PLAATSINGSKENMERK

OMSCHRIJVING

PERIODE VAN

PERIODE T/M

RK/RK-Panningen138/1

Akte waarbij de vicares-generaal en officiaal van het bisdom Roermond de stichting van o.a. twee wekelijkse missen in de
kapel bevestigen en de collators van het vermogen van de kapel vaststellen. 1644 mei 22, afschrift. 1 stuk
N.B. Regest nr. 5
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RK/RK-Panningen138/2
RK/RK-Panningen138/3
RK/RK-Panningen138/4
RK/RK-Panningen138/5
RK/RK-Panningen138/6

RK/RK-Panningen138/7
RK/RK-Panningen138/8

RK/RK-Panningen138/9

RK/RK-Panningen138/10

RK/RK-Panningen138/11

RK/RK-Panningen138/12

RK/RK-Panningen138/13

RK/RK-Panningen138/14

Akte van schuldbekentenis voor gerechtsbode en schepenen (van Heythuysen en Roggel), groot 300 gulden Brabants, ten
laste van G-oerdt Pouwelsen en Jenneken, echtgenoten, en ten behoeve van Gyel Roeffs te Helden en diens
1633 juli 25, afschrift. 1 stuk
N.B. Regest nr. 2.
« Dit kapitaal van 300 gulden werd later aan de kapel gegeven t.b.v. o.a. twee wekelijkse missen (zie inv.nr. l ) ,
Lijst van inkomsten en goederen van de kapel en het rectoraat. 1813 januari 1. 1 stuk
Stukken betreffende het al dan niet bevestigen van de kerk en de kapel van Helden in het bezit van bepaalde renten en
goederen door de overheid. 1818-1823. 1 omslag
Lijsten van renten en pachten, verschuldigd aan de kapel en het rectoraat. 1727-1828. 3 stukken
Lijst van gebouwen van de parochie Helden met opgave van hun staat en bouwgeschiedenis. z.d. (ca. 1800). 1 stuk
Stukken betreffende diverse inkomsten van de kapel, waaronder akten van schenking en schuldbekentenis. 1633-1779. 1
omslag
N.B.. Regest nrs. 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 37 en 39.
Aantekeningen van pachten, verschuldigd aan de kerk, pastorie, kapelanie en kerkfabriek van Helden, alsook van
renteschuldenaars. 1827, 1829. 4 stukken
Akte -waarbij Geurt Enghels en Peter Enghels een aantal missen stichten z.d. (2e helft 17e eeuw) 1 stuk
N.B. fragment.
Regest nr, 7.
Stukken betreffende de stichting van een wekelijkse mis door Wilmke Cuypers , weduwe van Simon Verhaegh. 1702. 3
stukken
N.B.. Regest nrs. 12 en 13.
Testament van Peter Pullen en Jeuckxke Schreurs, echtgenoten, verleden voor schepenen van Helden, waarbij zij een som
geld vermaken voor de stichting van zielmissen. 1747 juni 12 1 stuk
N.B. Regest nr. 28.

Akte van stichting, verleden voor scholtis en schepenen van Helden, van een wekelijkse mis door Andries Knippenbergh en
Catharina Schoenmaeckers, echtgenoten, te celebreren door
Gerardus Knippenbergh en na diens overlijden door de rector van de kapel, 1765 augustus 12, afschrift, met akte van
volmacht van Catharina Schoenmaeckers voor .Andreas Knippenbergh om voor het gerecht van Helden de akte van stichting
van de wekelijkse mis te passeren, 1765 juli 28, afschrift, en met verzoekschrift van de regeerders van Helden aan de geërfden
van Helden om een som geld van Andries Knippenbergh te mogen opnemen, 1758 januari 9. afschrift. 1 stuk.
N.B. Regest nrs. 33, 34 en 35.
09-01-1758
Testament van Peter en Elisabeth van Knippenbergh, verleden voor schepenen van Helden, waarbij zij o.a. een wekelijkse
hoogmis op vrijdag en zielmissen stichten, 1776 oktober 21,
afschrift, met een extract van dit testament. 2 stukken.
N..B. Regest nr. 38.
21-10-1776
Stukken betreffende de verplichting van Wilm Engels tot het betalen van de intrest van de helft van 125 gulden Roermonds
wegens een jaarlijkse mis voor Tisken Timmermans, waarvoor eerstgenoemde de helft van 2 stukken land gegeven heeft. ca.
1820. 3 stukken
01-01-1820
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21-10-1776

31-12-1820
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RK/RK-Panningen138/24
RK/RK-Panningen138/25
RK/RK-Panningen138/26
RK/RK-Panningen138/27

RK/RK-Panningen138/28
RK/RK-Panningen138/29

RK/RK-Panningen138/30

Akte van overdracht voor scholtis en schepenen van Sevenum van ongeveer tien morgen land door Nijs Neessen, weduwe van
Peeter Sijmons, en Jan Zijmons en Wilm Heisen, bloedmombers van de kinderen van genoemde Peeter Sijmons en Nijs,
gewezen echtgenoten, aan Hendrick Neesen en Merrijcken, echtgenoten, en de kapel. 1685 juli 11, afschrift. 1 stuk
N.B.. Regest nr. 11.
11-07-1685
Testament van Frans Wolters, waarbij deze 100 gulden Roermonds aan de kapel legateert. 1704 mei 15. 1 stuk
N.B.. Regest nr. 14.
Akte van schuldbekentenis van 100 gulden oud Roermonds, ten laste van Wilm Thijssen en ten behoeve van Jan Claes en de
kapel. 1705 juni 29. 1 stuk
N.B. Regest nr. 15.
Rekest van de schepenen en gezworenen van Helden, naast de pastoor patronen van de kapel el en collators van het beneficie
daarvan, aan het Hof van Gelderland, waarin zij
verzoeken om vernietiging van de verkoop van een morgen land door de rector van de kapel aan Jan Joosten. 1740, afschrift.
1 stuk
Akte van overdracht voor de secretaris van Helden van een kapitaal van 100 gulden Roermonds door Jenneke Janssen
Verbeeck, gevolmachtigd door haar echtgenoot Lenardt
Derickx, aan. de rector van de kapel, 1750 november 21, met vroegere akten van schuldbekentenis, 1724 februari 29 en 1728
oktober 1. 1 stuk.
N.B.. Regest nrs. 15, 20 en 31
Akte van schuldbekentenis voor scholtis en schepenen van Helden, groot 100 gulden Roermonds, ten laste van Joannes Knops
en Catharina Beltiens, echtgenoten, en ten behoeve van de kapel, 1752 april 25. 1 stuk.
N.B.. Regest nr. 32,
Akte van schuldbekentenis van 100 gulden Kleefs, ten laste van Maria Gommans, weduwe, en Thomas Rochuys, haar zoon, en
ten behoeve van het beneficium van de kapel, 1768 november 15. 1 stuk
N.B., Regest nr.36.
Akte waarbij Thomas Rochus en Wilhelmina Jannis, echtgenoten, de schuld van 253 gulden Roermonds aan de kapel,
bevestigen, 1788 juli 9 met vroegere akte van overdracht van het onderpand, 1741 juli 24, afschrift. 1 stuk
N.B. regest nrs. 21 en 40.
Verslag van de vergadering van pastoor en schepenen voor de weduwe van Theodor Gommans, namens haar zoon, rector van
de kapel, betreffende het weer uitzetten van een te
rembourseren kapitaal dat stond ten laste van de erfgenamen van Marten Gommans en ten behoeve van het rectoraat van de
kapel. 1788 december 13. 1 stuk
Akte van schuldbekentenis van 200 gulden Kleefs, ten laste van Joannes Bollen en Petronel van Wis, echtgenoten, en ten
behoeve van het rectoraat. 1811 april 1 1 stuk
Akte van schuldbekentenis van 123 gulden en 10 stuiver Kleefs, ten laste van Francis de Wit en Petronella Crommentuyn en
ten behoeve van het rectoraat. 1816 september 1. 1 stuk
Lijst van inwoners van Helden die op iedere zon— en feestdag een cent per communicant in hun huisgezin zullen betalen,
1828. 1 katern
Inventaris van voorwerpen welke zich in de kapel bevinden. 1727 juli 28. 1 stuk
Register van inkomsten. 1776-1808. 1 deeltje
* Dit register werd aangelegd ter vervanging of aanvulling van een ouder register,
* Achterin het deeltje bevinden zich enkele geschiedkundige aantekeningen.
* Zie ook de index op dit inventarisnummer.
Extracten uit de rekeningen van de kapelmeester. 1756-1779. 1 katern.
N.B. Zie ook inv. nr. 7.
Bijlagen bij de rekeningen van de kapel. 1823-1829. 1 omslag.
N.B. Deze bijlagen bestaan alle uit een "Algemeenen staat der inkomsten van de fabriek der kapel van Helden en de reprises
der rekening",
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RK/RK-Panningen138/31

