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INVENTARIS  
van de archieven  
van de parochie   
    H. NICOLAAS MEIJEL 
 

 (1649) 1707 – 1986 (1999) 

 

Historisch overzicht 

  Voor 1300 bestond Meijel reeds als dorp in de Peel. Het was een geïsoleerd 
gelegen gemeenschap van pioniers die in de eeuwen daarvoor aan de moeilijk be-
gaanbare peeldoorgang woeste gronden hadden omgewerkt tot hoeves of ontgin-
ningen. 

  In die gemeenschap is in 1340 sprake van ‘goederen van Sint Nijcholaes van 
Meijel’. Het is echter niet duidelijk of hier de gemeenschap of de kerk bedoeld 
wordt. Sint Nicolaas was patroonheilige van zowel het dorp of de gemeente Meijel 
als van de parochie. 

  In het absentieregister van het bisdom Luik wordt de Meijelse kerk in 1400 ge-
noemd ‘Meyell, eccl. placet’, er is een kerk en de rector is met verlof afwezig. 
Waarschijnlijk was het een kapel van geringe orde, want belasting hoefde nauwe-
lijks betaald te worden en eigen priesters worden niet genoemd. Meijel hoorde tot 
1559 binnen dekenaat Maaseik tot het bisdom Luik. 

 
  Op 2 februari 1417 erfde Johan heer van Ghoor, Pol, Panheel en Meijel de 

heerlijkheid Meijel van zijn vader Arnold van Ghoor en Merlo. Waarschijnlijk heeft 
deze heer Johan rond 1425 een groot aandeel gehad in de stichting van de stenen 
kerk met plaats voor zo’n 125 gelovigen en een toren die tot 1903 bleef bestaan. 
Deze heer van Meijel had ook het patronaats- of collatierecht. Hij mocht, evenals 
zijn opvolgers, hoewel na 1550 protestant, de pastoor van Meijel benoemen. Jean 
Mathieu Frans Frische werd in 1764 nog benoemd door gravin M.L. van Millendonk. 

  De heer van Meijel had ook de zorg voor de woning van de pastoor. De woning van 
de kapelaan moest verzorgd worden door de schepenen en de heer samen. De 
schepenen hadden na 1727 het recht een kapelaan voor te dragen, zo mogelijk een 
uit Meijel. 

 
  De oude middeleeuwse kerk was rond 1800 veel te klein. Onder aanvoering van de 

maires Theodoor Goossens en Bartel van der Steen begon men gelden voor een 
nieuwe kerk in te zamelen. Toen Meijel van 1830 tot 1839 bij België hoorde, kreeg 
Van der Steen na lang aanhouden via koning Leopold I zoveel subsidies dat een 
goedkope kerk gebouwd kon worden. Daarbij zou de middeleeuwse toren behou-
den blijven. Het werd de Waterstaatskerk, gebouwd onder regie van architect L. 
Spaak en het Ministerie van Waterstaat en Publieke Werken. In 1837 werd het ge-
bouw in gebruik genomen, maar door de hele negentiende eeuw heen moesten er 
grote reparaties verricht worden. 

 
  Pastoor Peter Cleevers begon al vrij snel na zijn aanstelling als pastoor in 1877 te 

werken aan een nieuwe kerk. Het grote probleem waar hij op stuitte was de Neer-
kantse onzekerheid. De inwoners van Neerkant, gelegen in het Brabantse Deurne, 
waren altijd in Meijel naar school en kerk gegaan, maar zij streefden rond 1880 
naar een eigen kerk. De onzekerheid duurde pastoor Cleevers te lang, zodat hij in 
Meijel begon met de voorbereidingen voor een zuster-klooster met oudemannen-
huis en meisjesschool. De bouw daarvan begon in 1895. Neerkant kreeg tussen 
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1887 en 1891 een eigen school en een eigen kerk.  
 
  Pastoor Jan Arnold Wouters zette in 1896 het werk van voorganger Cleevers voort 

en kreeg het klaar in 1902 met de steun van alle parochianen te beginnen met de 
bouw van een grote kerk in Meijel. Op het kerkhof werd een noodkerk geplaatst en 
de oude toren werd gesloopt. De nieuwe kerk werd getekend door vader Jan en 
zoon Hubert van Groenendael, leerling van Pierre Cuijpers. Het werd een kerk van 
de Meijelse mensen, de Kathedraal van de Peel. Ze kwamen op voor de kosten en 
voor de vele in de jaren daarna aangebrachte verfraaiingen. In 1943 waren alle 
kosten van het gebouw afgerekend. Het was dan ook een geweldige klap voor de 
bevolking toen op maandag 25 september 1944 om 8.43 u. de kerk door de Duit-
sers opgeblazen werd. In de dagen erna werden de hogere resten ook nog weg ge-
schoten. 

 
  Herbouw bleek niet mogelijk. Op de dreef van Kerkstraat naar klooster werd in 

1946 een noodkerk gebouwd, na 1955 achtereenvolgens in gebruik als gymzaal, 
bibliotheek en beugelbaan. 

  Onder leiding van pastoor Joseph Schreurs werd in 1953-1955 de huidige kerk 
gebouwd, getekend door Ir. Frits Peutz. Het werd een sobere kerk, die met zijn 
hoogte van 82,50 meter, zijn zebra-achtige mergelbandstrepen, de dakglooiing als 
een schip en zijn binnenruimte als een Gotische hallenkerk met gebogen ribben in 
het gewelf en rustgevende glas-in-lood-ramen steeds meer waardering krijgt. 

 
  De parochie H. Nicolaas Meijel hoorde tot 1559 onder het dekenaat Maaseik van 

bisdom Luik. Van 1559 tot 1801 viel het onder het landdekenaat Weert van het bis-
dom Roermond. De Meijelse pastoor Peter van Straelen was van 1758 tot zijn dood 
in 1764 landdeken. Van 1801 tot 1841 hoorde Meijel bij bisdom Luik en daarna bij 
vicariaat (1841-1853) en bisdom Roermond. In 1930 werd de parochie afgeschei-
den van dekenaat Weert en opgenomen in het nieuw opgerichte dekenaat Helden. 
Vanaf 1 mei 2012 is dekenaat Helden opgegaan in dekenaat Horst. 

 
  De parochie Meijel en de gemeente Meijel waren zeer met elkaar vervlochten. 

Vanuit de kerk werden tot 1800 onder meer onderwijs en steun voor armen ver-
zorgd, maar de pastoor had als schrijfkundige en adviseur ook een belangrijke 
functie in het dorpsbestuur. In de negentiende eeuw trok de burgemeester de kar 
voor de bouw van kerk en kapelanie, terwijl de pastoor vast lid was van het ge-
meentelijk armbestuur. Het onderwijs voor meisjes werd van 1897 tot 1965  en voor 
jongens van 1929 tot 1965 bestuurd vanuit het kerkbestuur. Maar ook op gebied 
van jeugdwerk nam het kerkbestuur taken op zich. Het voetbalveld werd door het 
kerkbestuur ter beschikking gesteld en vanaf 1938 zorgde dit bestuur ook voor een 
patronaat met jeugdhuis, waar na de oorlog de eerste Meijelse bibliotheek was. 

 
  Na 1965 werden veel van de taken in onderwijs en jeugdwerk door de gemeente 

Meijel en zelfstandige stichtingen overgenomen, maar de samenwerking en de ge-
zamenlijke viering van kerkelijke en gemeentelijke feesten bleef. 

Archief en inventarisatie 

  De beschreven archiefstukken zijn genomen uit drie bewaarplaatsen. De belang-
rijkste bescheiden waren aanwezig in de pastorie met overzichten uit 1982 en 
2005. Het tweede pakket betrof de stukken die vooral betrekking hadden op het 
beheer van klooster en scholen tot 1965. Ze waren in 1974 in bewaring gegeven bij 
het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht en daar in overzichten vermeld. De 
derde vindplaats was een som van stukken die rond 1972 in de sacristie waren op-
geslagen en die aangevuld waren met archiefmateriaal dat op verzoek door (oud-) 
kerkbestuurders werd ingebracht. 

  Bij de inventarisatie zijn de archiefstukken zonder vermelding van de vindplaatsen 
tot een geheel parochiearchief gemaakt. Daarbij is niet uitgegaan van een indeling 
naar archiefvormers of instellingen, maar van de indeling naar taken conform het 
voorstel voor een nieuw archiefschema zoals te gebruiken voor de archieven van 
alle parochies in Peel en Maas. 
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  Er zijn geen stukken aangetroffen van het kerkbestuur als armbestuur, anders dan 

een paar adresseringen ‘Aan het Armbestuur van de H. Nicolaasparochie’ op be-
richten in verband met obligaties. 

 
  Voor een beter inzicht moet bedacht worden, dat in de parochie van de H. Nicolaas 

te Meijel naast de zorg voor zielzorg en pastoraat niet alleen het beheer van het 
vermogen, van kerken en van andere gebouwen tot de taak van het kerkbestuur 
behoorde. Dit bestuur was van 1896 tot 1965 ook eigenaar en beheerder van het 
klooster met bejaardenhuis, meisjes- en bewaarschool, van 1929 tot 1965 ook van 
de jongensschool en van 1938 tot 1970 ook van het patronaat. 

  De woningen voor pastoor en kapelaan, pastorie en kapelanie, zijn voor iets meer 
duidelijkheid voorzien van adres:  

  Kalisstraat 1-3 was van 1751 tot 1856 pastorie en van 1856 tot 1912 kapelanie, 
  Schoolstraat 1 was voor 1856 afwisselend kapelanie en pastorie, van 1856 tot 1912 

pastorie en daarna kapelanie,  
  Kerkstraat 5 is in 1938 gebouwd als pastorie,  
  Kerkstraat 7-9 was een rond 1870 gebouwd herenhuis met schuur, dat in 1912 

gekocht werd en tot 1938 dienst deed als pastorie, waarna het van 1939 tot 1969 
patronaat, jeugdhuis en bibliotheek werd. 

 
  Opgenomen zijn de archieven tot 1987, het eerste jaar van J. Schoenmakers als 

pastoor en het jaar waarin taken en functies in en vanuit het kerkbestuur herzien 
werden, deels vanwege veranderde samenwerking (koppeling parochies) binnen 
dekenaat Helden. 

  Als bijlagen van deze inventaris zijn lijsten opgenomen van pastoors, kapelaans, 
kosters en kerkbestuurders, waarna een index op persoonsnamen het geheel af-
sluit. 

 
  De beschreven archieven zijn in principe openbaar, maar de stukken van na 1965 

zijn slechts toegankelijk met schriftelijke machtiging van het kerkbestuur, terwijl 
conform de bewaargevingsovereenkomst en de archiefregeling de privacyregels 
gelden: een protocol van doopakten is pas openbaar na 100 jaar, van huwelijksak-
ten pas na 75 jaar en van overlijdens na 50 jaar.   

 
  Met dank aan drs Mart Bohnen archivaris van het Bisdom Roermond en mr 

Jacques van Rensch rijksarchivaris in Limburg (Regionaal Historisch Centrum Lim-
burg te Maastricht) voor hun opbouwende kritiek en onmisbare adviezen. 
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Jos Pouls 
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Belangrijke archiefstukken van de parochie H. Nicolaas bevinden zich in: 
 
RHCL-Maastricht   
  * Protocollen van dopen (vanaf 1607), huwelijken en begrafenissen (vanaf 1707) 
  * Rekeningen en reglementen, opgenomen bij het archief van schepenbank Meijel 
  * Anniversaria en processtukken, deels bij dekenaat Weert, deels bij officialaat 
 
Archieven van de bisdommen Luik en Roermond 
 
Dülmen bij Münster  
  Stukken betreffende o.a. de pastoors Froijens en Frische, in het particulier archief van de 

hertogen van Croÿ, de laatste heren van Meijel. Gabriel Wymans, Inventaire des archives 
des ducs de Croÿ, (1977), 4028-4030, 4036 

 
GH Peel en Maas 
  De in deze inventaris beschreven stukken. 
  en  
  In de archieven der gemeente Meijel  
   * zie Inventaris van de archieven der gemeente Meijel tot 1943: 1879-1881, 2019-2020 
   * zie Archiefinventaris gemeente Meijel 1943-1995 
   
 
 

Henk Willems, 
Meijel 2013 
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 1. ALGEMENE AARD 

 1.1. Notulen van het kerkbestuur 

 001 Notulen en besluiten van vergaderingen van de kerkfabrieksraad, vanaf 1876  
  kerkbestuur, bevat tevens lijsten van pastoors 1608-1877 en kapelaans 1670- 
  1894, 1835-1892 1 deel 
 
 002 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, bevat tevens  
  afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1892-1949. 
  NB: uit de periode 1921-1937, pastoor Antoon Verstappen, zijn geen  
  aantekeningen aanwezig 1 deel 
 
 003 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1950-1972 1 deel 
 
 004 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1972-1973 hiaat1 omslag 
 
 005 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1975-1977 1 omslag 
 
 006 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1978-1980 1 omslag 
 
 007 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1981-1983 1 omslag 
 
 008 Notulen en besluiten van vergaderingen van het kerkbestuur, 1984-1986 1 omslag 

 1.2. Over de geschiedenis van de parochie 

 009 Aantekeningen van pastoor Wouters over actuele onderwerpen, aantal  
  parochianen en communicanten 1850-1906, kerkbouw, broederschappen, oude  
  attestaties, lijsten van parochiegeestelijken (aangevuld tot 1955), enz. in een  
  losbladig foliokatern, 1896-1906 1 omslag 
 
 010 Memorieboek, kroniek van de parochie, 1901-1917, 1937, 1943-1965 1 deel 
 
 011 Memorieboek, artikelen en aantekeningen van pastoor Greijmans, 1937-1950 1 deel 
 
 012 Artikelen en aantekeningen van pastoor Sluiters over de geschiedenis en  
  actuele zaken in de parochie, 1971-1985 1 omslag 

 1.3. Proclamanda en publicanda 

 13-18 Registers van mededelingen verkondigd vanaf de kansel of in het plaatselijk  
  Weekbericht en bestemd voor de parochianen, betreffende parochienieuws,  
  heilige missen, bijzondere activiteiten, enz., soms voorzien van geschreven  
  aantekeningen over retraites, collectes, kinderbiechten, 1956-1986 6 delen 
 
 013 1956-1961 1 deel 
 014 1961-1966 1 deel 
 015 1967-1971 1 deel 
 016 1972-1977 1 deel 
 017 1977-1983 1 deel 
 018 1983-1986 1 deel 

 1.4. Jaarverslagen 

 019 Nieuwjaarstoespraken van het kerkbestuur, grotendeels als jaarverslag, 1977- 
  1986 1 omslag 

 1.5. Herderlijke brieven en circulaires 

 20-23 Herderlijke brieven en circulaires van de kerkelijke overheid, 1855-1976 4 omslagen 
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 020 1855-1872 1 omslag 
 021 1878-1913 1 omslag 
 022 1938-1948 1 omslag 
 023 1966-1976 2 stukken 

 1.6. Inkomende en uitgaande stukken 

 024 Inkomende en uitgaande stukken, niet of nauwelijks in relatie met afzonderlijke  
  onderwerpen. 
 - Klacht van pastoor Schreurs over postbezorging, 1954 
 - Verzoek van het kerkbestuur aan de schutterijen en andere verenigingen om  
  tijdens de viering naast priesterkoor plaats te nemen, 1965 
 - Beschikking van het gemeentebestuur Meijel om vergunning tot het rooien van 
  bomen te weigeren, 1967 
 - Dankbrief van Kindervakantiewerk Meijel, 1971 
 - Dankbrief van het kerkbestuur Kessel-Eik, 1972 
 - Beschikking van het gemeentebestuur Meijel om vergunning tot het rooien van 
   bomen te weigeren, 1972 
 - Dankbrief van de gemeente Meijel voor medewerking bij bezoek van de  
  Koningin, 1986 
 - Dankbrief van kerkbestuur voor ontvangst van Nederlandse vlag, 1986 1 omslag 

 2. AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 2.1. ORGANISATIE EN PERSONEEL 

 2.1.1. Oprichting en grensbepaling van de parochie 

 025 Stukken betreffende het verzoek tot stichting van een tweede kerk in Meijel, in  
  buurtschap 'De Stoep', 1952 1 omslag 

 2.1.2. Viering van parochiejubilea 

 026 Stukken betreffende de jubileumviering bij het 25-jarig bestaan van de huidige  
  kerk, 1980 1 omslag 

 
 027 Gastenboek bij de tentoonstelling ter gelegenheid van 25 jaar St. Nicolaaskerk,  
  1980 1 deel 

 2.1.3. Het bestuur van de parochie 

 028 Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen, 1967, 1973, 1979 en 
  1988 1 omslag 

 
 29-34 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het kerkbestuur,  
  1961-1986 5 omslagen 
 
 029 Schema's van periodiek aftreden 1 omslag 
 030 1961-1972 1 omslag 
 031 1976-1980 1 omslag 
 032 1981-1982 1 omslag 
 033 1983-1984 1 omslag 
 034 1985-1986 1 omslag 

 
 035 Stukken betreffende de voordracht van een lid van het kerkbestuur in het  
  schoolbestuur voor kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs te Meijel,  
   1982 3 stukken 

 2.1.4. Adviescommissies en werkgroepen voor de eigen organisatie 

 036 Lijst van werkzaamheden in de parochie van kerkbestuur, verenigingen en  
  vrijwilligers, z.j. (ca 1954) 3 stukken 
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 037 Beheersadviezen van de kerkhofcommissie, 1983 1 stuk 

 
 038 Lijsten van werkzaamheden in de parochie, aanzet tot noodplan, taken van de  
  koster en namen van pastoor, kerkbestuursleden en andere medewerkers,  
  1986 1 omslag 

 2.1.5. De koren 

 039 Stukken betreffende het herenkoor, 1975-1981 1 omslag 

 
 040 Stukken betreffende het jongerenkoor, 1970-1985 3 stukken 

 2.1.6. Personeel van de kerk 

  Betreffende benoeming, ontslag, salariëring, jubilea en nalatenschappen. 

