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Inleiding. 
 

1. Beknopte geschiedenis. 

 
De aanleg van de eerste mijn bij Heerlen, de Oranje Nassau I, was de oorzaak, dat het landelijke dorp 
Heerlen zich vrij snel ging ontwikkelen tot een industrieplaats. De enige Heerlense parochiekerk, de St. 
Pancratius, werd toen spoedig voor het groeiend aantal parochianen te klein ¿ zelfs nadat hij in 1901 
vergroot was -, want tussen 1900 en 1910 steeg de bevolking van 6312 tot 11021. Juist in de buurt van de 
Sittarderweg verrezen de eerste 'kolonies',  in Musschemig, Grasbroek en Beersdal. De toenmalige 
pastoor/deken, A Brewers, deed een dringend beroep op het bisdom om hulp in de zielzorg, maar Mgr. 
Drehmanns zag geen kans onmiddellijk hulp te bieden. Enige jaren later, in 1909, verzocht de Roermondse 
bisschop hulp te bieden. Enige jaren later, in 1909, verzocht de Roermondse bisschop de provinciaal van de 
franciscanen, pater Vitalis Keenen, om in de buurt van Heerlen een klooster met hulpkerk te bouwen, opdat 
de paters als medewerkers van de seculieren de pastorale zorg voor vooral de mijnwerkers op zich zouden 
nemen. Dit niet geheel onverwachte verzoek werd ingewilligd. Deken Brewers was zeer ingenomen met de 
voorgenomen komst van de paters en hij had zelfs al een geschikt terrein voor het klooster op het oog. Dat 
terrein aan de Sittarderweg werd op 30 november 1909 van aannemer Jan Ubachs gekocht. Juridisch was 
de koop gesloten door het kerkbestuur van de St. Pancratiusparochie, maar pater provinciaal had met de 
deken afgesproken, dat het terrein en de bouw van het klooster met hulpkerk betaald zou worden met 
gelden door de Orde van Franciscanen bijeengebracht, zodat het kerkbestuur de grond en de gebouwen 
tegen betaling van alleen de overdrachtskosten aan de Orde zou overdragen, wanneer deze dat zou 
vragen. 
 
Nog dezelfde avond had de provinciaal een onderhoud met de Heerlense architect Jos Seelen, die precies 
een maand later de opdracht ontving tot het ontwerpen en bouwen van een eenbeukige kerk en tevens van 
een klooster voor circa 22 bewoners. Na heel wat besprekingen, waar pater Keenen in zijn aantekeningen 
van de ¿Stichting van het klooster te Heerlen¿ zeer uitvoerig over is, werd het werk op 18 april 1910 gegund 
aan aannemer J. Ubachs. Op het bouwterrein had Ubachs nog een ¿brikkenbakkerij¿, die volgens afspraak 
in het koopcontract nog enige maanden in bedrijf zou blijven totdat het terrein was afgegraven. De hier 
gebakken stenen werden ook gebruikt voor ¿binnen- en achterwerkers¿:  de buitenstenen werden van 
elders betrokken. Tijdens de bouw ¿ waarbij de provinciaal zich herhaaldelijk ergerde over de laksheid van 
de architect ¿ werd te Weert het provinciaal kapittel gehouden, waarin pater Vitalis Keenen als provinciaal 
werd opgevolgd door pater Simon Bennebroek, die meteen zijn voorganger belastte met de verdere zorg 
voor de bouw van het Heerlense klooster. De deken van Heerlen nodigde daarop de ¿bouwheer¿ uit om 
zolang zijn intrek te nemen in zijn pastorie. Op 5 december 1910 verhuisde pater Keenen, die ondertussen 
benoemd was tot eerste praeses van het nieuwe klooster, van Weert naar de Heerlense pastorie. 
Vandaaruit hield hij toezicht op de bouw, terwijl hij als echte bedelmonnik tussen de bedrijven door het 
nodige bijeen probeerde te krijgen voor de bouw en de meubilering van kerk en klooster en bovendien nog 
als opdracht had gekregen: te zorgen voor de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een 
nieuwe Franciscaanse H.B.S. te Heerlen.  
 
 
Op 4 januari 1911 was de bouw van het klooster zover gevorderd, dat hij in het deels klaargekomen gebouw 
zijn intrek kon nemen. Vermeldenswaardig voor die vierde januari is ook, dat op die dag een kar van 
aannemer Ubachs uit Weert kwam volgeladen met 'o.a. baal koffie, miswijn, grote pot boter, servetten, 
keukendoeken, sokken, alben, prachtige witte stola en vele andere zaken, die in een nieuw huis uitstekend 
te pas komen'.  Bovendien kreeg hij op die dag een huisgenoot uit Weert: een broeder die het klooster zou 
schilderen en witten. Op 13 januari 1911 kon deken Brewers de kloosterkerk inzegenen; de kerkconsecratie 
door Mgr. Drehmanns vond pas op 20 mei 1912 plaats. 
 
Na de inzegening van de kerk kwamen er geleidelijk meer paters en broeders het nieuwe klooster bewonen 
en kon een begin gemaakt worden met de pastorale werkzaamheden. Allereerst waren dat de diensten in 
de kloosterkerk met o.a. de vroege zondagsmis om 05.20 uur voor de mijnwerkers doe uit de 'Nachtschicht' 
kwamen, diensten ten behoeve van de vele buitenlandse arbeiders (zondags werd er afwisselend in het 
Duits en in het Nederlands gepreekt) en niet te vergeten de steeds drukker wordende biechtstoelen. Ook 
werden er ¿tot verdieping van de godsdienstzin en vermeerdering en behoud van het geloof onder de 
bevolking¿ verschillende godsdienstige verenigingen opgericht:De broederschap van de H. Barbara, 
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patrones van de mijnwerkers (1911); de Maria-congregatie voor jongens (1914) en voor meisjes (1916); en 
in de dertiger jaren de vereniging 'Eerewacht van het H. sacrament des Altaars'. 
Naast deze binnenkerkelijke zielzorg trokken de paters er ook op uit voor huisbezoek in verschillende 
Heerlense wijken, maar ook bezochten sommigen de woningcomplexen in Voerendaal, Brunssum, 
Hoensbroek, Spekholzerheide, Kakert en Schinnen, waar de stichting 'Ons Limburg' van dr. Poels gebouwd 
had voor mijnwerkers; bovendien strekte hun arbeidersveld zich uit tot katechismuslessen op verschillende 
scholen, spreekbeurten voor godsdienstige en sociale verenigingen, assistenties in de naburige parochies 
en zielzorg onder de Nederlandse arbeiders in de gebieden over de Duitse grens, het zg. Nederlands-Duits 
missiewerk. 
 
Maar de kerk was een kloosterkerk en geen hulp- of parochiekerk, zodat de mensen naar hun parochiekerk 
moesten voor het vervullen van hun paasplicht, dopen, vormsel, huwelijk, begrafenissen enz. Wel kreeg 
men in de loop der jaren bisschoppelijk verlof voor bepaalde aan de parochiekerk voorbehouden pastorale 
bedieningen, zoals in 1921 voor dopen en eerste communie. In 1924 werd te Heerlen een nieuwe 
parochiekerk opgericht, de H. Hart parochie te Schandelen, waartoe ook het klooster van de paters 
behoorde. Op 15 februari 1935 werd de kloosterkerk officieel tot rectoraatskerk verheven; hetgeen 
betekende dat ze alle rechten kreeg dien een parochiekerk bezit, behalve het inzegenen van huwelijken. 
(dat recht verkeeg men in 1949) en dat er een kerkbestuur kwam. Op 1 februari 1966 werd de kerk  - te 
zamen met acht andere fransicaanse rectoraten in Limburg ¿ tot parochiekerk verheven. Eind 1976 maakte 
het bestuur van de Nederlandse minderbroeders reeds bekend, dat men in beginsel had besloten om het 
klooster op te heffen. De bezetting van het huis was toen teruggelopen tot vijf man. Na veel overleg op 
verschillende fronten werd in 1982 de kerk en de grond onder het jeugd/parochiehuis voor de prijs van f 1,- 
aan het kerkbestuur overgedragen. Toen begin september 1983 de laatste fransiscanen het klooster 
verlieten, werd de parochie aan het bisdom teruggegeven. De toekomst van het kloostergebouw was toen 
nog niet zeker, afbreken of tot woonunits verbouwen.  
 
 
Patronaat St. Antonius. Begin 1914 begon pater Theotimus van Velzen met iets dat op een patronaatje leek. 
Een zaal was er niet, maar men mocht een spreekkamer van het klooster daarvoor gebruiken. Twee jaar 
later verhuisde het groepje naar een schuur in de kloostertuin. Het was er erg primitief en onbeholpen. In 
december 1919 kreeg men van de Oranje Nassaumijn de beschikking over een behoorlijk houten gebouw, 
dat op het veld naast de kerk stond. Voordien hadden de meeste leden van het schuurpatronaatje het al 
lang voor gezien gehouden en waren stuk voor stuk weggebleven, maar bij het zien van dit nieuwe 
aantrekkelijke zaaltje kreeg men er weer zin en de eerste avond gaven zich al twintig nieuwe leden op. Maar 
pater Arnoldus Smitz droomde van een groot patronaatsgebouw en ging daarom nogmaals naar de directie 
van de mijn. En zowaar, hij kreeg een stuk grond en de toezegging voor een twintig-jaar durende subsidie. 
Architect Wielders begon toen meteen met het ontwerpen van een patronaats-gebouw, dat op 3 september 
1920 gegund kon worden aan de laagste inschrijver: de firma Jansen en Reubsaet. Op 28 augustus 1921 
kon het ingebruik worden genomen. 
 
