
Libri memoriales (1708-1956) van de pastoor en de pastoor-deken 
van Weert (synopsis)  
 
Vindplaats:  Gemeentearchief Weert (GAW), archief parochie St. Martinus, inv.nrs 1 
(1708 – oktober 1877), 2 (1877 - 1948), 3 (1949 - 1956) 
 
Samensteller: Cor Tubée 
 
 
Liber memorialis (1708 – oktober 1877) 
 
1710 
28 oktober : benoeming Godefridus Ververs tot rector van het officie van St. 
Sebastanus in de kapel te Laar ter opvolging van Jacobus Mertens, kapelaan te 
Roggel. 
 
1711 
24 maart : inbezitstelling Henricus Bernardus de Haes van de eerste kapelanie 
te Nederweert. 
 
1715 
- 19 juni : inbezitstelling Godefridus Janssen van de tweede kapelanie ter 
opvolging van de overleden Caspar. 
- 15 september : installatie Michael Gabriëlis als pastoor van Nederweert ter 
opvolging van zijn overleden broer Egidius. 
- 18 september : installatie Arnoldus Janssen als pastoor van Leveroy. 
- 22 oktober : inbezetstelling Petrus Steenberghen van het beneficie van het H. 
Kruis te Nederweert. 
 
1716 
25 november : inbezitstelling Reinerus du Pree van de tweede kapelanie te 
Nederweert. 
 
1718 
27 november : op plechtige wijze wordt de kerk binnengeleid de heer van 
Weert, Carolus Ludovicus Antonius d´Alsace, graaf van Bossu, prins van 
Chimay, ridder van het Gulden Vlies. 
 
1719 
11 december : inbezitstelling Lambertus Knapen van de St. Corneliuskapel te 
Swartbroek. 
 
1720 
5 mei : inbezitstelling Martinus Truijen van het beneficie van het H. Kruis te 
Nederweert ter opvolging van de overleden Van Steijnberghen. 
 



1721 
- 13 januari : inbezitstelling Ludovicus Bloemaerts van de St. Corneliuskapel 
te Swartbroek.  
- 23 juni : inbezitstelling Arnoldus Jacobs van de eerste kapelanie. 
 
1723 
17 juni : overlijden deken Henricus Theodorus Bistervelt. Hij wordt 
opgevolgd door Joannes Deurelinckx, pastoor te Wessem. 
 
1725 
- 17 september : installatie Henricus de Haes als pastoor van Nederweert. 
- 18 september : inbezitstelling Petrus Loijens van het beneficie van de H. 
Onbuigzame Maagd en de H. Barbara. 
 
1726 
16 november : installatie Petrus Boogaerts als pastoor van Weert. 
 
1730 
- 8 mei : inbezitstelling Hermannus Ververs van de tweede kapelanie van 
Nederweert. 
- 8 mei : inbezitstelling Livinus van Haelen van het beneficie van het H. Kruis 
te Nederweert. 
 
1733 
- 18 juni : inbezitstelling Jacobus Caris van het beneficie van St. Catharina, 
opgericht in de tweede kapelanie van Nederweert. 
- 17 juli : inbezitstelling Livinus van Haelen van het beneficie van O.L. Vrouw. 
 
1741 
20 juni : inbezitstelling Christianus de Cock van het beneficie van St. Anna en 
St. Joseph. 
 
1742 
14 februari : inbezitstelling Vullers van de eerste kapelanie van Nederweert. 
 
1744 
15 januari: overlijden deken Joannes Deurlinckx. Hij wordt opgevolgd door 
Petrus Guilielmus Boogaerts. 
 
1746 
17 december : overlijden Henricus Barnardus de Haes, pastoor in Nederweert. 
 
1747 
- 28 juni : installatie Lambertus Stoutemans als pastoor van Nederweert. 
- 21 november : inbezitstelling Michael le Sire van het rectoraat van de 
reguliere kanunniken. 



 
1749 
- 23 mei : inbezitstelling Gerardus Henricus Michiels van het beneficie van St. 
Anna en St. Joseph. 
- 30 juli : inwijding ontheiligde kerkhof van Nederweert. 
 
1751 
27 april : installatie Godefridus Hermannus Verstegen als pastoor van 
Leveroy. 
 
1753 
- 14 september : inzegening nieuwe kerkklok te Nederweert, waaraan de 
naam St. Leonardus wordt gegeven. 
- 6 december : inbezitstelling Theodorus Stals van het rectoraat van de 
reguliere kanunniken. 
 
1755 
- 12 februari : begrafenis De Stocquy, beneficiant van de kapel van St. 
Rumoldus. 
- 20 oktober : inbezitstelling Joseph Stoutemans van het beneficie van St. 
Rumoldus. 
 
1756 
- 26 maart : begrafenis Wilhelmus Beijs, beneficiant van het H. Kruis te 
Nederweert. 
- 22 juni : inbezitstelling Joseph Stoutemans van het beneficie van het H. Kruis 
te Nederweert. 
 
1758 
- 11 maart : overlijden deken Petrus Guilielmus Boogaerts. Hij wordt 
opgevolgd door Petrus van Straelen, pastoor te Meijel. 
- 21 juni : installatie Josephus Janssens als pastoor van Weert. 
 
1759 
- 27 maart : begrafenis Petrus Livinus van Halen, beneficiant van O.L. Vrouw. 
- 16 juni : inbezitstelling Joannes Crats van het beneficie van O.L. Vrouw. 
- 30 juli : inbezitstelling Ludovicus Portz  van het rectoraat van de reguliere 
kanunniken. 
 
1763 
- 18 april : inbezitstelling Josephus Stoutemans van het beneficie van St. 
Catharina in de tweede kapelanie van Nederweert. 
- 20 mei : inbezitstelling Nicolaus Creyelmans van het beneficie van het H. 
Kruis te Nederweert. 
- 5 juli : inbezitstelling Joannes Keuten van de tweede kapelanie. 
 



1764 
16 juli : inzegening twee klokken in de St. Martinuskerk; de grotere, hangend 
in het koor, wordt Martinus genoemd, de kleinere, hangend in de Mariakapel, 
wordt Maria genoemd. 
 
1765 
12 februari : overlijden deken Petrus van Straelen. Hij wordt opgevolgd door 
Lambertus Stoutemans, pastoor te Nederweert. 
 
1772 
9 juni : inbezitstelling Joannes Paulus Suringar van het rectoraat van de 
reguliere kanunniken. 
 
1773 
- 6 september : inbezitstelling Jacobus van Breugel van het beneficie van de 
Allerheiligste Drieëenheid. 
- 6 september : inbezitstelling Servatius Frencken van het beneficie van de H. 
Maria Magdalena. 
 
1779 
4 mei : inbezitstelling Cleophas Clephas van het beneficie van St. Catharina in 
de tweede kapelanie te Nederweert ter opvolging van de overleden Josephus 
Stoutemans. 
 
1780 
- 9 januari : inbezitstelling Cleophas Clephas van de eerste kapelanie van 
Nederweert ter opvolging van de overleden Joannes Vullers. 
- 6 augustus : inbezitstelling Joannes Vullers van de tweede kapelanie te 
Nederweert . 
 
1785 
- 20 juni : overlijden Cleophas Clephas, kapelaan te Nederweert. 
- 1 september : inbezitstelling Joannes Vullers van de eerste kapelanie te 
Nederweert. 
- 12 september : inbezitstelling Petrus van Buel van het beneficie van St. 
Catharina of de tweede kapelanie te Nederweert. 
 
1788 
- 18 augustus : begrafenis Joannes Krats, beneficiant van O.L. Vrouw. 
- 3 september : inbezitstelling Franciscus Norbertus Bruynen van het beneficie 
van O.L. Vrouw. 
 
1789/90/91 
- 25 april : begrafenis Jacobus van Breugel , beneficiant van de Allerheiligste 
Drieëenheid. 



- Servatius Andreas Francken wordt zijn opvolger als beneficiant van de 
Allerheiligste Drieëenheid. 
 
1791-1793 
Op 8 augustus 1791 nam Lambert Stoutemans ontslag als pastoor van 
Nederweert ten faveure van Michael Stoutemans, die op 13 juli 1792 als 
zodanig werd aangesteld. 
Lambert Stoutemans bleef evenwel deken, maar machtigde Michael 
Stoutemans om namens hem op te treden. 
 
1793 
- 16 april : inbezitstelling Zegerus Weelen van het beneficie van de H. 
Drievuldigheid. 
- 22 juni : inbezitstelling Lud. Lamb. Janssens van het beneficie van de H. 
Maria Magdalena. 
- Deken Lambert Stoutemans overlijdt en wordt opgevolgd door G.H. 
Verstegen, pastoor van Leveroy. 
 