 2.1.6.1. Algemeen 

 041 Afrekening van stipendia voor de kerkdienaren over 1895, 1 jan 1896 1 stuk 

 
 042 Beschikking van de bisschop van Roermond met betrekking tot de salarissen  
  van pastoor, kapelaan en koster, 15 juli 1949 1 stuk 

 
 043 Stukken betreffende de verzekering ten behoeve van personen in dienst van  
  katholiek-maatschappelijke instellingen, 1952 1 omslag 

 
 044 Advies van de Limburgse Kostersbond St. Joseph inzake het salaris van de  
  koster in Meijel, 5 juni 1956 2 stukken 

 
 045 Stukken betreffende wijzigingen in de algemene regelingen aangaande  
  salarissen, pensioenen en ziektekosten 1 omslag 

 
 046 Stukken betreffende solidariteitsfonds-kosters, 1965-1968 1 omslag 

 
 047 Bericht van de vicaris-generaal waarbij hij meedeelt dat het niet in de bedoeling  
  ligt wijzigingen aan te brengen in de personeelbezetting van de H.  
  Nicolaasparochie te Meijel, 3 juni 1977 1 stuk 

 
 048 Brief van de bisschop betreffende de benoemingsprocedure voor priesters en  
  diakens voor de parochiële zielzorg, 30 juli 1982 1 stuk 

 2.1.6.2. Stukken betreffende afzonderlijke functionarissen en personeelsleden 

 049 Koster J.L. van Oostaijen, 1920-1970 1 omslag 

 
 050 Pastoor A.J.H. Greijmans, 1937-1950 1 omslag 

 
 051 Pastoor J.G.H.M. Schreurs, 1950-1954 1 stuk 

 
 052 Pastoor J.G.H. Grubben, 1955-1971 1 stuk 

 
 053 Kapelaan P.W.J. Bergmans, 1961-1968 1 omslag 

 
 054 Administrateur G.J.W. Derckx, 1965-1974 1 omslag 

 
 055 Huishoudster P.M. van Heugten, 1971 1 stuk 

 
 056 Conciërge-arbeider C.N. Verstappen, 1966-1971 1 omslag 

 
 057 Koster W.P. Althuizen, 1968- 1 omslag 
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 058 Kapelaan L.M.N. Paquay en verzoeken aan de bisschop om een opvolger,  
  1968-1980 1 omslag 

 
 059 Pastoor P.H. Sluiters, 1971-1985 1 omslag 

 
 060 Huishoudster A.F. Sluiters, 1971-1985, zie ook inv.nr. 59 1 omslag 

 
 061 Kapelaan L.A. van Alst, 1980-1985 1 omslag 

 
 062 Huishoudster M. Daniëls 1983-1985 1 omslag 

 
 063 Huishoudster C.M. Kersbergen, 1985-1986 1 omslag 

 
 064 Verzorger H.A. Verdeuzeldonk, 1985-1986 1 omslag 

 
 065 Pastoor M.F.W.C. Claessens, 1985-1986 1 omslag 

 
 066 Huishoudster M.F.C. van Els, 1986- 1 omslag 

 
 067 Kapelaan J.H. Schoenmakers, 1986 1 omslag 

 2.2 VERWERVING EN BEHEER VAN EIGENDOMMEN 

 2.2.1. MEER EIGENDOMMEN GEZAMENLIJK 

 068 Inventaris van voorwerpen onder de verzorging en de bewaring van de pastoor  
  gesteld, inhoudende voorwerpen tot bediening van de godsdienst, voorwerpen  
  ten behoeve van het klooster en voorwerpen voor de pastoor, 12 mei 1901,  
  (beschadigd) 1 katern 

 
 069 Inventaris van roerende en onroerende goederen onder beheer en verzorging  
  van het kerkbestuur, schuldbekentenissen met namen en titels, fondsen, 1910,  
  (beschadigd) 1 katern 

 
 070 Inventaris van roerende en onroerende goederen, schuldbekentenissen met  
  namen en titels, fondsen, 1912, (beschadigd) 1 katern 
 
 071 Inventaris van onroerende en roerende goederen ten behoeve van de  
  Brandwaarborg-Maatschappij St. Donatus, 3 febr 1916 1 katern 

 
 072 Inventaris van onroerende en roerende goederen ten behoeve van de  
  Brandwaarborg-Maatschappij St. Donatus, 5 mrt 1930 1 katern 

 
 073 Inventaris van roerende en onroerende goederen, schuldbekentenissen met  
  namen en titels, fondsen, 1933, (zwaar beschadigd) 1 katern 

 
 074 Inventaris van roerende en onroerende goederen, schuldbekentenissen met  
  namen en titels, fondsen, 1934 1 katern 

 
 075 Inventaris der kerk van de H. Nicolaas ten behoeve van opgave van schade  
  door oorlogsmolest, via Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij,  
  1943 1 stuk 

 
 076 Stukken betreffende de algehele bezitsregistratie van effecten en tegoeden in  
  het kader van de geldzuivering via de Raad voor het Rechtsherstel,  
  1946-1949 1 omslag 
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 077 Inventaris van roerende en onroerende goederen, schuldbekentenissen met  
  namen en titels, fondsen, 1947 1 katern 

 
 078 Inventaris van onroerende en roerende goederen van de H. Nicolaas Meijel, ten 
   behoeve van de Brandwaarborg-Maatschappij St. Donatus, 1956 1 katern 

 2.2.2. KAPITALEN EN GOEDEREN VOOR JAARDIENSTEN 

 079 Staat van misfundaties, ingedeeld naar datum, met vermelding van gezongen of 
  gelezen mis,  ws 1810, (beschadigd) 1 stuk 

 
 080 Register der stichtingen van jaargetijden in de kerk van Meijel, aangelegd door  
  pastoor P. Cleevers, inhoudende in het eerste deel de stichtingen der  
  jaargetijden tot 1835, de stichtingen op de pastorie en de stichtingen op de  
  kapelanie apart, geordend naar data van de diensten en in het tweede deel de  
  legger van de tussen 1835 en 1922 gestichte jaargetijden, genummerd 1-63,  
  voorzien van aantekeningen over door de bisschop verleende machtigingen en  
  over reducties, 1400 (1727)-1922 (beschadigd) 1 deel 

 
 NB Zie voor Inventaris van titels van uitstaande gelden, enz. nr. 387 

 
 081 Beschikking van koning Willem III waarbij via Gedeputeerde Staten van  
  Hertogdom Limburg machtiging wordt verleend om een kapitaal van 250 gulden  
  te aanvaarden van Arnold Hubert van der Steen voor het stichten van twee  
  jaargetijden, 15 dec 1864 3 stukken 

 
 082 Aantekeningen van pastoor Wouters inzake het door Gerard van Bussel aan de  
  kerk van Meijel nagelaten kapitaal van 2.800 gulden voor begrafenis en  
  jaargetijden, 15 juli 1889 1 stuk 

 
 083 Staten van gestichte jaargetijden met namen, jaren, bedragen en lasten, deels  
  voorzien van aantekeningen over reducties, uit de jaren 1901, 1919, 1922,  
  1923, 1932, 1934, 1937 en 1938. 1844-1938 (gehavend) 1 omslag 

 
 084 Legger van misfundaties, stoknummers 64-128, met voorgenomen  
  kapitaalbeleggingen en met vermelding van de beschikkingen van de bisschop,  
  1924-1953, (beschadigd) 1 deel 

 
 085 Akte waarbij pastoor A. Verstappen verklaart te hebben ontvangen van Gerard  
  Slaats en Elisabeth Wagemans de som van 250 gulden voor het stichten van  
  een jaargetijde, 10 aug 1935 1 stuk 

 
 086 Beschikking van de bisschop waarmee machtiging wordt verleend tot het  
  aannemen van de gehele nalatenschap van de weduwe J.H. Aan de Heij- 
  Hebben, deels voor het stichten van missen, 26 mrt 1942 
  Naast de berekening van successierechten zijn opgenomen de volgende  
  retroacta:: 
  Een akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.700 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4,5% ten laste van Hendricus Hubertus Theunissen c.s. te  
  Meijel en ten gunste van Johanna H. Hebben, met borderel van hypothecaire  
  inschrijving, 17 jan 1924, 
  Een akte met de helft van een schuldvordering ten laste van Hendricus H.  
  Theunissen c.s., met herstel van in de akte van 17 jan 1924 gemaakte fouten,  
  20 juni 1924,  
  Een akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.700 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van Bernard Berben te Meijel en ten gunste  
  van Johanna H. Hebben, met borderel van hypothecaire inschrijving,29 nov  
  1939, 1 omslag 
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 087 Staat van gestichte jaargetijden met vermelding van kapitalen, verplichtingen en 
  data van ontvangen bisschoppelijke machtiging, 1943-1952 1 katern 

 
 088 Staat van misfundaties met bedragen, waarbij de reductie van 1937 in acht  
  genomen moet worden. Voor de jaren 1944-1954 zijn de vieringen per maand  
  gepland en verder zijn opgenomen de termijnen (tot 2013), de stichters met  
  stichtingsjaar, 1944-1954, (beschadigd) 1 deel 

 
 089 Staat van misfundaties, geordend naar datum, met vermelding van  
  overledenen, celebrant, stipendia, looptijd, soort, enz., 1944-1971 1 deel 

 
 090 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
  van 900 gulden voor de stichting van drie jaargetijden, t.w. voor Martinus  
  Ottenheijm en Dorothea Smeets, voor Theodorus Thomas Thijssen en Wilhelmina 
   Teeuwen en voor Mathijs Verhaagh en Catharina Verstappen, 2 mei 1945 1 stuk 

 
 091 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
  van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Antoon en Jan  
  Philipsen, 14 aug 1945 1 stuk 

 
 092 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
  van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Peter van den  
  Beuken-Geelen, 15 jan 1946 1 stuk 

 
 093 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Cornelis Janssen en  
  Godefrida van der Weerden, 27 apr 1946 1 stuk 

 
 094 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Joannes van  
  Seccelen en Josephina van Rooy, 5 juni 1946 1 stuk 

 
 095 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 345 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Sebastiaan Thijssen,  
  4 juli 1946 1 stuk 

 
 096 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van twee jaargetijden, t.w. voor Martinus  
  Sanders en Hendrika Crommentuijn en voor Johannes van de Kruis en Johanna  
  Philipsen, en van 90 gulden voor plaatsing op de dodenlijst, 6 nov 1946 1 stuk 

 
 097 Staat van misfundaties, geordend naar maand en celebrant met aanvullingen en 
   aantekeningen, 1947-1962 1 katern 

 
 098 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 435 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Christiaan en Hendrik 
   van der Weerden en Joanna Oomen, 23 jan 1947 1 stuk 

 
 099 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 400 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Willem Jochems en  
  Maria Catharina Meeuwissen, 15 nov 1947 1 stuk 
  
 100 Beschikkingen van de bisschop van Roermond waarmee oude reducties op  
  gestichte jaargetijden worden bevestigd, 22 nov 1947 2 stukken 

 
 101 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Thomas van der  
  Weerden en Hendrika Thijssen, 29 jan 1948 1 stuk 
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 102 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Peter Joosten en  
  echtgenote, 5 jan 1949 1 stuk 

 
 103 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Joannes Theodorus  
  Peeters en Margaretha Vestjens, 3 nov 1949 1 stuk 

 
 104 Verzoek van pastoor Greijmans om kapitaal te mogen aannemen voor de  
  stichting van jaargetijden voor Joannes Looijen, Wilhelmina Franssen en  
  Godfried Geelen, 14 mrt 1950, concept 1 stuk 

 
 105 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 300 gulden voor de stichting van een jaargetijde voor Willem Kupers en  
  echtgenote, 5 mei 1950 1 stuk 

 
 106 Verzoek aan de bisschop om een som van 1.040 gulden te mogen aanvaarden  
  uit de nalatenschap van pastoor Antonius Verstappen voor het stichten van een 
   jaargetijde, 2 mrt 1951, kopie 1 stuk 

 
 107 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend de jaardienst  
  met gezongen missen waarvoor pastoor Antonius Verstappen op 24 juni 1932  
  het kapitaal van 1040 gulden gaf, om te zetten in een gewone jaardienst en  
  behoud van plaatsing op de dodenlijsten van pastoor en kapelaan, 5 mrt 1951 1 stuk 

 
 108 Verzoek aan de bisschop om een som van 1.000 gulden te mogen aanvaarden  
  uit de nalatenschap van pastoor Alphons J.H. Greijmans voor het stichten van  
  een jaargetijde, 2 mrt 1951, kopie 2 stukken 

 
 109 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van 1.000 gulden uit de nalatenschap van pastoor A.J.H. Greijmans voor de  
  stichting van twee jaargetijden voor genoemde pastoor, een gezongen en een  
  stille jaardienst, 5 mrt 1951 1 stuk 

 
 110 Testament van Willem aan de Hey te Meijel, waarbij hij aan de parochiale kerk  
  van Meijel als erfgenaam laat een stolp met beeld, zijn meubels en een som van 
   3.000 gulden voor het oprichten van een welomschreven Maria-altaar in de  
  kerk van Meijel en voor het stichten van een jaargetijde, 25 apr 1951 2 katernen 

 
 111 Staat van misfundaties, geordend naar datum met vermelding van betalingen  
  aan pastoor, kapelaan en koster, zondaggebed, 1952 1 katern 

 
 112 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van vijf kapitalen voor de stichting van jaardiensten of voor plaatsing op de  
  dodenlijst: 400 gulden voor een jaardienst voor Michel Daems en Petronella  
  Oomen, 90 gulden voor plaatsing op de dodenlijst van Michel Daems en  
  Petronella Oomen, 400 gulden voor een jaardienst voor Antoon Kessels en  
  Johanna Schijven, 400 gulden voor een jaardienst voor Petrus Verheijen en  
  Maria Schijven, 400 gulden voor een jaardienst voor Franciscus Pluijm en Wilhel-

mina van der Weerden, 16 febr 1952 1 stuk 

 
 113 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van vijf kapitalen voor de stichting van jaardiensten of voor plaatsing op de  
  dodenlijst: 400 gulden voor een jaardienst voor Petrus Verstappen en Henrica  
  Verstappen, 90 gulden voor plaatsing op beide dodenlijsten van Henrica  
  Verstappen, 176 gulden voor een jaardienst voor Henrica Maria Otten, 176  
  gulden voor een jaardienst voor Henrica Otten en Theodorus Otten, 180 gulden  
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  voor plaatsing op beide dodenlijsten van Henrica Otten en Theodorus Otten,  
  6 dec 1952 1 stuk 

 
 114 Testament van Willem Heijnen te Meijel, waarbij hij zijn nalatenschap aan de  
  parochiale kerk van Meijel laat voor het stichten van een jaargetijde,  
  29 mei 1953 1 katern 

 
 115 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van zeven kapitalen voor de stichting van jaardiensten of voor plaatsing op de  
  dodenlijst: 400 gulden voor een jaardienst voor Antoon Ewalts en Maria  
  Vostermans, 400 gulden voor een jaardienst voor Gerardus van Heugten, Maria  
  Steeghs, Petrus van Heugten en Gertruda van Heugten, 400 gulden voor een  
  jaardienst voor Johannes Melssen en Helena Trines, 400 gulden voor een  
  jaardienst voor Willem aan de Heij, 90 gulden voor plaatsing op beide  
  dodenlijsten van Willem aan de Heij, 400 gulden voor een jaardienst voor  
  Henricus Janssen en Aldegonda van Bussel, 180 gulden voor plaatsing op Willem 

aan de Heij, 400 gulden voor een jaardienst voor Henricus Janssen en Aldegonda 
van Bussel, 180 gulden voor plaatsing op beide dodenlijsten van Henricus Janssen 
en Aldegonda van Bussel, 31 dec 1953 1 stuk 

 
 116 Legger van misfundaties, stoknummers 129-195, op de slotpagina's 35  
  aantekeningen van ontvangen gelden, 1954-1968 1 deel 

 
 117 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van vijf kapitalen voor de stichting van jaardiensten: 400 gulden voor een  
  jaardienst voor Leonardus, Engelina en Antoon van Heugten, 400 gulden voor  
  een jaardienst voor Gerardus van Heugten, Maria Steeghs, Petrus van Heugten 
   en Gertruda van Heugten, 400 gulden voor een jaardienst voor Willem Heijnen,  
  400 gulden voor een jaardienst voor Maria en Jan Cuijpers en Johanna Evers,  
  400 gulden voor een jaardienst voor Jan Cuijpers en Maria op den Camp, 400  
  gulden voor een jaardienst voor Johannes Jaspers en Victoria Emerantia Meu-

lemans, 26 juni 1954 1 stuk 

 
 118 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor de stichting van een jaardienst voor  
  Willem Basten en Catharina Smolenaars, 9 mrt 1955 1 stuk 

 
 119 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor de stichting van een jaardienst voor  
  Henricus Gielissen en Helena Kuepers, 22 nov 1955 1 stuk 

 
 120 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen voor de stichting van twee jaardiensten: 400 gulden voor  
  een jaardienst voor Martinus van de Kraan en 400 gulden voor een jaardienst  
  voor de kinderen Van de Kraan, 14 dec 1955 1 stuk 

 
 121 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor de stichting van een jaardienst voor  
  Henricus Rooijakkers, Hubertus Gubbels, Martinus van der Vondervoort en Anna 
   Gubbels, 4 aug 1956 1 stuk 

 
 122 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor de stichting van een jaardienst voor  
  Wilhelmus Smolenaars en Agnes Snijders, 11 sept 1956 1 stuk 

 
 123 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor de stichting van een jaardienst voor  
  Johannes Verstappen en Johanna Wanders, 6 dec 1956 1 stuk 
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 124 Akte waarmee het kerkbestuur bevestigt van het echtpaar Thijssen-Snijders te  
  hebben ontvangen een kapitaal van 2.054 gulden, waarvan 1.000 gulden voor  
  het stichten van een jaardienst van het echtpaar, 1957 1 stuk 

 
 125 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen: van 120 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Petrus Johannes Kluskens, Gerarda Kiggen en Antonius Kluskens en van 445  
  gulden voor het stichten van een jaardienst en het plaatsen op de dodenlijst  
  van Maria Catharina op den Drink, 29 mei 1957 1 stuk 

 
 126 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Willem Gooden, Wilhelmina Veltmans en Maria Gooden, 3 sep 1957 1 stuk 

 
 127 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 240 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Peter Dietsenbacher en Hendrika Geris, 3 sep 1957 1 stuk 

 
 128 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Peter Johannes Goeden en Anna Gertruda Kiggen, 5 febr 1958 1 stuk 

 
 129 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor Jan  
  Mathijs Migchels en Petronella Kessels, 23 apr 1958 1 stuk 

 
 130 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Antonius Philipsen en Catharina Pelser, 29 mei 1958 1 stuk 

 
 131 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Michel op den Drink en Catharina Strijbos, 11 nov 1958 1 stuk 

 
 132 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen: van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Engelbert Lenders en Anna Maria Slaats en van 400 gulden voor het stichten  
  van een jaardienst voor Mathijs Gielen en Wilhelmina Gooden, 6 mrt 1959 1 stuk 

 
 133 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 860 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Johannes Smolenaars en Catharina Jansen met plaatsing op de dodenlijst en  
  voor het stichten van een jaardienst voor Hendrikus Fransen en Hendrina  
  Smeets, 4 aug 1959 1 stuk 

 
 134 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van drie kapitalen: van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Mathias Coumans en Wilhelmina Houben, van 400 gulden voor het stichten van  
  een jaardienst voor Antoon Verdonk en van 270 gulden voor plaatsing op beide 
   dodenlijsten van Cornelis Janssen, Godefrida van der Weerden en Antoon  
  Verdonk, 12 dec 1959 1 stuk 

 
 135 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van vijf kapitalen: van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Gerardus Hendrickse en Christina Sijben, van 400 gulden voor het stichten van  
  een jaardienst voor Godefridus Rooijakkers, van 400 gulden voor het stichten  
  van een jaardienst voor Petrus Rooijakkers, Maria van Calis, Petronella Janssen, 
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   Gertruda Rooijakkers en Wilhelmina Rooijakkers, van 90 gulden voor plaatsing  
  op beide dodenlijsten van Godefridus Rooijakkers en van 240 gulden voor het  
  stichten van een jaardienst voor Gerardus van Ratingen en Catharina Peeters, 6 
  apr 1960 1 stuk 

 
 136 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Leonardus Sanders, Petronella Loyen en Anna Sanders, 9 juni 1960 1 stuk 

 
 137 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen: van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Petronella Kessels en van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Thomas Sanders en Catharina Linssen, 6 sept 1960 1 stuk 

 
 138 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Christiaan van Bree en Johanna Huijs, 8 nov 1960 1 stuk 

 
 139 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 160 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Leonardus Thijssen, Hendrika Nijssen en Louisa Thijssen, 8 nov 1960 1 stuk 

 
 140 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen: van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Johannes Sanders en Margaretha Smeets en van 500 gulden voor het stichten  
  van een jaardienst voor Hermanus Hubertus Verlinden en Maria Prinssen, 22  
  juni 1961 1 stuk 

 
 141 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van twee kapitalen: van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Leonardus Peeters en van 50 gulden als verhoging van het kapitaal dat  
  verstrekt was voor het stichten van de jaardienst voor Gerardus Hendrikse en  
  Christina Sijbers, 5 dec 1961 1 stuk 

 
 142 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Jozeph Hendriks en Josephina Kierkels, 14 mrt 1962 1 stuk 

 
 143 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Cornelis Verstappen en Hendrika Oomen, 19 febr 1963 2 stukken 

 
 144 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 450 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Cornelis Verstappen en Hendrika Oomen, 19 febr 1963 2 stukken 

 
 145 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Andreas Caris,19 febr 1963 2 stukken 

 
 146 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Anna Dorothea Leenders-Scheers en H. Leenders, 19 febr 1963 1 stuk 

 
 147 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Hendrik Hinzen, 26 mrt 1963 1 stuk 
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 148 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor H.  
  Strijbos, M.C. van den Berg en Gerard Strijbos, 26 mrt 1963 1 stuk 

 
 149 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor F.  
  Lintjens en C. Seems, 26 mrt 1963 2 stukken 

 
 150 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor Ida  
  Strijbos en Willem Strijbos, 6 aug 1963 2 stukken 
 
 151 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Laurentius Rooijakkers en Wilhelmina Bouten, 6 aug 1963 2 stukken 

 
 152 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Peter Johannes Peeters en Jacoba Gielen, 20 sept 1963 1 stuk 

 
 153 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor stichting van een jaardienst voor  
  Gysbertus Verkooyen, Johanna Dirkx en familie, 20 sept 1963 2 stukken 

 
 154 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst in vorm  
  van een hoogmis ter ere van de H. Joseph voor Jos Grubben pastoor, 21 jan  
  1964 1 stuk 

 
 155 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst in vorm  
  van een hoogmis ter ere van O.L. Vrouw voor Jos Grubben pastoor, 21 jan  
  1964 1 stuk 

 
 156 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Theodora van der Sterren en Jan Smolenaars, 7 febr 1964 1 stuk 

 
 157 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Godefridus van Calis, 20 mrt 1964 1 stuk 

 
 158 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  familie Van Heugten - van de Goor, 20 mrt 1964 1 stuk 

 
 159 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Gerardus Heeskens, 25 sept 1964 1 stuk 

 
 160 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 450 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Sylvester Janssen en Maria Thijssen, 27 okt 1964 1 stuk 