Rekest van de inwoners van Panningen, Everlo en Beringe aan de bisschop van Roermond, waarin zij verzoeken on
toestemming voor het houden van een zondagse mis met "Christelijcke leeringhe" in de kapel, waarvoor 700 gulden ter
beschikking is gesteld door Peter Niessen zaliger, 1689, met toestemming tot het mogen houden van een mis op zon- en
heiligendagen met uitleg van de Katechismus , vanaf Allerheiligen tot Palmzondag, 1689 december 3. Met afschrift. 2 stukken 03-12-1689

03-12-1689

RK/RK-Panningen138/36

Rekest aan de bisschop van Roermond waarin verzocht wordt de twee wekelijkse missen op dinsdag en zaterdag te mogen
terugbrengen tot één wekelijkse mis, ca. 1723 met toestemming van de bisschop, 1723 september 4. 1 stuk
Aantekening, inhoudende dat er volgens de vicaris-generaal Fonck voor het bedrag aan jaarlijkse renten, nl. 146 gulden Kleefs,
twee missen per week gedaan moeten worden,
z.d. (begin 19e eeuw) 1 stuk
Aantekeningen van gebedsverhoringen na bedevaarten naar de Kapel. 1657-1663. 1 stuk
Akte van attestatie van R. Raets, pastoor te Helden, en J. Lijnssen, pastoor te Sevenum, betreffende de genezing van het
dochtertje van Jan van Meijel en diens echtgenote Willemken
na bedevaarten naar de kapel. 1660 juli 12. 1 stuk
Akte van attestatie betreffende de genezing van Thijs Boegarts, zoon van Henrich Boegarts, woonachtig te Weert, na een
bedevaart naar de kapel. 166l augustus 15. 1 stuk

15-08-1661

15-08-1661

RK/RK-Panningen138/37

Akte van attestatie van P. van Straelen, pastoor te Meyel, betreffende het ophouden van de buikloop in Meyel in 1747 na een
bedevaart naar de kapel. z.d. 1 stuk
N.B.. Op deze akte is nog aangetekend dat hetzelfde geattesteerd wordt door H.Mannay, kapelaan te Meyel, 1757 mei 11.
01-01-1747

31-12-1747

RK/RK-Panningen138/38
RK/RK-Panningen138/39

Pauselijke brieven waarbij zekere aflaten worden verleend aan bezoekers van de kapel. 1778, 1792. 2 stukken
1778 augustus 11. 1 stuk
Pauselijke brieven waarbij zekere aflaten worden verleend aan bezoekers van de kapel. 1792 juli 31. 1 stuk
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Stukken betreffende de bij pauselijke brieve van 1792 (inv. nr, 39) verleende aflaten. z.d. (ca. 1792). 2 stukken
Correspondentie betreffende eventuele gedeeltelijke zelfstandigheid van Beringe en Grashoek en Vliegert. 1877-1919. 1
omslag
Schrijven van (burgemeester) J.II. Janssen aan de pastoor, waarin hij mededeelt dat de gemeenteraad ermee instemt dat deze
de kapelanie als pastorie zal bewonen. 1359 oktober 24. 1 stuk
Apostolische brieven en circulaires van die H. Stoel en de bisschop, bestemd voor geestelijkheid en gelovigen. 1830-1863. 1
omslag
Decreten, mandementen, circulaires, vastenbrieven en -wetten en andere publikaties van de H. Stoel, het Nederlands
Episcopaat en de bisschop, bestemd voor geestelijken en/of gelovigen. 1867-1918. 1 pak
N.B.. Hierbij bevinden zich ook een aantal circulaires e.d., gericht aan de pastoors, die min of meer de taak van de
kerkbesturen betreffen.
Lijst van jaargetijden en andere misfundaties. 1868 november 1, met notities van latere datum. 1 stuk
Aantekeningen betreffende jaargetijden en ander misfundaties, z.d. (2e helft 19e eeuw) 1 stuk
N.B. Deze aantekeningen zijn geschreven op de omslag van een deel.
Schrijven van pastoor Huijben aan de bisschop van Roermond betreffende de kerkelijke diensten, 1929 augustus 20, met
antwoord. 1929 augustus 25. 1 stuk
Protocol van doopakten (1830-1846), trouwakten (1830-1865) en overlijdens- en begraafakten (1830-1850). 1830-1865. 1
deel.
N.B. Achter in het deel bevinden zich lijsten van personen die het H. Vormsel hebben ontvangen, 1831 en 1836, en indices
over de jaren 1830-1837.
Protocollen van doopakten, met aantekeningen van huwelijk. 1846-1869. 1 deel
Protocollen van doopakten, met aantekeningen van huwelijk. 1869-1901. 1 deel
Protocollen van doopakten, met aantekeningen van huwelijk. 1901-1924. 1 deel

04-09-1723

04-09-1723

01-01-1800
01-01-1657

31-12-1825
31-12-1663

12-07-1660

12-07-1660

RK/RK-Panningen138/56
RK/RK-Panningen138/57

Beschikkingen van de bisschop betreffende kerkelijke dispensatie bij huwelijksbeletselen i.v.m. bloedverwantschap. 18761879. 1 omslag
Protocol van trouwakten. 1865-1919. 1 deel
Protocol van overlijdens- en begraafakten. 1851-1900. 1 deel
Stukken betreffende dopen en huwelijken. 1907- ca. 1917. 1 omslag
Aantekeningen van o.a. de geboorte- of doopakten van communicanten. z.d. (ca. 1870-1875) 1 stuk`
N.B. Zie voor lijsten van personen die de Plechtige H. Communie hebben gedaan inv. nr. 172.
Lijsten van personen die het H. Vormsel hebben ontvangen. 1871-1972. 1 deel

RK/RK-Panningen138/58

Aantekeningen van het aantal inwoners en het aantal geboorten in de parochie over de jaren 1910-1920. 1 stuk

RK/RK-Panningen138/52
RK/RK-Panningen138/53
RK/RK-Panningen138/54
RK/RK-Panningen138/55