1796 
- 3 februari : inbezitstelling Petrus Dams van het rectoraat van de reguliere 
kanunniken. 
- 20 juni : inbezitstelling Mathias Daemen van het beneficie van het H. Kruis 
te Nederweert ter opvolging van de overleden Nicolaus Crijelmans, 
 
1801 
- 29 januari : overlijden Joannes Keuten, tweede kapelaan. 
- 12 april : inbezitstelling L.L. Janssens van de tweede kapelanie. 
 
1833 
Visitatie van de kerken van Nederweert, Heythuysen, Roggel, Baexem, 
Leveroy, Meijel, Swartbroek, Tungelroy, Stramproy en van de Franciscanen. 
 
1834 
Op 14 oktober overlijdt Petrus Jacobus Lemmens, curé primaire van Hamont 
en deken van het district Achel.  De deken installeert een nieuwe pastoor te 
Hamont, en is zelf belast met de waarneming van de taken van de deken van 
het district Achel. 
 
1835 
- 10 februari : installatie van Petrus Guilielmus Scheyven als pastoor van de 
succursale kerk van Nederweert ter opvolging van de op 1 januari overleden 
Mathias Deckers. 
- Visitatie van o.a. de parochiekerk van Hamont en de succursalen van Achel, 
Neerpelt (ook kapel aldaar), Overpelt (ook kapel aldaar), St. Huibrechts-Lille 
en Kaulille. 
 



1836 
- juli : de bisschop visiteert alle kerken in het dekenaat en het district Achel. 
- 19 oktober : installatie van Ludovicus Josephus Laumen  in de hulpkerk van 
Leveroy, die is opgericht in de onafhankelijke kerk. 
 
1837 
- 10 januari : installatie van Petrus Josephus Boonen als pastoor van 
Stramproy ter opvolging van Petrus van Buel, die als zodanig afgetreden is. 
- Ook dit jaar visitatie van kerken en kapellen in het district Achel. 
 
1838 
- 2 juli : inzegening nieuwe kapel buiten de Maaspoort. 
- Ook dit jaar visitatie van kerken en kapellen in het district Achel. 
 
1839 
- 11 juni : eerste steenlegging van de nieuwe, onafhankelijke hulpkerk in 
Leveroy. 
- Ook dit jaar visitatie van  kerken en kapellen in het district Achel. 
- 2 september : inzegening nieuwe klok in Stramproy. 
- 29 oktober : inzegening nieuwe kerk in Leveroy. 
 
1840 
- 28 juni : overlijden pastoor-deken Scheijven. Hij wordt op 21 juli opgevolgd 
door Hermannus Janssen. 
- Visitatie van de succursaalkerken van Meijel, Roggel, Heythuysen, Baexem, 
Stramproy en Nederweert, de onafhankelijke hulpkerk van Leveroy en de 
afhankelijke hulpkapellen van Swartbroek en Tungelroy. 
 
1841 
- Aan het kanton of district Weert zijn provisorisch toegevoegd de 
succursaalkerken van Beersel, Ell, Ittervoort, Neeritter en Thorn, eertijds tot 
het dekenaat Maaseik behorend, alsmede die van Hunsel, die tot het district 
Roermond behoorde. 
- 4 december : inzegening van het aan het kerkhof van Leveroy toegevoegde 
gedeelte. 
 
1842 
- 8 augustus : consecratie hoofdaltaar St. Martinuskerk. 
- 19 september : consecratie gerestaureerde St. Lambertuskerk en het 
hoogaltaar daarin te Nederweert. 
- Bij Koninklijk Besluit van 18 november wordt de onafhankelijke hulpkerk 
van Leveroy verheven tot succursaalkerk. 
- Visitatie ook van de toegevoegde succursaalkerken van Beersel, Ell, Hunsel, 
Ittervoort, Neeritter en Thorn. 
- 23 december : inzegening nieuwe klok St. Jobskapel te Leuken. 
 



1843 
- Visitatie van de kerken en kapellen in het district Weert en van de 
toegevoegde succursalen. 
- Bij tractaal wordt Beersel toegewezen aan België en gaat de succursaalkerk 
aldaar over naar het bisdom Luik. 
- 10 december : Vier Birgittinessen uit Uden komen in de pastorie , trekken op 
11 december in het voormalige klooster van de Augustinessen en vestigen 
daar een klooster met de naam Maria Hart. 
 
1844 
- 30 april : inzegening nieuwe klok in de kerk te Hunsel. 
- 9 mei : eerste steenlegging voor de herbouw van de kerk te Baexem. 
- 6 augustus : eerste steenlegging van de nieuwe kerk te Ittervoort. 
- Toch nog visitatie van de succursaalkerk van Beersel. 
 
1845 
- 18 september : consecratie nieuwe kerk (reeds gereed in 1835) en hoogaltaar 
te Meijel. 
- 7 oktober : consecratie nieuwe kerk en hoogaltaar te Ittervoort. 
- 9 december : inzegening van het aan het kerkhof van Nederweert 
toegevoegde en ommuurde gedeelte. 
- Toch nog visitatie van de succursaalkerk van Beersel. 
 
1846 
- 7 mei : eerste steenlegging van de te restaureren en gedeeltelijk te bouwen 
kerk van Roggel. 
- 11 september : installatie van Joannes Joseph van Wis als pastoor te 
Nederweert. 
- De kerk te Beersel wordt niet meer gevisiteerd. 
 
1847 
- 4 januari : oprichting kruisweg te Hunsel. 
- 25 januari : consecratie van de gerenoveerde kerk en het hoogaltaar te 
Roggel. 
- 16 maart : oprichting kruisweg te Ell. 
- 31 augustus : consecratie gerenoveerde kerk en twee altaren te Baexem. 
 
1848 
- 10 maart : oprichting kruisweg in de St. Rumolduskapel. 
- 28 augustus : oprichting kruisweg in Leveroy. 
 
1850 
- 18 juni : oprichting kruisweg in Tungelroy. 
- 16 oktober : drie broeders van de H. Maria Onbevlekte Ontvangenis te 
Maastricht komen in Weert en stichten een dag later in een huis een klooster. 
 



1851 
- 26 februari : installatie van Joannes Hendriks als pastoor te Ittervoort. 
- 17 november : inzegening nieuwe klok te Nederweert. 
 
1852 
- 26 oktober : installatie van Joannes Erens als pastoor te Nederweert ter 
opvolging van de overleden Van Wis. 
- 29 oktober : installatie van Stephanus Napoleon de Koning als pastoor van 
Ell. 
 
1853 
27 september : inzegening voor de tweede maal van het nieuwe, ommuurde 
gedeelte van het kerkhof te Nederweert. 
 
1854 
13 september : inzegening groot, ommuurd gedeelte van het kerkhof te 
Heythuysen. 
 
1855 
- 12 maart : oprichting kruisweg te Swartbroek. 
- 20 maart : inzegening nieuwe klok te Thorn. 
- 6 augustus : installatie van Petrus Renierus Verschueren als pastoor van Ell 
ter opvolging van de overleden De Koning. 
- 25 september : inzegening van een groot, ommuurd gedeelte van het 
kerkhof te Stramproy. 
 
1856 
- 29 juli : inzegening nieuwe klok te Thorn. 
- 6 augustus : inzegening groot, ommuurd gedeelte van het ketkhof te Ell. 
- 15 september : inzegening nieuwe kapel bij de broeders van de H. Maagd 
Maria Onbevlekte Ontvangenis. 
 
1857 
- 3 mei : oprichting van een Genootschap van de H. Kindsheid te Weert. 
- 13 oktober : inzegening kapel en klok bij de zusters Birgittinessen. 
 
1859 
- 10 februari : instelling van een kathedraal kapittel, waarvan ook pastoor-
deken Hermannus Janssen lid is. Installatie vindt plaats op 28 maart. 
- 27 december : overlijden van Joannes Mathias van Geleuken, die 31 jaar 
pastoor in Thorn is geweest. 
 
1860 
- 7 februari : installatie van Henricus Beelen als pastoor van Thorn. 
- 6 augustus : installatie van J. Hendriks, voorheen pastoor te Ittervoort, als 
pastoor van Baexem ter opvolging van de overleden Gerardus van Amstel. 



- 6 augustus : installatie van Jacobus Henricus Hubertus Tindemans als 
pastoor van Ittervoort. 
 
1861 
10 november : overlijden van Jacobus Waltherus Janssen van Son, pastoor in 
Roggel. 
 