 
 161 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Godfried Bongers, Wilhelmus Megens en Emilia Coenen, 21 juni 1965 2 stukken 
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 162 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Hendrik Thijssen en Elisabeth Gooden, 21 juni 1965 1 stuk 

 
 163 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Mathijs Thijssen en ouders, 21 juni 1965 1 stuk 

 
 164 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 375 gulden voor het stichten van een jaardienst voor de  
  familie Philipsen-Vestjens, 14 juli 1965 2 stukken 

 
 165 Bevestiging dat door het kerkbestuur op 1 sept 1959 een kapitaal van 400  
  gulden ontvangen is voor de stichting van een jaardienst voor Martinus Gielen  
  en Helena Hubertina Gerris, een kapitaal van 285 gulden voor de begrafenis  
  van Helena Gerarda Gerris en een kapitaal van 120 gulden voor 12  
  maanddiensten voor Helena Gerris, 11 juli 1965, kopie 2 stukken 

 
 166 Testament van Jacoba Looijen waarbij zij het kerkbestuur als enige en algemene 
   erfgenaam benoemt met belasting van onderhoud, begrafenis en jaardienst,  
  1965-1977 1 omslag 

 
 167 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 375 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Andreas Peeters en Henriette Stuyvers, 12 okt 1965 1 stuk 

 
 168 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Christiaan Venner en Louisa Manders, 24 nov 1965 2 stukken 

 
 169 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 400 gulden voor het stichten van een jaardienst voor de  
  familie Thijssen-Vestjens, 26 jan 1966 2 stukken 

 
 170 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Leonardus Engels en Antonia Kersten, 29 juni 1966 2 stukken 

 
 171 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 500 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Gerardus Gommans en Petronella Helena Trines, 26 okt 1966 3 stukken 
 
 172 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 375 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Willem van der Weerden en Johanna Francisca van de Kruis, 13 apr 1967 2 stukken 

 
 173 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Petrus Hoebergen en Petronella Berden, 14 febr 1968 2 stukken 
 
 174 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot aanvaarding 
   van een kapitaal van 350 gulden voor het stichten van een jaardienst voor  
  Cornelis Verdeuzeldonk en Elisabeth Croonenbroek, 14 febr 1968 1 stuk 

 
 175 Akte waarmee pastoor Claessens bevestigt dat het kerkbestuur een kapitaal van 
   1775 gulden ontvangen heeft van mej. P.M. van Heugten voor het stichten  
  van een jaardienst en voor de verzorging van de begrafenis met dienst en graf,  
  8 nov 1985 1 stuk 
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 176 Stichtingsakte waarmee Clementine Niessen een kapitaal van 900 gulden  
  overmaakt aan het kerkbestuur tot het stichten van een jaardienst, 24 nov 1986, 
   kopie 1 stuk 

 2.2.3. AFZONDERLIJKE EIGENDOMMEN 

 2.2.31 GEBOUWEN 

 2.2.31.0 MEER GEBOUWEN GEZAMENLIJK 

 177 Stukken betreffende de verzekering van kerk, klooster, noodkerk, pastorie,  
  jeugdhuis en scholen, elk met inboedel, bij de Onderlinge Kerkelijke  
  Brandwaarborg-Maatschappij St. Donatus, 1938-1962 1 omslag 

 
 178 Bewijzen van deelneming in de Onderlinge Oorlogsschadeverzekering  
  Maatschappij, zijnde B22539 voor St. Jozefgesticht met inboedel, B22540 voor  
  kerk met inboedel en A385095 voor jeugdhuis en pastorieën met inboedel,  
  1942 1 omslag 

 
 179 Rapport, door het Zuid-Nederlansch Expertise en Inspectiebureau opgemaakt,  
  met specificatie van verwoestingen aan gebouwen en inboedel bij de  
  Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij in verzekering zijnde en  
  berekening van de op grond van dit rapport uit te keren saldi, 1947-1957 1 omslag 

 
 180 Mededelingen van het College van Algemene Commissarissen voor de  
  Wederopbouw tot het vaststellen van bedragen voor het herstellen van schade  
  aan de niet verwoeste kleuterschool, pastorie, patronaat en klooster, 1947 1 omslag 

 
 181 Stukken betreffende vaststelling en afwikkeling van oorlogsschade aan de  
  onder beheer van het kerkbestuur te Meijel staande gebouwen via het  
  Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1948-1957 1 omslag 

 
 182 Brief van het kerkbestuur aan de bisschoppelijke bouwcommissie met opgave  
  van de kosten die het kerkbestuur te maken heeft in verband met onder zijn  
  beheer staande gebouwen en het kerkhof, 28 febr 1951 1 stuk 

 
 183 Stukken betreffende controle en herstel van de bliksemafleiding op kerk, klooster 
   en meisjesschool, 1955 1 omslag 

 
 184 Stukken betreffende de brand-storm-verzekering, 1964-1976 1 omslag 
 
 185 Verzoeken van het kerkbestuur, conform 'concept-verzoek van het bisdom', aan  
  het gemeentebestuur van Meijel om in de verordening een algehele vrijstelling  
  van belasting op onroerend goed op te nemen voor kerkelijke gebouwen  
  en ambtswoningen, 1975-1976, 1 omslag 

 
 186 Stukken betreffende verzekering bij Donatus met lijst van verzekerde en  
  getaxeerde objecten, 1981-1984 1 omslag 

 
 187 Stukken betreffende schadevergoeding door verzekering Donatus, 1986 1 omslag 

2.2.31.1 AFZONDERLIJKE GEBOUWEN 

2.2.31.2. DE KERK 

2.2.31.2a Kerk, 1835-1902 

 188 Beschrijving van werkzaamheden te verrichten aan de kerk tussen 24 juni en 10 
   augustus 1878, opgesteld door pastoor P. Cleevers, 26 mrt 1878, 1 stuk 
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2.2.31.2b Noodkerk, 1901-1904 

 189 Verslag van de bouw van de noodkerk, gelijk aan de beschrijving in de collectie  
  van pastoor Wouters, 1901-1902 1 stuk 

2.2.31.2c Kerk, 1904-1944 

 190 Verzoekschrift van pastoor P. Cleevers aan Gedeputeerde Staten van Limburg  
  om te mogen beschikken over een gedeelte van de provinciale kiezelweg Meijel- 
  Helden ten behoeve van de bouw van een nieuwe, noodzakelijk grotere kerk, 2  
  juli 1887, concept 1 stuk 

 
 191 Lijsten van houders van pandbrieven en obligaties met aflossingen,  
  schenkingen en omzettingen naar stichtingen ten laste van het kerkbestuur en  
  ten behoeve van een lening voor de bouw van de kerk, 1901-1941, (gehavend)1 deel 

 
 192 Stukken betreffende pandbrieven en aflossingen daarvan, 1901-1941 1 omslag 
 
 193 Beschrijving van maten, vooral fundering,  van de kerk en van de zes grafnissen 
   tussen de fundamenten van het priesterkoor, 1901 1 omslag 

 
 194 Replica op perkament van de tekst die achter de gedenksteen werd  
  ingemetseld,  14 apr 1902 1 stuk 

 
 195 Staat met kosten van de noodkerk en begroting voor de nieuwe kerk, 1903 1 stuk 

 
 196 Verslag der kerkwijding, 3/4 juli 1904 1 stuk 

 
 197 Brief betreffende de kwestie van de wijding van de kruisweg in de kerk van  
  Meijel 'nova erectio in secreto sine licentia episcopi', 14 juni 1905 1 stuk 

 
 198 Tekening van interieur en exterieur van de kerk, 1905, kopie 1 stuk 

 
 199 Plan en omschrijving voor een nieuw orgel, te bouwen door Theod. Nöhren te  
  Nijmegen, 16 juli 1914 1 katern 

 
 200 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd een  
  kapitaal van 1.000 gulden aan te wenden ter vervanging van het te lichte  
  torenuurwerk, 30 jan 1941 1 stuk 

 
 201 Stukken betreffende de sloop van de restanten van de op 25 september 1944  
  verwoeste kerk van Meijel, 1945-1947 1 omslag 

2.2.31.2d Noodkerk - gymnastieklokaal, 1946-1962 

 202 Staten met overzichten van kosten voor het huren van ruimten voor  
  kerkdiensten en voor de bouw van een noodkerk, z.j. (1945-1947) 1 omslag 

 
 203 Bestek nr.122 en voorwaarden met kostenberekening en tekeningen voor de  
  bouw van een noodkerk, 1946 1 omslag 

 
 204 Beschikking van de bisschop waarbij goedkeuring wordt gegeven voor de bouw 
   en plaatsing van een orgel in de noodkerk, 9 mei 1947 2 stukken 

 
 205 Brief waarbij de opdracht tot levering en plaatsing van een torenuurwerk op de  
  noodkerk wordt aangenomen, 17 nov 1947 2 stukken 

 
 206 Rapport met beredeneerde schatting van de waarde van de noodkerk, 16 okt  
  1952 2 stukken 
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 207 Stukken betreffende de verbouwing van de noodkerk tot gymnastieklokaal,  
  1957-1959 1 omslag 

 
 208 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor de  
  ombouw van de voormalige noodkerk tot gymnastieklokaal een lening van  
  57.000 gulden aan te gaan, voor 45.000 gulden tegen een rente van 4% bij de  
  parochianen en voor 12.000 uit het fonds van de misfundaties, 6 febr 1958 1 stuk 

 
 209 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor  
  een kapitaal van 93.000 gulden de gymnastiekzaal, van 1946 tot 1955  
  noodkerk, over te dragen aan het R.K. Schoolbestuur te Meijel, 9 mrt 1961 2 stukken 

 
 210 Akte van verkoop waarbij het kerkbestuur het gymnastieklokaal, voorheen  
  noodkerk 1946, op sectie E nr 177, 5.32 are, voor een kapitaal van 93.000  
  gulden overdraagt aan de gemeente Meijel, 14 sept 1962, kopie 
  NB: Akte is ook ingeschreven in inv.nr.116: Legger van misfundaties  
  1954-1968, onder nummer 167 1 omslag 

2.2.31.2e Kerk, 1955- 

 211 Correspondentie met het bisdom Roermond over de bouw van een nieuwe kerk, 
   algemeen, 1946-1958 1 omslag 

 
 212 Stukken betreffende het ontwerp voor de nieuwe kerk door architect Boosten en 
   de verbreking van de relatie tussen kerkbestuur en genoemde architect, 1946- 
  1952 1 omslag 

 
 213 Brief van het kerkbestuur aan het bisdom waarin uitgebreid argumenten vanuit  
  de Meijelse situatie worden aangedragen waarom de parochie H. Nicolaas Meijel 
   niet kan ingaan op de gezamenlijke financiële acties zoals beschreven in  
  stukken van bisschop en bisdom van 22 nov 1950 en waarom voortzetting van  
  plaatselijke acties noodzakelijk is, 4 dec 1950 1 omslag 

 
 214 Brief van pastoor Schreurs aan 'Amice Frens' (mogelijk vicaris-generaal Frans  
  Feron) waarin hij zich beklaagt over de behandeling door de secretaris van het  
  bisdom W. Delhoofen die het werk aan de bouw van een kerk in Meijel en  
  algemeen herstel zeer bemoeilijkt, 6 nov 1951 1 stuk 

 
 215 Stukken betreffende de toezeggingen van 48 Meijelse parochianen om voor  
  totaal 58.000 gulden deel te nemen in een lening voor de bouw van de kerk,  
  1952 1 omslag 

 
 216 Correspondentie tussen architect Ir. F.P.J. Peutz en het kerkbestuur,  
  1952-1961 1 omslag 

 
 217 Bestek nr.241 en voorwaarden met tekeningen voor het bouwen van de kerk  
  van de H. Nicolaas te Meijel, met begroting, ir. F.P.J. Peutz Heerlen, 1953 1 omslag 

 
 218 Bouwvergunning voor de kerk te Meijel op perceel sectie B 2251 met bestek en  
  voorwaarden, aanvraag en rijksgoedkeuring, 15 sept 1953 1 omslag 

 
 219 Stukken betreffende kelder, fundering en riolering van de kerk, 1953 1 stuk 

 
 220 Akte waarbij waarin pastoor Schreurs en secretaris Derckx namens het  
  kerkbestuur verklaren op eigen risco met de bouw van de kerk te willen  
  beginnen, 21 sept 1953, doorslag 1 stuk 

 
 221 Staten van bezuinigingen, meer- en minderwerk en betalingsmandaten, H.  
  Coppes & ZN nv aannemers te Maastricht, 1953-1957 1 omslag 
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 222 Stukken betreffende het leveren en installeren van een warme  
  luchtverwarmingsinstallatie, 1953-1957 1 omslag 

 
 223 Stukken betreffende het leveren en plaatsen van een luidklok met luidstoel en  
  luidapparaten en van een angelusapparaat met luidklok door Petit en Fritsen te  
  Aarle-Rixtel, 1953-1954 1 omslag 

 
 224 Stukken betreffende de klok die door de gemeente Anrath (Duitsland,  
  burgemeester Wilhelm Krebs) aan de kerk van Meijel geschonken is,  
  1952-1954 1 omslag 
 
 225 Stukkende betreffende subsidieverzoeken t.b.v. de bouw van de kerk te Meijel  
  aan Gedeputeerde Staten, Steenkolenmijnen, Staatsmijnen, Land- en  
  Tuinbouwbond, 1954 1 omslag 

 
 226 Stukken betreffende het leveren van hardsteen, Naamse steen, marmer en  
  tegels voor priesterkoor, trappen, altaar, communiebank en vloeren, 1954 1 omslag 

 
 227 Opdracht aan atelier Flos te Tegelen tot het leveren van glaswerk, zijnde de  
  glas-in-loodramen, 24 juni 1954, kopie 1 stuk 

 
 228 Stukken betreffende het leveren en monteren van een electrische installatie,  
  1954 1 omslag 
 
 229 Stukken betreffende plaatsing van de bliksembeveiliging voor de kerk van  
  Meijel, 1954 1 omslag 

 
 230 Stukken betreffende de verlichting van het torenuurwerk, 1954 2 stukken 

 
 231 Stukken betreffende een rijksbijdrage voor de in de oorlog gevorderde klok,  
  1955 3 stukken 

 
 232 Stukken betreffende bestrating, riolering en beplanting van voorplein en kerkhof, 
   1956-1957 1 omslag 

 
 233 Beschikking waarbij de bisschop met apostolische volmacht, verleend bij rescript  
  van de Heilige Congregatie van het Concilie, aan het kerkbestuur machtiging  
  verleent tot het aangaan van een lening van een kapitaal van 137.000 gulden  
  voor afbetaling van de nieuwe kerk en verbouwing van de noodkerk, 28 mrt  
  1958 1 stuk 

 
 234 Staat met overzicht van totaalkosten voor de bouw van de kerk met inrichting,  
  ca 1958 1 omslag 

 2.2.31.2f Onderhoud van de kerk 

 235 Offerte inhoudende voorstellen tot oplossing van de problemen bij het uurwerk  
  van de kerk van H. Nicolaas te Meijel, Eijsbouts-Asten 31 jan 1963 2 stukken 

 
 236 Stukken betreffende een nieuwe installatie voor het torenuurwerk,  
  1964-1965 1 omslag 

 
 237 Herstelwerkzaamheden en aanpassingen aan de kerk, 1964-1979 1 omslag 

 
 238 Stukken betreffende de installatie van een nieuwe centrale verwarming in de  
  kerk, 1966-1971 1 omslag 

 
 239 Stukken betreffende een aantal herstelwerkzaamheden i.v.m.  
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  bliksembeveiliging, dak van kerk en sacristie, geluidsinstallatie en schilderwerk,  
  1975-1979 1 omslag 

 
 240 Stukken betreffende de vervanging van de centrale verwarming, 1976 1 omslag 

 
 241 Stukken betreffende het herstel van de glas-in-lood-ramen van de kerk, 1976- 
  1986 1 omslag 

 
 242 Stukken betreffende het herstellen van de betonnen torenspits, 1979-1981 1 omslag 

 
 243 Rapportage van de uitvoering 'herstel betonnen torenspits', 1980-1981 1 omslag 

 
 244 Stukken betreffende een aantal herstelwerkzaamheden i.v.m. boktorbestrijding,  
  bliksembeveiliging, dak, goten, schilderwerk en torentrans, 1980-1986 1 omslag 

 
 245 Stukken betreffende het herstellen en aanpassen van torenuurwerk en  
  uurwerkverlichting, 1980-1985 1 omslag 
 
 246 Regels van te volgen procedure in geval van buitengewoon herstel van niet- 
  monumentale kerkelijke gebouwen, 1981 1 omslag 

 
 247 Stukken ter voorbereiding van het aanbrengen van een schijnwerperverlichting  
  op de kerk, 1981 1 omslag 

 
 248 Inspectierapporten van de kerk te Meijel, opgesteld door Monumentenwacht  
  Limburg, 1981-1983 1 omslag 

2.2.31.2g De inrichting van het kerkgebouw 

 249 Inventaris van de meubelen van de kerk, ca 1862 1 katern 

 
 250 Brief met advies van de bisschop inzake de door pastoor Cleevers aangedragen 
   mogelijkheid tot verkoop van het schilderij De Kruisiging, 5 mrt 1890 2 stukken 
  NB: zie ook 390: na titel 71 met teksten van 05-03-1890, 1890, 04-06-1891 

 
 251 Bevestiging van Brandwaarborg-Maatschappij St. Donatus, dat het schilderij  
  'Johannes en Maria onder het kruis' voor het verzekerde bedrag van 10.000  
  gulden in dekking genomen is, 20 jan 1956 1 stuk 

 
 252 Stukken betreffende de overdacht waarbij het schilderij met Kruisgroep door het  
  kerkbestuur aan de Stichting Bisschoppelijk Museum Roermond in bruikleen  
  wordt gegeven en de bruikleenontvanger het vervolgens in bruikleen afstaat  
  aan het Museum voor Religieuze Kunst te Weert, 1982-1984 1 omslag 

 
 253 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 250 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 2,5% ten laste van Coöperatie De Volharding te Meijel en  
  ten gunste van het kerkbestuur, zijnde de waarborgsom voor de huur van 150  
  houten stoelen, 1 mrt 1943 2 stukken 

 
 254 Stukken betreffende het leveren van kerkbanken en biechtstoelen,  
  1954-1955 1 omslag 

 
 255 Verzoek van Leo Hofman om de beschadigde doeken van de kruiswegstaties uit 
   de verwoeste kerk te mogen restaureren, 12 sept 1954 2 stukken 

 
 256 Rapport door Gerard Linssen opgemaakt terzake de nauwelijks mogelijke  
  restauratie van het houten Christuscorpus van het Eerenbeemdkruis, het  
  bewerkte St. Ambrosiusbeeld en de mogelijkheid een groot houten  
  Christuscorpus te maken voor boven het altaar, 20 okt 1954 1 stuk 



 26 

 
 257 Aanwijzing van pater Egfried Stokman te Weert om de Kruisweg in de kerk van  
  St. Nicolaas in Meijel in te zegenen, 30 mei 1955 1 stuk 

 
 258 Ontwerp van priesterkoor en altaar, 1957 2 stukken 

 
 259 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor  
  een kapitaal van 10.000 gulden bij de firma Wagemans nieuwe banken aan te  
  schaffen ter vervanging van de uit de noodkerk gekomen banken in de  
  zijbeuken, 11 febr 1963 1 stuk 

 
 260 Stukken betreffende aanschaf en restauratie van het orgel uit 1862 uit de kerk  
  van Lieshout, 1964-1965 1 omslag 

 
 261 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt met  
  goedkeuring van de Klokken- en Orgelraad voor 57.506 gulden een orgel te  
  verwerven, 15 juli 1964 1 stuk 

 
 262 Stukken betreffende de aanschaf van meubels, liturgische kleding, kaarsen en  
  hosties, 1965-1970 1 omslag 

 
 263 Stuk betreffende de aanschaf van een electronisch orgel, 1972 1 stuk 

 
 264 Richtlijnen voor de beveiliging van kerkelijke kunstvoorwerpen, 2 okt 1975 1 stuk 

 
 265 Stukken betreffende de aanleg van de kerktelefoon, 1977-1979 1 omslag 

 
 266 Stukken betreffende onderzoek-inventarisatie ten behoeve van de  
  toegankelijkheid van het kerkgebouw voor gehandicapten, 9 apr 1981 2 stukken 

 
 267 Inventaris van het kerkelijk kunstbezit met foto's, opgemaakt door de Diocesane  
  Kommissie van het Kerkelijk Kunstbezit (18 juni 1980) met aanvullingen  1 omslag 

2.2.31.2h Verpachten van zitplaatsen 

 268 Lijst van pachters van de banken en stoelen in de kerk van de H. Nicolaas te  
  Meijel, 1870-1882 1 stuk            

 
 269 Lijst van pachters van de zitplaatsen in de kerk; bevat tevens een reglement  
  van de verpachting der zitplaatsen, 1922-1934 1 deel 

 
 270 Reglement voor de verpachting der banken, 26 nov 1946 1 stuk 

 2.2.31.2i Kapel in bejaardenhuis 

 271 Stukken betreffende verzoeken van kerkbestuur en bisdom aan de Minister van  
  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de stichting van de kapel in het  
  nog te bouwen bejaardenhuis aan de Kapelkesweg in aanmerking te brengen  
  voor een premie conform de Wet Premie Kerkenbouw art.3, 1965 3 stukken 

2.2.31.3 PASTORIE en KAPELANIE 

2.2.31.3a Pastorie - kapelanie 1751 Kalisstraat 1-3 

 272 Beschikking van de bisschop waarmee het kerkbestuur gemachtigd wordt van  
  de gemeente Meijel over te nemen de pastorie (Schoolstraat) sectie B.823, 1026 
   en 1067 en de kapelanie (Kalisstraat) sectie C.125, 126 en 127, 20 okt 1886 1 stuk 

 
 273 Akte waarbij het kerkbestuur van de gemeente Meijel overneemt de pastorie  
  sectie B.823, 1026 en 1027 en de kapelanie sectie C.124, 125,126 en 127  
  onder voorwaarde dat de overgedragen goederen hun aanwezige bestemming  
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  behouden, 29 nov 1886, afschrift 1 stuk 

 
 NB Voor toestemming tot verkoop van de pastorie/kapelanie aan de Kalisstraat: zie  
  inv.nr. 285 
 
 274 Kennisgeving van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk  
  dat hij voornemens is pand Dorpsstraat 36 (Kalisstraat 1-3 ?) op de lijst van  
  beschermde monumenten te plaatsen, 14 mrt 1966 1 stuk. 

