldigde schenkingsrechten i.v.m. een schenking 

van n.n. Dirix, 1949, 1950.  
 
 188 Stukken betreffende de erfenis van M.F. Wetzels, waartoe een verstrekte 

hypotheek behoort, 1954, 1955. Met retroacta, 1923.  1 omslag 
 

2.2.1.2.3.6. Verstrekte hypotheken en effekten 

 
 189 Stukken betreffende aan afzonderlijke personen verstrekte hypotheken; met 

hiaten, 1756-1859.  1 omslag 
N.B. Alfabetisch gerangschikt op de namen van de schuldenaars 

 
 190 Lijst van verstrekte hypotheken en pachtovereenkomsten, [18e eeuw] 1 stuk 
 



 191-196 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 
rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888.  6 delen 

 191 1804-1835; lijst van gestichte jaardiensten, ["1830]; fol. 139. inhoudsopgave 
van fol. 1-43,  

 192 1817,  
N.B. Niet bijgehouden. Vermelding van de herdachte overledenen 

 193 1827-1847; met een inhoudsopgave,  
 194 [1841]-1888; met een gecomprimeerde staat van geld leningen en 

pachtovereenkomsten. Met bijlagen,  
 195 1862-1888; met een gecomprimeerde staat van geldle ningen en 

pachtovereenkomsten,  
 196 1884,  

N.B. Niet bijgehouden 
 
 197 Circulaire van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, betreffende de 

verplichting van de besturen van weldadigheidsgestichten, godshuizen e.d. om 
de hypothecaire inschrijvingen van renten e.d. te hernieuwen. Afschrift, 1819. 1 stuk 

 
 198 Stokregister, register houdende inschrijving van gegevens betreffende rente- en 

pachtinkomsten uit stichtin-gen voor kerkdiensten; met inhoudsopgave, 1827-
1844.  1 deel 

 
 199 Staten van rente- en pachtinkomsten, 1889-1896.  1 deel 
 
 200 Lijsten van onroerende goederen als onderpanden voor hypotheken, [19e 

eeuw].  3 stukken 
 
 201 Staten en lijsten van hypotheken en verpachtingen, [19e eeuw] 1 omslag 
 
 202 Stukken betreffende aan afzonderlijke personen verstrekte hypotheken; met 

hiaten, 1908, 1925, 1946-1960.  1 omslag 
 
 203 Brief van de notaris E. Wijnands betreffende verstrekte hypotheken, 1925. 1 stuk 
 
 204 Stukken betreffende bij de parochiale schoolvereniging belegde bedragen, 

[1925], 1926, [1932].  3 stukken 
 
 205 Brieven van het kantoor van de Nationale en Rotterdamsche Bankverenigingen 

te Roosendaal betreffende obligaties, 1927, 1934.  2 stukken 
 
 206 Inventaris van verstrekte geldleningen, [1929].  1 katern 

N.B. Onvolledig 
 
 207 Register houdende inschrijving van renteopbrengsten uit obligaties i.v.m. 

verschuldigde couponbelasting, 1934-1937.  1 deel 
 
 208 Stukken betreffende effekten, 1941-1956, 1958, 1960.  1 omslag 
 
 184 Stukken betreffende aan de fiscale recherche te verstrekken opgaven van 

ontvangen aflossingen van hypotheken i.v.m. "kwade praktijken" in de Tweede 
Wereldoorlog, 1945.  

 
 209 Staat van verstrekte hypotheken, [" 1945].  1 stuk 
 
 185 Stukken betreffende de erfenissen van de gezusters A.M.J.E. en J.M.L. Görts, 

waartoe verstrekte hypotheken behoren, 1945-1947, 1950-1957, 1959.  
 



 187 Stukken betreffende de erfenis van M.M. Durlinger, waartoe verstrekte 
hypotheken behoren, 1946-1954, 1958, 1960.  

 
 210 Lijst van verstrekte hypotheken en renteopbrengsten, [" 1948].  1 stuk 
 
 188 Stukken betreffende de erfenis van M.F. Wetzels, waartoe een verstrekte 

hypotheek behoort, 1954, 1955. Met retroacta, 1923 
 

2.2.1.2.3.7. Uitgaven en schulden 

 
 
 211 Brief van de pastoor A. Morees aan het bisdom Roermond betreffende een lening 

van de heer de Collenbagh en betreffende de ontheffing van het voorschrift van 
de "casibus reservatis" (voorbehouden zaken) ten behoeve van zijn kapelaan, 
1782.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 376 Aantekening [van de pastoor D. Penners] betreffende een door Franse huzaren 

gevraagde geldsom, 1794.  
N.B. Frans 

 
 212 Kwitantie van de kerkmeester P.J. Savelberg voor een geldlening, ontvangen 

van A. de Rosen, 1869.  1 stuk 
N.B. Duits (schrift) 

 
 181 Brief van de deken A. Brewers betreffende de uitkeringen van lijfrente aan de 

gezusters A.M.J.E. en J.M.L. Görts, 1920.  
 
 213 Aantekeningen betreffende opgenomen geldleningen en lijfrenteovereenkomsten 

met schenkers van geldsommen, [1923].  1 stuk 
 
 183 Stukken betreffende de uitkeringen van lijfrente aan A. Brewers, oud-deken, en 

zijn zuster E. Brewers, 1924.  
 
 214 Stukken betreffende de afdrachten aan het bisdom Roermond, [1937], 1946, 

1948, 1954, 1956, 1960 1 omslag 
 
 184 Stukken betreffende aan de fiscale recherche te verstrekken opgaven van 

geldsommen, geschonken voor uit te keren lijfrente i.v.m. "kwade praktijken" in 
de Tweede Wereldoorlog, 1945.  

 
 215 Stukken betreffende de uitkeringen van lijfrente aan de gezusters N. Franckort-

Kaussen te Herstal (België), A. Heyll-Kaussen te Aken en N. Kaussen te Aken, 
1945, 1946, 1949-1954.  1 omslag 

 
 185 Stukken betreffende de erfenissen van de gezusters A.M.J.E. en J.M.L. Görts, 

waartoe uit te keren lijfrenten behoren, 1945-1947, 1950-1957, 1959.  
 
 216 Brieven betreffende een geldlening verstrekt door het kerkbestuur van de H. 

Moeder Annaparochie te Heerlen, 1946-1949. Doorslagen.  3 stukken 
 
 217 Stukken betreffende verschuldigde belastingen, [" 1845], 1946, 1947, 1951. 1 omslag 
 
 218 Stukken betreffende de geldelijke ondersteuning van [de weduwe van de 

penningmeester J. Emonds] R. Emonds-Brouwers te Valkenburg, 1947. 2 stukken 
 



 219 Stukken betreffende de verschuldigde schenkingsrechten i.v.m. een schenking 
van n.n. Dirix, 1949, 1950.  2 stukken 

 
 220 Stukken betreffende een geldlening verstrekt door de spaarbank St. Pancratius 

te Heerlen, 1954-1956.  1 omslag 
 

2.2.1.2.4. Financiële administratie 

 

2.2.1.2.4.1. Stukken van algemene aard 

 
 221 Bewijs van ontvangst van de rekening van 1840 en de begroting van 1841, 

afgegeven door de sekretaris [van de gemeente Heerlen], die deze bescheiden 
aan Gedeputeerde Staten van het hertogdom Limburg doorzendt, 1842 1 stuk 

 
 428 Register houdende financiële aantekeningen, 1895.  
 
 222 Boekhoudkundige aanwijzingen bestemd voor kerkbesturen, [begin 20e eeuw]. 1 stuk 
 
 223 Stukken betreffende het blokkeren en deblokkeren van geldsommen i.v.m. de 

geldzuiveringsmaatregelen na de Tweede Wereldoorlog, 1946, 1948-1950. 1 omslag 
 

2.2.1.2.4.2. Begrotingen 

 
 224-248 Begrotingen 1838, 1840, 1842-1861, 1879-1881; met lijsten van de leden van 

de fabrieksraad (F) en van de kerkmeesters (K); met rekeningen op bepaalde 
data opgemaakt (R ..-..-....), lopende over gedeelten van een boekjaar38 stukken 

 224 1838. Met een kwitantie voor [aan het bisdom Luik] betaalde 
administratiekosten,  2 stukken 
N.B. Frans 

 225 1840,  1 stuk 
N.B. Frans 

 226 1842; met F en K,  1 stuk 
 227 1843; met F en K. Met bijlage,  2 stukken 
 228 1844; met F en K. Met koncept,  2 stukken 
 229 1845; met F en K. Met koncept,  2 stukken 
 230 1846,  1 stuk 
 231 1847,  1 stuk 
 232 1848. Met koncept,  2 stukken 
 233 1849,  1 stuk 
 234 1850; met F en K. Met afschrift,  2 stukken 
 235 1851,  1 stuk 
 236 1852,  1 stuk 
 237 1853; met F, K en R 01-11-1852,  1 stuk 
 238 1854; met F, K en R 01-09-1853,  1 stuk 
 239 1855; met F, K en R 01-09-1854,  1 stuk 
 240 1856; met F, K en R 01-06-1855. Met afschrift,  2 stukken 
 241 1857; met F, K en R 15-07-1856,  1 stuk 
 242 1858; met F, K en R 10-07-1857. Met afschrift,  2 stukken 
 243 1859; met F, K en R 16-07-1858 en R 15-04-1859. Twee exemplaren met 

afschrift,  3 stukken 
 244 1860; met F, K en R 01-04-1860,  1 stuk 
 245 1861; met F, K en R 07-04-1861,  1 stuk 
 246 1879; met een lijst van kerkbestuursleden en R 10- 10-1878. Met 2 koncepten, 3 stukken 



