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1. Inleiding 
 
De eerste schriftelijke vermelding van Voerendaal dateren uit 1065. Udo, bisschop van Toul, schonk in dat 
jaar goederen uit zijn bezit aan het Gengulfusklooster te Toul. In die akte wordt vermeldt dat paus Leo IX de 
kerk van Voerendaal consacreerde waarbij deze gewijd werd aan de heiligen Laurentius, Vincentius, 
Mansuetes en Aper. Deze kerkwijding vond plaats op 14 augustus 1049. De kerk te Voerendaal was 
parochie voor Heerlen, Hoensbroek, Schaesberg, Nieuwenhagen en Voerendaal. Er stonden overigens wel 
twee kapellen, één te Heerlen en één te Welten. Rond 1200 bestaat de parochie Voerendaal nog enkel uit 
Voerendaal en Ubachsberg met bijbehorende gehuchten, maar de band met Heerlen blijft nog lang bestaan. 
Overblijfsel daarvan was dat de Heerlense sacrementsprocessie tot in Kunrade liep. 
Tot 1559 behoorde de parochie Voerendaal tot het bisdom Luik, met de indeling van 1559 kwam 
Voerendaal tot het nieuwe bisdom Roermond te behoren. 
Bij de overeenkomst tussen Spanje en de Staten-Generaal in 1661, vastgelegd in het partage-tractaat, viel 
de parochie Voerendaal in staatse handen. Gevolg hiervan was dat alle katholieke pastoors en priesters hun 
huizen, kerken en parochies dienden te verlaten, die dan werden ingenomen door protestantse predikanten. 
De inwoners van Voerendaal  weken uit naar andere parochies, op Spaans grondgebied, waar zij de mis 
konden bijwonen, gedoopt worden en huwen. In 1672 veranderde de situatie wederom met de verovering 
van de Fransen van de Staatse gebieden, de pastoor kon weer terugkeren naar zijn parochie. Na de vrede 
van Nijmegen, 1678, viel Voerendaal weliswaar weer in Staatse handen, maar de harde onderdrukking van 
de R.K. gemeenschap bleef nu uit. De pastoor mocht terugkeren in zijn parochie en de mis lezen in de kerk. 
Deze werd simultaan gebruikt, de protestanten op de meest gunstige tijden, en zij eisten dat de katholieken 
alle tekenen van afgoderij (beelden e.d.) met doeken afdekten. Uiteraard leidde dit simultaan gebruik tot 
spannin 
 
Gedurende deze staatse periode was het benoemingsrecht van de pastoor, de schoolmeester alsmede de 
bezittingen van de kerkfabriek, de pastorie en de armengoederen. De schoolmeester was eveneens koster 
en voorlezer binnen de protestantse gemeenschap en gaf dus in zijn functie als schoolmeester les aan 
katholieke kinderen. Een aantal ouders stuurden hun kinderen dan ook naar katholieke scholen op Spaans, 
later Oostenrijks, grondgebied. 
Met de komst van de Fransen in 1794 werd de belijdenis van iedere godsdienst van overheidswege weer 
volledig toegestaan. Zo werd in Heerlen in 1796 voor het eerst in 120 jaar weer de grote 
Sacramentsprocessie gehouden. Echter de onder de Fransen uitgevoerde afschaffing van de kerkelijke 
tienden, de confiscatie van kerkelijke goederen en vermogens, zowel roerend als onroerend, ondermijnden 
de financiele positie van de parochies. Ook werden de burgerregistratie, de armenzorg en het onderwijs 
onttrokken aan de kerkelijke invloedssfeer, en dat alles zorgde ervoor dat kerken, parochies en pastoors 
lijnrecht tegenover de overheid kwamen te staan. 
Veel pastoors werkten de overheidsmaatregelen dan ook actief tegen, zo ook in Voerendaal. Zo verklaard 
Pastoor Crous dat de parochie, de kerk en hij niet over bezittingen beschikte. Dit klinkt uiteraard zeer 
onwaarschijnlijk, en we mogen dan ook aannemen dat dit misleiding was om te ontkomen aan enige vorm 
van confiscatie. Tevens weigende Pastoor Crous de Eed van Haat, tegen het koningschap, af te leggen.   
Dit had tot gevolg dat tijdens de municipale vergadering van 14 november 1797 besloten werd alle goederen 
van de parochiekerk in beslag werden genomen, de kerk werd gesloten en dat alle doop-, trouw- en 
begraafregisters in beslag werden genomen. Hierop verdween pastoor Crous uit het openbare leven. Zijn 
dood werd opgetekend in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Voerendaal, op 11 januari 
1802. 
 
Met de val van het Uitvoerend Bewind van de Eerste Franse Republiek in 1799 en het concordaat tussen 
Napoleon Bonaparte en de paus in 1801 kwam er enigzins een einde aan de verstoorde verhouding tussen 
de R.K. Kerk en Staat.  In 1802 werd een nieuwe indeling van de bisdommen bekend gemaakt, waarbij het 
bisdom Roermond werd opgeheven en de parochie Voerendaal kwam weer toe aan het bisdom Luik. Met de 
vorming van het koninkrijk der Nederlanden in 1815 kwam Voerendaal, net als alle andere Limburgse 
parochies, dorpen en gehuchten wederom in een situatie met een staatsbestel dat gericht was op het 
noordelijk deel van het land en een geloof anders dan de in die contreien overheersende geloofsovertuiging.  
Ook de Belgische opstand (1830 - 1839) bracht geen verandering in deze situatie. Losstaand van dat feit, 
werden in 1839 wel de eerste pogingen ondernomen door Ubachsberg om zich met Colmont en 
Mingersborn af te scheiden en een eigen parochie op te richten. Het duurde nog tot 1842 eerdat het 
kerkgebouw gereed was en de eerste pastoor van Ubachsberg werd benoemd. 
In 1853 werd het bisdom Roermond wederom in ere hersteld, deze herindeling zorgde ervoor dat de 
parochie Voerendaal onder bisschop Paredis kwam te vallen. Deze bisschop stimuleerde de oprichting van 
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religieuze verenigingen. In de 1861 werd in Voerendaal de plaatselijke afdeling van de broederschap van de 
H. Petrus, opgericht. In 1863 het Genootschap der H. Kindsheid, in 1892 de lokale diocesane Broederschap 
van de Eeuwigdurende Aanbidding, in 1901 de Voerendaalse afdeling van de Congregatie van O.L. Vrouwe 
Onbevlekte Ontvangenis,in 1928 de Derde Wereldlijk Orde van St. Franciscus, in 1935 de Broederschap 
van de H. Familie voor mannen en jongelingen, gevolgd in 1943 door de vrouwelijke tak. In de jaren daarna 
werden nog een Katholieke Arbeiders Vrouwen, de RK boerinnenbond en een afdeling Katholieke Arbeiders 
Jeugd opgericht. 
 
Door ruimte gebrek in de kerk werd in 1957 een rectoraat gesticht te Kunrade, in weerwil van de wensen 
van de parochie te Voerendaal die pleitte voor herstel en uitbreiding van de St. Laurentius kerk. In 1969 
werd het rectoraat verheven tot parochie. 
 
In het boek "De goede herder, ISBN 90-804217-3-1" van A. Jacobs, M. van Dijk, P. Brock en F. Patelski 
staat een uitgebreide geschiedenis van de parochie St. Laurentius te Voerendaal. Bovenstaand is slechts 
een excerpt uit dat boek. 
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2. Verantwoording van de inventarisatie 
 
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. Zeker is dat het archief in gedeelten is 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats te Heerlen. Het is onbekend wanneer het eerste deel is 
overgebracht naar, maar waarschijnlijk is dat omstreeks 1980 gebeurt. In de loop der jaren worden daar 
fragmenten van het archief, nieuw, maar ook oud teruggevonden archief, aan toegeveogd. Van deze 
overgedragen stukken wordt vrij snel een plaatsingslijst opgemaakt wat gedurende lange tijd de enige 
toegang vormt tot dit archief.  
 