2.2.31.3b Pastorie - kapelanie 1856 Schoolstraat 1 

 NB Voor de overdracht van de kapelanie van de gemeente Meijel naar het  
  kerkbestuur: zie inv.nr. 272 
 
 275 Staat van kosten betreffende werkzaamheden aan de pastorie, opgesteld door  
  Math. Gielen, 17 mrt 1901 1 stuk 

 
 276 Akte waarin huisschilder Mathieu Bruynen verklaart dat de noordgevel van zijn  
  huis gemeenschappelijk bezit is van hem en het kerkbestuur i.c. de kapelanie,  
  10 mrt 1937 1 stuk 

 
 277 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kapelanie, 1951-1955 1 omslag 

 
 278 Verzoek van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting om  
  gegevens betreffende de verwoeste kapelanie en de herbouw daarvan, 18 dec  
  1951 1 stuk 

 
 279 Stukken betreffende uitbreiding en onderhoud van de kapelanie te Meijel,  
  Schoolstraat 1, 1960-1986 1 omslag 

 
 280 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor  
  een kapitaal van 3.700 gulden werkzaamheden aan de kapelanie laten  
  verrichten, 9 mrt 1961 1 stuk 

 
 281 Stukken betreffende verhuur van de kapelanie, 1985 1 omslag 

2.2.31.3c Pastorie 1938, Kerkstraat 5 

 282 Verzoekschrift van J.G. van Rijt om de door zijn zus aan het kerkbestuur in  
  bruikleen gegeven brandkast terug te mogen ontvangen voor de kloosterzusters 
   bij wie monseigneur in Maastricht woonde, met een hogere jaardienst als dank,  
  12 aug 1955 1 stuk 

 
 283 Stukken betreffende herinrichting/onderhoud van de pastorie, 1964-1972, 1 omslag 

2.2.31.3d Pastorie 1912-1938, patronaat 1938-1970, Kerkstraat 7-9 

 284 Contract tussen Maria W. Venmans eigenaresse van huis met erf sectie A.2068  
  (van 1912 tot 1938 pastorie) en Theodorus Beurskens eigenaar van huis en  
  land sectie A.2067 betreffende het recht van erfdienstbaarheid tot het oprichten  
  van een gebouw op sectie A.2068 met ramen naar sectie A.2067 en het  
  bouwen tot op 1,5 meter van de grensafscheiding, 30 mrt 1908 1 stuk 

 
 285 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd enerzijds 
   het huis met tuin aan de Kerkstraat uit de erfenis van Goossens-Venmans via  
  de familie Truijen te kopen voor 4.000 gulden ten behoeve van de pastorie en  
  anderzijds de kapelanie aan de Kalisstraat sectie C.124, 125, 126 en 127 te  
  verkopen als de kapelaan in de verlaten pastorie aan de Schoolstraat woont, 19 
   dec 1911 1 stuk 

 
 286 Akte van overdracht waarmee Jan Truijen namens Elisa Truijen, Piet Truijen,  
  Theodoor Aquarius en Anna Truijen, voor 4.000 gulden aan het kerkbestuur  
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  overdraaagt de percelen sectie A.2068, 2069 en 2070, huis, erf, tuin en  
  weiland, 58.90 are, (de 'oude pastorie 1912-1938, patronaat 1938-1969), 27  
  febr 1912, afschrift 1 stuk 

 
 287 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd voor  
  een kapitaal van 12.000 gulden de pastorie te verbouwen tot jeugdhuis en een  
  nieuwe pastorie te bouwen, 12 febr 1938 1 stuk 

 
 288 Plan tot verbouwing van de bijbouw bij de oude pastorie aan de Kerkstraat tot  
  speelzaal met clubkamers (patronaat), getekend door J.W. Gooden, febr 1939 1 stuk 

 
 289 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd 5.000  
  gulden te gebruiken voor verbouwing van oude pastorie tot KJV-huis met zaal,  
  21 mrt 1939 1 stuk 

 
 290 Dagkasboek betreffende de werkzaamheden waarbij de oude pastorie en  
  schuur verbouwd worden tot jeugdhuis en patronaat, 1939 1 deel 

 
 291 Stukken betreffende de herstelwerken aan jeugdhuis/patronaat te Meijel en  
  inrichting daarvan, 1947-1950 1 omslag 

 
 292 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor het 
   herstel van het meisjesjeugdhuis, van 1912-1938 pastorie, 10.000 gulden te  
  besteden, 29 dec 1952 1 stuk 

 
 293 Stukken betreffende bestek nr.44b en voorwaarden met kostenberekening en  
  tekening voor herstel/verbouwing van oude pastorie c.q. jeugdhuis, 1952 1 omslag 

 
 294 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor  
  een kapitaal van 2.370 gulden een verwarmingsketel voor het jeugdhuis aan te  
  schaffen, 23 sept 1958 1 stuk 

 
 295 Stukken betreffende verhuur van sectie E.nr.146 te Meijel met opstallen aan  
  R.K. Stichting voor Voortgezet Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs voor  
  Meijel e.o., met recht van opstal, 1969 1 omslag 

 
 296 Stukken betreffende verhuur van lokalen in het patronaat waarbij het  
  kerkbestuur niet langer verhuurder is, 1969 2 stukken 

 
 297 Akte van verhuur van de voormalige pastorie c.q. patronaat aan R.K. Stichting  
  voor Voortgezet Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs voor Meijel en  
  omstreken, Vestiging zakelijk recht van opstal, 22 jan 1971, kopie 1 omslag 

2.2.31.4 KLOOSTER en SCHOLEN 

2.2.31.4a Klooster, bejaardenhuis en scholen gezamenlijk 

 298 Stukken betreffende de wijziging in beheer van het St. Jozephgesticht. Het  
  kerkbestuur behoudt de gebouwen en het beheer daarvan en de Congregatie  
  van de Zusters Franciscanessen Oirschot neemt van het kerkbestuur het  
  inwendige bestuur met zorg voor onderwijs, verpleging van ouden van dagen,  
  beheer van meubilair, c.a. over. In het totaal van wijzigingen worden ook betrokken de bouw van lokalen, de  
  herschikking van middelen, de correctie van salarissen en de overname van  
  gebouwen door de gemeente Meijel (als medefinancier), waarbij gewerkt  
  wordt naar de uitvoering van bepalingen van de Lager-Onderwijswet 1920,  
  1921-1922 1 omslag 

 
 299 Stukken betreffende herstelwerken aan zusterklooster St. Jozefgesticht en  
  meisjesschool Kerkstraat A34-A35 Meijel, 1946-1949 1 omslag 
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 300 Rapport van de gemeente Meijel betreffende de verrekening van de kosten  
  voor de verbouwingen aan meisjesschool en jongensschool en van de  
  waarborgsommen in verband met de overname in 1930, 1955 1 stuk 

 
 301 Akte waarbij het kerkbestuur aan het bestuur van de gemeente Meijel verkoopt  
  alle gebouwen en gronden in sectie E. nr.428 die ten behoeve van het  
  onderwijs reeds voor 1920 in bezit waren van het kerkbestuur, 24 juni 1965,  
  doorslag 1 stuk 

 
 302 Bevestiging dat de verzekeringen van de scholen overgeschreven zijn van het  
  kerkbestuur naar de Kath. Stichting tot Bevordering van het kleuter- en gewoon  
  lager onderwijs te Meijel, 28 sept 1965 1 stuk 

 
 303 Verzoek aan de gemeente Meijel om het bedrag voor de huur van een lokaal  
  voor de meissjeschool te willen voldoen, 13 okt 1965 1 stuk 

2.2.31.4b Klooster en bejaardenhuis 

 NB Zie ook: inv.nr. 310 e.v. 
 
 304 Stukken betreffende verzoeken tot verlening van financiële faciliteiten in  
  verband met oorlogsschade aan het zusterklooster te Meijel, 1947-1953 1 omslag 

 
 305 Beschikking van het Hoofd Vaststelling Oorlogsschade betreffende de bijdrage  
  in de kosten van herstel van het zusterklooster te Meijel, 24 juli 1951 2 stukken 

 
 306 Tekening bij gemeentelijke goedkeuring voor het realiseren van een terras met  
  afdak voor de bewoners van het klooster, 9 juni 1959 1 stuk 

 
 307 Rapport met financiële gegevens om een oplossing voor de bejaardenzorg in  
  Meijel te vinden, 1960 1 deel 

 
 308 Stukken betreffende voorstellen volgens welke de zusters Franciscanessen te  
  Oirschot van het kerkbestuuur te Meijel wensen over te nemen het klooster met  
  bejaardenhuis en tuin, 1961 2 stukken 

 
 309 Beschikking waarbij de bisschop krachtens apostolische volmacht, verleend bij  
  rescript van de heilige congregatie van het Concilie, het kerkbestuur machtigt het 
   St. Jozefgesticht met bijbehorende tuin voor een kapitaal van 40.000 gulden te  
  verkopen aan de zusters Franciscanessen van Oirschot, 19 okt 1961 1 omslag 

2.2.31.4c De meisjesschool 

 310 Staat van intekenaren voor een bijdrage voor een op te richten bijzondere  
  school onder leiding van eerwaarde zusters met aantekeningen van gestorte  
  gelden, 1895-1896 1 stuk 

 
 311 Stukken betreffende de bouw van een tweeklassige bewaarschool en een  
  lokaal voor de meisjesschool in 1923, met noodzaak van herziene financiering,  
  1921-1928 1 omslag 

 
 312 Beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om in  
  het kader van de urgentielijst scholenbouw 1950 14.000 gulden beschikbaar te  
  stellen om de meisjeschool Meijel Dorp A35 met een lokaal uit te breiden, 8 nov  
  1949 1 stuk 

 
 313 Stukken betreffende voorbereidingen voor de uitbreiding van de RK Lagere  
  Meisjesschool te Meijel met vier lokalen, het inrichten van een lokaal voor vglo  
  en het verbouwen van een kloostergedeelte, 1949-1952 1 omslag 
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 314 Stukken betreffende plan tot verbouwing en uitbreiding van de meisjesschool,  
  1950 1 omslag 

 
 315 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt een deel 
  van het bedrag der misfundaties in zoverre belegd bij de Boerenleenbank als  
  waarborgsom te beleggen bij de gemeente Meijel ten behoeve van vernieuwing 
   en uitbreiding van de meisjesschool en onder toezegging van hogere rente, 6  
  dec 1952 1 stuk 

 
 316 Bouwvergunning voor uitbreiding en verbouwing van klooster en meisjesschool,  
  4 nov 1952 2 stukken 

 
 317 Adviezen van het Hoofd van het Bureau Wederopbouw aan het Ministerie van  
  Financiën i.v.m. vergoedingen voor kosten van herstel oorlogsschade aan de  
  meisjesschool voor bijzonder gewoon lager onderwijs te Meijel, 1954-1955 1 omslag 

 
 318 Beschikking van de Minister van Financiën waarbij een kapitaal van 300 gulden  
  aan het kerkbestuur wordt toegezegd als bijdrage in schade aan de  
  meisjesschool, 20 juli 1955 1 stuk 

 
 319 Beschikking waarbij de Minister van Financiën een vergoeding van 5.797  
  gulden toekent voor de kosten van vervangende noodschool, 21 dec 1955 1 stuk 

 
 320 Besluit van de raad van de gemeente Meijel om medewerking te verlenen aan  
  de uitbreiding van de meisjesschool met twee lokalen, 15 apr 1959 2 stukken 

 
 321 Stukken betreffende de uitbreiding van de speelplaats en de bouw van een  
  overdekte fietsenstalling bij de meisjesschool, 1 aug 1961 3 stukken 

 
 322 Stukken betreffende het uitbreiden van de toiletten en het verbouwen van een  
  berging en personeelskamer van de meisjesschool, 1963 1 omslag 

 
 323 Verzoek van de gemeente Meijel tot het voldoen van de waarborgsom inzake  
  de stichtingskosten van lerarenkamer en toiletten in de meisjesschool, 16 jan  
  1964 1 stuk 

 
 324 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur ondanks de waarschijnlijk  
  te geringe hoogte van het koopbedrag gemachtigd wordt een gedeelte van de  
  meisjesschool en twee klassen van de kleuterschool voor een kapitaal van  
  17.500 gulden aan de gemeente Meijel te verkopen, 19 febr 1965 3 stukken 

 
 325 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 10.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 5% ten laste van de 'Katholieke Stichting tot bevordering van 
   het kleuteronderwijs en het gewoon lager onderwijs voor Meijel' en ten gunste  
  van het kerkbestuur, zijnde de bij de gemeente Meijel gestorte  
  waarborgsommen, 7 juli 1965 1 stuk 

 
 326 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 79.993,90 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente als wordt ontvangen van de gemeente Meijel ten laste van de  
  'Katholieke Stichting tot bevordering van het kleuteronderwijs en het gewoon  
  lager onderwijs voor Meijel' en ten gunste van het kerkbestuur, zijnde de bij de  
  gemeente Meijel gestorte waarborgsommen, 1 jan 1965 1 stuk 

2.2.31.4d De bewaarschool / kleuterschool 

 327 Beschikking van de bisschop van Roermond, waarbij het kerkbestuur  
  toestemming krijgt 5.000 gulden te lenen als bijdrage in de kosten van de bouw  
  van een tweeklassige bewaarschool, 8 febr 1928 1 stuk 
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 328 Stukken betreffende de oorlogsschade aan de bewaarschool Meijel A36 met  
  aangeleverde gegevens en beschikkingen van het Ministerie van  
  Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1947-1950 1 omslag 

 
 329 Verzoeken van het kerkbestuur aan de Raad der gemeente Meijel en aan de  
  bisschop voor medewerking bij het stichten van een zesklassige kleuterschool  
  met twee speellokalen en de inrichting daarvan, cf art.50 van de  
  Kleuteronderwijswet, 14 mrt 1955, kopieën 2 stukken 

 
 330 Stukken betreffende voorbereidingen en problemen bij het stichten van een  
  nieuwe kleuterschool met zes klaslokalen en twee speellokalen in  
  uitbreidingsplan Kerkveld, 1955-1959 1 omslag 

 
 331 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt ter  
  verbetering van de omgeving van de nieuw te bouwen kleuterschool een perceel 
  grond te ruilen tegen een perceel van de gemeente Meijel, 14 juli 1961 1 stuk 

 
 332 Stukken betreffende de bouw van de kleuterschool in Kerkveld, 1963-1964 3 stukken 

 
 333 Akte van transport waarmee de gemeente Meijel voor een kapitaal van 84  
  gulden aan het kerkbestuur overdraagt een perceel grond sectie E nr.474, 56  
  ca, 15 okt 1964, kopie 1 stuk 

 
 334 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 45.276,38 ten laste van het  
  kerkbestuur en ten gunste van de Boerenleenbank Meijel ten behoeve van de  
  bouw van een kleuterschool, met restitutie door de gemeente Meijel conform de  
  Kleuteronderwijswet en met opname in het register te Roermond, met akte van  
  cessie waarbij de gemeente Meijel de last overneemt, 1964 1 stuk 

2.2.31.4e De jongensschool 

 335 Akten van taxatie van schoolgebouw, bergplaatsen, speelplaatsen, inventaris  
  en terreinen behorend bij de gemeentelijke lagere school voor jongens ten  
  behoeve van de overdracht daarvan van het gemeentebestuur van Meijel aan  
  het kerkbestuur, 1928-1929 2 stukken 

 
 336 Akte van overdracht waarbij het gemeentebestuur van Meijel op 25 febr 1930  
  aan het kerkbestuur overmaakt een schoolgebouw sectie C.1808 en 544, 1515  
  m2, geschatte waarde 24.450 gulden en roerende goederen geschat aan 2.360 
   gulden, 1930, afschrift 1 stuk 

 
 337 Stukken betreffende vergoeding oorlogsschade door Ministerie van Financiën  
  i.v.m. roerende en onroerende goederen jongensschool, 1949-1956 1 omslag 

 
 338 Beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om in  
  het kader van de urgentielijst scholenbouw 1950 14.000 gulden beschikbaar te  
  stellen om de jongensschool Meijel Dorp A2 met een lokaal uit te breiden, 8 nov  
  1949 1 stuk 

 
 339 Stukken betreffende medewerking van de gemeente Meijel tot het aanschaffen  
  van schoolbanken, tafels en stoelen voor de jongensschool ex. art.72 LO-wet  
  1920, 1953-1964 1 omslag 

 
 340 Akte van aankoop, waarbij het kerkbestuur van de gemeente Meijel overneemt  
  schoolgebouw Heilig Hart School en speelterrein sectie C.2047, groot 1.13 a, 8  
  mrt 1957, afschrift 1 stuk 

 
 341 Besluit van de raad van de gemeente Meijel betreffende uitbreiding,  
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  modernisering en herinrichting van de jongensschool, 25 mrt 1959 2 stukken 

 
 342 Stukken betreffende leveren, monteren en bedrijfsvaardig opstellen van een  
  installatie voor centrale verwarming, 1963 1 omslag 

 
 343 Stukken betreffende de verbetering van de toiletvoorziening van de  
  jongensschool, 1963-1964 1 omslag 

 
 344 Plan tot verbouwing en uitbreiding van de jongensschool voor het kerkbestuur,  
  1965, niet uitgevoerd 3 stukken 

 
 345 Stukken betreffende de bliksembeveiliging van de jongensschool, 1967 1 omslag 

 2.2.32. BEGRAAFPLAATS 

 346 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt voor de  
  uitbreiding van het kerkhof 1 ha grond à 40 cent per vierkante meter te kopen  
  van dhr. Caris, 29 dec 1952 1 stuk 

 
 347 Stukken betreffende bestrating, riolering, egalisering, ommuring, beplanting van  
  voorplein en kerkhof bij de kerk van de H. Nicolaas te Meijel, 1956-1957 1 omslag 

 
 348 Stukken betreffende het realiseren van een calavarieberg op het kerkhof, 1960- 
  1966 1 omslag 

 
 349 Stukken betreffende problemen rond graven en begrafenissen, 1974-1984 1 omslag 

 
 350 Tarieven van het kerkhof, 1975, 1981 2 stukken 

 
 351 Stukken betreffende het overleg tussen gemeente Meijel en kerkbestuur, dat  
  geleid heeft tot de gewenste uitbreiding van de begraafplaats, 1977-1980 1 omslag 

 
 352 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt aan de  
  gemeente Meijel om niet over te dragen 225 m2 uit sectie E nr.741 in ruil voor  
  250 m2 uit sectie E nr. 1137, 1138, 945, 1391 en 1390 ten behoeve van  
  vergroting van de begraafplaats en van een gewijzigde hoofdingang voor de  
  begraafplaats, 4 dec 1980 1 stuk 

 
 353 Bijlagen bij de grondruil tussen gemeente Meijel en kerkbestuur ten behoeve  
  van uitbreiding en bereikbaarheid van de begraafplaats, 1980-1981 1 omslag 