RK/RK-Panningen138/59

RK/RK-Panningen138/60
RK/RK-Panningen138/61

01-11-0876
01-01-1865
01-01-1851
01-01-1907

31-12-1879
31-12-1919
31-12-1900
31-12-1917

01-01-1870
01-01-1871

31-12-1875
31-12-1972

01-05-1920

01-05-1920

Schrijven van de bisschop van Roermond aan de pastoor waarbij hij de bepalingen meedeelt die gelden ten aanzien van ''Jan
Engels' Studiebeurs; St. Joseph' '' 1915 november 5. Met enveloppe. 2 stukken
N.B. Deze studiebeurs voor R.K. priesterstudenten geldt in eerste instantie voor de naaste bloedverwanten van Jan Engels en
in een verdere instantie voor jongelingen van de gemeente Helden, bij voorkeur van de parochie Panningen.
05-11-1915
Stukken betreffende Kruiswwegen, relikwieën, aflaten, altaren en andere aangelegenheden van devotie. 1841-1915. 2
omslagen
1841-1879.
N.B. De stukken in deze omslag bevonden zich in de bijgevoegde enveloppe. In deze enveloppe bevonden zich ook nog een
stuk van 28-4-1837 en een stuk 28-12-1838, welke zij ondergebracht in resp. inv. nr. 77 en 173.
01-01-1841
Stukken betreffende Kruiswwegen, relikwieën, aflaten, altaren en andere aangelegenheden van devotie. 1843-1915. 1
omslag
01-01-1843

05-11-1915

31-12-1915
31-12-1915

RK/RK-Panningen138/65

Schrijven van de bisschop van Roermond aan de pastoor waarbij hij veroorloofd dat het fanfare-gezelschap van Panningen de
processies in de parochie met muziek van kerkelijke aard opluisterd. 1904 augustus 10. 1 stuk
Exemplaar van het maandblad ''De katholieke Militair'' van 15 februari 1910. 1
N.B. Hierin bevindt zich o.a. een oproep van de Bond van de R.K. Militairen-Vereniging aan de pastoors om de MilitairenVerenigingen te steunen en de opname van jonge militairen hierin te bevorderen.
Correspondentie betreffende het uitbrengen van stemmen bij een komende verkiezing. 1833. 2 stukken
Schrijven van G. Klaessen, pastoor te Vlodrop, aan pastoor van Roij betreffende het al dan niet bestaan van een patronus loci
van Helden-Dorp. 1864 oktober 17. 1 stuk

RK/RK-Panningen138/66

Akte van inventarisatie en waardering van de nalatenschap van pastoor Franciscus Walterus van Roij door A.A.L. Haffmans,
notaris te Helden, ten verzoeke van Elisabeth Theresia van Roermond, vruchtgebruikster. 1875 mei 7, afschrift. 1 katern

07-05-1875

07-05-1875

RK/RK-Panningen138/67

Kennisgeving van het overlijden van Elisabeth Hubertina Bloemen, weduwe van Laurens Linssen. 1905 augustus 25. 1 stuk
N.B. Dit overlijdensbericht was geadresseerd aan pastoor Pennings

25-08-1905

25-08-1905

RK/RK-Panningen138/68
RK/RK-Panningen138/69

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Panningen, de kapel en de parochie, van de hand van M.J. Janssen, pastoor te
Meerlo, met begeleidend schrijven van de pastoor van Panningen, 1929 januari 22. 1 omslag
22-01-1929
Notulen van vergaderingen. 1832-1839. 1 omslag
01-01-1832

22-01-1922
31-12-1839

RK/RK-Panningen138/62

RK/RK-Panningen138/63
RK/RK-Panningen138/64

RK/RK-Panningen138/70

RK/RK-Panningen138/71

10-08-1904

10-08-1904

15-02-1910
01-01-1833

15-02-1910
31-12-1833

17-10-1864

17-10-1864

Register van besluiten en notulen van vergaderingen. 1836, 1856-1902. 1 deel.
N.B. Voorin bevinden zich inventarissen van de inkomsten van de z.g. Maasmis, de kapitalen waaraan missen zijn verbonden,
de kapitalen waaraan geen verplichtingen zijn verbonden, de landerijen en de meubelen en voorwerpen, 1836 september 23. 01-01-1836
Registers betreffende zaken van geschiedkundige aard, gebruiken, rechten, vermogensbestanddelen en kerkelijke diensten,
I865. 1 deel
Met aantekeningen van latere data.
N.B. Voorin inhoudsopgave.
01-01-1865

31-12-1902

31-12-1865

Registers betreffende zaken van geschiedkundige aard, gebruiken, rechten, vermogensbestanddelen en kerkelijke diensten.
1878, Met aantekeningen van latere data. 1 deel
N.B.. In liet midden bevindt zich een soort kroniek van de parochie over de jaren 1889-1917.
01-01-1878

31-12-1878

01-01-1903
01-01-1831

31-12-1945
31-12-1885

07-07-1831

07-07-1831

27-12-1831
01-01-1831
01-01-1916

27-12-1831
31-12-1837
31-12-1918

24-07-1919
01-01-1834

24-07-1919
31-12-1894

01-01-1833
01-01-1833
19-09-1859
12-02-1901

31-12-1920
31-12-1833
19-09-1859
12-02-1901

01-01-1850
01-01-1831

31-12-1899
31-12-1835

Stukken betreffende bepaalde bouw- en andere werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. 1839. 2 stukken
Kennisgeving van de burgemeester van Helden inzake de belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen van de
kerkfabriek, met opgave van de belastbare opbrengst per hectare z.d. (1888). 1 stuk
Stuk betreffende de verpachting van een drietal percelen bouwland. 1855, 1856. 1 stuk

01-01-1839

31-12-1839

01-01-1838
01-01-1855

31-12-1838
31-12-1856

Stukken betreffende renten en pachten, verschuldigd aan het rectoraat en de kapel of kerk. ca. 1833- ca, 1868. 1 omslag
Lijst van afgeloste kapitalen, toebehorende aan. de kerk. ca. 1855. 1 stuk
Schrijven aan de deken betreffende bepaalde giften van de kerk voor het bouwen van een (andere) kerk en de aanschaf van
voorwerpen. I865 juli 29, concept ? 1 stuk
2. Afzonderlijke bestanddelen
a. Landerijen, renten en gelden
aa. Met verplichtingen van kerkelijke diensten
Stukken betreffende de inkomsten uit de fundatie van de z.gn. Maasmis. 1831-ca. 1860. 3 stukken
Akte waarbij Frans Engels o.a. een som geld schenkt voor de stichting van een jaargetijde, 1853 maart 25, met kwitantie,
1853 april 8. 2 stukken
Schrijven van de Minister van Buitenlandse Zaken waarin deze de kerkfabriek het Koninklijk Besluit van 13 augustus 1863 ter
kennis brengt waarbij de kerkfabriek gemachtigd wordt
tot het aanvaarden van een legaat van Andreas Henricuss Verhaegh voor de stichting van een jaargetijde en twee leesmissen.
1863 augustus 21. 1 stuk
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RK/RK-Panningen138/95