Bij inventarisatie is gebleken dat er grote hiaten in het archief zijn. Zo is er op één besluitenlijst na, geen 
enkel spoor gevonden van de vergaderingen van het kerkbestuur of de kerkfabriek. 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. 
 
Sporen van oude orde werden in de archieven van de parochie niet aangetroffen. Overeenkomstig het 
bestemmingsbeginsel werden de archiefstukken onderverdeeld in 3 onderdelen. Ten eerste het archief van 
de pastoor, gevolgd door het archief van het kerkbestuur. In deel 3 zijn, uit praktische overwegingen, de rest 
van de gedeponeerde archieven opgenomen. Het uitsplitsen van de gedeponeerde archieven in 
verschillende delen van de inventaris zou eerder verwarrend werken dan dat dit bijdraagt aan een goede 
ontsluiting van dit relatief kleine aandeel in de hoeveelheid stukken.<HR 
Ten slotte zijn in deel 4 de stukken opgenomen waarvan een relatie met één der archiefvormers niet 
aangetroffen is. In dit laatste deel zijn eveneens opgenomen niet direct tot het archief behorend 
beeldmateriaal, maar waarvan wel gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze van belang is voor de 
historie van de archiefvormer. 
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3. Inventaris 
 

3.1. Archief van de Pastoor 

 

3.1.1. Geestelijkheid. 

 
 1 Stuk houdende een toespraak gericht aan Johan Leonard Luchtmann, toen 

recentelijk benoemd als pastoor van Voerendaal, 1810.  1 stuk 
 
 2 Rekening van Notaris C.H.M. Palmen te Klimmen inzake de afrekening van de 

nalatenschap van Pastoor Vaessen, 1948, september 24.  1 stuk 
 

3.1.2. Sacramentstoediening, overlijdensregistratie en parochiestatistiek. 

 
 3 Register houdende inschrijvingen van dopen, 1803 - 1836.  1 deel 
 
 4 Register houdende inschrijvingen van huwelijken, 1804 - 1836.  1 deel 
 
 5 Register houdende inschrijvingen van overlijdens en begrafenissen, 1803 - 1836.  1 deel 
 
 6 Register houdende inschrijvingen van dopen, huwelijken, overlijdens en 

begrafenissen, 1836 - 1885.  1 deel 
 
 7 Register houdende inschrijvingen van dopen en huwelijken, 1886 - 1931.  1 deel 
 
 8 Register houdende inschrijvingen van overlijdens en begrafenissen, 1866 - 1966.  1 deel 
 
 9 Register houdende inschrijvingen van communicanten en heilig vormsels, 1768 - 

1930.  1 omslag 
N.B. Heilig vormsels zijn van achter naar voor ingeschreven over de periode 1831 - 1930 

 
 10 Register houdende inschrijvingen van communicanten en heilig vormsels, 1931 - 

1966.  1 deel 
N.B. Inschrijvingen van heilig vormsel zijn van voor naar achter ingeschreven en beslaan de periode 
1932 - 1966, niet openbaar 

 
 212 Verzoekschrift van J. Meijers, pastoor te Voerendaal aan het bisdom Roermond 

betreffende een dispensatie voor een huwelijk tussen Johannes Monen en 
Johanna Senden, waartussen verwantschap bestaat, 1682, 27 november.  1 stuk 

 
 11 Staat houdende een opgaaf van de aantallen inwoners van de verschillende 

gehuchten van de parochie Voerendaal, 1852, maart.  1 omslag 
 
 12 Stukken betreffende aanvragen en verleningen van bisschoppelijke 

huwelijksdispensaties, 1876 - 1926.  1 omslag 
 
 13 Stukken betreffende toetredingen van personen tot de R.K. geloofsgemeenschap 

middels een herdoop of doop onder voorwaarden, 1922 - 1926.  1 omslag 
 
 14 Staat houdende een opgaaf van gezinnen behorende tot de parochie, 1950, ca..  1 katern 
 
 15 Katern houdende een opgaaf van statistische gegevens omtrent doopsels, 

katechismus, scholing e.d., 1931 - 1937.  1 katern 
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 16 Staten houdende gegevens ten behoeve van de intronisatie-actie (toewijding van 
huis en gezin aan het Heilig Hart), 1947.  1 omslag 

 
 17 Brief van pastoor Loo aan het bisdom Roermond inzake de pauselijke 

onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" aan dhr. J. Leufkens, 1950, 17 
augustus .  1 omslag 

 

3.1.3. Liturgie en kerkelijke vieringen. 

 
 18 Stukken betreffende het verzoek van de minister voor de zaken van de R.K. 

Eredienst inzake een opgaaf van alle openbare godsdienstoefeningen , 1856 - 
1867.  2 stukken 

 

3.1.4. Bemoeienissen met Broederschappen, congregaties en genootschappen. 

 
 19 Register houdende inschrijvingen der leden van de broederschap van de H. Petrus 

en de H. Kindsheid, 1860 - 1939.  1 deel 
N.B. Register bevat inliggende losse notities. 

 
 20 Stukken betreffende de toestemming tot de oprichting van de congregatie van 

Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis, afdeling Voerendaal, 1901.  1 omslag 
 
 21 Stukken betreffende de toestemming tot de oprichting van de derde wereldlijke 

orde van St. Franciscus, afdeling Voerendaal, 1927 - 1928.  2 stukken 
 
 22 Stukken betreffende de toestemming tot de oprichting van de broederschap van 

de H. Familie voor mannen en jongelingen, afdeling Voerendaal, 1935.  1 omslag 
 
 23 Register houdende een inschrijving van de leden der derde wereldlijke orde van 

St. Franciscus, afdeling Voerendaal, 1936.  1 deel 
 
 24 Stukken betreffende de toestemming tot de oprichting van de congregatie der H. 

Familie voor vrouwen, afdeling Voerendaal, 1943.  1 omslag 
 
 25 Register houdende een chronologisch aantekeningen betreffende gebeurtenissen 

in de congregatie der H. Familie voor vrouwen, afdeling Voerendaal, 1943, oktober 
- 1947, 8 juni.  1 register 

 
 26 Register houdende een inschrijving der leden van de congregatie der H. Familie 

voor vrouwen, afdeling Voerendaal, 1946 - 1947.  1 register 
 

3.1.5. Parochiegeschiedenis 

 
 27 Stuk houdende een chronologische opsomming der gebeurtenissen in de parochie 

over de periode 1840 - 1844, 1844, 1 augustus.  2 stukken 
 

3.1.6. Overige taken en werkzaamheden. 

 
 28 Bul van Urbanus VIII waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen 

te Voerendaal, 1639, 20 juni.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 27., zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 29 Bul van Innocentius XI waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen 

te Voerendaal, 1685, 21 juli.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 16. Zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 
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 30 Bul van Clemens XI waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen te 

Voerendaal, 1710, 4 oktober.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 17, zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 31 Bul van Clemens XI waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen te 

Voerendaal, 1711, 23 januari.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 33, zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 32 Bul van Pius VII waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de parochianen te 

Voerendaal, 1815, 10 november.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 29, zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 33 Bul van Gregorius XVI VII waarbij een volle aflaat wordt verleend aan de 

parochianen te Voerendaal, 1834, 26 augustus.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 28. zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 34 Inventaris van de voorwerpen, waaronder monstrans, bekers, gewaden, boeken 

e.d., gesteld onder verzorging en bewaring door de pastoor, 1902, 1931.  2 stukken 
 