1862 
- 4 februari : installatie van Petrus Hubertus Augustinus Baert als pastoor van 
Roggel. 
- 7 oktober : installatie van Schmeets als pastoor van Ittervoort. 
 
1863 
- 23 januari : overlijden van deken Hermannus Janssen. Hij wordt opgevolgd 
door Franciscus Antonius Hubertus Boermans. 
- 21 september : inzegening nieuw kerkhof van Swartbroek. 
- 28 september : inzegening nieuw kerkhof van Tungelroy. 
 
1864 
- 21 maart : overlijden van Henricus Beelen, pastoor van Thorn. Pastoor 
Augustinus Baert wordt overgeplaatst van Roggel naar Thorn. Caspar 
Lemmens wordt pastoor te Roggel. 
- 27 juni : oprichting  parochie te Ospel, waarna een noodkerk wordt 
ingezegend en Vullers als pastoor wordt geïnstalleerd. 
 
1866 
- 6 juli : begrafenis van pastoor Petrus Verschueren van Ell. Op 7 augustus 
installatie van Henricus Ganser als zijn opvolger. 
- 5 augustus : installatie kerkfabriekraad te Tungelroy. 
 
1867 
- 29 maart : begrafenis van pastoor Joannes Mathias van Immissen van 
Neeritter. Hij wordt opgevolgd door Herings. 
- 11 juli : overlijden van pastoor Henricus Joannes Ganser van Ell. Op 24 
september installatie van Claessens als zijn opvolger. 
- 25 september : overlijden van pastoor Petrus Josephus Boonen van 
Stramproy. Op 23 oktober installatie van Joannes Franciscus Leens als zijn 
opvolger. 
 
1868 
- ontslag van pastoor Laumen van Leveroy. Op 4 mei installatie van Caris als 
zijn opvolger. 
- 27 mei : inzegening twee nieuwe klokken te Nederweert. De grotere heet 
Lambertus, de kleinere Maria. 
- in dit jaar wordt de pastorie verplaatst van de Beekstraat naar de Maasstraat. 
- 12 oktober : consecratie nieuwe kerk te Ospel. 



- 3 december : inzegening  nieuwe klok te Tungelroy. 
 
1869 
- 1 maart : oprichting van een liefdehuis voor behoeftige arme mannen en 
vrouwen en voor zieken en wezen in de gebouwen van de voormalige 
pastorie in de Beekstraat. Op 19 juli wordt in de kapel de eerste mis 
opgedragen. 
- 7 juli : installatie van Caspar Franssen als pastoor van Ittervoort ter 
opvolging van Smeets, die naar Holtum is overgeplaatst. 
- 4 augustus : inzegening nieuwe kerk bij het klooster St. Elisabeth te 
Heythuysen. 
 
1870 
- 13 juni : installatie van Joannes Wilhelmus Bollen als pastoor van Thorn ter 
opvolging van Augustinus Baert. 
- 2 november : inzegening uitbreiding kerkhof van Weert. 
 
1872 
3 oktober : plechtige inzegening nieuwe kapel van St. Donatus op Hushoven. 
 
1873 
- 26 mei : overlijden van Mathias Michiels, rector te Tungelroy. 
- In de loop van het jaar is het kerkdak aan de kant van de Korenmarkt geheel 
vernieuwd en is de klokkenstoel in het kleine torentje, die totaal versleten 
was, vervangen door een nieuwe. 
 
1875 
- 10 juni : eerste steenlegging van de kerk voor de broeders in de Heibloem. 
- 30 juni : installatie van J.H. Konen als pastoor van Roggel. 
 
1876 
De zusters Ursulinen vestigen zich in Weert, komende uit Dorsten in 
Westfalen. Ten behoeve van de zusters wordt een kapel ingezegend. 
 
1877 
- De St. Martinuskerk krijgt een nieuwe verguld zilveren remonstrans, in 
streng gotische stijl vervaardigd door H. Esser ter waarde van ƒ 2.500,--. 
- 23 juni : installatie van P. Cleevers als pastoor van Meijel ter opvolging van 
A. van Kessel. 
 
 
Liber memorialis (1877 – 1948) 
 
1877 
Van Mulken volgt Boermans op als pastoor-deken. 
 



1878 
- Tijdens de jaarlijkse visitaties worden de volgende parochies bezocht: 
Baexem, Ell, Heibloem, Heythuysen, Hunsel, Ittervoort, Leveroy, Meijel, 
Nederweert, Neeritter, Ospel, Roggel, Stramproy, Swartbroek, Thorn en 
Tungelroy. Daarnaast nog het klooster van St, Elisabeth te Heythuysen. 
- Theodorus Smeijers wordt rector te Tungelroy en Theodorus Joosten te 
Swartbroek. 
 
1879 
Pastoor Erens van Nederweert overlijdt op 24 december. Hij wordt op 4 
februari 1880 opgevolgd door L. van de Winkel. 
 
1880 
- Het gehucht Klaarstraat wordt van de parochie Nederweert afgescheiden en 
toegevoegd aan de parochie Ospel. 
- In juli wordt de kapel van de zusters Ursulinen in de Langstraat plechtig 
ingewijd. 
- Pastoor N. Janssens van Hunsel overlijdt op 24 november.  
 
1881 
- Franciscus Eijckheuvels wordt pastoor te Hunsel. 
- Op 26 juli 1881 wordt de nieuwe kapel van de zusters Ursulinen plechtig 
ingewijd. 
- De paters Redemptoristen geven een Missie in Weert. 
 
1882 
In juni wordt er tussen het kerk- en gemeentebestuur een overeenkomst 
gesloten waarbij het gemeentebestuur zich verplicht op eigen kosten de 
vleeshal te slopen, terwijl het kerkbestuur op eigen kosten het woonhuis aan 
de andere zijde van de toren zal slopen. 
 
1883 
- Op 27 februari sterft pastoor-deken Van Mulken. Op 24 april wordt Joannes 
Godefridus Custers als pastoor-deken geïnstalleerd. 
- De paters Redemptoristen  geven een Missie in Weert. 
- In de kerk wordt een kruisweg opgericht, alsmede een altaar van het 
Allerheiligste Hart. 
 
1884 
In de kerk wordt het altaar van de H.Jozef vernieuwd. 
 
1883, 1885-1887 
Er wordt een nieuwe sacristie gebouwd. Daartoe wordt in de zomer van 1886 
de oude kapel achter het koor afgebroken. 
 
 



1884-1885 
Het voormalige gravenkoortje, bergplaats voor vaandels en kaarsen, was zeer 
vervallen en dichtgemetseld met een muur, waarin een deurtje was 
aangebracht. In het koortje was ook een schoorsteen aangebracht, Het koortje 
wordt tot kapel gerestaureerd waar beelden van de twee Weerter martelaren 
in worden geplaatst. 
 
1885-1886 
- In 1885 wordt het altaar van St. Crispianus opgeknapt en in 1886 de 
preekstoel. 
- In de kerstnacht van 1886 worden in de kerk nieuwe lampen ontstoken. 
Vóór Pasen worden twee nieuwe godslampen opgehangen. 
- In 1886 worden ook de voorgevels en het onderstuk van de toren hersteld, 
waar het woonhuis en de vleeshal tegen aan hebben gestaan. 
 
1887-1889 
De toren wordt verhoogd. 
 
1888 
De vensters in de kerk worden vernieuwd en verstevigd. Aan de buitenkant 
wordt ijzerdraad aangebracht om te voorkomen dat de ramen door baldadige 
kinderen vernield zullen worden. 
 
1890 
In de zomer wordt de oude klokkenstoel versterkt en een paar meter 
verhoogd. 
 
1891 
De buitenmuren van de kerk worden gerepareerd, het portaal der sacristie 
gevoegd en er wordt een nieuwe vloer onder de toren aangebracht. 
 
1892-1893 
In de kerk worden nieuwe banken geplaatst. 
 
1896 
De paters Jezuïeten geven een missie. 
 
1897 
Oprichting of wederoprichting van de Kleine Congregatie, genoemd St. 
Aloysius Congregatie, tot geestelijke steun der toekomstige mannen in de 
beslissende jaren van 13-16 jaren. 
 
1898 
- Bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor-deken Custers 
schenken de parochianen twee torenklokken van 1050 en 7750 kg. Verder 



komt er een kleine klok, genaamd Cornelius, voor de in aanbouw zijnde kapel 
van de Jongerencongregatie. 
Op 12 augustus worden de klokken vanuit Aarle-Rixtel aangevoerd en in 
processie vanaf de Oelemarkt naar de kerk gebracht. 
Opschriften der oude klokken: De grootste heeft het volgende: Alexis Julien 
gous mich in ‘t jaer van den Borgmr. B. Ketelers, en P. Ceulen 1692. Jezus 
Maria heische ick, lebende roeren ick, dooden beklagen ick. 
De kleinste heeft het volgende: Anno Domin. 1692. Maria door den wille dijn, 
bescherm ze die mij hoorende zijn. 
De twee nieuwe klokken, Godefridus en Wilhelmina, worden op 15 augustus 
gewijd. 
 
