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Inleiding
a.
De geschiedenis van de parochie
Bouwgeschiedenis
Voorgangsters
Het gehucht Koningslust is ontstaan uit de aanschaf van grond door Petrus de
Koning aan het begin van de 19de eeuw, die er een ontginning wilde starten, maar
daar niet aan toe kwam. Leonardus de Koning, een verwante van Petrus, stichtte het
klooster St. Joseph in Koningslust, met de bedoeling de grond alsnog te ontginnen.
In het klooster bevond zich een kapel, waar de omwonenden ter kerke gingen. In
1870 werd de St. Anthoniuskapel gebouwd, mogelijk als stichtingskapel voor ‘Huize
Koningslust’, een opvanghuis voor psychiatrische nazorg. Rondom deze twee
stichtingen ontstond een echte dorpsgemeenschap en in 1902 werd een school
gebouwd. Omdat de kapel te klein was voor de groeiende bevolking werd in 1941
door de overste van het klooster aan de bisschop gevraagd om tot de stichting van
een parochie over te gaan. Hij vond het een probleem, dat de verschillende soorten
mensen, te weten broeders, reclassanten en bewoners van Koningslust, in één kapel
samen kwamen. Het probleem bestond erin, dat de broeders in stilte dienden te
kunnen bidden, maar dat biecht horen en de verschillende missen en officies elkaar
in de weg zaten. Bovendien werd de kapel te klein en had ook het klooster
ruimtegebrek. Door de oorlog en het gebrek aan geld werd vooralsnog afgezien van
enige nieuwbouw. De groei van het dorp bleef doorgaan en in 1947 werd besloten tot
het stichten van een rectoraat onder pater Ten Vaerwerk. Maar pas onder pater
Mulleners, de derde rector, werd de bouw tot stand gebracht. Hij werd speciaal door
de congregatie van de Broeders van de H. Jozef in 1953 naar voren geschoven,
omdat hij reeds ervaring had door de verbouwing van de kapel in Maastricht. Het
ontwerp uit 1954 werd uiteindelijk goedgekeurd. Op 12 december 1954 werd de
eerste steen gelegd door deken Rölkens en reeds op 1 oktober 1955 werd de kerk in
gebruik genomen in gezelschap van deken Rölkens. De kerk lag in 1955 zonder
omliggende bebouwing in het land. In de loop der jaren heeft zich echter een
complete kern rondom de kerk ontwikkeld en tegenwoordig staat de kerk in het
centrum van het dorp, met tegenover de kerk de school.
Veranderingen
In 1968 werd plannen gemaakt voor de wijziging van de dispositie. Tot dan toe stond
een hoogaltaar op een tombe op het supedaneum, met een ambon aan de
evangeliezijde van het priesterkoor en aan de andere kant een zelfde uitbouw, maar
zonder ambon en twee communiebanken voor de trappen. Maar op de vloer lag
inmiddels versleten colovinyl en de ruimte op het koor was te klein. Voor het ontwerp
werd gebruik gemaakt van materiaal, dat gratis verkregen kon worden uit Helmond.
Het bestond uit een makorehouten altaartafel, met bijpassende tabernakeltafel en
doopvont. Het oude stenen altaar zou weg gaan en het nieuwe meubilair zou zonder
verdere vergroting van het koor toch voldoende ruimte opleveren om de liturgie goed
te kunnen vieren. Pas in 1971 werd de huidige dispositie gerealiseerd. In 1980 werd

de ambon weggehaald. Op enig moment werd de vloer voorzien van een groene
vloerbedekking. Tevens werden de communiebanken verwijderd. Nu nog zijn de
plaatsen te zien, waar ze gestaan hebben. Ook werden achter in enkele rijen banken
verwijderd. Hier is eveneens het spoor te zien. Tenslotte werd de doopkapel ingericht
als Mariakapel. Naast de ingang werden wijwaterbakjes ingemetseld. In 1974 werd
het rectoraat verheven tot een parochie. Inmiddels was huis ‘Savelberg’ gesloopt en
was een nieuwe rectoraatswoning betrokken. Deze kreeg de status van succursaal
klooster, omdat de leden van de congregatie niet buiten het klooster mochten wonen.
Necrologie Egelie
http://www.scj.nl/files/Necrologium/HTML/files/assets/basic-html/page122.html
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/koningslust/onbevlekthart-van-maria
b.