 
Het patronaat is jarenlang van groot belang geweest voor de jeugd- en de sociale verenigingen. In het ruime 
gezellige trefcentrum kwamen mensen veelvuldig met elkaar in aanraking, hetgeen in hoge mate de eenheid 
en de samenhorigheid tussen de mensen in de buurt bevorderde, vooral in deze wijk waar zovele 
buitenlanders van verschillende nationaliteiten woonden. Voor één man was het patronaat echter een 
kwelling, voor de pater die de leiding van de exploitatie had. Hij had veel geld moeten lenen voor de bouw 
en de inrichting van zijn verenigingsgebouw. In de twintig vette jaren, waarin de mijn een behoorlijke 
subsidie gaf, moest afgelost en rente betaald worden. Dit is onmogelijk gebleken voor pater directeur en zijn 
patronaatscommissie, die verantwoording verschuldigd waren aan de gardiaan van het klooster en na de 
oprichting van het rectoraat in 1935 aan het kerkbestuur. 
 
 
 
De patronaatscommissie probeerde de nodige gelden bijeen te brengen uit de verkoop van bier en limonade 
en uit de opbrengsten van zaalhuur, maar van de opbrengsten van de drank moest ook de concierge zijn 
deel hebben. En de huuropbrengst werd een mislukking omdat de meeste mensen niet begrepen dat er 
huur betaald moest worden voor ¿hun¿ zaal.  De opbrengsten dekten dan ook bij lange niet de uitgaven en 
na enige jaren werden de kosten voor onderhoud en reparaties groter. Meermalen zijn enkel weldoeners 
bijgesprongen, maar de schuld werd van jaar tot jaar groter.In 1958 besloot men met pijn in het hart het 
gebouw toch maar te verkopen aan de bierbrouwerij Brand uit Wijlre. De gelden van de verkoop werden 
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besteed voor de aflossingen van schulden en leningen die op het patronaat drukten:  de rest van het geld 
was het startkapitaal voor de bouw van een eenvoudig jeugdhuis op het terrein tussen kerk en klooster 
langs de Sittarderweg. De 'Stichting R.K. Patronaat St. Antonius' was eigenaar van een terrein met opstallen 
achter de Stad Heerlen (Het oude patronaatsgebouw) en van het nieuwgebouwde jeugdhuis aan de 
Sittarderweg waarvan de grond in erfpacht verkregen was van de Nederlandse Minderbroedersprovincie. De 
naam van deze stichting is in 1965 veranderd in 'Stichting Gemeenschap Sittarderweg', waarbij de statuten 
werden aangepast aan de veranderde omstandigheden. 
 

2. De Organisatie in klooster en kerk. 

 
Tot aan de oprichting van het rectoraat in 1935 was de gardiaan (de overste) degen die de leiding in het 
klooster en in de kerk had; hij regelde de pastorale werkzaamheden en assistenties. Hij was verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur van de minderbroedersorde, behalve voor pastorale activiteiten ten bate van 
derden want die vielen onder de jurisdictie van het bisdom.  
De gardiaan werd bijgestaan door een vicaris die hem moest vervangen bij afwezigheid, maar ook bepaalde 
taken opgedragen kon krijgen. Zij waren het meestal die de boeken bijhielden, maar hun economische taak 
lag wat moeilijk. De franciscanen mogen volgens hun regel ¿als loon voor hun werk aannemen wat voor hun 
levensonderhoud en dat van hun broeders nodig is, behalve munten of geld.¿ Nu is geld in onze tijd, een 
noodzakelijk ruilmiddel geworden, waarom dan ook is gedispenseerd in het geldverbod; tegenwoordig 
rechtstreeks, vroeger via een omweg, zodat toen het ontvangen en uitgeven van geld gebeurde door een 
syndicus. Dit is een geschikte, betrouwbare leek, die als ¿geestelijke vader¿ van een communiteit werd 
benoemd om gelden te ontvangen en uit te geven voor die communiteit; meestal werd broeder portier dan 
benoemd tot ¿sub-syndicus¿ voor de kleinere dagelijkse inkomsten en uitgaven aan de poort. Hij 
overhandigde aan de syndicus geld als hij teveel in de huiskas had. De syndicus van dit Heerlense klooster 
was de heer M. Custers die tot de zestiger jaren deze functie vervulde; hij werd niet opgevolgd want rond 
die mocht de overste zelf deze taak vervullen. Men was van een hoop rompslomp af en bovendien het 
¿syndicus-zijn¿ was de laatste jaren toch al meer tot een ereambt vervallen.  
 
 
Naast de directe inkomsten als loon voor diensten was er ook ¿de termijn¿, de rondgang langs huizen om 
aalmoezen in natura op te halen. Voor ieder klooster was het termijngebied omschreven en aan deze 
¿termini¿ (het gebied binnen deze termen) moest ieder klooster zich houden voor het ophalen van 
aalmoezen; veelal viel dit gebied samen met het gebied waarbinnen men assistentie verleende aan 
parochies, wat niet wil zeggen dat men ook wel eens buiten dit gebied assistentiewerk deed of 
spreekbeurten hield. 
Na de oprichting van het rectoraat in 1935 behield de gardiaan met zijn vicarus het bestuur en het beheer 
van het klooster en het kerkgebouw, terwijl de rector ¿ later de pastoor ¿ de verantwoordelijkheid had van 
de pastoraal naar buiten en het kerkbestuur het beheer en verzorging had van de eigendommen en 
financiën van het rectoraat c.q. parochie. Was de gardiaan verantwoording verschuldigd aan het 
provinciebestuur van de Orde, de rector c.q. de pastoor en zijn kerkbestuur aan het bisdom. Op enkele jaren 
na is de gardiaan ook rector/pastoor geweest. 
 
 

3. Verantwoording van de inventarisatie. 

 
De eerste inventarisatie begon in 1977, waarbij de archiefbescheiden van verschillende plaatsen in het 
klooster bijeen werden gebracht en er van een oud-kerkmeester o.a. notulenboeken en enkele kasboeken 
terug werden ontvangen; ook uit het provinciearchief van de franciscanen te Utrecht werden enkele 
afgedwaalde stukken volgens het herkomstbeginsel tot dit archief teruggebracht. In dit bijeengebrachte 
geheel was zo goed als geen ordening te ontdekken, zodat eerst - ondanks de grote onvolledigheid - 
gepoogd is een onderscheid te maken tussen de verschillende archiefvormers, het archief van het klooster, 
het archief van het rectoraat/parochie en de archieven van verschillende godsdienstige verenigingen en het 
archief van de patronaatscommissie.  
De zeer onvolledige hoeveelheid bescheiden betreffende pastorale zaken was moeilijk te scheiden in 
kloosterkerk en parochiekerk. Vóór de oprichting van het rectoraat waren de ambten van gardiaan en 
rector/pastoor veelal in één persoon verenigd, zodat een onderscheid voor pastorale zaken bemoeilijkt 
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wordt daar de zelfde persoon met de zelfde boeken doorging. De scheiding werd zo goed mogelijk gemaakt 
in 1935. 
 
 
In verband met het komend vertrek van de franciscanen uit deze parochie werd in 1983 gevraagd het 
geïnventariseerde archief aan te vullen zodat men een afgesloten geheel kon overleveren. Er bleek echter 
zoveel materiaal te voorschijn te zijn gekomen ¿ ook weer mappen van de reeds genoemd oud-kerkmeester 
die echter nog meer schijnt te hebben ¿ dat het nog te inventariseren gedeelte ongeschoond minstens even 
groot was als het reeds geïnventariseerde deel: er waren zelfs nog bescheiden bij het nieuwe gedeelte van 
de begin periode van het klooster. Het geinventariseerde deel was ook deels in het ongerede geraakt. 
Daarom is besloten - onder voorwaarde dat het geheel in bruikleen wordt gegeven aan het Stadsarchief 
Heerlen - een nieuwe inventarisatie te maken, waarbij door de vele nieuwe stukken het parochiearchief 
gesplitst kon worden in het archief van de pastoor (waarbij een groot deel van de pastorale zaken uit het 
kloosterarchief als retro-acta zijn gevoegd) en het archief van het kerkbestuur. De stukken betreffende het 
parochie comité/ de pastorale contact raad/ het parochieel Overleg (drie namen voor een parochieraad in 
verschillende fasen) zijn in het kerkbestuursarchief gebleven, omdat de meeste stukken in dat archief 
gevonden zijn daar een kerkmeester in die `parochieraad¿ zat.Van dat zelfstandige comité is geen archief 
gevonden. 
Aan deze inventaris zijn vier bijlagen toegevoegd: een lijst van paters die het klooster bewoond hebben (een 
aangevuld lijst uit het boekje van pater Dieteren dat over de zielzorg rond de mijn gaat en daarom de 
broeders niet vernoemd.), een lijst van de foto's die in het archief zijn opgenomen, een lijst van stukken die 
vanwege de administratie niet in bruikleen zijn gegeven. Het geordende en geinventariseerde 
parochiearchief en kloosterarchief zullen aan het Stadsarchief Heerlen in bewaring worden gegeven.  
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5. Lijst van rectoren en pastoor van klooster en kerk., 1910 - 1983 

1910 - 1913  Vitalis 
Keenen, gardiaan. 