"Memorieboek", aantekeningen van handelingen, bisschoppelijke machtigingen, ontvangsten, benoemingen, enz,, met
kroniekachtige aantekeningen, 1903-1945. 1 deel
Stukken betreffende de benoeming van leden van het kerkbestuur. 1831-1885. 1 omslag
Schrijven aan de "vicarius apostolicus et generalis" (J.A. Barrett) waarin aan hem dank betuigd wordt voor diens inzet voor de
independentie van de auxiliaire kerk, z.d., concept,
met schrijven van P.F. Buijs aan burgemeester Engels waarbij hij hen dit concept doet toekomen,1831 juli 7. 2 stukken.
Beschikking van J.A. Barrett, apostolisch bestuurder van de kantons Horst en Sittard en vicaris-generaal van het bisdom Luik,
waarbij de scheiding tussen de succursale kerk en de
kapel vastgesteld wordt, 1831 december 27, afschrift. 1 stuk
Stukken betreffende het verkrijgen van de status van succursaal 1833-1837. 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de parochie Grashoek. 1916-1918. 3 stukken
Rekest van de pastoors van Helden en Panningen en de rector van Koningslust aan de bisschop van Roermond, waarin zij
verzoeken aan de parochianen die binnen bepaalde grenzen wonen toestemming te verlenen hun kinderen in de kerk van
Koningslust te laten dopen en de overledenen op het kerkhof aldaar te laten begraven. 1919 juli 24, afschrift. 1 stuk
N.B. Dit schrijven werd op 2 augustus 1919 door de bisschop van Roermond goedgekeurd.
Stukken betreffende het kerkelijke vermogen in zijn algemeenheid. 1834, 1894. 3 stukken
"Stokregister der titels", legger van landerijen, renten, kapitalen, rechten en andere titels. 1833-1920. 1 deel
N.B.. Voorin bevinden zich enkele geschiedkundige aantekeningen.
Stukken betreffende vernieuwing van titels. ca. 1833. 2 stukken
Lijsten van onroerende goederen, renten, meubels en voorwerpen. 1859 september 19. 1 deeltje
Staat van eigendommen. 1901 februari 12. 1 stuk
Extract uit de kadastrale legger van de gemeente Helden betreffende een aantal onroerende goederen. z.d. (2e helft 19e
eeuw) 1 stuk
Stukken betreffende de uitbreiding van de kapel en de aanleg van een kerkhof. 1831-1835. 1 omslag

RK/RK-Panningen138/106

Schrijven van de pastoor betreffende de betaling van gelden door de zes kinderen van Andries Verlinden, aan welke gelden
missen zijn verbonden. 1867 september 18. 1 stuk
Testament van Petronella Verlinden, verleden voor notaris A . A. Haffmans te Helden, waarbij zij haar aandeel in een aantal
onroerende goederen te Helden vermaakt voor de stichting van twee jaargetijden en een wekelijkse mis, 1865 maart 11,
afschrift, met extract uit de kadastrale legger van de gemeente Helden, I869 februari 3, en met staat van hypothecaire
inschrijvingen, I869 februari 3. 1 lias
Stukken betreffende een tweetal legaten van Antonius Driessen en Johanna Gielen voor de stichting van twee jaargetijden.
1868, 1869. 2 stukken
Extract van een beschikking van de koning van 7 maart 1874 waarbij het kerkbestuur wordt gemachtigd tot het aanvaarden
van een legaat van A. Driessen voor de stichting van een jaargetijde.
Met begeleidende beschikking van de Minister van Justitie, 1874 maart 17. 2 stukken
Stukken betreffende de verwerving van een som geld, gelegateerd door Joanna Henrica Cremeren voor de stichting van
missen. 1885, 1886. 3 stukken
Extract uit het testament van J.E. Groenen, weduwe van G. Staeckx, van 18 januari 1869. 1 stuk
N.B. Alleen de omslag van dit testament is nog aanwezig. Het betreft hier een legaat voor de stichting van een jaargetijde (zie
inv. nr. 81, p. 42),
ab. Zonder verplichtingen (of waarvan geen verplichtingen bekend zijn)
Akte van schuldbekentenis van 36 frank en 50 centimes, ten laste van Hendrik Gielen en ten behoeve van het beneficie. 1833
maart 23. 1 stuk
N.B.. Opgemaakt om verjaring te verhinderen.
Akte van schuldbekentenis van 68 frank en 43 centimes, ten laste van Peter Janssen en ten behoeve van het beneficie. 1833
maart 24. 1 stuk
N.B. Opgemaakt om verjaring te verhinderen,
Schrijven van de pastoor aan de burgemeester van Helden betreffende een morgen land die vroeger aan een beneficie
toebehoord zou hebben dat echter niet gereklameerd zou zijn.
1834 februari 7. 1 stuk
Extract uit de kadastrale legger van de gemeente Helden betreffende een aantal onroerende goederen die afkomstig zijn van
P. Jeucken, z.d. (ca. 1865) 1 stuk
Stukken betreffende een obligatie ten laste van Johannes Muijzenberg en ten behoeve van de kerkfabriek. 1863, 1864. 3
stukken

RK/RK-Panningen138/107

Schrijven van notaris L. Linssen te Roermond aan Gerard Stemkens te Neer betreffende de aflossing van een kapitaal dat op
de goederen van de laatstgenoemde gevestigd is ten behoeve van de kerk. 1880 januari 14. 1 stuk

14-01-1880

14-01-1880

RK/RK-Panningen138/108

Brieven van het Mlinisterie van Financiën betreffende financiële tegemoetkomingen. 1880 oktober 14. 1 stuk

14-10-1880

14-10-1880
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25-10-1884
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Brieven van het Mlinisterie van Financiën betreffende financiële tegemoetkomingen. 1884 oktober 25. 1 stuk
25-10-1884
Akte van schuldbekentenis van 200 gulden, ten laste van het kerkbestuur en ten behoeve van Aldegonda Wilms, weduwe van
Johannes Rutten, en haar kinderen, en Maria Catharina
Rutten, weduwe van Hendrik Lenders, en haar kinderen, 1895 november 4, met verklaring dat het bedrag terugontvangen is,
1901 augustus. 1 stuk.
N.B.. Zie ooik inv. nr, 81, p . 48,
04-11-1895
Kennisgeving van de burgemeester van Helden inzake de uitkomsten van een meting van een perceel, sectie E nummer 3881,
gedaan ten gevolge van verkoop, 1903 februari 9. 1 stuk
09-02-1903

RK/RK-Panningen138/112
RK/RK-Panningen138/113

Besluit van het kerkbestuur, strekkende tot het aangaan van een geldlening van maximaal 40.000 gulden ten behoeve van de
bouw van een kerk en pastorie te Beringe, onder voorwaarden dat de lening na de definitieve oprichting van de nieuwe
parochie Beringe door haar moet worden overgenomen, 1923 april 4, met goedkeuring van de bisschop, 1928 april 9. 1 stuk 04-04-1928
Aantekening betreffende de verpachting van een stuk land aan de winkelier Klaassen, z,d, 1 stuk
01-01-1800
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18-09-1867

18-09-1867

03-02-1869

03-02-1869

01-01-1868

31-12-1869

17-03-1874

17-03-1874

01-01-1835

10-12-1886

18-01-1869

18-01-1869

23-03-1833

23-03-1833

24-03-1833

24-03-1833

07-02-1834

07-02-1834

01-01-1865

31-12-1865

01-01-1863

31-12-1864

04-11-1895
09-02-1903

04-04-1928
31-12-1945

RK/RK-Panningen138/122

Stukken betreffende de uitbreiding van de kapel of kerk, 1832-1836.
1 omslag
N.B. , Zie ook inv, nr, 86,
Rekest aan het gemeentebestuur van Helden, waarin het gemeentebestuur verzocht wordt geuten aan de kerk te laten
aanleggen, 1862 juli 6. 1 stuk
Circulaire van de bisschop van Roermond, waarin de kerkbesturen wordt opgedragen van verplaatsingen van tekens die voor
graadmeting en waterpas aan kerken en torens geplaatst zijn, mededeling te doen aan het Departement van Binnenlandse
Zaken, 1886 juni 28. 2 stukken
N.B.. 2 exemplaren aanwezig,
Plan en begroting voor het schoonmaken, veranderen en vernieuwen van het kerkorgel, met begeleidend schrijven van de
firma P.J. Vermeulen en Zonen te Weert. 1903 maart 9. 2 stukken
Intekenlijsten van donateurs voor de versiering van de kerk, z.d. (1904). 1 omslag
Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw kerkorgel. 1920-1922. 1 omslag
Begroting, prijsopgaven en brieven van de firma Chr. van Ewijk te Venlo betreffende het aanleggen van elektrische verlichting
in de kerk, pastorie, kapelanie en zusterklooster. 1921- 1922. 1 omslag
Stukken betreffende het verbouwen van de pastorie respectievelijk het bouwen van een nieuwe pastorie, ca. 1889. 1
omslag
Akte van verhuur van een gedeelte van een huis, gelegen in sectie B no. 3189, alsook een bovenkamer van dit huis, een en
ander in gebruik zijnde als sigarenfabriek, aan Johannes
Wilhelmus Josephus Janssen, burgemeester van Helden. 1896 december 8.
1 stuk

