
 1

De Kerkvisitatie van 5 juni 1755 in Meijel 
 

 Pastoor Peter van Straelen had zijn stukken prima in orde, toen heer Joannes Antonius 

de Robiano, Bisschop van Roermond, op 5 juni 1755 de parochiekerk van Meijel 

bezocht. 

  
   De in Heythuysen geboren Peter van Straelen werd in 1727 kapelaan in Meijel, de eerste in 

  de pas gestichte ‘Eeuwige Kapelanie van Meijel’. 

   Op 22 maart 1731 volgde hij op voordracht van Maria Louise Margaretha van Millendonk 

  vrouwe van Meijel en met advies van scholtis Carolus de Bellevaux, pastoor Tilman Spee 

  op. Hij bleef pastoor tot zijn dood op 12 februari 1764. De Meijelse parochianen hadden 

  na het zeer rommelige begin van de achttiende eeuw een echte herder nodig.  

   Naast de politieke rumoerigheden waarbij Meijel vanaf 1715 deel werd van het Oosten-

  rijks Overkwartier van Gelder en waarin het dorp na eeuwen strijd een groot gebied aan de 

  oostkant aan Helden verloor, waren er de dorpse strubbelingen. Ruzies van de inwoners 

  met de vertegenwoordigers van de heer van Meijel, maar ook met de eigenzinnige en 

  opvliegende pastoor Spee. 

   Pastoor Van Straelen was volgens volgens pastoor Peter Cleevers (1827-1896) ‘een zeer 

  werkzaam en energiek man, waakzaam, waardig, een precies en capabel priester, een 

  goede opvoeder van kinderen en een rustig adviseur van de gemeente’.  

   Die woorden worden door geen enkel stukje archief tegengesproken. Er kwam rust in 

  Meijel, ondanks de vele problemen waarmee pastoor en parochianen te maken kregen. In 

  de eeuw van de armoede werd Meijel tussen 1737 en 1760 veelvuldig bezocht door  landlo-

  pers, bendes en gedeserteerde soldaten, die er onderdak zochten na hun vlucht uit Brabant 

  of Limburg. In 1747 overleed bijna een zesde deel van de bevolking aan buikloop of 

  dysenterie. Pastoor Peter van Straelen en schout Cristiaan Cornelis Frische (schout van 

  Meijel 1738-1760) lijken behoorlijk te hebben bijgedragen aan de rust en de onderne-

  mingszin onder de Meijelsen, als we afgaan op wat de schepenen hebben vastgelegd. 

   De nauwkeurigheid van pastoor Peter van Straelen is terug te zien in de vastlegging van 

  gegevens rond dopen, huwelijken en begrafenissen, maar ook in de financiële overzichten 

  van kerk, armen en Antoniusaltaar, in de beschrijving van de in 1760 geboren en gestorven 

  Siamese tweeling en in die van zijn in 1751 volledig gerenoveerde pastorie en in de 

  aanvragen voor huwelijksdispensaties. 

   In 1758 werd hij gekozen en benoemd als landdeken van landdekenaat Weert. 

    

 Voor het bezoek van de bisschop had pastoor Peter van Straelen alle verplichte bijlagen 

tijdig op schrift. 
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7a. Visitatieverslag van 5 juni 1755 
Uit: RHCL Maastricht, archief Oude Bisdom Roermond, dekenaat Weert, port.129, nr. 7 

 

V I S I T A T I O 

 

Parochialis Ecclesiae de Meyel facta 5 Junij 1755 

per Illmum ac Revmum D(omi)num 

Joannem Antonium Episcopum 

Ruraemundensem. 

 

D. Pastor Ecclesiae Parochialis resondeat 

adaequate in scriptis ad infraposita. 

 

Quis sit titulus hujus Ecclesiae ? 

 Sanctus Nicolaus Episcopus. 

Quis Patronus ? 

 Princeps de Croy Solre. 

Ad quem spectant decimae majores ? 

 Ad principem praefatum. 

Ad quem minores ? 

 Ad principem praefatum. 

Ad quem novalia ? 

 Ad principem praefatum. 

 

Cui incumbat reparatio Chori ? 

 

 Ecclesiae. 

Cui reparatio navis ? 

 Ecclesiae. 

Cui reparatio Appendicum ? 

 Ecclesiae. 

Cui reparatio Turris, Campanarum, Funium, 

Horologij &c ? 

 Reparatio Turris disputatur, campanarum  

 communitati, funium et horologij  

 ecclesiae. 

 

 

 

 

Utrum lampas ardeat diu noctuque ante 

Venerabile? 

 Non. 

An sit fundata ? 

 Non. 

 

Quot in ecclesia sint sedes confessionales ? 

 Tres recenter constructa. 

 

Ponatur hic nomen Pastori, et à quo tempore sit 

institutus ?  

 Petrus van Straelen, institutus 22 Martii  

 

 

 

K E R K V I S I T A T I E 

 

van de parochiekerk van Meijel, gedaan op 5 juni 

1755 door de zeer doorluchtige en 

zeereerwaarde heer Joannes Antonius (de 

Robiano), Bisschop van Roermond. 

 

Heer Pastoor van de parochiekerk antwoordde 

overeenkomstig het geschrevene op de 

onderstaande vragen. 

Wie is de patroon(heilige) van deze kerk ? 

 St.Nicolaas de Bisschop. 

Wie is de patroon / collatierechthouder ? 

 De prins(heer) de Croy Solre. 

Aan wie komen de grote tienden toe ? 

 Aan voornoemde prins. 

Aan wie de kleine tienden ? 

 Aan voornoemde prins. 

Aan wie de nieuwe tienden ? 

 Aan voornoemde prins. 

 

Wie moet opkomen voor het onderhoud van het 

(priester)koor ? 

 De kerk. 

Wie voor het onderhoud van het schip ?  

 De kerk. 

Wie voor het onderhoud van de bijbouw ?  

 De kerk. 

Wie voor het onderhoud van toren, klokken, 

klokkentouwen, uurwerk.enz.?  

Over wie het onderhoud van de toren moet 

betalen wordt nog gediscussieerd(getwist); 

het onderhoud van de klokken is voor 

rekening van de gemeente en dat van 

klokkentouwen en uurwerk is voor 

rekening van de kerk. 

 

Brandt er overdag en 's nachts een lamp/licht 

voor het Allerheiligste ? 

 Nee. 

Is er een (gods)lamp aangebracht ? 

 Nee. 

 

Hoeveel biechtstoelen zijn er in de kerk ? 

 Drie, onlangs aangebracht. 

 

Noteer hier de naam van de pastoor, en wanneer 

hij hier geplaatst is ? 

 Petrus van Straelen,en hij is in Meijel als  

 pastoor geïnstalleerd op 22 maart 1731. 

 

An pastor habeat specialia onera praeter illa quae 

omnibus Pastosunt communia ? 

 Non 

 Heeft de pastoor nog speciale taken buiten die 

welke gewoon zijn voor alle pastoors ? 

 Nee. 
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An habeat domum pastoralem cum horreo, horto 

&c et quis ad reparationem teneatur ? 

Habeo domum sed sub annua pensione, nam 

domus combusta restaurata fuit 300 

imperialibus et ad reparationem usque 

modo fui obligatus. 

 

 

Quot sint communicantes ? 

 425 

An omnes servaverint suum pascha ? 

 Ita. 

An sint haeretici in Parochia et quot ? 

 Non. 

An scandalosi ? 

 Non. 

A quo anno incipiant registra baptisatorum, 

conjugatorum, et mortuorum ? 

 Ab anno 1707. 

 

Quinam sint Aediles ecclesiae ? 

 Sebastianus Willem Gerats et Jacobus 

  Cuypers. 

Quinam Pauperum ? 

 Joannes van Callis et Leonardus Lennaers  

 jam mortuus. 

 

A quibus constituantur ?  

 a Pastore. 

Coram quibus reddantur illorum computus et quo 

tempore ? 

 

 Singulo quadriennio coram R.A. ac  

 Amplissimo D(omi)no Decano, Pastore et  

 duobus Scabinis. 

 

An sit specialis fundatio Catechismi ? 

 

 Non. 

 

An sint Confraternitates et quae ?  

 Sacratissimi Rosarij et Sancti Antonij. 

 

 

An habeant reditus, et cui usui impendantur ? 

 

Non habet reditus fraternitas Rosarij, bene tamen 

Sti. Antonij ex iis enim dantur annuè 

Ecclesiae 10 floreni, Pastori 9 et 2 

quadrantes pro anniversariis, Sacellano 80, 

Custodi 1 et 12 Str. et confraternitati 3 

solidi cum dimidio. 

 

 

Heeft hij een pastorie met tuin, schuur, enz.en 

wie moet er voor het onderhoud zorgen ? 

Ik heb een huis, maar met een jaarbetaling, want 

het verbrande / ingestorte huis moest 

gerestaureerd worden voor 300 pattacons 

en voor het onderhoud moet ik steeds zelf 

opkomen. 

 

Hoeveel communicanten zijn er ? 

 425 

Vervullen zij allen hun paasplicht ? 

 Ja. 

Zijn er ketters in de parochie en hoeveel ? 

 Nee. 

En aanstootgevers / schandemakers ? 

 Nee. 

Vanaf welk jaar beginnen de doop-, huwelijks- 

en overlijdensregisters ? 

 Vanaf 1707. 

 

Wie zijn de kerkmeesters ?  

 Sebastiaan Willem Gerats en Jacobus 

  Cuypers. 

Wie zijn de armenmeesters ? 

 Joannes van Callis en Leonardus 

  Lennaers, die echter pas gestorven is.(in  

 mei 1755 hw.) 

Door wie zijn zij aangesteld ? 

 Door de pastoor. 

In tegenwoordigheid van wie leggen zij 

verantwoording af van hun rekening en 

wanneer ? 

Eens in de vier jaar in tegenwoordigheid van de 

Zeereerwaarde en Zeeredelachtbare Heer 

Deken, van Pastoor en twee schepenen. 

 

Is er een bijzondere aktiviteit in het leven 

geroepen i.v.m. catechismusonderricht ? 

 Nee. 

 

Zijn er broederschappen en welke ? 

 Van de Allerheiligste Rozenkrans en van  

 de H.Antonius. 

 

Hebben zij inkomsten en voor welk doel worden 

die aangewend ? 

De Broederschap van de Rozenkrans heeft geen 

inkomsten; wel echter die van de 

H.Antonius, en daaruit worden jaarlijks 

betaald: aan de kerk 10 gulden, aan de 

pastoor 9 gulden en 2 'kwartjes' 

(kwartgulden) voor het lezen van 

jaargetijden, aan de kapelaan 80 gulden, 

aan de koster 1 gulden en 12 stuivers, en 

aan de broederschap 3½ schelling (= 28 

stuivers) 
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Quis sit custos et á quo constituatur ? 

 Petrus Nauwen et per praesentationem 

 scabinorum constituitur â Pastore. 

 

An habeat domum propriam, et cui incumbat 

illius reparatio ?  

 Non. 

 

Quis sit Ludimagister et à quo constitutus ? 

 D.Sacellanus et constituitur a Pastore et  

 

 

Quos habeat reditus ? 

 Reditus una includuntur in fundatione  

 sacellaniae. 

 

 

Quot et qaenam beneficia vel officia sint in 

ecclesia ? 

Duo beneficia sunt, nempe unum Beatae Mariae 

Virginis et Sanctae Annae pastoratui 

incorporatum, 

 

 alterum Sancti Antonij, ex quo pro 

maxima parte fundata est sacellaniae. 

 

 

 

An sint capellae sub parochia ? 

 Non nisi duae parvae, in quibus divina non 

 peraguntur. 

 

 

Ornamentorum et Paramentorum uti et sacrarii 

inventarium seu catalogum, signatum à  

 Custode vel aedilibus tradendum Illmo 

paratum habeat Pastor et apponat, an 

beneficiati vel officiantes non teneantur ad 

ornamenta et paramenta suorum respective 

altarium. 

 

 

 

Praeparet similiter catalogum anniversariorum 

designando nomina fundatorum, diem in 

quem incidunt, et capitale quo fundata 

sunt. 

 

 

Aediles ecclesiae paratam etiam habeant copiam 

registri reddituum ecclesiae. 

 

Item injungitur Aedilibus Pauperum. 

 

 

 

====================== 

 

Wie is de koster en door wie hij aangesteld ? 

 Peter Nauwen en hij is door de pastoor  

 aangesteld op voordracht van de 

 schepenen. 

Heeft hij een eigen huis en wie moet dan zorgen 

voor het onderhoud ? 

 Nee. 

 

Wie is de schoolmeester, door wie aangesteld ? 

 De Kapelaan en hij is aangesteld door de  

 pastoor en de gemeentebestuurders. 

 

Welke inkomsten heeft hij ? 