 247 1880; met een lijst van kerkbestuursleden en R 05- 10-1879,  1 stuk 
 248 1881; met een lijst van kerkbestuursleden en R 03- 10-1880. Met koncept, 2 stukken 
 
 249-271 Begrotingen 1933-1957, betrekking hebbende op de perioden 1 april t/m 31 

maart; met lijsten van leden van het kerkbestuur 32 stukken en 3 omslagen 
 249 1933-1934,  1 stuk 
 250 1934-1935,  1 stuk 
 251 1935-1936,  1 stuk 
 252 1936-1937,  1 stuk 
 253 1937-1938,  1 stuk 
 254 1938-1939,  1 stuk 
 255 1939-1940,  1 stuk 
 256 1940-1941,  1 stuk 
 257 1941-1942. Met koncept,  2 stukken 
 258 1942-1943,  1 stuk 
 259 1943-1944,  1 stuk 
 260 1944-1945,  1 stuk 
 261 1945-1946. Met koncept en bijlage,  3 stukken 

N.B. Zie nr. 317 
 262 1946-1947. Met koncept en bijlage,  3 stukken 

N.B. Zie nr. 318 
 263 1947-1948. Met koncept, afschrift en bijlagen,  1 omslag 
 264 1948-1949. Met afschrift en bijlagen,  1 omslag 

N.B. Zie nr. 319 
 265 1949-1950. Met koncept en bijlagen,  1 omslag 
 266 1950-1951. Koncept. Met bijlage,  2 stukken 
 267 1951-1952. Koncept. Met bijlage,  2 stukken 
 268 1952-1953. Met afschrift en bijlage,  3 stukken 
 269 1953-1954. Afschrift,  1 stuk 
 270 1954-1955. Afschrift. Met bijlage,  2 stukken 
 271 1955-1956. Met koncept,  2 stukken 
 

2.2.1.2.4.3. Rekeningen en balansen 

 
 272 Brief van de pastoor D. Penners aan het bisdom Roermond betreffende de 

toelichting van rekeningen door P. Ritzerfeld, 1797.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 273 Circulaire van de provincie Limburg betreffende het opmaken van de rekeningen 

van de R.- K. fabrieksraden, 1823. Afschrift.  1 stuk 
 
 274-300 Rekeningen 1837-1839, 1841-1860, 1876-1879 38 stukken 
 274 1837,  1 stuk 

N.B. Frans 
 275 1838,  1 stuk 

N.B. Frans 
 276 1839,  1 stuk 
 277 1841,  1 stuk 
 278 1842. Koncept,  1 stuk 
 279 1843,  1 stuk 
 280 1844,  1 stuk 
 281 1845,  1 stuk 
 282 1846,  1 stuk 
 283 1847,  1 stuk 
 284 1848. Met afschrift,  2 stukken 
 285 1849. Twee exemplaren,  2 stukken 



 286 1850. Afschrift,  1 stuk 
 287 1851. Met gedeeltelijk afschrift,  2 stukken 
 288 1852. Met gedeeltelijk afschrift,  2 stukken 
 289 1853. Met afschrift en gedeeltelijk afschrift,  3 stukken 
 290 1854. Twee exemplaren,  2 stukken 
 291 1855,  1 stuk 
 292 1856. Twee exemplaren,  2 stukken 
 293 1857. Twee exemplaren,  2 stukken 
 294 1858,  1 stuk 
 295 1859,  1 stuk 
 296 1860,  1 stuk 
 297 1876. Twee exemplaren,  2 stukken 
 298 1877,  1 stuk 
 299 1878,  1 stuk 
 300 1879. Met afschrift,  2 stukken 
 
 237-248 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880.  
 237 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 238 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 239 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 240 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 241 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 242 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 243 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 244 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 245 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 246 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 247 Rekeningenop bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 248 Rekeningen op bepaalde data opgemaakt, lopende over gedeelten van een 

boekjaar, 1852-1861, 1878-1880 
 
 301-328 Rekeningen 1928-1956, betrekking hebbende op de perioden 1 april t/m 31 

maart 26 stukken en 8 omslagen 
 301 1928-1929,  1 stuk 
 302 1929-1930,  1 stuk 
 303 1930-1931. Met ingeplakte bijlage,  1 stuk 
 304 1931-1932,  1 stuk 
 305 1932-1933,  1 stuk 
 306 1933-1934,  1 stuk 
 307 1934-1935. Met afschrift,  2 stukken 
 308 1935-1936,  1 stuk 
 309 1936-1937. Met afschrift,  2 stukken 
 310 1937-1938,  1 stuk 
 311 1938-1939,  1 stuk 
 312 1939-1940,  1 stuk 



 313 1940-1941. Met bijlage,  1 stuk 
 314 1941-1942. Met bijlage,  2 stukken 
 315 1942-1943. Met bijlage,  2 stukken 
 316 1943-1944. Met bijlage,  2 stukken 
 317 1944-1945. Met klad, 2 koncepten en bijlagen, ook betreffende de begroting 

1945-1946,  1 omslag 
 318 1945-1946. Met klad, koncept, afschrift en bijlage, ook betreffende de begroting 

1946-1947,  1 omslag 
 319 1946-1947. Met klad, houdende ook een klad van de begroting 1948-1949, met 

koncept, uit treksel en bijlagen, ook betreffende de begroting 1948-1949, 1 omslag 
 320 1947-1948. Met klad, houdende ook een klad van de balans per 31-03-1948, 

met afschrift en uittreksel,  1 omslag 
 321 1948-1949. Met klad, afschriften, uittreksel en bijlage,  1 omslag 
 322 1949-1950. Met afschrift,  2 stukken 
 323 1950-1951. Afschrift,  1 stuk 
 324 1951-1952. Met afschrift en bijlage,  3 stukken 
 325 1952-1953. Afschrift,  1 stuk 
 326 1953-1954. Met afschrift en bijlagen,  1 omslag 
 327 1954-1955. Met afschrift en bijlagen,  1 omslag 
 328 1955-1956. Met afschrift en bijlagen,  1 omslag 
 
 329-339 Balansen 1946-1956, elk jaar opgemaakt op 31 maart behalve in 19468 omslagen en 6 stuk
 329 1946. Koncept van balans per 15-02-1946. Met bijlage,  2 stukken 
 330 1947. (Kolommenbalans),  1 stuk 
 331 1948. Afschrift. Met kolommenbalans en bijlage,  3 stukken 

N.B. Zie ook nr. 320 
 332 1949. Met kolommenbalans, koncept en bijlagen,  1 omslag 
 333 1950. Met kolommenbalans, koncept en bijlage,  1 omslag 
 334 1951. Met kolommenbalans, afschrift en bijlage,  1 omslag 
 335 1952. Met kolommenbalans, afschrift en bijlagen,  1 omslag 
 336 1953. Afschrift. Met kolommenbalans en bijlagen,  1 omslag 
 337 1954. Met kolommenbalans, afschriften en bijlagen,  1 omslag 
 338 1955. Met kolommenbalans, klad, afschrift en bij lage,  1 omslag 
 339 1956. Met kolommenbalans, koncept, afschrift en bijlage,  1 omslag 
 

2.2.1.2.4.4. Grootboeken 

 
 340-345 Grootboeken; met alfabetische indexen op de posten, 1901-1955. 6 delen, 1 omslag en 3 st
 340 1901-1928. Met bijlagen,  1 deel en 1 omslag 
 341 1928-1937. Met bijlage,  1 deel en 1 stuk 
 342 1937-1942,  1 deel 

N.B. Geen alfabetische index op de posten 
 343 1942-1946. Met bijlagen,  1 deel en 3 stukken 
 344 1946-1948,  1 deel 
 345 1948-1955. Met een op p. 373 ingeplakte lijst van kosten van de verbouwing 

van het jeugd huis, [1953],  1 deel 
 

2.2.1.2.4.5. Dagboeken 

 
 376 Rechenbuch von der Kirchen von Herlo, register houdende inschrijving van 

inkomsten, uitgaven en financiële aantekeningen; p. 1-63, 65-71, 1590-1630.  
 
 346-354 Dagboeken, 1836-1963.  9 delen en 11 stukken 
 346 1836-1847,  1 deel 



 347 1847-1877. Met bijlage,  1 deel en 1 stuk 
 348 1877-1901. Met bijlagen,  1 deel en 2 stukken 
 349 1901-1928. Met bijlagen,  1 deel en 2 stukken 
 350 1928-1937,  1 deel 
 351 1933, 1937-1955,  1 deel 

N.B. De inkomsten en uitgaven zijn uitgesplitst overeenkomstig de 
grootboekrekeningen 

 352 "Kladkasboek", 1945-1963. Met bijlagen,  1 deel en 2 stukken 
 353 Memoriaal, 1946-1963. Met bijlage,  1 deel en 1 stuk 
 354 Bank-giroboek, 1955-1963. Met bijlagen,  1 deel en 2 stukken 
 

2.2.1.2.4.6. Boekingsbescheiden 

 
 355-367 Fakturen, kwitanties en begeleidende brieven, 1796, 1852, 1855, 1858-1867, 

1869, 1883, 1895, 1896.  11 omslagen en 3 stukken 
 355 1796, 1852, 1855,  3 stukken 
 356 1858,  1 omslag 
 357 1859,  1 omslag 
 358 1860,  1 omslag 
 359 1861,  1 omslag 
 360 1862,  1 omslag 
 361 1863,  1 omslag 
 362 1864,  1 omslag 
 363 1865,  1 omslag 
 364 1866,  1 omslag 
 365 1867,  1 omslag 
 366 1869,  1 omslag 
 367 ["1870], 1883, 1895, 1896,  1 omslag 
 

2.2.1.2.5. Archief en geschiedschrijving 

 
N.B. Zie ook: Dokumentatie. 
 