1899 
Op 19 maart wordt de St. Jozefskapel aan de Wal ingewijd, die voornamelijk 
dient voor de bijeenkomsten van de twee Jongelingen-congregaties. 
 
1900-1901 
Jubeljaar waarin aflaten verdiend kunnen worden. 
 
1902 
De vijf raampjes van het koor worden door nieuwe vervangen. Gebrand of 
geschilderd glas durft de deken niet te laten aanbrengen, omdat het koor toch 
al somber en duister is. 
 
1903-1904 
- Met ingang van 1 januari 1904 wordt Custers ontslagen als pastoor-deken. 
Hij wordt opgevolgd door Joannes Hubertus Gerardus Kerbosch, pastoor te 
Nederweert, die op 31 januari wordt geïnstalleerd. 
- Op 3 februari 1904 wordt Jacobus Pijls als pastoor van Nederweert 
geïnstalleerd. 
- In mei wordt overgegaan tot het reinigen van de kerk en het witkalken der 
muren. 
- In 1904 wordt het jaarlijkse visitatiebezoek gebracht aan de zestien kerken 
(nu wel Grathem, maar niet Thorn) en de kapellen van St. Elisabeth en 
Stokershorst. 
- Er wordt een H. Missie gegeven door de paters Redemptoristen. 
- Te Stokershorst onder Nederweert is een nieuwe kapel gebouwd. 
 
1905 
- Opgericht wordt de aartsbroederschap van het H. Hart van Jezus, te Rome 
aangesloten op 13 april en bekrachtigd op 17 april. 
- Op 16 april wordt in de St. Donatuskapel te Hushoven een H. Kruisweg 
ingezegend. 
- Aangeschaft wordt een nieuwe draaghemel voor de processies en er worden 
vijf eikenhouten banken geplaatst achter de lijkbaar. 



- In oktober/november heeft de vernieuwing der H. Missie door de paters 
Redemptoristen plaats. 
- Op 19 december wordt Joseph Gitmans, voorheen kapelaan te Ospel, 
geïnstalleerd als pastoor van Ittervoort. 
 
1906 
- In de St. Sebastianuskapel van Laar wordt een H. Kruisweg plechtig 
ingezegend. 
- In plaats van H.D.J. Wouters, die benoemd is tot pastoor-deken van Gennep, 
wordt tot pastoor van Meijel benoemd J.J.H. Op Hey, pastoor van Ohé en 
Laak. 
- Het kruis op de kerktoren wordt ingekort tot ca. tien meter, omdat het te 
lange kruis door roest is aangetast en reeds ca. 60 cm uit het lood staat. 
- Op 24 december overlijdt J.Th.S. Smidts, pastoor te Grathem. 
 
1907 
- Op 29 januari wordt Henricus Munnecom, tot dan toe rector van de St. 
Nicolaaskerk te Venlo, geïnstalleerd als pastoor van Grathem. 
- In het Sacramentskoor worden zes nieuwe geschilderde vensters 
aangebracht in gebrand glas. De vensterramen waren in het verleden 
dichtgemetseld. Verder wordt het bovenstuk van het Sacramentsaltaar 
afgebroken. De vensters zijn vervaardigd door de Gebr. Den Rooyen te 
Roermond. 
 
1908 
- Het bovenstuk van het altaar van O.L. Vrouw wordt afgebroken, de 
dichtgemetselde venstersramen in het O.L. Vrouwekoor worden 
opengemaakt en er worden zes ramen van gebrand glas geplaatst, 
vervaardigd door de Gebr. Den Rooyen te Roermond. 
- Het atelier van Camille Esser vervaardigt voor de kerk een nieuwe ciborie. 
 
 
1909 
- In de kerk wordt een geschilderd kerkraam aangebracht, voorstellende O.L. 
Vrouw van Lourdes. 
- Het kerkhof wordt vergroot en om de uitbreiding wordt een muur geplaatst. 
De inzegening van het nieuwe gedeelte heeft plaats op 22 september. 
 
1910 
 
Op 27 september overlijdt pastoor-deken Kerbosch. Op 8 november wordt 
zijn opvolger Eduardus Hubertus Haenen geïnstalleerd, voorheen pastoor te 
Houthem. 
 
 
 



1911 
- Op 13 februari wordt Joseph Gitmans, voorheen pastoor te Ittervoort, 
geïnstalleerd als pastoor te Baexem ter vervanging van Luc. Röselaers, die 
naar Hoensbroek is verplaatst. Op 20 februari wordt in Ittervoort 
geïnstalleerd Franciscus van Eygen, voorheen rector te Sibbe-IJzeren. 
- Met ingang van 1 april wordt wegens gebrek aan voldoende abonnees 
gestaakt met de uitgaaf van het’’Klokje van St. Martinus’, waarmee deken 
Kerboscch vier jaar geleden was gestart. 
 
1912 
- Op 17 januari wordt het nieuwe kerkhof te Ell gewijd. 
- Op 10 maart wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk te Ell. 
- Op 11 juni tijdens het luiden scheurt de grote klok uit 1692, wegende 1745 
kilo. Omdat hergieting noodzakelijk was, wordt zij op 28 augustus naar de Fa. 
Michaux in Leuven gebracht. Op 16 oktober wordt zij hergoten en op 25 
november komt zij weer in Weert aan, nu 1766 kilo wegende. Op 1 december 
wordt zij gewijd. De gehele operatie heeft 2019,50 frank gekost. 
- Op 15 december wordt Joh. Petrus Antonius Cremers, voorheen kapelaan te 
Sevenum, geïnstalleerd als pastoor van Grathem. 
 
1913 
- In juni worden zes kandelaars van geslagen ijzer aangeschaft, die dienst 
zullen doen rond de baar. 
- In augustus worden de heiligenbeelden op het koor geplaatst, gewassen en 
opnieuw geverfd. 
 
1914 
Pastoor Cremers van Grathem overlijdt op 27 maart, waarna op 2 juni 
Clemens van ter Velden, voorheen pastoor te Nunhem, tot pastoor van 
Grathem wordt geïnstalleerd. 
 
1915 
- Op 1 april wordt het luiden der klokken door buren definitief afgeschaft en 
zal het luiden in het vervolg geschieden door vast aangestelde luiders. Voor 
het luiden bij gelegenheid van een begrafenis zal door de familie 2 gulden 
worden betaald, waarvan ƒ 1,50 voor de vijf luiders en ƒ 0,50 voor de kerk. 
Het doodluiden voor kerk- en armenlijken geschiedt voor rekening van het 
burgerlijk armbestuur. 
- Op 18 mei vindt de aanbesteding plaats van het patronaatsgebouw voor 
jongens. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver, Hub. Teunissen te 
Weert, voor ƒ 7.985,--. 
- Op 16 juli wordt gestart met de aanleg van de centrale verwarming. Bij het 
graven van de kelder naast de sacristie is een massa doodsbeenderen voor de 
dag gekomen, karren vol, die daar ter plaatse opgeslagen liggen. Zij worden 
in een kuil op het kerkhof aan de Molenpoort geborgen, terwijl een deel van 



de aarde over het kerkhof verspreid wordt. Boven de kelder wordt een 
bergplaats gebouwd. 
- Op 28 november wordt het nieuw gebouwde Jongenspatronaat plechtig 
geopend. Bij de opening zijn er 40 leerlingen. 
- In de loop van het jaar is men begonnen de kerkramen, die alle 1.80 m te 
kort zijn, te verlengen. 
 