   

1913 - 1916 Suitbertus Smitz, gardiaan. 
1916 - 1919 Ladislaus Hol, gardiaan. 
1919 - 1922 Wiro Spruit, gardiaan. 
1922 - 1925 Faustinus Hunsche, gardiaan. 
1925 - 1928 Josephat Hulshof, gardiaan. 
1928 - 1931 Rizzerius Remmen, gardiaan. 
1931 - 1934 Theodorus Binnendijk, gardiaan en rector. 
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1934 - 1937 Wilhelmus de Leeuw, gardiaan. 
1937 - 1941 Malachias Geelen, gardiaan. 
1941 - 1946 Theodorus Binnendijk, gardiaan en rector. 
1946 - 1948 Alardus van de Berg, gardiaan en rector. 
1948 - 1952 Theophilus Thöni, gardiaan en rector. 
1952 - 1953 Cajetanus Reiber, gardiaan en rector. 
1953 - 1961 Dismas van Galen, gardiaan en rector. 
1961 - 1970 Viventius Keulaerds, gardiaan en rector/pastoor. 
1970 - 1983 Callistaus de Haas, gardiaan en pastoor.   
 

6. Lijst van paters sinds 1910 in het klooster woonachtig., 1910- 1976 
N.B. in deze lijst zijn niet opgenomen namen vann paters die gardiaan of rector/pastoor waren, tenzij zij tevens als niet-gardiaan of niet-
rector/pastoor in het klooster woonachtig waren. 
1910 -  1926 Vitalis 
Keenen. 

   

1911 -  1914 Hilarion Verhey 
1911 -  1913 Victorius Beekman 
1911 -  1915 Sixtus Fortuin 
1911 -  1917 Cleofas Franken 
1911 -  1918 Arnoldus Smitz 
1911 -  1915 Sigfridus Ellerbeck 
1911 -  1918 Suitbertus Smitz 
1912 -  1913 Agnellus Stulemeier 
1912 -  1921 Theotiem van Velzen 
1913 -  1913 Damascenus Rombout 
1913 -  1923 Monulphus Breukers 
1914 -  1930 Bernardus Teunissen 
1914 -  1918 Salvator Palmen 
1914 -  1918 Caesarius Hoeben 
1915 -  1919 Majella Weenink 
1915 -  1915 Clemens van de Berg 
1915 -  1918 Alexander Klijn 
1915 -  1916 Balduinus de Goede 
1915 -  1917 Elzearius Tulp 
1916 -  1919 Beda Verbeek 
1916 -  1917 Cornelius Romijn 
1917 -  1917 Isidorus Trienekes 
1917 -  1919 Optatus van Oorschot 
1917 -  1925 Faustinus Hunsche 
1917 -  1926 Malachias Geelen 
1918 -  1919 Silas Link 
1918 -  1918 Sivinus Poel 
1918 -  1918 Vigilius Hoogenboom 
1919 -  1923 Caecilius Peeters 
1919 -  1921 Capistranus Kuijpers 
1919 -  1922 Josephat Hulshof 
1919 -  1920 Judocus Spruit 
1920 -  1924 Amantius Jansen 
1921 -  1921 Jan Jozef Soos 
1921 -  1922 Paschasius Claassen 
1922 -  1926 Hildebertus Saes 
1923 -  1923 Egbertus Smeets 
1923 -  1931 Philemon Hulsebosch 
1924 -  1952 Theotiem van Velzen 
1925 -  1928 Nolascus van Vliet 
1926 -  1937 Wilhelmus de Leeuw 
1926 -  1927 Nevolonus Schimmel 
1927 -  1928 Walaricus Knots 
1928 -  1932 Gerbrandus van Duin 
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1928 -  1931 Seraphicus van der Kun 
1931 -  1932 Melchiades Nieuwstad 
1931 -  1934 Severus Peeters 
1931 -  1946 Theodorus Binnendijk  
1932 -  1934 Benedictus Coenen 
1932 -  1936 Conradus Janssen 
1932 -  1934 Aggaeus Gianotten 
1934 -  1935 Supplicius Schretlen 
1934 -  1936 Clarentius Straathof 
1934 -  1938 Albericus van Lubeek 
1934 -  1943 Justus Merks 
1935 -  1941 Humilianus de Klein 
1936 -  1939 Ananias Beuner 
1938 -  1939 Ansfridus van Lubeek 
1939 -  1940 Livinius Moeskops 
1939 -  1949 Conradinus Aerts 
1941 -  1942 Thomas Pothof 
1941 -  1947 Amon Besseling 
1941 -  1949 Rosarius van Berkel 
1942 -  1945 Zosimus Frankhuy   
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Inventaris. 
 

I. Archief van het Minderbroedersklooster aan de Sittarderweg te Heerlen. 

 

A. Stukken van algemene aard. 

 
 1-4 Memoriaalboeken, kronieken van het klooster en de kloosterkerk, 1910 - 1974. 2 katernen en 2 delen 

 1 , 1910 december - 1911 augustus 
 2 , 1911 oktober - 1913 augustus 
 3 , 1913 september - 1932 augustus 
 4 , 1932 september - 1974 april 

 
 5 Brieven van het provincialaat der minderbroeders aan de gardiaan, 1911 - 1948, 

1963 - 1977.  1 omslag 
 
 6 Brieven van diverse afzenders aan de gardiaan, 1912 - 1943, 1969.  1 omslag 
 
 7 "Provinciebrieven", circulaires van de provinciaal aan zijn medebroeders ter 

vervanging van het provincie-tijdschirft "Neerlandia Seraphica" dat tijdens de 
oorlog niet meer verschijnen mocht., 1943 - 1946.  1 omslag 

 
 8 Circulaires van het bisdom Roermond en het aartsbisdom Utrecht aan de 

geestelijkheid, 1911 - 1922.  1 omslag 
N.B. Voor vervolg zie inv. nr. 97 

 
 9 Herderlijke brieven van de bisschop van Roermond en de aartbisschop van 

Utrecht aan de geestelijkheid en gelovigen, 1911 - 1934.  1 omslag 
N.B. Zie voor vervolg inv. nr 98a 

 
 10 "Liber Visitationis", register met aantekeningen van gehouden generale en 

provinciale visitaties, 1925 - 1954.  1 omslag 
 
 11 Verslag van de kloostervisitatie door de provinciaal, 1976.  1 stuk 
 

B. Stukken van bijzondere aard. 

 

1. bewoners. 

 
 12 "Tabulae definitionis Capituli Provincialis", lijsten van door het provinciaal kapittel 

gekozen en benoemde medebroeders, 1913 - 1941.  1 omslag 
 
 13 Statistieken betreffende de bewoners van het klooster, opgemaakt voor het 

provinciebestuur, 1955 - 1960, 1965 - 1968.  1 omslag 
 
 14 Feestprogramma met krantenknipsels betreffende het gouden kloosterfeest van 

broeder Lidwin Willemsen, 1973.  1 omslag 
 
 14.a Koopakte van een bouwland, steenbakkerij en bergplaats, welke door het 

kerkbestuur van de dekenale St. Pancratiuskerk te Heerlen worden gekocht van 
de heer J. Ubachs voor de bouw van klooster en kerk, afschrift. En kopie van de 
akte van overdracht van dit terrein door het kerkbestuur van de ST. Pancratiuskerk 
aan de st. Franciscusstichting., 1909, 1935.  2 stukken 
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2. eigendommen. 

 

a. onroerende goederen. 

 
 15 Bouwtekeningen van het klooster met kloosterkerk, met ontwerptekening voor de 

werkplaats en de paardenstal, 1910.  1 omslag 
 
 16 Koopakte van een stuk grond, dat door de heer M. Kusters, syndicus van het 

klooster, wordt gekocht van de heer G. Pekelharing, omdat de werkhuizen en de 
muur van het klooster gedeeltelijk op het terrein van de laatstgenoemde waren 
gebouwd, 1915.  1 stuk 
N.B. Met situatietekening 

 
 17 Concept-akte van de verkoop van een stukje grond dat buiten de muren in de 

Smaragdstraat lag, met bijlagen, 1974.  1 omslag 
 
 18 Beschikking van B. en W. van Heerlen waarin het aanlegen van een begraafplaats 

in de tuin van het klooster wordt toegestaan, met verlof tot het begraven van pater 
Judocus Spruit (1956) en broeder Eduard van Ochten (1966), 1966.  1 omslag 

 
 19 Plattegrond van het Antoniushofke met kerkhof, z.j..  2 stukken 

N.B. In tweevoud aanwezig 
 
 20 Telegram van pater provinciaal, waarin toestemming wordt verleend om een deel 

van de kloostertuin te gebruiken voor de bouw van het verenigingsgebouw, 1918.  1 omslag 
N.B. Inclusief concept-bouwtekening 

 
 21 Ingekomen brieven van de gemeente Heerlen en het Provinciaal Bestuur van 

Limburg met minuten van de bezwaarschriften van de pastoor betreffende de 
aanleg van de zes autowegen door Heerlen, 1974 - 1981.  1 omslag 

 
 22 Situatietekeningen van de omgeving van het klooster met als uitgangspunt het 

bestemmingsplan met de nieuwe autowegen om mogelijkheden voor grondgebruik 
of bestemming van het klooster te bestuderen, 1978.  1 omslag 

 
 23 Ingekomen brieven met minuut van de uitgegane brief van de overste betreffende 

de ontruiming van het kloosterkerkhof en de herbegraving van de stoffelijke 
overschotten te Imstenrade, 1980.  1 omslag 

 
 24-25 Stukken betreffende groot onderhoud en verbouwingen van het klooster en de 

kloosterke, 1910 - 1966.  
 24 Algemeen, 1911 - 1966 1 omslag 
 25 Bouwtekeningen. 