 368 Relatio rerum memorabilium, register houdende beschrijving van 

gebeurtenissen, geschiedschrijving, kranten- en tijdschriftartikelen, circulaires, 
bidprentjes en staten houdende parochie statistiek. Afdrukken, 1863-1953. 1 deel 
N.B. Het origineel is nog in bezit van de parochie 

 
 369 Stukken betreffende archiefbescheiden uit de 18e eeuw, die de deken P.P.J. 

Nicolaye aan de gemeentearchivaris van Heerlen L. van Hommerich ter 
onderzoek heeft gegeven, 1944.  1 omslag 

 
 370 Brieven van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis betreffende 

inlichtingen over J. Lemmens, die van 1803 tot 1805 pastoor van Heerlen was, 
1959 3 stukken 

 

2.2.1.2.6. Armenzorg 

 
 442 Testament van M. Renckens, pastoor, houdende erfstelling aan de armen van 

Heerlen, 1684; met codicil, 1684; met goedkeuring van het bisdom Roermond, 
1685. Afschriften, 1685 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 



 170 Akte houdende een schenking door A.G.J. Poijck van een geldsom uit de erfenis 
van S. Fransen, die M.W. baron van Belderbusch heeft vermaakt aan de armen 
van de parochie. Authentiek afschrift. Met bijlage, 1780.  

 
 371 Stukken betreffende een schenking van een geldsom door S.N. Schils aan de 

armen van de parochie, 1794, 1796; met retroacta, 1773-1794; met hiaten; 
met aantekeningen betreffende de geldsom en de intrede d.d. 08-11-1803 van 
de pastoor J. Lemmens in de parochie, 1803 1 omslag 

 
 372 Besluit van het bisdom Roermond houdende de oprichting van een parochiaal 

armbestuur, bepaling van het aantal bestuursleden en benoeming van de 
bestuursleden, 1879.  1 stuk 

 

2.2.1.2.7. Onderwijs 

 
N.B. Zie ook: Archivalia van de schoolkommissie, [" 1835]-1889 (Gedeponeerde archieven nr. 
6) 
 
 480 Stukken betreffende een katechismus, die D. Penners, pastoor, heeft 

geschreven, 1795.  
N.B. Latijn en Frans 

 
 428 Leerlingenlijsten met studieresultaten en een Latijnse en een Griekse tekst, 

1844- 1848.  
N.B. Frans, Latijn en Grieks 

 
 373 Onderhandse akte, houdende een overeenkomst tussen het kerkbestuur en de 

vereniging van Vrouwen tot Bevordering van Huiselijk Geluk te Heythuysen 
betreffende door deze vereniging te beheren leerschool en bewaarschool voor 
meisjes. Met afschrift, 1870.  2 stukken 

 
 432 Verordening van het bisdom Roermond betreffende de voertaal bij 

godsdienstlessen. Afschrift, 1899.  
 
 374 Brief van [de zuster van de vereniging van Vrouwen tot Bevordering van 

Huiselijk Geluk te Heythuysen] M. Alwine aan de deken betreffende het bouwen 
van een nieuw schoolgebouw voor lager onderwijs te Heerlen, 1902.  1 stuk 

 
 375 Circulaire bestemd voor de R.-K. scholen van de parochie houdende richtlijnen 

betreffende de mis, gebeden en namiddagoefening voor de schoolkinderen, 
1947.  1 stuk 

 

2.2.2. Archief van de zielzorgers 

 

2.2.2.1. Stukken van algemene aard 

 
 376 Rechenbuch von der Kirchen von Herlo, register houdende:  

- inschrijving van inkomsten, uitgaven en financiële aantekeningen, 1590-1630; 
p. 1-63, 65-71  
- lijst van "impotenten", [invaliden], 1795; p. 71-75  
- gezinslijsten, met vermelding van aantallen kommunikanten en kinderen, 
onderverdeeld naar wijken, boerderijen e.d., 1784; p. 64, 77-150, 171-173  
- brief van de pastoor D. Penners [aan het bisdom Roermond] en een 



aantekening betreffende het eigenmachtig begraven door hem van J.J. Mager, 
priester, 1793. Afschrift; p. 151. (Latijn)  
- aantekeningen [van de pastoor D. Penners] betreffende het vertrek van de 
priester P. Maubour, de komst van de priester P.L. Luijcs en een door Franse 
huzaren gevraagde geldsom en een aantekening houdende een spreuk, 1793, 
1794; p. 152. (Latijn en Frans.)  
- aantekeningen betreffende een huwelijkse dispensatie van bloedverwantschap, 
1794. p. 153, 154. (Latijn)  
- brief van het bisdom Roermond aan de deken van het landdekenaat 
Valkenburg betreffende de bevoegdheid van Belgische bisschoppen en de 
bisschop van Roermond, 1794. Afschrift. p. 155. (Latijn)  
- lijst van de aantallen kommunikanten en kinderen in 1753 per wijk, [" 1800]; 
p. 174  
- aantekeningen van de pastoor D. Penners betreffende de karmeliet M. 
Jerusalem als zijn "assistent" en betreffende diens loon, 1793; p. 175. (Latijn)  
- kantbeschikking van het bisdom Roermond houdende toestemming voor de 
pastoor D. Penners om bij de gravin van Asfeld in de hof Molenberg missen te 
laten lezen, [1794]. Afschrift. p. 176-178. (Latijn) 1 deel 
N.B. Van p. 1-71 is een transcriptie en een verklarende woordenlijst 
vervaardigd. Zie nr. 549 

 
 377 Register houdende:  

- inschrijving door priesters van testamenten, 1620-1683; met hiaten;  
- akte van attestatie, afgelegd door de pastoor M. Renckens op verzoek van N. 
Vijghen, houdende een verklaring van L. Groenbosch betreffende enkele graven, 
1657;  
- aantekening betreffende de toediening van het vormsel in de parochie in 1705 
door de bisschop van Roermond, [" 1800] (Latijn);  
- inschrijving van degenen die gevormd zijn in de kerken van buurparochies, 
1750, 1760, 1767, 1773, 1782. Met perkamenten kaft met Hebreeuwse teksten, 
[18e eeuw] 1 deel 

 
 84 Lijst van broederschappen en staten houdende parochiestatistiek, 1833.  

N.B. Frans 
 
 104 Register houdende aantekeningen betreffende de zielzorg, 1833-1839.  

N.B. Duits (schrift) en Latijn 
 
 368 Register houdende staten van parochiestatistiek. Afdrukken, 1863-1953.  

N.B. Het origineel is nog in bezit van de parochie 
 
 378 Circulaires van het bisdom Roermond bestemd voor de zielzorgers; met hiaten. 

Gedrukt, 1869, 1884-1918.  1 omslag 
N.B. Ook Latijn 

 
 379 Circulaires van het bisdom Roermond bestemd voor de zielzorgers en leken, 

1878-1919; met hiaten; 1933. Gedrukt 1 omslag 
 
 380-381 Registers houdende inschrijving van kerkdiensten met desbetreffende intenties, 

van andere kerkelijke aktiviteiten en van voorschriften en aantekeningen 
betreffende de zielzorg, 1881-1893.  2 delen en 2 stukken 
N.B. Duits (schrift) 

 380 1881-1887,  1 deel 
 381 1887-1893,  1 deel en 2 stukken 
 
 382 Circulaires van de aartsbisschop en bisschoppen van Nederland bestemd voor de 

zielzorgers en/of leken; met hiaten. Gedrukt, 1898- 1922.  1 omslag 



 
 24 Instrukties van het bisdom Roermond bestemd voor de pastoors van het 

dekenaat Heerlen. Ook gedrukt, 1901, 1904, 1905.  
 
 383 Circulaires van de aartsbisschop en bisschoppen van Nederland, van de paus en 

een onbekende instelling bestemd voor de zielzorgers. Gedrukt, 1904, 1909, 
1911, [1e helft 20e eeuw] 1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Latijn. De circulaire van een onbekende instelling is onvolledig 

 

2.2.2.2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 

 
N.B. Voor de doop-, huwelijks- en begrafenisregisters, 1588-1798, 1806, 1807, 1821 en 1822 
zie bijlage 1. Van deze en de hierna vermelde doop-, vormings-, huwelijks- en 
overlijdensregisters zijn kopieën en klappers aanwezig in de studiezaal van de Archiefdienst. 
 