1916 
- Op 28 maart wordt een plechtige zielendienst gehouden voor Victor de 
Stuers. Zijn dochter schenkt bij die gelegenheid een geschilderd kerkraam, 
ontworpen door Dr. Cuypers, dat in juli 1917 wordt geplaatst. 
- In oktober worden het hoofdaltaar en de beide sacristieën opnieuw 
geschilderd. 
- In oktober wordt ook de kapelanie in de Schoolstraat weer in goede staat 
gebracht. Deze kapelanie was sinds lange jaren het woonhuis van de oudste 
kapelaan, die het gratis bewoonde en alle onkosten van reparaties moest 
betalen. In het vooruitzicht van een pastoorsbenoeming bleven zij meestal in 
gebreke om de nodige herstellingen te laten verrichten, waardoor het huis in 
een slechte staat kwam te verkeren. In de loop der jaren zijn de reparaties 
verricht door de kerk en moest de bewoner jaarlijks de rente van het geleende 
kapitaal aan de kerk betalen. 
In de laatste jaren was wederom verwaarlozing opgetreden en om herhaling 
te voorkomen is nu bepaald dat de kapelanie uitsluitend eigendom is der kerk 
en op één lijn staat met de andere huizen die de kerk bezit, en dat zij alleen, 
en niet meer de oudste kapelaan, de beschikking en het beheer ervan bezit. 
Alle rechten die de oudste kapelaan eerijds kon doen gelden, zijn vervallen. 
Om hem enigszins schadeloos te stellen wordt hem jaarlijks als geestelijke 
koster de som van ƒ 100,-- door de kerk uitbetaald. 
Thans wordt de kapelanie bewoond door de jongste kapelaan die een 
jaarlijkse huur van ƒ 150,-- betaalt. 
- Op 29 november wordt het nieuwe kerkhof van Stramproy plechtig 
ingewijd. 
 
1917 
- Op 1 januari wordt een gong aangeschaft. 
- In augustus/september heeft de eerste werkliedenretraite plaats onder 
leiding van een Redemptorist. Er zijn twee mannenretraites met 209 
deelnemers en twee vrouwenretraites met ca. 232 deelneemsters. 
- Op 4 november wordt tot pastoor van Stramproy geïnstalleerd H. 
Greymans, laatstelijk kapelaan te Gennep, ter vervanging van Fr. Eyckheuvels 
die wegens zijn gevorderde leeftijd ontslag heeft genomen. 
- Op 29 augustus geeft de bisschop op verzoek opdracht één nieuwe parochie 
op te richten, omvattende Altweert, Keent en Moesel. Op 22 november wordt 
een vergadering gehouden met de kapelmeesters van die gehuchten en de 
voornaamste bewoners. De meeste aanwezigen zijn voorstander van het plan 



en de nieuwe parochie zou komen op Keent, omdat daar de school voor de 
drie gehuchten was gelegen. 
 
1918 
- Op 20 januari vindt in de school op Keent een nieuwe vergadering plaats, 
waar 150 personen aanwezig zijn. 
- Op 3 februari wordt Jean Gerits, wonende aan de Molenpoort, tot 
doodgraver benoemd. 
- Op 25 februari wordt huis ‘De Beurs’, gelegen naast het stadhuis, door J. 
Mennen voor ƒ 13.500,-- verkocht aan de Geldersche Credietvereeniging. 
- Op 18 september vindt de aanbesteding plaats van de uitbreiding van het 
R.K. Jongenspatronaat St. Aloysius, waarvan het aantal jongelingen gestegen 
is tot 150. Het werk wordt gegund aan de laagste inschrijver, Hendrik 
Weegels, voor de som van ƒ 7.622,--. 
- Op 17 december wordt Van den Schoor geïnstalleerd als pastoor van 
Neeritter ter vervanging van Körner die wegens gevorderde leeftijd ontslag 
heeft genomen. 
 
1919 
- In maart wordt in Weert een H. Missie gehouden. 
- Op 24 mei begint men met het leggen van nieuwe vloeren in de kamers van 
de pastorie. 
- Op 3 oktober overlijdt Joh. Ophey, pastoor te Meijel. Op 14 december wordt 
als opvolger geïnstalleerd Gerard Munnecom, voorheen pastoor te Ell. Op 21 
december wordt Johannes Scheijven, kapelaan te Weert, geïnstalleerd als 
pastoor van Ell. 
 
1920 
- In de gang van de pastorie wordt een nieuwe marmeren vloer gelegd. 
- Op 15 mei heeft de opening plaats van de hernieuwde Missie. 
- Op 13 juli oordelen vertegenwoordigers van Monumentenzorg dat het 
Byzantijnse hoofdkoor niet in de oude gotische stijl hersteld mag worden, 
omdat het een waar meesterwerk is. De gele kleur in de kerk wordt 
afgekeurd. Wordt de kerk niet beschilderd, dat moet ze helemaal wit gekalkt 
worden. De pilaren en kapitelen moeten van het pleisterwerk ontdaan en in 
de natuurlijke steen hersteld worden. 
- Op 15 juni wordt pastoor-deken Haenen benoemd tot kanunnik van het 
kathedraal kapittel. 
 
1921 
- Op 6 juni wordt gestart met het ontdoen van de pilaren van de kalklaag, die 
in 1849 was aangebracht. Op 21 september is het werk klaar. 
- Op 7 juli wordt begonnen met de aanleg van elektrisch licht in de pastorie, 
die ook een nieuwe voordeur krijgt. 
- Op 28 augustus vinden op het Julianaplein de onthulling en intronisatie van 
het door Falize vervaardigde H. Hartbeeld plaats. 



- Op 21 september wordt Jean de Fauwe, rector in Tungelroy, tot pastoor van 
Leveroy benoemd ter vervanging van Lambertus Bongers, die ontslag 
genomen heeft. 
 
1922 
Op 15 juni wordt de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk van Stramproy. 
 
1923 
- Op 22 juli overlijdt pastoor Cl. van ter Velden van Grathem, waarna op 14 
oktober Jaspers, voorheen kapelaan te Horst, als zijn opvolger wordt 
geïnstalleerd. 
- In de maanden juli en augustus wordt de gehele kerk gewit. 
- Terzelfdertijd worden de beelden van de twaalf apostelen onder handen 
genomen en van hun verflaag ontdaan. 
- In september wordt een relikwieënkastje gekocht. 
 
1924 
- De kerkdeur  wordt gerestaureerd. 
- In het jaar 1906 was de toren, die aanvankelijk  107 meter hoog was, zeven 
meter ingekort, omdat het gevaar bestond dat het 17,80 meter hoge kruis naar 
beneden zou storten. In 1924 vreest men eenzelfde gevaar. Architect Jos 
Cuypers deelt na inspectie van de toren mede dat deze vrees ongegrond is. Er 
moeten alleen enkele onderhoudswerkzaamheden worden verricht. 
- Het idee op Keent een nieuwe kerk te bouwen, laat men varen. Men geeft de 
voorkeur aan een plaats in de heide. Op 19 september besluit de 
gemeenteraad voor de bouw van een noodkerk op Altweert het op de 
Vogelsbleek geborgen hout af te staan, en gedurende tien jaar een jaarlijkse 
toelage van ƒ 800,-- te verlenen aan de pastoor of rector van de parochie. Op 
22 september wordt de bouw van de kerk aangenomen door Hubert Adriaens 
voor de som van ƒ 6.260,--. 
 
1925 
- Op 24 februari wordt de noodkerk op Altweerterheide plechtig ingezegend. 
Kapelaan Frantzen wordt op 26 maart tot rector benoemd. 
- In april is Henri Greymans, pastoor van Stramproy, benoemd tot pastoor 
van Venray. In zijn plaats wordt benoemd Henri Bloemen, rector te Merselo. 
- Op 5 juni worden drie beelden in de kerk van Altweerterheide ingezegend. 
- Op 5 juli wordt de grote klok op Swartbroek gewijd. 
- Op 21 juli wordt de kerk van Leveroy geconsacreerd. 
- Op 15 augustus wordt de nieuwe kerk van Swartbroek ingezegend. 
- Op 22 augustus vindt de inzegening plaats van de kapel van de broeders. 
 
1926 
- Op 9 januari worden voor het eerst de twee kandelabers getoond die door de 
familie Dor geschonken zijn. Ze staan aan weerszijden van het hoogaltaar. 



- In de loop van het jaar worden de schilderijen ‘De aanbidding des herders’, 
‘De verrijzenis van Christus’en ‘Christus aan het kruis’door Grips te Vught 
gerestaureerd. 
- In september levert Lips een tabernakelkast met een gewicht van ca. 700 kilo. 
- Met ingang van 1 oktober is op verzoek van de kapelaans een nieuwe 
regeling getroffen omtrent het begraven der doden. Tot dusver was het de 
gewoonte dat de geestelijken de lijkstoet alleen naar het kerkhof vergezelden 
bij kerklijken 1e, 2e of 3e klas, en niet bij ‘burgerlijken’. Voortaan zal ook bij 
alle burgerlijken één priester aanwezig zijn, de hebdomadarius, die de 
slotgebeden op het kerkhof zal verrichten, ook bij armenlijken. 
 