- Plan voor de riolering. 
- Openbaar Urinoir aan de Sittarderweg 
- Stoeptreden ingang van het kloost 
- Atelier van pater Rats. 
- Klooster, Kerk en Patronaat 
- Verbouwing kloostergang 
- verbouwing bibliotheek tot recreatieruimte, 1910 - 1961 1 omslag 
 
 26 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van het klooster als nood-ziekenhuis 

in het geval van oorlog, 1914 - 1918.  1 omslag 
 
 27 Circulaire van de PTT betreffende tarieven en leveringsvoorwaarden voor de 

aansluiting van percelen aan het lokale Rijkstelefoonnet, 1917.  1 stuk 
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 28 Stukken betreffende de aanleg van electrisch licht in het klooster, 1917 , 1924, 

1948.  1 omslag 
 
 29 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de centrale 

verwarmingsinstallatie in het klooster, 1927 - 1966.  1 omslag 
 
 30 Stukken betreffende de brandverzekering van het klooster en de kerk, met 

inventarislijst., 1939 - 1973.  1 omslag 
 
 31 Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van het klooster en de kerk, 1935.  1 omslag 
 
 32 Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van het klooster en de kerk, 1960.  1 omslag 
 

b. roerende goederen. 

 
 33 Inventarislijsten van de roerende goederen van het klooster en de kloosterkerk, 

1914 - 1946.  1 omslag 
 
 34 Stukken betreffende legaten en schenkingen aan het klooster, 1913 - 1927.  1 omslag 
 
 35 Stukken betreffende het harmonium en het kerkorgel, 1913, 1932.  1 omslag 
 
 36 Brieven van Nicolas en Zn met offerte voor de levering van de gebrandschilderde 

ramen voor de kerk, 1914.  2 stukken 
 
 37 Stukken betreffende de aanschaf van kerkbeelden, 1915.  1 omslag 
 
 38 Stukken betreffende de aanschaf en restauratie van , 1927, 1947.  1 omslag 
 
 39 Stukken betreffende de levering van kerkbanken, 1932.  2 stukken 
 

3. financiën. 

 
 40 Jaarrekeningen en begrotingen, 1930, 1938, 1940 - 1943, 1945 -1951 en 1939 - 

1944, 1946 - 1952.  1 omslag 
 
 41 Grootboek bijgehouden door de gardiaan, met middenin overzichten van 

buitengewone inkomsten en uitgaven, 1913 - 1916, 1911 - 1925.  1 deel 
 
 42-45 Dagkasboeken van de gardiaan, 1911 - 1925.  4 delen 

 42 , 1911 januari - 1914 maart 
 43 , 1914 april - 1917 augustus 
 44 , 1921 januari - 1924 december 
 45 , 1925 januari - 1925 oktober 

 
 46-51 Tabellarische kasboeken van de gardiaan, 1925 - 1960.  6 delen 

 46 , 1925 november - 1933 december 
 47 , 1933 januari - 1935 december 
 48 , 1936 januari - 1943 december 
 49 , 1944 januari - 1949 juni 
 50 , 1949 juli - 1954 december 
 51 , 1955 januari - 1960 december 

 
 51-51 Tabellarische kasboeken van de gardiaan, 1961 - 1983.  5 delen 
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 51a , 1961 januari - 1966 december 
 51b , 1967 januari - 1971 december 
 51c , 1972 januari - 1976 september 
 51d , 1976 oktober - 1981 februari 
 51e , 1981 maart - 1983 augustus 

 
 52 Klad-dagkasboek van de gardiaan, 1955 - 1957.  1 deel 
 
 53-54 Dagkasboeken van de syndicus apostolicus van het klooster, 1911 - 1960.  2 delen 

 53 , 1911 januari - 1937 augustus 
 54 , 1937 september - 1960 oktober 

 
 55-58 Dagkasboeken van broeder portier als subsyndicus, 1924 - 1956.  3 delen en 1 katern 

 55 , 1924 juli 21 - 1925 oktober 
 56 , 1936 april - 1939 januari 
 57 , 1942 januari - 1943 april 12 
 58 , 1943 april 13 - 1956 augustus 

 
 59 Lijst van gekochte broden, 1918 - 1925.  1 katern 
 
 60 Register waarin staan opgetekend de ontvangen aalmoezen in natura, 1923 - 

1925.  1 katern 
 
 61 Aantekeningen betreffende subsidie verleend voor de opleiding van 

priesterstudenten in Sittard en Megen, 1928.  1 stuk 
 

4. werkzaamheden. 

 

a. intern. 

 
 62-64 Lijsten van preekbeurten en assistenties in het convent, met achterin lijsten van 

preekbeurten en assistenties buiten het convent, 1911 - 1914, 1918 - 1929. 2 katerenen en 1 deel 
 62 , 1911 - 1914 
 63 , 1918 - 1920 
 64 , 1921 - 1928 

N.B. 1921 - 1931 buiten het convent 
 
 65-67 "Grootboek van Misintenties", register waarin de ontvangen en gelezen en resp. 

nog niet gelezen misintenties worden verantwoord, 1911 - 1934.  3 delen 
 65 , 1911 januari 14 - 1916 oktober 1 deel 
 66 , 1916 november - 1921 april 9 1 deel 
 67 , 1921 april 10 - 1934 juni 1 deel 

 
 68-74 "Weekboeken van misintenties", register waarin per week de aangenomen 

misintenties worden verantwoord met voor in het eerste deel een losblad waarop 
een handleiding voor de verantwoording beschreven staat, 1911 - 1916, 1928 - 
1935.  2 delen en 5 katernen 

 68 , 1911 februari 7 - 1914 oktober 16 
 69 , 1914 oktober 18 - 1916 november 11 
 70 , 1928 februari 5 - 1929 juli 20 
 71 , 1929 juli 21 - 1931 februari 14 
 72 , 1931 februari 15 - 1932 augustus 27 
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 73 , 1932 augustus 28 - 1934 maart 3 
 74 , 1934 maart 4 - 1935 september 15 

 
 75-76 " Libri portarii", cahiers waarin broeder portier de aangenomen misintenties 

inschreef, 1923 - 1925.  
 75 , 1923 juni 8 - 1924 juli 4 1 katern 
 76 , 1924 juli 5 - 1925 september 26 1 katern 

 
 77 Stukken betreffende vragenlijsten over werkzaamheden en kloosterinventaris voor 

de publicatie in de jaarverslagen van de nederlandse minderbroedersprovincie, 
1914 - 19209, 1948 - 1949.  1 omslag 

 
 78 Stukken van de burgerlijke overheid betreffende het houden van termijn, met 

vergunningen voor het vervoeren van de opgehaalde levensmiddelen, 1918.  1 omslag 
 
 79 Lijst van de werkzaamheden die door broeder portier van het klooster verricht 

moeten worden, ca 1940.  1 stuk 
 
 80 Stukken betreffende de dagorders van gehouden kloosterretraites, 1943 - 1947.  1 omslag 
 

b. extern. 

 
 81 Brieven en beschikkingen van het bisdom Roermond betreffende de pastorale 

aktiviteiten in en buiten de kloosterkerk, 1911 - 1948, 1967.  1 omslag 
 
 82 Aantekeningen betreffende overeenkomsten inzake het pastorale werk van de 

paters in het hun toevertrouwde gebied en in het overige deel van de parochie 
gedurende de jaren 1911 - 1917 bijeenverzameld uit de memoriaalboeken, 1917.  1 omslag 

 
 83 Lijst van predicaties en spreekbeurten van de Nederlands -Duitse missie 

gehouden door de paters Suitbertus Smitz en Sigefridus Ellerbeck, 1909 - 1913.  1 deel 
 
 84 Afschrift van de notulen van de vergadering van de bisschop van Roermond met 

enige pastores uit de mijnstreek handelend over hun pastorale zorg voor sociale 
instellingen, 1915.  1 katern 

 
 85 Afschrift van de brief van de bisschop van Roermond betreffende de oprichting 

van de grensomschrijving van de H. Hart parochie te Schandelen waartoe ook het 
klooster van de paters zal behoren, 1924.  1 stuk 

 
 86 Stukken betreffen de de steunaktie voor de stichting van de R.K. universiteit te 

Nijmegen, 1921.  1 omslag 
 
 87 Stukken betreffende de propraganda actie voor de R.K. staatspartij tijdens de 

tweede kamerverkiezingen na het invoeren van het algemeen kiesrecht, 1922.  1 omslag 
 
 88 Afschrift van de brief van de geestelijkheid van Heerlen aan de leden van de 

katholieke fraktie in de Gemeenteraad waarin - met verwijzing naar de 
gemeenschappelijke vastbrief van de Nederlandse bisschoppe - gevraagd wordt 
hun macht een invloed aan te wenden om die gelegenheid tot ontspanning die bij 
velen ontaardt in zedeloosheid, te verbieden, 1924.  1 stuk 

 
 89 Brief van de bijzondere Raad van de H. Vincentius te Heerlen waarin gevraagd 

wordt een pater als lid van de Bijzonder Raad aan te wijzen, met aantekening dat 
pater Melchiades Nieuwstad is aangewezen, 1932.  1 stuk 

 
 90 Stichtingsakte met statuten van de stichting  Clubhuis te Heerlen" staande onder 

auspiciën van de R.K. Middelbare technische Studentenvereniging  "Woord en 
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Daad", waarvan pater Wilhelmus de Leeuw moderator was. Met kopie van de akte 
waarin het RK verbond van Technici in Nederland en de studentenvereniging 
"Woord en Daad" overeenkomen om met elkaar samen te werken, 1935.  2 stukken 

 
 91 Brief van de secretaris van de Nederlandse minderbroedersprovincie waarin wordt 

medegedeeld dat het provinciebestuur geen bezwaar heeft tegen de oprichting 
van een rectoraat in de kloosterkerk, 1934.  1 stuk 

 

II. Archief van de Rector/Pastoor van de kloosterkerk toegewijd aan de Martelaren van Gorkum 

 

A. Stukken van algemene aard. 

 
 92 Kroniek van de kerk, 1935 - 1952 en 1956 - 1967.  1 omslag 
 
 93 Brieven ingekomen bij de rector, 1933 - 1961.  1 deel 
 

B. Stukken van bijzondere aard. 

 

1. oprichting rectoraat en parochie met grensomschrijving 

 
 94 Akte van de oprichting van de parochie, met stukken betreffende verheffing van 

negen Limburgse rectoraten tot parochies, 1965 - 1966.  1 omslag 
 
 95 Plattegronden van de omgeving Sittarderweg, met plattegronden van de kolonies 

Beersdal, Grasbroek en Musschemig, 1900, 1910 en 1960.  1 omslag 
N.B. Met plattegronden van de kolonies Beersdal, Grasbroek en Musschemig, 1921 

 
 96 Stukken betreffende de grensomschrijving van het rectoraat c.q. parochie, 1961 - 

1979.  1 omslag 
 

2. zielzorg 

 

a. algemeen 

 
 97-98 Circulaires van het bisdom Roermond en het aartsbisdom Utrecht aan de 

geestelijkheid., 1936 - 1982.  
 97 , 1936 - 1949, 1965 - 1968 
 98 , 1972 - 1982 

 
 99 Brochure "Structuurplan voor de zielzorg" betreffende de dekenale 

zielzorgstructuur in het bisdom Roermond, 1966.  1 katern 
 
 100-101 Verslagen van de vergaderingen van het Dekenale Centrum, 1969 - 1981.  

