Archief van het rectoraat, nadien parochie
H.Jacobus de Meerdere in Egchel, (1928) 1945-2009

Inleiding:
Het bisdom Roermond is eind 2011 begonnen met het onderbrengen van de
archieven van o.a. gefuseerde parochies in veilige archiefbewaarplaatsen.
In dat kader is het archief van de parochie van Egchel overgebracht naar de
archiefbewaarplaats van de gemeente Peel en Maas.
Om het archief op te schonen en toegankelijk te maken zijn toen een aantal
vrijwilligers opgeleid om die klus te klaren. Het heeft o.a. door de verbouwing
van het Huis van de Gemeente wel wat langer geduurd dan verwacht maar hier
kan ik nu de “Inventaris van het archief van het rectoraat, nadien parochie H.
Jacobus de Meerdere in Egchel, (1928) 1945-2009” presenteren.
Om het geheel beter te kunnen plaatsen heb ik bovendien de geschiedenis van de
kerk van Egchel, zoals die te vinden is/was op
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/egchel/jacobus-de-meerdere,
eraan toegevoegd.
Helden 26 januari 2016
Jacques Cuijpers

Geschiedenis:
Ruimtelijke context
De Jacobuskerk staat aan de rand van het dorp aan één van de doorgaande wegen. Het dorp
heeft geen oude kern. Mede door het ontbreken van een toren fungeert de kerk niet als
landmark.
Type
De niet-georiënteerde bakstenen zaalkerk heeft een axiaal bankenplan, doorsneden door een
middenpad. Bij de ramen zijn rondbogen toegepast.
Bouwgeschiedenis
In de jaren twintig van de 20ste eeuw bestond in Egchel de behoefte aan een eigen
parochiekerk, die vooral werd gevoeld, omdat de school naar de mening van een aantal
inwoners te ver weg lag. De bisschop was echter van mening, dat een parochie niet
levensvatbaar was en gaf geen toestemming voor de stichting. Na de oorlog waren de kerken
in de omgeving echter te klein aan het worden. In 1946 werd het rectoraat gesticht en kreeg
als naam Jacobus de Meerdere, als eerbetoon aan kapelaan Jac Naus. Deze kapelaan was in
Egchel geboren en getogen en speelde een belangrijke rol in het verzet, maar werd in 1944
gearresteerd en overleed in Bergen-Belsen. Direct werd een architect aangezocht en J.
Franssen werd benoemd. In 1947 werd met de bouw begonnen. In 1948 werd de eerste steen
van de kerk door mgr. Lemmens gelegd en in hetzelfde jaar werd de kerk in gebruik
genomen. De school was toen al klaar en in gebruik. In 1951 had het rectoraat reeds het recht
van dopen en begraven, nu kreeg Egchel tevens het recht van trouwen, zonder echter tot
parochie te worden verheven. De kerk werd aan de rand van het dorp gebouwd. Er werd
rekening gehouden met een uitbreiding in deze richting. Maar toen men tot uitbreiding wilde
overgaan, werd door de Rijksoverheid besloten de kleine kernen niet te laten groeien, zodat de
verwachte uitbreiding niet werd gerealiseerd. Hierdoor ziet de kerk nog steeds met de
ingangszijde uit over weiden en akkers.
Veranderingen
In 1976 werd met de kerk gerestaureerd onder leiding van architect Niessen. Het bleek, dat de
deugdelijkheid van de oorspronkelijke bouwmaterialen te wensen overliet. Niet alleen werd
de bouwkundige staat van het gebouw aangepakt, ook het interieur kreeg enige grote
wijzigingen. De voormalige zangtribune werd dichtgemetseld en in de vrijkomende ruimte
werd een dagkapel ingericht. Het gehele priesterkoor werd ontruimd. Op het koor kwam een
orgel en een tribune voor het zangkoor. Op de trappen werden zitplaatsen en een afscheiding
gecreëerd, daaronder een nieuwe verhoging voor het vieringaltaar. In 1978 werd het
altaarmeubilair vervangen door smeedijzeren exemplaren van de hand van Pelle. Dit gold ook
voor het Maria-altaar en de doopvont. De tabernakel kreeg een nieuwe plaats terzijde van het
priesterkoor, waar voorheen de zangtribune geopend was. Als sokkel werden delen van de
voormalige communiebanken herbruikt. In de kerk werden de kinderbanken verwijderd en de
overige banken opnieuw geplaatst met meer beenruimte. De vloer kreeg een nieuwe
bedekking. De doopkapel werd tot Mariakapel ingericht met het oude Maria-altaar. In 1977
werd tegelijkertijd met de afronding van de restauratie het rectoraat verheven tot parochie.
Exterieur
Het schip staat onder een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. De mastgoten liggen
boven een mergelstenen geprofileerde fries. De zaalkerk is gemetseld in rode baksteen in