08-12-1896

08-12-1896

RK/RK-Panningen138/123

Akte van verhuur van een huis en erf, gelegen in sectie B no, 3748, en een tuin, gelegen in sectie B no. 3746, uitgezonderd het
gedeelte van het huis dat ingericht is tot sigarenfabriek van burgemeester Janssen met een bovenkamer, aan Leonora
Korsten, weduwe van Johannes Houwen, bakkerin, herbergierster en winkelierster. 1900 mei 1. 1 stuk
01-05-1900

01-05-1900
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01-01-1832

31-12-1836

06-07-1862

06-07-1862

28-06-1886

28-06-1886

09-03-1903
01-01-1904
01-01-1920

09-03-1903
31-12-1904
31-12-1922

01-01-1921

31-12-1922

01-01-1889

31-12-1889

Akte van verhuur van een bouwhoeve met bijbehorende landerijen, gelegen te Everlo, aan Martin Pubben, landbouwer, 1917
november 1, met aantekeningen betreffende de financieële regeling van de bouw van een stalwaterput. 1920. 1 stuk
01-11-1917
Akte van huur van een huis en tuin, toebehorend aan Theresa Haffnans, gelegen in sectie E no. 4262, bestemd voor het
gebruik door de tweede kapelaan. 1919 april 1. 1 stuk
01-04-1919
Akte van. verhuur van de kapelanie met tuin, gelegen in sectie E nrs. 2761 en 2762, aan de superior van het Missiehuis St,
Joseph, W Bervoets. 1923 oktober 1. 1 stuk
01-10-1923
Schrijven van de firma Leliveld en Müller te Nijmegen betreffende eventuele levering van artikelen, z.,d, 1 stuk
N.B. . Op de achterzijde van het stuk bevindt zich een aantekening betreffende de ontvangst van een kapitaal van Jacobs op 1
juli 1902.
Het kerkhof. Reglement betreffende de begraafplaatsen. z.d, (2e helft 19e eeuw) 1 stuk
N,B. Zie ook inv. nrs 77 (schrijven d.d. 21 juli 1833) en 36
Akte, verleden voor notaris A.A.L. Haffmans te Helden, waarbij het kerkbestuur aan Gerard Charles Hubert Guillon te
Roermond een begraafplaats voor hem en zijn nakomelingen
afstaat, met vergunning om daarop een monument te plaatsen, 1852 augustus 6, afschrift. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1834, afschrift. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1835, met afschrift. 2 stukken
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1836 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1874. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1876 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1879. 2 stukken.
N.B. Voor dit jaar werden er 2 verschillende begrotingen opgemaakt.
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1880. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1883. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1884. 2 stukken.
N.B. 2 exemplaren aanwezig, waarvan één goedgekeurd.

01-11-1917
01-04-1919
01-10-1923

01-07-1902

01-07-1902

01-01-1850

31-12-1899

06-08-1852
01-01-1834
01-01-1835
01-01-1836
01-01-1874
01-01-1876

06-08-1852
31-12-1834
31-12-1835
31-12-1836
31-12-1874
31-12-1876

01-01-1879
01-01-1880
01-01-1883

31-12-1879
31-12-1880
31-12-1883

01-01-1884

31-12-1884
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RK/RK-Panningen138/162
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Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1885. 21 stukken
N.B. 2 exemplaren aanwezig, waarvan één goedgekeurd.
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1902 april / 1903 mrt. 1 katern. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1926 april / 1927 mrt. 1 katern. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1927 april / 1928 mrt. 1 katern. 1 stuk
Begrotingen van inkomsten en uitgaven. 1928 april / 1929 mrt. 1 katern. 1 stuk
Stokregister der ontvangsten. (1824) 1841 - ca. 1865. 1 deel
N.B. De ontvangsten zijn ingeschreven per titel waaruit zij voortvloeien. Achterin bevinden zich een "Staat der afgelegde en
wederuitgezette kapitalen"
Dagblad van inkomsten en uitgaven. 1 deel
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1833, afschrift. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1834. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1874. 2 stukkken
N.B. 2 exemplaren aanwezig.
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1877. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1878. 3 stukken.
N.B. De gehele rekening is in tweevoud aanwezig, Eén exemplaar is klad.
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1879. 2 stukkwn
N.B. 2 exemplaren aanwezig
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1881. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1882. 2 stukken
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1883. 2 stukken
N.B. 2 exemplaren aanwezig
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1884. 2 stukken
N.B. 2 exemplaren aanwezig
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1885. 2 stukken
N.B. 2 exemplaren aanwezig
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1885. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1887. 1 stuk
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1902 april / 1903 maart. 1 katern
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1926 april . 1927 maart. 1 katern
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1927 april / 1928 maart. 1 katern
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1928 april / 1929 maart. 1 katern
Rekeningen van inkomsten en uitgaven. 1929 april / 1930 maart. 1 katern
Stukken betreffende verantwoording van ontvangsten en uitgaven. 1830-1930. 1 pak
N.B.
* Deze stukken vormen gedeeltelijk de bijlagen bij de rekeningen.
* Aanwezig zijn stukken over de jaren I83O-1838, 1841, 1842, 1850, 1851, 1853, 1858, 1862, 1864, 1868, 1874, 1876-1878,
1897, 1899, 1902, 1903, 1908-1910, 1926-1930.
* Zie ook inv. nr. 114,
Reglement van toegang tot het oxaal. 1347 juli 12. 1 stuk
Stuk betreffende de benoeming van Jan Hendrik Janssen tot organist. z.d. (1869) 1 stuk
Reglement voor het koor. z.d. (2de helft 19e eeuw) 1 stuk
Bevolkingsregister van de parochie. 1900 juli. 1 deel
Stukken betreffende de kerkmuziek. ca. 1905. 2 stukken
Schrijven van het bestuur van de afdeling Helden-Panningen van de Nederlandse R.K. Bond van Bouwpatroons, betreffende de
oprichting van deze afdeling. 1927 juli. 1 stuk
Schrijven van de gemeente Helden betreffende de van gemeentewege aan de Godsdienstonderwijzers toegekende toelage.
1928 dec. 21. 1 stuk

01-01-1885
01-04-1902
01-04-1926
01-04-1927
01-04-1928

31-12-1885
31-03-1903
31-03-1927
31-03-1928
31-03-1929

01-01-1824
01-01-1875
01-01-1833
01-01-1834

31-12-1865
31-12-1901
31-12-1833
31-12-1834

01-01-1874
01-01-1877

31-12-1874
31-12-1877

01-01-1878

31-12-1878

01-01-1879
01-01-1881
01-01-1882

31-12-1879
31-12-1881
31-12-1882

01-01-1883

31-12-1883

01-01-1884

31-12-1884

01-01-1885
01-01-1885
01-01-1887
01-04-1902
01-04-1926
01-04-1927
01-04-1928
01-04-1928

31-12-1885
31-12-1885
31-12-1887
31-12-1903
31-03-1927
31-03-1928
31-03-1929
31-03-1929