 
 354 Overeenkomst tussen gemeente Meijel en kerkbestuur om de overgedragen  
  strook grond slechts als toegang tot de begraafplaats te gebruiken en niet als  
  deel van de begraafplaats, 10 okt 1980 2 stukken 

 
 355 Reglement voor begraafplaatsen, 1982, model 1 omslag 

 
 356 Stukken betreffende wijzigingen in beheer, 1983 3 stukken 

 
 357 Nota van de gemeente Meijel betreffende aanpassing van de begraafplaats,   
  3 febr 1983 1 stuk 

 
 358 Verzoek om toestemming voor het aanbrengen van een plaquette van Neder- 
  landse Oorlogsgraven bij de ingang van de begraafplaats, 20 aug 1984 2 stukken 

 
 359 Plattegrond van het kerkhof, ca 1990 1 stuk 
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 2.2.33. TERREINEN EN LANDERIJEN 

 360 Stokregister van titels, met staat van onroerende goederen van de kerk van  
  Meijel naar kadastrale legger nr.1A, 1846-1877 1 deel 

 
 361 Staat van achterstanden bij betaling van pachten voor landerijen en van  
  pachters, 1847 1 stuk 

 
 362 Lijst van pachters met aantekeningen over gebruik en pachtsom, 1870-1880 1 stuk 

 
 363 Staat van verpachtingen van landerijen, met vermelding van plaatselijke  
  benaming grootte, soort, pachtprijs en pachters, 1895 1 stuk 

 
 364 Staat van landerijen, naar kadastrale legger van de gemeente Meijel, met  
  vermelding van grootte, verpachtprijs en bestemming, ca 1900 1 stuk 
 
 365 Akte waarbij het kerkbestuur voor 190 gulden aan Peter Jan Sanders verkoopt  
  een perceel bouwland sectie C.1201 38.32 are, 20  nov 1902, afschrift 1 stuk 

 
 366 Registratie door de hypotheekhouder te Roermond van de verkoop voor 650  
  gulden door Peter Joannes Stroeken en Anna Maria Lucia Hermans van een  
  perceel uit sectie B.1118, 10 are, aan het kerkbestuur ten behoeve van  
  beplanting met leibomen voor de kloostermuur, 15 febr 1920 1 stuk 

 
 367 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt een deel 
   van sectie B.2026, 37 ca, te verkopen aan de provincie Limburg ten behoeve  
  van de verbetering van de weg Reuver-Meijel, onder voorwaarde dat de  
  provincie op het perceelsgedeelte een nieuwe muur plaatst, 27 febr 1936 1 stuk 

 
 368 Akte van ruiling waarbij het kerkbestuur inbrengt perceel B.2104, 6.73 are, en  
  bakker Leonard Trines de percelen B.1586, 1587 en 1588, 11.21 are, met  
  opstanden ten dienste van respectievelijk een bredere doorgang naar het  
  klooster en een gebouw voor woning-winkel-bakkerij, met bijbetaling van 2.500  
  gulden door het kerkbestuur, 22 apr 1938, afschrift 1 stuk 

 
 369 Akte waarmee Godfried Rooijakkers aan kerkbestuur voor 1.000 gulden  
  overdraagt een sportterrein sectie C.2052, 1.29.70 ha, in verhuur bij de Meyelsche 
  Sportvereeniging, met vastlegging van recht voor de sportvereniging en ten  
   behoeve van de stichting van enige jaargetijden, 14 dec 1938, afschrift 1 stuk 

 
 370 Akte van notaris Rutten waarmee hij namens de Meijelsche Sportvereniging  
  verzoekt het sportterrein sectie C.2052 conform de voorwaarden in de akte van  
  14 dec 1938 te kunnen overnemen, 26 aug 1943 1 stuk 

 
 371 Akte van rectificatie, waarbij aangepast wordt de kadastrale aanduiding van het  
  stuk woeste grond (Meijel sectie A.nr.626 en Deurne sectie I.nr.589) dat Mathijs  
  Hinssen in 1941 aan het kerkbestuur overdroeg, 25 mei 1948 2 stukken 

 
 372 Akte van koop waarbij Johannes Karis c.s. voor een kapitaal van 4.904 gulden  
  aan het kerkbestuur verkoopt 1.22.60 ha van Meijel sectie A nrs 367, 368, 369,  
  1097 en 1099, 30 jan 1953, kopie 1 stuk 

 
 373 Stukken betreffende kadastrale opmetingen van gronden van het kerkbestuur  
  vanwege uitvoering van de ruilverkavelingswet of anderszins in 1960: sectie E.  
  nrs 741 (62.55 are), 147 (76.70 are), 146 (57.60 are), 113 (99.70 are), 177  
  (64.40 are), 170 (43.40 are), 300 (28.40 are) en sectie F. nr 159 (1.40 are), in 1965-  
  1967: sectie E. nrs 565 (21.00 are) en 741 (62.55 are), in 1984: sectie E. nrs 1680  
  (15.93 are) en 1681 (0.12 are), Deurne sectie I nr 2367, 1960-1984 1 omslag 
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 374 Akte van ruiling waarbij het kerkbestuur de percelen E.170 en 177, 21.02 are,  
  inbrengt en het gemeentebestuur van Meijel de percelen E.165, 169 en 174,  
  9.77 are, ten dienste van de volkshuisvesting, 9 febr 1962, afschrift 1 stuk 

 
 375 Aanzegging tot verhoging van de pacht voor een perceel grond ten laste van B. 
   Basten, 1965 1 stuk 

 
 376 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt aan de  
  stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs Meijel voor 114.000 gulden over te  
  dragen Meijel sectie D. nr.146 ter grootte van 1.30.02 ha grond met opstallen, 9  
  apr 1974 1 stuk 

 
 377 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt aan de  
  stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs Meijel voor 5 gulden per vierkante  
  meter over te dragen 600 vierkante meter uit de achtertuin van de pastorie, 9  
  apr 1974 1 stuk 

 
 378 Stukken betreffende de overdracht van de percelen Meijel sectie E. nrs.113,  
  963, 964 en deel uit 965 van het kerkbestuur aan de stichting Algemeen  
  Voortgezet Onderwijs Meijel e.o., 1974-1975 1 omslag 

 
 379 Akte van transport waarbij het kerkbestuur aan het kerkbestuur naar de Stichting 
  Algemeen Voortgezet Onderwijs voor Meijel en omstreken (SG Den Doelhof)  
  voor 117.000 gulden over maakt sectie E nrs 963 en 964, 5.41 are, sectie E nr  
  113 met opstallen en bouwterrein, 99.70 are, en sectie E nr 965 uit achtertuin  
  van pastorie, 6 are, 26 nov 1975, afschrift 1 stuk 

 
 380 Kadastrale bemeting van perceel sectie E nr.1332 als 'pastorieperceel' resterend 
   na verkoop van gronden aan de Stichting Algemeen Voortgezet Onderwijs, 17  
  dec 1976 3 stukken 

 
 381 Stukken betreffende de overdracht van een perceel grond met opstal, waarbij  
  het kerkbestuur aan de gemeente Meijel voor de som van 1 gulden overmaakt  
  perceel sectie F. nr.159, groot 1.40 a, gelegen aan de St. Willibrordusput,  
  1975-1979 1 omslag 

 
 382 Overeenkomst met grondeigenaren nr. A.669 i.c. het kerkbestuur voor het  
  leggen van een gasleiding door Limagas, met bijlage, 21 nov. 1979 3 stukken 

 
 383 Stukken betreffende ruiling en levering van percelen tussen gemeente Meijel  
  en kerkbestuur, waarbij de gemeente inbrengt uit sectie E nrs 1137, 1138, 945,  
  1390 en 1391 2.40 are en het kerbestuur uit sectie E nr 741 2.55 are, langs  
  Kerkstraat en Schoolstraat, 27 mei 1982 / 26 aug 1982, afschriften 2 stukken 

  2.2.34 KAPITALEN en RENTEN 

 384 Legger van hernieuwde en ondertekende schuldbekentenissen, nrs 1-59, 1834- 
  1835 1 deel 

 
 385 Staat van verstrekte leningen zonder notities over betaalde renten, genoemd  
  Stokregister van ontvangsten, 1836 1 deel 
 
 386 Legger van schuldbekentenissen, nrs 1-70, genoemd ‘no. 2 Stokregister der titels 

1860’ (titels vervangen ontvangsten), 1860-1879  1 deel 

 
 387 Inventaris van titels van uitstaande gelden, jaarlijkse inkomsten en misfundaties,  
  ca 1862 1 katern 
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 388 Lijst van personen die aan het kerkbestuur aflossingen of renten schuldig zijn  
  vanwege het aankopen van gronden of het lenen van gelden, met  
  aantekeningen van aflossingen en betalingen, 1866-1880 1 omslag 

 
 389 Stokregister, register van de akten van obligaties / schuldbekentenissen 67 t/m  
  197 ten gunste van de R.K. Kerk van Meijel, 1873-1932, afschriften  
  (beschadigd) 1 deel 

 
 390 Register van akten van schuldbekentenissen, corresponderend met manuaal  
  van ontvangen renten en pachten 1879-1890 67-101, kennelijk Stokregister no  
  2, 1873-1926 (beschadigd) 1 deel 

 
 391 Beschikking van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg waarbij  
  machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van de aflossingen door Peter  
  Smolenaers c.s Deurne van 26,93 gulden en door Leonardus, Maria en Petrus  
  Franssen Meijel van 258,32 gulden, 20 sept 1861 1 stuk 

 
 392 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt een  
  buitengewone vergadering te houden om te beraadslagen over het  
  herbeleggen van afgeloste kapitalen waartoe zich een gunstige gelegenheid  
  aanbiedt, 22 apr 1862 1 stuk 

 
 393 Beschikking van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg waarbij  
  machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van de aflossingen door Hendrik  
  Hinssen van 107,49 gulden, door Jacob Peters van 47,38 gulden, door Arnold  
  Beele van 73,37 gulden, door Jan Janssen van 42,995 gulden en door Jan  
  Bollen van 110,40 gulden, 26 jan 1866 1 stuk 

 
 394 Beschikking van Gedeputeerde Staten van het Hertogdom Limburg waarbij  
  machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van de aflossingen door  
  Johannes van Kalis van 137,14 gulden en door Hendrik Neervens van 66,15  
  gulden, 12 mei 1870 1 stuk 

 
 395 Staat van afgelegde en weer uitgezette kapitalen, met vermelding van  
  kapitalen, schuldenaren en -zover bekend- jaardiensten, 1877 1 stuk 

 
 396 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend bij Gerard  
  Hubert Coppen te Nederweert te beleggen een som van 1.200 gulden tegen  
  een jaarlijkse rente van 4%, onderpanden vermeld, 29 aug 1879 3 stukken 

 
 397 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend de  
  schuldbekentenissen ten laste van Jozef Heijnen, Maria Oomen wed Joh. van  
  Kalis, Johannes Hendriks, Willem Lenders c.s., Sebastiaan Wilms, Smasen en  
  Acke, Louis Wolters en de Kerk van Asten te vernieuwen, 7 febr 1880 1 stuk 

 
 398 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaar-

den van een aflossing van 1800 gulden door Bartel Nijssen, 29 apr 1884 1 stuk 

 
 399 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend bij Peter Jan  
  Nijssen te Nederweert te beleggen een som van 2.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4%, onderpanden vermeld, 29 apr 1884 2 stukken 

 
 400 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend bij Willem  
  Roeven, wdnr van Elisabeth Wilms, te Maasbree te beleggen een som van  
  2.300 gulden tegen een jaarlijkse rente van 5%, 21 apr 1885 1 stuk 

 
 401 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 232,85 gulden door Mathias Nijssen, 1885 1 stuk 
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 402 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 705,62 gulden door de erfgenamen van  
  Willem Janssen, 16 febr 1887 1 stuk 

 
 403 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 1.017 gulden en 50 cent door Willem  
  Sanders en van 102,34 gulden door de erfgenamen van W. Doensen, 10 febr  
  1888 1 stuk 

 
 404 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend bij Peter Jozef  
  Leen te Nederweert te beleggen een som van 3.200 gulden tegen een jaarlijkse 
   rente van 4%, onderpanden vermeld, 10 febr 1888 1 stuk 

 
 405 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 12 gulden door de erfgenamen van Peter  
  Ceelen en van een aflossing van 66,50 gulden door winkelier Adriaan Lenders,  
  9 apr 1889 1 stuk 

 
 406 Rapport van schatting van de verkoopwaarde van de bouw- en weilanden die  
  Anna Maria Jonckers in Nederweert bezit in sectie C. nrs 153, 2443, 2966 en  
  2595 en in sectie D. nr 1735, 2.29.90 ha, 22 mrt 1890 (beschadigd) 1 stuk 

 
 407 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 320 gulden door Leonard van de Manakker  
  te Nederweert, was ten laste van wijlen Leonard Dams, 23 jan 1894 1 stuk 

 
 408 Beschikkingen van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het  
  aanvaarden van een aflossing van 5.000 gulden door Helena Lambertina Stox- 
  Janssen te Kessel en tot het beleggen van 3.000 gulden tegen een jaarlijkse  
  rente van 4% bij Willem, Hubertina, Louisa, Jeanette Stox, onderpanden  
  vermeld, 22 dec 1899 1 omslag 

 
 409 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd een  
  kapitaal van 775 gulden te aanvaarden van Leonardus Verstappen voor  
  opname in het gasthuis, 22 juli 1899 1 stuk 

 
 410 Akte voor de vernieuwing van de schuldbekentenissen ten gunste van het  
  kerkbestuur en ten laste van Johannes van Bussel, Martinus Smits, Jan Geris,  
  Peter Jan Sanders, Jan Knapen en Godfried Kessels, 8 febr 1910, afschrift 1 stuk 

 
 411 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend een kapitaal  
  van 4.500 gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% ten laste te brengen van  
  Gabriel Oomen en ten gunste van het kerkbestuur, als vervanging van een  
  lopende lening voor een kapitaal van 2.500 gulden, met schatting van de  
  waarde van de gestelde onderpanden en procesbedrag en aantekening van  
  terugbetaling, 6 febr 1919 1 omslag 

 
 412 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.600 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4,5% ten laste van Hendrik Cornelissen-Vissers te  
  Broekhuizen en ten gunste van het kerkbestuur, met borderel van hypothecaire  
  inschrijving en schatting van de waarde van onderpanden en met kwitantie  
  wegens terugbetaling, 2 juni 1927 1 omslag 

 
 413 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 3.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van Peter Mathias Claessen te Roggel en ten  
  gunste van het kerkbestuur, met borderel van hypothecaire inschrijving en met  
  aantekening van aflossing, 18 mei 1936 2 stukken 
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 414 Staat van bezittingen van het kerkbestuur in effecten, aandelen en hypotheken, 
   deels via parochiaal armbestuur, 1 jan 1943 1 stuk 

 
 415 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 5.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3,5% ten laste van het Bisschoppelijk College St. Jozef te  
  Sittard en ten gunste van het kerkbestuur, met aantekening van aflossing, 1 jan  
  1945 2 stukken 

 
 416 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 4.500 gulden zonder jaarlijkse  
  rente ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van H.G.M. van Swalm  
  voorheen rector in Neerkant, met kwitanties wegens volledige terugbetaling,  
  1945-1954 1 omslag 

 
 417 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 58.523, 25 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van het  
  bisdom Roermond, 31 mrt 1947 2 stukken 

 
 418 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 2.000 gulden met een  
  jaarlijkse rente van 4% ten gunste van het kerkbestuur en ten laste van P.A.F.  
  Gitzels te Deurne, van wie het onderpand door oorlogsgeweld is verwoest.  
  P.A.F. Gitzels ontvangt van het Ministerie van Wederopbouw en  
  Volkshuisvesting een Rijksbijdrage waaruit hij het kapitaal zal terugbetalen, maar 
   het kerkbestuur mag voor 1 januari 1958 het bedrag niet opeisen noch de  
  jaarlijkse rente verhogen, 1948-1953 1 omslag 

 
 419 Beschikking van de bisschop waarbij machtiging wordt verleend tot het aangaan 
   van twee geldleningen, een voor een kapitaal van 27.680 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten gunste van de Centrale Boerenleenbank tegen  
  onderpand van vermelde effecten en een voor een kapitaal van 20.000 gulden  
  tegen een jaarlijkse rente van 3% ten gunste van het Bestuur van de  
  Vereeniging van Vrouwen te Oirschot en beide ten laste van het kerkbestuur,  
  met aantekening dat het bedrag wordt besteed tot aflossing van het door het 
    bisdom voorgeschoten geld, 18 nov.1948 1 omslag 

 
 420 Beschikking van de bisschop waarmee machtiging wordt verleend tot het lenen  
  van een kapitaal van 5.100 gulden tegen een jaarlijkse rente van 3,5% ten laste 
   van het kerkbestuur te Meijel en ten gunste van het kerkbestuur van Grashoek, 
   3 mei 1949 2 stukken 

 
 421 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 20.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van het  
  Bestuur van de Vereeniging van Vrouwen te Oirschot, met kwitantie van  
  terugbetaling, 1 dec 1949 3 stukken 

 
 422 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 2.500 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van Gertruda Maria  
  Elisabeth en Elisabeth Maria Gertrudis Scheenen in de totaallening voor de  
  nieuwe kerk, 30 juli 1952 1 stuk 

 
 423 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 2.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van weduwe 
   Agnes Jacobs-Hillen te Meijel, met kwitantie wegens terugbetaling van 600  
  gulden, 18 apr 1953 3 stukken 

 
 424 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 2.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van P.J.  
  Bergs in de totaallening voor de te bouwen kerk, 1 juli 1955 1 stuk 
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 425 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 2.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van  
  Arnoldus Theodorus Jacobs te Meijel, 18 apr 1955 1 stuk 

 
 426 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 5.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van  
  Arnoldus Theodorus Jacobs, te gebruiken in de lening voor de bouw van de  
  kerk, 18 apr 1955 1 stuk 

 
 427 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 5.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van J.H.  
  Koolen te Meijel, 1 juli 1955 1 stuk 

 
 428 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van  
  Laurentius Rooijakkers te Meijel, met notitie wegens terugbetaling, 1 juli 1955 1 stuk 

 
 429 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 400 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van weduwe 
   H. Gorts te Meijel, 1 juli 1955 1 stuk 

 
 430 Kwitanties waarmee Jacob Thijssen verklaart van het kerkbestuur te hebben  
  ontvangen zijn tegoed van 1.000 gulden, 1957-1957 1 omslag 

 
 431 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 600 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van W.  
  Scheenen, 20 mei 1955 1 stuk 

 
 432 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 3.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van  
  Johannes Strijbos, 1 juli 1955 1 stuk 

 
 433 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van H.  
  Kuepers te Meijel, 20 mei 1958 1 stuk 

 
 434 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 6.000 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van Wilhelm  
  Leenders te Meijel, 20 mei 1958 1 stuk 

 
 435 Stukken betreffende rekening en verantwoording bij de uitvoering van het  
  testament van Maria Catharina op den Drink, 28 okt 1958 3 stukken 

 
 436 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt uit de  
  nalatenschap van Willem aan de Heij een kapitaal van 22.842,24 gulden te  
  aanvaarden onder verplichting van betaling voor de opleiding van een  
  priesterstudent, 12 dec 1963 1 stuk 

 
 437 Stukken betreffende bijdragen aan het bisdom in het kader van fonds nieuwe  
  kerken, solidariteitsfonds en bijdragen per communicant, 1964-1986 1 omslag 

 
 438 Bericht van de bisschop aan priesters en gelovigen om inkomsten te verwerven  
  door invoering van de gezinsbijdrage, 16 dec 1964 1 stuk 

 
 439 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 31.275,40 gulden tegen een  
  jaarlijkse rente van 4% ten laste van het R.K. Schoolbestuur van de Bijz. Lagere 
   Scholen te Meijel en ten gunste van het R.K. Kerkbestuur van de H. Nicolaas te 
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   Meijel, met aantekening van aflossing van een kapitaal van 10.000 gulden op  
  31 dec 1964, waarbij dient aangetekend te worden dat in beide besturen  
  dezelfde personen zitting hebben, 1 jan 1964, niet ondertekende kopie 1 stuk 

 
 441 Stukken betreffende de verwerving van inkomsten uit gezinsbijdragen verzorgd  
  door het Financieel Aktiecomité, 1965-1977 1 omslag 

 
 440 Stukken betreffende bijdragen aan het bisdom in het kader van  
  ondersteuningsfonds voor rustende geestelijken, fonds voor oudedag- 
  voorziening huishoudsters, ziekenhuisfonds voor geestelijken, 1965-1986 1 omslag 

 
 442 Akte van schuldbekentenis over een kapitaal van 1.500 gulden ten laste van de 
   Jeugdraad Meijel en ten gunste van het kerkbestuur, 23 jan 1965 1 stuk 