 35 Brief van pastoor P. Loo gericht aan de bisschop van Roermond inzake de bouw 

van een maria kapelletje te Winthagen, 1954.  1 stuk 
 
 36 Brief van pastoor P. Loo inzake het verzoek een nachtelijk aanbidding op 

Rozenkranszondag voor mannen en jongen mannen te mogen houden, 1953, 20 
september.  1 stuk 

 
 37 Stukken betreffende de organisatie van volksmissies, 1917.  1 omslag 
 

3.2. Archief van het Kerkbestuur 

 

3.2.1 Stukken van algemene aard. 

 
 38 Besluitenlijst van het kerkbestuur, 1851, oktober 12.  1 stuk 
 

3.2.2. Stukken van bijzondere aard. 

 

A. Samenstelling en functioneren van het bestuur. 

 
 39 Stukken betreffende benoemingen en ontslag van leden van het kerkbestuur, 1861 

- 1962.  1 omslag 
 
 40 Afschrift van een besluit van Gedeputeerde Staten gericht aan het college van B & 

W inzake de vergaderfrequentie van het bestuur der kerkfabriek., 1859, februari 
23.  1 stuk 

 

B. Vermogen. 

 

1. Gebouwen en inboedel. 
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Kerkgebouw 

 

Inboedel 

 
 41 Aktes houdende verklaringen van authenticteit van relikwieen, 1680 - 1975.  1 omslag 
 
 42 "Staat der meubelen, ornamenten en miskleederen, der aflaten, gepriviligieerde 

altaren, broederschappen, reliquien en priesters, der misboeken en andere 
boeken, der gefondeerde missen en de staat der bevolking", 1834, september 15.  1 katern 

 
 43 Stukken betreffende de kerkbanken en ander stoelen in het kerkgebouw, alsmede 

de verpachting daarvan, 1838 - 1898.  1 omslag 
 
 44 Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het 

kerkorgel, 1845 - 1904, 1949 - 1951.  1 omslag 
 
 45 Polis ten behoeve van een brandverzekering van kerkelijke goederen met opgaaf 

van verzekerde inboedel, 1865, 27 juni.  1 stuk 
 
 46 Inventaris van de roerende en onroerende goederen waaronder inboedel, 

gebouwen en landerijen, gesteld onder het beheer van het kerkbestuur, 1902, 
1931.  2 stukken 

 
 47 Stukken betreffende de aanschaf en reparatie aan klokken, toren-uurwerk en 

luidinstallatie, 1947 - 1982.  1 omslag 
 
 48 Stukken betreffende aanschaf en herstel van glas-in-lood ramen, 1949 - 1982.  1 omslag 
 
 49 Stukken betreffende de aanschaf van liturgische voorwerpen en de aanschaf van 

het doopvont, 1950 - 1956.  1 omslag 
 
 50 Stukken betreffende restauratie aan het orgel, 1973 - 1977.  1 omslag 
 

Algemeen onderhoud en Restauratiewerkzaamheden 

 
 51 Stukken betrefffende de sloop en de herbouw van de kerk., 1840 - 1845.  1 
 
 52 Stukken betrefffende restauratiewerkzaamheden aan de kerk, 1916 - 1928.  1 omslag 
 
 53 Stukken betrefffende restauratiewerkzaamheden aan de kerk, niet uitgevoerd., 

1939.  1 omslag 
 
 54 Stukken betrefffende restauratiewerkzaamheden aan de kerk, 1949 - 1950.  1 omslag 
 
 55 Stukken betreffende de monumentale status van het kerkgebouw, 1964 - 1966.  1 omslag 
 

Pastorie 

 
 56 Akte waarin de gemeente Voerendaal de pastorij in eigendom overdragen aan de 

R.K. parochie onder voorwaarde dat de bestemming van het huis ongewijzigd 
blijft, 1886, december 26.  1 stuk 

 

Kapelanie 
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 57 Stukken betreffende de aankoop van een huis ten behoeve van de kapelaan Dhr. 
J. H. Wolfs, 1929, 1930.  2 stukken 

 

Patronaatsgebouw en andere gebouwen 

 
 58 Stukken betreffende de bouw van het patronaatsgebouw, 1920 - 1924.  1 omslag 
 
 59 Akte van eigendom van een huis met tuin gelegen aan het Kerkplein nr 23, 1932, 

27 juli.  1 omslag 
 

Kerkhof 

 
 60 Stukken betreffende de plaatsing van een familiegraf met grafsteen van Maria 

Sophia Delward, echtgenote van Cornelius van Panhuijs, 1844 - 1845.  2 stukken 
 
 61 Afschrift van een besluit van de staatsraad inzake de verlening van een 

vergunning aan de kerkfabriek en de Heer van Panhuijs van Haeren tot het 
plaatsen van een grafmonument ter gedachtenis van zijn echtgenote en moeder 
op het kerkhof bij de parochiekerk, 1845, 18 juni.  1 stuk 

 
 62 Stukken betreffende wijzigingen in de ommuring van de begraafplaats der 

parochie, 1852, 1939.  2 stukken 
 
 63 Reglement van de begraafplaats der parochie, 1949, 1 mei .  1 stuk 
 

2. Fundaties, stichtingen en schenkingen. 

 
 64 Stukken betreffende het legaat van Martinus Meijers, pastoor te Voerendaal en 

deken van het land van Valkenburg ter stichting van een getijde, 1750 - 1760, 
1859.  1 omslag 

 
 65 Testament van Henri Leonard Crous, wonende te Gulpen, ter stichting van een 

getijde, 1806, 22 februari.  1 stuk 
 
 66 Stukken betreffende legaat van Johan Hendrik Dautzenbergh, echtgenoot van 

Maria Elisabeth Meijers, Johan Pieter Meijers man van Elisabeth Konings en 
Arnold Joseph Hennen, man Anna Catharina Meijers ter grote van een kapitaal 
van 348 franken ter stichting van een getijde, 1818, 1835.  2 stukken 

 
 67 Stukken betreffende de afhandeling van testamenten van enkele parochianen, 

1822 - 1952.  1 omslag 
 
 68 Lijst van fundaties en inkomsten van pachten ten behoeven van de kerkfabriek, 

1827 - 1862.  1 katern 
 
 69 Stukken betreffende het legaat van Lambertus Jennekens en Anna Elisabeth 

Gatzen ter stichting van een getijde, 1826 - 1834.  1 stuk 
 
 70 Stukken betreffende het legaat van Theodorus Eussen, kapelaan te Spaubeek, ten 

behoeve van de kerkfabriek van spaubeek ter stichting van een getijde zowel te 
Spaubeek als te Voerendaal, 1827.  2 stukken 

 
 71 Notariële akte waarin Jean Mathieu Wetsels 145 franc schenkt aan de kerkfabriek 

ter stichting van een getijde, 1833, juli 17.  1 stuk 
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 72 Stukken betreffende een schenking van Johan Mathijs Wetzels aan de kerkfabriek 
te stichting van een getijde, 1834, 28 januari.  2 stukken 

 
 73 Akte betreffende het legaat van Jean Martin Pluymaekers ter grote van 284 franc 

ter stichting van een getijde ten behoeve van zijn overleden broer Francois 
Chretien Pluijmaekers, 1834, 20 februari.  1 stuk 

 
 74 Onderhandse akte van Charles Baron d'Eynattten betreffende de schenking van 

een erfpacht genaamd Peerbomen, 1834, 24 februari .  1 stuk 
 
 75 Register der besluiten van het bestuur der Kerkfabriek aangaande vnl. stichtingen 

alsmede inschrijvingen van stichtingen, 1834 - 1938.  1 deel 
 
 76 Akte van aanname van een schenking van Johan Martin Pluijmaekers, pastoor 

van Wijnandsrade onder niet nader genoemde voorwaarden, 1835, 17 mei.  1 stuk. 
 