De geschiedenis en verantwoording van het archief en inventaris

Na de oprichting van de gemeente Peel en Maas heeft het dekenaat Helden contact
gezocht met het gemeentearchief om alle parochiearchieven van de 11 kerkdorpen
van Peel en Maas onder te brengen in het gemeentearchief.
De ordening van deze archieven is opgepakt door vrijwilligers van de parochies, die
voor deze inventarisatie een cursus van parochiearchieven via het bisdom Roermond
hebben gevolgd.
De vrijwilligers werden door de archivaris van het bisdom en de gemeentearchivaris
begeleid.
De gemeente Peel en Maas faciliteerde de materiele verzorging van de
archiefbescheiden.
Het parochiearchief van Koningslust is ongeordend afgeleverd bij het
gemeentearchief.
Drie archiefbestanddelen , protocollen van huwelijk en overlijden en doopbewijzen
zijn na afgifte bij het archief in 2010 weer opgehaald door de pastoor.
De ordening van deze collectie is begin 2018 opgepakt door vrijwilligers van het
gemeentearchief en een vrijwilliger van de parochies en de gemeentearchivaris.
In 2019 werd het archief officieel overgedragen aan het gemeentearchief.

Jacques Cuijpers
Jan van Deijnen
Toos Wilms

Inventaris van het archief van rectoraat, nadien parochie
Onbevlekt Hart van Maria in Koningslust, 1919 - 1999
I
1.
2.
3.
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5.
6.

Stukken van algemene aard
Notulen met bijlagen van de vergaderingen van het kerkbestuur,
1988 - 1994
Bijlagen bij de vergaderingen van het kerkbestuur, 1995
Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur ,1996 - 1999
Parochiegids, 1980
In – en uitgaande stukken 1987 – 1994
Proclamanda, 1995 – 1996

1 omslag
1 omslag
1 omslag
1 katern
1 omslag
1 omslag

II
Stukken van bijzondere aard
Organisatie en personeel
Functionarissen, personeel en vrijwilligers
7.
Stukken betreffende de benoeming van leden van het kerkbestuur.
1969 – 1996
1 omslag
8.
Getuigschrift van de installatie van A.M.H Konings C.M tot pastoor van de
parochie, 1990
1 stuk.
9.
Uitnodiging voor een receptie bij gelegenheid van de installatie
van pastoor J.J.M. van Tulder, 1996
1 stuk
10. Stukken betreffende de indienstneming van Mevr. Van Kessel
(zuster Pancratia), 1972 – 1987
1 omslag

11

Betrekkingen met personen en instellingen die diensten leveren aan de
parochie
Lijsten met vrijwilligers van de parochie, zonder datum
1 omslag

Bevolking en statistiek
12. Lijst van inwoners en woningen in Koningslust op straatnaam, 2002.1 stuk
13. Statistieke opgave van de parochie, 1991 – 1995
1 omslag
III
Beheer van eigendommen
Eigendom in het algemeen
Kerkelijk kunstbezit
14. Stukken betreffende de inventaris van het kerkelijk kunstbezit,
1985
15 Stukken betreffende het onderhoud van de luidinstallatie,
1989-1997

1 omslag
1 omslag

Terreinen en landerijen:
Kerkhof
16. Stukken betreffende grafrechten, 1971 – 2002.
1 omslag
17. Reglement kerkhof parochie Koningslust , met goedkeuring, 1993 1 katern
18. Plattegrondtekeningen van de kom Koningslust, kerk en directe
omgeving, zonder datum
2 tekeningen

IV Verantwoording van het financieel beheer
Journaals en kasboeken
19. Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1959 – 1963
20. Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1960 – 1965
21. Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1962 – 1963

1 omslag
1 omslag
1 omslag

22. Grootboek van inkomsten en uitgaven,1959 -1976, groot formaat
23. Grootboek van inkomsten en uitgaven,1961-1979, groot formaat
24. Grootboek van inkomsten en uitgaven, 1964 -1971, groot formaat

1 omslag
1 omslag
1 omslag

Begrotingen en jaarverslagen
25. Concept van een financieel jaarverslag van Gesticht Koningslust,
1924 – 1925
1 stuk
26. Jaarrekeningen en balans, 1949 – 1950
3 stukken
27. Begrotingen en jaarrekeningen, 1950 – 1963
1 omslag
28. Begrotingen en jaarrekeningen, 1964 – 1968
1 omslag
29. Exploitatieoverzichten , 1994 – 1998
1 omslag
Voor exploitatieoverzichten 1987 t /m 1992 zie de bijlagen bij de notulen
in inventaris no 1
30 Actie Kerkbalans 2007, met exploitatieoverzichten van 2002 – 2005 1 omslag
Inkomsten uit jaargetijden
31. Brief van notaris Paantjens te Venray betreffende het legaat van
Dhr. L.J. Smets, dit legaat wordt omgezet in een gesticht
jaargetijde, 1999