2.2.2.2.1. Doopsel 

 
 409 Aantekening betreffende de aantallen gedoopte jongens en meisjes van 22-09-

1795 t/m 22- 09-1796 
N.B. Latijn 

 
 384-389 Doopregisters, 1798-1908.  6 delen, 1 omslag en 2 stukken 

N.B. Latijn 
 384 1798-1813; en huwelijksregister, 1798-1812; met een aantekening betreffende 

de afwezigheid van een priester (zie doopregister: 27-10-1800); met 
chronogrammen (zie doopregister: 01-01- 1801, 05-05-1801, 30-08-1801; en 
zie huwelijksregister: 05-12-1801). Met een afgescheurde lijst van doopsels en 
huwelijken, 1805,  1 deel en 1 stuk 

 385 1813-1821; met een lijst van tussen 02-07-1813 en 03-08-1813 gedoopten. 
Met een lijst van doopsels van 14-07-1817 t/m 18-09-1817,  1 deel en stuk 

 386 1822-1835; met doop-, huwelijks- en overlijdensre gister, 1800-1803, [" 1835], 
 1 deel 

 387 1836-1856,  1 deel 
 388 1857-1908; met aantekeningen van de huwelijken van de gedoopten, [eind 19e 

eeuw, 1e helft 20e eeuw],  1 deel 
 389 1880-1898. Met bijlagen,  1 deel en 1 omslag 
 
 390 Stukken betreffende doopsels van afzonderlijke personen, 1857-1958; met 

hiaten.  1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Latijn, Duits en Frans 

 
 391 Machtigingen van het bisdom Roermond om personen te herdopen, die tot een 

andere godsdienst hebben behoord, en een akte van herdoop; met hiaten, 
1901-1949.  1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 
 441 Brief van de St. Josephparochie te Aken betreffende het uittreden van iemand 

uit de R.-K. kerk ter inschrijving in het doopregister van de parochie, 1960.  
N.B. Duits 

 

2.2.2.2.2. Eerste en plechtige kommunie en vormsel 

 
 392 Vormingsregister, 1825, 1827, 1831, 1835, 1842, 1850, 1856, 1862.  1 deel 



 
 411 Lijst van kommunikanten, 1837.  
 
 393 Vormingsregister, 1869, 1876, 1881, 1892, 1897, 1900, 1903, 1906, 1909, 

1912, 1915, 1917, 1920; met een aantekening dat de lijst van 1887 is 
zoekgeraakt.  1 deel 

 
 394 Register houdende:  

- inschrijving van kommunikanten tevens inschrijving in het broederschap van 
het Allerheiligste Sacrament des Altaars, 1888-1947;  
- inschrijving van degenen, die de plechtige kommunie hebben gedaan, 1912-
1947 1 deel 

 
 431 Register houdende inschrijving van kommunikanten, 1895-1897.  
 
 395 Lijsten van gevormden, 1904, 1905, 1950.  2 stukken 
 

2.2.2.2.3. Huwelijk 

 
 396 Stukken betreffende huwelijkse dispensaties; met hiaten, 1708-1796.  1 omslag 

N.B. Gedeeltelijk Latijn en Frans 
 
 397 Brief van de kapelaan D. Penners aan het bisdom Roermond betreffende een 

echtgenote, die haar echtgenoot heeft verlaten, 1790.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 398 Brieven van de pastoor D. Penners aan het bisdom Roermond betreffende zijn 

toestemming voor huwelijken van inwoners van andere parochies en het 
funktioneren van M. Pluijmaekers als vicaris, 1792, 1793.  2 stukken 
N.B. Latijn 

 
 46 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de huwelijkssluiting 

tussen de bruid T. Jongen en de bruidegom J.N. Boormans, die ook verloofd is 
met M.A. Moors, 1794.  
N.B. Latijn 

 
 409 Huwelijksregister, 1796.  

N.B. Latijn 
 
 384.() Huwelijksregisters, 1798-1812.  

N.B. Latijn 
 
 386.() Huwelijksregisters, 1800-1803, [" 1835].  

N.B. Latijn 
 
 399-402 Huwelijksregisters, 1812-1939.  
 399 1812-1835; met achteraan vier authentieke akten betreffende gemengde 

huwelijken, 1836, 1856, 1857, 1861,  
N.B. Drie akten in het Duits (schrift) 

 400 1837-1914,  
 401 1914-1924,  
 402 1924-1939; met alfabetische, niet-lexicografische naamindex,  
 
 82 Doormidden gescheurd authentiek uittreksel uit een in 1834 voor de gemeente 

Heerlen opgemaakte akte, houdende de huwelijkssluiting tussen de bruidegom 
H.J. Donners en de bruid M.M. Scheepers, 1834.  



 
 388 Aantekeningen van huwelijken, [eind 19e eeuw, 1e helft 20e eeuw].  
 
 403 Stukken betreffende huwelijkse dispensaties, 1894, 1900-1945. Met een brief 

van n.n. Verstegen betreffende het uittreden van L. Vrösch, [die in 1937 huwt 
met H.A. Hilberdink], uit de Algemene Ned. Mijnwerkersbond en zijn intrede in 
de Ned. R.-K. Mijnwerkersbond, 1937 1 pak 

 
 404 Stukken betreffende gemengde huwelijken en een huwelijk, waarvan de 

echtgenote eerst protestant en later R.-K. is, [1912 of 1913], 1914, 1931. 1 omslag 
N.B. Gedeeltelijk Duits 

 
 405 Stukken houdende meldingen van huwelijken elders, 1919-1963; met hiaten. 

Met een brief van de pastoor te Willemstad op Curacao genaamd L.G.A. 
Stegelsom betreffende het wangedrag van de kolonialen, 1923 1 omslag 

 
 406 Register houdende aantekeningen betreffende dispensaties van proklamaties 

vóór het huwelijk, 1929.  1 deel 
N.B. Latijn 

 
 407 Kantbeschikkingen van het bisdom Roermond inzake het verlenen van de 

sacramenten aan echtgenoten, die gescheiden van hun echtgenoten leven, 
1937, 1941, 1943.  1 omslag 

 

2.2.2.2.4. Begrafenis en gestichte kerkdiensten ter nagedachtenis van 
overledenen 

 
N.B. Zie ook: Schenkingen, erfstellingen en subsidies 
 
Begrafenis en gestichte kerkdiensten ter nagedachtenis van overledenen en voor overige 
intenties 
 
 441 Testament van M. Renckens, pastoor, houdende bepalingen voor zijn begrafenis 

en graf en houdende erfstellingen aan de parochie voor gestichte kerkdiensten, 
1684; met codicil, 1684; met goedkeuring van het bisdom Roermond, 1685. 
Afschriften, 1685.  
N.B. Gedeeltelijk Latijn 

 
 408 Brief van de pastoor D. Penners [aan het bisdom Roermond] betreffende het 

eigenmachtig begraven door hem van de priester J.J. Mager. Afschrift, 1793. 1 stuk 
N.B. Latijn. Zie nr. 376 

 
 409 Begraaf- en overlijdensregister 1795-1796;  

- met aantekening betreffende de aantallen gedoopte jongens en meisjes van 
22-09-1795 t/m 22-09- 1796.  
- huwelijksregister, 1796  
- met aantekening houdende uitleg van Latijnse termen, die in dit register 
worden gebruikt 1 deel 
N.B. Latijn 

 
 386 Overlijdensregisters, 1800-1803, [" 1835].  
 
 410-413 Overlijdensregisters, 1798-1924.  4 delen 

N.B. Latijn 
 410 1798-1826;  

- met achteraan een overlijdensregister van kinderen, 1817-1824;  



- met aantekeningen houdende een spreuk en chronogrammen; zie 01-01-1800 
en 01-01-1802  
- met aantekeningen, ook in de kantlijn, betreffende begrafenissen d.d. 29-08-
1800 en 01-09-1800, waarbij geen lijkbaar aanwezig was,  

 411 1827-1835;  
- met een lijst van kommunikanten, 1837;  
- redemptoristen in België F. Held betreffende de oprichting van een missiekruis, 
1834. Afschrift,  
N.B. Latijn 

 412 1836-1867,  
 413 1868-1924,  
 
 191-196 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888.  
 191 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 192 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 193 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 194 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 195 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 196 Stokregisters van ontvangsten, registers houdende inschrijving per stichting van 

rente- en pachtinkomsten uit stichtingen voor kerkdiensten, 1804-1888 
 
 414 Formulier van gestichte kerkdiensten met kolommen, waarin geldbedragen als 

vergoedingen voor de pastoor, koster en organist zijn vermeld. Koncept, [" 
1810].  1 stuk 

 
 415-417 Registers houdende inschrijving van het plaatsvinden van gestichte kerkdiensten 

met desbetreffende aantekeningen, 1839-1891.  2 delen en 1 omslag 
 415 1839-1862,  1 deel 

N.B. Duits (schrift) 
 416 1839-1888,  1 deel 

N.B. Duits (schrift) 
 417 1888-1891; met een klapper op de herdachte gestorvenen,  1 omslag 

N.B. Het register is beschadigd en de klapper is onvolledig 
 
 418 Lijst van gestichte kerkdiensten, [" 1870].  1 stuk 
 
 86 Register houdende inschrijving van gegevens betreffende stichtingen voor 

kerkdiensten; met achteraan een inhoudsopgave, 1886-1944.  
 
 419 Vergunningen van het bisdom Roermond betreffende het lezen van 

begrafenismissen aan het hoofdaltaar, 1888, 1895.  2 stukken 
N.B. Latijn 

 
 151 Staten van onroerende goederen met vermelding van daarop betrekking 

hebbende gestichte kerkdiensten, 1890.  
 