 Hij heeft inkomsten, opgenomen in zijn 

totale inkomen, volgens de stichtingsakte 

van de 'eeuwige' kapelanie. 

 

Hoeveel en welke beneficiën of officiën zijn er in 

de kerk ? 

Er zijn twee beneficiën, namelijk een van de 

Zalige Maagd Maria en van de H. Anna, 

dat gesticht is ten behoeve van (het 

inkomen van) de pastoor, 

 het andere van St.Antonius, uit welk voor 

het grootste deel de gelden komen ten 

behoeve van de stichting van de 'eeuwige' 

kapelanie. 

 

Zijn er nog andere kapellen in de parochie ? 

Nee, behalve twee kleine, waarin 'goddelijke 

zaken' niet aanwezig zijn. (geen 

monstrans of ciborie met hosties) 

 

Bij dit visitatie-bericht moet gevoegd worden een 

lijst van ornamenten en paramenten, 

evenals van de inhoud van het tabernakel, 

ondertekend door de koster of 

kerkmeesters, zodat aan de Bisschop 

duidelijk wordt wat de pastoor heeft of 

aanschaft, verdeeld naar beneficiën en 

officiën, zo die er zijn, en verdeeld naar 

diverse altaren. 

 

Er moet ook gereedgemaakt worden een 

overzicht van jaargetijden, met daarin de 

namen van de stichters, de dag waarop het 

jaargetijde valt en het bedrag waarmee het 

jaargetijde gesticht is. 

 

Ook moeten de kerkmeesters gereed hebben een 

register van inkomsten en uitgaven van de 

kerk. 

Hetzelfde wordt opgelegd aan de Armenmeesters 

 (Dit is gebeurd, evenals in 1722,h.w.) 

 

 

================= 
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D. Respondeat adaequate in scriptis ad 

infraposita. 

 

Apponat nomen suum et à quo tempore fuerit 

institutus ? 

 Henricus Mannay institutus septima Maij  

 1731. 

 

Quis hujus Patronus ?  

 R.A.D. Pastor et Scabini et Jurati. 

 

 

An habeat litteras fundationis ? 

 

 Habeat. 

 

Quaenam huic incumbant onera ?  

 Cura subsidiaria, diebus Dominicis et 

festivis celebrare et catechisare cum 

intentione pro communitate, diebus 

Dominicis, et in die commemorationis 

omnium fidelium defunctorum etiam 

intentionem tenere pro communitate, et 

tenere scholam. 

 

 

An personalis residentia. 

 Requiritur. 

 

An ipsius altare sit cosecratum ? 

 Est. 

 

An habeat ornamenta propria ? 

 Non tenetur habere. 

 

Quis ad illa teneatur ? 

 Ecclesia. 

 

Quot habeat reditus ? 

 Praeter propter defalcatis defalandis et 

  solvendis 215 flor. Rurdensis 

  

De kapelaan antwoordde overeenkomstig het 

geschrevene op onderstaande vragen. 

 

Schrijf zijn naam en wanneer hij hier aangesteld 

is ? 

 Henricus Mannay en hij is aangesteld op 

  7 mei 1731. 

 

Wie is zijn 'baas', wie stelde hem aan ?  

 Zeereerwaarde Heer Pastoor en Schepenen 

 en Gezworenen (dorpsbestuurders). 

 

Heeft hij de beschikking over de 

stichtingsbrieven (van de kapelanie) ? 

 Die heeft hij. 

 

Welke taken zijn hem opgedragen ? 

 De zorg om de pastoor te helpen, op zon- 

en feestdagen mislezen en onderrichten 

met aandacht voor de gemeenschap, op 

zondagen en de dag waarop alle overleden 

gelovigen worden herdacht (allerzielen, 2 

november hw.) een zeer grote aandacht 

hebben voor alle overledenen uit de 

gemeenschap en school houden. 

 

Heeft hij een eigen woning ? 

 Daar wordt naar gezocht. 

 

Is zijn altaar gewijd ? 

 Dat is gebeurd. 

 

Heeft hij eigen ornamenten ? 

 Die heeft hij niet in bezit. 

 

Wie zorgt er dan voor ? 

 De kerk. 

 

Welke inkomsten heeft hij ? 

 Als voorheen, met noodzakelijke 

kortingen en bijbetalingen, ongeveer 215 

gulden Roermondse koers. (per jaar) 

 

 

 

NB.1. Hoe de inkomsten van de kapelaan zijn opgebouwd is beschreven in 'Raeckende de Cappellanie, 

een verkenning', H. Willems 1981. Kapelaan Mannay bezat die stukken, voordat ze in 1778 

overgingen naar kapelaan van Cruchten, die ze ordende. 
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7b. Catalogus ornamentorum et paramentorum van 5 juni 1755 
 

Ecclesiae parochialis de Meyell, 5 juni 1755 

 

Liste der ornementen van de parochiale kercke van St. Nicolai in de vrijheerlijchijdt Meijel. 

 

13 coopere kandelaeren   13 koperen kandelaars 

1 Lampe     1 (gods)lamp 

1 wieroecksvat    1 wierookvat 

1 lanterne     1 lantaarn ('flambouw') 

4 ampullen met een lampet-schotel 4 ampullen met schotel voor 

vingerwassing 

 

2 schellen     2 schellen/altaarbellen 

1 vaen      1 vaan(del) 

 

4 missaelen     4 missalen 

1 antefonael     1 antifonenboek (beurtzangen) 

2 processionaelen    2 processieboeken 

2 rituaelen     2 ritualen (met gebeden bij  

        sacramenten) 

 

1 venerabel     1 monstrans 

1 bictijs     1 pixis 

 

3 H.Olie-bussen    3 busjes voor H.Oliën 

 

8 alben     8 albes 

3 rockelingen     3 koorhemden 

3 rockelingen voor de Coraelen  3 koorhemden voor koorzang 

(lof) 

8 corporaelen     8 corporalen/vierkante doekjes 

5 bursen     5 bursa's 

10 tveels     10 vela/ciboriekleedjes 

1 coorcap     1 koorkap 

6 handtdoecken    6 handdoeken (dwalen ?) 

1 communiekleed    1 communiekleed 

1 douzaine pulvercatoers   12 kelkdoekjes 

 

1 hemel     1 hemel 

1 wijwaeter vat    1 wijwatervat 

2 bonetten     2 bonnetten 

5 antepennia     5 voorhangsels / gordijnen 

 

10 cassuijfels     10 kazuifels 

2 cassuijfels voor diaeck ende subdiaeck 2 kazuifels voor diaken en 

subdiaken 

 

1 nieuw baer kleedt    1 nieuw kleed voor op de  

        doodskist 

1 oudt baer kleedt    1 oud kleed voor op de kist 

2 swarte mantels    2 zwarte mantels (jassen ?) 

 

Jan Nouwen   

  ad nihil horum tenentur beneficia 

  ita attestor P. van Straelen pastor. 
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7c. Anniversaria van de parochiale kerk St. Nicolaas 
 

NB.1  UIt RHCL Maastricht, 14.A002A, Oude Bisdom Roermond, dekenaat Weert, port. (oud) 

 77, Visitaties, Anniversaria in Ecclesia parociale de Meijell fundata  

 

NB.2.  De anniversaria of jaargetijden hierna bestaan uit door de pastoor te zingen of te lezen 

 heilige missen en/of gebeden met vaak vermelding van het aantal aan te steken kaarsen 

 voor zielenrust van genoemde overledene(n). 

  De stichting van zo’n jaargetijde geschiedde door storting/legaat van een voldoende 

 bedrag of een pakket in natura ineens of door toekenning van een jaarlijks te ontvangen 

 bedrag of hoeveelheid fijne tarwe. 

 

NB.3.  Het inkomen in geld van de pastoor uit jaargetijden ad 25 pattacons, 4 asses en 2 

 quadrantes (= 1204 stuivers en 2 oort of duit, buiten de vaten en malders fijne tarwe) kan 

 nagenoeg benaderd worden door bij de stipendia te rekenen met: 

  59 stuivers  stuiver 59 stuivers 

  596 asses  stuiver 596 stuivers 

  5 blamuizers  blamuizer ad 4 stuivers 20 stuivers 

  58,5 solides  schelling ad 6 stuivers 351 stuivers 

  8 florenes  gulden ad 20 stuivers 160 stuivers 

      totaal 1186 stuivers 

  Met deze waarden moet het jaarinkomen uit anniversaria voor de koster worden geraamd 

 op ongeveer 230 stuivers  

 

NB.4.  De maar beperkt aangeduide datering van de stichtingen ligt tussen 1480 en 1755; 

  Bij de benaming van munten moeten mogelijk de pattacon (48 stuivers), de ducaton en de 

 imperiaal gezien worden als waardes tussen 48 en 60 stuivers, d.w.z. tussen 2,5 en 3 

 gulden. 

 

1. in januario 
 22 Henricus Simons et Cunera uxoris legavit ecclesiae 25 florin: totidem altari B.M.V. pas. 

 cantabit sacrum et habebit 14 Strs et custos 2 blamas accendentur 2 cerei. 
   Jaargetijde 22 januari voor Henricus Simons en echtgenote Cunera 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gezongen H.Mis voor altaar van Zal. Maagd Maria, 2 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 2 blamuizer 

 26 Henrici Faes Elisabeth uxoris parentum et proleum dedit semel ecclesia 40 floren. past. 

 cantabit sacrum et habebit 14 asses et custos 4 asses accendentur 3 cerei. 
   Jaargetijde 26 januari voor Henricus Faes en echtgenote Elisabeth en kinderen 

   Kerk ontving 40 gulden 

   Gezongen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 2 stuiver 

 25 Die conversionis Sti Pauli Catharina van Hoef ecclesia recipiet duos floren.bb. et dabit 

 pastori 4 asses huic satisfit per petitionem precum. 
   Jaargetijde 25 januari (bekering St. Paulus) voor Catharina van Hoef 

   Kerk ontvangt jaarlijks 2 gulden brabants 

   Gebeden; pastoor 4 stuiver 

 24 Ao 1703 24 janrij obijt Petrus Janssen qui legavit ecclesiae semel 200 floren. pastor 

 cantabit sacrum en habebit ab ecclesia 2 solidos et custos dimidium, - item idem 

  legavit ecclesiae 80 floren. hollandicos pastor leget singulis annis 4 sacra in honorem 

 B.M.V. infra octava maxime principales et pastor pro una quaque missa habebit solidum et 

 medium et custos unum asses 
   Jaargetijde 24 januari voor Petrus Janssen (+ 24-01-1703) 

   Kerk ontving 200 gulden en 80 gulden hollands 

   Gezongen H.Mis en 4 gelezen H.Missen voor altaar van Zalige Maagd Maria; pastoor 2 schelling en 4 

  keer 1 schelling, koster 1 schelling en 4 keer 1 stuiver 

 24 Ao 1697 24 janrij obijt Maria Gordt Henderix etc. pastor leget sacrum et habebit ab 

 ecclesia tres blamuserios et custos 2 asses ponentur 3 cerei, dedit 50 floren. 
   Jaargetijde 24 januari voor Maria Gordt Henderi (+ 24-01-1697) 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 3 blamuizer, koster 2 stuiver 
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 31 Ultima janrij Henrica Jan Gorissen et pastor leget sacrum en habebit 2 solidos 
   Jaargetijde 31 januari voor Henrica Jan Gorissen 

   Kerk ontving ?? 

   Gelezen H.Mis; pastoor 2 schelling 

 .. In januario Nicolai Peters pastor cantabit sacrum et habebit 2 solidos. 
   Jaargetijde in januari voor Nicolaas Peters  

   Kerk ontving ?? 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling 

2. in februario 
 4 Godefridi Stevens Elisabetha uxoris et Godefridi filij et legavit ecclesia unum vas siliginis 

 et curato de Meijell ex suo agro sito in Callis duo vata siliginis mensura peels, custodi 5 

 asses accendentur 3 cerei, fiat missa cum cantu et vigiliae satisfiat fundationi quia 

 sufficiens est. 
   Jaargetijde 4 februari voor Godefridus Stevens en echtgenote Elisabeth en zoon Godefridus 

   Kerk ontvangt jaarlijks een vat tarwe, pastorie van Meijel 2 vaten (peelse maat) uit akker in Callis 

   H.Mis met zang en nachtwake, 3 kaarsen; koster 5 stuiver 

 5 Joannis van den Mortel Dijonisiae uxoris et Mariae filiae ponatur unus cereus pastor 

 habebit ab ecclesia 3 asses custos unum petantur praeces? 
   Jaargetijde 5 februari voor Joannes van den Mortel en echtgenote Dijonisia en dochter Maria 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden, 1 kaars; pastoor 2 stuiver, koster 3 stuiver 

 18 Leonardi Georgij et Leonardi Janssen van den Bosch catabitur missae et pastor habebit 

 unum assem et custos midium petantur praeces 
   Jaargetijde 18 februari voor Leonardus Georgi (Georgius of Gorissen?) en Leonardus Janssen van 

  den Bosch 

   Kerk ontving ? 

