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1 Inleiding 
 
Een kort overzicht.  
Over de stichting van de parochie Bingelrade is niet veel bekend. Volgens de brochure "50 jaaar 
parochiekerk Bingelrade" zou een aanwijzing van het bestaan van de parochie als zodanig te vinden zijn in 
het bestaan van een pastoor Arnoldus Breuxken, die stierf in 1522. Voor die periode zouden de inwoners 
van Bingelrade bediende worden vanuit Hillensberg, Gangelt en Doenrade. 
Door een gebrek aan archiefmateriaal in het algemeen, doch in het bijzonder in de periode van vóór 1800 is 
er ook vrij weinig bekend over deze periode. De in dit archief oudste aantekening aangaande de parochie 
dateert van 1685 waarin de bisschop van Roermond in een visitatie constateert dat de inkomsten uit 
pachten ten behoeve van de parochie te laag zijn. Een vorm van armlastigheid die zich rond 1800, met de 
confiscatie van kerkelijke goederen, verergerde. Gedurende vrijwel de gehele 19e eeuw werd er aan 
onderhoud, uitbreiding of restauratie niets gedaan, met uitzondering van een reparatie aan de toren in 1882 
en  een grote opknapbeurt in 1882 aan het kerkgebouw. 
Rond 1685 werd er bij het kasteel van Raath een kapel gebouwd, hierin werden door de week de missen 
gelezen. in 1751 werden zowel kapel als kasteel door de vlammen verteerd, waarna beiden weer spoedig 
werden opgebouwd. In 1837 werd de kapel uitgebouwd, en groeide uit tot een ware (rectoraats)kerk, vanaf 
dat moment mocht er ook de zondagse Heilige Mis gelezen worden. Maar ook deze kerk bleek snel te klein 
en er werd in 1871 al een bouwvallige staat aan toegekend. In 1873 werd er wederom een nieuwe kerk te 
Raath gebouwd. 
De toestand zou in 1933 met de komst van Pastoor Jos. Gorissen veranderen. De oude kerk te Bingelrade 
voldeed niet meer aan de eisen van die tijd, zij was te klein, lag niet centraal in de parochie en was 
vervallen. En alhoewel de kerk te Raath redelijk nieuw was, werd, mede door een decentrale ligging ervan, 
gekozen tot volledige nieuwbouw.  
 
Dit leidde tot nogal wat weerstand in de gemeente, hiervan vinden we mooie bewijzen terug onder inv. nr. 
24 in dit parochiearchief. Al die weerstand ten spijt, er kwam een volledige nieuwe kerk in 1935. Beide oude 
kerken werden afgebroken, sommige materialen werden hergebruikt in de nieuwbouw, waarmee de kosten 
van de nieuwbouw werden beperkt tot Fl 51.000,- De nieuwe kerk wordt op 25 december 1935 voor de 
eerste maal in gebruik genomen. Direct na de resterende werkzaamheden aan de kerk waren afgerond 
werd een gestart met de nieuwbouw van een pastorie nabij de nieuwe kerk, daar renovatie van beide oude 
pastorieën te duur zou worden. Deze pastorieën zijn overigens niet afgebroken maar momenteel in gebruik 
als particuliere woonhuizen. 
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2 Verantwoording van de inventarisatie 
 