 77 Akte van aanneming van een legaat van Leonard Jozef Hennen, 1836, 5 

december.  1 omslag 
 
 78 Stukken betreffende diverse legaten van Jan Lodewijk Swennen, pastoor te 

Voerendaal ter stichting van enkele getijden., 1836 - 1856.  1 stuk 
 
 79 Akte van overdracht van een stuk land uit handen van Hendrik Wetzels ten gunste 

van Jan Willem Heuts onder voorwarde dat laatstgenoemde een getijd sticht te 
Voerendaal, 1845, 17 oktober.  1 omslag 
N.B. met aantekening van kerkfabriek in de marge 

 
 80 Stukken betreffende het legaat van Joannes Offermans bestaande uit bouwland 

ter stichting van een getijde, 1846 - 1847.  1 omslag 
 
 81 Stukken betreffende het legaat van Jan Bernard Puts, echtgenoot van Maria 

Gertrudis Widdershoven ter stichting van een getijde, 1847.  2 stukken 
 
 82 Stukken betreffende een schenking van Arnold Schreurs en zijn echtgenote Anna 

Josepha Wafflart aan de armen van Voerendaal en Ubachsberg, 1847, 2 oktober.  1 omslag 
 
 83 Akte van schenking door Arnold Schreurs en Anna Josepha Wafflart ter stichting 

van een getijde en een jaarlijkse verplichting aan de gebenificeerde armen van 
voerendaal deel te nemen aan een bepaalde mis, 1847, 30 oktober.  1 stuk 

 
 84 Stukken betreffende het legaat van Pieter Mertens en Maria Elisabeth Bilzen, 

groot 200 gulden, ter stichting van een getijde, 1849 - 1850.  2 stukken 
 
 85 Afschrift van een besluit van het Kerkbestuur inzake de schenking van 20 

waskaarsen aan de kerkfabriek, 1851, 26 februari.  1 stuk 
 
 86 Afschriften van besluiten van het de kerkfabrieksraad, later kerkbestuur inzake 

schenkingen, legaten en dekking van de kosten der stichtingen, 1840 - 1930.  1 omslag 
 
 87 Stukken betreffende het legaat van A.J. Prikkaerts, echtgenote van H. J. Cloots, 

bestaande uit een huis ten behoeve van de kapelaan ter stichting van enkele 
getijde, 1854 - 1871.  1 omslag 

 
 88 Akte van aanneming van een legaat van Pieter Dahmen, echtgenoot van 

Catharina Elisabeth Gringé, ter stichting van een getijde, 1856, 1 februari.  1 stuk 
 
 89 Stukken betreffende de stichting van een jaarlijkse mis ten behoeve van J.L. 

Swennen, pastoor van Voerendaal, 1856.  1 omslag 
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 90 Stukken betreffende het legaat van Cornelis Pieters, kapelaan te Maastricht en 
Nikolaas Jozef Leufkens, echtgenoot van Johanna Eussen ter stichting van enkele 
getijden, 1856.  1 omslag 

 
 91 Stukken betreffende het legaat van Jan Willem Trijbels ter stichting van een 

getijde, 1857.  1 omslag 
 
 92 Akte van overdracht van bouwland uit handen van Anna Josepha Mostard, 

echtgenote van Jan Eussen aan de kerkfabriek en aan Anna Elisabeth Eussen in 
huwelijk met Jan Jacob Moonen, 1857, 18 september.  1 omslag 

 
 93 Akte van schenking van Wilhelmus Pieters ter stichting van een getijde, 1861, 11 

augustus.  1 stuk 
 
 94 Akte van schenking van Frans Joseph Senden, Martin Joseph Senden en Jan 

Willem Hubert Senden ter stichting van een getijde, 1866.  2 stukken 
 
 95 Stukken betreffende een legaat van Jan Pieter Senden, gehuwd met Maria 

Josepha Creusen wonende te Kunrade, 1867 - 1872.  1 omslag 
 
 96 Stukken betreffende het legaat van Maria Josepha Creusen, weduwe van Johan 

PIeter Senden ter stichting van een getijde, 1872.  1 omslag 
 
 97 Stukken betreffende een schenking van Mathijs Joseph Widdershoven en Maria 

Margartha Merkelbach, weduwe van Pieter Adam Vliegen ter stichting van een 
getijde, 1872 - 1873.  2 stukken 

 
 98 Stukken betreffende een schenking van een stuk grond uit handen van Machiel 

Boumans, 1872 - 1873.  1 omslag 
 
 99 Akte van schenking van Ernestus van der Heijden, gehuwd met Louisa Smeets, 

ter stichting van een getijde, 1875, 5 november.  1 omslag 
 
 100 Stukken betreffende een schenking van J.H. Heuts ter stichting van een getijde, 

1876.  1 omslag 
 
 101 Testament van Anna Maria Keufkens waarbij zij haar bezit aan de kerkfabriek 

nalaat ter stichting van een getijde, 1877, 18 augustus.  1 omslag 
 
 102 Stukken betreffende het legaat van A.H. Keufgens, bestaande uit een huis en 

bouwland ter stichting van een getijde, 1879.  1 omslag 
 
 103 Stukken betreffende het legaat van J.M. Vleugels bestaande uit bouwgrond ter 

stichting van een eeuwigdurende jaarlijkse mis, 1881.  1 omslag 
 
 104 Stukken betreffende legaten van Joannes Arnoldus Engelbertus Josephus 

Eussen, Ignatius Joseph Eussen en Anna Elisabeth Eussen ter stichting van 
enkele getijden, 1857 - 1889.  1 omslag 

 
 105 Testament van Anna Elisabeth Boumans ten behoeve van haar echtgenote van 

Servaes Lucas Vaessen onder voorwaarde dat deze 100 missen laat lezen te 
Voerendaal , 1883, 30 juli.  1 omslag 

 
 106 Testament van Maria Catharina Smeets waarbij zij haar bezit nalaat aan haar 

echtgenoot Leonard Hubert Hollands onder de voorwaarde dat deze een getijd 
sticht en haar laat begraven te Voerendaal, 1898, oktober 22.  1 stuk 

 
 107 Testament van Hubert Smeets, gehuwd met Maria Gertruid Hubertina Janssen, 

waarbij hij een stuk land legateert ter stichting van een getijde , 1890, 17 februari.  1 stuk 
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 108 Testament van Frans Riga waarbij een legaat wordt nagelaten ter stichting van 
een getijde, 1900, 20 maart.  1 stuk 

 
 109 Testament van Maria Elisabeth Hubertina Janssen, wonende te Vaals, ten 

behoeve van Louis Petry, wonende te Hoensbroek onder voorwaarde datj 
laatsgenoemde een getijde sticht te Voerendaal, 1906, 10 mei.  1 stuk 

 
 110 Testament van Helena Josepha Austen gehuwd geweest met Pieter Joseph 

Weijenberg waarbij zij gelast haar erfgenamen een getijde te stichten, 1906, 13 
september.  1 stuk 

 
 111 Stukken betreffende het legaat van Hendrik Joseph Houben ter stichting van een 

getijde, 1914.  1 omslag 
 
 112 Afschrift van de notariele akte houdende het testament van Arnoldus Josephus 

Habets, pastoor van Voerendaal, waarbij 1000 gulden wordt nagelaten aan de 
kerk ter stichting van een getijde, 1929, 21 september.  1 stuk 

 

3. Overig vermogen. 

 
 113 Akte van de Raad van Brabant inzake de onttrekking van een beneficie aan de 

kerk van Voerendaal, 1643, 28 november.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 19., zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 114 Akte van de Raad van Brabant inzake de onttrekking van een beneficie aan de 

kerk van Voerendaal, 1644, 24 mei.  1 charter 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 22, zie eveneens toegevoegde regestenlijst. 