   Gezongen H.Mis, gebeden; pastoor 1 stuiver, koster 0,5 stuiver 

 .. In vigilia Matthia Cuen Stevens quae legavit curato de Meijell dua vata siliginis et unum 

 levandum ad obitum Stephani et post obitus Stephani mariti eius pastor habebit duo vata 

 mensura ruremundatis fundata sufficit oneri et sunt duo vata in totam 
   Jaargetijde 23 februari (vigilie van St Matthias) voor Coen Stevens 

   Pastorie ontvangt jaarlijks twee vaten tarwe en een te heffen tot zijn dood van Stephanus en na diens 

  dood van de partner  

   Dienst ?; pastoor 2 vaten roermondse maat 

 27 Henricus van der Scheuren Mechtildis uxoris et Elisabetha sororis et Godefridi van 

 Niuhuijsen pastor levabit unum vas siliginis ex domo et horto Guilielmi de Horreo 

 mensura peels et pro commemoratione dominicali fiat missa et petantur praeces 
   Jaargetijde 27 februari voor Henricus van der Scheuren en echtgenote Mechtildis en zus Elisabeth en 

  Godefridus van den Niuhuijsen 

   Pastorie ontvangt jaarlijks een vat tarwe uit huis en tuin van Guilielmus de Voorraadbeheerder peelse 

  maat 

   Gelezen H.Mis, gebeden 

 .. Dominica 6 post dmcum in albis Theodorici de Callis Heijlgundae uxoris et parentum 

 ecclesia recepit 25 floren. et dabit pastori 6 asses et custodi 3 accendentur 3 candelae fiat 

 missa 
   Jaargetijde op zesde zondag na Beloken Pasen (= zondag na Pasen) voor Theodorus van Callis en 

  echtgenote Heijlgunda en ouders 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 6 stuiver, koster 3 stuiver 

 6 Henrici Maessen en Joanna uxoris ecclesia recepit 13 floren. debit pastori 8 asses et 

 custodi unum ponatur unus cerius 
   Jaargetijde 6 februari voor Henricus Maessen en echtgenote Joanna 

   Kerk ontving 13 gulden 

   Dienst ?, 1 kaars; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 24 In festo Matthiae apostoli, Martini Jois Goswini et Hesa uxoris Leonardi filij Martini 

 ponantur 3 cerei pastor accipiet tres stuifers et custus unum petantur praeces, ecclesia 

 recepit 6 floren. bb 1603 satisfiet stipendio per commemorationem in missa et petitionem 

 praeces 
   Jaargetijde 24 februari voorMartinus Janssen Goswini en echtgenote Hesa en Leonardus zoon van 

  Martinus 

   Kerk ontving 6 gulden brabants,1603 stipendium voldaan 

   Gelezen H.Mis, gebeden, 3 kaarsen; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 14 Laurentij Dirix et Henrica uxoris ponantur duo cerei et pastor leget sacrum et habebit 8 

 asses et custos unum, ecclesia recepit 28 floren. actum 1652 die 14 febrij. 
   Jaargetijde 14 februari voor Laurens Dirix en echtgenote Henrica 
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   Kerk ontving 28 gulden, vastgelegd 14-02-1652 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 20 Ao 1741 20 febrij Petri Marten Gordts qui pro anniversario dedit ecclesiae 50 floren. 

 pastor leget sacrum et habebit ab ecclesia 12 asses et custos unum. 
   Jaargetijde 20 februari voorPeter Marten Gords 

   Kerk ontving 50 gulden, vastgelegd 20-02-1741 

   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 1 stuiver 

 20 Ao 1744 20 febrij Jacobi van den Steen et Mariae uxoris ecclesia recepit 50 floren. 

 cantabitur sacrum pastor habebit florenum et custos 4 asses 
   Jaargetijde 20 februari voorJacobus van den Steen en echtgenote Maria 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 1 gulden, koster 4 stuiver 

 26 Petri Smits Mariae uxoris parentum et prolium pastor cantabit sacrum et leget adhuc unum 

 pro ijsdem habebit 3 solidos 
   Jaargetijde 26 februari voor Petrus Smits en echtgenote Maria en ouders en kinderen 

   Kerk ontving ? 

   Gezongen en gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 3 schelling 

 28 Joanni Peters Ludgardis uxoris etc unum sacrum cantabitur et unum legitur ecclesia recepit 

 100 floren. pastor habebit 4 solidos et custos 5 asses. 
   Jaargetijde 28 februari voor Joannes Peters en echtgenote Ludgardis enz. 

   Kerk ontving 100 gulden 

   Gezongen en gelezen H.Mis; pastoor 4 schelling, koster 5 stuivers 

3. in martio 
 1 Joannis Peter Custers, pastor legit sacrum et nihil inde habebit, quia juxta decretum Illmi 

 Epi nummi imperti sunt in reaedifitationem pastoratus, satisfiat quia pastor inde habet 

 liberam et pulchram habitationem 
   Jaargetijde Joannes Peter Custers 

   Kerk ontving een onbekend bedrag 

   Gelezen H.Mis; pastoor niets omdat volgens besluit van de bisschop het geld besteed werd bij de 

  herbouw van de pastoorswoning, waardoor de pastoor een vrije en mooie woning heeft  

 3 Ao 1744 (martio) 3 Machtildis Jan Aerts cantabitur sacrum ecclesia recepit 50 floren. 

 pastor habebit florenum et custos 4 asses 
   Jaargetijde 3 maart voor Machtildis Jan Aerts 

   Kerk ontving 50 gulden, vastgelegd 03-03-1744 

   Gezongen H.Mis; pastoor 1 gulden, koster 4 stuiver 

 ? Maria Gordts van Callis et parentum eius dederunt amico 26 floren. pastor leget sacrum et 

 habebit solidum accendentur tres cerei 
   Jaargetijde in maart Maria Gordts van Callis en ouders 

   Kerk ontving 26 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling 

 ? Joanna Gillens et parentum fratrum et sororum dedit ecclesiae de Meijell 28 floren. pastor 

 leget sacrum et habebit solidum et custos assem ponantur 3 cerei 
   Jaargetijde in maart voorJoanna Gillens en ouders en broers en zussen 

   Kerk ontving 28 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling, koster 1 stuiver 

 11 Ao 1688 martio 11 Antonij Zelen uijt het Broeck et Henrica uxoris pastor leget sacrum et 

 habebit ab ecclesia soledum et custos assem ecclesia recepit 12 imperialen 3 cerei ponantur 
   Jaargetijde 11 maart voor Antonius Zelen uijt het Broeck en echtgenote Henrica 

   Kerk ontving 12 imperialen 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling, koster 1 stuiver 

 13 Maria Gerats pastor leget sacrum et habebit solidum et custos assem ecclesia recepit 35 

 floren. 
   Jaargetijde 13 maart voor Maria Gerats 

   Kerk ontving 35 gulden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 1 schelling, koster 1 stuiver 

 4 Amplissimi Dni Cancellarij quondam aulae Geldriensis Petri van den Bosch in vita sua 

 huijus pagi patronus cui merito istud suffragium praestatur pastor cantabit sacrum et 

 habebit ab ecclesia 12 asses et custos tres pro quo onere ecclesia recepit 20 floren. desen 

 12 Strs sijn op den pastorael register voor 15 Strs ergo moet gedaen worden en hijer niet 

 gerekent worden. 
   Jaargetijde 4 maart voor Petrus van den Bosch (1557-1614, kanselier van het Hof van Gelre in 

  Roermond 1610-1614), in zijn leven verdediger van deze parochie voor de rechtbank door zijn 

  ondersteunende invloed. (Hij zorgde er in 1611-1613 mede voor dat de grenzen tussen enerzijds Meijel 

  en anderzijds Nederweert en graafschap Horn ongewijzigd bleven, daarbij genoemd o.a. op 4 mei 

  1611 h.w.). 
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   Kerk ontving 20 gulden  

   Gezongen H.Mis; pastoor 12 stuiver (staan als 15 stuiver op register van inkomsten van pastoor, dus 

  hier niet te berekenen), koster 3 stuiver 

(febr.02).. Ao 1710 2 febrij obijt Maria Lendert Driessen, ao 11: viii obijt Lennaert Driessen eius 

 maritus qui dederint ecclesiae 34 floren. accendentur dua candelas pastor leget sacrum et 

 habebit ab ecclesia decem asses 
   Jaargetijde 2 februari voor Maria Lendert Driessen (+ 02-02-1710) en echtgenoot Lennaert Driessen 

  (+ 06-01-1711). 

   Kerk ontving 34 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 10 stuiver 

 11 Simonis Faes et Anna uxoris et proleum, ediles reciperunt 9 floren.bb 
   Jaargetijde 11 maart voor Simon Faes en echtgenote Anna en kinderen 

   Kerk (kerkmeesters) ontvingen 9 gulden brabants 

 11 Servaty Gevers Maria uxoris et proleum petantur praeces 
   Jaargetijde 11 maart voor Servaas Gevers en echtgenote Maria en kinderen. 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden 

 15 Henrici de Elsbroeck Elisabeth uxoris dedit unum vas siliginis cum dimidio super agrum 

 levandum van der Straeten super Donck quem modo possidet Joannes Gorissen 
   Jaargetijde 15 maart voor Henricus van Elsbroeck en echtgenote Elisabeth. 

   Kerk ontvangt jaarlijks anderhalf vat tarwe te heffen uit een akker van der Straeten op de Donck die in 

  bezit is van Joannes Gorissen 

   Dienst ? 

 6 Ao 1736 6 martij obijt Henricus Linssen van Bree dedit ecclesiae 4 imperiales fiat missa 

 cum cantu pastor habebit ab ecclesia 2 solidos en custus 4 asses 
   Jaargetijde 6 maart voor Henricus Linssen van Bree (+ 06-03-1736) 

   Kerk ontving 4 imperialen 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling, koster 4 stuiver 

 17 Ao 1690 17 martij obijt Willem Jan Willems, anniv. pro dicti Wilhelmi Henricae uxoris en 

 Mariae filiae pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 2 solides custus medium 

 ecclesia recepit 100 floren. 
   Jaargetijde 17 maart voor Willem Jan Willems (+ 17-03-1690) en echtgenote Henrica en dochter 

  Maria 

   Kerk ontving 100 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling, koster een halve schelling 

 18 Lamberti Goswini et Joannae uxoris Jois filij pastor recipiet 3 asses custos unum petantur 

 praeces 
   Jaargetijde 18 maart voor Lambertus Goswini en echtgenote Joanna. 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 20 Ao 1549 20 martij obijt Theodoricus de Choor domicellus 
   Jaargetijde 20 maart voor Theodoricus van Ghoor (+ 20-03-1549. Waarschijnlijk is hier bedoeld 

  Diederik van Millendonk, heer van Meijel door huwelijk met Agnes van Drakenfels; zijn sterfdag wordt 

  elders vermeld op 15-03-1549 h.w.). 