 
 443 Beschikking van het college van Burgemeester en Wethouders van Meijel  
  waarmee aan het kerkbestuur toestemming verleend wordt voor houden van  
  een loterij voor een reis naar Lourdes, 23 apr 1965 1 stuk 

 
 444 Lijst van obligatiehouders die uitgeloot zijn voor gedeeltelijke terugbetaling van  
  door hen aan het kerkbestuur geleende kapitalen, 7 juli 1965 1 stuk 

 
 445 Stukken betreffende uitstaande gelden, obligaties of fondsen die door het  
  kerkbestuur, deels als armbestuur, in bewaring zijn gegeven bij Bisdom,  
  Boerenleenbank, Credietbank of Gemeente, 1951-1980 1 omslag 

 
 446 Bevestiging van een legaat van een kapitaal van 1.000 gulden nagelaten door  
  Catharina Driessen ten gunste van het kerkbestuur, 1966 1 stuk 

 
 447 Verzoek van mevrouw G. Dupont het in 1959 aan het kerkbestuur geleende  
  kapitaal van 5.000 gulden geheel af te lossen, 11 dec 1966 1 stuk 

 
 448 Stukken betreffende het verzoek financiële steun te verlenen aan rectoraat H.  
  Isidorus te Heibloem, 1967 2 stukken 

 
 449 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt een  
  schenking van 23.625 gulden te geven aan stichting Gemeenschapshuis Meijel, 
   30 juni 1971 2 stukken 

 
 450 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt een  
  lening ten bedrage van 18.625 gulden bij de Boerenleenbank aan te gaan om  
  de schenking aan stichting Gemeenschapshuis Meijel mogelijk te maken, 8 nov  
  1971 3 stukken 

 
 451 Bezwaarschrift van G. Kirkels vanwege het feit dat het kerkbestuur de  
  toezegging niet na komt om in het kader van de gezinsbijdrage openheid van  
  financiële zaken, 8 aug 1972 1 stuk 

 
 452 Maandopgaven van ontvangsten uit plaatsengeld, collectes, kaarsen,  
  grafrechten en stipendia, 1975-1978 1 omslag 

 
 453 Stukken betreffende de vaststelling van tarieven voor rouw- en trouwgelden en  
  misstipendia, 1975-1981 1 omslag 

 
 454 Stukken betreffende overleg van het kerkbestuur met het bestuur van de  
  gemeente Meijel en van de RABO-bank tot verwerving van inkomsten middels  
  subsidies, 1975-1983 1 omslag 

 
 455 Stukken betreffende de verwerving van inkomsten uit gezinsbijdragen verzorgd  
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  door kerkbestuur en administrateur, 1978-1986 1 omslag 

 
 456 Staten van resultatenrekening en ontvangen kerkbijdragen, 1965-1983 3 stukken 

 2.3. VERANTWOORDING VAN HET FINANCIELE BEHEER 

 2.3.1. Algemeen 

 457 Correspondentie met het bisdom over het beheer van financiën met afspraken,  
  adviezen en aanwijzingen, 1969-1981 1 omslag 

 2.3.2. Begrotingen van inkomsten en uitgaven 

 458-500 Begroting van inkomsten en uitgaven voor de dienstjaren 1939 t/m 1986 

 
 458 1939-1940 1 katern 
 459 1941-1942 1 katern 
 460 1942-1943 1 katern 
 461 1943-1944 1 katern 
 462 1944-1945 1 katern 
 463 1945-1946 1 katern 
 464 1946-1947 1 katern 
 465 1947-1948 1 katern 
 466 1948-1949 1 katern 
 467 1949-1950 1 katern 
 468 1950-1951 1 katern 
 469 1951-1952 1 katern 
 470 1952-1953 1 katern 
 471 1953-1954 1 katern 
 472 1954-1955 1 katern 
 473 1955-1956 1 katern 
 474 1956-1957 1 katern 
 475 1957-1958 1 katern 
 476 1958-1959 1 katern 
 477 1959-1960 1 katern 
 478 1960-1961 1 katern 
 479 1961-1962 1 katern 
 480 1962-1963 1 katern 
 481 1963-1964 1 omslag 
 482 1965 1 omslag 
 483 1966 met uitwerking 1 omslag 
 484 1967 1 omslag 
 485 1968 1 omslag 
 486 1970 1 katern 
 487 1972 1 omslag 
 488 1973 1 omslag 
 489 1974 1 omslag 
 490 1976 1 stuk 
 491 1977 1 omslag 
 492 1978 1 omslag 
 493 1979 1 omslag 
 494 1980 1 omslag 
 495 1981 1 omslag 
 496 1982 1 omslag 
 497 1983 1 omslag 
 498 1984 1 omslag 
 499 1985 1 omslag 
 500 1986 1 omslag 
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 2.3.3. Kasboeken van inkomsten en uitgaven 

 501 Manuaal van ontvangen renten en kasboek van inkomsten en uitgaven, 1757- 
  1759 1 deel 

 
 502 Manuaal van ontvangen renten en pachten met alfabetisch register, genoemd  
  Register van ontvangsten met inlagen, 1879-1900 1 deel 

 
 503 Kasboek van ontvangsten en uitgaven voor de bouw van het Liefde-Gesticht  
  St. Jozeph als klooster, bejaardenhuis en school, 1895-1898 1 deel 

 
 504 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het St. Jozeph Gesticht, ook  
  inhoudende namen van opgenomenen, schuldbekentenissen, 1896-1914 1 deel 

 
 505 Voorschotboekje Boerenleenbank voor de R.K. Kerkfabriek van Meijel, 1903- 
  1912 1 deel 

 
 506 Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het St. Jozeph Gesticht, waarbij  
  salarissen onderwijzeressen van de meisjesschool, 1916-1945 1 deel 

 
 507 Hulpkasboek, 1937-1950 1 deel 

 
 508 Hulpkasboek met beschrijving van kerkcollectes in 1970, 1957-1964 1 deel 

 
 509 Hulpkasboek voor begrotingen, 1967-1968 1 deel 

 
 510 Kas-bank-girostaten, 1966-1969 1 omslag 

 
 511 Hulpkasboek, 1968 1 deel 
 512 Hulpkasboek, 1969-1971 1 deel 
 513 Hulpkasboek, 1972-1974 1 deel 

 
 514 Kasboek / dagblad van de ontvangsten en uitgaven, 1836-1900 1 deel 
 515 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1900-1937 1 deel 
 516 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1937-1946 1 deel 
 517 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1946-1957 1 deel 
 518 Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1957-1963 1 deel 

 2.3.4. Journalen en Grootboeken 

 519 Journalen, 1971-1973 1 omslag 
 520 Journalen, 1977-1978 1 omslag 
 521 Journalen, 1983-1986 1 omslag 

 
 522-529 Grootboeken van inkomsten en uitgaven 8 delen 

 
 522 1901-1925 1 deel 
 523 1926-1942 1 deel 
 524 1943-1944 1 deel 
 525 1944-1949 1 deel 
 526 1949-1954 1 deel 
 527 1954-1958 1 deel 
 528 1958-1962 1 deel 
 529 1962-1963 1 deel 

 

 2.3.5. Algemene staten van inkomsten en uitgaven 

 530 Rekening over de ontvangsten in het dienstjaar 1879 1 stuk 
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 531-537 Algemene staat van inkomsten en uitgaven over het dienstjaar, model C, 1920- 
  1948 1 omslag 

 
 531 1920-1921 1 stuk 
 532 1925-1926 1 stuk 
 533 1934-1935 1 stuk 
 534 1936-1937 1 stuk 
 535 1942-1943 1 stuk 
 536 1946-1947 1 stuk 
 537 1947-1948 1 stuk 

 
 538-546 Staat van baten en lasten 1968-1980 1 omslag 

 
 538 Staat van baten en lasten 1968 2 stukken 
 539 Staat van baten en lasten 1969 1 stuk 
 540 Staat van baten en lasten over 1970-1971 en begroting 1972 2 stukken 
 541 Staat van baten en lasten over 1972 en begroting 1973 2 stukken 
 542 Staat van baten en lasten over 1973 en begroting 1974 en 1975 2 stukken 
 543 Staat van inkomsten en uitgaven over 1973 met uitwerking posten, 1973 1 omslag 
 544 Staat van baten en lasten 1974-1975 en begroting 1976 2 stukken 
 545 Staat van baten en lasten 1980 3 stukken 
 546 Staat van baten en lasten over 1979-1980 en begroting 1981 1 stuk 

 
 547 Accountantsrapport betreffende alle onder beheer van het kerkbestuur staande  
  gelden en onroerende goederen, 2 aug 1958, 1954-1957 1 katern 

 
 548 Accountantsrapport betreffende staat van baten en lasten 1956-1957 ter  
  verkrijging van een aanvullende bijdrage uit de oorlogsschaderegeling, 2 aug  
  1958 1 katern 

 
 549 Accountantsrapport betreffende inkomsten en uitgaven 1965, 31 dec 1965 1 omslag 

 
 550 Accountantsrapport betreffende jaarrekening 1969, 23 juni 1970 1 katern 

 2.3.6. Rekeningen van inkomsten en uitgaven 

 551 Beschikking van de bisschop, waarbij de rekening over 1899 voor gezien en  
  akkoord wordt verklaard, 8 aug 1900 1 stuk 

 
 552-600 Rekening van inkomsten en uitgaven 1920-1986 

 
 552 1920-1921 1 stuk 
 553 1939-1940 1 stuk 
 554 1940-1941 1 stuk 
 555 1941-1942 1 stuk 
 556 1942-1943 1 stuk 
 557 1943-1944 1 stuk 
 558 1944-1945 1 stuk 
 559 1945-1946 1 stuk 
 560 1946-1947 1 stuk 
 561 1947-1948 1 stuk 
 562 1948-1949 1 stuk 
 563 1949-1950 1 stuk 
 564 1950-1951 1 stuk 
 565 1951-1952 1 stuk 
 566 1952-1953 1 stuk 
 567 1953-1954 1 stuk 
 568 1954-1955 1 stuk 
 569 1955-1956 1 stuk 
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 570 1956-1957 1 stuk 
 571 1957-1958 1 stuk 
 572 1958-1959 1 stuk 
 573 1959-1960 1 stuk 
 574 1960-1961 1 stuk 
 575 1961-1962 1 stuk 
 576 1962-1963 1 stuk 
 577 1963 1 stuk 
 578 1964 1 katern 
 579 1965 1 katern 
 580 1966 1 katern 
 581 1967 1 katern 
 582 1968 1 katern 
 583 1969 1 katern 
 584 1970 1 katern 
 585 1971 1 katern 
 586 1972 1 katern 
 587 1973 1 katern 
 588 1974 1 katern 
 589 1975 1 katern 
 590 1976 met aparte toelichting 1 katern 
 591 1977 1 katern 
 592 1978 1 katern 
 593 1979 1 katern 
 594 1980 1 katern 
 595 1981 1 katern 
 596 1982 1 katern 
 597 1983 1 katern 
 598 1984 1 katern 
 599 1985 1 katern 
 600 1986 1 katern 

 2.3.7. Balans per 31 maart 

 601-623 Balansen per 31 maart, 1949-1975 1 omslag 

 
 601 1949 1 stuk 
 602 1950 1 stuk 
 603 1951 1 stuk 
 604 1952 1 stuk 
 605 1953 1 stuk 
 606 1954 1 stuk 
 607 1955 1 stuk 
 608 1956 1 stuk 
 609 1957 1 stuk 
 610 1958 1 stuk 
 611 1959 1 stuk 
 612 1960 1 stuk 
 613 1961 1 stuk 
 614 1962 1 stuk 
 615 1963 1 stuk 
 616 1963 31 december 1 stuk 
 617 1964 1 stuk 
 618 1965 1 stuk 
 619 1972 1 stuk 
 620 1973 1 stuk 
 621 1974 1 stuk 
 622 Balansvergelijking 1972-1974 2 stukken 
 623 Balans toelichting 1975 1 stuk 
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 2.4. TAKEN VAN ZIELZORG EN PASTORAAT 

 2.4.1. Protocollen van doop-, huwelijks- en overlijdensakten (gezamenlijk) 

 624 a. Protocol van doopakten, begonnen door pastoor Spee, 21 juli 1707 tot 19 juli  
  1760 
  b. Protocol van overlijdensakten, begonnen door pastoor Beltiens, 6 febr. 1827  
  tot 10 aug. 1860 
  c. Protocol van doopakten, vervolg, 4 aug. 1760 tot 25 okt. 1775 
  d. Staat van opgenomen en afgeloste gelden, renten in geld en natura, van  
  kerk, pastorie en armen, 1750 - 1776 
  e. Reglement van de administratie van 'kerke en arme goederen' van 4 okt.  
  1774 
  f. Protocol van overlijdensakten van inwoners van Neerkant 1828 - 1835,  
  tussen c. en d. teruglopend ingeschreven 1 deel 

 
 625 a. Protocol van doopakten, 1813 -1838 
  b. Protocol van huwelijksakten, 1815-1890 
  c. Lijst van aantallen huwelijken, 1815-1890 1 deel 

 2.4.2. Protocollen van doopakten 

 626-631 Protocollen van doopakten, 1838-1999 6 delen 

 
 626 1838-1915 1 deel 
 627 1915-1942 (gehavend) 1 deel 
 628 1943-1959 NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 
 629 1960-1968 NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 
 630 1969-1982 NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 
 631 1982-1999 NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 

 2.4.3. Huwelijksformulieren ('Status Liber') 

 632-676 Huwelijksformulieren, processen-verbaal van het door de pastoor verrichte  
  onderzoek naar de vrije staat van de aanstaande huwelijkspartners. Tot april  
  1968 als 'Canoniek onderzoek naar de status liber nupturientium', daarna als  
  'Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting', 1942-1986 45 omslagen 
 632 1942 1 omslag 
 633 1943 1 omslag 
 634 1944 1 omslag 
 635 1945 1 omslag 
 636 1946 1 omslag 
 637 1947 1 omslag 
 638 1948 1 omslag 
 639 1949 1 omslag 
 640 1950 1 omslag 
 641 1951 1 omslag 
 642 1952 1 omslag 
 643 1953 1 omslag 
 644 1954 1 omslag 
 645 1955 1 omslag 
 646 1956 1 omslag 
 647 1957 1 omslag 
 648 1958 1 omslag 
 649 1959 1 omslag 
 650 1960 1 omslag 
 651 1961 1 omslag 
 652 1962 1 omslag 
 653 1963 1 omslag 
 654 1964 1 omslag 
 655 1965 1 omslag 
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 656 1966 1 omslag 
 657 1967 1 omslag 
 658 1968 1 omslag 
 659 1969 1 omslag 
 660 1970 1 omslag 
 661 1971 1 omslag 
 662 1972 1 omslag 
 663 1973 1 omslag 
 664 1974 1 omslag 
 665 1975 1 omslag 
 666 1976 1 omslag 
 667 1977 1 omslag 
 668 1978 1 omslag 
 669 1979 1 omslag 
 670 1980 1 omslag 
 671 1981 1 omslag 
 672 1982 1 omslag 
 673 1983 1 omslag 
 674 1984 1 omslag 
 675 1985 1 omslag 
 676 1986 – 1987 – 1988 1 omslag 

 2.4.4. Huwelijksdispensaties 

 677 Beschikking waarbij de bisschop dispensatie verleent voor het huwelijk van  
  Michaelis Steegs en Petronella Janssen, 8 febr 1878 1 stuk 

 
 678 Advies van de bisschop om goed navraag te doen naar de antecedenten van  
  Petrus Strijbos alvorens diens huwelijk met wed. L. Slaats in te zegenen, 10 juli  
  1899 1 stuk 

 
 679 Beschikking waarbij de bisschop dispensatie verleent voor het huwelijk van  
  Joannes Sijbers (Sevenum) en Joanna Oomen (Meijel), 27 mrt 1920 1 stuk 

 
 680 Beschikking waarbij de bisschop dispensatie verleent voor het huwelijk van  
  Mattheus Hendricus Melssen en Petronella Josephina Johanna Pluijm, 16 juni  
  1945 1 stuk 

 2.4.5. Protocollen van huwelijksakten 

 681 Protocol van huwelijksakten, 1891-1950 1 deel 

 
 682 Protocol van huwelijksakten, 1951- 
  NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 

 2.4.6. Protocollen van overlijdensakten 

 683 Protocol van overlijdensakten, 1860-1941 1 deel 
 
 684 Protocol van overlijdensakten, 1942-2004  
  NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 

 2.4.7. Bijlagen van de protocollen van doop-, huwelijks- en overlijdensakten 

 685 Register bevattende de namen van aanstaande echtparen en de data voor de  
  'roepen', 1971-1978 1 deel 

 
 686 Beschikkingen van het officialaat inzake beëindiging van huwelijken,  
  1973-1984 1 omslag 

 2.4.8. Lijsten van communicanten en vormelingen 

 687 Naamlijsten van vormelingen, 1948-1966 1 deel 
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 688 a. Naamlijsten van eerste communicanten en van hen die doopbeloften  
  hernieuwden door elkaar, 1957-1970, 
  b. Naamlijsten van vormelingen, 1987-2011  
  NB: bevindt zich nog bij de parochie 1 deel 

 2.4.9. Stukken betreffende de statistiek van de parochie 

 689 Staat met gegevens over godsdienstig leven en verenigingen in de parochie  
  van de H. Nicolaas te Meijel, 1937 1 stuk 

 
 690 Register voor statistiek inhoudende informatie over parochianen, huwelijken,  
  leerlingen, financiën, congregaties en broederschappen, financiële acties, enz.,  
  1948-1954 1 deel 

 
 691 Statistieke opgave over parochianen, huwelijken, leerlingen, financiën,  
  congregaties en broederschappen, financiële acties, enz., 1955-1964 1 deel 

 
 692 Statistieke opgave van de parochies en rektorale hulpkerken, H. Nicolaas Meijel, 
   1965-1984 1 omslag 

 
 693 Bericht van de bisschop van 's-Hertogenbosch dat Henricus Hubertus Hendriks,  
  geboren in Meijel 22 sept 1925, priester gewijd is, 9 aug 1945 1 stuk 

 2.4.10 Verwerving van toestemming voor binatie 

 694 Beschikking van de bisschop dat pastoor en kapelaans in Meijel twee missen  
  mogen doen op zon- en feestdagen, 29 aug 1956 1 stuk 

 2.4.11 Broederschappen en godsdienstige verenigingen 

 695 Ledenlijst van de Broederschap van broeders en zusters, in 1835 gesticht door  
  paus Gregorius XVI, tegen godslastering en vloeken, door pastoor Van Kessel in 
   Meijel onderschreven in 1836, 163 leden ingeschreven, 1836 1 deel 

 
 696 Beschikking waarbij de bisschop de door de Orde der Predikheren gestichte  
  instelling van de Broederschap van de Rozenkrans in Meijel bevestigt, 24 sept  
  1842 1 stuk 

 
 697 Ledenlijst van de Aarts-broederschap van de Rozenkrans van onze heer Jezus  
  Christus en van de Allerzaligste maagd Maria, 1842-1921 1 deel 

 
 698 Beschikking van de bisschop waarbij pastoor Van Kessel gemachtigd wordt in  
  Meijel de broederschap van O.L.Vrouwe der VII Weeën Verzoenster van Salette 
   op te richten, 17 juli 1854, bevat tevens statuten en aantekeningen over  
  oprichting en ledenlijst tot 1891, 1854-1891 1 deel 

 
 699 Ledenlijst van de door pastoor Antonius van Kessel en kapelaan Petrus  
  Cleevers in 1861 gestichte broederschap van de Sint-Pieterspenning, 1861 1 deel 

 
 700 Gebundelde brieven bij gelegenheid van de oprichting van de  
  aartsbroederschap van de H. Familie in Meijel, 5 dec 1899 1 stuk 

 
 701 Overzicht van de gehouden jeugdweek  onder leiding van de paters De Vries  
  en Coumans en dokter Wuysman, 1952 2 stukken 

 
 702 Stukken betreffende het Diocesaan Instituut voor Internationale Solidariteit,  
  1970 3 stukken 
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 3. ZORG VOOR HET ONDERWIJS 

 3.1. Stukken betreffende de organisatie binnen het onderwijs 

 703 Circulaire van J. Cals inspecteur LO Roermond i.v.m. de inrichting van het  
  zevende leerjaar, 1928 1 stuk 

 
 704 Brieven van inspecteur LO te Roermond i.v.m. een benoeming en het insturen  
  van lesroosters en leerplannen, 1929, kopie 3 stukken 

 
 705 Circulaire van J. Cals, inspecteur L.O. van inspectie Roermond, betreffende  
  tuberculose-onderzoek bij personeel, 20 sept 1929 1 stuk 

 
 706 Formulieren met statische gegevens voor het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
   1939-1941, 1943, kopieën 1 omslag 