Vlaams verband en platvol gevoegd. Aan de ingangszijde heeft de kerk een tuitgevel met
natuurstenen schouderstukken. In de tuit staat een clocher-arcade voor één klok met een
afzaat aan de bovenzijde. Centraal in de gevel bevindt zich een getraceerd roosvenster.
Hieronder bevindt zich een narthex onder een lezenaarsdak, met in het midden een
ingangspartij met een puntgevel onder een zadeldak en natuurstenen schouderstukken. De
segmentboog van de ingang is uitgevoerd met geprofileerde zijkanten in baksteen en
mergelstenen aanzetstukken. Ter weerszijden van de toegangsdeur staan de deuren naar de
zij-ingangen. De toegang wordt geflankeerd door drie rechthoekige vensters. De zijgevel
wordt doorbroken door negen aaneengesloten rondboogvensters met mergelstenen
aanzetstukken. Boven de natuurstenen fries bevindt zich de bakgoot. Het koor is gedekt met
een zadeldak en heeft een blinde topgevel. In de zijgevels van het ingesnoerde koor staan
rechthoekige vensters. Hier tegenaan staan als pseudo-transepten de sacristie en de
voormalige koorruimte. Deze zijn gedekt met een zadeldak en afgesloten met een topgevel.
Beide ruimten zijn via een trap aan de buitenzijde te betreden. Aan de achterzijde van de
sacristie is een stuk aangebouwd met daarin staat de toegang tot de kelder.
Interieur
In de ingangsgevel staan vijf deuren onder een segmentboog. Centraal een dubbele deur, die
toegang geeft tot het voorplein buiten. Ter weerszijden hiervan staan twee deuren, die als zijingang fungeren en toegang geven tot een tochtportaal. De buitenste deuren geven
respectievelijk toegang aan tot een berghok en de voormalige doopkapel. Deze wordt van de
kerk afgescheiden door een hek. De vloer is op dezelfde hoogte als in het schip. In het
berghok, de doopkapel en de tochtportalen komt licht binnen via een rechthoekig raam met
glas-in-lood met geometrische motieven. Boven de deuren staat een met mergel getraceerd
roosvenster, waarin glas-in-lood met geometrische motieven. Het schip is voorzien van
natuurstenen tegels op de vloer. De muren zijn in schoon metselwerk in Vlaams verband met
aan de zijkanten naast elkaar gelegen rondboogvensters. In het schip zijn tegen de muren de
Zweedse spanten zichtbaar, waarmee de dakconstructie is gemaakt. De spanten staan op een
gemetselde voet. Het schip en het koor hebben een wit gestuukt tongewelf in een
segmentboog. Ter weerszijden van het priesterkoor heeft de muur spaarvelden, waarvoor aan
de linkerzijde de tabernakel is geplaatst, aan de rechterzijde een Maria-altaar. Het koor wordt
afgescheiden door een segmentbogige triomfboog, die doorloopt in het tongewelf van het
koor. De vloer van het priesterkoor is reeds in het schip verhoogd en loopt door naar de
trappen op de scheiding tussen koor en schip. Hier wordt de vloer nogmaals verhoogd. Aan
weerszijden van de trappen zijn bankjes getimmerd. Hierboven staat een hekje van hout met
gesneden panelen. Op de vloer ligt parket. In de zijmuren staan drie spaarvelden tussen
lisenen, die bovenaan doorbroken worden door vensters. Onderin bevinden zich de deuren
naar de voormalige zangtribune en de sacristie.
(Bron: Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. Inventarisatie en
waardenstelling kerkelijke bouwkunst na 1940 –Roermond – Stichting Monumentenhuis
Limburg, 2003).
Orgel
In 1978 plaatste Verschueren Orgelbouw (Heythuyzen) in deze kerk een tweemanuaals orgel;
een geschenk van de parochie aan de pastoor b.g.v. zijn 40-jarig priesterjubileum.