 .. Post dominicam passionis Arnoldi Gordts Godefridae uxoris proleum et parentum pastor 

 leget sacrum et habebit ab ecclesia 8 asses et custos unum accendentur tres cerei dederunt 

 25 floren. 
   Jaargetijde na de tweede zondag voor Pasen voor Arnoldus Gordts en echtgenote Godefrida en 

  kinderen en ouders 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8stuiver, koster 1 stuiver 

 20 Joannis Thomassen et Ludgardis uxoris Henrici filij et Elisabethae eius uxoris, Godefridi 

 filij et Peterken eius uxoris, Mariae filiae pastor cantabit sacrum et habebit 14 asses et 

 custos tres dederunt 50 floren. 3 cerei 
   Jaargetijde 20 maart voor Joannes Thomassen en echtgenote Ludgardis en zoon Henricus en diens 

  echtgenote Elisabeth en zoon Godefridus en diens echtgenote Peterken en dochter Maria 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 3 stuiver 

 22 Henrici Gorissen Sophiae uxoris et prolium accendentur tres candelae pastor recepiet tres 

 asses bb. et custos unum ecclesia recepit 10 floren.bb tempore reaedificationis ecclesiae ao 

 1529 
   Jaargetijde 22 maart voor Henricus Gorissen en echtgenote Sophia en kinderen 

   Kerk ontving 10 gulden brabants ten tijde van de wederopbouw van de kerk in 1529 (Volgens  

  Gewestkaart van Brabant 1536 van Jacob van Deventer had de Meijelse kerk toen geen torenspits)  

   Dienst, 3 kaarsen; pastoor 3 stuiver brabants, koster 1 stuiver 
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 16 Ao 1696 16 martij obijt Joannes Willems van den Heijtrack anniv. illius et Helena uxoris 

 et parentum pastor leget sacrum et habebit ab ecclesia 10 asses ponantur tres cerei ecclesia 

 recepit 50 floren. 
   Jaargetijde 16 maart voor Joannes Willems van den Heijtrack (+ 16-03-1696) en echtgenote Helena 

  en ouders 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 10 stuiver 

 0 Henricus Zelen Heijlwigis uxoris et proleum, ediles reciperunt 6 floren.bb pastor recipiet 

 dues blaneas et custos unam 3 cerei accendantur petantur praeces 
   Jaargetijde in maart voor Henricus Zelen en echtgenote Heijlwigis en kinderen 

   Kerk (kerkmeesters) ontvangt jaarlijks 6 gulden brabants 

   Dienst, gebeden, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 4 blaneas 

marto – aprilo  

 .. Mariae et Catharinae Houben ecclesia recepit 100 floren. pastor cantabit sacrum en habibit 

 2 solides et medium custos blamuserium 1747 
   Jaargetijde in maart of april voor Maria en Catharina Houben 

   Kerk ontving 100 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling, koster 3 stuiver 

 .. Feria 2da post dmcam in albis Guilielmae Michiels et parentum ecclesia recepit tres 

 arbores pro edificatione tabulatiis pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 12 asses et 

 custos duos 
   Jaargetijde tweede dag na Beloken Pasen voor Wilhelma Michiels en ouders 

   Kerk ontving 3 bomen voorde bouw van balkwerk/etagevloer 

   Gezongen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 2 stuiver 

4. in aprili 
 1 Jacobi van den Moesdijck Heijlgundae uxoris et prolium accendantur 3 cerei pastor 

 accipiet stief. cum dimidio et custos blaneam petantur praeces 
   Jaargetijde 4 april voor Jacobus van den Moesdijck en echtgenote Heijlgunda en kinderen 

   Kerk ontving X 

   Gebeden, 3 kaarsen; pastoor anderhalve stuiver(?), koster 1 blanea 

 17 Ao 1716 17 aprilis obijt Antonius Gordts adolesens huiius pagi in Germania in pago de 

 Wettringhen qui legavit ecclesiae de Meijell 200 floren.ruremundensis monetae, pro 

 quibus pastor singulis annis quinis cantabit sacrum scilicet in quinque anniversarijs SS 

 Petrij, et tenebit primam intentionem pro praedicto Antonio et proximis anvicis, secundam 

 pro F.T. et SS Rosarij confraternatis et pastor habebit ab ecclesia pro quolibet sacro 

 solidum qui nummi impensi sunt in edificationem novi fontis solemnorum et organi vulgo 

 oxael, juxta apochas(?) in pastoratu quiescentes satisfiat et deus sit merus ipsius 
   Jaargetijde 17 april voor Antonius Gordts (+ 17-04-1716) en ouders. Deze Meijelse jongeling 

  overleed in Wettringhen (Duitsland) 

   Kerk ontving 200 gulden Roermonds  

   Twee gezongen H.Missen: een op St.Petrus-gedenkdag voor Antonius en zijn naasten en een voor de 

  broederschap van de H. Rozenkrans; pastoor 1 schelling voor elke dienst, welk jaarlijks geld besteed 

  moet worden aan de bouw van een nieuwe doopvont en van een orgel (volks oksaal) 

 15 Elisabeth Linssen filia qua legavit curato de Meijell unum vas siliginis fiat missa 
   Jaargetijde 15 april voorElisabeth Linssen d ochter 

   Pastorie van Meijel ontvangt jaarlijks 1 vat tarwe 

   H.Mis 

 0 Antonij de Callis et Joannae uxoris et parentum ecclesia recepit 25 floren. pastor legit 

 sacrum et habebit solidum 
   Jaargetijde in april voor Antonius van Callis en echtgenote Joanna en ouders 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 1 schelling 

 22 Ao 1693 22 aprilis obijt Andreas Janssen, anniv. illius en Elisabethae uxoris ecclesia 

 recepit 40 floren. accendentur duae candelae et pastor leget sacrum et habebit ab ecclesia 

 10 asses 
   Jaargetijde 22 april voor Andreas Janssen (+ 22-04-1693) en echtgenote Elisabeth 

   Kerk ontving 40 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 10 stuiver 

 0 Guilielmus Verscheuren et Gebulae uxoris ecclesia recepit 20 floren.hornensis pastor 

 habebit tres asses et custos sesqui assem, fundatum est hoc Ao 1551 petantur praeces 
   Jaargetijde in april voor Guilielmus Verscheuren en echtgenote Gebula 

   Kerk ontving 20 gulden Horns, vastgelegd in 1551  

   Gebeden; pastoor 3 stuiver, koster anderhalve stuiver 
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30 Ultimo aprilis Guilielmi Huberts van Hoef ecclesia recepit 6 floren.bb pastor habebit 3 Stuifers 

custos unum petanter praeces 
   Jaargetijde 30 april voor Guilielmus Huberts van Hoef 

   Kerk ontving 6 gulden 

   Gebeden; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

5. in maio 
 0 Simonis van der Schuyren Mariae uxoris ecclesia recepit 8 floren.bb in edificationem 

 ecclesiae pastor habebit 3 asses bb et custos unum petantur praeces 
   Jaargetijde in mei voor Simon van der Schuyren en echtgenote Maria 

   Kerk ontving 8 gulden brabants voor de bouw van de kerk(Simon van der Schuyren leefde eerste de 

  helft 16de eeuw, waarschijnlijk jaargetijde ook i.v.m.steun voor  wederopbouw kerk 1629) 

   Gebeden; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 0 Aleijdis Jois Claessen van den Heijtraeck pastor habebit 2 Strs et custos unum ecclesia 

 recepit 7 floren.bb petantur praeces 
   Jaargetijde in mei voor Aleijdis Jan Claessen van den Heijtrack 

   Kerk ontving 7 gulden brabants 

   Gebeden; pastoor 2 stuiver, koster 1 stuiver 

 14 Wilhelmi de Callis pastor habebit unum Strum cum dimido et custos medium petantur 

 praeces 
   Jaargetijde 14 mei voor Wilhelmus van Callis 

   Kerk ontving X 

   Gebeden; pastoor anderhalve stuiver, koster halve stuiver 

 .. Ao 1707 obijt R.D. E. van Loon pastor huius communitatis qui allegavit ecclesiae 100 

 floren. pastor loci singulis annis in die anniversario vel circiter cantabit sacrum et ad huc 

 fiunt eodem tempore vel circiter duo sacra pastores in futurum gratis facient hoc 

 anniversarium quia juxta ordinationem episcopi hi nummi imperati sunt in 

 reaedificationem domus pastoralis custos habebit unum solidum 
   Jaargetijde in mei voor pastoor Egbertus van Loon (+ 18-05-1707) 

   Kerk ontving van hem 100 gulden; volgens besluit van de bisschop is dit geld gebruikt voor de 

  wederopbouw van het pastoorshuis (dus pastoor geen stipendium i.v.m. gratis wonen) 

   Gezongen H.Mis en 2 pastoorsmissen; pastoor geen stipendium, koster 1 schelling 

 8 Circa die Ascensionis Wilhelmi Henderix parentum et prolium ecclesia recepit insignem 

 agrum et pastor cantabit sacrum et habebit 14 asses et custos 4 asses accendentur 3 cerei 
   Jaargetijde rond Hemelvaart voor Wilhelmus Henderix en ouders en kinderen 

   Kerk ontving uitstekende akker 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 4 stuiver 

 0 Judoci de Callis pastor habebit 2 Stuifer et custos dimidium petantur praeces 
   Jaargetijde in mei voor Judocus (Joost) van Callis  

   Kerk ontving ? 

   Gebeden; pastoor 2 stuiver, koster halve stuiver 

 23 Joannis Willems et Joanna uxoris et Henricae Willems pastor leget sacrum et habebit ab 

 ecclesia solidum et custos assem ecclesia recepit 37 floren. 18 asses accendentur 3 cerei 
   Jaargetijde 23 mei voorJoannes Willems en echtgenote Joanna en Henrica Willems 

   Kerk ontving 37 gulden en 18 stuiver 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling, koster 1 stuiver 

 0 Petri van den Bosch Jutta uxoris Jan van den Bosch Lijsken uxoris Heijlken van den Bosch 

 Lijsken haer dochter duo vata siliginis de anniversario et commemoratione dominicali et 

 Joannes Lueno(?) pro sua anniv. addedit dimidium vas siliginis singulis computatis 10 

 coppa satisfiat fundationis 
   Jaargetijde in mei voor Petrus van den Bosch en echtgenote Jutta en Jan van den Bosch en echtgenote 

  Lijsken en Heijlken van den Bosch en haar dochter Lijsken en Joannes Lueno(?) 

   Kerk ontvangt jaarlijks 2 vaten tarwe, aangevuld met een half vat (voor het jaargetijde van Joannes), 

  samen 10 kop (1 malder = 6 vat = 24 kop) 

 0 Mariae Willems qua legavit ecclesia de Meijell 100 floren. pastor cantabit sacram et 

 habebit ab ecclasia 2 solidos eodem anniv. debenda gaudere 2 vel 3 proximi anni in primis 

 gaudet Henricus Jan Basten 
   Jaargetijde in mei voorMaria Willems, de komende 2 of 3 jaar ook voor Henricus Jan Basten 

   Kerk ontving 100 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling 

6. in juno 
 7 Joannis Martens Annae uxoris et prolium et Maria filiae ecclesia recepit 25 floren. pastor 

 leget sacrum et habebit solidum accendentur 3 cerei 
   Jaargetijde 7 juni voor Joannes Martens en echtgenote Anna en kinderen en dochter Maria 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling 
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 13 Ao 1659 13 juni obijt R.D. Jois de Callis qui legavit ecclesiae unum insigna pesatum 49 

 virgarum pastor cantabit sacram et habebit ab ecclesia 12 asses et custos 6 accendentur 3 

 cerei 
   Jaargetijde 13 juni voor Eerwaarde Heer Jojannes van Callis (+ 13-06-1659) 

   Kerk ontving een uitstekende beemd van 49 roeden 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 12 stuiver, koster 6 stuiver 

 .. Ao 1470 obijt Petrus Linssen qui legavit curato de Meijel 3 maldra cum dimido siliginis. 

  Ao 1710 27 junij hoc anniversarium reductum et ab Illmo Epo Ruremundensi hoc modo 

 pastor primo reductionis anno leget unum sacrum singulis quindenis quod attestor 

 Tilmannus Spee tunc temporis pastor in Meijell ita factum in visitatione Ao 1710 27 juny 
   Jaargetijde in juni voor Petrus Linssen (+ in 1470).  

   Op 27-06-1710 heeft de bisschop van Roermond dit jaargetijde tijdens een vistitatie op de volgende 

  wijze terug gebracht, dat de pastoor elk vijftiende jaar een mis leest. Dit naar getuigenis van  

  Tilmannus Spee in 1710 pastoor van Meijel.  

   Kerk ontving 3,5 malder tarwe 

 19 Gertrudis Joannis Linskens et parentum pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 16 

 asses et custos 3 ecclesia recepit agrum in het Tomveldt hoc donum sufficiens et 

 accendantur 3 cerei 
   Jaargetijde 19 juni voor Gertrudis Joannes Lisnkens en ouders 

   Kerk ontving een akker in het Tomveld als voldoende voor het jaargetijde 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 16 stuiver, koster 3 stuiver 

 21 Simonis Gerats Weyndelgundae uxoris Catharinae filiae Jois Huberts van den Bosch eius 

 mariti pastor leget sacrum et habebit ab ecclesia 8 asses et custos unum ecclesia recepit 31 

 floren. accendentur 2 cerei 
   Jaargetijde 21 juni voor Simon Gerats en Weyndelgunda en dochter Catharina en haar echtgenoot 

  Johannes Huberts van den Bosch 

   Kerk ontving 31 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 4 Ao 1716 4 junij obijt Wilhelmina Thonissen van Callis vulgo Willemken Dirix uyt den 

 Schelm, quae dedit semel ecclesia de Meijell 100 floren.ruremundensis pro anniversario 

 quare pastor singulis annis cantabit sacrum 4 july vel ad commoditatem pastoris pro 

 animabus praedicta Wilhelmae Theodorici ipsius mariti Godefridi eius filij et Laurentij 

 fratris et pastor habebit ab ecclesia 2 solides 
   Jaargetijde 4 juni voor Wilhemina Thonissen van Callis met volksnaam Willemken Dirix uyt den 

  Schelm (+ 04-06-1716) en haar echtgenoot Theodorus en zoon Godefridus en broer Laurentius 

   Kerk ontving 100 gulden Roermonds 

   Gezongen H.Mis (ws onjuist genoteerd op 4 juli); pastoor 2 schelling 

 24 Ao 1736 24 junij recepit ecclesia 50 floren.moneta ruremundensis pro anniversario Gerardi 

 Peter Geridts cuisque proximis amicis, pastor leget sacram et habebit ab ecclesia 12 asses 

 custos unum 
   Jaargetijde 24 juni voor Gerard Peter Geridts en naaste vrienden 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds, vastgelegd 24-06-1636 