 
 115 Repliek van pastoor Debruelle inzake vragen over de herkomst van goederen in 

bezit van de parochie en de te verwachte houding van de pastoors en 
biechtvaders ten aanzien van hen die de Franse eed gezworen hebben, 1803, 
maart.  1 omslag 

 
 116 Stukken betreffende een geschil tussen de kerkfabriek van Hulsberg en de 

kerkfabriek van Voerendaal inzake de eigendomsrechten van een weide , 1811 - 
1834.  1 omslag 

 
 117 Stukken betreffende het afsluiten van leningen en hypotheken met parochianen, 

1824 - 1861.  1 omslag 
N.B. Hieronder een aantal borderellen van schuldbekentenissen 

 
 118 Borderellen van schuldvorderingen, 1853 - 1879.  1 omslag 
 
 119 Stukken betreffende openbare verkoop van gronden en openbare verpachting van 

gronden ten behoeve van de kerkfabriek van Voerendaal, 1852 - 1893.  1 omslag 
 
 120 Stukken betreffende het afsluiten van leningen en hypotheken met parochianen, 

1923 - 1976.  1 omslag 
 
 121 Staten houdende overzichten van pachters van landerijen in bezit van de parochie 

alsmede ingekomen stukken en uitgegane stukken betreffende 
pachtovereenkomsten, 1859  - ca. 1960.  1 omslag 

 
 122 Stukken betreffende een lening van de kerkfabriek aan Christiaan, gehuwd met 

Maria Catharina Philomena Schillings, wonenden te Walem, 1892.  1 omslag 
 
 123 Akte van cessie van een obligatie van 400 gulden uit handen van Mathijs 

Leenders aan Leonard Zelissen ten behoeve van de kerkfabriek, 1896, januari 19.  1 stuk 
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 124 Stukken betreffende een geldlening aan Johan Hubertus Sintzen, wonende te 
Mechelen, 1906.  1 omslag 

 
 125 Stukken betreffende aankoop, verkoop en ruiling van gronden en landerijen, 1916 

- 1930, 1940.  1 omslag 
 
 126 Akte van een obligatie met hypotheek ten laste van Johannes Hubertus Slangen, 

gehuwd met Christina Hoven, wonende te Heerlen, 1923.  1 omslag 
 
 127 Minuut van brief gericht aan de bisschop van Roermond inzake de intentie van 

aankoop van een huis en bijbehorende grond om het uitzicht op het kerkgebouw te 
verbeteren, 1925, november 25.  1 stuk 

 
 128 Akte van overdracht van een huis met tuin uit handen van Jozef Hubertus Wolfs 

gehuwd met Maria Helena Theresia Smeets, 1930, 1 december.  1 stuk 
 
 129 Stukken betreffende een obligatie met hypotheek ten laste van Anna Catharina 

Hubertina de Meijer, 1931.  2 stukken 
 
 130 Stukken betreffende een obligatie met hypotheek ten laste van Johan Joseph 

Wetzels gehuwd met Maria Agnes Gulpen, wonende te Schaesberg, 1936 - 1938.  1 omslag 
 
 131 Stukken betreffende een obligatie met hypotheek ten laste van Nicolaas Josephus 

van Tiene gehuwd met Maria van Tienen, wonende te Heerlen, 1941.  1 omslag 
 

4. Beheer van het vermogen. 

 
 132-135 Registers van ontvangsten uit fundaties, vaste goederen, renten, pachten en 

kapitalen, ookwel stokregisters genoemd 
 132 Nieuwe titels, 1836 (ca.) - 1856 1 deel 
 133 Fundatien, 1836 (ca.) - 1856 1 deel 
 134 1852 - 1862 1 deel 
 135 1858 - 1862 1 deel 

 
 136 Katern houdende een opgaaf van alle goederen en debiteuren en de daaraan 

verbonden lasten en getijden, 1930, ca..  1 katern 
 
 137 Staten houdende een opgaaf van inkomsten ten gunste van de kerkfabriek over de 

periode van telkens één jaar, 1833, 1858.  1 omslag 
 
 138 Stukken betreffende opgaven van schenkingen, fundaties en beleggingen door de 

kerkfabriek van Voerendaal aan de "Ministre de l'interieur", 1833 - 1834.  1 omslag 
 
 139 Stukken betreffende opgaven van schenkingen, fundaties en beleggingen door de 

kerkfabriek van Voerendaal en Ubachsberg aan Gedeputeerde Staten door de 
burgemeester van Voerendaal, 1843  - 1872.  1 pak 

 
 140 Stukken betreffende opgaven van schenkingen, fundaties en beleggingen door de 

kerkfabriek van Voerendaal en Ubachsberg aan de Minister van Buitenlandse 
Zaken, belast met het betsuur van het departement van de zaken der R.K. 
Eredienst., 1852 - 1853.  1 omslag 

 
 141 Register houdende een inschrijving van overledenen alsmede de registratie van 

betaling der fundaties, 1949 - 1965.  1 deel 
 
 142 Register houdende een inschrijving van betaalde stipendia en gehouden 

jaardiensten, inclusief verwijzing naar het stokregister, 1950 - 1965.  1 register 
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C. Verantwoording over het beheer van het vermogen. 

 

1. Begrotingen. 

 
 143 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1901 - 1902, 1909 - 1926, 1928, 1942, 

1943, 1945, 1950 - 1964.  1 pak 
N.B. Het boekjaar liep van 1 april tot en met 31 maart, genoemde jaartallen is de aanvang van het 
boekjaar 

 
 144 Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1967, 1970, 1971, 1973 - 1976.  1 omslag 
 

2. Rekeningen en bijlagen. 

 
 145 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1903 - 1909, 1911 - 1927, 1944.  1 pak 

N.B. Het boekjaar liep van 1 april tot en met 31 maart, genoemde jaartallen is de aanvang van het 
boekjaar 

 
 146 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1949 - 1970.  1 omslag 

N.B. Het boekjaar liep van 1 april tot en met 31 maart, genoemde jaartallen is de aanvang van het 
boekjaar 

 
 147 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, inclusief bijlagen, 1971 - 1975.  1 omslag 
 
 148 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, inclusief bijlagen, 1976 - 1978.  1 omslag 
 
 149 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, inclusief bijlagen, 1979 - 1980.  1 omslag 
 
 150 Rekeningen van inkomsten en uitgaven, inclusief bijlagen, 1981 - 1986.  1 omslag 
 
 151 Balans van tegoeden en schulden op 31 maart, het eind van ieder boekjaar, 1951 

- 1963.  1 omslag 
 

3. Boekhouding 

 
 152 Deel houdende een instructie tot het maken en bijhouden van de parochiale 

boekhouding , 1834.  1 deel 
 
 153-170 Grootboeken van de parochie 

 153 1879 - 1910 1 deel 
N.B. Achterin kasnotities over de periode 1944 - 1945 

 154 1901 - 1930 1 deel 
 155 1931 - 1944 1 deel 
 156 1944 - 1950 1 deel 
 157 1950 - 1954 1 deel 
 158 1954 - 1959 1 deel 
 159 1959 - 1964 1 deel 
 160 1976 1 losbladig deel 
 161 1977 1 losbladig deel 
 162 1978 1 losbladig deel 
 163 1979 1 losbladig deel 
 164 1980 1 losbladig deel 
 165 1981 1 losbladig deel 
 166 1982 1 losbladig deel 