 100 , 1969, 1975 - 1976 
 101 , 1978 - 1981 

 
 102 Verslagen van de vergaderingen van het Subcentrum Schandelen-Heerlen, 1975 - 

1979.  1 omslag 
N.B. onvolledig 
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 103 Verslagen van de teamvergaderingen van de pastores, 1970 - 1972.  1 omslag 
 

b. parochiegeestelijkheid 

 
 104 Stukken betreffende jubilea van de eerste pastoor van de parochie, 1959 - 1980.  1 omslag 
 
 105 Stukken betreffende de installatie van de eerste pastoor van de parochie, 1966.  1 omslag 
 

c. kerkelijke registratie 

 
 106-108 Doopboeken, met alfabetisch naamregister, 1921 - 1981.  3 delen 

 106 , 1921 - 1934 oktober 
 107 , 1934 oktober - 1963 
 108 , 1964 - 1981 

 
 109 Klad-doopboek, 1921 - 1925.  1 deel 
 
 110 Bijlagen bij de doopregisters en stukken betreffende onderzoeken bij 

echtscheidingen, 1939 - 1959.  1 omslag 
 
 111-112 Registers met namen van kinderen die hun eerste communie hebben gedaan en 

het sacrament van het Vormsel hebben ontvangen, 1935 - 1960.  2 delen 
 111 meisjes, 1935 - 1960 
 112 jongens, 1935 - 1954 

 
 113 Vormselregister, met onvolledig alfabetisch naamregister, 1936 - 1962.  1 omslag 
 
 114-115 Registers met namen van kinderen die de plechtige hernieuwing van de 

doopbeloften hebben gedaan, 1935 - 1961.  2 delen 
 114 meisjes, 1935 - 1954 
 115 jongens, 1935 - 1961 

 
 116-117 Trouwboeken, met onvolledig alfabetisch naamregister, 1912 - 1981.  2 delen 

 116 , 1912 - - 1949 januari 10 
 117 , 1949 januari - 1981 

 
 118-143 "Status Liberi", bijlagen bij de huwelijksregisters, zijnde verklaringen voor de 

kerkelijke huwelijkssluiting, 1949 - 1981.  26 omslagen 
 118 , 1949 
 119 , 1950 
 120 , 1951 
 121 , 1952 
 122 , 1953 
 123 , 1954 
 124 , 1955 
 125 , 1956 
 126 , 1957 
 127 , 1958 
 128 , 1959 
 129 , 1960 
 130 , 1961 
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 131 , 1962 
 132 , 1963 
 133 , 1964 
 134 , 1965 
 135 , 1966 
 136 , 1967 
 137 , 1968 
 138 , 1969 
 139 , 1970 
 140 , 1971 -1972 
 141 , 1973 - 1975 
 142 , 1976 - 1978 
 143 , 1979 - 1981 

 
 144 Kerkelijk bevolkingsregister van de wijken Sittarderweg, Husken, Huskenweg, 

Kolonie Grasbroek, klein gehucht Musschemig en kolonie Beersdal, ca. 1911.  1 omslag 
 
 145-154 Afleesboeken voor de vieringen op zon- en feestdagen in de kloosterkerk, 1911 - 

1969.  8 deeltjes en 2 omslagen 
 145 , 1911 jan. 15 - 1912 nov. 24 
 146 , 1912 dec. 1 - 1913 nov. 23 
 147 , 1913 nov. 30 - 1914 sept. 6 
 148 , 1914 sept 13 - 1915 juli 4 
 149 , 1918 apr. 7 - 1920 aug. 1 
 150 , 1920 aug. 8 - 1920 dec. 26. 
 151 , 1921 jan. 2 - 1922 aug. 27 
 152 , 1922 sept. 3 - 1925 apr. 5 
 153 , 1940 sept 8 - 1942 jan. 2. 
 154 , 1965 jan. 3 - 1969 mrt 16. 

 
 155-158 "Verkündigungsbücher", afleesboeken voor de diensten voor duitssprekenden., 

1911 - 1915.  4 deeltjes 
 155 , 1911 mrt 12 - 1911 okt. 8 
 156 , 1911 okt. 15 - 1912 sept. 15 
 157 , 1912 sept. 22 - 1913 dec. 21 
 158 , 1913 dec. 28 - 1915 febr. 14 

 
 159 Afleesboek voor de kindermissen, 1920 - 1922.  1 katern 
 
 160 Register waarin aangetekend staan de  begrafenisdiensten, zeswekendiensten, 

huwelijks- en jubileumvieringen, met opgave van de verdeling van de stipendia 
over klooster, kerk, zangers en organist, en achterin een tarievenlijst, 1935 - 1958. 
 1 deel 

 
 161 Parochiestatistieken, 1936 - 1938, 1948 - 1951, 1955 - 1960 en 1965 - 1968.  1 omslag 
 
 162 Adreslijsten van jeugdige parochianen verdeeld in de leeftijdsgroepen van 8-12, 12 

- 15 en 15 - 19 jaar, 1968.  3 katernen 
 
 163 Misintentieboek, 1938 - 1940.  1 omslag 
 
 164-181 "Weekboeken van de misintenties", registers waarin per week de aangenomen en 

gelezen misintenties werden verantwoord, 1935 - 1947.  18 katernen 
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 164 , 1935 sept. 15 - 1936 mei 16 
 165 , 1936 mei 17 - 1937 jan. 23 
 166 , 1937 jan. 24 - 1937 sept. 25 
 167 , 1937 sept 26 - 1938 juni 4 
 168 , 1938 juni 5 - 1938 dec. 31 
 169 , 1939 jan. 1 - 1939 sept 2. 
 170 , 1939 sept 3 - 1940 mei 4 
 171 , 1940 mei 5 - 1941 jan. 4 
 172 , 1941 jan. 5 - 1941 sept. 6 
 173 , 1941 sept. 7 - 1942 mei 16 
 174 , 1942 mei 17 - 1943 jan 23. 
 175 , 1943 jan 24 - 1943 okt. 2 
 176 , 1943 okt. 3 - 1944 juni 10. 
 177 , 1944 juni 11 - 1945 febr. 17. 
 178 , 1945 febr. 18 - 1945 okt. 20 
 179 , 1945 okt. 21 - 1946 juli 6 
 180 , 1946 juli 7 - 1947 mrt 1 
 181 , 1947 mrt 2 - 1947 okt. 4 

 
 182 Aantekeningen betreffende de verplichtingen van fundatiemissen, 1942 - 1944.  2 stukken 

N.B. Voor fundatieverplichtingen van 1923 - 1981 zie inv. nrs. 283 - 284 
 
 183 Archiefinventaris, 1978.  1 stuk 
 

d. pastorale aktiviteiten 

 
 184 Verslag van de parochieretraite, met bijlagen, 1939 - 1940.  1 omslag 
 
 185-189 Stukken betreffende de Antonius-noveen, die jaarlijks in het Hofke van St. 

Antonius werd gehouden., 1939 - 1978.  5 omslagen 
 185 Programmas en teksten voor noveenboekjes met handgeschreven 

"imprimatur", 1939 - 1978 
 186 Ingekomen brieven met gebedsintenties, alfabetisch gerangschikt 

op naam van de afzenders, A - H, 1940 - 1943 
 187 Ingekomen brieven met gebedsintenties, alfabetisch gerangschikt 

op naam van de afzenders, J - P, 1940 - 1943 
 188 Ingekomen brieven met gebedsintenties, alfabetisch gerangschikt 

op naam van de afzenders, R - Z 
 189 Ingekomen brieven met gebedsintenties, alfabetisch gerangschikt 

op naam van de afzenders, anoniemen en onleesbare 
handtekeningen, 1940 - 1943 

 
 190 Stukken betreffende de sacramentsprocessies, 1953 - 1969.  1 omslag 
 
 190.a Folders van de 'Volksmissie' gehouden in verschillende parochiekerken in 

Heerlen, 1961.  2 katernen 
 
 191 Stukken betreffende de zonnebloem-aktiviteiten, 1971 - 1979.  1 omslag 
 
 192 Verslagen van de besprekingen van de liturgische werkgroep, 1972 - 1973.  1 omslag 
 
 193 Minuut van de brief van de pastoor aan enkele parochianen i.v.m. de mogelijkheid 

een eigen parochiële werkgroep voor buitenlandse werknemers op te richten, met 
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verslagen van vergaderingen van de werkgroep Buitenlandse Werknemers 
Binnenstad, 1972 - 1973.  3 stukken 

 

e. publicaties ten dienste van de parochie 

 
 194 Circulaires van de pastores aan de gelovigen van het rectoraat, 1933, 1952 - 1955 

en 1964.  1 omslag 
 
 195-202 Parochieblaadjes van het rectoraat c.q. parochie, 1960 - 1979.  