   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 1 stuiver 

 28 Judoci Aerts nec non et parentum fratrum et sororum ecclesia recepit 25 floren. in usum 

 Gabriel pastor leget missam et habebit 8 asses et custos unum ponantur 3 cerei 
   Jaargetijde 28 juni voor Judocus Aerts en ook zijn ouders, broers en zussen 

   Kerk ontving 25 gulden ten laste van (in gebruik bij) Gabriel 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

7. in julio  
 .. Ao 1670 obijt Henricus Godefridi ex Moesdijck vulgo die Schelm ecclesia recepit 150 

 floren. pastor leget sacram et habebit 8 asses ponantur 3 cerei / item pastor leget adhuc 

 4tuor sacra singulis 4tuor temporibus pro anima praedicti Henrici et habebit pro 

 unoquoque sacro 8 asses 
   Jaargetijde in juli voor Henricus Godefridi/Gorts van de Moesdijck met volksnaam die Schelm (+ in 

  1670) en 4 missen in de 4 jaargetijden  

   Kerk ontving 150 gulden 

   Gelezen H.Mis,3 kaarsen; pastoor 5 keer 8 stuiver 

 7 Wilhelmi et Juttae van Hoef pastor habebit duos Stufers petantur praeces 
   Jaargetijde 7 juli voor Wilhelmus en Jutta van Hoef 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden; pastoor 2 stuiver 

 13 Arnoldi Hospitis et Elisabethae uxoris habebit pastor quinque vasa siliginis ruremundensis 

 op Roosenacker scheijden op de Riet aen Roosenbergh satisfiat fundationi 
   Jaargetijde 13 juli voor Arnoldus Hospitis (Herbergier?) en echtgenote Elisabeth 
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   Kerk (pastoor) ontvangt jaarlijks 5 vaten tarwe Roermondse maat uit de Roosenacker op grens van de 

  Riet aan de Roosenbergh; voldoende voor stichting jaargetijde 

   Dienst? 

 25 Obijt Joannes filius Laurentij et Heylwiga filia Laurentij et Petrus filius Laurentij pastor 

 habebit iij vasa gelegen in dat Startenveldt in Steven Gijbens gedeelte dat den pastoor nu 

 aenkomen 
   Jaargetijde 25 juli voorJoannes zoon van Laurentius en Heylwiga dochter van Laurentius en Petrus 

  zoon van Laurentius (Peter Lenssen had in 1502 stuk land in Steven Ghijbengoet) 

   Kerk (pastoor) ontvangt jaarlijks 3 vatenuit ( uit akker) in het Startenveld in het gedeelte van  Steven 

  Gijben, dat nu van de pastoor is 

 1 Ao 1750 prima julij obijt Henricus Claessen deditque ecclesiae 200 floren.monetae 

 ruremundensis et circa illud tempus cantabit pastor duo sacra unum in refrigerium anima 

 Henrici Claessen fundatoris alterum in refrigerium animarum parentum suorum pastor 

 habebit 2 floren. custos solidum 
   Jaargetijde Henricus Claessen (+ 01-07-1750)  

   Kerk ontving 200 gulden Roermonds 

   Gezongen H.Mis voor Henricus Claessen en een gezongen H.Mis voor zijn ouders; pastoor 2 gulden, 

  koster 1 schelling 

8 Antonij Henrici uijt het Broeck et Annae uxoris pastor leget sacrum et habebit 9 asses custos 

unum accendantur tres cerei ecclesia recepit 50 floren. 
   Jaargetijde 8 juli voorAntonius Hendriks uijt het Broeck en echtgenote Anna 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 9 stuiver, koster 1 stuiver 

8. in augusto 
 1 Antoniae Nijs Martens pastor cantabit sacrum et habebit 14 asses et custos duos ponantur 

 tres cerei ecclesia recepit 50 floren. 
   Jaargetijde 1 augustus voor Antonia Nijs Martens 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 2 stuiver 

 1 Matthiae van Callis Mariae uxoris et Joannis filij maldrum siliginis cum vase satisfiat 
   Jaargetijde 1 augustus voor Matthias van Callis en echtgenote Maria en zoon Joannes 

   Kerk ontving 1 malder en een vat tarwe, voldoende voor jaargetijde 

 4 Joannis Aerts de Lijssel et Petronillae uxoris ecclesia accepit 25 floren. pastor leget sacrum 

 et habebit ab ecclesia 8 asses et custos unum ponantur tres cerei 
   Jaargetijde 4 augustus voor Joannes Aerts van Liessel en echtgenote Petronilla 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 7 Ao 1748 7 augti erit anniversarium Helenae Janssen van Callis eiusque mariti ecclesia 

 recepit 100 floren.monetae ruremundensis pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 

 floren. et custos 4 asses eiusdem monetae 
   Jaargetijde 7 augustus voor Helena Janssen van Callis (+ 07-08-1748 = Helena Lambers) en haar 

  echtgenoot (= Jan Janssen van Callis) 

   Kerk ontving 100 gulden Roermonds 

   Gezongen H.Mis; pastoor 1 gulden, koster 4 stuiver Roermonds 

 16  Margarithae Gordts, Godefridi de Callis Henricae uxoris et parentum semel dederunt 40 

 floren. item Wilhelmi fratris pastor cantabit missam et habebit 14 asses custos duos 

 accendentur tres cerei  
   Jaargetijde 16 augustus voor Margaritha Gordts, Godefridus van Callis en echtgenote Henrica en 

  ouders, ook voor broer Wilhelmus 

   Kerk ontving 40 gulden 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 2 stuiver 

 .. Ultima dominica augusti Joannis in den Nerenbempt Mariae uxoris Jois filij en prolium 

 caeterum ecclesia recepit 12 floren.bb pastor habebit 2 Stuferos et custos unum Theodorici 

 van den Bosch Aleydis uxoris ponantur 2 cerei petantur praeces 
   Jaargetijde laatste zondag van augustus voor Joannes in den Nerenbempt en echtgenote Maria en 

  zoon Johannes en overige kinderen, nog voor Theodorus van den Bosch en echtgenote Aleydis 

   Kerk ontving 12 gulden Brabants 

   Gebeden, 2 kaarsen; pastoor 2 stuiver, koster 1 stuiver 

 31 Ultima augti Geen den Scheper Elisabethae uxoris qui legavit ecclesia 30 floren. pastor 

 leget missam et habebit 8 asses et custos duos accendantur duo cerei 
   Jaargetijde 31 augustus voor Geen den Scheper en echtgenote Elisabeth 

   Kerk ontving 30 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 2 stuiver 

 .. in augto Lens Gorissen Joannae uxoris et Joannis Thomassen ecclesia recepit partem agri 

 prope molam et habetur in testamento illorum volgo achter den Meulenschop dat den 
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 molder in heuringe heeft voor een vat rogh pastor leget sacrum et habebit 12 asses ab 

 ecclesia 
   Jaargetijde in augustus voor Lens Gorissen en echtgenote Joanna en Joannes Thomassen 

   Kerk ontving deel van een akker bij de molen, in hun testament genoemd met de volksterm ‘achter de 

  Meulenschop die de molenaar in huur heeft voor een vat rogge’  

   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver 

 

9. in seprembri 
 1 Ao 1748 1 7bris obijt Godefridus Jan Peters adolesens deditque ecclesiae 200 

 floren.moneta ruremundensis pastoor cantabit unum sacrum et unum leget et habebit ab 

 ecclesia 2 floren. custos 5 asses 
   Jaargetijde 1 september voor jongeling Godefridus Jan Peters (+ 01-09-1748) 

   Kerk ontving 200 gulden 

   Gezongen H.Mis en gelezen H.Mis; pastoor 2 gulden, koster 5 stuiver 

 .. Feria 2sa post festum dedicationis ecclesiae anniv. Lamberti den Molder Margaritae uxoris 

 Servatij Lambers et Nolae uxoris ponantur 3 cerei pastor habebit tres asses custos unum 

 petantur praeces 
   Jaargetijde 2de dag na het feest van de kerkwijding (= eerste zondag van september Meijel kermis) 

  voor Lambertus den Molder en echtgenote Margarita en Sevaes Lambers en echtgenote Nola 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden, 3 kaarsen; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 .. Dominica prima septembris Nicolai Henrici van den Heytraeck qui legavit ecclesiae unum 

 maldrum siliginis cum dimidio semel solvendum petantur praeces 
   Jaargetijde eerste zondag van september voor Nicolaas Hendriks van den Heytrack 

   Kerk ontving anderhalve malder tarwe 

   Gebeden 

 6 Joannis de Callis junioris et Margaritae uxoris qui legavit curato de Meijell maldrum 

 siliginis annualim ex bonis suis, item Joannes de Callis et Marcelis de Callis cum reliquis 

 duo vasa siliginis mensura ruremundensis satisfiat 
   Jaargetijde 6 september voor Joannes van Callis junior en echtgenote Margarita en Marcelis van 

  Callis met overigen 

   Pastorie ontvangt jaarlijks jaarlijks 1 malder tarwe uit goederen van Joannes en nog 2 vaten  

  Roermondse maat van Joannes van Callis en Marcelis van Callis 

   Dienst ? 

 9 Servatij van Hoef et Catharinae uxoris suae, Godefridi, Annae cum reliquis 2 Strs bb 

 habebit pastor petantur praeces 
   Jaargetijde 9 september voor Servaas van Hoef en echtgenote Catharina, Godefridus, Anna en 

  overigen 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden 

 10 Joannis Lens van Callis Catharinae uxoris Lens et Wilhelmi filiorum et cetterarum prolium 

 pas. leget missam et habebit ab ecclesia 10 asses, accendentur tres cerei, ecclesia recepit 20 

 imperiales de quibus exstant sub pensione 50 floren. hereditarijs Henrici Joannis Oomen, 

 hoc factum est in praesentia futerum istorum filiorum Gielen Lennaerts et Claes Oomen 

 reliquos nummos accepit ecclesia 
   Jaargetijde 10 september voor Joannes Lens van Callis en echtgenote Catharina en de zoons Lens 

  (Laurentius) en Wilhelmus en overige kinderen 

   Kerk ontving 20 imperialen waarvan 50 gulden tegen rente uitstaat bij de erfgenamen van Henricus 

  Jan Oomen (X Maria Willem Sluyters); voor de toekomst vastgelegd in aanwezigheid van Gielen 

  Lennaerts (X Wilhelma Willem Sluyters) en Claes Oomen 

    Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 10 stuiver, koster X stuiver 

 17 Angelinae Dirick Smits ecclesia accepit 50 floren. ruremundensis pastor leget sacrum et 

 habebit 2 solides custos assem 1747 
   Jaargetijde 17 september voor Angelina Dirick Smits 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds, vastgelegd in 1747 

   Gelezen H.Mis; pastoor 2 schelling, koster 1 stuiver 

 17 Guilielmi Godefridi et Heijlgundae uxoris et Henrici et Elisabethae eorumdem prolium 

 pas. cantabit missam accendentur tres cerei et ediles recepient duo vasa siliginis annuatim 

 et dabant pastori 3 asses et custodi unum petantur praeces 
   Jaargetijde 17 september voor Wilhelmus Gordts en echtgenote Heijlgunda en hun kinderen Henricus 

  en Elisabeth 

   Kerk(kerkmeesters) ontvangt jaarlijks jaarlijks 2 vaten tarwe 

   Gezongen H.Mis, gebeden, 3 kaarsen; pastoor 3 stuiver, koster1X stuiver 
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 .. Feria 4ta 4tuor temp. Martini Lamberti Goossens et Magdalenae uxoris pas. leget sacrum 

 et habebit ab ecclesia 10 asses ecclesia recepit 30 floren. accendantur duo cerei 
   Jaargetijde vierde dag van vierde jaargetijde (Quatertemper na Kruisverheffing in september) voor 

  Martinus Lambert Goossens en echtgenote Magdalena 

   Kerk ontving 30 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 10 stuiver 

 23 Ao 1720 23 7bris obijt Joannes Gerats qui legavit ecclesiae 50 floren.ruremundensis pastor 

 leget sacrum et habebit 12 Stros, haeredes uti Jan Henderick van Heughten solvunt annue 

 ecclesiae duos floren. pro pensione 
   Jaargetijde 23 september voor Joannes Gerats (+ 23-09-1720) 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds, in leen bij erfgenamen van Jan Henderick van Heughten die 

  jaarlijks 2 gulden rente betalen 

   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver 

 10 Ao 1711 10 8bris dedit Gerardus Jan Simons ex Beegden oriundus tamen ex Meyell 

 ecclesiae 15 imperiales ad huc in vivis pro anima pro se, uxore sua Anna, filio suo Petro et 

 parentibus Joanni Simons en Petronella eius uxore pas. cantabit sacrum et habebit 2 solides 

 accendantur duo cerei nummi sunt traditi in manus edilis Godefridi Houben 
   Jaargetijde 10 september voor Gerardus Jan Simons uit Beegden (maar afkomstig uit Meijel) en 

  echtgenote Anna en zoon Petrus en ouders Joannes Simons en diens echtgenote Petronella 

   Kerk ontving 15 imperialen, ontvangen door kerkmeester Godefridus Houben 

   Gezongen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 2 schelling, koster X stuiver 

 28 28 7bris obijt Joannes Stijns qui fuit in vita satrapa de Meijell qui legavit ecclesiae 10 

 imperiales pro anniv. pro se et uxore pastor leget sacrum en habebit ab ecclesia decem 

 asses et custos unum accendandur 3 cerei, insuper eccelsia pro fabrica accepit ab eodem 

 domino sex imperiales tres solidos cum demidio et tres quadrantes deus sit merces ipsius 
   Jaargetijde 28 september voor Joannes Stijns (+ 28-09-1666), tijdens zijn leven schout van Meijel 

  (1652-1666) en echtgenote  

   Kerk ontving 10 imperialen; bovendien ontving de kerk van hem voor een gebouw (of voor kunst?) 6 

  imperialen, 3,5 schelling en 3/4 stuiver, God lone hem.  