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. Rond 1980 wordt het archief, dat verre 
van compleet is in beheer overgebracht naar het Stadsarchief Heerlen waarna vrij snel een grofmazige 
plaatsingslijst opgemaakt wordt wat gedurende lange tijd de enige toegang vormt tot dit archief. Deze mate 
van ontsluiting blijkt echter onvoldoende te zijn, de omschrijvingen gegeven in de plaatsingslijsten zijn niet 
overeenkomstig wat de inhoud van de stukken daadwerkelijk omvatten. 
Bij inventarisatie is gebleken dat er grote hiaten in het archief zijn. Zo zijn er hiaten in de aanwezigheid van 
de notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, begrotingen en rekeningen van de parochie worden 
op een enkel jaar niet aangetroffen en ook van de boekhouding is niets aangetroffen. Ook in de te 
verwachtte administratieve neerslag van de verdere taakuitoefening van het archief mag blijken dat er veel 
archief in de loop der tijd verloren is gegaan. Het feit dat diegene belast met de archiefzorg weinig verstand 
had van zaken blijkt in de vorming van de 19e eeuwse banden. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw,  zijn losse 
oude papieren die in het archief zaten in een aantal banden bijeen gebonden zonder dat hieraan enige 
verband is gegeven. De stukken zijn in de banden niet chronologisch of zaaksgewijs geordend en ook is er 
geen sprake geweest van enige verwijdering van daartoe in aanmerking komende stukken. Bij deze 
inventarisatie zijn de individuele stukken in de banden als zodanig te beschrijven wanneer deze niet zouden 
zijn gebonden tot een band en dan enkel wanneer een individuele beschrijving op zijn plaats zou zijn. De in 
principe voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden in de band, zijn aldus niet beschreven. 
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3 Inventaris 
 

1 Archief van de pastoor 

 

Geestelijkheid 

 
 1 Extract uit de rol van de schepenbank Brunssum inzake de aanstelling van 

Nicolaes Authaer als pastoor van Bingenraedt, 1689, 22 juni.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 11 

 
 1 Besluit van de prefectuur van het departement van de Nedermaas, inzake de 

benoeming van de bedienaar van de succursale kerk te Bingelraede, 1807, 18 
oktober .  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 67 

 

Sacramentstoediening, overlijdensregistratie en parochiestatistiek 

 
 2 Register houdende inschrijvingen van dopen (1764 - 1805, 1821 - 1839), 

huwelijken( 1804 - 1819) en overlijdens (1794 - 1797, 1801 - 1820, 1822 - 1839), 
1764 - 1839.  1 deel 
N.B. De inschrijvingen staan niet volledig chronologisch achter elkaar opgetekend en blijken in 
sommige gevallen afschriften te zijn van andere registers. 

 
 3 Register houdende inschrijvingen van dopen, huwelijken en overlijdens, 1779.  1 deel 
 
 4 Register houdende inschrijvingen van dopen, huwelijken en overlijdens, 1840 - 

1899.  1 deel 
 
 1 Akte houdende bisschoppelijke dispensatie ten behoeve van het huwelijk tussen 

Joannis Leonardi Zuijlen en Anne Maria Birgitta Smeets, 1725, juni.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 62 

 
 1 Staat houdende een opgaaf van parochianen, 1831.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 31 
 
 5 Stukken betreffende de herdoop onder voorwaarden, 1911 - 1938.  1 stuk 
 
 1 Extract uit het register van overlijdens van de gemeente Bingelrade van Maria 

Jacoba Ververs, , 1835, augustus 28.  2 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 38 en 39, in 
duplo 

 
 6 Stukken betreffende bisschoppelijke dispensaties voor te sluiten huwelijken te 

Bingelrade, 1905 - 1936.  1 omslag 
 
 7 Staten houdende statistische opgaven inzake de toestand der 

geloofsgemeenschap, 1933 - 1937.  1 omslag 
 

Overige taken en werkzaamheden 

 
 8 Akte's en afschriften van aktes houdende verklaringen van het toekennen van 

volle aflaten aan de parochianen van Bingelrade, 1608 - 1899.  1 omslag 
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 9 Band houdende diverse circulaires van het bisdom Luik voornamelijk vasten- en 
andere herderlijke brieven, 1825 - 1840.  1 band 
N.B. Band getiteld "III Schrijven van Bisschoppen van België en andere Prelaten" 

 
 10 Circulaires van het bisdom Luik en Roermond, vnl vasten- en herderlijke brieven, 

1830 - 1852.  1 band 
N.B. Oud kenmerk "VIII. Schrijvens van Bommel" 

 
 11 Circulaires van de bisschop van Roermond, vnl vasten- en herderlijke brieven, 

1841-1885.  1 band 
N.B. Oud kenmerk "X. Schrijvens Paredis" 

 
 12 Circulaires van de bisschop van Roermond, vnl vasten- en herderlijke brieven, 

1853-1899.  1 band 
N.B. Oud kenmerk "IX. Schrijvens Boermans" 