 16

 167 1983 1 losbladig deel 
 168 1984 1 losbladig deel 
 169 1985 1 losbladig deel 
 170 1986 1 losbladig deel 

 
 171-177 Kasboeken van de parochie 

 171 1860 - 1908 1 deel 
 172 1901 - 1944 1 deel 
 173 1908 - 1930 1 deel 
 174 1916 - 1944 1 deel 
 175 1949 - 1960 1 deel 
 176 1960 - 1967 1 deel 
 177 Kasboek inzake misstinpendia, 1977 - 1980 1 deel 

 
 178-185 Tabellarische kasboeken houdende een opgaaf van - en verdeling der 

opbrengsten van misstipendia tussen het kerkbestuur en pastoor., 1949 - 1977.  8 delen 
 178 1949, april - 1951, juni 1 deel 
 179 1951, juli - 1953, november 1 deel 
 180 1953, december - 1957, december 1 deel 
 181 1958, januari - 1960, augustus 1 deel 
 182 1960, oktober - 1965, april 1 deel 
 183 1965, mei - 1967, juni 1 deel 
 184 1967, juni - 1972, maart 1 deel 
 185 1972, april - 1977, september 1 deel 

 

D. Personeel. 

 
 186 Extract uit het register der proces-verbaal houdende de verklaring van trouw aan 

de Franse Republiek door Nicolas Willems, kapelaan te voerendaal, 1803, 11 
december.  1 stuk 

 
 187 Stukken betreffende de benoeming van J.C. Nelissen als kapelaan te Voerendaal 

en Vicaris der kerk te Meerssen, 1844, 1862.  2 stukken 
 
 188 Stukken betreffende ontslag en benoeming van kerkmeesters, 1876 - 1929.  1 omslag 
 
 189 Stukken betreffende de benoeming en ontslag van de koster, 1925 - 1945.  1 omslag 
 

E. Overige Taken. 

 

1. Algemeen. 

 
 190 Stukken betreffende een geschil tussen de parochie Ubachsberg en de parochie 

Voerendaal over de begrenzing van de parochie's nabij het gehucht Winthagen, 
1841.  2 stukken 

 
 191 Stukken betreffende een opgaaf van de door de parochie geboden steun aan 

armen, 1867.  2 stukken 
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 192 Stukken betreffende een geschil tussen het rectoraat Hoensbroek en de parochie 
Voerendaal over de begrenzing van de parochie's nabij o.a. het gehucht Ten 
Esschen, 1914 - 1951.  1 omslag 

 

2. R.K. Lager Onderwijs. 

 

Organisatie 

 
 193 Stukken betreffende de overname van de openbare lagere jongensschool door het 

R.K. Kerkbestuur, 1926.  1 omslag 
 
 194 Stukken betreffende de aanschaf van leerbenodigdheden en lesmateriaal, 1926 - 

1928.  1 omslag 
 
 195 Stukken betreffende de samenvoeging der besturen van de stichting bijzonder 

onderwijs Voerendaal en de Stichting Katholiek Onderwijs Kunrade, 1980.  1 omslag 
 

Personeel en Leerlingen 

 
 196 Staat houdende een opgaaf ten behoeve van het bisdom Luik van de 

onderwijstoestand in de parochie, 1834, januari 12.  1 stuk 
 
 197 Stukken betreffende benoeming en ontslag van onderwijzers, 1926 - 1946.  1 omslag 
 
 198 Stuk houdende de door het kerkbestuur vastgestelde instructie voor de 

onderwijzers, 1926, augustus 27.  1 stuk 
 
 199 Staten houdende aanvragen om een rijksbijdragen in de kosten van het 

onderwijzend personeel, 1926 - 1939.  1 omslag 
 
 200 Staten houdende opgave aan de inspecteur der lager onderwijs te Heerlen inzake 

het lerarenbestand, het aantal leerlingen en verhaalde pensioenbijdragen van het 
onderwijzerspersoneel, 1926 - 1939.  1 omslag 

 
 201 Stukken betreffende de salarieering van de onderwijzers, 1927 - 1929.  1 
 
 202 Staat houdende een opgaaf van het aantal leerlingen en de verdeling van die 

leerlingen over de klassen, opgesteld ten behoeve van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 1928, 12 september.  1 stuk 

 

Gebouw en Financieel beheer. 

 
 203 Stukken betreffende de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het R.K. lager 

onderwijs, 1927 - 1943.  1 omslag 
 
 204 Stukken betreffende onderhoud aan het schoolgebouw, 1929 - 1930.  1 omslag 
 

3.3. Gedeponeerde archieven 

 

3.3.1. Archief van de Patronaatscommisie 
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 205 Staat houdende het overzicht van het eindsaldo van de commissie bij de opheffing 
ervan, 1947, 11 februari.  1 stuk 

 

3.4. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt. 

 
 206 Extract uit de administratie van het provinciaal bestuur van Limburg van een 

inventarisatie van enkele goederen gelegen te Voerendaal en Nuth met 
vermelding van bijbehorende pachters, 1836, 22 februari.  1 stuk 

 
 207 Stukken betreffende de verkoop en pacht van enkele stukken grond te Berg en 

Terblijt uit handen van Jan Pieter van Oppen aan Jacobus Drummen en nazaten, 
1866 - 1890.  1 omslag 

 
 208 Akte van een obligatie ten laste van Mathijs Joseph Leenders wonende te Wittem 

en ten behoeve van Rosa Quaedackers wonende te Vaesrade, 1892, 9 oktober.  1 stuk 
 
 209 Register en fotografische afdruk daarvan houdende het toneelspel "Reinhardt van 

Voerendaal" 2 stukken 
 
 210 Schetsontwerp van een schilderij, glas-in-lood of houtsnijwerk, onbekend.  1 stuk 
 

3.5. Documentatie 

 
 211 Foto's van de glas-in-lood-ramen in de kerk, ca. 1950.  1 omslag 
 

3.6. Regestenlijst 

 
Inv. nr. 683 1639, 20 juni 

Urbanus PPVIII 
1 Universis Christi fidelibus (..) (..) hac inspectuis Im eraplicam ben. Ad augendum fidelium religionem et 
animarum salutem coelestibus ecclesia thesauris pia charitate intenti, omnibus (singulus utriusque) 
christifidelibus vere poenitentibis et confessis ac. sacra 
2. communionem refectis cui eccliam Donna frum S. Alexoij Cellitorum nunus oppidi Iraiecsen Leodien 
dioces die festo S. Anna a primis smperis usad ad oreasum (..) suoi singulis amis devote visitanerim 
3. ..isimo expanoirum perpum concordia Saresum extirpone aes Maria Eccliaesa Exaltione pias ad Deum 
preces effuirint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentuam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimua. 
4 Presentibus ad sepennium im valituris. Volumnis autem quod si alias xpi fidelibus dtam Eccliam Arritan 
aliquum aliam. Indulgentiam perpuo vel ad tempus rordum elapsum duraturam concesserimus Quod pro 
Imperrone. 
5.(..) admissione aut publicone pontium aliquid vet unimarum detur, aut et xponse oblarum recipiarum pius 
nulla sint. Datum Roma apuds Mariam Maiorem sub Annulo Piccarons. Die XX juni. 
MDCXXXIX Pontus 
Fratis Pro Deo et Scriptura. 
Placet nobis et putes Indulgentia ad 
Maiorem  (..) aloriam et Salutem 
Anumarum publicentur Datum 20 
Juli 1639. 
 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 27 
 