 420 Register houdende:  

- lijsten van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, [1892]; p. 1-18  
- lijst van gestichte jaardiensten en van andere gestichte diensten, [1892]; p. 
20, 21  
- lijst van gestichte leesmissen, 1892; p. 22  



- alfabetische index op de namen van de herdachte gestorvenen, vermeld op p. 
1-18, 20, 21, [1892]; p. 24-28  
- lijst van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, met aantekeningen van 
het plaatsvinden ervan, 1892, 1893; p. 30-52  
- lijst van gestichte diensten, [1892]; p. 54  
- staten van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, met aantekeningen 
voor 1899-1906 van het plaatsvinden ervan en met kolommen voor de 
vergoedingen van zielzorgers en lekenfunktionarissen; p. 56- 79  
- staat van gestichte diensten met aantekeningen van het plaatsvinden ervan, 
1899-1906; p. 80, 81  
- lijst van gestichte leesmissen, [1899]; p. 82, 83  
- lijst van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, met aantekeningen van 
het plaatsvinden ervan, 1905-1913; p. 85-109  
- lijst van gestichte diensten met aantekeningen, 1905, 1907, [1908-1916]; p. 
110, 111  
- lijsten van gestichte leesmissen met aantekeningen, 1905-1917; p. 113-115  
- staat van gestichte jaardiensten en overige diensten, met kolommen voor de 
vergoedingen van zielzorgers en lekenfunktionarissen, 1910; p. 119-123  
- staat van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, met aantekeningen 
van het plaatsvinden ervan, 1903- 1925; p. 127-150  
- lijsten van gestichte diensten met aantekeningen van het plaatsvinden ervan, 
1922-1936; p. 151-158  
- staat van gestichte jaardiensten, ingedeeld per maand, met aantekeningen 
van het plaatsvinden ervan, 1925- 1936; p. 158-182  
- lijst van gestichte leesmissen, 1928-1936; p. 183 met vooraan een 
inhoudsopgave t/m p. 52 1 deel 

 
 421 Stukken betreffende stichtingen voor kerkdiensten, waarvan de desbetreffende 

verplichtingen van de parochie worden gereduceerd, 1894, 1918, ["1940]. 1 omslag 
 

2.2.2.2.5. Overige zielzorg 

 
 422 Verordeningen van keizer Napoleon en het bisdom Luik betreffende geestelijke 

plechtigheden ter gelegenheid van de kroning van Napoleon tot keizer, 1804. 1 stuk 
N.B. Frans. Gedrukt 

 
 423 Stukken betreffende aflaten, 1722, 1830, 1834, 1844, 1866, 1889, 1900. 1 omslag en 4 cha

N.B. Latijn en Duits. De charters zijn opgeborgen in de charterverzameling 
onder de nrs. 36, 37, 38 en 39 

 
 424 Brieven voorgelegd aan kardinaal n.n. De Alsatia, aartsbisschop van Mechelen, 

betreffende de kwestie of bekeerde nakomelingen van ketters niet-regulier zijn, 
1735. Afschriften, [eind 18e, begin 19e eeuw].  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 42 Stukken betreffende het lezen van missen in kasteel Puth door de kanunnik J.L. 

Dehayme, 1784, 1786, 1788.  
N.B. Latijn en Frans 

 
 80 Stukken betreffende de toestemming van het bisdom Roermond aan de gravin 

van Asfeld om in de hoeve Molenberg door gevluchte Franse priesters missen te 
laten lezen, 1794.  
N.B. Frans en Latijn 

 
 425 Brief van de commissaris van het distrikt Maastricht betreffende de geestelijke 

plechtigheden ter nagedachtenis van de slag bij Waterloo, 1827.  1 stuk 



 
 426 Register van het aartsbroederschap van de Voortdurende Aanbidding van het H. 

Sacrament van de Eucharistie houdende:  
- beschikking van het bisdom Luik houdende toestemming voor de oprichting 
van het broederschap, 1827. Afschrift.  
- inschrijving van leden, die vanaf 1836 tevens de eerste kommunie hebben 
ontvangen, met in 1827- [1863] en 1868 per lid vermelde uren van aanbidding, 
1827, 1836-1887; met hiaten. Met bovengenoemde beschikking van het bisdom 
Luik en bijlagen, 1827, [2e helft 19e eeuw] 1 deel en 3 stukken 
N.B. Latijn 

 
 427 Register van het aartsbroederschap van het H. Scapulier van Onze-Lieve-Vrouw 

van de berg Carmel houdende:  
- pauselijk besluit houdende toelating tot het aartsbroederschap van het H. 
Scapulier te Rome, 1830. Afschrift.  
- reglement;  
- inschrijving van leden, [1830]-1878; met hiaten;  
- achteraan: aantekeningen betreffende de ritus bij de intree van nieuwe leden1 deel 
N.B. Latijn 

 
 103 Aantekening betreffende verlenging met twee jaar van het doen van belijdenis, 

[" 1830].  
N.B. Latijn 

 
 411 Brief van de superieur van de redemptoristen in België F. Held betreffende de 

oprichting van een missiekruis. Afschrift, 1834.  
N.B. Latijn 

 
 428 Register houdende:  

- leerlingenlijsten met studieresultaten en een Latijnse en een Griekse tekst, 
1844-1848; 1 deel 
N.B. Frans, Latijn en Grieks.  
- ledenlijsten van het broederschap van de St. Pieterspenning, [midden 19e 
eeuw]; achteraan: inschrijving van bestelde missen en financiële aantekeningen, 
1895 

 
 429 Vergunning van de orde van de karmelieten om scapulieren te zegenen en uit te 

delen aan de leden van het broederschap van het H. Scapulier van Onze-Lieve-
Vrouw van de berg Carmel, 1873.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 394 Register houdende inschrijving van kommunikanten tevens inschrijving in het 

broederschap van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, 1888-1947.  
 
 430 Vergunning van het bisdom Roermond betreffende het lezen van missen op 

feestdagen, 1893.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 431 Register houdende inschrijving van:  

- leden van de vereniging van de "Gedurige Aanbidding", ingedeeld per buurt of 
straat, 1893;  
- kommunikanten, 1895-1897;  
- leden van de vereniging van de H. Kindsheid, 1925-1935, 1937-1942;  
- leden van de H. Sacraments Erewacht, 1925 1 deel 

 
 432 Verordening van het bisdom Roermond betreffende de voertaal bij preken en 

godsdienstlessen. Afschrift, 1899.  1 stuk 



 
 433 Reglementen van het broederschap van het H. Scapulier van Onze-Lieve-Vrouw 

van de berg Carmel. Ook gedrukt, [2e helft 19e eeuw] 2 katernen en 1 omslag 
N.B. Duits en Latijn. Van de gedrukte reglementen zijn vijf exemplaren aanwezig 

 
 434 Gebed voor algemene vergeving van de zonden, [eind 19e eeuw] 1 stuk 

N.B. Latijn en Duits (schrift) 
 
 435 Verordening betreffende het met Pasen niet ter kommunie gaan. Uittreksel, 

[eind 19e eeuw] 1 stuk 
N.B. Duits (schrift) 

 
 83 Pauselijk besluit houdende toestemming aan baron A. de Fürstenberg om in 

Terworm een bidkapel op te richten, met bepalingen betreffende het gebruik 
ervan. Afschrift, 1903.  
N.B. Latijn 

 
 436 Onderhandse akte van oprichting van een missiekruis door de redemptorist A. 

Schepers, 1915.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 437 Beschikkingen van het bisdom Roermond betreffende het celebreren van missen 

en loven, alsmede de Paastijd, 1925, 1933.  3 stukken 
 
 438 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de inzegening door de 

deken P.P.J. Nicolaye van stukjes grond, die bij het kerkhof worden gevoegd, 
1928.  1 stuk 

 
 439 Kantbeschikking van het bisdom Roermond betreffende de inzegening door de 

deken P.P.J. Nicolaye van een nieuwe kapel in de Kneippinrichting te Heerlen, 
1930.  1 stuk 

 
 403 Brief van n.n. Verstegen betreffende het uittreden van L. Vrösch, [die in 1937 

huwt met H.A. Hilberdink], uit de Algemene Ned. Mijnwerkersbond en zijn 
intrede in de Ned. R.-K. Mijnwerkersbond, 1937.  

 
 440 Stukken betreffende het verzoek van het verbond van de Sloveense Katholieke 

St. Barbaraverenigingen in Limburg om inlichtingen over Joegoslaven of 
Slovenen in de parochie, 1952, 1953.  2 stukken 

 
 441 Brief van de St. Josephparochie te Aken betreffende het uittreden van iemand 

uit de R.-K. kerk ter inschrijving in het doopregister van de parochie, 1960. 1 stuk 
N.B. Duits 

 

2.3. Gedeponeerde archieven 

 

2.3.01. Archiefstuk van M. Renckens, pastoor, 1684-1685 

 
 442 Testament van M. Renckens, pastoor, houdende bepalingen voor zijn begrafenis 

en graf, houdende erfstellingen aan de parochie voor gestichte kerkdiensten en 
houdende erfstellingen aan andere R.-K. instellingen, aan de armen van Heerlen 
en aan afzonderlijke personen, 1684; met codicil, 1684; met goedkeuring van 
het bisdom Roermond, 1685. Afschriften, 1685 1 katern 
N.B. Gedeeltelijk Latijn 



 

2.3.02. Archieven van de families Fransen, Robroek, de firma Deutz- Robroek 
en J.M. Deutz-Robroek 

 
N.B. Zie nr. 173: Besluit van de fabrieksraad houdende de aanname van de erfenis van J.M. 
Deutz- Robroek, 1847. 
 
Archieven van de families Fransen, Robroek, de firma Deutz- Robroek en J.M. Deutz-Robroek, 
1693- 1847. 
 