01-01-1830
12-07-1847
01-01-1869
01-01-1850
01-07-1900
01-01-1905

31-12-1930
12-07-1847
31-12-1869
31-12-1899
31-07-1900
31-12-1905

01-07-1927

31-07-1927

21-12-1928

21-12-1928
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"Liber Archi-confraternitatis Rosarii Domini nostri Jesu Christi et Beatissimae Virginis Mariae, institutae in Parochia Parmingen
in ipso S.S. Rosarii festo 2 oct. 1842", 1842-ca. 1850;
Lijsten van personen die de Plechtige Communie hebben gedaan, 1850 - 1932; Ledenlijst van de Broederschap van O.L. Vrouw
van het H. Hart, 1874-1875. 1 deel
N..B. Achterin staan in alfabetische volgorde de namen van de leden van de Broederschap van de H. Rozenkrans vermeld voor
wie na hun dood een mis moet worden opgedragen.
02-10-1842
Stuk betreffende de oprichting van de Broederschap van de H. RozenKrans. 1838 december 28. 1 stuk
28-12-1838
Lijst van aflaten voor de leden van de Broederschap van O.L. Vrouw van Zeven Smarten, z.d, (2e helft 19e eeuw); Ledenlijst
van de Broederschap van O.L. Vrouw van Zeven
Smarten, 1357-(ca. 1900); Ledenlijst van de Mis van de H. Rozenkrans, z.d. (2e helft 19© eeuw); (van achter naar voren
ingeschreven) Ledenlijst van de Broederschap van de
H. Petrus, 1861-(ca, 1890 ?) 1 deel
N.B. Zie ook inv, nr. 192.
01-01-1857
Lijst van aflaten voor de leden van de Broederschap van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. z.d. (2e helft 19e eeuw).
1 stuk
Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij hij de oprichting van de Jongenscongregatie van de H. Familie goedkeurt.
1912 december 20. 1 stuk
Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij hij de oprichting van de Meisjescongregatie van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria goedkeurt. 1912 december 20. 1 stuk
Protocol van notulen van vergaderingen. 1903-1923, 1941. 1 deel
Notulen van vergaderingen. 1915-1927, klad. 1 stuk
Appointement van de bisschop van Roermond waarbij hij C. Engels en P .M. Rutten als leden herbenoemd, 1921 februari 22.
1 stuk
Schrijven van de secretaris van het bisdom Roermond aan de pastoor betreffende een hypothecaire belegging en de
benoeming van een secretaris-penningmeester. 1903 februari 6. 1 stuk
Aantekeningen van diverse vermogensbestanddelen. 1881-ca. 1910. 1 deel
Register van ontvangsten en uitgaven. 1902-1941. 1 deel
N.B. Bij het jaar 1930 bevindt zich een lijst van effecten van het R.K. Parochiaal Armbestuur die bij de Boerenleenbank
gedeponeerd waren tot borg van de geldlening voor de nieuwe kerk.
Stuk betreffende ontvangsten en uitgaven.(school en Arme) 1902-1905.
1 stuk
Appointement van de bisschop van Roermond waarbij hij machtiging verleent tot het oprichten van een bijzondere katholieke
school voor meisjes. 1893 oktober 31. 1 stuk
Schrijven van de schoolopziener van het district Roermond betreffende het verkrijgen van subsidie wegens de opening van
een school. 1894 januari 25. 1 stuk
Stukken betreffende de bouw van een bijzondere school. 1896-1898. 1 omslag
Stuk betreffende het voldoen van een bedrag: (door het kerkbestuur) voor de brandverzekering vanwege de meisjesschool.
1902. 1 stuk
Stukken betreffende de bouw van twee lokalen aan de Mariaschool, 1929. 1 omslag
Stukken betreffende het houden van een collecte voor het vaderland. 1830.
2 stukken
Schriftelijke mededelingen van de commissaire épiscopal Scheyven te Weert. 1831. 2 stukken
Schrijven betreffende de vertaling- van een boekje uit het Italiaans, aangaande de devotie tot de Zeven Smarten van Maria,
met fragmentarische vertaling. z.d. (2e helft 19e eeuw ?) 3 stukken
N.B. Zie ook inv. nrs. 174 en 175.
Reglement voor de twee openbare lagere scholen van de gemeente Helden. 1855 december 20. 1 stuk
N.B. Gedrukt.
Knipsel uit het dagblad "Het Centrum" van 8 februari 1896 betreffende een artikel van dr, Schaepman over de wet-Lohman.
1896 febr. 8. 1 stuk
Enveloppes (leeg, deels zonder datum en poststempel) gestempeld 18 sept 1888 en 29 jan. 1918
Notulen van het kerkbestuur. 1902-1946. 1 deel
Notulen van het kerkbestuur. 1947-1965. 1 deel

31-12-1932
28-12-1828

31-12-1900

01-01-1850

31-12-1899

20-12-1912

20-12-1912

20-12-1912
01-01-1903
01-01-1915

20-12-1912
31-12-1941
31-12-1927

22-02-1921

22-02-1921

06-02-1903
01-01-1881

06-02-1903
31-12-1910

01-01-1902
01-01-1902

31-12-1941
31-12-1905

31-10-1893

31-10-1893

25-01-1894
01-01-1896

25-01-1894
31-12-1898

01-01-1902
01-01-1929
01-01-1830
01-01-1831

31-12-1902
31-12-1929
31-12-1830
31-12-1831

01-01-1850

31-12-1899

20-12-1865

20-12-1865

08-02-1896
18-08-1888
01-01-1902
01-01-1947

08-02-1896
29-01-1918
31-12-1946
31-12-1965

RK/RK-Panningen138/198

"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1953-1955. 1 deel

01-01-1953

31-12-1955

RK/RK-Panningen138/199

"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1956. 1 deel

01-01-1956

31-12-1956

RK/RK-Panningen138/200

"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1957-1958. 1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1960-1963,
september 28. 1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1963-1966, augustus
27. 1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1966-1969, juni 21.
1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1969-1972, januari
29. 1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1972-1976, dec. 25.
1 deel

01-01-1957

31-12-1958

01-01-1960

28-09-1963

01-01-1963

27-08-1966

01-01-1966

21-06-1969

01-01-1969

29-01-1972

01-01-1972

25-12-1976

01-01-1977

31-12-1982

01-01-1983
01-01-1939

03-08-1986
31-12-1943

22-11-1930

22-11-1930

RK/RK-Panningen138/210

"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1977-1982. 1 deel
"Proclamanda", registers van mededelingen bestemd voor de parochianen, verkondigd vanaf de kansel. 1983-1986, augustus
3. 1 deel
Herderlijke brieven en circulaires van de kerkelijke overheid. 1939-1943. 1 omslag
Circulaire van de bisschop aan de geestelijkheid en gelovigen van de dekenaten Horst, Venlo en Weert betreffende de
oprichting van het dekenaat Helden. 1930, november 22. 1 stuk
Stukken betreffende aanvraag en verkrijging van het recht tot het sluiten van huwelijken in de rectoraatskerken te Koningslust
en Eghel. 1951. 1 omslag

01-01-1951

31-12-1951

RK/RK-Panningen138/211

Appointement van de bisschop betreffende de benoeming van leden van het kerkbestuur. 1939, juni 25. 1 stuk

25-06-1939

25-06-1939

RK/RK-Panningen138/212
RK/RK-Panningen138/213
RK/RK-Panningen138/214
RK/RK-Panningen138/215