 
 1 Aantekeningen van liturgie inzake godsdienstig leven, 1851.  1 katern 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 23 
 
 1 Akte houdende verklaring van authenticiteit van het relikwie van St. Lambertus, 

1871, 20 november.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 30 

 
 13 Stuk houdende het verzoek tot een inwijding van een nieuwe kruiswegstatie , 

1913, 30 september.  1 stuk 
 
 14 Notities aangaande parochiegeschiedenis met in één der katernen opgenomen 

enkele afschriften van diverse archiefbescheiden., ca. 1920.  1 omslag 
 

2 Archief van het Kerkbestuur 

 

I Stukken van algemene aard 

 
 15-17 Registers houdende notulen der vergaderingen van het kerkbestuur, 1825 - 1990.  3 delen 

 15 1825, 29 augustus - 1851, 18 mei 1 deel 
 16 1862 - 1935, december 8 1 deel 
 17 1936, 16 februari - 1980, 9 januari 1 deel 

 
 1 Notulen der vergadering van de kerkfabriek, 1862, april 1.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 82 
 
 1 Notulen der vergadering van de kerkfabriek, 1863, januari..  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 83 
 

II Stukken van bijzondere aard 

 

A Samenstelling van het bestuur 

 
 18 Register houdende verslagen van de vergaderingen van het kerkbestuur 

aangaande verkiezingen van bestuursleden en kerkmeesters, 1821- 1895.  1 deel 
N.B. Met roosters van aftreden 

 
 19 Stukken betreffende voordrachten, verkiezingen en aftreden van leden van het 

kerkbestuur, 1889 - 1946.  1 omslag 
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B Vermogen 

 

1 Gebouwen en inboedel 

 

Kerkgebouw 

 
 1 Proces-verbaal van de Bisschop van Roermond inzake zijn visitatie aan de 

parochie, 1685, 18 mei.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 75 

 
 1 Besluit van de raad der kerkfabriek inzake een te bouwen trap komend van de 

burgemeesterswoning uitkomend op de trap naar de opzaal van de kerk, 1873, 
oktober.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 26 

 
 1 Stukken betreffende de verbouwing van de kerktoren, 1878 - 1886.  4 stukken 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio's 34 - 37 
 
 20 Verzekeringspolissen van onroerende en roerende goederen, 1882, 1936.  1 omslag 
 
 1 Begroting van de werkzaamheden aan de verbouwing van het kerkgebouw en 

pastorie, 1897.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 69 

 
 21 Stukken betreffende de aanschaf van o.a. altaarkruizen, kandelaars, een vierstel, 

een wierookvat en een gebrandschilder raam, 1911 - 1943.  1 omslag 
 
 22 Schrijven van de familie van de Weyer inzake de ruiling van enkele percelen grond 

ten behoeve van de bouw van een nieuw kerkgebouw, 1934, 24 februari.  1 stuk 
 
 23 Bestek en stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een nieuw 

kerkgebouw, 1934 - 1935.  1 omslag 
 
 24 Stukken betreffende bezwaren van parochianen tegen de nieuwbouw van een 

kerkgebouw, [1935].  1 omslag 
 
 25 Stukken betreffende de aankoop van een nieuwe klokkestoel met drie klokken, 

1934 - 1935.  1 omslag 
 
 26 Stukken betreffende de financiering en subsidiëring van de bouw van een nieuw 

kerkgebouw, 1934 - 1936.  
 