2.3.02.1. Archief van de familie Fransen, 1693-1734 

 
 443 Akte van verkoop van een erfpacht door Herman Peters aan Joannes Fransen, 

1693. Afschrift; met een aantekening betreffende een verpachting door Frans 
Robroek en zijn zusters, [18e eeuw] 1 stuk 

 
 444 Akte van erfpacht ten behoeve van de chirurgijn Joannes Fransen en ten laste 

van de heer van St. Remy en Eursvelt, 1706. Afschrift; met aantekeningen 
betreffende de realisatie voor de schepenbank Heerlen en de verkoop van de 
erfpacht, 1706, [18e eeuw].  1 stuk 

 
 445 Onderhandse akte van verkoop van een erfpacht door Meerten Peters aan 

Willem Fransen, 1701; met aantekeningen betreffende de erfpacht, 1708, [18e 
eeuw] 1 stuk 

 
 446 Akten van toewijzing van het erfdeel van Sibilla Fransen uit de erfenis van 

Joannes Fransen en zijn echtgenote Sijbijlla Segels, 1734.  1 stuk 
 

2.3.02.2. Archief van de familie Robroek, 1753-1847 

 
 447 Onderhandse verhuurakte van een huis genaamd de Haen en een weide door 

Wilhelmus Robroek aan zijn broer Anthoon Robroek; met een aantekening 
betreffende erfpachten, 1753.  1 stuk 

 
 448 Akte van toewijzing van het erfdeel van Mattis Bour, 1756; met een aantekening 

betreffende de koop van dit erfdeel door Frans Robroek en zijn zuster, [2e helft 
18e eeuw]. Met gedeeltelijk afschrift 2 stukken 

 
 449 Akte van intree als geestelijke kinderen in de "Geraphischen Orden der Minderen 

Bruderen" te Kaijserswerth, bestemd voor Anthonius Josephus Robroek, zijn 
echtgenote Joanna Maria Josepha Robroek-de Ghistelle, hun kinderen en Anna 
Joanna Gilissen-de Ghistelle, 1770.  1 stuk 
N.B. Duits 

 
 450 Aantekeningen betreffende de ontvangsten van de pacht van de hof 

Benzenrade; met hiaten, 1786-1813.  1 stuk 
 
 458 Register van [Anthoon Robroek] houdende inschrijving op p. 7 en 13 van 

inkomsten uit een erfpacht, 1785, 1786; Met aantekeningen betreffende 
ontvangen geldsommen, 1785, 1786.  

 



 451 Akte van verkoop van een gedeelte van een huis en een stuk land aan de Weyen 
door Theodoor Bour aan Frans Anthoon Robroek en zijn zuster Maria Petronella 
Robroek. Authentiek afschrift, 1796.  1 stuk 

 
 452 Kwitantie van Frans Antoon Robroek voor een geldsom, die hij heeft geleend van 

Alexander Ritzerveld, prior, 1796.  1 stuk 
 
 453 Authentiek uittreksel uit het domeinenregister te Heerlen betreffende de 

Benzenraderhof, die belast is met een erfpacht ten gunste van de erfgenamen 
Robroek, 1808.  1 stuk 
N.B. Frans 

 
 454 Kwitanties van de gemeente Heerlen bestemd voor de erfgenamen van Frans 

Antoon Robroek betreffende grondbelasting, 1838, 1840-1846.  1 omslag 
 

2.3.02.3. Archief van de firma Deutz-Robroek, 1765-1847 

 
 455 Crediteurenboek. Met kwitanties, 1765-1838.  1 deel en 1 omslag 
 
 456 Crediteuren- en debiteurenboek. Met bijlagen en kwitanties, 1817-1847. 1 deel en 1 omslag 
 
 457 Staten betreffende vorderingen en betalingen voor stoffen, die door n.n. 

Termeer te Krefeld aan Franz Antoon Robroek zijn geleverd, 1820, 1822-1830. 2 stukken 
 

2.3.02.4. Archief van J.M. Deutz-Robroek, 1785-1847 

 
 458 Register van [Anthoon Robroek] en Joanna Maria Deutz-Robroek houdende:  

- inschrijving van huishoudelijke uitgaven en een adres, 1843-1845, 1847; p. 3  
- inschrijving van inkomsten uit een erfpacht, 1786-1841; met hiaten; p. 7, 8  
- inschrijving van inkomsten uit een erfpacht, 1785-1821; met hiaten; p. 13-15  
- inschrijving van huishoudelijke uitgaven; 1842-1847; p. 49 e.v.  
- inschrijving van bedragen per maand voor huishoudelijke uitgaven, 1842-
1846;  
- inschrijving van uitgaven, 1846;  
- inschrijving van [brandstofverbruik], 1847;  
- recept van een middel tegen jicht, [" 1847].  
- Met aantekeningen betreffende ontvangen geldsommen, 1785, 1786.  
- Met onderhandse akten van volmacht op n.n. Penners te Mergenrath ter 
invordering van erfpacht, 1847 1 deel en 3 stukken 

 
 459 Stukken betreffende geldleningen van Maria Theresia Schreinemacher-Habets en 

haar kinderen te Maastricht aan Joanna Maria Deutz-Robroek, 1831, 1834, 
1836-1843, 1845, 1846 1 omslag 

 
 460 Proces-verbaal van opmeting van stukken grond toebehorende aan Joanna Maria 

Deutz- Robroek, 1832.  1 stuk 
 
 461 Onderhandse akte van verkoop van een huis met toebehoren door Joanna Maria 

Deutz- Robroek aan de broers Jan Francis en Jan Willem Schreinemacher te 
Maastricht. Met afschrift, 1836.  2 stukken 

 
 462 Onderhandse akte van ruiling van gedeelten van huizen en daarbij horende 

erfdienstbaarheden tussen Joanna Maria Deutz-Robroek en de broers Jan Francis 
en Jan Willem Schreinemacher te Maastricht, 1837.  1 stuk 



 
 463 Kwitantie van Jan Francis Schreinemacher voor betaling door Joanna Maria 

Deutz-Robroek van kostgeld, geleverde goederen en registratierechten, 1837. 1 stuk 
 
 464 Faktuur van de advokaat n.n. Micheels bestemd voor Joanna Maria Deutz-

Robroek, 1838.  1 stuk 
N.B. Frans 

 
 465 Onderhandse akte van verkoop van een stuk akkerland door Joanna Maria 

Deutz-Robroek aan H. Cuijpers, 1838.  1 stuk 
 
 466 Aanslagbiljetten van de gemeente Heerlen, bestemd voor Joanna Maria Deutz-

Robroek, 1832, 1833, 1838-1845.  1 omslag 
 
 467 Onderhandse akte houdende verklaring van Jan Francis Schreinemacher 

betreffende de vereffening van een gedeelte van een schuld van Joanna Maria 
Deutz-Robroek aan de familie Schreinemacher tegen een lijfrente, die Jan 
Francis Schreinemacher aan Joanna Maria Deutz-Robroek verschuldigd is. 
Afschrift, 1839.  1 stuk 

 
 468 Akte van verkoop van twee stukken land door Joanna Maria Deutz-Robroek aan 

Maria Theresia Schreinemacher-Habets en haar dochters te Maastricht en akte 
van geldlening door de bovengenoemde koopsters aan de bovengenoemde 
verkoopster, 1839.  1 stuk 

 
 469 Aantekeningen [van Joanna Maria Deutz-Robroek] betreffende de afkoop van de 

pacht, die de erfgenamen van n.n. Rosenbaum aan haar verschuldigd zijn, 
[1839].  1 stuk 

 
 470 Brieven van T. Schreinemacher te Maastricht aan haar tante Joanna Maria 

Deutz-Robroek, 1839, 1841, 1845-1847.  1 omslag 
 
 471 Brief van Jan Francis Schreinemacher te Maastricht aan zijn tante Joanna Maria 

Deutz- Robroek, waarin hij voorstelt dat zij een gedeelte van zijn huis koopt 
tegen bepaalde voorwaarden, 1842.  1 stuk 
N.B. Frans 

 
 472 Onderhandse akte van attestatie van Joanna Maria Deutz-Robroek betreffende 

de lijfrente en andere geldsommen die Jan Francis Schreinemacher aan haar 
verschuldigd is. Afschrift, 1842.  1 stuk 

 
 473 Stukken betreffende de betaling van een lijfrente door L. van Oppen aan Joanna 

Maria Deutz-Robroek, 1842-1847.  1 omslag en 1 katern 
 
 474 Boedelinventaris van Joanna Maria Deutz-Robroek, 1843.  2 stukken 

N.B. In duplo 
 

2.3.03. Archiefstuk van A. Morees, pastoor, 1774 

 
 475 Besluit tot goedkeuring door het bisdom Roermond van het testament van A. 

Morees, pastoor, 1774.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 



2.3.04. Archivalia van J.C. van der Heyden, pastoor, 1787-1818 

 
 476 Vergunning van het bisdom Luik aan J.C. van der Heyden om drie jaar als 

pastoor in dit bisdom werkzaam te zijn, 1787; met vergunningen ter verlenging, 
1790, 1795 1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 477 Twee kwitanties van de priester P. Andreas en de frater Sylvanus, bestemd voor 

de priester van de St. Dionysiusparochie [te Nijswiller] J.C. van der Heyden voor 
door hem verrichte diensten, 1795, 1796.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 478 Akte van benoeming door het bisdom Luik van J.C. van der Heyden tot pastoor 

van Heerlen als opvolger van H. Cleven, 1818.  1 stuk 
N.B. Latijn 

 