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 10 stuiver, koster 1 stuiver 

 .. Ao 1702 obijt Maria Henderick Thonissen van Callis qua legavit ecclesia 14 imperiales 

 past. leget sacrum pro animabus praedictae Mariae Henrici Thonissen et Mariae uxoris, 

 pas. habebit 12 Stros accendantur duo cerei 
   Jaargetijde in  september voor Maria Henderick Thonissen van Callis (+ 1702) en echtgenote Maria 

  (ws bedoeld haar moeder Maria Martini Hendrickx echtgenote van Henderick Thonissen van Callis) 

   Kerk ontving 14 imperialen 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 12 stuiver 

 30 Ultimo 7bris Gregorij filij Laurentij carpentarij et Elisabethae uxoris qui legavit curato de 

 Meijell duo vasa siliginis mensurae peels pro dominicali commemoratione ac vigilijs et 

 dimidium vas custodi item idem legavit duo vasa ecclesia pro candelis ponendis quae vasa 

 levanda erunt in domo et horto Steven Gijbens satisfiat 
   Jaargetijde 30 september voor Gregorius zoon van Laurentius (Lenssen) de wagenmaker en  

  echtgenote Elisabeth 

   Kerk ontvangt jaarlijks 2 vat tarwe Peelse maat voor kaarsen, de pastories 2 vat voor de  

  herdenkingsdienst en de koster een half vat, alles  te heffen uit huis en tuin van Steven Gijben (i.e. 

  eerste helft 16de eeuw) 

 30 Ultimo 7bris Henrici Faes et Lettien uxoris ecclesia recepit 50 floren. pas. leget sacrum et 

 habebit 12 asses accendantur duo cerei 
   Jaargetijde 30 september voor Henricus Faes en echtgenote Lettien 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 12 stuiver 

 .. Ao 1713 in julio obijt Petrus Gerats qui pro anniv. dedit 100 floren. pastor in augusti 

 cantabit sacrum et adhuc unum sacrum leget pro animabus Petri praedicti et Catharinae 

 uxoris cum prolibus et parentibus, pas. habebit 3 solidos, nummi ab ecclesia refusi sunt 

 pastoratui in reaedificationem domus juxta ordinationem Illmi Episcopi pro quibus 

 nummis pastori defaleatur in suo registro pastorali uti altius patet in supplica dni pastoris 

 T. Spee et ergo pastores faesunt imposteram illa sacra gratis 
   Jaargetijde in augustus en september voorPetrus Gerats (Willems, + 28-07-1713) en echtgenote 

  Catharina (Goordts Martens, + 13-09-1747) en kinderen en ouders 

   Kerk ontving 100 gulden; dit geld is door de kerk aan de pastorie onttrokken voor de wederopbouw 

  van huis van de pastoor volgens besluit van de bisschop en op verzoek van pastoor Tilman Spee(?), 

  waardoor het ontbreekt in het pastoorsregister en pastoors in het vervolg de heilige missen gratis 

  moeten verzorgen 

   Gezongen H.Mis in augustus, gelezen H.Mis (in september); pastoor oorspronkelijk 3 schelling, na ca 

  1722 geen stipendium 
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10. in 8bri (oktober) 
 6 R.A. Dni Philippi Froyens quondam hic pastoris pas. loci leget pro solario reliquis 

 succesoribus suis insigne pratum vulgo den Pas requiesteat in pace 
   Jaargetijde 6 oktober voor Eerwaarde Heer Philip Froijens (+ 06-10-1643), pastoor te Meijel ca 

  1608-1643, en zijn voorgangers 

   Kerk ontving weiland in de volksmond ‘den Pas’, hij ruste in vrede 

   Gelezen H.Mis 

 8 Petri Henderix van Breij Aleydis uxoris et Henrici Linssen van Breij pastor leget sacrum et 

 habebit ab ecclesia 9 asses et custos unum ponantur tres cerei ecclesia accepit 50 floren. 
   Jaargetijde 8 oktober voor Petrus Henderix van Breij  en echtgenote Aleydis en Henricus Linssen van 

  Breij 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 9 stuiver, koster 1 stuiver 

 3 Mariae Gordts et parentum ecclesia recepit 25 floren. pastor leget sacrum et habebit 8 

 asses et custos unum 
   Jaargetijde 3 oktober voor Maria Gordts en ouders 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 9 Ipso die Dyonisij Dyonisij Petri Dionisij Petri et Mariae eius parentum ecclesia recepit 25 

 floren.bb dabit pastori 8 asses et custodi tres ponantur tres cerei fiat missa 
   Jaargetijde 9 oktober(feestdag St. Dionysius) voor Dyonisius Peters en zijn ouders Nijs Peters en 

  Maria  

   Kerk ontving 25 gulden Brabants 

   H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 3 stuiver 

 3 Ao 1730 3 8bris obijt Maria Jan Aerts quae fundando anniversarium tam pro se quam pro 

 marito suo Jan Aerts legavit ecclesiae 50 floren.moneta ruremundensis pastor cantabit 

 sacrum et habebit ab ecclesia duos solidos et custos 4tuor asses accendantur 2 cerei 
   Jaargetijde 3 oktober voor Maria Jan Aerts (+ 03-10-1730) en echtgenoot Jan Aerts 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds (legaat van Maria Jan Aerts) 

   Gezongen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 2 schelling, koster 4 stuiver 

 5 Ao 1747 5 8bris erit anniversarium Godefridae Martens op den Moesdijck, Jan den sone, 

 Marten Henderix, Jan Zelen, Elisabeth de huijsvrouw, Henderijn Franssen, Jan Gordts, 

 Peter Martens, Willemke de huijsvrouw, Claes den sone, ecclesia recepit 20 imperiales 

 pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 2 solidos et medium et custos blamuserium 
   Jaargetijde 5 oktober voor Godefrida Martens op den Moesdijck, Jan de zoon, Marten Henderix, Jan 

  Zelen, Elisabeth de huisvrouw, Henderijn Franssen, Jan Gordts, Peter Martens, Willemke de  

  huisvrouw, Claes de zoon (ws familie Martin Henrick Martens en echtgenote Godefrida Franssen 

  Martens)  

   Kerk ontving 20 imperialen, vastgelegd 05-10-1747 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2,5 schelling, koster 1 blamuizer 

 10 Ao 1694 10 8bris obijt Arnoldus Thonis van Callis qui fundavit anniv. pro se et Magdalena 

 eius uxore, Joanni Henderick Oomen et Joanna eius uxore et Maria Aert Thonissen Helena 

 uxore et pastor cantabit sacrum et habebit ab ecclesia 2 solidos et custos medium ponantur 

 tres candelae ecclesia recepit 100 floren.rurdensis 
   Jaargetijde 10 oktober voor Arnoldus Thonis van Callis (+ 10-10-1694) en echtgenote Magdalena, 

  Joannes Henderick Oomen en echtgenote Joanna en Maria Aert Thonissen en  echtgenote Helena 

   Kerk ontving 100 gulden Roermonds, stichting Arnoldus Thonis van Callis 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 2 schelling, koster halve schelling 

 15 Henrici Huberts van Hoef et Joannae uxoris ecclesia recepit 12 floren. pas. habebit 4 asses 

 et custos duos, ponantur duo cerei petantur praeces 
   Jaargetijde 15 oktober voor Henricus Huberts van Hoef  en echtgenote Joanna 

   Kerk ontving 12 gulden 

   Gebeden, 2 kaarsen; pastoor 4 stuiver, koster 2 stuiver 

 17 Henrici Lamberti ex Deurne pastor leget sacrum etiam pro parentibus et habebit ab 

 ecclesia 9 asses et custus unum ponantur 2 cerei ecclesia recepit 24 floren. et 7 Stros 

 holland. 
   Jaargetijde 17 oktober voor Henricus Lamberts uit Deurne en ouders 

   Kerk ontving 24 gulden en 7 stuiver Hollands 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 9 stuiver, koster 1 stuiver 

 18 Joannis op den Bosch Annae uxoris Mariae filiae et aliarum prolium ecclesia recepit 25 

 floren. ponantur tres cerei, pastor leget sacrum et habebit solidum 
   Jaargetijde 18 oktober voor Joannes op den Bosch en echtgenote Anna en dochter Maria en andere 

  kinderen 

   Kerk ontving 25 gulden; Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling 
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 30 Ultimo 8bris Godefridi Henrici ecclesia recepit 10 floren.bb dabit pastori tres asses custodi 

 unum ponantur duo cerei petantur praeces 
   Jaargetijde 30 oktober voor Godefridus Hendriks 

   Kerk ontving 10 gulden Brabants 

   Gebeden, 2 kaarsen; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 20 Willemke Maessen Maes Janssen et Beatricis eius parentum et Willemke Jan Aerts pastor 

 leget sacrum et habebit 8 asses custos unum ecclesia recepit pratum in de Meulenbemden 
   Jaargetijde 20 oktober voor Willemke Maessen en haar ouders Maes Janssen en Beatrix en Wilemke 

  Jan Aerts 

   Kerk ontving een weiland in de Meulenbemden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 
11. in 9bri (november) 

 2 A0 1702 2 9bris obijt Maria Reijnder Lenssen erit anniv. pro illa et parentibus Reijnder 

 Lenssen et Thonisken eius uxore pastor leget sacrum et habebit 10 asses et custos duos 

 ponantur tres cerei ecclesia accepit 50 floren.ruremundensis 
   Jaargetijde 2 november voor Maria Reijnder Lenssen (+ 02-11-1702) en haar ouders Reijnder 

  Lenssen en Thonisken 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 10 stuiver, koster 2 stuiver 

 1 Circa festum omnium sanctorum Conrardi Venmans Godefridae uxoris et prolium ecclesia 

 accepit 100 floren.moneta rurdensis pastor cantabit sacrum et habebit 2 solidos et medium 

 custos blamuserium 1747 
   Jaargetijde rond 1 november (Allerheiligen) voorConrardus Venmans en echtgenote Godefrida en 

  kinderen 

   Kerk ontving 100 gulden Roermonds, vastgelegd in 1747 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2,5 schelling, koster 1 blamuizer 

 1 Ao 1701 1 9bris obijt Henricus Houben qui legavit ecclesiae 50 floren. pastor legit sacrum 

 pro Henrico, Elisabeth, Catharina en Joanna Gordt Houben et pastor habebit ab ecclesia 10 

 asses ponantur tres cerei 
   Jaargetijde 1 november voor Henricus Houben (+ 01-011-1701) en Elisabeth, Catharina en Joanna 

  Gordt Houben 

   Kerk ontving 50 gulden, legaat Henricus Houben 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 10 stuiver 

 5 Wilhelmae Joannis Huberts, Joannis et Mariae parentum, et Hesae sororis, ecclesia recepit 

 50 floren. pastor cantabit sacrum et habebit duos solidos et custos duos asses 
   Jaargetijde 5 november voor Wilhelma Jan Huberts, haar ouders Joannes en Maria en haar zus Hesa 

   Kerk ontving 50 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling, koster 2 stuiver 

 8 Joannae Marcelis uijt het Broeck et Arnoldi Baekermans viri eius, Marcelis Faessen et 

 Catharinae parentum, Petri et Wilhelmi fratrum, ecclesiae recepit 37 floren. ponantur tres 

 cerei pas. leget sacrum et habebit solidum, custos assem 
   Jaargetijde 8 november voor Joanna Marcelis uijt het Broeck en haar man Arnoldus Baekermans, 

  haar ouders Marcelis Faessen en Catharina en haar broers Petrus en Wilhelmus 

   Kerk ontving 37 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 1 schelling, koster 1 stuiver 

 17 R.D. Godefridi Willems de Stercksel et parentum Wilhelmi et Catharina Thijssen ecclesia 

 recepit 25 floren. pas. leget sacrum et habibit 8 asses custos unum ponantur tres cerei 
   Jaargetijde 17 november voorEerwaarde Heer Godefridus Willems van Stercksel en zijn ouders 

  Wilhelmus en Catharina Thijssen(Hij was kapelaan in Meijel 1645-1652) 

   Kerk ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 14 Michaelis in de Haege senioris et Michaelis junioris et eius uxoris pas. habebit Stuf. cum 

 dimido custos blaneam petantur praeces 
   Jaargetijde 14 november voor Michael in de Haege senior en Michael junior en echtgenote 

   Kerk ontving ? 