 
 707 Verzoeken om rijksvergoeding en voorschotten met opgave van aantallen  
  leerlingen en van onderwijzeressen met bevoegdheden, 1939-1942, 1944 1 omslag 

 
 708 Beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement van  
  Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming dat aan de jongensschool  
  een zevende en achtste leerjaar mag zijn met ontheffing voor de vakken  
  r en v (handenarbeid en huishoudkunde), 1943 2 stukken 
 
 709 Stamboek der schoolbevolking: personeel meisjesschool Meijel 1942, aantallen  
  leerlingen 1945-1946 en 1954-1960, beknopte verslagen 1944-1956, 1942- 
  1956 1 deel 
  
 710 Beschikking van de Secretaris-Generaal van het departement van  
  Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming dat aan de jongensschool  
  een zevende en achtste leerjaar mag zijn met ontheffing voor de vakken  
  r en v (handenarbeid en huishoudkunde), 1943 1 omslag 
 
 711 Stukken betreffende verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid voor  
  groepen leerlingen en alle leerkrachten van de R.K. jongensschool,  
  1961-1965, 1 omslag 
 
 712 Rooster van lesuren 1967 / 1968 H. Hartschool Schoolstraat Meijel, 1967 1 stuk 

 
 713 Verzoek van het oudercomité van de scholen voor het basisonderwijs in Meijel  
  om de kosten voor ouderavonden ter voorbereiding van vormsel en communie  
  gezamenlijk door kerkbestuur en oudercomité te betalen, 19 juni 1971 2 stukken 

 
 714 Stukken betreffende de toekenning van de onderscheiding Ridder in de Orde  
  van de Heilige Gregorius de Grote aan G.M.H.J. Kirkels voor zijn verdiensten  
  voor Ons Middelbaar Onderwijs in Brabant, het Peellandcollege in Deurne en  
  onderwijs in het algemeen, 1981 1 omslag 

 3.2. Stukken betreffende personeelsleden in het onderwijs 

 NB Zie voor personeel en financiën van de meisjesschool ook: 506 

 
 715 Lijsten van onderwijzeressen aan meisjes- en bewaarschool, aantallen  
  leerlingen, aan inspectie, gemeente of gedeputeerde staten gezonden  
  gegevens, 1897-1953 1 deel 

 
 716 Stukken betreffende de salarissen van hoofd en onderwijzeressen van de  
  bijzondere meisjesschool, 1906-1917, 1920, 1922, 1940-1941 1 omslag 
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 717 Verklaring van erfrecht voor de erfgenamen van Wilhelmina van Tiem, religieuze  
  en hoofd der school te Meijel, overleden 23 mrt 1908 te Meijel, 1908 2 stukken 

 
 718 Akten van benoemingen van onderwijzeressen aan de meisjesschool te Meijel,  
  deels met bijlagen en wijzigingen, 1916-1959 1 omslag 

 
 719 Stukken betreffende de pensioengrondslagen en pensioensbijdragen van hoofd 
   en onderwijzeressen aan de Bijzondere Lager School voor meisjes Meijel A25,  
  1917-1921 1 omslag 

 
 720 Stukken betreffende verdeling van rijksbijdrage voor salarissen tussen  
  kerkbestuur en zusters Franciscanessen, 1921 3 stukken 

 
 721 Stukken betreffende het onderwijzend personeel cf LO-wet 1920 art.107.1.C bij  
  de overdracht van de openbare jongensschool van het gemeentebestuur van  
  Meijel naar het kerkbestuur, 1929 2 stukken 

 
 722 Akten van benoemingen van leerkrachten aan de jongensschool Meijel met  
  overzicht van diensttijd, bevoegdheden en jaarwedde, 1929-1936 1 omslag 

 
 723 Akten van benoemingen van leerkrachten aan de jongensschool Meijel 1929- 
  1936, waarbij de akten van benoemingen uit 1929 herbenoemingen zijn voor de 
   bijzondere school in de functie die de onderwijsgevenden tot 1929 hadden aan  
  de openbare lagere school, 1929-1936 1 omslag 

 
 724 Lijsten van salarissen van leerkrachten aan de jongensschool, 1929-1940 3 stukken 

 
 725 Lijst met opgaven van veranderingen bij het onderwijzend personeel van de  
  bijzondere lagere school voor meisjes Meijel A35, 1932 1 stuk 

 
 726 Opgave van wijzigingen bij personeel voor gewoon lager onderwijs te Meijel  
  voor Inspectie Venlo, 3 juli 1936 1 stuk 

 
 727 Stembriefjes van drie leden van het kerkbestuur voor hoofdonderwijzer en twee  
  hulponderwijzers aan de jongensschool c.q. de Heilig Hartschool, 1936 1 omslag 

 
 728 Lijsten met opgaven van veranderingen bij het onderwijzend personeel en van  
  het aantal leerlingen aan de meisjesschool, 1932, 1939-1941, 1943 1 omslag 

 
 729 Formulieren met opgave van pensioengrondslagen en pensioensbijdragen van  
  onderwijzend personeel van bijzondere lagere meisjesschool Meijel A35 voor  
  inspectie, 1939-1940, 1943, 1958, afschriften 1 omslag 
 
 730  Stukken betreffende onderwijzers en onderwijzeressen van de R.K.  
  Jongensschool, akten van benoeming en ontslag, salarisberekeningen en  
  salarisstaten, verzoeken om vrijstelling, pensioengrondslagen,  
  1940-1967 1 omslag 

  
 731  Stukken betreffende verzoeken aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 
   en Wetenschappen en beschikkingen van genoemd ministerie daarop  
  voor het verkrijgen van extra-leerkrachten c.q. middelen voor het aanstellen  
  van extra-leerkrachten aan de jongensschoool, Schoolstraat 18, 1951-1952,  
  1954-1955, 1963, 1965-1968, concepten en originelen 1 omslag 
 
 732 Stukken betreffende de pensioengrondslagen en pensioensbijdragen van hoofd 
   en onderwijzend personeel aan de Bijzondere Lager School voor jongens,   
  Schoolstraat 18, 1952, 1954, 1956, 1957, afschriften 1 omslag  
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 733 Lijsten met opgaven van veranderingen bij het onderwijzend personeel en van  
  het aantal leerlingen aan de jongensschool Schoolstraat 18, 1953, 1955,  
  1957-1958, afschriften 1 omslag 
 
 734 Stukken betreffende de relatie tussen capaciteiten van de leerling of beroep  
  van vader enerzijds en doorstroming naar voortgezet onderwijs anderzijds,  
  1957, 1961, concepten  1 omslag 

 
 735 Besluit van de Raad van de Gemeente Meijel, dat geen woning kan worden  
  toegewezen aan een van de onderwijzers in dienst bij het Kerkbestuur als  
  Schoolbestuur, 19 juli 1960 1 stuk 

 
 736 Bericht van het kerkbestuur als schoolbestuur aan alle medewerkers van de  
  Meijelse scholen voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs, Gewoon Lager  
  Onderwijs en Kleuteronderwijs dat hun door het kerkbestuur ontslag aangezegd  
  wordt onder vermelding dat de Katholieke Stichting tot bevordering van het  
  Kleuteronderwijs en Gewoon Lager Onderwijs te Meijel en de Stichting voor  
  Uitgebreid Lager Onderwijs in Meijel de verplichting hebben een zelfde  
  benoeming aan te bieden, 21 jan 1964, doorslag 1 stuk 

 
 737 Akte van benoeming van P.J.S. Derckx als administrateur aan de lagere scholen 
   te Meijel, 19 nov 1964 1 stuk 

 3.3. Stukken betreffende de financiën voor het onderwijs 

 738 Akte waarmee de overeenkomst tussen Kerkbestuur en Congregatie Penitenten  
  Recollectinen Oirschot van 1906 nader wordt bepaald vanwege de rijksbijdrage  
  voor stam-salarissen, 1910 1 stuk 

 
 739-744 Stukken betreffende de financiën voor de bijzondere jongensschool, 1929-1940 
 739 Specificatieboek, 1929-1932 1 katern 
 740 Kasboek voor ontvangsten, 1929-1940 1 katern 
 741 Kasboek voor uitgaven, 1929-1935 1 katern 
 742 Kasboek voor uitgaven, 1936-1940 1 katern 
 743 Specificatieboek, 1933-1935 1 katern 
 744 Specificatieboek, 1936-1938 1 katern 

 
 745 Verzoeken om rijksvergoeding en voorschot ex art.97 LO-wet 1920 met opgave  
  van aantallen leerlingen en van onderwijzeressen met bevoegdheden, 1932- 
  1933, afschrift 2 stukken 

 
 746 Ministeriële beschikking om als voorschot op de Rijksvergoeding over 1940 voor  
  meisjesschool Meijel A35 toe te kennen 9.200 gulden, 1940 1 stuk 

  
 747 Verzoeken om rijksvergoeding en voorschotten ex art.99 LO-wet 1920 met opgave  
  van aantallen leerlingen en van onderwijzers met bevoegdheden van de jongens-

school, 1952-1958, 1960-1962, afschrift 1 omslag 

 
 748 Verrekening van de rijksvergoeding voor de jaarwedde 1963-1964 van de  
  leerkrachten die in 1965 onder een ander schoolbestuur kwamen volgens akte  
  van 15 april 1965 waarbij het bestuur van de VGLO-school door het kerkbestuur 
   overgedragen werd aan het bestuur van de R.K. Stichting U.L.O. voor Meijel  
   e.o., 30 jan 1967 1 stuk 
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 4. AANGEWORVEN EN GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

 4.1. Archief van kapelaan: Eeuwige Kapelanie en Donderdagse Mis 

 749-767 Stukken betreffende de stichting van de eeuwige kapelanie, het inkomen van  
  de kapelaan voor 1820 en het stichten van de Donderdagse Mis, verzameld  
  en/of geschreven door de kapelaans P.A. van Cruchten en P. Beltjens, 1649- 
  1828 1 omslag 

 
 749 Wijziging in testament van Peregrinus Vogels (oorspronkelijk 3 aug. 1649) met  
  schenkingen en stichtingen van studiebeurzen voor Leuven, ws voor de  
  Meijelse kapelaan Van Wessem, 1 okt 1649 2 stukken 

 
 750 Akte van schuldbekentenis onder hypotheekstelling over een kapitaal van 200  
  gulden tegen een jaarlijkse rente van 4% ten laste van Willem Denissen en  
  Annaken Jan Martens en ten gunste van pastoor Embertus van Loon, pastoor  
  te Meijel, met op hetzelfde stuk een transcriptie van kapelaan P. Cleevers d.d. 8  
  jan. 1867, 16 febr 1699 1 stuk 

 
 751 Beschikking van bisschop Sanguessa op verzoek van kapelaan P. van Loon als 
   executeur van het testament van Theodorus Janssen (gewezen kapelaan te  
  Meijel en pastoor te Kessel) voor het in Meijel instellen van een plechtige  
  donderdagse mis met rozenkrans, voor het verdelen van renten uit beschikbare  
  gelden en voor vastlegging van taken en plichten van de kapelaan bij de  
  praktische uitvoering, 26 febr 1726, (stuk is gehavend en van zegel ontdaan) 1 stuk 

 
 752 Akten van schuldbekentenis in kopieën van 23 okt. 1730. Deze zijn als N 4 en N 
   5 genoteerd op een dubbelfolio: N 4 Akte van schuldbekentenis onder  
  hypotheekstelling over een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente  
  van 4% ten laste van Francis Thonissen en Willemken Goorts eheluiden, ten  
  gunste van de kapelaan van Meijel, 19 aug 1710; N 5 Akte van schuldbekentenis  
  onder hypotheekstelling over een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse  
  rente van 4% ten laste van Francis Doensen en Maria Peters van Bree  
  ten gunste van de kapelaan van Meijel, 16 sept 1716. Op beide stukken notities van 

aflossingen en nieuwe hypotheeknemers tot 1848, 1730-1848 1 stuk 

 
 753 Stichting van de eeuwige kapelanie in Meijel, vastgelegd in een uittreksel van  
  het verslag van het overleg op het bisschoppelijk paleis in Roermond, waarbij  
  aanwezig waren pastoor, scholtis en schepenen van Meijel en gemachtigden  
  van bisschop Franciscus Ludovicus. Afspraken werden gemaakt over de  
  donderdagse mis als beneficie aan het Antoniusaltaar, over betaling van de  
  gemeente aan de kapelaan, over bewoning van de kapelanie, over rechten en  
  plichten van de kapelaan in kerk en school, 5 mei 1727, kopie van het Neder- 
  landse tekstdeel door kapelaan Van Cruchten ca 1780 uit het originele charter 
   genomen 1 stuk 

 
 754 Staat van inkomsten en uitgaven van het St. Anthonis Altaer, opgemaakt door  
  Gordt Janssen, 1754-1756 1 stuk 

 
 755 Beschikking van het Hof in zake bestuurders van heerlijkheid Meijel contra  
  kapelaan A. van Cruchten, waardoor de kapelaan verplicht wordt onderwijs te  
  verzorgen zo lang hij 90 gulden aanvaardt zoals is vastgelegd bij de stichting  
  van de eeuwige kapelanie, 23 febr 1780, kopie 1 stuk 

 
 756 Staat van nog openstaande posten in verband met de rechtzaak tussen  
  kapelaan A. van Cruchten en de bestuurders van Meijel, 1780 1 stuk 

 
 757 Akte van schuldbekentenis onder hypotheekstelling over een kapitaal van 112  
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  gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 3% ten laste van Anna  
  Driessen weduwe van Jacob Cuijpers en haar momboir Wilhelm Guytjens en ten  
  gunste van kapelaan A. van Cruchten, 17 apr 1787, kopie 1 stuk 

 
 758 Beschikking van het Hof, kanselarij Roermond, in het proces van kapelaan A.  
  van Cruchten tegen de hertog van Croij als heer van Meijel, waardoor de heer  
  verplicht wordt 72 pattacons per jaar te betalen aan de kapelaan en te zorgen  
  voor goede herbouw van de kapelaanswoning met bijbehoren, 8 mei 1789,  
  kopie van dictum 1 stuk 

 
 759 Staat van inkomsten en uitgaven van de kapelanie te Meijel, uitgaande van  
  oudere akten, opgemaakt door kapelaan A. van Cruchten in 1790, aangevuld in 
   1809 door vicaris-generaal Barrett, in 1816 door bisschoppelijk commissaris  
  Vullers en in 1826 door kapelaan Beltjens, 1790-1826 1 stuk 

 
 760 Akte van schuldbekentenis onder hypotheekstelling over een kapitaal van 612  
  gulden Roermonds of 765 gulden Kleefs tegen een jaarlijkse rente van 3,5% ten 
   laste van Hendrik Basten en huijsvrouwe Marie Gielens en ten gunste van de  
  kapelaan van Meijel met notities tot 1843, 1 juni 1800 1 stuk 

 
 761 Memoire opgesteld door adjoint H. Janssen te Meijel om enige achterliggende  
  zaken te verduidelijken in verband met de stichting van de plechtige  
  donderdagse mis, de verplichting om voor de kapelaan een woning te verzorgen 
   en de relatie van de kapelaan als beneficiant met de kerk, ca 1804, concept 1 stuk 

 
 762 Beschikking van de municipale raad van de gemeente Meijel om het salaris van  
  de kapelaan vast te stellen op 600 gulden, waarbij opgenomen de jaarlijkse  
  bijdrage die de gemeente moet betalen als uitvloeisel van de stichting van de  
  plechtige donderdagse mis en de eeuwige kapelanie, 1 nov 1816 1 stuk 

 
 763 Expeditie van advies dat bisschoppelijk commissaris Vullers op 1 juni 1816 in  
  Weert opstelde voor kapelaan Beltjens te Meijel en dat hij ter ondertekening of  
  kennisname stuurde aan vicaris generaal J.A. Barrett diocees Luik, om van  
  gezongen missen gelezen missen te maken en het aantal jaarlijkse missen te  
  halveren zo lang het bestuur van de gemeente de betalingsverplichtingen niet  
  nakomt. Deze expeditie werd op 29 juli 1828 door bisschoppelijk commissaris  
  Scheijven gezonden aan de kapelaan van Meijel J. van de Ven, 1816-1828 1 stuk 

 
 764 Advies van vicaris-generaal Barrett aan leden van de kerkenraad van Meijel om  
  een advokaat een overzicht te laten maken van alle problemen in verband met  
  niet aan pastoor of kapelaan verrichte betalingen door de heer van Meijel en  
  anderen met het doel dit overzicht voor te leggen aan Provinciale Staten, ca  
  1828, afschrift 1 stuk 

 
 765 Aantekeningen over gelezen en nog te lezen missen van gestichte jaargetijden.  
  Kapelaan J.H. de Gruyter maakte deze aantekeningen naar gegevens zoals hij  
  ze in 1849 ontvangen had van kapelaan J. van de Ven, 1849-1852 1 omslag 

 
 766 Lijsten van door de kapelaan te verzorgen zondagse gebeden, dodengebeden  
  en jaardiensten, genoteerd door de kapelaans J. van de Ven en J. de Gruyter,  
  1840-1849 3 stukken 

 
 767 Beschikking van de bisschop waarbij het kerkbestuur gemachtigd wordt  
  reducties door te voeren bij de Sacramentsmis en nieuwe fundaties aan te  
  nemen om deze H.Mis in ere te herstellen, 25 juni 1935 2 stukken 
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 4.2. Archief van de parochieraad 

 768 Notulen van de vergaderingen van de parochieraad voor de Katholieke Actie,  
  1955-1968 1 deel 

 
 769 Stukken betreffende bij de parochieraad ingekomen brieven, 1968 2 stukken 

 
 770 Notulen van de vergaderingen van de parochieraad voor de Katholieke Actie,  
  1969-1970 1 deel 

 4.3. Archief Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum dekenaat 
Helden 

 771 Notulenboek van Interparochieel Sociaal Caritatief Centrum dekenaat Helden,  
  1954-1958 1 deel 

 
 772 Stukken betreffende het Interparochieel Sociaal Caritatief Centrum Helden- 
  Meijel, 1965-1972 1 omslag 

 
 773 Stukken betreffende de Dekenaal Beraad en Financiële Commissie Dekenaat  
  Helden, 1967-1986 1 omslag 

 4.4. Archief van het Missiecomité Meijel 

 774 Notulenboek van het Missiecomité Meijel 1963-1969 1 deel 

 
 775 Kasboek van het Missiecomité 1963-1969 1 deel 

 
 776 Register van de Kleine Apostel, met namen van zelatrices en opbrengsten,  
  1963-1965 1 deel 

 5. FOTO'S en BOEKEN 

 777 Fotomap 1 
  1-4: Sint Nicolaaskerk 
  5: Sint Annakapel 
  6: Kruis op de Eerenbeemd 
  7: Madonna in de Dorpsstraat 
  8: Hagelkruis 
  9: H. Familiekapel 
  10: Sint Willibrordusput 
  11: Sint Antonius van Paduakapel 
  12: Kapelanie 
  13: Pastorie 
  14: Kerkhof 
  15-19: Kerk (3 aug 1977) 
  20-29: Kerk i.v.m. renovatie van de toren (9 apr 1980) 1 omslag 

 
 778| Fotomap 2 
  1: Waterstaatskerk 1835-1902 
  2, 7, 8: Schoolstraat vanuit toren 
  3: Dorpsstraat 
  4: Pastorie-kapelanie Kalisstraat 
  5: Pastorie en patronaat 
  6, 9: Dorpsstraat vanuit toren 
  10: Noodkerk 1902-1904 
  11, 12, 13: Van noodkerk naar nieuwe kerk 13 jan 1904 
  14-22, 83:: Kerk 1904 
  25, 26: Frits Rooijakkers eerste mis 
  27-35: Verwoeste kerk 1944 
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  36-52, 58-60: Bouw kerk 1953-1955 
  53, 54: Voorlopige inrichting voor begrafenis van pastoor Schreurs 
  55-57: Inwijding kerk 
  61-67: Frits van der Asdonk eerste mis (noodkerk) 
  68-74: Jo van der Asdonk eerste mis (nieuwe kerk, 1955) 
  75: Herenkoor in Frankrijk (1947) 
  76: GIOS-meisjes op reis 
  77: Herenkoor in Volendam 
  78: GIOS-meisjes in Volendam 
  79: Jubilarissen Herenkoor 
  80: Eerste steenlegging 1954 
  81: Henri Jochems eerste mis 
  82: Vanuit hotel Oranje: huwelijk Piet Rooijakkers en Jeanne Brummans 1940 
  83-90: Bouw noodkerk en kerk 1901-1904 
  91-104: Afscheid pastoor Grubben 
  105-110: Inwijding kerk 1957 1 omslag 

 
 NB Zie voor inventaris van kerkelijk kunstbezit en foto's: 267 

 