1 stuk

Andere inkomsten
32. Brief van de WBE-Helden m.b.t. tot de jaarlijkse donatie van
f.1.000,- aan het kerkbestuur en het verzoek de gemeentegronden
(waarvan de parochie het jachtrecht heeft) over te dragen aan de
WBE, 1998
1 stuk
Leningen
33. Schuldbekentenissen naar aanleiding van geldleningen,
1966 - 1991
V

2 stukken

Behartiging van geestelijke aangelegenheden
Doop, huwelijk en begraven
Openbaarheid beperkt vanaf dopen 110 jaar; huwelijken 90 jaar overlijdens 50 jaar
communicanten 100 jaar, vormsels 100 jaar huwelijksdispensatie 100 jaar huisbezoek 110 jaar.

34 Protocol van doopakten
Nog in gebruik bij de parochie
35. Protocol van huwelijksakten, 1951 – heden, Nog in gebruik bij de parochie.
36. Protocol van overlijdensakten , 1919 – heden, Nog in gebruik bij de parochie
44 t/m 47 Processen verbaal van het door de pastoor verrichte onderzoek naar de
vrije staat (status liber) van aanstaande huwelijkspartners; met bijlagen, 1951 –
1996
37. 1951 - 1959
1 omslag
38. 1960 - 1967
1 omslag
39. 1968 - 1989
1 omslag
40. 1990 - 1996. Nog in gebruik bij de parochie.
1 omslag

41. Stukken met betrekking tot het ontbinden van kerkelijke huwelijken,
1939 – 1987
1 omslag.
42. Verzameling doopbewijzen, doopkaartjes, bewijs van huwelijk etc.,
afkomstig van ziekenhuizen, gemeenten enz., 1943 – 1974
1 omslag
Eerste communie en vormsel
43. Naamlijst van vormelingen, 1920 – 1993
44. Misboekje vormselviering

1 omslag
1 stuk

Mededelingen naar parochianen
45. Kerst- en paasgidsen met mededelingen,1990 .- 1996
3 katernen
46. Dekenaal radioprogramma ‘’ Zin in ’t leven’’ , verslag en conclusies
m.b.t. uitzendingen via Omroep P & M. Met uitzenddatums en
thema’s 1999 – 2000.
1 omslag
Zangkoren
47. Reglement en notulen van het kerkelijk zangkoor
“Laudate Dominum”, 1939 – 1968
1 omslag.
48. Reiskas van het zangkoor, 1952 – 1965
1 omslag
49. Notulen van de oprichting van het dameskoor “St. Cecilia”, 1957 1 omslag
50. Notulen van het gemengd zangkoor “Laudate Dominum”,
1994 – 1998
1 omslag
51. Geschiedenis van het dameskoor, ca 1991
1 omslag
52. Geschiedenis van het kerkelijk zangkoor “Laudate Dominum”.
Zonder datum ontvangen 14 februari 2019 met bijlagen
1 omslag
53. Stukken met betrekking tot de deelname aan de korenkring Helden,
1963 – 1968
1 omslag
VI
54.
55.
56.

Documentatie
Jubileumboekje 25 jaar Zangkoor Laudate Dominum, 1992
1 katern
Jubileumboekje 50 jaar Kerk in Koningslust, 2002
1 katern
Inventaris van het archief van rectoraat, nadien parochie Onbevlekt
Hart van Maria in Koningslust, 1919 – 1999
1 omslag

Rectoren en Pastoors
Aanvraag rectoraat
1941
Rector S. Tijssen
1929 - 1936
Rector W. Wagemans
1936 - 1938
Rector M. Arts
1938 - 1942
Rector P. Deckers
1942 - 1946
Rector P. ten Vaarwerk
1947 - 1951
Rector J. Touw
1951 - 1953
Rector P. Mulleners (bouw kerk) 1953 - 1967
Rector J. van Kempen
1967 - 1974
Pastoor J. van Kempen
1974 - 1987
Pastoor G. Egelie
1987 - 1990
Pastoor A. Konings
1990 - 1995
Pastoor J. van Tulder
1996 - 2015
Pastoor van der Horst
2015 - heden