Inhoudsopgave:

1. Stukken van algemene aard

1-4

2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
2.1. Organisatie en personeel
2.1.1. Organisatie van de parochie
2.1.2. Bevolking en statistiek
2.1.3. Samenstelling van het kerkbestuur
2.1.4. Personeel van de kerk
2.1.5. Personeel van de school
2.1.6. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
2.1.7. Betrekkingen tot andere organisaties

5-6
6-9
10
11-17
18-19
20
21

2.2. Verwerving en beheer van eigendommen
2.2.1. Eigendommen ten behoeve van jaargetijden en andere gestichte
jaardiensten
22-23
2.2.2. Afzonderlijke eigendommen
2.2.2.1. Kerkgebouw en inboedel
24-36
2.2.2.2. Kerkhof
37-42
2.2.2.3. Schoolgebouwen en inboedel
43-45
2.2.2.4. Gemeenschapshuis
46
2.2.2.5. Dienstwoningen
47-48
2.2.2.6. Terreinen en landerijen
49-50
2.2.2.7. Kapitalen en renten
51-58

2.3. Verantwoording van het financieel beheer

59-64

2.4. Behartiging van geestelijke aangelegenheden
2.4.1. Doop, huwelijk en kerkelijke begrafenis
65-81
2.4.2. Eerste communie en heilig vormsel
82-83
2.4.3. Bemoeienis met broederschappen en andere godsdienstige verenigingen

84-85
2.4.4. Overige stukken betreffende de zielzorg
2.4.5. Zorg voor het onderwijs

86-97
98-101

3. Documentatie

102-105

Archief van het rectoraat, nadien parochie H.
Jacobus de Meerdere in Egchel, (1928) 1945-2009
1.

Stukken van algemene aard
1.
2.
3-4.

Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, 1946 - 1952. 1 deel
Notulen van de vergaderingen van het kerk- en schoolbestuur, 1953 - 1976. 1
deel
Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur, 1977 - 2008. 2 delen
3. 1977 - 1996. 1 deel
4. 1997 - 2008. 1 deel

2.

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2.1. Organisatie en personeel
2.1.1. Organisatie van de parochie
5.
6.

Stukken betreffende oprichting van het rectoraat, de vaststelling van de
rectoraatsgrenzen en de geschillen over de grensbepaling en de locatie van kerk
en school, 1945 - 1947. 1 omslag
Stukken betreffende de verheffing van het rectoraat tot parochie en de
installatie van de pastoor, 1976. 1 omslag

2.1.2. Bevolking en statistiek
7.
8.
9.

Lijsten met inwoners van het rectoraat en de parochie, 1946 - 1987. 1 omslag
Statistiek van het rectoraat en de parochie, 1947 - 1996. 1 omslag
Gezinskaarten van de inwoners van het rectoraat en de parochie, aangelegd
voor huisbezoek, 1947 - 1988. 1 pak

2.1.3. Samenstelling van het kerkbestuur
10.

Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het kerkbestuur, 1946
- 1996. 1 omslag

2.1.4. Personeel van de kerk
11.
12.
13.
14.

Regeling betreffende de honorering van de nieuwe rector, 1974. 1 stuk
Getuigschrift van het Bisdom betreffende de pastoorsinstallatie van
C.N.M.Konings C.M. , kopie 1977. 1 stuk
Stukken betreffende de viering van het 60-jarig kloosterjubileum van pastor
Konings, 1990. 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van deken Van der Horst tot administrator
in Egchel, 1990 - 1993. 1 omslag

15.
16.
17.

Stukken betreffende een voorstel van het bisdom over de verdeling van de
honoreringslasten van de pastoor over de parochies Egchel en Helden, 1992 1993. 2 stukken
Stukken betreffende het ontslag en afscheid van pastoor Konings, 1992. 1
omslag
Stukken betreffende het overlijden van pastoor Konings, 1995. 1 omslag

2.1.5. Personeel van de school
18.
19.

Richtlijnen betreffende het benoemen van leerkrachten, 1950 - 1951. 1 omslag
Uitnodiging van het bestuur van St. Jacobusschool, voor het afscheid van J. H.
Thijssen als hoofd van de school, 1965. 1 stuk

2.1.6. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
20.

Polissen van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1961 - 1968

2.1.7. Betrekkingen tot andere organisaties
21.

Verslagen van dekenale vergaderingen en priesterberaad, 1971 - 1990. 1
omslag

2.2. Verwerving en beheer van eigendommen
2.2.1. Eigendommen ten behoeve van jaargetijden en andere gestichte
jaardiensten
22.
23.