 195 , 1950 - 1951, 1960 - 1964 
 196 , 1965 - 1966 
 197 , 1967 - 1968 
 198 , 1969 - 1971 
 199 , 1972 - 1973 
 200 , 1974 - 1975 
 201 , 1976 - 1977 
 202 , 1978 - 1979 

 
 203 Parochiegidsen, 1941 - 1981.  1 omslag 
 

3. armenzorg 

 
 204 Circulaires van W. Bokeloh, generale commissaris van de R.K. parochiale 

Armbesturen, betreffende de ondersteuning van werkelozen die werk in Duitsland 
weigeren te aanvaarden, 1940.  1 omslag 

 
 205 Statuten en huishoudelijk reglement van de stichting Gemeenschapsdienst 

Sittarderweg, die zich ten doel stelt alle in het rectoraat wonende personen in de 
breedste betekenis hulp te verlenen, 1945, 1967.  3 stukken 

 
 206 Jaarverslagen van de stichting Gemeenschapsdienst Sittarderweg, 1946, 1968.  2 stukken 
 
 207 Circulaires van het dekenale liefdeswerk 'Stille Armen', 1959.  3 stukken 
 
 208 Formulier voor opgave aan het bisdom van gegevens betreffende het armbestuur 

of instelling van liefdadigheid ic. De stichting Gemeenschapsdienst Sittarderweg, 
1965.  1 stuk 

 

4. school en oudercomité 

 
 209 Verslagen van de vergaderingen van het oudercomité van de basisschool het 

H.Hart en van de kleuterschool St. Franciscus, 1975 - 1981.  1 omslag 
 
 210 Statuten en huishoudelijk reglement van de katholieke Oudervereniging van de 

basisschool het H. Hart en van de kleuterschool St. Franciscus, 1980.  1 omslag 
 
 211 Programma-boekje van de viering van het 60-jarig bestaan van de H. Hartschool, 

met bijlagen, 1981.  1 omslag 
 

5. parochiele verenigingen 

 
 212 Lijsten van de parochiële verenigingen, 1963, ca..  1 omslag 
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 213 Huishoudelijk reglement van de r.k. voetbalvereniging Helios '23 met circulaires 

van het bestuur aan de parochianen., 1956, 1967.  2 stukken 
 
 214 Statuten en huishoudelijk reglement van het parochiële Missie-centrum, 1968.  1 stuk 
 
 215 Circulaires van het Missie-centrum verstuurd aan de parochianen, 1964 - 1977.  1 omslag 
 
 216 "Kwartaalbericht", mededelingblad van het Missie-centrum Sittarderweg, 1969 - 

1971.  1 omslag 
 
 217 Stukken betreffende de drumfanfare "Trommelaere van Herle", 1972 - 1981.  1 omslag 
 

III. Archief van het Kerkbestuur van het rectoraat/parochie van de H.H. Martelaren van Gorkum 

 

A. Stukken van algemene aard. 

 
 218 Agenda's van de notulen van de kerkbestuurvergaderingen 1 omslag 
 
 219-222 Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur., 1935 - 1982.  2 delen en 2 omslagen 

 219 , 1935 - 1956 
 220 , 1937 - 1970 apr. 
 221 , 1972 febr. - 1979 dec. 
 222 , 1980 febr. - 1982 nov. 

 
 223-224 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven van het kerkbestuur, 1964 - 

1982.  
 223 , 1964 - 1969 
 224 , 1971 - 1982 

 

B. Stukken van bijzondere aard. 

 

1. organisatie. 

 
 225 Algemene Reglementen voor parochiale kerkbesturen c.q. voor het bestuur van 

een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, met bijlagen ter 
toelichting, 1939 - 1973.  1 omslag 

 
 226 Huishoudelijk Reglement van het kerkbestuur, met aantekeningen ter 

geheugensteun van de penningmeester, 1963.  2 stukken 
 
 227 Akten van benoeming van kerkmeester, met lijst van alle leden vanaf de 

oprichting, 1939 - 1977.  1 omslag 
 
 228 Algemeen Reglement voor besturen van de parochiale en andere katholieke 

instellingen van liefdadigheid in het bisdom Roermond, 1928, ca..  1 katern 
 
 229 Instructies voorde exploitatie en voor het toezicht bij het gebruik van het jeugdhuis, 

1968.  1 omslag 
 
 230 Statuten van de katholieke Schoolvereniging Heerlen en huishoudelijk reglement 

voor de algemene ledenvergaderingen, met begeleidende brief, 1975, 1981.  1 omslag 
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 231 Notulen van de ledenvergaderingen van de katholieke Schoolvereniging Heerlen, 

met bijlagen, 1969 - 1983.  1 omslag 
 
 232 Beschikking van het bisdom Roermond waarbij goedgekeurd wordt dat men 

omschakelt van verpachte plaatsen in de kerk naar plaatsengeld, met plattegrond 
van de kerk waarop de plaatsen staan ingetekend, 1956.  2 stukken 

 
 233 Nota inzake de nieuwe rechtspositie van pastorale werkers in de RK kerkprovincie 

van Nederland, met bijlagen, 1975.  1 omslag 
 

2. functionarissen. 

 
 234 Stukken betreffende de salarisregeling, de aanstelling en het ontslag van de 

koordirigent en de organist, 1948 - 1980.  1 omslag 
 
 235 Onderhandse oprichtingsakte van het college van collectanten in de paterskerk, 

met minuut van een brief betreffende het 40-jarig jubileum van een collectant, 
1931, 1981.  2 stukken 

 
 236 Stukken betreffende het zangkoor St. Franciscus, waaronder een afschrift van het 

reglement, 1935 - 1975.  1 omslag 
 

3. parochie comité/contactraad/overleg. 

 
 237 Statuten en concept-statuten voor het Parochie comité/Parochiële contactraad/ 

Parochieel overleg, 1959 - 1968.  1 omslag 
 
 238-240 Agenda's voor de vergaderingen van het Parochie comité/Parochiële contactraad/ 

Parochieel overleg, met bijlagen., 1959 - 1979.  3 omslagen 
 238 agenda's van het Parochie Comité, 1959 - 1961 
 239 agenda's van de Parochiële contactraad, 1963 - 1971 
 240 agenda's van het Parochieel overleg, 1973 - 1979 

 
 241-243 Notulen van de vergaderingen van het Parochie comité/Parochiële contactraad/ 

Parochieel overleg, met bijlagen, 1959 - 1979.  3 omslagen 
 241 notulen van het Parochie Comité, 1959 - 1962 
 242 notulen van de Parochiële contactraad, 1966 - 1971 
 243 notulen van het Parochieel overleg, 1973 - 1979 

 
 244-246 Brieven ingekomen bij het Parochie comité/Parochiële contactraad/ Parochieel 

overleg, met minuten van uitgegane brieven, concept-statuten en bijlagen, 1959 - 
1981.  3 omslagen 

 244 brieven van het Parochie Comité, 1959 - 1962 
 245 brieven van de Parochiële contactraad, 1963 - 1970 
 246 brieven van het Parochieel overleg, 1972 - 1981 

 
 247 Conceptbrieven van het kerkbestuur aan het bisdom en aan het Parochie comité 

betreffende de verhouding kerkbestuur en Parochie Comité, met bijlagen, 1961.  1 omslag 
 
 248 Agenda's van de vergaderingen van de Kleine Commissie van het Parochieel 

Overleg inzake de opheffing van kerk en/of klooster, 1977 - 1978.  1 omslag 
 
 249 Notulen van de vergaderingen van de Kleine Commissie van het Parochieel 

Overleg inzake de opheffing van kerk en/of klooster, 1977 - 1978.  1 omslag 
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 250 Brieven ingekomen bij de Kleine Commissie van het Parochieel Overleg inzake de 

opheffing van de kerk en/of het klooster, met minuten van uitgegane brieven en 
bijlagen, 1977 - 1978.  1 omslag 

 
 251 Eindverslag en tussentijdsverslag van de Kleine Commissie van het Parochieel 

Overleg inzake de opheffing van de kerk en/of het klooster, met concept-
verslagen, 1977 - 1978.  1 omslag 

 

4. eigendommen. 

 

a. kerk, antoniushofke, en jeugd/parochiehuis. 