 27 Stukken betreffende de oplevering van het nieuwe kerkgebouw en afbraak van het 

oude kerkgebouw, 1938.  2 stukken 
 

Pastorie 

 
 1 Akte van de verkoop van roerende goederen uit het pastoriehuis te Bingenraed, 

1723, 23 december..  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 66 

 
 1 Akte van attestatie van de gezworen landmeter G. Klinckenbergh inzake de 

grensafbakening tussen de pastorie van Bingelrade en den hoff Wijgelder, 1781, 
december.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 65 
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 28 Tekeningen van een ontwerp van een nieuw tuinhek ten behoeve van de pastorie, 
ca. 1930.  2 stukken 

 

Kapel , later rectoraatskerk te Raath 

 
 1 Staat van inkomsten uit verschillende renten van de kapel te Raath, 1712.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 86 en 87 
 
 29 Register van inkomsten uit de kapel te Raath, 1736 - 1780.  1 deel 

N.B. Met achterin alfabetische opgave 
 
 30 Brief van pastoor W. Vermeulen aan de bisschop van Luik inzake de toestand van 

de kapel te Raath, 1808, 11 januari.  1 stuk 
 
 1 Akte van obligatie ten laste van Jan Hendrik Goffin ten behoeve van het beneficie 

van de kapel te Raath, 1832, 5 april.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 88 

 
 31 Stukken betreffende reparaties aan de kapel, 1858, 1872.  2 stukken 
 
 1 Schrijven van dhr. Kamps, rector aan de kapel te Raath inzake de 

onderhoudskosten van die kapel, 1863, 30 maart.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 27 

 

Begraafplaats 

 
 32 Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van de begraafplaats aan het 

gemeentebestuur van Bingelrade ten behoeve van de inrichting van een algemene 
begraafplaats, 1872.  1 omslag 

 
 1 Akte van verkoop van een plek op de begraafplaats aan de weduwe van Frans 

Isidoor Janssen, rentenierster te Raath , 1897, 13 januari.  1 deel 
 

Andere gebouwen 

 
 1 Schrijven van de burgemeester van Bingelrade inzake de verpachting van huis en 

tuin te Raath door de raad van de kerkfabriek van Bingelrade, 1839.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 25 

 

Inboedel 

 
 33 Stukken betreffende werkzaamheden aan het kerkorgel, 1911 - 1940.  1 omslag 
 

2 Fundaties en stichtingen 

 
 1 Band houdende diverse ingekomen stukken, akten van fundaties en stichtingen, 

testamenten, kasstukken, parochiestatistiek, akten van overlijdens, akten van 
geldleningen, genealogische aantekeningen over de familie Dreessen, begroting 
1840 en renten van de kapel te Raath, 1680 - 1895.  1 band 
N.B. De individuele stukken in deze band zijn in de inventaris opgenomen als afzonderlijke 
beschrijvingen doch onder één en hetzelfde inventaris nummer. 
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 34 Akte houdende een fundatie van een stichting van een jaargetijde ten behoeve 
van Gerard Duijckers, drossaerd van het graafschap Amstenraet, in huwelijk met 
Anna Judith Timmers, 1700.  1 katern 

 
 1 Akte verleden voor de schepenbank van Amstenraedt waarin Gerardus Duijcker 

en Anna Judith Timmers een kapitaal beschikbaar stellen ter fundatie van enige 
missen, 1700.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 79 

 
 35 Stukken betreffende de fundatie van een vroegmis door Petrus Vijgen gehuwd met 

Cornelia Lijssen, 1715 - 1721.  1 stuk 
 
 36 Register houdende inschrijvingen van o.a. fundaties en stichtingen, tevens 

memoriaal van beneficiën van de kapel te Raath, 1743 - 1917.  1 deel 
N.B. Register bevat eveneens afschrift van de stichtingsakte, parochiestatistiek en is parochiekroniek 
over de periode 1907 - 1933. 

 
 37 Band houdende diverse ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 

van en aan het bisdom Roermond inzake vnl. inlichtingen omtrent stichtingen en 
fundaties, 1771 - 1898.  1 band 
N.B. Band bevat tevens brieven aangaande de begraafplaats, de portaal van de kerk, het orgel 

 
 38 Holografisch testament van H. Reijneerts, pastoor te Merkelbeek waarin hij een 

jaarlijkse mis fundeert, z.d. (18e eeuw).  1 stuk 
 
 1 Stukken betreffende het testament van Maria Catherina Driessens, gehuwd met 

Bernardinus Ververs, 1801. Met retroacta 1684 - 1790..  13 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio's 41 - 48, 
50,51,53,54,55  