Akte van de bisschop betreffende de benoeming van leden van het parochieel armbestuur. 1959, september 9. 1 stuk
Stukken betreffende de benoeming van de koster. 1934. 2 stukken
Stukken betreffende de salariëring van het kerkelijk personeel. 1925-1963. 1 omslag
Stukken betreffende de aanstelling van onderwijzend personeel. 1930 en 1947. 2 stukken
Stukken betreffende de verwerving en belegging van kapitalen aangeboden voor de stichting van h. missen. 1945-1963. 1
omslag
Appointement van de bisschop betreffende het electrificeren van het kerkgebouw en van de overige aan het kerkbestuur
toebehorende (dienst)woningen. 1922, februari 4. 1 stuk
Stukken betreffende de bouw en restauratie van de kerk. 1925-1950. 1 grote doos
N.B. Zie ook inv.nr. 56.
Samen met inv. nr. 230 en 245 in grote doos
- Kasboek van inkomsten ten behoeve van de bouw van de nieuwe kerk. 1930-1936;
- Kasboek van uitgaven. 1930-1944, klad;
- Aantekeningen van pastoor Huyben over de bouw van de nieuwe kerk. 1930-1932;
- Akten van schuldbekentenissen ten laste van het kerkbestuur wegens geleende kapitalen ten behoeve van de bouw van de
nieuwe kerk. 1930-1959. 1 deel

09-09-1959
01-01-1934
01-01-1925
01-01-1930

09-09-1959
31-12-1934
31-12-1963
31-12-1947

01-01-1945

31-12-1963

04-02-1922

04-02-1922

01-01-1925

31-12-1950

01-01-1930

31-12-1959

Stukken betreffende de inventarisatie van de oorlogsschade aan de kerkelijke gebouwen. 1946-1951. 1 omslag
Stukken betreffende het functioneren van de kerkverwarming. 1949.
1 omslag
Plattegrond van het kerkgebouw met vermelding van de ligging van de riolering. 1951. 2 stukken
N.B. in tweevoud.
Aantekeningen over het luiden van de kerkklokken bij diverse plechtigheden. z.d. (ca. 1930) 1 stuk

01-01-1946
01-01-1949

31-12-1951
31-12-1949

01-01-1951
01-01-1930

31-12-1951
31-12-1930

RK/RK-Panningen138/201
RK/RK-Panningen138/202
RK/RK-Panningen138/203
RK/RK-Panningen138/204
RK/RK-Panningen138/205
RK/RK-Panningen138/206
RK/RK-Panningen138/207
RK/RK-Panningen138/208
RK/RK-Panningen138/209

RK/RK-Panningen138/216
RK/RK-Panningen138/217

RK/RK-Panningen138/218

RK/RK-Panningen138/219
RK/RK-Panningen138/220
RK/RK-Panningen138/221
RK/RK-Panningen138/222
RK/RK-Panningen138/223

RK/RK-Panningen138/224
RK/RK-Panningen138/225
RK/RK-Panningen138/226

Stukken betreffende aanschaf en onderhoud van de kerkklokken en het torenuurwerk. 1930-1965. 2 stukken
01-01-1930
Akte van attestatie betreffende de echtheid van de reliek van de H. Theresia. 1928, maart 13. 1 stuk
13-03-1928
Brief van W. Goossens te Maastricht betreffende het onderzoek naar de relieken van het hoogaltaar te Helden (Panningen?).
1931, oktober 4. 1 stuk
04-10-1931

31-12-1965
13-03-1928
04-10-1931

RK/RK-Panningen138/246

Appointernent van de bisschop betreffende het aanvaarden van een som geld aangeboden door Th. Neessen voor de
aanschaf van een nieuw altaar, omgeven door de statie van O.L. Vrouw van Zeven Smarten. 1935, januari 29. 1 stuk
Stukken betreffende het verstrekken van informatie over de altaren der kerk aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg te Den
Haag. 1951. 2 stukken
Stukken betreffende de verkoop van de barok-altaren. 1952. 1 omslag
Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw hoogaltaar.1953. 2 stukken
Tekening samen met inv. nr. 218 en 245 in grote doos
Reglement voor de verpachting van kerkbanken. z.d. (ca. 1930), klad.
1 stuk
Stukken betreffende de aanschaf van nieuwe kerkbanken. 1951. 1 omslag
Appointement van de bisschop betreffende de vervanging van de kinderbanken en de opheffing der kinderkapel. 1962, juni
26.
1 stuk
Stukken betreffende de aanschaf en inzegening van het nieuwe kerkorgel. 1951-1952. 1 omslag
Appointement van de bisschop betreffende de overdracht van de kapel met tuin aan het kerkbestuur van de parochie H. Jozef
te Beringe. 1929, oktober 1. 1 stuk
Stukken betreffende het beheer van de begraafplaats. 1947 en 1950. 1 omslag
Appointement van de bisschop betreffende het herstel van de afrastering van de tuin van de pastorie. 1928, februari 28. 1
stuk
Stukken betreffende de aanschaf van een verwarmingsinstallatie voor de pastorie. 1933. 2 stukken
Stukken betreffende aankoop, verhuur en verkoop van de kapelanieën. 1924-1951. 1 omslag
Stukken betreffende aankoop, beheer en verkoop van het patronaatsgebouw. 1927-1970. 1 omslag
Stukken betreffende het plan tot het bouwen van eenK.J.V.,-huis. 1936-1938. 1 omslag
N.B. Zie ook inv. nr. 252 (oud nr. 57)
Bestek-tekening van architektenbureau J. Wagemans te Roggel betreffende het pand gelegen in de Schoolstraat nummer 18.
1948, februari. 1 stuk
Stukken betreffende de bouw van het klooster en de bewaarschool. z.d. (1913). 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van het klooster met tuin aan het provinciaal bestuur van de Dochter van Liefde te Nuth.
1959. 1 omslag
Bouwtekeningen van de Mariaschool. 1912 en 1929.
Tekening samen met inv. nr. 218 en 230 in grote doos
Appointement van de bisschop betreffende de aankoop van een strook grond voor de uitbreiding van de meisjesschool.
(Mariaschool). 1929, april 22. 1 stuk

RK/RK-Panningen138/247

Stukken betreffende de (ver)bouw en uitbreiding van de jongensschool (Franciscusschool). 1929-1955.

RK/RK-Panningen138/248
RK/RK-Panningen138/249
RK/RK-Panningen138/250
RK/RK-Panningen138/251
RK/RK-Panningen138/252
RK/RK-Panningen138/253

Stukken betreffende de stichting, bouw, uitbreiding en exploitatie van de Ulo-school (Willibrordusschool). 1945-1968. 1 pak
Akte van verhuur van de fanfarezaal door weduwe H. Brummans. 1932, november 1. 1 stuk
Stukken betreffende de verzekering tegen brand en inbraak. 1937-1963. 1 omslag
Stukken betreffende verwerving en beheer van terreinen en landerijen. 1925-1971. 1 omslag
Stukken betreffende verwerving en beheer van 1925-1971. 1 omslag
Inventarissen van roerende goederen in beheer bij de pastoor. 1911-1934 en z.d. 1 omslag

01-01-1945
01-11-1932
01-01-1937
01-01-1925
01-01-1919
01-01-1911

31-12-1968
01-11-1932
31-12-1963
31-12-1971
31-12-1971
31-12-1934

RK/RK-Panningen138/254
RK/RK-Panningen138/255
RK/RK-Panningen138/256

Inventarissen van roerende en onroerende goederen in beheer bij het kerkbestuur. 1911-1934 en z.d.
Legger van terreinen en landerijen. 1908. 1 katern
Begrotingen. 1903/04-1906/07 en 1929/30-1930/31. 1 omslag

01-01-1911
01-01-1908
01-01-1903

31-12-1934
31-12-1908
31-12-1931

RK/RK-Panningen138/227
RK/RK-Panningen138/228
RK/RK-Panningen138/229
RK/RK-Panningen138/230
RK/RK-Panningen138/231
RK/RK-Panningen138/232
RK/RK-Panningen138/233
RK/RK-Panningen138/234
RK/RK-Panningen138/235
RK/RK-Panningen138/236
RK/RK-Panningen138/237
RK/RK-Panningen138/238
RK/RK-Panningen138/239
RK/RK-Panningen138/240
RK/RK-Panningen138/241
RK/RK-Panningen138/242
RK/RK-Panningen138/243
RK/RK-Panningen138/244
RK/RK-Panningen138/245