Akten betreffende de stichting van heilige missen, 1947 - 1966. 1 omslag
Staat van belegde stichtingskapitalen, 1959. 1 stuk

2.2.2. Afzonderlijke eigendommen
2.2.2.1. Kerkgebouw en inboedel
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Akte van attestatie van de relikwieën van Jacobus de Meerdere, 1928. 1 stuk
Stukken betreffende de bouw en inrichting van de (nood)kerk, 1946 - 1949. 1
omslag
Stukken betreffende het verzekeren van opstal en inventaris van kerk en
pastorie, 1948 - 1987. 1 omslag
Stukken betreffende de vervaardiging van nieuwe biechtstoelen, 1951. 2
stukken
Stukken betreffende het aanbrengen van een muurschildering door Harry
Schoonbrood, 1951. 2 stukken
Stukken betreffende het installeren en verbeteren van de
verwarmingsinstallatie, 1956 - 1980. 1 omslag
Stukken betreffende de verbouwing van de kerk, 1974 -1979. 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie van het kerkelijk kunstbezit, 1976. 1
omslag

32.
33.
34.
35.
36.

Stukken betreffende de wijziging van het bestemmingsplan van de grond
rondom de kerk, 1976 - 1980. 1 omslag
Stukken betreffende de aanschaf, inwijding en gebruik van een nieuw orgel,
1977 - 1978. 1 omslag
Stukken betreffende de inspecties van de bliksembeveiliging, 1986 - 2002. 1
omslag
Stukken betreffende onderhoudsinspecties van het kerkgebouw, 1988 - 1993. 1
omslag
Stukken betreffende het uitvoeren van het binnenschilderwerk, 1996. 1 omslag

2.2.2.2. Kerkhof
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming voor het inrichten van een
begraafplaats, 1948 -1949. 1 omslag
Appointement van de bisschop voor het plechtig inzegenen van het kerkhof,
1949. 1 stuk
Brief van Steenhouwerij Kanters over een prijsverhoging voor het plaatsen van
grafkruisen, 1974. 1 stuk
Stukken betreffende de verbetering van de ontwatering van het kerkhof, 1982.
1 omslag
Brief van mevr. Zelen met het verzoek een overeenkomst betreffende een
koopgraf te wijzigen, 1985. 1 stuk
Stukken betreffende de goedkeuring van het begraafplaatsreglement, 1996. 1
omslag

2.2.2.3. Schoolgebouwen en inboedel
43.
44.
45.

Stukken betreffende grondtransacties i.v.m schoolgebouwen, 1945 - 1960. 1
omslag
Stukken betreffende de aanschaf van de inventaris van de kleuterschool, 1953.
1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van een bouwterrein ten behoeve van de
Kleuterschool en de overdracht daarvan aan de Stichting Kleuter en
Basisonderwijs te Egchel, 1960 - 1973. 1 omslag

2.2.2.4. Gemeenschapshuis
46.

Stukken betreffende de bemoeienis van het kerkbestuur met de "Stichting het
dorpshuis Egchel", 1973 - 1977. 1 omslag

2.2.2.5. Dienstwoningen
47.
48.

Stukken betreffende de bouw en de verbouw van de pastorie, 1955 - 1969. 1
omslag
Brief van de gemeente betreffende de hertaxatie van de pastorie voor de
onroerendgoedbelasting, 1979. 1 stuk

2.2.2.6. Terreinen en landerijen

49.
50.

Stukken betreffende de aan- en verkoop van diverse percelen grond, 1947 1994. 1 omslag
Stukken betreffende de verhuur van het jachtrecht aan de Jagersvereniging
Egchel, 1979 - 1991. 1 omslag

2.2.2.7. Kapitalen en renten
51.
52
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Appointement van de bisschop om een legaat van G.H.Kersten te aanvaarden,
1946. 1 stuk
Stukken betreffende beleggingen en geldleningen ten behoeve van de bouw
van de kerk, 1946 - 1951. 1 omslag
Stukken betreffende de betaling van diocesane heffingen, 1949 - 1979. 1
omslag
Brief van het bisdom met het verzoek tot het terugstorten van het restant van
een geldlening die open stond bij Fonds Opbouw Kerken, 1951. 1stuk
Stukken betreffende de afwikkeling van een renteloze lening die door
M.J.Kersten werd verstrekt aan de parochie, 1952 - 1990. 1 omslag
Stukken betreffende de verwerving van gemeentelijke subsidie voor zielzorg in
Helden, 1953 - 1965. 1 omslag
Stukken betreffende de aanvaarding van een legaat van P.J.Joosten aan de kerk
in Grashoek waarvan de revenuen ten goede komen aan de kerk in Egchel,
1959 - 1971. 1 omslag
Stukken betreffende het intrekken van gemeentelijke subsidie aan parochies in
Helden en de afwijzing van het bezwaarschrift daartegen, 1991. 1 omslag