1927 
- Op 30 januari wordt het nieuwe kerkhof op Swartbroek ingezegend. 
- In 1912 was op Moesel een gebouwtje, gediend hebbende als centrifuge 
maar als zodanig opgeheven met de bouw van de melkfabriek aan de 
Maaspoort, tot kapelletje ingericht ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes. 
Ondanks bezwaren van de bisschop besluit de kapelmeester Jean Beelen nu 
tot de bouw van een nieuwe kapel, die op 11 september wordt ingezegend. 
 
1928 
Het kerkbestuur besluit op verzoek van de bisschop tot stichting van een 
school op Altweerterheide en het ondernemen van stappen tot omzetting van 
de bestaande openbare scholen in bijzondere scholen. 
 
1929 
- Ter herdenking van deze omzetting worden op 24 april in de tuintjes naast 
de kerk twee beukenboompjes geplaatst [zijn afgestorven en verwijderd]. 
- Eveneens op 24 april wordt de prachtig bewerkte steen, voorstellende het 
wapen van de graaf van Horne, die tot dusver aan de ingang der sacristie had 
gelegen, overgebracht naar een der tuintjes naast de toren. 
- In mei wordt een H. Missie gehouden door de paters Redemptoristen. Bij die 
gelegenheid wordt het gerestaureerde beeld van Maria in het nieuwe altaartje 
van O.L. Vrouw geplaatst. 
- In september wordt het Missiekruis, dat zich aan de St. Rumolduskapel 
bevond, overgebracht naar de St. Martinuskerk om te voorkomen dat het nog 
verder aan alle weersgesteldheden blootgesteld zal worden. Een 
protestschrijven van buurtbewoners aan de bisschop levert geen resultaat op. 
- In augustus/september worden beide sacristieën opnieuw geverfd en 
worden in de sacristieën, gang enz. elektrische leidingen aangelegd. 
- Op 20 oktober wordt te Heythuysen C.J. Rooymans, voorheen pastoor te 
Schinveld, als pastoor geïnstalleerd ter vervanging van S. van Crugten die 
wegens ziekte ontslag had genomen. 
- Op 20 november wordt de ‘waterleiding’ingezegend. 
 
 
 



1930 
- Op 31 januari verleent ‘Rome’verlof voor de opname van een kapitaal van ƒ 
150.000,-- voor de bouw van het nieuwe gesticht. 
- Op 23 maart wordt G. Nelissen, voorheen rector te Tungelroy, tot pastoor 
van Neeritter geïnstalleerd als opvolger van Mathias Heymans die op 29 
januari is overleden. 
- In maart is J.E.C. Pont, voorheen kapelaan te Venlo, tot rector van Tungelroy 
benoemd. 
- Op 22 mei vindt de inzegening plaats van de nieuwe bewaarschool van de 
zusters Ursulinen. 
- Op 7 juni wordt de nieuwe huishoudschool van de zusters Ursulinen 
ingezegend. 
- Op 9 juni heeft te Weert voor de derde maal de Limburgse Katholiekendag 
plaats. 
- Met ingang van 1 oktober wordt ontslag verleend aan pastoor-deken 
Haenen, die 80 jaar oud is. Op 26 oktober wordt zijn opvolger Souren 
geïnstalleerd. 
- Op 28 oktober vindt de installatie plaats van P. Adams tot pastoor van Ospel 
ter opvolging van H. Caris, die ontslag had genomen. 
- In november heeft de installatie plaats van J. Raven als pastoor van 
Ittervoort. 
- Op 11 november worden alle scholen die voorheen openbaar zijn geweest, 
plechtig ingewijd. Op verzoek van de bisschop is een St. Canisius-Comité 
opgericht ter behartiging van de belangen van het bijzonder onderwijs. 
- In december overlijdt pastoor Nelissen van Neeritter. Zijn opvolger Kallen 
wordt geïnstalleerd op 6 januari 1931. 
 
1931 
- W. Jak wordt aangesteld tot geneesheer-directeur van het nieuwe gasthuis. 
- De kapelaans behoeven geen huur meer te betalen voor hun woning, maar 
worden iets gekort op hun toelage. Ook wordt wijziging gebracht in de 
toelage van de koster. 
- De parochie bezit een patronaat, waarboven een ULO-school is gebouwd, 
annex de St. Jozefskapel en het St. Jozefsgebouw, vroeger bestemd voor de St. 
Jozefsgezellen. De financiële positie waarin de Patronaatscommissie verkeert, 
is treurig. De commissie heeft ook meerdere jaren niet vergaderd. Naast het 
jongenspatronaat bestaat er ook een meisjespatronaat onder leiding van de 
zusters Ursulinen, wat niet meer is dan een voortgezette bewaarschool. en 
zich dan ook niet mag verheugen op grote sympathie bij de schoolvrije jeugd. 
Er moet een andere richting ingeslagen worden, er moet een K.J.V. komen. 
- De parochie wordt in wijken verdeeld ten einde parochiebezoek te kunnen 
houden. 
- Voor de nieuw te vormen parochie wordt op Keent een terrein gekocht voor 
de bouw van een pastorie en noodkerk, en later de definitieve kerk. Een 
tweede terrein wordt later aangekocht om ingericht te worden als kerkhof. 



- Op 6 april wordt het nieuwe St. Jans Gasthuis ingezegend. Een gedeelte van 
de gebouwen van het oude gasthuis wordt aangekocht door het kerkbestuur 
voor de som van ƒ 25.000,-- en ƒ 5.000,--, te betalen in tien jaarlijkse termijnen. 
De naast het stadhuis gelegen kapelaanswoning wordt voor ƒ 12.000.-- aan de 
gemeente verkocht. De oude woning, in gebruik bij het St. Jans  Gasthuis en 
vroeger bewoond door de deken, zal worden ingericht als kapelaanswoning. 
Een ander gedeelte zal later nog als woning ingericht worden. 
Het overige gedeelte is bestemd voor de op te richten K.J.V. en voor andere 
doeleinden ten dienste van de parochie, o.a. twee woonhuizen aan de 
Hegstraat. Een gedeelte wordt verhuurd aan de St. Vincentiusvereniging voor 
ƒ 250,-- per jaar. 
- In de zomer wordt een gebouw aanbesteed dat bestemd is om later dienst te 
doen als patronaat, maar voorlopig dienst zal doen als hulpkerk voor de 
nieuwe parochie Altweert-Keent-Moesel. Architect is Van Groenendaal te 
Maastricht, aannemer Scheyven-Nijskens uit Nederweert voor de som van ƒ 
17.156,--. De bouw van de pastorie wordt voor ƒ 10.996,-- opgedragen aan de 
Gebr. Stribos te Weert. 
- In oktober overlijdt koster J. Lenaerts die meer dan 40 jaar dit ambt 
uitgeoefend heeft. In zijn plaats wordt P. Stultiens tot tijdelijk koster 
aangesteld. 
 
1932 
- Op 22 mei wordt de hulpkerk van de nieuwe parochie Altweert-Keent-
Moesel ingezegend. Enkele weken later heeft de installatie plaats van pastoor 
J. Frantzen. 
- Bij gelegenheid van een openbare verkoop van landerijen wordt aangekocht 
een perceel land voor een nieuw te bouwen school op Leuken. De oude was 
afgekeurd en zou nooit overgenomen worden. 
- Verkocht wordt het huis in de Langstraat dat tot heden als kapelaanswoning 
gediend heeft, voor de som van ƒ 10.000,--. In de Beekstraat moet nu de 
tweede kapelaanswoning ingericht worden. 
- Het oude weeshuis aan de Hegstraat wordt verbouwd en ingericht tot twee 
woningen. De ene woning zal aan de koster worden aangeboden als vrije 
woning en de andere kan verhuurd worden. Het andere gedeelte aan de 
Hegstraat is verbouwd tot noodschool, omdat de z.g. stadsschool in de 
Schoolstraat meer leerlingen heeft dan er ondergebracht kunnen worden. 
- In november valt bij een hevige storm een luik uit het bovengedeelte van de 
toren dat terechtkomt op het dak van het tegenoverliggende huis. Slechts 
enkele pannen moeten het ontgelden. Het verzoek om schadevergoeding 
heeft tot gevolg dat de kwestie van de eigendom van de toren wederom aan 
de orde wordt gesteld. 
- Tegen het einde van het jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van een 
hulpkerk en pastorie voor de parochie Boshoven-Hushoven-Vrakker. 
Uitgekozen is een terrein op Vrakker. Architect is Van Groenendaal uit 
Maastricht, aannemer Scheyven uit Nederweert voor de som van ƒ 18.150,--. 