2.3.05. Archivalia van D. Penners, pastoor, 1792-1808 

 
 479 ["Dagboek Penners"], register van D. Penners, pastoor, houdende:  

- aantekeningen betreffende wereldgeschiedenis en kerke- lijke en wereldlijke 
geschiedenis van Heerlen, dagboek, afschriften van brieven, uittreksels, 
chronogrammen, 1792-1803, 1816, 1817.  
- Zie ook de kaft; met ingeplakte gedrukte circulaires van het bisdom Luik, 
1797. Gedeeltelijk Frans.  
- met aantekeningen op de kaft betreffende de koop van dit register door J. 
Habets, [1878];  
- met aantekeningen van [J. Habets] op de kaft betreffen de D. Penners en de 
achternaam "Penners", [1878];  
- met aantekeningen [van J. Habets] op een ingeplakt blad ter scheiding van 
twee gedeelten van het register, [1878].  
- Met een circulaire van de regeringscommissaris te Luik, 1814.  
- Met een lijst [van J. Habets] van pastoors van Heerlen en met aantekeningen 
[van J. Habets] betreffende de kermissen en de kerkelijke geschiedenis van 
Heerlen, de hoeve Mussenbroeck en met aantekeningen van n.n. houdende 
spreuken, [2e helft 19e eeuw] 

 1 deel en 2 stukken 
N.B. Latijn, Frans, Duits en Nederlands. Literatuur: J. Habets en W. Goossens, Geschiedenis 
van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bis dommen, die het in deze gewesten zijn 
voorafgegaan, Roermond 1875-1927 dl. IV, p. 12-33 
 
 480 Stukken betreffende een katechismus, die D. Penners, pastoor, heeft 

geschreven, 1795.  1 omslag 
N.B. Latijn en Frans 

 
 481 Kwitantie afgegeven door een kerkmeester van de parochie voor de betaling 

i.v.m. een schuldvordering tot laste van D. Penners, oud-pastoor, 1807.  1 stuk 
 

2.3.06. Archivalia van de schoolkommissie, [" 1835]-1889 

 
 482 Verzoekschrift aan de provincie Limburg betreffende het onderwijzen van het 

Hoogduits als neventaal op de gemeentescholen van Heerlen. Minuut, [" 1835]. 1 stuk 
 



 483 Brieven van de gemeente Heerlen betreffende het ontslag van Mr. A. Lemmens 
als en de benoeming van P. Widdershoven tot lid van de schoolkommissie, 1889. 
 2 stukken 

 

2.3.07. Archivalia van het kerkkoor St. Caecilia, 1848-1851 

 
 484 Reglement, 1848.  1 stuk 
 
 485 Register houdende:  

- inschrijving van leden, 1848, 1849;  
- notulen van ballotagevergaderingen, 1848-1851 1 katern 

 

2.3.08. Archieven van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo 

 
Archieven van de vereniging van de H. Vincentius van Paulo, conferentie van de H. Pancratius, 
1861- 1956. 
 

2.3.08.1. Archief van de vereniging, 1861-1956 

 
 486 Dagboek, 1861-1885; met rekeningen 1865-1885 1 deel 
 
 487-494 Rekeningen. Met bijlagen, 1876-1884.  3 omslagen en 12 stukken 
 487 1876-1877. Met bijlage,  2 stukken 
 488 1877-1878. Met bijlagen,  3 stukken 
 489 1878-1879,  2 stukken 
 490 1879-1880,  1 omslag 
 491 1880-1881,  1 omslag 
 492 1881-1882. Met bijlage,  1 omslag 
 493 1882-1883,  2 stukken 
 494 1883-1884. Met bijlage,  3 stukken 
 
 495 Boekingsbescheiden en stukken houdende financiële aantekeningen, 1876, 

1882, 1884, 1893, 1903.  1 omslag 
 
 496 Staat van onroerende goederen, die C. Spijkers heeft geerfd. In tweevoud, [2e 

helft 19e eeuw] 2 stukken 
 
 497 Ledenlijst, [2e helft 19e eeuw] 1 stuk 
 
 498-501 Rekeningen 1913-1914, 1915-1916, 1916-1917 en 1918-1919; met een 

historisch verslag, notulen en een jaarverslag 4 stukken 
 498 1913-1914; met een historisch verslag over de vereniging,  
 499 1915-1916; met een koncept van de notulen van de algemene vergadering van 

1916,  
 500 1916-1917; met een koncept van de notulen van de algemene vergadering van 

1917,  
 501 1918-1919; met het jaarverslag van 1919. Koncept,  
 
 502-511 Notulen 1913-1926, [1927], 1930-1956; met annexen 9 delen en 1 omslag 
 502 1913-1920; met het jaarverslag en de rekening van 1920, het jaarverslag van 

1921 en een lijst van ereleden,  1 deel 



 503 1919-1920; met een ledenlijst van de vereniging en het liefdewerk voor 
kinderbescherming en met een lijst van archiefstukken van de laatstgenoemde 
vereniging,  1 deel 

 504 1920-1921,  1 deel 
 505 1922-1926,  1 deel 
 506 [1921 of 1927], 1922-1924. (Algemene vergaderingen); met jaarverslagen 

1922, 1923 en verslagen van een eucharistie en een eucharistisch wereld 
kongres te Amsterdam,  1 omslag 

 507 1930-1934,  1 deel 
 508 1934-1939,  1 deel 
 509 1939-1950,  1 deel 
 510 1950-1953,  1 deel 
 511 1953-1956,  1 deel 
 
 512 Register houdende staten betreffende de aanwezigheid van de leden op 

vergaderingen, de afgedragen opbrengsten van kollekten en de besproken 
onderwerpen, met een ledenlijst van de bijzondere raad, 1949-1955.  1 katern 

 

2.3.08.2. Archief van de kommissie schoolvoeding, 1943-1945 

 
 513 Rekeningen; met financiële aantekeningen, 1943-1944.  3 stukken 
 
 514 Rekening. Afschrift. Met bijlagen, 1945.  1 omslag 
 
 515 Kasboek. Met achteraan een rekening van mei 1944 betreffende klompen, 1943-

1945.  1 deel 
 
 516 Bankboek, 1943-1945.  1 deel 
 
 517 Staat houdende gegevens over de uitreiking van voeding op scholen, [1943 of 

1944].  1 stuk 
 
 518 Register houdende afleveringsadministratie van voeding per school in de 

gemeente Heerlen, met rekeningcourantkaarten, 1943, 1944.  1 kaartsysteem 
N.B. In de nummering per school zitten hiaten 

 

2.3.09. Archivalia van de vereniging van de H. Kindsheid, 1886- 1942 

 
 519 Register houdende:  

- inschrijving van leden, 1886-[1924]; met hiaten;  
- staten, lijsten en aantekeningen betreffende inkomsten, ook van andere 
parochies, uitgaven en afdrachten, 1892- 1924. Met bijlage 1 deel en 1 stuk 

 
 520 Ingekomen circulaires. Gedrukt, 1893, 1896, [" 1900].  3 stukken 

N.B. Latijn en Duits 
 
 431 Register houdende inschrijving van leden, 1925-1935, 1937-1942.  
 

2.3.10. Archiefstuk van het patronaat, 1910-1946 

 
 521 Dagboek, 1910-1946.  1 deel 
 



2.3.11. Archiefstuk van de weldadigheidsvereniging St. Elisabeth, 1913-1915 

 
 522 Register houdende kasboeken, inschrijving van ingekochte en uitgegeven 

goederen, ledenlijsten, inschrijving van bedelingen (ook achteraan), staat van 
wijken en aldaar werkende leden, dagboeken per wijk, crediteurenboek, 
rekening; met inhoudsopgave, 1914, 1913-1915.  1 deel 

 

2.3.12. Archivalia van P.P.J. Nicolaye, pastoor-deken, 1924-1933 

 
 523 Akte houdende verlening aan P.P.J. Nicolaye van een onderscheiding van het 

Duitse Rode Kruis, 1924.  1 stuk 
N.B. Duits 

 
 524 Koninklijk Besluit houdende benoeming van P.P.J. Nicolaye tot officier in de orde 

van Oranje-Nassau. Authentiek afschrift, 1927.  1 stuk 
 
 525 Koninklijk Besluit houdende toestemming aan P.P.J. Nicolaye tot het aannemen 

van de onderscheiding van officier in de orde van Polonia Restituta. Authentiek 
afschrift, 1929.  1 stuk 

 
 526 Akte houdende verlening aan P.P.J. Nicolaye van de Joegoslavische koninklijke 

onderscheiding van de H. Sava, 1931.  1 stuk 
N.B. [Servisch] 

 
 527 Akte houdende verlening aan P.P.J. Nicolaye van de rang van officier van de 

orde van de kroon van Italië, met bijbehorende brieven, 1932, 1933.  3 stukken 
N.B. Gedeeltelijk Italiaans 

 

2.3.13. Archief van het fonds voor de bouw van een Mariakapel later 
Vredeskapel, 1941-1961 

 
 528 Besluit van de gemeenteraad van Heerlen betreffende de bouw van een 

Vredeskerk aan het Raadhuisplein. Afschrift, 1941.  1 stuk 
 
 529 Bankafschriften en stukken betreffende een effektenrekening; met bijlagen, 

1944- 1959.  1 pak 
 
 530 Stukken betreffende het beheer van het fonds, 1945, 1948, 1951.  1 omslag 
 
 531 Bouwtekeningen van een Vredeskapel aan het Tempsplein en aan de 

[Akerstraat], [midden 20e eeuw], 1956, 1960, 1961 1 omslag 
 
 532 Stukken betreffende verstrekte geldleningen, 1954, 1958.  1 omslag 
 
 533 Brief van het bisdom Roermond betreffende de bouw van een Vredeskapel, 

1957.  1 stuk 
 
 534 Bedankbrieven aan de direkties van de Oranje Nassau Mijnen en de 

Staatsmijnen voor hun giften. Doorslagen, 1959.  2 stukken 
 

2.3.14. Archivalia van het praesidium Onze-Lieve-Vrouw van de berg Carmel 

 



Archivalia van het praesidium Onze-Lieve-Vrouw van de berg Carmel, later praesidium Moeder 
van Goede Raad (lekenapostolaat), 1943-1965. 
 