 6. BIJLAGEN 
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6.1.  Lijst van tot nu bekende pastoors, rectors en kapelaans  

 
  

PASTOORS - RECTORS  KAPELAANS  

Joannes de Boechout 1472   

Joannes Levels 1485 Jannen heer Janssoen 1519 

Wilhelm Heyselmans 1569   

Heer Michiel 1599   

Philip Froijens 1608-1643 Theodorus Henrici 1611 

  Henricus van Brey 1625-1639 

Hendrick Jan Aerts Emonts 1646 Gordt Willems van Stercksel 1645-1652 

Henderick Sennen 1650-1665 Peter Janssen 1666-1670 

Egbert van Loon 1669-1707 Bartholomeus van Brecht 1667-1673 

  Christianus Franciscus Pauli  1683-1684 

  Theodorus Janssen 1685-1693 

  Mathis van der Coulen 1693-1699 

Tilman Spee 1707-1731 Johannes van Loon 1705-1710 

  Van Wessem 1710-1714 

  Petrus van Loon 1714-1727 

  Petrus van Straelen 1727-1731 

Petrus van Straelen 1731-1764 Henricus Adrianus Mannay 1731-1774 

Johan Matthias Franciscus Frische 1764-1809 Peter August van Cruchten 1778-1797 

  Jan Mathieu van Buel 1797-1808 

Jan Mathieu van Buel 1809-1826 Petrus Matthias Beltjens 1809-1826 

Petrus Matthias Beltjens 1826-1835 Johannes van de Ven 1827-1849 

Antonius van Kessel 1835-1877 Johannes Hubertus de Gruyter 1849-1852 

  Peter Clevers 1852-1877 

Peter Clevers 1877-1896 Joannes Jeuken 1877-1887 

  Leonard Lambert Broens 1887-1894 

Joannes Arnold Hubert Wouters 1896-1906 Hendrik Hubert Jacob Greymans 1894-1899 

  Martinus Michael Jac. Verbeek 1899-1905 

Joannes Jacobus Hubertus Op Heij 1906-1919 Joseph Godefridus L.H. Janssen 1905-1908 

  Pieter Hendrik Hubert Baeten 1908-1913 

  Jan Antoon Karel Hoomans 1913-1924 

Antoon Verstappen 1921-1937 Willem Wuirien Jac. Jos. Geurts 1924-1927 

  Victor Jean Edward Asselbergs 1927-1928 

Alphons Joseph Hubert Greijmans 1937-1950 Peter Willem Jos. van der Sterren 1928-1946 

Joseph Godefr. Hub. Maria Schreurs 1950-1954 Joseph Penders 1946-1961 

Jozef Gerard Hubert Grubben 1955-1971 Piet Wilhelmus Jozef Bergmans 1961-1968 

  Gerard Pieter Stevens 1962-1963 

Piet Hubert Sluiters 1971-1985 Lambert Maria Noël Paquay 1968-1980 

  Leonard Antonius van Alst 1980-1985 

Martien Franc. Wilh. Claessens 1985-1986 Jan Hubert Schoenmakers 1986 

Jan Hubert Schoenmakers 1986-2011   

Peter van de Horst 2011- Roger Maenen 2011- 
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6.2.  Lijst van tot nu bekende kosters in Meijel 

 

  

Guerts van Asden Custer 1590 

Jan Janssen tot 1638 koster en onderwijzer 

Peter Janssen 1638-1654 koster 

Jan Peeters 1654-1704 koster 

Bartel Janssen Kusters 1680-1693 waarnemend koster 

Marten Gordts de Groote 1677-1717 (waarnemend) koster 

Peter Jan Nauwen 1722-1754 

Jan Nouwen 1754-1810 

Thomas van der Weerden 1810-1825 

Jan Sanders 1830-1840 

Peter Sanders 1840-1870 

Peter Sanders 1870-1891 

Willem Sanders 1891-1920 

Sjeng van Oostaijen 1920-1970 

Wim Althuizen 1968- nu 
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 6.3. Lijst van tot nu bekende kerkmeesters in Meijel tot 1987 

Voor 1800  Marten Hendericks 1769 

Maes Jans 1656-1661 Antonius Bellemakers 1771 

Gooris Goordts 1656-1657 Jan Teunis Janssen 1771 

Jan Hendericx 1659-1661 Claes Oomen 1772-1776 

Goort Houben 1689-1691 Willem Peter Nauwen 1772-1776 

Peter Gielens 1722-1723 Wilhelmus aan de Hey 1773-1779 

Willem Claessen 1722-1723 Antoon Smeets 1776-1777 

Hendrik Geuttiens 1734-1739 Peter Peters Driessen 1776-1781 

Jan Thomassen Verhaeseldonk 1734-1739 Jan Smets 1780-1781 

Hendrijck van Loon 1752 Wilm Gerits 1782 

Michiel Thonissen Hendrijx 1752-1753 Jan Hendriks 1782 

Sebastiaen Willems Gerits 1755 Jan van Laer 1789 

Jacobus Cuypers 1755 Gerard Willem Gerits 1789 

Henrijck Teunissen 1758 Peter Janssen 1790-1792 

Antonius Lenners Goerts 1762 Leonard (Lith) Lenders 1791-1792 

Hendrick van Breij 1765-1779 Gerardus Martens 1793-1795 

Marten Martens 1769 Geurt Thijssen 1793-1794 

Van de kerkfabriek tussen (..) het aantal jaren dat ze bestuurslid waren, telkens voor max. 3 jaar 
Barthel van der Steen (burg.)  1819-1859 Jan Bellemakers (9) 1843-1857 

Michiel van den Bogaard (24) 1830-1882 Leonard Venmans (9)  1858-1872 

Hendrik Joosten (18) 1830-1860 Hubert van der Steen (burg.) 1859-1869 

Theodoor Gerits (3) 1833-1836 Willem H. Goossens (burg.) (5) 1861-1873 

Pieter Dounsen (2) 1834-1837 Francis van Bussel (10) 1862-1876 

Hendrik Hinssen (2) 1833-1837 Willem Peeters (5) 1870-1876 

Hendrik van Bree (25) 1837-1870 Willem Sanders (3) 1871-1876 

Jan Bartel Goossens (3) 1837-1842 Peter Cleevers  1873-1876 

Leonard Lenders (14) 1838-1861 Peter-Jan Vullers (burg.) 1874-1876 

De moderne kerkmeesters tot 1987 
Michel van den Boogaard 1877-1881 Godefridus van de Beucken 1953-1961 

Francis van Bussel 1877-1882 Hendrik Groenen 1961-1963 

Willem Peeters 1877-1896 Ben Janssen 1963-1972 

Willem Sanders 1877-1891 Theo Janssen 1963-1968 

Joseph Sanders (burg.) 1882-1895 Jan Derckx 1964-1976 

Gerard Hendrikx 1882-1892 Jan Rooijakkers 1969-1977 

Godfried Rooijakkers 1891-1914 Paul Heeskens 1968-1976 

Frans Hendrikx 1893-1942 Frans Weijs 1972-1980 

Jan Sanders 1895-1943 Sjaak Ghielen 1976-1981 

Willem Joosten 1898-1924 Roos Stallen-Jaspers 1976-1982 

Willem Rooijakkers 1915-1920 Harrie Smolenaars 1976-1995 

Godfried Gooden 1920-1940 Wil van Oosteren 1979-1985 

Peter Brummans 1920-1940 Jac Neessen 1979-1988 

Willem (Bram) aan de Heij 1930-1953 Ellie van Lier-Huntjens 1981-1985 

Willem Jochems 1940-1947 Harrie Timmermans 1982-1995 

Willem Joosten 1940-1941 Mariet Steeghs-Joosten 1983-1986 

Jacques Derckx 1943-1964 Nellie Brummans-Snijders 1985-1994 

Laurens Rooijakkers 1943-1963 Harrie Derikx 1985-1995 

Jan Veltmans 1947-1968   
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6.4.  Lijst van in de inventaris vermelde personen 

 
L.A. van Alst kapelaan, 61 
W.P. Althuizen koster, 57 
Theodoor Aquarius, 286 
 
B. Basten, 375 
Hendrik Basten, 760 
Willem Basten, 118 
Arnold Beele, 393 
P. Beltjens kapelaan-past., 624, 749, 759, 763 
Bernard Berben, 86 
Petronella Berden, 173 
P.W.J. Bergmans kapelaan, 53 
M.C. van den Berg, 148 
P.J. Bergs, 424 
Peter van den Beuken-Geelen, 92 
Theodorus Beurskens, 284 
Jan Bollen, 393 
Godfried Bongers, 161 
Boosten architect, 212 
Wilhelmina Bouten, 151 
Christiaan van Bree, 138 
Maria Peters van Bree, 752 
Mathieu Bruynen, 276 
Aldegonda van Bussel, 115 
Gerard van Bussel, 82 
Johannes van Bussel, 410 
 
Godefridus van Calis, 157 
Maria van Calis, 135 
J. Cals, 703, 705 
Maria op den Camp, 117 
Andreas Caris, 145, 346 
Peter Ceelen, 405 
Peter Mathias Claessen, 413 
M.F.W.C. Claessens pastoor, 65, 175 
P. Cleevers kapelaan-pastoor, 80, 188, 190, 

250, 699, 750  
Emilia Coenen, 161 
Gerard Hubert Coppen, 396 
H. Coppes &zn, 221 
Hendrik Cornelissen-Vissers, 412 
Mathias Coumans, 134 
Pater Coumans, 701 
Hendrika Crommentuijn, 96 
Elisabeth Croonenbroek, 174 
P.A. van Cruchten kapelaan, 749-759 
Jacob Cuijpers, 757 
Jan Cuijpers, 117 
Maria Cuijpers, 117 
 
Michel Daems, 112 
Leonard Dams, 407 
M. Daniëls, 62 
W. Delhoofen, 214 
Willem Denissen, 749 
G.J.W. Derckx, 54 
Jacques Derckx, 220 
P.J.S. Derckx, 737 
Peter Dietsenbacher, 127 
Johanna Dirkx, 153 
Francis Doensen, 752 
W. Doensen, 403 

Anna Driessen, 757 
Catharina Driessen, 446 
Maria Catharina op den Drink, 125, 435 
Michel op den Drink, 131 
G. Dupont, 447 
 
Eijsbouts klokken, 235 
M.F.C. van Els, 66 
Leonardus Engels, 170 
Johanna Evers, 117 
Antoon Ewalts, 115 
 
Flos ramen, 227 
Hendrikus Fransen, 133 
Leonardus Franssen, 391 
Maria Franssen, 391 
Petrus Franssen, 391 
Wilhelmina Franssen, 104 
 
Godfried Geelen, 104 
Hendrika Geris, 127 
Jan Geris, 410 
Helena Gerarda Gerris, 165 
Helena Hubertina Gerris, 165 
Jacoba Gielen, 152 
Martinus Gielen, 165 
Mathijs Gielen, 132, 275 
Marie Gielens, 760 
Henricus Gielissen, 119 
P.A.F. Gitzels, 418 
Peter Johannes Goeden, 128 
Gerardus Gommans, 171 
Elisabeth Gooden, 162 
J.W. Gooden, 288 
Maria Gooden, 126 
Willem Gooden, 126 
Wilhelmina Gooden, 132 
Willemken Goorts, 752 
Goossens-Venmans, 285 
H. Gorts, 429 
A.J.H. Greijmans past., 11, 50, 104, 108, 109 
Jos G.H. Grubben pastoor, 51, 154, 155 
J.H. de Gruyter kapelaan, 765, 766 
Anna Gubbels, 121 
Hubertus Gubbels, 121 
Wilhelm Guytjens, 757 
 
J.H. aan de Heij-Hebben, 86 
Gerardus Heeskens, 159 
Jozef Heijnen, 397 
Willem Heijnen, 114, 117 
Willem aan de Heij, 110, 115, 436 
Gerardus Hendrikse, 135, 141 
Henricus Hub. Hendriks, 693 
Johannes Hendriks, 397 
Jozeph Hendriks, 142 
Anna Maria Lucia Hermans, 366 
Antoon van Heugten, 117 
Engelina van Heugten, 117 
Gerardus van Heugten, 115, 117 
Gertruda van Heugten, 115, 117 
Van Heugten-van de Goor, 158 
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Leonardus van Heugten, 117 
Petrus van Heugten, 115, 117 
P.M. van Heugten, 55, 175 
Hendrik Hinssen, 393 
Mathijs Hinssen, 371 
Hendrik Hinzen, 197 
Petrus Hoebergen, 173 
Leo Hofman, 134 
Wilhelmina Houben, 134 
Johanna Huijs, 138 
 
Arnoldus Theodorus Jacobs, 425, 426 
Agnes Jacobs-Hillen, 423 
Catharina Jansen, 133 
Cornelis Janssen, 93, 134 
Gordt Janssen, 754 
H. Janssen adjoint, 761 
Henricus Janssen, 115 
Jan Janssen, 393 
Petronella Janssen, 135, 677 
Sylvester Janssen, 160 
Theodorus Janssen kapelaan-pastoor, 751 
Willem Janssen, 402 
Johannes Jaspers, 117 
Willem Jochems, 99 
Anna Maria Jonckers, 406 
Peter Joosten, 102 
 
Johannes van Kalis, 394, 397 
Johannes Karis, 372 
C.M. Kersbergen, 63 
Antonia Kersten, 170 
A. van Kessel past., 695, 698, 699 
Petronella Kessels, 112 
Antoon Kessels, 112 
Godfried Kessels, 410 
Petronella Kessels, 129, 137 
Josephina Kierkels, 142 
Anna Gertruda Kiggen, 128 
Gerarda Kiggen, 125 
G.M.H.J. Kirkels, 451, 714 
Antonius Kluskens, 125 
Petrus Johannes Kluskens, 125 
Jan Knapen, 410 
J.H. Koolen, 427 
Martinus van de Kraan, 120 
Wilhelmus Krebs, 224 
Johannes van de Kruis, 96 
Johanna Francisca van de Kruis, 172 
H. Kuepers, 433 
Helena Kuepers, 119 
Willem Kupers, 105 
 
Peter Jozef Leen, 404 
H. Leenders,146 
Adriaan Lenders, 405 
Engelbert Lenders, 132 
Willem Lenders, 397, 434  
Catharina Linssen, 137 
Gerard Linssen, 256 
F. Lintjens, 149 
Jacoba Looijen, 166 
Joannes Looijen, 104 
Embertus van Loon pastoor, 750 
P. van Loon kapelaan, 751 
Petronella Loyen, 136 

Leonard van de Manakker, 407 
Louisa Manders, 168 
Annaken Jan Martens, 750 
Maria Catharina Meeuwissen, 99 
Wilhelmus Megens, 161 
Mattheus Hendricus Melssen, 680 
Johannes Melssen, 115 
Victoria Emerantia Meulemans, 117 
Jan Mathijs Mighels, 129 
 
Hendrik Neervens, 394 
Clementine Niessen, 176 
Bartel Nijssen, 398 
Hendrika Nijssen, 139 
Mathias Nijssen, 401 
Peter Jan Nijssen, 399 
Theod. Nöhren, 199 
 
Gabriel Oomen, 411 
Hendrika Oomen, 143, 144 
Joanna Oomen, 98, 679 
Maria Oomen, 397 
Petronella Oomen, 112 
J.L. van Oostaijen, 49 
Martinus Ottenheijm, 90 
Henrica Otten, 113 
Henrica Maria Otten, 113 
Theodorus Otten, 113 
 
L.M.N. Paquay kapelaan, 58 
Andreas Peeters, 167 
Catharina Peeters, 135 
Joannes Theod. Peeters, 103 
Leonardus Peeters, 141 
Peter Johannes Peeters, 152 
Catharina Pelser, 130 
Jacob Peters, 393 
F.P.J. Peutz, 216, 217 
Antoon Philipsen, 91, 130 
Jan Philipsen, 91 
Johanna Philipsen, 96 
Philipsen-Vestjens, 164 
Franciscus Pluijm, 112 
Petit en Fritsen, 223 
Petronella Jos. Joh. Pluijm, 680 
Maria Prinssen, 140 
 
Gerardus van Ratingen, 135 
J.G. van Rijt, 282 
Willem Roeven, 400 
Gertruda Rooijakkers, 135 
Godefridus Rooijakkers, 135, 369 
Henricus Rooijakkers, 121 
Laurentius Rooijakkers, 151, 428 
Petrus Rooijakkers, 135 
Wilhelmina Rooijakkers, 135 
Josephina van Rooy, 94 
 
Anna Sanders, 136 
Johannes Sanders, 140 
Leonardus Sanders, 136 
Martinus Sanders, 96 
Peter Jan Sanders, 365, 410 
Thomas Sanders, 137 
Willem Sanders, 403 
Elisabeth M.G. Scheenen, 422 
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Gertruda M.E. Scheenen, 422 
W. Scheenen, 431 
Anna Dorothea Leenders-Scheers, 146 
Johanna Schijven, 112 
Maria Schijven, 112 
J.H. Schoenmakers kapelaan, 67 
Joseph Schreurs pastoor, 24, 51, 214, 220,  
Joannes van Seccelen, 94 
C. Seems, 149 
Christina Sijben, 135, 141 
Joannes Sijbers, 679 
Anna Maria Slaats, 132 
Gerard Slaats, 85 
L. Slaats, 678 
A.F. Sluiters, 60 
P.H. Sluiters pastoor, 12, 59 
Smasen en Acke, 397 
Dorothea Smeets, 90 
Hendrina Smeets, 133 
Margaretha Smeets, 140 
Martinus Smits, 410 
Catharina Smolenaars, 118 
Jan Smolenaars, 156 
Johannes Smolenaars, 133 
Wilhelmus Smolenaars, 122 
Peter Smolenaers, 391 
Agnes Snijders, 122 
Tilman Spee pastoor, 624 
Maria Steeghs, 117 
Michaelis Steegs, 677 
Arnold Hub. van der Steen, 81 
Theodora van der Sterren, 156 
Egfried Stokman, 257 
Hubertina Stox, 408 
Helena Lambertina Stox-Janssen, 408 
Jeanette Stox, 408 
Louisa Stox, 408 
Willem Stox, 408 
Catharina Strijbos, 131 
Gerard Strijbos, 148 
H. Strijbos, 198 
Ida Strijbos, 150 
Johannes Strijbos, 432 
Petrus Strijbos, 678 
Willem Strijbos, 150 
Peter Joannes Stroeken, 366 
Henriette Stuyvers, 167 
H.G.M. van Swalm, 416 
 
Wilhelmina Teeuwen, 90 
Hendr. Hub. Theunissen, 86 
Thijssen-Snijders, 124 
Hendrik Thijssen, 162 
Hendrika Thijssen, 101 
Jacob Thijssen, 430 
Leonardus Thijssen, 139 
Louisa Thijssen, 139 
Maria Thijssen, 160 
Mathijs Thijssen, 163 
Sebastiaan Thijssen, 95 
Theod. Thomas Thijssen, 90 
Thijssen-Vestjens, 219 
Francis Thonissen, 169 
Wilhelmina van Tiem, 713 
Helena Trines, 115 
Leonard Trines, 368 

Petronella Helena Trines, 171 
Anna Truijen, 286 
Elisa Truijen, 286 
Jan Truijen, 286 
Piet Truijen, 286 
 
Wilhelmina Veltmans, 126 
J. van de Ven kapelaan, 763, 765, 766 
Maria W. Venmans, 284 
Christiaan Venner, 168 
Cornelis Verdeuzeldonk, 174 
H.A. Verdeuzeldonk, 64 
Antoon Verdonk, 134 
Mathijs Verhaagh, 90 
Petrus Verheijen, 112 
Gysbertus Verkooyen, 153 
Hermanus Hub. Verlinden, 140 
Antoon Verstappen pastoor, 2, 85, 106, 107 
C.N. Verstappen, 56 
Catharina Verstappen, 90 
Cornelis Verstappen, 143, 144 
Henrica Verstappen, 113 
Johannes Verstappen, 123 
Leonardus Verstappen, 409 
Petrus Verstappen, 113 
Margaretha Vestjens, 103 
Peregrinus Vogels, 749 
Martinus van der Vondervoort, 121 
Maria Vostermans, 115 
Pater De Vries, 701 
 
Wagemans houtwerk, 259 
Elisabeth Wagemans, 85 
Johanna Wanders, 123 
Christiaan van der Weerden, 98 
Godefrida van der Weerden, 93, 134 
Hendrik van der Weerden, 98 
Thomas van der Weerden, 101 
Wilhelmina van der Weerden, 113 
Willem van der Weerden, 172 
Elisabeth Wilms, 400 
Sebastiaan Wilms, 397 
Louis Wolters, 397 
J.A. Wouters pastoor, 9, 82, 189 
Dokter Wuysman, 701 