- In de loop van het jaar wordt het rectoraat Swartbroek tot parochie verheven 
en L. Poels als pastoor geïnstalleerd. 
- In december neemt W. Linssen wegens ziekte ontslag als pastoor van 
Hunsel. Opvolger wordt Nijssen. 
- Aan het einde van het jaar wordt een begin gemaakt met de oprichting van 
de K.J.V. en is de benodigde lokaliteit hiervoor in het parochiehuis in orde 
gebracht. 
 
1933 
- Twee weken voor Pasen wordt begonnen met het restaureren der kerk, waar 
de mergel was aangetast. 
- Op 13 juni wordt de hulpkerk op Vrakker ingewijd. In juli wordt W. Gerris 
als pastoor geïnstalleerd. 
- In augustus wordt het rectoraat Tungelroy tot parochie verheven en wordt 
de dienstdoende rector Pont als pastoor geïnstalleerd. 
- De bisschop geeft opdracht om de oprichting van een afzonderlijke parochie 
te Altweerterheide voor te bereiden. 
 
1934 
- Langs de straatzijde van het kerkhof wordt een nieuwe muur gebouwd. 
- De conciërge van het patronaatsgebouw wordt ontslagen in de hoop 
daardoor minder slechte exploitatieresultaten te krijgen. 
- In oktober wordt J. Krijn geïnstalleerd als pastoor te Nederweert en A. 
Tummers als pastoor te Baexem, zulks ter vervanging van L. Veltmans en J. 
Gitmans die ontslag hadden gevraagd. 
- Opgericht wordt een Katholieke Middenstand, alsmede een Jonge R.K. 
Middenstand. 
- Als eerste rector van Altweerterheide wordt H. Schippers aangewezen. 
- Overeenstemming wordt bereikt over de afbakening van de grenzen tussen 
de parochie St. Jozef en het rectoraat van het H. Hart. 
- Het St. Jozefsgebouw wordt tegen het einde van het jaar verbouwd voor de 
som van ƒ 4.500,--. 
- Boven de biechtstoel van de deken wordt een uitbouw aangebracht om de 
herinnering te bewaren dat hier vroeger het zangkoor was geweest. Een trap 
achter de biechtstoel geeft toegang. 
 
1935 
- Jak wordt ontslagen als geneesheer-directeur-chirurg en in zijn plaats wordt 
A. Lohman aangesteld als geneesheer-directeur-internist en Van de Sandt als 
chirurg. 
- Besloten wordt tot opheffing van de z.g. noodschool aan de Hegstraat. Zij 
wordt zo genoemd omdat zij is ondergebracht in twee lokalen die tijdelijk als 
schoollokalen zijn ingericht. 
- Op 22 juli wordt ingezegend het gemeenschappelijke graf van de Franse 
vluchtelingen die hier in de oorlogsperiode gestorven zijn, 28 in getal, terwijl 



van elders op last van de Franse legatie nog 26 lijkkisten naar hier zijn 
vervoerd. 
- In de loop van het jaar wordt het St. Mathiaskapelletje aan de Maaspoort 
door de gemeente gesloopt. Voor zijn toestemming krijgt het kerkbestuur een 
bedrag van ƒ 300,-- dat kan worden bestemd voor de nieuwe parochie 
Maaspoort-Leuken-Moosdijk. 
- Het Maria-altaar wordt afgebouwd. Met de bouw van het altaar was men 
reeds in 1910 begonnen. 
- Op 10 november wordt het monument onthuld dat de Franse regering op 
het graf der vluchtelingen heeft laten plaatsen. 
- In de wintermaanden wordt het torengewelf gerestaureerd. Daarbij komt 
een oud opschrift met de namen van twee gestorvenen voor de dag. 
 
1936 
- Op 5 juli wordt de eerste steen gelegd van de kerk te Altweerterheide. 
- Op 20 juli wordt gestart met de uitwendige restauratie van de kerk. De 
kroonlijst van mergel moet grotendeels vernieuwd worden. Nog diverse 
andere gebreken komen voor de dag. 
- In oktober wordt de H. Missie gehouden. 
- Met het gemeentebestuur bestaat onenigheid over de verbouw van de 
afgekeurde school te Leuken, dan wel de bouw van een nieuwe school. In 
oktober wordt de bouw van een nieuwe school van gemeentewege 
aanbesteed. 
- Op 22 november wordt de nieuwe kerk te Altweerterheide ingezegend en 
op 6 december wordt de nieuwe klok gewijd. 
 
1937 
- In april wordt het terrein te Leuken vastgelegd dat bestemd is voor de 
school, de kerk en het kerkhof. Pas in september kan het terrein aangekocht 
worden. 
- Besloten wordt om de torenkoepel en spits met koper van 1 mm dikte te 
bedekken. 
- In september wordt kapelaan Stevens aangewezen als toekomstige pastoor 
van de parochie van de H. Mathias Leuken-Moosdijk. 
- Het oude schoolgebouw met woning te Leuken wordt door de St. 
Martinusparochie aangekocht. Na verbouwing zal de school als hulpkerk en 
de woning als voorlopige pastorie moeten dienen. 
- Het beeldje van O.L. Vrouw van Bijstand wordt verrijkt met een gouden 
kroontje. 
- In mei wordt de nieuwe school te Leuken in gebruik genomen, waarna met 
de verbouwing van de oude school wordt begonnen. De koopsom van school 
en woning is bepaald op ƒ 7.040,--. De verbouwing wordt aangenomen voor ƒ 
7.268,--. Daarbij komen nog de kosten van centrale verwarming en sanitair. 
- In het priesterkoor worden de oude koorbanken weggenomen en worden  
de twee oorspronkelijke doorgangen hersteld. 
 



1938 
- In januari wordt pastoor Frantzen van Keent overgeplaatst naar Geleen. Hij 
wordt opgevolgd door M. Boonen, voorheen kapelaan te Maastricht-Wyck. 
- In maart wordt Weert garnizoensstad. De benedenzaal van het 
St.Jozefsgebouw wordt ingericht als voorlopig R.K. Militair Tehuis. 
- In oktober wordt de nieuwe parochie St. Mathias te Leuken opgericht. 
 
1939 
 
- Het dekenaat Weert is dit jaar aangewezen voor een plechtige Mariahulde. 
Een nieuw Mariabeeld wordt ingezegend en in een nis geplaatst. 
- De klokluider vraagt en krijgt ontslag, waarna besloten wordt de klokken 
elektrisch te laten luiden. 
 
1940 
- Voor ƒ 10.750,-- wordt een huis met terrein aangekocht, te bestemmen tot 
R.K. Militair Tehuis. 
- In mei wordt de kerk door een granaat getroffen, die schade aanricht aan 
een gebrandschilderd raam. 
- De bisschop verleent toestemming om op zondag tijdelijk mis te lezen in de 
kapel op Laar. 
- In de kerk wordt een nieuwe c.v.-installatie aangelegd, waarvan de kosten 
op ƒ 3.160,-- worden geraamd, exclusief metselwerk en het verwijderen van 
de oude installatie. 
- In de nacht van 13 op 14 november om 05.46 uur waait tijdens een hevige 
storm de torenspits om. Eén der vier pinakels en een gedeelte der balustrade 
worden meegesleurd. Het pinakel valt door het gewelf en veroorzaakt een gat 
in de vloer van de kerk. Een gedeelte van de spits valt op hotel De Vesper dat 
nagenoeg geheel wordt verwoest. De wijzerplaat van het torenuurwerk ligt 
op het verwoeste dak van het hotel. Eén hotelgast raakt gewond. In verband 
met de ravage in de kerk worden de missen gelezen in de St. Jozefskapel en in 
de kapel van het St. Jans Gasthuis. Ook in het Bisschoppelijk College en bij de 
paters van de H. Geest worden missen ingelast. Met de eigenaar van De 
Vesper ontstaat onenigheid over de te betalen schadevergoeding. 
 
1941 
- Op 1 april wordt Houet uit Aarle-Rixtel tot organist aangesteld. 
- Op 1 juni wordt de hulpkerk van de nieuwe parochie Nederweert-Eind 
ingewijd en wordt de nieuwe pastoor J. Brand geïnstalleerd. 
- Vanuit Valkenburg komen enkele paters Oblaten met studenten in Weert. Zij 
betrekken enkele kamers in het parochiehuis en de kapel van het oude 
gasthuis. Later komen nog  andere studenten naar Weert, die onderdak 
vinden bij burgers, bij de paters Franciscanen en bij de paters van de H. Geest. 
- De minister van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming wijst het 
verzoek om subsidie voor de restauratie der kerk af. Vervolgens wordt de 



restauratie van het beschadigde gewelf voor eigen rekening (ƒ 3.600,--) 
uitgevoerd. 
- Een arbitragecommissie bepaalt de aan de eigenaar van De Vesper te betalen 
schadevergoeding op ƒ 7.484,--. 
- Op de toren wordt een afdeling van de luchtwacht geplaatst. 
- Als gevolg van wateroverlast raakt het orgel onbruikbaar, waarna een nieuw 
orgel bij de Fa. Vermeulen wordt besteld. 
 