 
 39 Extract uit het testament van Jan Pieter Kleuters in huwelijk met Maria Agnes 

Heusschen waarin deze een jaargetijde sticht, 1833, 4 februari.  1 stuk 
 
 40 Lijsten houdende staten van gefundeerde missen alsmede reducties van 

verschillende leesmissen, ca. 1840 - 1961.  1 omslag 
 
 41 Stukken betreffende de stichting van jaargetijdes ten behoeve Henricus Janssen, 

Jan Leonard Janssen, Jan Arnold Janssen en Maria Catharina Nuchelmans, 1856 
- 1906.  1 omslag 

 
 1 Schrijven van N.N. inzake de stichting van een jaargetijde door de familie Aretz 

Jansen, 1864.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 8 

 
 42 Akte houdende stichting van enkele jaargetijden ten behoeve van Juffrouw de 

weduwe Arets, 1864, 2 juli.  1 stuk 
 
 43 Extract uit het deliberatieregister van het kerkbestuur inzake de stichting van enige 

jaargetijden door Frans Antoon Smeets in huwelijk met Maria Gertrudis Smeets, 
Jan Pieter Kleuters in huwelijk met Maria Agnes Heuschen, Maria Helena 
Scheuvens, Caspar Boesten, Frans van Nierbeek, Ida Timmermans, Jan Michiel 
Timmermans, 1878, 12 april.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 13 

 
 44 Diverse fragmenten houdende notities aangaande fundaties en stichtingen van 

missen , z.d., 1898.  1 omslag 
 
 45 Verzoek gericht aan de bisschop van Roermond tot aanvaarding van een stichting 

van 7 hoogmissen door Jeanette Ackermans, 1908, 18 oktober.  1 stuk 
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 46 Verzoek gericht aan de bisschop van Roermond tot aanvaarding van een stichting 
ten behoeve van Andreas de Warraimont, pastoor te Bingelrade en  Hubertina 
Rouvroije, dienstmeid van de pastoor, 1911, december.  1 stuk 

 
 47 Extract uit het testament van Maria Elisabeth Bemelmans, weduwe van Arnold 

Goffin, wonende te Bingelrade, waarin zij een bedrag legateert aan de kerk ter 
stichting van een jaargetijde, 1912, 2 maart.  1 stuk 

 
 48 Stukken betreffende het legaat van Maria Josepha Janssen, weduwe van Joannes 

Kleuters ter stichting van een jaargetijde, 1913.  2 stukken 
 
 49 Stukken betreffende de stichting van een jaargetijde ten behoeve van Theresia 

Zuijlen, 1916.  1 omslag 
 
 50 Katern houdende een opsomming van gestichte diensten in de kapel te Raath, 

1936.  1  katern 
 
 51 Verzoek gericht aan de bisschop van Roermond tot aanvaarding van de stichting 

van een hoogmis door Jos. Hub. Gooyen en voor diens echtgenote Josepha a 
Campo, 1941, 12 augustus.  1 stuk 

 
 52 Verzoek gericht aan de bisschop van Roermond tot aanvaarding van de stichting 

van een hoogmis door H. Duysens, oud-pastoor van Bingelrade, 1941, 13 oktober. 
 1 stuk 

 
 53 Stukken betreffende de fundatie van een dienst ten behoeve J.H. Buijzen en E. 

Gooijen, 1941.  1 omslag 
 

3 Overig vermogen 

 
 1 Akte van attestatie van Mathias Daelmans, pastoor te Bingelraed, inzake de 

schuldenaars ten laste van het beneficie verbonden aan het St. Niclaes altaar, 
1668, januari 2.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 66 

 
 1 Stukken betreffende een rechtszaak tussen Reyner Doemens en de Pastoor van 

Bingenraedt inzake  een schuldvordering, ca. 1670.  2 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 58 en 59 

 
 1 Fragment van een journaal houdende inschrijvingen van betalingen van 

jaarrente's, 1806.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 69 en 70 

 
 54 Akte van schuldbekentenis ten laste van Joannes Sweipfenning in huwelijk met 

Gertruijde Lenssen, 1813, 10 februari.  1 stuk 
 
 1 Processen-verbaal van het kerkbestuur van het legen der offerbus, 1831, 1834.  3 stukken 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 71, 72 en 
74 