   Gebeden; pastoor 1,5  stuiver, koster1 blanea 

 18 Nicolai Willems aen’t Sant Annae uxoris, Wilhelmi et Mariae parentum ecclesia recepit 25 

 floren. pastor leget missam et habebit 8 asses ponantur tres cerei 
   Jaargetijde 18 november voor Nicolaas Willems aen’t Sant en echtgenote Anna en ouders Wilhelmus 

  en Maria 

   Kerk ontving 25  gulden 

   Gelezen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 8 stuiver 
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 14 Gerardi Faessen Wilhelmae uxoris Servatij filij et Godefridae filiae et Isabellae de 

 Gooswijns pas. cantabit sacrum et habebit 14 asses custos 4 ponantur 3 cerei ecclesia 

 recepit 33 floren. 
   Jaargetijde 14 november voor Gerardus Faessen  en echtgenote Wilhelma en zoon Servatius en 

  dochter Godefrida en Isabella van Gooswijns 

   Kerk ontving 33 gulden 

   Gezongen H.Mis, 3 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 4 stuiver 

 22 Gertrudis Janssen pastor leget sacrum et habebit 8 asses et custos unum ponantur duo 

 cerei, ecclesia recepit 13 floren. 
   Jaargetijde 22 november voor Gertrudis 

   Kerk ontving 13 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 25 Leonardi Smets Catharina uxoris, Leonardi filij et Heijgunde uxoris pas. recipiet unum vas 

 siliginis ex bonis Wilhelmi Verschuijren fiat missa 
   Jaargetijde 25 november voor Leonardus Smets en echtgenote Catharina en zoon Leonardus met 

  echtgenote Heijgunda 

   Kerk ontvangt jaarlijks 1 vat tarwe uit de goederen van Wilhelmus Verschuijren 

   H.Mis 

 0 Joannae filiae Servatij van Hoef momburni recipient annue 13 asses dabent pastori 3 asses 

 custodi sesque assen petantur praeces 
   Jaargetijde in november voor Joanna dochter van Servatius van Hoef 

   Kerk (kerkmeesters) ontvangt jaarlijks 13 stuivers 

   Gebeden; pastoor 3 stuiver, koster anderhalve stuiver 

 15 Ao 1702 15 9bris obijt Henderixken Thonis Brocken/Broekx(?), pastor leget missam 

 ponantur 3 cerei et adhuc annue fient duo sacra ecclesia recepit 75 floren. past. pro 

 unoquoque sacro habebit 10 asses et custos 4 asses 
   Jaargetijde 15 november voor Henderixken Thonis Brocken/Broekx (+ 15-11-1702) 

   Kerk ontving 75 gulden 

   Gelezen H.Mis (2 maal), 3 kaarsen; pastoor2 maal 10 stuiver, koster 4 stuiver 

 
12. in 10bri (december) 

 11 Ao 1730 11 xbris obijt R.A.dnus Tilmanus Spee pastor huius pagi pro anniversario 

 relinquent 100 floren., quique 100 floreni applicati sint reaedificationi domus pastoralis 

 prout constat ex supplica Illmo Dno Angelo Ao 1717 exhibita, et a moderno Illmo Dno 

 Francisco Ludovico Ao 1725 admissa et approbata fiat missa cum cantu 
   Jaargetijde 11 december voor Eerwaarde Heer Tilmanus Spee(+ 11-12-1730) pastoor te Meijel (1707-

  1730) 

   Kerk ontving 100 gulden, die toegevoegd zijn aan het bedrag voor wederopbouw/onderhoud van het 

  pastoorshuis volgens de besluiten van de bisschoppen van Roermond Angelus d’Ongnies in 1717 en 

  Franciscus Ludovicus de Sanguessa in 1725 

   Gezongen H.Mis 

 (27) 27 9bris Henricus van Brey vulgo Henderick van den Moesdijck Mariae uxoris et eorum 

 prolium pastor leget sacrum et habebit 9 asses custos unum ecclesia recepit 10 imperiales 

 ponantur duo cerei 
   Jaargetijde 27 november voor Henricus van Brey met volksnaam Henderick van den Moesdijck en 

  echtgenote Maria en kinderen 

   Kerk ontving 10 imperialen 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 9 stuiver, koster 1 stuiver 

 2 Arnoldi van Callis et Annae uxoris ecclesia recepit duas libros flandricos dabit pastori tres 

 asses custodi unum ponatur unus cereus 
   Jaargetijde 2 december voor Arnoldus van Callis en echtgenote Anna 

   Kerk ontving 2 Vlaamse ponden (ws 240 stuiver = 12 gulden) 

   Dienst?, 1 kaars; pastoor 3 stuiver, koster 1 stuiver 

 27 Ao 1727 27 xbris obijt Antonius Gordt Gielens op de Donck qui legavit ecclesiae 50 

 floren. pastor cantabit sacrum et habebit duos solidos, hac anniversaria debent gaudere 

 Gordt Gielen Harisken uxor cum prolibus 
   Jaargetijde 27 december voor Gordt Gielen en echtgenote Harisken 

   Kerk ontving 50 gulden, legaat van Antonius Gordt Gielens op de Donck (+ 27-12-1727)   

   Gezongen H.Mis; pastoor 2 schelling 

 13 Ao 1733 13 xber heeft Henderick Peter Gerarts aen de kerck gegeve 50 gls ruremondts 

 voor een erfjaergetijt voor Peter Bollen Lijncken de huijsvrouw Jan den sone en Marie 

 Henderick Peter Gerarts pastor leget sacrum et habebit ab ecclesia 12 asses, custos unum 
   Jaargetijde 13 december voor Peter Bollen en echtgenote Lijncken (eerste schoonouders), zoon Jan en 

  Marie Henderick Peter Gerarts (eerste echtgenote) 

   Kerk ontving 50 Roermonds, uit gift van Henderick Peter Gerarts op 13-12-1733 
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   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 1 stuiver 

 25 Wilhelmi Dirix van Callis Heijlken uxoris et prolium pas. cantabit sacrum et habebit ab 

 ecclesia 14 asses custos 3 asses 
   Jaargetijde 25 december voor Wilhelmus Dirix van Callis en echtgenote Heijlken en kinderen 

   Kerk ontving ? 

   Gezongen H.Mis; pastoor 14 stuiver, koster 3 stuiver 

 24 Henrici van Bree ecclesia recepit 100 floren.moneta rurdensis pastor cantabit sacrum et 

 habebit ab ecclesia floren. custos 4 asses 
   Jaargetijde 24 december voor Henricus van Bree 

   Kerk ontving 100 gulden Roermonds 

   Gezongen H.Mis; pastoor 1 gulden, koster 4 stuiver 

 29 Mariae Henderix et parentum pastor leget sacrum et habebit 10 asses et custos 2 asses ab 

 ecclesia 
   Jaargetijde 29 december voor Maria Henderix  en ouders 

   Kerk ontving ? 

   Gelezen H.Mis; pastoor 10 stuiver, koster 2 stuiver 

 21 Altera die S. Thom. Laurentij Waegemaeckers Helenae matris et Cunerae uxoris pastor 

 habebit 2 vasa siliginis cum dimidio gelegen in dat Stertenveldt in Steven Gijbens gedeelte 

 dat den pastor nu aencoemen 
   Jaargetijde 21 december voor Laurentius Waegemaeckers en moeder Helena en echtgenote Cunera 

   Kerk ontvangt 2,5 vat tarwe van een akker gelegen in dat Stertenveldt in Steven Gijbens gedeelte, nu 

  eigendom van de pastorie 

   Dienst ? 

 28 In festo SS Innocentium Joannis van den Moesdijck Gertrudis uxoris cantabitur missa et 

 pastor recipiet duos Stros cum dimido et custos blaneam ecclesia recepit inde 7 floren.bb 
   Jaargetijde 28 december voor Joannes van den Moesdijck en echtgenote Gertrudis 

   Kerk ontvangt sedertdien 7 gulden Brabants 

   Gezongen H.Mis; pastoor 2,5 stuiver, koster 1 blanea 

 28 Ao 1669 obijt R.D. Henricus Sennen pastor huius pagi qui legavit ecclesia 60 floren. 

 pastor cantabit sacrum et habebit 12 asses et custos 6 asses 
   Jaargetijde 28 december voor Eerwaarde Heer Henricus Sennen (+ 28-12-1669) pastoor van Meijel 

  (1650-1665) 

   Kerk ontving 60 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 6 stuiver 

 28 Willem Claessen Joannae uxoris, Nicolai Willems Joannae uxoris et parentum cum 

 reliquis pastor leget missam et habebit 9 asses ecclesia recepit 50 floren. ruredenses 
   Jaargetijde 28 december voor Willem Claessen en echtgenote Joanna en Nicolaas Willems en  

  echtgenote Joanna en ouders met overigen 

   Kerk ontving 50 gulden Roermonds 

   Gelezen H.Mis; pastoor 9 stuiver 

 

 Praenotata anniversaria reddunt annue pastori 25 patt. 4 asses et 2 quedrentes per ediles 

ecclesiae pastor solvendos 

 

7d. Anniversaria van het St. Antoniusaltaar 
 

Anniversaria Altaris Sti Antonij per momburnos St. Antonij solvenda et sunt sequentia 14 in toto 
   De jaargetijden aan het St. Antoniusaltaar in de Meijelse parochiekerk voor de leden van St. Antonius 

  Broederschap zijn de volgende 14. 

 

NB: In 1670 werden de jaargetijden van het St. Antoniusaltaar ook beschreven, maar daarvan is 

slechts een dubbel beschreven blad bewaard, zodat februari t/m 8 december ontbreken.  

 

1. in januario 
 3 Servatij Jans et Joannis Geverts et Gertrudis parentum et Mariae sororis qui Servatius 

 legavit altari Sti Antonij 400 floren. pastor cantabit missam et habebit 14 asses et custos 

 tres et fient pro defunctis vigiliae 
   Jaargetijde 3 januari voor Servatius Jans en ouders Joannes Geverts en Gertrudis en zus Maria 

   St. Antoniusaltaar ontving 400 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 14 stuiver, koster 3 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

2. in februario 
 7 Theodori Thijs Philips et Neulae uxoris et Gertrudis sororis et eorum parentum, qui 

 Theodorus dedit semel 28 floren. pas. leget sacrum et habebit 8 asses custos unum 
   Jaargetijde 7 februari voor Theodorus Thijs Philips en echtgenote Neula en zus Gertrudis en ouders 
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   St. Antoniusaltaar ontving 28 gulden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver 

 20 Rutgeri Willem op Callis et Gertrudis sororis et parentum ab illis habebit Stus Antonius 

 agrum in de Hoef pastor cantabit sacrum et habebit 14 asses et custos duos 
   Jaargetijde 20  februari voor Rutger Willem op Callis en zus Gertrudis en ouders 

   St. Antoniusaltaar ontving een akker in de Hoef 

   Gezongen H.Mis; pastoor 14 stuiver, koster 2 stuiver 

4. in aprili 
 20 Leonardi Jan Thijssen pastor cantabit sacrum et habebit ab altari Sti Antonij 14 asses et 

 custos tres 
   Jaargetijde 20 april voor Leonardus Jan Thijssen 

   St. Antoniusaltaar ontving ? 

   Gezongen H.Mis; pastoor 14 stuiver, koster 3 stuiver 

7. in julio 
 31 Ao 1666 31 julij obijt Matthias Linssen et legavit altari Sti Antonij 350 floren. et pastor 

 leget 4 sacra nempe singulis quatuar temporibus et habebit pro unaquaque missa 8 asses 
   Jaargetijde 31 juli voor Matthias Linssen (+ 31-07-1666) 

   St. Antoniusaltaar ontving 350 gulden 

   Gelezen H.Mis elk seizoen; pastoor 4 maal 8 stuiver 

11. in nov. 
 2 Ao 1669 2 9bris obijt Frans Henderix quo die vel circiter erit anniversarium perpetius 

 temporibus praedicti Francisci et Elisabethae et Eulken uxorum pastor cantabit sacrum et 

 habebit 14 asses et custos tres altare Sti Antonij recepit ultra 200 floren.  
   Jaargetijde 11 november voor Franciscus/Frans Henderix (+ 02-11-1669) en zijn echtgenoten 

  Elisabeth (Lijsken Marselis Janssen) en Eulken 

   St. Antoniusaltaar ontving 200 gulden 

   Gezongen H.Mis; pastoor 14 stuiver, koster 3 stuiver 

 3 Godefridi Joannis Gilkens qui legavit altari Sti Antonij unum agrum 80 virgarum situm in 

 de Boshoeve, pastor leget sacrum et habebit 8 asses, custos unum, 2 cerei ponantur 
   Jaargetijde 3 november voor Godefridus Joannes Gilkens 

   St. Antoniusaltaar ontving een akker van 80 roeden gelegen in de Boshoeve 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

12. in dec. 