2.3. Verantwoording van het financieel beheer
59. Begrotingen, 1984 - 1988. 1 omslag
60 - 62. Jaarrekeningen, 1981 - 2009. 3 omslagen
60. 1981 - 1990. 1 omslag
61. 1991 - 1998. 1 omslag
62. 1999 - 2009. 1 omslag
63.
64.

Staten met gegevens over de financiële toestand van de parochie, 1973 - 1988. 1
omslag
Rekeningen en bankafschriften van missiecomité en vastenactie, 1977 - 1988. 1
omslag

2.4. Behartiging van geestelijke aangelegenheden
2.4.1. Doop, huwelijk en kerkelijke begrafenis
65.

Stukken betreffende het sluiten van huwelijken in de rectoraatskerk, 1951. 1
omslag
66 - 73. Processen-verbaal van het door de pastoor verrichte onderzoek naar de vrije
staat (status liber) van aanstaande huwelijkspartners; met bijlagen, 1951 - 2008.
8 omslagen

66. 1951 - 1954. 1 omslag
67. 1955 - 1958. 1 omslag
68. 1959 - 1964. 1 omslag
69. 1965 - 1967. 1 omslag
70. 1968 - 1972. 1 omslag
71. 1973 - 1979. 1 omslag
72. 1980 - 1987. 1 omslag
73. 1988 - 2008. 1 omslag
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Bijlagen bij doop- en huwelijksakten, 1949 - 1973. 1 omslag
Bijlagen bij huwelijksakten, 1951 - 2004. 1 omslag
Uittreksel uit de protocollen van doopakten van de Lambertusparochie te Helden
en van OLV van Zeven Smarten te Panningen tot 1946, aangevuld met
informatie over vormsels door rector Thomassen, 1946 - 1954. 1 deel
Protocol van doopakten, 1946 - 2004 NB Nog in gebruik bij de parochie. 1
deel
Protocol van doopakten, 2005 - NB Nog in gebruik bij de parochie. 1 deel
Protocol van huwelijksakten, 1951 - NB Nog in gebruik bij de parochie. 1 deel
Protocol van overlijdensakten, 19?? - NB Nog in gebruik bij de parochie. 1
deel
Aantekeningen ten behoeve van enkele eucharistievieringen gecombineerd met
doopplechtigheden, ongedateerd. 1 omslag

2.4.2. Eerste communie en heilig vormsel
82.
83.

Lijsten van vormelingen, eerste- en plechtige communicanten 1949 - 1964. 1
deel
Stukken betreffende problemen rond de viering van de Eerste H. Communie,
1982. 1 omslag

2.4.3. Bemoeienis met broederschappen en andere godsdienstige verenigingen
84.
85.
xx.

Stukken betreffende de oprichting van de broederschap van meisjes onder de
naam van de H. Maagd Maria, 1952. 2 stukken
Stukken betreffende de oprichting van de broederschap van mannen en jongens
onder de naam van de H. Familie, 1952. 2 stukken
Bemoeienis met missiecomité en vastenactie, 1977 - 1988 NB zie
inventarisnummer 64

2.4.4. Overige stukken betreffende de zielzorg
86.
87.
88.

Appointement waarbij de bisschop toestemming verleent tot bineren, 1948. 1
stuk
Brief van het bisdom met het advies aan de deken van Helden om een dienst
aan een parochiaan van Egchel te weigeren, 1948. 1 stuk
Stukken betreffende de oprichting van een kruisweg, 1948. 2 stukken

89.