 
 252 Situatietekeningen van het klooster, de kerk, het jeugdhuis en de omgeving, met 

opgave van de kadasternummers, 1962.  1 omslag 
 
 253-254 Stukken betreffende de voorbesprekingen van de overdracht van het kerkgebouw, 

de ondergrond van het parochiehuis, een deel van het Antoniushofke en de 
ontvangen mijnschadegelden door het bestuur van de nederlandse 
minderbroedersprovincie aan het kerkbestuur 

 253 , 1968 - 1978 
 254 , 1979 - 1982 

 
 255 Akte van verkoop van het kerkgebouw met ondergrond, van een deel van het 

Antoniushofke en van de met erfpacht belaste grond onder het jeugd/parochiehuis 
door het bestuur van de nederlandse minderbroedersprovincie aan het 
kerkbestuur voor de prijs van f 1,-, met formulier voor de kadastrale opmeting, 
1982.  2 stukken 

 
 256 Brief van het bestuur van de stichting Gemeenschap Sittarderweg en minuut van 

de brief van het kerkbestuur betreffende de jaarlijkse verplichte betaling van een 
bedrag voor het erfpachtrecht, met bijlagen, 1977.  1 omslag 

 
 257 Akte waarbij het kerkbestuur aan de gemeente Heerlen toestaat een gasleiding in 

de grond van het Antoniushofke te leggen, met plattegrond, 1982.  2 stukken 
 
 258 Instructie voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen in het bisdom 

Roermond, 1969.  1 katern 
 
 259-260 Stukken betreffende verbouwingen en herstelwerkzaamheden van de kerk gedaan 

door het kerkbestuur, 1935 - 1981.  2 omslagen 
 259 Algemeen, 1935 - 1981 1 omslag 
 260 Bouwtekeningen van de vloer, doopkapel, priesterkoor en sacristie, 

1944 - 1962 1 omslag 
 
 261 Stukken betreffende grootonderhoud van het jeugd/parochiehuis, 1966, 1972.  1 omslag 
 
 262 Stukken betreffende de brandverzekering van de kerk en de Antoniuskapel door 

de St. Franciscusstichting in 1982 overgenomen door het kerkbestuur, 1962 - 
1982.  1 omslag 

 
 263 Stukken betreffende de brandverzekering van het jeugd/parochiehuis, 1982 - 

1983.  1 omslag 
 
 264 Statuten van de Onderlinge Verzekerings Maatschappij Donatus, 1975, 1980.  2 katernen 
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 265 Stukken betreffende de aanleg en de ombouw van de centrale 
verwarmingsinstallatie van de kerk, 1949 - 1975.  1 omslag 

 
 266 Nota betreffende de staat waarin de gals-in-lood-ramen zich bevinden, 1961.  1 omslag 
 

b. roerende goederen. 

 
 267 Inventarislijsten van de kerkelijke goederen staande onder het beheer en de 

verzorging van het kerkbestuur , ca. 1947 - 1966.  1 omslag 
 
 268 Stukken betreffende de brandverzekering van de kerk-inventaris door het 

kerkbestuur met inventarislijsten, 1958 - 1982.  1 omslag 
 
 269 Stukken betreffende de luidklok, de angelusklok en de luidinstallatie, 1941 - 1952.  1 omslag 
 
 270 Stukken betreffende het vervaardigen van de twee zij-altaren en de vier 

communiebanken, 1943.  1 omslag 
 
 271 Aantekeningen betreffende de gedeeltelijke vernieuwing van de geluidsinstalltie, 

1947 en 1957.  1 omslag 
 
 272 Stukken betreffende de het kerkorgel, 1949 - 1960.  1 omslag 
 
 273 Stukken betreffende de aanschaf van de staties in het Antoniushofke, 1949.  1 omslag 
 
 274 Stukken betreffen de de aankoop van het Mariabeeld gemaakt door Filippi en van 

een kerstgroep, 1946, 1955.  2 stukken 
 
 275 Stukken betreffende de afwikkeling van de brandschade door het afbranden van 

de kerstkribbe, 1961.  1 omslag 
 
 276 Stukken betreffende de aankoop van kerkstoelen en banken, 1949 - 1960.  1 omslag 
 
 277 Stukken betreffende de effecten staande op naam van het kerkbestuur, 1946 - 

1982.  1 omslag 
 
 278 Stukken betreffende de effecten staande op naam van het Priester-studiefonds, en 

betreffende de spaarbankrekening van gelden van de misfundaties, 1961.  1 omslag 
 
 279 Inventarislijsten van de kerkelijke voorwerpen die onder de verzorging en de 

bewaring van de rector zijn gesteld, ca. 1947.  2 stukken 
 
 280 Stukken betreffende de schenking van de rouwversiering door de 

winkeliersvereniging "B.A.M." (Cooperatie van Beambten, Arbeiders en 
Middenstanders" van de Sittarderweg, 1935.  1 omslag 

 
 281 Stukken betreffende de aanschaf en de restauratie van liturgisch vaatwerk, 1946 - 

1952.  1 omslag 
 
 282 Stukken betreffende de aanschaf van kerkparamenten, met het spaarbankboekje 

van de paramenten vereniging, 1947 - 1955, 1954 - 1962.  1 omslag 
 

c. fundaties en legaten. 

 
 283 Fundatieboek, 1923 - 1981.  1 katern 
 
 284 Staat van fundaties met brieven betreffende de fundaties, 1924 - 1979.  1 omslag 
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5. Financiën 

 
 285 Lijst met de code-cijfers voor de parochie-administratie, 1970.  1 stuk 
 
 286-287 Begrotingen goedgekeurd door het bisdom Roermond, 1936 - 1969.  2 omslagen 

 286 , 1936 - 1964 
 287 , 1964, 1967 - 1969 

 
 288-290 Jaarrekeningen goedgekeurd door het bisdom Roermond, met bijlagen, 1935 - 

1982.  
 288 , 1935 - 1963 
 289 , 1964 - 1972 
 290 , 1973 - 1984 

 
 291 Grootboek van de penningmeester gespecificeerd over kas, giro en 

spaarbankboekje, 1948 - 1964.  1 deel 
 
 292-297 Tabellarische kasboeken, 1940 - 1948, 1953 - 1981.  6 delen 

 292 , 1940 apr. - 1948 apr. 
 293 , 1953 apr. - 1962 mrt. 
 294 , 1962 apr. - 1964 dec. 
 295 , 1965 jan. - 1973 apr. 
 296 , 1973 mei. - 1976 dec. 
 297 , 1977 jan. - 1981 mrt. 

 
 298 Dagkasboek van de rector betreffende de inkomsten uit kerkelijk vieringen, met 

bijlagen betreffende de verdeling van de misstipendia ten gunste van de kerk, 
klooster, celebrant, koster enz., 1955 - 1961.  1 deel 

 
 299 Circulaires van het bisdom Roermond aan het kerkbestuur betreffende financiën, 

en betreffende beveiliging van kerkelijke voorwerpen en de zorg voor het archief, 
1963 - 1964, 1975 - 1979.  1 omslag 

 
 300 Circulaires van het bisdom Roermond met richtlijnen voor de tarieven bij 

misintenties en rouw- en trouwdiensten, 1946 - 1981.  1 omslag 
 
 301 Circulaires van het bisdom Roermond betreffende salarisregeling voor priesters, 

met aantekeningen van het kerkbestuur, 1946 - 1982.  1 omslag 
 
 302 Stukken betreffende de vergoeding betaald aan pastores, koster en kerkhuur, en 

betreffende de eventuele inkomstenbelasting, 1956 - 1982.  1 omslag 
 
 303 Onderhandse akte waarin het kerkbestuur en de St. Franciscusstichting te Weert 

de vergoeding voor een pastoor en drie kapelaans overeenkomen, met bijlagen, 
1965.  1 omslag 

 
 304 Stukken betreffende de betaling van premies door het kerkbestuur aan de 

"oudedag-voorziening" van de minderbroeders, 1973 - 1977.  1 omslag 
 
 305 Overzichten van de financiele regelingen in het bisdom Roermond, 1978 - 1981.  1 omslag 
 
 306 Verslagen van de vergaderingen van de Dekenale Financiële Commissie, met 

folder van het bisdom waarin o.a., het concept van het reglement voor het 
dekenaal kerkbestuur, met bijlagen, 1966 - 1978.  1 omslag 
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 307 Aanslagbiljetten van het bisdom Roermond voor de gelden voor het bisdom, arme 
kerken en sociale werken, met een uittreksel van de brief van mgr. Lemmens over 
deze verplichte bijdragen, 1937 - 1982.  1 omslag 

 
 308 Kasboekje van de inkomsten en uitgaven van de naaikrans voor de kerk, 1949 - 

1954.  1 katern 
 
 309 Stukken betreffende de subsidie van de Oranje Nassau mijn en van de Willem 

Sophia mijn aan het kerkbestuur, 1950 - 1966.  1 omslag 
 
 310 Stukken betreffende de geldleningen van de Oranje Nassau mijn, 1953 - 1967.  1 omslag 
 
 311 Stukken betreffende geldleningen door het kerkbestuur aan de stichting R.K. 

patronaat St. Antonius, 1959 - 1961.  1 omslag 
 
 312 Stukken betreffende de aktie "Hendrika", Heerlen Drie Kerken Aktie, voor hulp aan 

bouwpastores in het dekenaat, 1959 - 1961.  1 omslag 
 
 313 Onderhandse akten betreffende in deposito gegeven gelden ten gunste van de 

kerk , 1960 - 1978.  1 omslag 
 
 314 Stukken betreffende het parochiële jeugdwerk en subsidieaanvragen bij het 

kerkbestuur, 1963 - 1972.  1 omslag 
 
 315 Stukken betreffende de akties voor kerk/gezinsbijdragen, 1964 - 1981.  1 omslag 
 
 316 Stukken betreffende gemeentelijke subsidies aan het kerkbestuur, 1964 - 1983.  1 omslag 
 
 317 Beschikkingen van B&W van Heerlen voor het houden van een rommelmarkt ten 

bate van de paroche, 1976 - 1978.  1 omslag 
 
 318 Aanslagbiljetten voor verplichte bijdragen aan het dekenaat, 1977 - 1978.  1 omslag 
 

IV. Archieven van Godsdienstige verenigingen. 

 

A. Broederschap van de H. Barbara. 

 
 319 Statuten en stukken betreffende de oprichting van de broederschap van de H. 

Barbara, 1911 - 1912.  1 omslag 
 
 320-321 Ledenregisters van de broederschap van de H. Barbara, met voorin het eerste 

deel afschriften van de statuten, mededeling bij de oprichting en uittreksel van de 
notulen van de vergadering van het bestuur van de Derde Orde d.d. juni 1913 
waarbij het bestuur van de Derde Order het beheer van de gelden van de 
broederschap overneemt, 1911 - 1915.  2 delen 

 320 , 1911 - 1933 
 321 , 1934 - 1951 

 
 322-322 Register waarin de contributiegelden van de leden staan opgetekend, 1933 - 1964. 