Inv. nr. 679 1643, 28 november 

1 Philips bij der gratien godtz coninck van castillien van Arragon, van Leon en de ertzhertoghe van 
oysterrycke 

2 hertoghe van Bourgondie, van Lottringh, van Brabant etc. Den iersten van onse dentweerdenen op boden 
macht hebbende t exploicteren in desen onsen lande 
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3 ende hertochdomme van Brabant hierop versocht  saluyt. Wij hebben ontfangen de supplicatie van 
Bartholomeus Fraisme inhoudende hoe dat 
4 die supplicant over eenigen tijdt is versien van seeckere geestelijkcke beneficie gefondeert inde parochie 
kercke van Vourendael. 
5 Ende dat deur collatie van Jan Hoen van Cartils weerelijtlich patroon ende collateur, ende uijyt crachte van 
de selve collatie 
6 is den suppliant nu omtrent twee jaeren geweest in possessie van ¿t selve beneficie ende geniet van (..) 
dijen middelen 
7 tijdt is gebeurtr, dat den voors. collateur vindende hem geturber inde possesie oft quasi van het voors. 
recht van collatie (..) 
8 vicaris ende ooficiael van Ruremonde pretenderende het voors. beneficie te moegen confereren, heeft 
daertegens in onsen souverainen 
9 Raede van Brabant vercregen brieven van mainten, welcken nijettegenstaende soo continueren de voors. 
vicaris ende officiael 
10 den supplicant te turberen ende beletten inde posessie van het voors. beneficie willende ¿t selve 
confereren aen eenen anderen ende rechte 
11 ende (..) dijen aenden supliant tegven d¿Institutie ende gemerckt dat dese weijgeringe due geschiet uijt 
oursaecke voor verhaele 
12 notoorhijsch is vallende in eene teijtelijcke turbatie van de posessie dat suppliant ende van den voors 
collateur tot effort van de welcke 
13 partije haer betrouwdt op haere residentie buijten dese lande van Brabant, ende dat sij nijettemin soude 
comen bedwongen worden tot 
14 reparatie van de voors. turbatiebij middele van arrest van de goederen ende innecomen des voors. 
vicaris ende officiael competeren 
15 inden Lande van Overmaese of Valckenborgh soe dat die suppliant oijtmoedelijck om onse eopene 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 19 
 
Inv. nr. 679 1644, 24 mei 

1 Philips bij der gratien godts Coninck van Castillien van Arragon, van Leon van beyde Secillien  
2 van Jerusalem, van Portugael, van Navarre etc. den eersten van de eerw. van onsen raede, geordonneert 
in Brabant hierop versogt 
3 salut. Wij ontbidden u ende indien des noodt sij committeren bij desen, dat geij ten versoecke van 
Bertholomeuz Franssen supplicant van  
4 seker andere onse openen brieven gedaect den vicarius ende officiael van onse stadt Ruremonde 
gerdaegde bij edictie, den 
5 sijn, ende te comparerende te eenen seekeren Jelegjen Dassen voor onse seer (..) ende getrouwe 
erwaarde cancelier ende (..) 
6 van onsen voorscreven eersaeme raeden om aldaer den voorscreven supplicant te sien ende hooren 
aentwijschen ten profijt van sekeren deffaut ende  
7 offe t werde contimarie (?) bij hem op den 4e mei onses voorscreven verworven gelijck bij acte daerop 
gemaekt blijcken  
8 mare te antwoorden op innehouden van de voorscreven andere onse opene  brieven ende inder saeke 
voorts te procederen ende sien 
9  appoincteren soo behooren sal, met (..) somme tegen voorscreven Dassen offe niet men altijts sal sonder 
voorscreven saecke voorts procederen  
10 ende appoincteren waer behoorende sijnder absentie off ende niet comparitie niet eens aaende 
vuerschijnende ende ten voorst (..) 
11 daegen onsen voorscr. cancellier ende luijden (..) voorscreven raede ¿t gene dat ghij in deses sult 
hebben gedaen de  
12 weeck wij ontbieden ende commiteren bij dese dat sij partijen (¿) hen doen ende administreren goet cort 
13 onbetogen aen reght  ende expeditie van Justitie ende avant soo van eerstens dat de persoon bij 
waerborg des 
14 herdaegen woonachtig ende hem houden ende is buyten onse lande van Brabant soo hebben wij `t 
voorscreven (..) (..) 
15 selve offe dit uwe exploict weerg (..) indien gevalle (..) bij (..)-gedaen sal sijn aen persoon van sijnen 
proces/profijt facteur 
16 ende onderwinder van sijn affairen ende saeken binnen des selven onse lande van Brabant. Indien en 
aldaer (..) 
NOG 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 22 
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Inv. nr. 684 1685, 21 juli 
Innocentius PP XI 

1.Universis Christi fidelibus pntes cras inspecturis salutem et Apcam beu Ad augendam fidelium religione et 
animarum salutem coelestibus ecclesiae theasauris pia charitate 
2. intenti Omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere poenitentibus et confessis, ac Sacra comone 
refectis qui eccliam Celitae oppidi Traiectensis Leodieii Diocesis eai 
3. eccliea eui seclied eiusque capellis et alribus friientibus Iglis camque veleassenearus Maruellibor solad 
velsgld etm visitam nulla alia indulgea reperitur concessa die 
4. tesis sancti Alledxu a primus vesperis usque ad occasium solis festi huoi sanctis annis dessole visitorium 
exibi pro expranor pussum concordia haresum extirpatione aesea inris 
5. Acclia exaltatione pias ad Deum preces effiderius Pleuriam omnium peccator duor indulgeam et 
remiisionem mism domino concedimus Iis vero qui litanies BMV in eadem 
6. ecclia in uno die cuiuslt hebdomadae per ordrium dersquando ad sylis eius  BMV festis diebus decantan 
seu recitan dues serviyter fuerint  es ibi ut supra orauerius qua vice 
7. id egerius certum dies de iniuntis eis aut. Als quom debitis panitentijs in forma eccliae eoi sucta 
relaxamus Pontibus ad septemium tm valituris volumes (..) 
8. Christi fidelibus inquorumignesalio anni die xtam secliam deu Capellam aui altare in ea situm visitam vel 
praemissa peragen aligua alia indulgea perpuo vel ad 
9. campus noud elapsum duratum concessia fuerit uelsi pro impetratione intatione admissione feu 
publicatione pontium aliquid vel minimum detur au sponte oblatum 
10. recipriatur intes milensine Datum Roma apud S. Mariam Maiorem sub annul Piscatoris Die XXI Juli 
MDCLXXXV Pontus nri anno domino. 
Fratis pro deo set scriptura 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333) nummer 16 
 
Inv. nr. 682 1710, 4 oktober 

Clemens PP XI 
1 Ad perpetuam rei memoriam iniuncte nobis dminitus apostolica servitutis ratio postulat ut caelestium 
munerum thesaurus dis 
2 pensationi nostra a Dmonio creditos fideliter  erogemus cum id ad augendam in Derris sanctorum in caelis 
cum christo regnantium venerationem excitandamque et confruendam 
3. seu cellitarum nunctorume sub regula sancti augustini nominee nobis super hoc humiliter porrectis 
inclinati ac de omipotentis dei misericordia ac Beatorum Petri et 
4 Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus acpi fidelibus vere 
poenitentibus et confessis ac sacra communiones refectis qui aliquam 
5 ex ecclesijs quorumcumque comentuum dictae congregationis Alexianorum seu Cellitarum tam hactenus 
erectis quam imposterum quandocumque erigendis ac ubi 
6 cumque locorum existentibus die festo sancti Alexy confessoris sub cuius invocatione eudem congregatio  
instituta fuit primis vesperio usque ad occasum 
7 solis diei huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianuorum principum concordia 
hoeredum extirpatione ac sanctae matyris ecclesia exaltatione pias 
8 ad Deum preces effuderint plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem 
misericorditer in Domino concedimus praesentibus perperuis futuris temporibus 
9 in ecclesiastica dignitate constitutae onitis eadem prorfus fides ubique habeatur quae haberetur ipsis 
praesentibus si forent exhibitae vbel osteriae datum roma 
10 apud sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die iv octobris MDCCX Pontus nre anno decimo 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 17 
 