Stukken betreffende het aanvragen en verlenen van dispensatie aan een
parochiaan van de verplichting om nuchter de communie te ontvangen, 1949
90.
Brief van EHBO Nederland met het verzoek tot het opdragen van een H. Mis
voor slachtoffers van ongevallen, 1953. 1stuk
91.
Appointement waarbij de bisschop toestemming verleent voor het verplaatsen
van het 40-uren gebed, 1954. 1 stuk
92.
Manuscripten met biografische aantekeningen ten behoeve van avondwaken
en begrafenisplechtigheden van parochianen, 1970 - 1989. 1 omslag
93.
Brief van het bisdom waarin medewerking wordt toegezegd aan de toekenning
van een pauselijke onderscheiding aan L.J.B.Naus, 1973. 1 stuk
94 - 95. Manuscripten met overwegingen voor preken en publicaties van pastor
Konings, inclusief het manuscript van "De Katholieke School" ten behoeve van
het basisonderwijs in Egchel, 1977 - 1988. 2 omslagen
94. deel 1. 1 omslag
95. deel 2. 1 omslag
96.
97.

Parochie-agenda 1990, met vermelding van intenties. (o.a. jaardiensten en en
wijze van betaling), 1990. 1 deel
Parochie-agenda 1991, met vermelding van intenties. (o.a. jaardiensten ,
dopen, huwelijken en begrafenissen), 1991. 1 deel

2.4.5. Zorg voor het onderwijs
98.
99.
100.
101.
xx.

Stukken betreffende het weigeren of toelaten van leerlingen van een gezin tot
de school, 1949. 1 omslag
Stukken betreffende het aanschaf en onderhoud van leermiddelen, 1950. 1
omslag
Gespeksnota over de toekomst van de basisschool met historie en prognoses,
1972. 1 stuk
Verslagen van team- en bestuursvergaderingen van de school waarbij pastor
Konings als adviseur aanwezig was, 1980 - 1986. 1 omslag
Manuscript "De Katholieke School" ten behoeve van het basisonderwijs in
Egchel, NB Zie inventarisnummer 94

3. Documentatie
102. Foto's en krantenknipsels betreffende de bouw van de kerk en de eerste
steenlegging, het 25-jarig priesterschap van Pie Diederen in 1962 en het kerkhof
met de urnenmuur, 1948 - 1997. 1 omslag
103. Krantenknipsels en andere stukken betreffende de viering van 25 jaar rectoraat ,
1973. 1 omslag
104. Krantenknipsels over bidgroepen in Egchel, 1989. 1 omslag
105. Bidprentjes van Mia en Albert Thomassen (oud rector), 1989 -1994. 1 omslag

Diversen
Over te dragen / Terug te geven aan het kerkbestuur van de parochie van de H. Lambertus in
Helden
Handleiding voor Kerkbesturen, editie 1900. 1 deel
Te vernietigen
224. Stalenboek met bidprentjes t.a.v. rector Geurts, 1970. 1 katern
201. Bisdom Roermond: Overzicht financiële regelingen 1979, 1981 en 1982 en algemeen
reglement voor het bestuur van een parochie
202. jaarverslag gemeente helden1989. 4 katernen
203. Rapport over de toekomst van het pastoraat nationale werkgroep PPS
204. Analecta Roermond met regeling voor katholiek onderwijs sept. 1987. 1 katern
205. rekeningen over 1971. 1 omslag/ enveloppe
206. brochure registratie parochianen
207. documentatie vd Heide bliksembeveiliging
208. jaarveslag Donatus
209. allerlei dubbelen
210. rekenschema met toelichting 1984
211. Handleiding inventarisatie kerkelijk kunstbezit
212. accountantsrapport jaarrekening bisdom 1983
213. jaarrekeningen dubbel exemplaren
214. brochures betreffende de invoering van de basischool
215. staatje met betalingen / begrotingen aan/ van Cuppen Verstraelen Thuyls Keijsers
Poels
216. bouwtekening plan de riet 34 woningen , 1978 okt 24. 1 stuk
217. folders kerkbalans en vastenactie
218. discussienota rouw- en trouwgelden,
219. stichting CAS
220. Begraafplaatsenverordening van de gemeente Helden m.b.t. Sevenumsedijk,
concepten, ongedateerd (geen verband met parochie, gebruikt als informatie bij
beslissingen over kerkhof? 2 stukken
221. taat met overzichten van gezinsbijdragen
221. registers ven deelnemers aan de kerkbijdrage 1994 tm 1997
221. rekeningafschrift over 1996 rabo telebankieren met gezinsbijdragen , 1997 jan
222. Verslag KBO over schoolcatechesebeleid, 1985
223. pastorale reeks en berichten van het bisdom over vormheren in het dekenaat
224. Kaartsysteem, persoonskaarten afkomstig van de gemeentelijke administratie, (witte
doosje)