 535-540 Notulen; met notulen van curiavergaderingen van het distrikt [Heerlen]. Met 

bijlage, 1943-1946, 1954-1965.  6 delen en 1 stuk 
 535 1943-1946; met achteraan twee ingeplakte foto's [van leden],  1 deel 
 536 1954-1956,  1 deel 
 537 1956-1958,  1 deel 
 538 1958-1960,  1 deel 
 539 1960-1962. Met bijlage,  1 deel en 1 stuk 
 540 1962-1965,  1 deel 
 

2.4. Stukken waarvan het verband met de archieven niet blijkt 

 
 541 Register van T. Moenen, [landbouwer], houdende inschrijving van inkomsten en 

uitgaven, houdende debiteuren- en crediteurenadministratie, houdende 
aantekeningen betreffende transporten, erfenissen en geboorten van zijn 
kinderen en houdende op de kaft een aantekening van een spreuk. Met bijlagen, 
1633-1665.  1 deel en 1 omslag 

 
 542 Authentiek uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente 

Heerlen houdende het bericht van overlijden d.d. 19-05-1833 van J.S. Meens, 
1834 1 stuk 

 
 543 Akte van vernieuwing van een hypotheek ten gunste van E. Dedden als 

universeel erfgenaam van C. Jansen en ten laste van M.A. Küpper-Hendriks en 
haar kinderen te Aken. Afschrift, 1875.  1 stuk 
N.B. Duits (schrift) 

 

2.5. Dokumentatie 

 
 101 Perkamenten kaft met Middeleeuwse Latijnse tekst en muziek 
 
 541 Aantekening houdende een spreuk, [midden 17e eeuw].  
 
 479 ["Dagboek Penners"], register van D. Penners, pastoor, houdende:  

- aantekeningen betreffende wereldgeschiedenis en kerkelijke en wereldlijke 
geschiedenis van Heerlen, dagboek, afschriften van brieven, uittreksels, 
chronogrammen, 1792-1803, 1816, 1817. Zie ook de kaft.  
- met ingeplakte gedrukte circulaires van het bisdom Luik, 1797; Gedeeltelijk 
Frans.  
- met aantekeningen op de kaft betreffende de koop van dit register door J. 
Habets, [1878];  
- met aantekeningen van [J. Habets] op de kaft betreffen de D. Penners en de 
achternaam "Penners", [1878];  
- met aantekeningen [van J. Habets] op een ingeplakt blad ter scheiding van 
twee gedeelten van het register, [1878].  
- Met een circulaire van de regeringscommissaris te Luik, 1814  
- Met een lijst [van J. Habets] van pastoors van Heerlen, en met aantekeningen 
[van J. Habets] betreffende de kermissen, de kerkelijke geschiedenis van 
Heerlen, de hoeve Mussenbroeck en met aantekeningen van n.n. houdende 
spreuken, [2e helft 19e eeuw]. Latijn, Frans, Duits en Nederlands. Literatuur: J. 
Habets en W. Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond 



en van de bis dommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, Roermond 
1875-1927 dl. IV, p. 12-33 

 
 376 Aantekening [van de pastoor D. Penners] houdende een spreuk, [1794].  

N.B. Latijn 
 
 410 Aantekeningen betreffende de levensduur van de mens en houdende een spreuk 

en chronogrammen, 1798, 1800, 1802.  
N.B. Duits en Latijn. Zie overlijdensregister: vooraan, 01-01-1800 en 01-01-
1802 

 
 377 Perkamenten kaft met Hebreeuwse teksten, [18e eeuw].  
 
 544 Aantekening betreffende theses d.d. 04-08-1690 van de Franse clerus 

aangaande de autoriteit van de paus, [2e helft 18e eeuw].  1 stuk 
N.B. Latijn 

 
 384 Chronogrammen, 1801.  

N.B. Latijn. Zie doopregister: 01-01-1801, 05-05-1801, 30-08-1801; en zie 
huwelijksregister: 05-12-1801 

 
 368 Relatio rerum memorabilium, register houdende beschrijving van 

gebeurtenissen, geschiedschrijving, kranten- en tijdschriftartikelen, circulaires 
en bidprentjes. Afdrukken, 1863-1953.  
N.B. Het origineel is nog in bezit van de parochie 

 
 545 Krantenartikel betreffende de openbare verpachting van stukken land door het 

kerkbestuur, 1890.  1 stuk 
 
 546 Statuten van de vereniging "Klein Rolduc" te Kerkrade, opgericht voor de 

stichting van een school ter voorbereiding op het hoger en middelbaar 
onderwijs. Gedrukt, 1898.  1 stuk 

 
 547 Register en stukken houdende geschiedschrijving van de parochie, [19e eeuw]. 1 deel en 3 s

N.B. Duits (schrift) 
 
 548 Register houdende aantekeningen, overgenomen uit archiefbescheiden ten 

behoeve van de geschiedschrijving van de parochie, [19e eeuw].  1 katern 
N.B. Latijn en Duits (schrift) 

 
 405 Brief van de pastoor te Willemstad op Curacao genaamd L.G.A. Stegelsom 

betreffende het wangedrag van de kolonialen, 1923.  
 
 549 Register houdende een transcriptie van de eerste 71 bladzijden van het 

"Rechenbuch von der Kirchen von Herlo", met verklarende aantekeningen. 
Getypt. Met aantekeningen betreffende gegevens vermeld op blz. 70 e.v, 1926. 1 katern en 
N.B. Zie nr. 376 

 
 535 Foto's [van leden van het praesidium Onze-Lieve-Vrouw van de berg Carmel 

(lekenapostolaat)], " 1945.  
 
 550 Historische aantekeningen betreffende het kerkgebouw en voorwerpen in de 

kerk. Getypt, [1e helft 20e eeuw].  1 stuk 
 
 551 Plattegrond van de omgeving van de kerk met hoogtegetallen, 1964.  1 stuk 
 



3. Bijlage 1: Inventaris van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de 
parochie 1588-1822 

 
Bewerking van een gedeelte van de Inventaris van de doop-, huwelijks- en 
overlijdensregisters van Heerlen 1588-1822 (Inventaris 1.2b. 1 van de Archiefdienst van de 
gemeente Heerlen ). 
 
 1 Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, 1588-1620, houdende:  

- doopsels, 1588-1620; p. 2-124  
- doopsels, 1616; p. 148  
- huwelijken, 1588-1617; p. 2, 126-149  
- overlijdens, 1598; p. 3  
- overlijdens, 1600-1602; p. 156  
- overlijdens, 1602-1620; p. 134-151  
- met financiële aantekeningen, [eind 16e, begin 17e eeuw]; p. 2, 152-155  
- met een lijst van kerkelijke feestdagen, [eind 16e, begin 17e eeuw]. p. 152-
153  
- met geschiedkundige aantekeningen, 1606, 1610, 1612, 1613; p. 154 1 deel 
N.B. De doopsels en huwelijken van 1602-1617 zijn door een geregistreerd 

 
 2-7 Doopregisters, 1620-1798.  6 delen 
 2 1620-1639,  1 deel 

N.B. De doopsels van 1636-1638 zijn niet chronologisch ingeschreven 
 3 1639-1685; met op p. 163 een aantekening van de pas toor M. Renckens 

betreffende een aflaat, [midden 17e eeuw],  1 deel 
N.B. Op p. 50 en p. 54 zijn doopsels van 1652 en 1653 twee maal vermeld 

 4 1684-1719,  1 deel 
 5 1720-1748,  1 deel 
 6 1749-1787,  1 deel 
 7 1787-1797; p. 1-166  

- met een doopextrakt, 1792; p. 166 met doopsels van kinderen, die in Heerlen 
zijn ge boren maar elders zijn gedoopt, 1792-1798. p. 168- 171,  1 deel 

 
 8-9 Huwelijksregisters; met hiaten, 1640-1798.  2 delen 
 8 1640-1657; p. 2-14  

1664-1688; p. 14-30  
1700-1751. p. 31-91,  1 deel 

 9 1749-1798; met op p. 2 een vers op het huwelijk,  1 deel 
 
 10-12 Overlijdensregisters, 1656-1798.  3 delen 
 10 1656-1750; p. 2-81  

- met financiële aantekeningen, 1681; p. 82  
- met overlijdensakten van kinderen, 1747. p. 83, 84,  1 deel 

 11 1749-1793,  1 deel 
 12 1792-1798,  1 deel 
 
 20-23 Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters. Afschriften, 1806, 1807, 1821, 1822. 3 delen en 1
 20 1806,  1 katern 
 21 1807,  1 deel 
 22 1821,  1 deel 
 23 1822,  1 deel 