 
 43 Akte van obligatie ten laste van Jan Hendrix, gehuwd met Maria Helena Wijnen, 

Jan Hendrik Climant en Maria Elisabeth Climant in huwelijk met Peter Jozeph 
Leinders, Bernard Arets in huwelijk met Anna Maria Keulen, Peter Matthis 
Meulenberg en Jan Gerard Meulenberg en Anna Elisabeth Donners weduwe van 
Jan Peter Klinkers, 1834, 1 april.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 63 

 
 43 Akte van geldlening ten laste van Jan Gerard Daelmans met Maria Helena 

Cremers, 1842, 12 februari.  1 stuk 



 11

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 65 

 
 43 Stukken betreffende een geldlening aan Maria Catharina Janssen, weduwe van 

Jan Hendrik Knooren, 1842.  2 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 34 en 35 

 
 43 Akte van obligatie ten laste van Maria Catharina Bloemen, weduwe van Jan 

Cornelis Schoffelen en Maria Magdalena Schoffelen in huwelijk met Jan Arnold 
Roelands, 1856, 15 maart.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 58 

 
 43 Akte van geldlening van het kerkbestuur aan Nicolaas Duijzings in huwelijk met 

Maria Anna Boshouwers, 1873, maart 7.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 28 

 
 55 Aktes houdende taxaties van roerende en onroerende goederen, uittreksels uit de 

kadastrale legger en borderellen van hypotheken, 1878 - 1936.  1 omslag 
 
 43 Akte van schuldbekentenis van Jan Lambert Daemen, Michiel Joseph Daemen, 

Jan Joseph Daemen, Jan Leonard Daemen, broers, en Maria Sibilla Swillens, 
weduwe van Nicolaas Josef Daemen, 1880, 9 januari.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 60 

 
 43 Akte van schuldbekentenis ten laste van Jan Willem Roks, weduwnaar van Maria 

Cordewener, 1884, november 29.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Borderels, hypotheken en 
Renteaflossingen" onder folio 59 

 
 56 Stukken betreffende het aanvragen van toestemming van de bisschop inzake het 

aflossen van en beleggen van kapitalen, 1908 - 1946.  1 omslag 
 
 57 Stukken betreffende de verstrekking van een hypotheek aan Pieter Joseph 

Benders, wonende te Graetheide, Sittard, 1923.  1 OMSLAG 
 
 58 Schrijven van Ph. Janssen aan de pastoor van Bingelrade inzake de verpachting 

van zitplaatsen, 1936, 14 februari.  1 stuk 
 

4 Beheer van het vermogen 

 
 59 Kwitanties en staten houdende overzichten van diverse betalingen van tienden, 

pachten en renten in zowel natura als geld, 1674, 1752, 1763, 1774, 1775, 1803 - 
1805, 1815 - 1823.  1 omslag 

 
 1 Akte van attestatie van Jacobus Paulssen, gehuwd met Cathrijn Hennen inzake de 

beneficie van het St. Agneten altaar tot ¿Eetzenraed¿ ten behoeve van de heer 
Timmers, beneficiant van de kapel te Raath, 1757, 26 maart.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 42 

 
 1 Staat houdende aantallen inwoners en verdeling der tienden in de parochie, 1786.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 80 
 

C Financien 
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1 Begrotingen 

 
 1 Begroting, 1840.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 68 
 
 60 Schrijven van H.A. Cleven, penningmeester van het penningmeester gericht aan 

de bisschop van Roermond inzake de begroting 1910 - 1911, 1911, 17 februari.  1 stuk 
 

2 Rekeningen en bijlagen bij de rekeningen 

 
 61 Rekeningen, concepten van rekeningen en bijlagen bij de rekeningen, 1795, 1797, 

1804 - 1809, 1820, 1822.  1 omslag 
 
 1 Bijlage bij de rekening, 1877.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 89 
 
 62 Balansen van onroerende en roerende goederen alsmede kapitalen van de 

parochie, 1933 - 1935.  1 omslag 
 

D Personeel 

 
 63 Schrijven van J. Gorissen, pastoor, gericht aan de bisschop van Roermond inzake 

de salariëring van de koster, 1947, 19 september.  1 stuk 
 

E Overige taken 

 