 2 delen 
 322 , 1933 - 1956 
 322a , 1954 - 1964 

 
 323 Stukken betreffende tridua, statutenwijzigingen en contributieinning van de 

broederschap, 1938 - 1951.  1 omslag 
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B. Derde Orde van St. Franciscus. 

 
 324 Stukken betreffende de oprichting en de koninklijke erkenning ter verkrijging van 

rechtspersoonlijkheid, 1911 - 1931.  1 omslag 
 
 325 Brieven ingekomen bij het bestuur van de Derde Orde afdeling, 1915 - 1920.  1 omslag 
 
 326 Statuten voor de verenigingen van de Derde Orde, met begeleidende brief, 1920.  2 stukken 
 
 327 Prorgramma van de plechtige viering van het zevende eeuwfeest van de Derde 

Orde, 1921.  1 stuk 
 
 328 Rapport van het Kath. Sociaal Kerkelijk Instituut betreffende de Derde Orde in 

Nederland, met begeleidende brief van de commissaris van de Derde Orde, 1952.  2 stukken 
 

C. Maria-Congregatie. 

 
 329 Stukken betreffende canonieke oprichting van de Mariacongregatie voor jongens, 

1914.  1 omslag 
 
 330 Stukken betreffende canonieke oprichting van de Mariacongregatie voor meisjes, 

1914.  1 omslag 
 
 331 Ledenlijst van de Mariacongregatie voor meisjes met voorin de namen van de 

directeuren, 1916 - 1948.  1 deel 
 
 332 Lijst van de nieuwe leden van de Mariacongregatie voor meisjes, 1948 - 1949.  1 deel 
 
 333 register waarin de "wording en ontwikkeling van de Mariacongregatie voor 

meisjes" staat beschreven, met notulen van de bestuursvergadering, 1916  - 1949. 
 1 deel 

 
 334-335 Kasboeken van de Mariacongregatie voor meisjes, 1916 - 1957.  2 delen 

 334 , 1916 - 1939 
 335 , 1940 - 1957 

 
 336 Presentielijst van de leden van de Mariacongregatie voor meisjes, 1924 - 1936.  1 deel 
 
 337 Stukken betreffende bijeenkomsten van de Mariacongregatie voor meisjes, 1940 - 

1950.  1 omslag 
 

D. Vereniging eerewacht van het H. Sacrament des altaars. 

 
 338 Reglement van de vereniging, 1932.  2 stukken 
 
 339 Uittreksel uit de statuten van de vereniging, 1935.  1 katern 
 
 340 Notulen van de ledenvergaderingen, 1944 - 1957.  1 omslag 
 

V. Archieven van de Patronaatscommissie/ Het Stichtingsbestuur gemeenschap Sittarderweg en 
van de Jeugdraad. 
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A. Patronaatscommissie/Stichtingsbestuur gemeenschap Sittarderweg en van 
de Jeugdraad. 

 

a. Patronaat. 

 

1. Organisatie. 

 
 341 Akte van de oprichting van stichting R.K. patronaat St. Antonius, met concepten, 

afschriften en bijlagen, 1950.  1 omslag 
 
 342 Akten van de aanstelling van de concierges van het patronaat met lijst van 

werkzaamheden,. met bijlagen, 1940 - 1962.  1 omslag 
 
 343 Akten van verhuur van zalen van het patronaatsgebouw aan derden, met 

begeleidende brieven, 1942 - 1953.  1 omslag 
 
 344 Beschikking van de inspecteur van de Volksgezondheid waarbij ontheffing van 

eisen wordt verleend i.v.m. de drankvergunning, met gemeentelijke verordeningen 
betreffende de drankwet, 1932.  1 omslag 

 
 345 Verordening van de politie betreffende het gebruik van zalen voor toneel- of 

bioscoopvoorstellingen., 1955.  2 stukken 
 

2. Eigendommen. 

 
 346 Bestek en voorwaarden voor de bouw van het patronaatsgebouw, met 

bouwtekening, 1920.  2 stukken 
 
 347 Onderhandse akte waarbij de patronaatscommissie een perceel weiland aan de 

Sittarderweg bij het patronaatsgebouw huurt, 1933.  1 stuk 
 
 348 Stukken betreffende de brandverzekering van het patronaatsgebouw, 1921 - 1947. 

 1 omslag 
 
 349 Inventarislijst van de roerende goederen van het patronaat, 1956, ca..  2 stukken 
 
 350 Akte van de verkoop van het patronaatsgebouw aan de N.V. Brands Bierbrouwerij 

"De Kroon", met bijlagen, 1949 - 1958.  1 omslag 
 

3. Financiën. 

 
 351 Accountantsrapporten van de stichting RK patronaat St. Antonius, 1951 - 1958.  1 omslag 
 
 352-353 Tabellarische kasboeken, 1919 - 1958.  2 delen 

 352 , 1919 november 7 - 1922 augustus 31 1 deel 
 353 , 1949 - 1958 1 deel 

 
 354 Stukken betreffende de inlossing van oude schuldbekentenissen van de jaren 

1921 - 1955 door de stichting R.K. patronaat St. Antonius, 1950 - 1958.  1 omslag 
 
 355 Eindbalans van het café-bedrijf van het patronaat, met begeleidende brief van de 

accountant, 1959.  2 stukken 
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b. Jeugd/Parochiehuis. 

 

Organisatie. 

 
 356 Akte van de wijziging en het opnieuw vaststellen van de statuten van de stichting 

Gemeenschap Sittarderweg, voorheen stichting R.K. patronaat St. Antonius 
geheten, inclusief bijlagen, 1964 - 1965.  1 omslag 

 
 357 Lijst met data van 1949 - 1977 betreffende akten en statuten van patronaat en 

jeugdhuis, 1977.  1 stuk 
 
 358 Aantekeningen betreffende stichting, bouw, financiëring, exploitatie en toezicht op 

het gebruik van het jeugdhuis, 1961 - 1963.  1 omslag 
 
 359 Notulen van de vergaderingen van het stichtingsbestuur van de stichting 

Gemeenschap Sittarderweg, met bijlagen., 1973 - 1978.  1 omslag 
 
 360-361 Ingekomen brieven met minuten van uitgegane brieven betreffende het verhuur 

aan of gebruik door derden, 1959 - 1982.  2 omslagen 
 360 Stichting Dienstencentra voor Ouderen, 1976 - 1982 1 omslag 
 361 overigen, 1959 - 1977 1 omslag 

 
 362 Beschikkingen van de gemeente politie betreffende het houden van feestavonden, 

en het maken van pianomuziek in het jeugdhuis, 1966 - 1975.  1 omslag 
 
 363 Stukken betreffende de vergunning om drank te mogen schenken, 1968 - 1974.  1 omslag 
 

Eigendommen. 

 
 364 Bestek en voorwaarden voor de bouw van het jeugdhuis, met bouwtekeningen, 

1958.  1 omslag 
 
 365 Begrotingen, correspondentie en nota's betreffende de bouw van het jeugdhuis, 

1958 - 1960.  1 omslag 
 
 366 Akte van erfpacht door de st. Franciscusstichting aan de stichting R.K. patronaat 

St. Antonius betreffende de grond onder het jeugdhuis tussen kerk en klooster, 
met uittreksel van deze akte, 1958, 1965.  2 stukken 

 
 367 Stukken betreffende de aanleg van de centrale verwarming, 1958 - 1959.  1 omslag 
 
 368 Stukken betreffende de brandverzekering, 1959 - 1982.  1 omslag 
 

Financiën. 

 
 369 Stukken betreffende geldleningen voor de bouw en de installatie van het 

jeugdhuis, 1958 - 1970.  1 omslag 
 
 370 Staten van de exploitatiekosten van het jeugdhuis, 1960 - 1974.  1 omslag 
 

B. Jeugdraad 
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 371 Concept-statuten van de jeugdraad, met organisatieschema van de parochiële 
jeugdbeweging en bijlagen, 1962 - 1963.  1 omslag 

 
 372 Notulen van de vergaderingen van de jeugdraad, met bijlagen, 1963.  1 deel 
 
 373 Stukken betreffende de bouw van een verkennerslokaal eerst gepland op de 

zolder van de jongensschool, maar gebouwd achter het oude patronaatsgebouw, 
met concept-tekeningen, 1963 - 1964.  1 omslag 

 

VI. Documentatie. 

 
 374 "Usuale", boekje van de gebruiken van de Nederlandse minderbroedersprovincie, 

1925.  1 katern 
 
 375 Feestgids van de viering van de eerste Plechtige Mis van pater Joannes Dings 

ofm, 1945.  1 katern 
 
 376 Gedenkschrift uitgegeven door de Katholieke Illustratie onder de titel "Een 

wereldfiguur" als in memoriam mgr. Dr. Hendricus Andreas Poels, 1948.  1 katern 
 
 377 Brochure: 50 jaar zielzorg rond de mijn, door R. Dieteren ofm en W. de Leeuw 

ofm, over kerk en klooster aan de Sittarderweg te Heerlen, 1960.  1 katern 
 
 378 Brochure: Een beschouwing over het christelijk leven en de priesteropleiding in 

deze tijd, door L.J. Debije, em. deken, 1973.  1 katern 
 
 379 "Oranje-Nassaupost", personeelsblad van de Oranje-Nassau mijnen, maart 1973, 

december 1973.  2 katernen 
 
 380-388 Krantenknipsels 1911 - 1979 9 omslagen 
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