1942 
- In de vastentijd wordt een parochiale retraite gehouden. 
- In de nacht van Hemelvaartsdag wordt het H. Hartbeeld bespot door een 
hoed op het hoofd te plaatsen en een wijnglas aan de hand te binden. In de 
vroege morgen is dit reeds verwijderd. 
Op 20 juni wordt door officieren van het Duitse leger een hand van het H. 
Hartbeeld afgeslagen. De volgende morgen worden rond het beeld bloemen 
gelegd die op dinsdag op bevel van de Duitsers verwijderd worden. Op 
woensdag bieden de Duitsers aan het beeld te herstellen hetgeen geweigerd 
wordt. Ook betaling door de Duitsers voor het herstel wordt geweigerd. Ten 
slotte betaalt de gemeente de onkosten. 
 
1943 
Opgericht wordt een school voor v.g.l.o. (7de en 8ste leerjaar). Deze wordt 
tijdelijk ondergebracht in het voormalige oude mannenhuis aan de Hegstraat. 
 
1944 
- In mei wordt de parochie van de H.H. Hiëronymus en Antonius te Laar 
opgericht. Tot pastoor wordt aangesteld L. Obers, aalmoezenier van sociale 
werken in Weert. Als hulpkerk wordt de bestaande kapel ingericht, die iets 
wordt vergroot. 
- Aan het einde van het jaar wordt de kerk nog enkele malen licht geraakt 
door granaten. 
- In december sterft P. Adams, pastoor te Ospel. Kapelaan H. Kellenaers uit 
Weert wordt aangesteld als deservitor. 
 
1945 
- In februari sterft pastoor H. Kallen van Neeritter. Het ambt wordt voorlopig 
waargenomen door een pater Kruisheer. 
- [Op last van de Duitsers zijn tijdens de oorlog drie klokken uit de kerk 
weggehaald, twee uit de toren en één uit het torentje boven het 
Sacramentsaltaar. De laatste wordt na de bevrijding terugbezorgd. De klepel 
is verdwenen. De twee grote klokken waren beschermde klokken.] 
 
1946 
- In mei wordt een stenen O.L.V.-beeldje geplaatst dat is vervaardigd naar het 
oude vermolmde houten beeldje dat vroeger buiten de kerk vereerd werd. 



- In november wordt een school voor b.l.o. opgericht en voorlopig 
ondergebracht in de lokalen van het parochiehuis en het St. 
Vincentiusgebouw in de Beekstraat. 
 
1947 
Besloten wordt tot oprichting van een nieuwe parochie in het z.g. Tuindorp. 
De parochie zal toegewijd worden aan O.L.V. van Fatima. 
 
1948 
Per 1 januari 1949 wordt pastoor-deken Souren op zijn verzoek ontslag 
verleend. 
 
 
Liber memorialis (1949 – 1956) 
 
1949 
- Op 14 januari wordt A.M.L. Omloo, pastoor te Venlo, benoemd tot pastoor-
deken in Weert. De installatie vindt plaats op 22 februari. 
- Op 21 februari wordt de noodkerk in de nieuwe parochie O.L.V. van Fatima 
ingezegend. 
- Op 9 maart wordt het college van collectanten opgericht om meer 
systematisch te collecteren. 
- Op 16 maart vindt de oprichting plaats van het Marialegioen dat tot doel 
heeft de verzorging van de geestelijk noodlijdenden. 
- Er wordt een kartotheek aangelegd van de gehele R.K. bevolking. Op 1 
augustus is de kartotheek van de St. Martinusparochie gereed (ca. 7000 zielen 
en 1600 gezinnen). 
- Op 10 april wordt de nieuwe kerk te Laar ingezegend. 
- Op 12 april vindt te Swartbroek de consecratie van twee nieuwe klokken 
plaats. 
- Op 1 mei is de eerste steenlegging van de nieuwe parochiekerk te Baexem. 
- Op 16 en 17 juli trekt de ‘Wemi’, de Weerter missietentoonstelling, ca. 10000 
(20000) bezoekers. In de St. Martinusparochie wordt een Missie-Thuisfront 
opgericht. 
- Op 31 juli wordt de nieuwe klok te Boshoven ingezegend. 
- Op 8 september wordt de nieuwe klok van de parochie van St. Nicolaas te 
Heythuysen geconsacreerd. 
- In september/oktober vindt de oprichting plaats van de Congregatie voor 
moeders (496 moeders worden lid). 
- Op 2 oktober wordt de klok te Ittervoort geconsacreerd. 
- Op 16 oktober vindt de z.g. verschijning van Maria langs de Maaseikerweg 
plaats. 
- Eind 1949 worden de twee voortuintjes naast de toren geplaveid. Er worden 
twee zij-ingangen gerealiseerd en het oxaal wordt vergroot. De wijzerplaten 
op de toren worden van verlichting voorzien en de sacristie is opgeknapt. 



Twee nieuwe klokken worden op 18 december geconsacreerd (de ene weegt 
3090 kg, de andere 800 kg). Er hangen nu vier klokken. 
 
1950 
- Door de gezamenlijke standsorganisaties wordt een sociaal-charitatief 
centrum opgericht. Doel is overkoepeling en samenbundeling van alle 
instanties, werkzaam op sociaal-charitatief en hygiënisch gebied. 
- Uit het verslag van het Marialegioen blijkt dat in het eerste jaar 36 personen 
worden teruggevoerd in de Kerk. 
- De gemeenteraad besluit ƒ 150.000,-- beschikbaar te stellen voor het herstel 
van de toren. 
- Op 28 mei vindt een grote omgang plaats met het beeld van O.L. Vrouw. Ca. 
6000 mensen trekken mee. 
- Op 15 juli besluit het kerkbestuur een prijsvraag uit te schrijven voor de 
opbouw van de toren. De R.K. Architectenvereniging wordt daarvoor 
benaderd. Vijf inschrijvingen zullen met een geldprijs beloond worden. 
- In oktober wordt een grote H. Missie gehouden, tijdens welke 9453 
volwassenen hebben gebiecht. 
 
1951 
- In september verdwijnt de Eduardusschool. In het gebouw komt nu de 
mulo-school. Alle kinderen van de St. Martinusparochie gaan nu naar de 
broedersschool. De v.g.l.o.-school gaat naar de voormalige locatie van de 
mulo-school in de bovenlokalen van het gebouw aan de Wilhelminasingel. De 
St. Jozefskapel wordt gymnastieklokaal. De kosten van een en ander bedragen 
ca. ƒ 20.000,--. In 1952 vindt de inzegening plaats. 
Voor Jong Nederland komt er een blokhut achter het kerkhof (kosten ƒ 7.500,-
-). De verkenners krijgen nu lokalen in de Hegstraat waar voorheen de 
v.g.l.o.-school was gevestigd. 
- Op 30 september wordt pastoor Adams te Ell geïnstalleerd. 
- De eerste steenlegging vindt plaats van de nieuwe kerk te Haler-Uffelse. 
- In december wordt het kerkje, tevens school, op het woonwagenkamp 
ingezegend. Het woonwagenliefdewerk wordt heropgericht. 
 
1952 
- Op 23 februari wint architect Th. Verlaan de eerste prijs in de z.g. 
torenprijsvraag. 
- Het oude koetshuis in de achtertuin van de pastorie wordt afgebroken. 
Aldaar wordt een nieuwe kosterswoning gebouwd. 
 
1953 
-  Te Leuken vindt de installatie plaats van pastoor A. Thomassen. 
-  In Ell worden klokken en orgel geconsacreerd. 
-  Op 14 april vindt de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Fatimakerk. 
 
 



1954 
De bisschop verklaart de St. Martinuskerk tot Mariaheiligdom en 
bedevaartkerk, zodat aldaar tijdens het Mariale jaar aflaten verdiend kunnen 
worden. 
 
1955 
- Te Nederweert-Eind vindt de eerste steenlegging plaats van de St. 
Gerarduskerk. 
- Op de Biest wordt een rectoraat ingesteld. 
 
1956 
- De eerste steenlegging heeft plaats van de kerk te Leuken. 
- De nieuwe kerk te Boshoven wordt ingezegend. 
- Ook de nieuwe Deken Sourenschool voor b.l.o. wordt ingezegend. 
  