1 Armenzorg 

 
 64 Manuaal van de armenrenten, 1756 - 1797.  1 deel 
 
 1 Staten houdende een opgaaf van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de 

armen van Bingelrade, 1792 - 1797.  5 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio's 60, 61, 
76,77,78  

 
 1 Afschrift van het Deliberatieregister van het gemeentebestuur van Bingelrade 

inzake de benoeming van leden van het gemeentelijk armbestuur, 1830, 26 
januari.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 28 

 

2 R.K. Lager onderwijs 

 
 65 Stukken betreffende de koop en gebruik van het schoolgebouw, 1935 - 1955.  1 omslag 
 

3 Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt. 

 
 1 Onderhandse akte's van schuldbekentenis van 1) Joannes Timmers waarindeze 

schuldig verklaard te zijn aan Joannes Nijbelen, schatheffer van de bank Oirsbeek 
een som van 200 pattacons, 1739, 4 december 2) Van L. Roebroeck aan N.N., 
1809. 3) kwitantie inzake kostgeld en drankgeld ten behoeve van J. Creemers., 
1739, 1807.  3 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 9 
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 1 Akte houdende een taxatie van gebouwen en roerende goederen van Peter Arets 

te Raath die verloren zijn gegaan bij een brand, 1751.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 49 

 
 1 Extract uit de Kadastrale leggers van een grond toebehorend aan Paulus Habets, 

1799.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 10 

 
 1 Borderel van Hypotheek ten laste van Baltus N.N. ten gunste van Math. Meertens 

woonachtig te Maastricht., 1800, 11 januari.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 2 

 
 1 Akte van verkoop van een jaarlijkse rente van 3 malder rogge door Johan Cobben 

gehuwd met Meijke Vanken aan Merten Habets gehuwd met Cathrijen Snijders, 
z.d. ca. 1780.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 3 

 
 1 Staat van inkomsten en uitgaven over de "Beneficie Landen", 1789.  1 stuk 

N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 5 
 
 43 Band houdende diverse ingebonden borderellen van hypotheek, uittreksels uit het 

register der inschrijvingen van hypotheek en onderhandse akten van 
schuldbekentenis, 1806 - 1894.  1 band 
N.B. De diverse borderellen, extracten uit de registers van inschrijvingen van hypotheek en 
onderhandse akte's zijn niet individiueel beschreven, de enkele notariële akte of extract uit het 
deliberatieregister van het kerkbestuur dat erin voorkomt wel. Deze zijn in dat geval in de inventaris 
opgenomen allemaal onder het inv. nr. XX 

 
 1 Extracten uit de register van de bewaarder der hypotheken over enige inschrijving 

van Jan Renier Palmen, gehuwd met Maria Gertrudis Smeets wonende te 
Merkelbeek, 1834.  2 stukken 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 20 en 21 

 
 1 Akte van attestatie inzake de erfrechten van Joannes van of á Nierbeek, zoon van 

Gisbertus van of á Nierbeek, 1835, 9 oktober.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 56 

 
 1 Affiche houdende herdenking aan Christianus Delahaye, pastoor van Oirsbeek, 

overleden 27 november 1841., 1841.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 72 

 
 1 Affiche houdende herdenking aan Franciscus Josephus Jongen, pastoor van 

Oirsbeek, overleden 20 februari 1843., 1843.  1 stuk 
N.B. Opgenomen in band houdende diverse ingekomen stukken getiteld "Varia" onder folio 64 

 
 66 Tekening van een ontwerp van grafkruizen ten behoeve van het R.K. Kerkhof te 

Nieuwenhagen of van de familie Nieuwenhagen, z.d..  1 stuk 
 

4 Documentatie 

 
 67 Publicatie "50 jaar Parochiekerk Bingelrade", 1985.  1 brochure 