1 omslag

1 omslag

29-01-1935

29-01-1935

01-01-1951
01-01-1952

31-12-1951
31-12-1952

01-01-1953
01-01-1930
01-01-1951

31-12-1953
31-12-1930
31-12-1951

26-06-1962
01-01-1951

26-06-1962
31-12-1952

01-10-1929
01-01-1947

01-10-1929
31-12-1950

28-02-1928
01-01-1933
01-01-1924
01-01-1927

28-02-1928
31-12-1933
31-12-1951
31-12-1970

01-01-1936

31-12-1938

01-02-1948
01-01-1913

28-02-1948
31-12-1913

01-01-1959

31-12-1959

01-01-1912

31-12-1929

22-04-1929

22-04-1929

01-01-1929

31-12-1955

RK/RK-Panningen138/257
RK/RK-Panningen138/258
RK/RK-Panningen138/259
RK/RK-Panningen138/260
RK/RK-Panningen138/261
RK/RK-Panningen138/262
RK/RK-Panningen138/263
RK/RK-Panningen138/264
RK/RK-Panningen138/265
RK/RK-Panningen138/266
RK/RK-Panningen138/267
RK/RK-Panningen138/268

RK/RK-Panningen138/269

Kasboeken. 1902-1932. 1 deel
kasboeken. 1933-1959. 1 deel
Manualen van ontvangen bankenpacht. 1957/58-1959/60. 1 deel
Manualen van ontvangen bankenpacht. 1960/61-1962/63 1 deel
Grootboek. 1902-1924. 1 deel
Algemene staten van inkomsten en uitgaven. 1903/04-1906/07 en 1930/31. 1 omslag
Jaarrekeningen. 1903/04-1906/07 en 1930-1931. 1 omslag
Bijlagen van de rekening. 1930-1934. 1 omslag
Kasboeken betreffende het patronaat. 1927-1931. 1 deel
Kasboeken betreffende het patronaat. 1937-1953. 1 katern
Kasboek van uitgaven betreffende de R.K. bijzondere scholen. 1923-1959. 1 deel
Jaarrekeningen van de lagere scholen en van de bewaarschool. Met bijlagen. 1903-1942. 1 omslag

01-01-1902
01-01-1933
01-01-1957
01-01-1960
01-01-1901
01-01-1903
01-01-1903
01-01-1930
01-01-1927
01-01-1937
01-01-1923
01-01-1903

"Status Liber", Processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van aanstaande huwelij kspartners. 1942-1954. 1 pak
Verdeeld over 2 dozen.
01-01-1942
"Status Liber", Processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van aanstaande huwelij kspartners. 1955-1960. 2
dozen

31-12-1932
31-12-1959
31-12-1960
31-12-1963
31-12-1924
31-12-1931
31-12-1931
31-12-1934
31-12-1953
31-12-1953
31-12-1959
31-12-1942

31-12-1954

RK/RK-Panningen138/270

Verdeeld over 2 dozen

01-01-1955

31-12-1960

RK/RK-Panningen138/271

31-12-1965

31-12-1978
31-12-1961

RK/RK-Panningen138/275
RK/RK-Panningen138/276
RK/RK-Panningen138/277

"Status Liber", Processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van aanstaande huwelij kspartners. 1960-1965. 1 pak 01-01-1960
"Status Liber", Processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van aanstaande huwelij kspartners. 1965-1971. 2
dozen
01-01-1965
"Status Liber", Processen-verbaal van het onderzoek naar de vrije staat van aanstaande huwelij kspartners. 1972-1978. 2
dozen
01-01-1972
Protocol van overlijdensakten. 1901-1961. 1 deel
01-01-1901
"Huwelijksdispensaties", beschikkingen van de bisschop betreffende kerkelijke dispensaties bij huwelijksbeletselen i.v.m.
bloedverwantschap. 1922 en 1937. 2 stukken
01-01-1922
Formulieren betreffende de statistiek van de 1931-1938. 1 omslag
01-01-1931
Stukken betreffende de oprichting van de kruisweg. 1931. 1 omslag
01-01-1931

RK/RK-Panningen138/278

Akte van de secretaris van de H. Penitentiarie te Rome betreffende de vernieuwing van aflaten. 1936, augustus 12.

12-08-1936

12-08-1936

RK/RK-Panningen138/279
RK/RK-Panningen138/280

Circulaire van de bisschop betreffende de Bisschoppelijke Hulp-Actie voor Zuid-Limburg. 1942, oktober 10. 1 stuk
Stukken ontvangen door de pastoor als geestelijk adviseur van de Boerinnenbond. 1947 en 1948.
1 omslag
Overeenkomst gesloten tussen het kerkbestuur en de congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl
betreffende de bediening van de kleuterschool. z.d. (ca. 1913), concept.
1 stuk
Appointement van de bisschop betreffende de overname van het bestuur van de meisjesschool (Mariaschool). 1921, maart 6.
1 stuk
Agenda's van verzonden brieven door het kerkbestuur als bestuurder van de Franciscus-, de Maria- en de Josephschool. 19221940. 1 deel
Agenda's van verzonden brieven door het kerkbestuur als bestuurder van de Franciscus-, de Maria- en de Josephschool. 19401959. 1 deel
Beschikking van de burgemeester en wethouders van de gemeente Helden betreffende de overdracht van de openbare lagere
school te Beringe. 1925, november 4. 1 stuk
Brieven van de bisschop betreffende het verstrekken van onderwijs aan kinderen afkomstig uit Egchel. 31 mrt. 1930 - 3 april
1930. 2 stukken
Stukken betreffende het plan tot stichting van een school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (V.G.L.O.). 1951-1954.
1 omslag

10-10-1942
01-01-1947

10-10-1942
31-12-1948

01-01-1913

31-12-1913

06-03-1921

06-03-1921

01-01-1922

31-12-1940

01-01-1940

31-12-1959

04-11-1925

04-11-1925

31-03-1930

03-04-1930

01-01-1951

31-12-1954

RK/RK-Panningen138/272
RK/RK-Panningen138/273
RK/RK-Panningen138/274

RK/RK-Panningen138/281
RK/RK-Panningen138/282
RK/RK-Panningen138/283
RK/RK-Panningen138/284
RK/RK-Panningen138/285
RK/RK-Panningen138/286
RK/RK-Panningen138/287

1 stuk

31-12-1971

31-12-1937
31-12-1938
31-12-1931

RK/RK-Panningen138/288

RK/RK-Panningen138/289
RK/RK-Panningen138/290

Circulaire van de generaal-commissaris van de parochiële armbesturen in Nederland betreffende de stellingname van de
parochiële armbesturen inzake de "Winterhulp Nederland".
1940, december 23.
1 stuk
Kranteknipsels;
- Fotokopieën uit overdrachtsprotocollen van het schepenbankarchief Helden;
- Transcripties van akten uit het archief van de kapel van O.L. Vrouw te Helden (inventaris Fleuren, nummers 1-2, 7, 10, 34-36
en 39), vervaardigd door pater C. Verwoerd;
- Programma van de volksmissie gehouden door de paters Redemptoristen (1964);
- Programma van de "Sterre der Zee"-tocht in Panningen
(1955).
1 omslag
Inventaris der Parochie-Archieven O.L. Vrouw van Zeven Smarten te Panningen
Akte van attestatie betreffende de echtheid van de reliek van de H. Theresia. 1928, maart 13. 1 stuk

23-12-1940

23-12-1940

01-01-1800
01-01-1901
13-03-1928

31-12-1975
31-12-1986
13-03-1928