Inv. nr. 685 1711, 23 januari 

Clemens PP XI 
1 Ad perpetuam rei memoriam cum dicit accepimus in ecclesia fratrum cemitarum deii Alexianorum sub 
regula sancti augustim oppidi 
2 Iraiectensis ad modam Leodien Diacceis una pia et devota utriusque sexto christis fidelium confraternitas 
sub invocatione sacnte anna montamenpro hominibus omne specialis artis canonice 
3 erecta den erigenda existat cuiro confratrei et condorores quam plurima pietatis et charitatis opera 
exercere consuccurint nos confraternitas sinnis modi maiora in dies suscipae incrementa 
4 de omnipotensis dei midencordian ac Beatonim Perp et Pauli aglonum eind auctoritate confidi omnibus 
utriusque dexus Christi fraelibus qui dictam confraternitatem imposterum ingredientur die primo 
5 eorum ingressus di uere peonitentes et confessi sanctissimum archaristie sacramentum sumpserint 
plenariam ac tam descriptis quam pro tempore describendis in dicta confraternitate confratibus 
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6 et condororibus in cuinslibet eonum morris articulo dinere quoque penitentes et confessa ac sacra 
communione refecti vel quatenis id facere nequiverint salutem contristi nomen sedu ove sipotue 
7 rint sin minus corde devote innocauerint etiam plenariam necnor eisdem nune et pro tempore existentibus 
dicta confratis confratibus et condoribus vere etiam poenitentibus et confessis 
8 ad sacra communione refectis qui ptae confraternitas ecclesiam dei cappelam vel oratorium due festo 
euisdem sancta Anna a primis usperis usque ad occadum solidis odiei 
9 huiusmodi singulis annis devote inditauerint et ibi pro christianorum Principum concordia haeresum 
extipatione ac sancte matris ecclesia exaltatione paed ad deum preces effu 
10 derint plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus insuper dictis confratibus et consororibus vere pariter 
NOG TEKST TOEVOEGEN 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 33 
 
Inv. nr. 680 1815, 10 november 

Pius PP VII 
1 Ad perpetuam rei memoriam. Ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus 
ecclesiae  
2 thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et 
confessis, ac sacra communione refectis  
3 que ecclesiam Parochialem sub invocatione S. Laurentii Martyris de Voerendal Leodien Diocesis diesesto 
ejusdem S. Laurentii Martyris aprimis 
4. vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum 
Principum concordia hoerseum extir 
5. patione ac. S Matris Ecclesice exaltatione pias ad Deum preces effuderint Plenariam omnium peccatorum 
fuorum indulgentiam et remissio- 
6. nem misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. 
Sntbus perpetuis futuris temporibus 
7. valituris. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die X. Novembris MDCCCXV 
Pontus Nri Anno Decimosexto. 
 
Publicentur ad Majorem Dei Gloriam et Salutem animarum 
Leodii hac 16 junii 1820. 
J.A. Burett. Vic. Gen. 
Pro Dno Card Braschio de Honestis. 
 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 29 
 
Inv. nr. 684 1834, 26 augustus 

Gregorius PP XVI 
1 Ad perpetuam rei memoriam. ad augendam fidelium religionem et animarum salutem coelestibus 
ecclesiae thesauris 
2 pia charitate intenti, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ac 
s, communione refectis que ecclesiam 
3 succursalem S. Laurentii loc Voerendal Leodien dioecesis in inventioris et exaltiationis s. crucis festis 
diebus a primis vesperis, ac in 
4 una ea feriis sextis Quadregesimae ad eorum uniuseujusque libitum eligenda ab ortu usque ad accasum 
solis dierum hujusmodi singulis annis 
5 devote visitaverint, ibique pro Christanorum Principum concordia, hoeresum extirpatione, ac .S Matris 
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum 
6 preces effuderint, quo die proedictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et 
remissionem misericorditer in Domino 
7 concedimus. In qualibet autem ex reliquis feriis sextis hujusmodi eisdem Christifidelinus praemissa 
peragentibus septem annos totidemque qua 
8 dragenas de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta 
relaxamus : quas omnes et singulas indulgen 
9 tias peccatorum remissiones, ac. poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelum, quae Deo in 
charitate conjunctae ab hac lu 
10 ce migraverint per modum suffragii applicari posse indulgemus praesentibus perptuis futuris temporibus 
valituris. In contrarium fa- 
11 cientibus non obstaritibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo  
Piscatoris die XXVI augusti 
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12 MDCCCXXXIV pontificatus nostri anno Quarto. Pro Domino Cardinali Albano  
A. Picchioni Substitietory 
 
Publicentur ad majorem dei Gloriam et anumarum salutem 
Leodii hac 20 septembris 1831. N.J. Dehesselle Vic. Gen. 
P.P.A.J. Beckers Secret. 
 
N.B. Charter geplaatst in chartercollectie (333), nr. 28 
 

3.7. Vernietigde stukken 

 
 212 Circulaires van het bisdom Roermond aangaande tariefstellingen van 

kerkdiensten, toediening van sacramenten alsmede enkele vastenbrieven, 1853 - 
1905.  1 pak 

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

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1904 - 1908, 1948 - 1952.  1 pak 
 
 214 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1953 - 1959.  1 pak 
 
 215 Kasstukken en kwitanties niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1959 - 1962.  1 pak 
 
 216 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1978.  1 pak 
 
 217 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1979.  1 pak 
 
 218 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1980.  1 pak 
 
 219 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1981.  1 pak 
 
 220 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1982.  1 omslag 
 
 221 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1983.  1 pak 
 
 222 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1984.  1 pak 
 
 223 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1985.  1 pak 
 
 224 Kas, bank en girostukken niet aangaande bouw, verbouwing, groot onderhoud 

en/of aanschaf van kunst en liturgische voorwerpen, 1986.  1 pak 
 
 225 Circulaires van het bisdom inzake vnl. het voeren van de loonadministratie, de 

rechtspositie van priesters en pastorale medewerkers alsmede de jaarrekening en 
begroting van het bisdom Roermond, 1971 - 1976.  1 pak 

 
 226 Circulaires van het bisdom inzake de salarisregeling voor priesters in het bisdom 

Roermond, 1970 - 1982.  1 pak 
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 227 Circulaires en periodieke nieuwsbrief van de bedrijfsvereniging voor de 
gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen inzake ziektepremies en 
wao-uitkeringen, 1976 - 1983.  1 omslag 

 
 228 Correspondentie gevoerd met de bedrijfsvereniging voor de gezondheid, 

geestelijke en maatschappelijke belangen inzake te betalen premies en uit te 
keren vergoedingen 1 omslag 

 
 229 Loonstaten, correspondentie en aanverwante stukken betreffende de 

loonadminstratie van de pastoor, de kapelaan en de huishoudster, 1970 - 1982.  1 pak 
 
 230 Staten houdende een opgaaf van afgedragen belastingen en premies, 1970 - 

1982.  1 omslag 
 
 231 Notities en aantekeningen die aanleiding hebben gegeven tot de samenstelling 

van de rekeningen en begrotingen, ca. 1967 - 1976.  1 omslag 