Lijst te vernietigen stukken RK/2020/2130
Vrijwilligers van de parochie:
- Lijst van beschikbare misdienaartjes. Z.d.
- Overlegvergadering dekenaat Helden. Z.d.
Kerkelijk kunstbezit
- Brief van het bisdom m.b.t. Kerkelijk Kunstbezit, handleiding voor het
beheer, Inventarislijst, 1980 . Zie RK/2020/2130
- Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden, brief van het bisdom aan de
kerkbesturen van de parochies in het bisdom Roermond en kopie
boekwerkje Handleiding voor het beheer / inventarislijst van de Stichting
Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 1980, 5 april 1988.
Zie RK/2020/2130.
Gebouwen en inboedel
- Kerkgebouw / pastorie, offerte van de fa. Bouwbedrijf Hay Dorssers voor
het repareren / vervangen ramen, kozijnen en dakkapellen. 23-8-1994.
1 stuk
- Brief van Mega Limburg m.b.t. uitbreiding laagtarief-uren
elektriciteitsverbruik.
1 stuk
Kerkhof
- Gemeente Helden. Brief aan de Dorpsraad Koningslust m.b.t. het concept
Beleidsplan Openbare Verlichting met name betreffende de verlichting op
de Brentjes en het voetpad tussen de parkeerplaats en de kerk. 14 juli
1998.
1 brief
Bisdom Roermond
- Bisdom Roermond, circulaires 1996-1999

diverse stukken

Aktie Kerk
- Giften t.b.v. de Aktie Kerk, rekeningafschriften Rabobank Verenigingen
1984-1985
1 mapje
- Giften t.b.v. de Aktie Kerk, rekeningafschriften Rabobank, Poorterweg,
1984-1985
1 mapje
- Giften t.b.v. de Aktie Kerk, rekeningafschriften Rabobank Schenskesweg,
Everlosebeekstraat, Sevenumsedijk, 1984-1985
1 mapje
- Nederlandse Missieraad, brief met overzicht van gelden welke naar de
derde wereld zijn verzonden. Tevens een collecteschema voor het jaar
1996. November 1995
1 stuk
- Kerkbijdrage 2001, herinneringsbrief, december 2001.
1 brief
- Bisdom Roermond. Brief m.b.t. de hernieuwde samenwerking tussen het
bisdom en de Landelijke Vastenactie. 7 januari 1998.
1 stuk
- Centraal Missie Commissariaat; bedankbrief n.a.v. collecte t.b.v. de Week
Nederlandse Missionaris. 2 juli 1999.
1 stuk

-

Dekenale werkgroep Vastenaktie, brief van Mw. Trees Brueren m.b.t.
Vastenaktie ‘’97 om te komen tot een betere samenwerking en
afstemming van de betrokken parochies. 14 november 1996. Tevens
een financieel overzicht van de werkgroep Vastenaktie Noord-Limburg
2 stukken

Bemoeienis met individuele parochianen
- Kerk Hardop, brief aan de parochiebesturen van de parochies in
Nederland over het onderwerp ‘’Kerkvolksuitspraak’’ 28-9-1996 ,
tevens een flyer van Kerk Hardop 1996-1997
1 brief
- Verzameling systeemkaarten van personen die vertrokken zijn uit
Koningslust. 1985-1987
1 omslag
Liturgie en kerkelijke vieringen
- Bisdom Roermond, adventsbrief van bisschop Wiertz. 1996

1 stuk

Dorpsoverleg, Koningsluster Verenigingen
- Notulen van de overlegvergadering van Koningsluster Verenigingen 19941999
Devoties, volksmissies, aflaten en bedevaarten.
- Legioen van Maria Bisdom Roermond, uitnodiging voor deelname aan de
Banneux Bedevaart op 7 september 1999.
1 brochure.
Kloostergemeenschappen en missiewerk
- Centraal Missie Commissariaat. Bedankbrief voor een schenking van de
actie voor de ‘’Week Nederlandse Missionaris’’ (WNM). Opbrengst
collecte Fl. 314,55. 2 juli 1999.
1 brief
- MIVA, bedankbrief voor ontvangst van een bedrag van f. 1256,85 als0
opbrengst van de in de parochie gehouden collecte t.b.v.de MIVA-collecte
op 30 en 31 augustus 1997.
1 stuk
- Overlijdensbericht van pater Jan Schers C.M. 7 december 1996. 1 stuk
Documentatie en boekwerken
- Folder van Kaarsenfabriek Hoogeland Roermond, januari 1996 1 stuk
Rekeningen / facturen / diverse aankopen
 Diverse facturen
 Spaarbankboekje Boerenleenbank, 1953 – 1964
Dubbele stukken en blanco formulieren van het bisdom
 Diverse modellen
 Dubbele staten inkomsten en uitgaven

1 omslag