 3 3 xbris Joannis Martini Sillekens Ermgardis uxoris, Martini Sillekens et Annae Pastoors, 

 Linsken Lemmens Antoniae uxoris, qui legaverunt Sto Antonio 60 floren. pastor cantabit 

 sacrum et habebit 14 asses, custos 4, ponantur duo cerei 
   Jaargetijde 3 december voor Joannes Martini Sillekens en echtgenote Ermgardis en Martinus Sillekens 

  en Anna Pastoors, Linsken Lemmens en echtgenote Antonia 

   St. Antoniusaltaar ontving 60 gulden 

   Gezongen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 14 stuiver, koster 4 stuiver 

 8 8 xbris Joannis Thijssen et Elisabeth uxoris qui legaverunt altari Sti Antonij 32 floren. 

 pastor leget missam et habebit 8 asses et custos unum, ponantur 2 cerei 
   Jaargetijde 8 december voorJoannes Thijssen en echtgenote Elisabeth 

   St. Antoniusaltaar ontving 32 gulden 

   Gelezen H.Mis, 2 kaarsen; pastoor 8 stuiver, koster 1 stuiver 

 20 R.D. Godefridi Willems de Stercksel et parentum St. Antonius recepit 25 flor. pastor leget 

 sacrum et habebit 8 asses 
   Jaargetijde voor Eerwaarde Heer Godefridus Willems van Sterksel en  ouders 

   St. Antoniusaltaar ontving 25 gulden 

   Gelezen H. Mis; pastoor 8 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

 21 Ao 1670 21 xbris obijt Petrus Gerardi Teukens, quo die vel circiter tenendum erit 

 anniversarium praedicti Petri et parentum, Matthiae fratris, pastor leget sacrum et habebit 8 

 asses et custos duos, altare Sti Antonij recepit 50 floren.moneta rurdensis 
   Jaargetijde 21 december voor Petrus Gerardi Teukens (+ 21-12-1670) en ouders en broer Matthias 

   St. Antoniusaltaar ontving 50 gulden Roermonds 

   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver, koster 2 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

 29 Leonardi Gielen et Cunera uxoris qui dederunt 25 floren. pastor leget sacrum et habebit 8 

 asses et custos duos 
   Jaargetijde 29 december voor Leonardus Gielen en echtgenote Cunera 

   St. Antoniusaltaar ontving 25 gulden 

   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver, koster 2 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

 31 Ultima xbris Petri van den Heijtraeck Annae uxoris pastor leget sacrum et habebit 8 asses 

 et custos duos 
   Jaargetijde 31 december voor Petrus van den Heijtrack en echtgenote Anna 

   St. Antoniusaltaar ontving ? (50 gulden vermeld in 1670) 
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   Gelezen H.Mis; pastoor 8 stuiver, koster 2 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

 28 Ao 1669 in festo Innocentium obijt R.Dnus Henricus a Sennen pastor huius loci, pastor 

 leget sacrum et habebit 12 asses, custos 4. 
   Jaargetijde 28 december (Onnozele Kinderen) voor Eerwaarde Heer Henricus a Sennen (+ 28-12-

  1669) pastoor te Meijel 

   St. Antoniusaltaar ontving ? (50 gulden vermeld  in 1670) 

   Gelezen H.Mis; pastoor 12 stuiver, koster 4 stuiver (ook jaargetijde in 1670) 

  De jaergetijden van St. Antonij beloopen 9 gulden 2 Strs ruremondes gelt, en bestaen in 17 

 missen. 

  Praedicta anniversaria in ecclesia parochiali de Meijell esse fundata hic attestor 

  P. van Straelen pastor in Meijell  

  Descripta sunt Ao 1755 

 

7e. Coepeij uijt het boek aengaende de kerck van Meijel 1755 
 

NB:  Uit RHCL Maastricht, archieven Oude Bisdom Roermond, port 79 

 Op 5 juni 1755 namen de kerkmeesters Jacobus Cuijpers en Sebastianus Willems i.v.m. de 

visitatie van 5 juni 1755 delen over uit de bij 06.a. – 06.c. genoemde inkomsten – jaarlijkse 

verplichtingen aan geld en natura aan de kerk van Meijel. 

 

1. Coen Venmans anderhalven cop roegh nog een half kan wijn, onderpant huijs en hof 

2. Willem Jan Aerts een pint wijn onderpant een bemptie hercomende uijt de erffenisse van Peter 

Jan Martens  

3. Jan Gerits twee coppen en eenen halven rogh onderpant twe stucken lant het een gelegen int 

Sant het ander in Callis 

4. Jan Faessen een vat anderhalven cop en een half kan rogh den selven nog 3 Strs 2 duijten 

onderpant al sijn goet 

5. Lins Gijsen een vat anderhelven cop en een half kan rogh den selven nogh 3 Strs 2 deuten 

onderpant alle sijn goet 

6. Hendrick Peter Lambers twee vatten drij kannen rogh den selven nogh 6 Strs eenen halven 

onderpant alle sijn goet 

7. Peter Martens aen Sant 10 Strs van het jaergetijt van Jan Gillens onderpant alle sijn goet 

8. Willem Claessen anderhalf vat rogh hierin moet geven Dirk Jan van Callis uijt den Rijdtacker 

een half vat peels en de kinderen Goerdt Jan Bollen een vat peels 

9. Thonis Hendrickx een vat rogh den selven noch een pint wijn 

10. Peter Bollen den Ouden 10 Strs van het jaergetijt van Jan Gillens  

11. Peter Bollen den Jongen 5 Strs ruremons ende 2 ort luijcks uijt het goet van den Hof 

12. Jan Hendrijckx 5 Strs ruremons ende 2 ort luijcks uijt het goet van den Hof 

13. Hendrick van Laer 2 Strs en eenen halven uijt het goet van den Hof 

14. Jan Gevers 2 Strs eenen halven uijt het goet van den Hof 

15. Hendrick Gorts 4 vaten en eenen cop rogh den selven noch een half kan wijn 

16. Hendrick Cornelis Hixspoers 4 vat rogh in 2 vat moet Willem Denissen geven een vijffde deel 

17. Lucas Martens van Oijstaie een half vat wijn 

18. Jacob Franssen 2 vat rogh uijt den Bosch waerin Jan Marten van Laer betaelt een derde deel 

19. Lennaert Gorts een vat rogh 

20. Jan van den Steen een vat rogh 

21. Peter Nijssen in de Straet een half kan olie 

22. Thijs Maessen een half kan olie 

23. Peter Nouwen 150 guldens vervalt te Lichtmis 

24. Willem Denissen eenen halfven cop rogh noch een pint wijn 

25. Jan Janssen den Capitijn een vat en een halven cop rogh, den selven een pont was een half kan 

wijn 

26. Jan Gort Smets twee vat rogh 

27. De weduwe Liesbeth Gerits een vat rogh noch drij coppen peels, de selven noch 12 Strs 

28. Lennaert Gevers 50 guldens onderpant alle sijn goet vervalt den 12 meert 

29. Matijs Franssen van Bree vierde half vat rogh noch drij coppen peels 

30. Lucas Martens van Ostaije heeft opgenomen 50 guldens onderpant alle sijn goet 

31. Peter Jan Nouwen een vat en een halfven cop rogh 

32. Den heer Capellaen eenen pattacon den selven noch een half vat rogh 
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33. De weduwe Jan Willems in de Schelm een vat rogh onderpant haer goet tot Meijel 

34. Peter Gillens anderhalven cop rogh den selven noch een pint wijn 

35. De weduwe Willem Peter Gerarts drij vat rogh 

36. Hendrick Linssen van Bree een vat ruremons en drij vatten peels 

37. Hendrick Linssen van Bree op den Heijtrack een vat rogh 

38. De Armenhof op de Donck anderhalf vat rogh 

39. Frans Dirks van Callis drij vat rogh uijt het goet van Willem Sluijters 

40. De weduwe Thuen Janssen drij vat rogh uijt het goet van Willem Sluijters 

41. De weduwe Marie Hendrick op de Donck eenen cop rogh hercomende uijt het goet van Tunis 

Zelen uijt het Broek onderpant een leupense bouwlant gelegen neffens de erven van Tonis 

Gordts 

42. Lenaert Gielens 2 guldens wegens een hoijbemptie groot 48 roijen gelegen in den Heerenbempt 

aen seijde Willem Denissen ander sijde de weduwe Tonis Vrijens losvrij 

43. Jan Tijssen den Jongen 50 guldens ruremons onderpant het bemte aen de Leemkuijlen vervalt te 

Meijelsche kermis 

44. Gordt Hendricks 4 vat rogh 

45. Hendrick Peter Gerarts een malder rogh 

46. Gordt Hoeffnagels een capietael van 75 gulden 

47. Peter Nijssen in de Straet 75 gulden 

48. Jan Franssen op den Huvel 100 gulden 

49. Dries Eijmers van Loon 25 gulden 

50. Jan Gevers 50 gulden vervalt S. Marten waer in Theun Lenders van de Cauwenbergh moet 

geven een derde deel 

51. Marten Luicas van Oostaij 50 gulden ruremons vervalt den 8 9ber 

52. Jenneken Hendrick Basten 4 vat rogh 

53. Gordt Hoffnagels een vat rogh 

54. Willem Hendrick Kimpen 100 guldens ruremons vervalt den 22 october 

55. Gordt Hoffnagels 2 guldens 

56. Gordt Hofnagels 100 guldens vervalt den 3 januari 

57. De weduwe Mathijs Smolders 100 guldens vervalt den 24 apryl 

58. Peter Nijssen 50 guldens ruremons vervalt den 17 apryl 

59 Hendrick Guijtens 50 guldens vervalt den 31 december 

60. Jan Faessen 50 guldens vervalt den 15 april 

61. Gordt Hoffnagels 100 guldens vervalt den 26 februari 

62. Jan Thomas Driessen 50 guldens vervalt den 25 april 

63. De St. Antonismeesters jaerlijcks 10 guldens 

64. Jan Zelen 50 guldens weerts vervalt den 30 9ber 

65. Gordt Hoeffnagels 150 guldens vervalt den 18 9ber 

66. Gordt Hoeffnagels 200 guldens vervalt den 4 xber 

67. Gordt Hoeffnagels 100 guldens vervalt den 1 febr. 

68. Gordt Hoeffnagels 50 guldens hollans vervalt den 1 febrij 

69. Peter Bollen den Ouden 100 guldens vervalt den 2 febrij wesende Onsen Lieve Vroou Lichtemis 

70. Jan Hendrick Lenders 100 guldens vervalt den 9 9ber 

71. Peter Hermans 25 pattacons vervalt den 19 9ber 

72. Gordt Janssen 200 guldens ruremons vervalt den 4 febrij 

73. Anno 1754 den 23 april heeft Gordt Janssen van de kerck opgenomen 50 guldens ruremons ad 3 

precent 

74. Lamert Hendricks jaerlijcs 1 gulden 16 Strs vervalt den 11 7ber 

75. Jan Peter Oomen 200 guldens vervalt den 10 julius 

76. Ao 1754 den 3 meij heeft Guert Geenen van de kerck opgenomen 100 guldens; den 4 meij 1755 

den selven opgenomen 100 guldens onderpant al sijn goet 

 Meijel den 5 junij 1755 

 Jacobus Cuijpers keerckmeester 

 Sebastianus Willems kerckmeester 
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7f. Register der Arme renten van Meijell 1755 
 

NB: Uit RHCL Maastricht, archieven Oude Bisdom Roermond, port. 79 

 Pastoor P. van Straelen noteerde i.v.m. de visitatie van 5 juni 1755 het onderhavige register van 

de renten van de Armen. 

 Deels komen de gegevens ook voor in de (door aanvullingen voor 1800) uitgebreidere registers 

onder 06.a 

 

7f-1. Verplichtingen in natura (rogge) 
  

 verplichtingen - informatie 

1.  De wede Coen Venmans een vaet rogh 

2. De wede Hendrick Jan Basten met haar consorten 2 vaet peels 

3. Lenaert Gordts 2 vaet en een half, noch anderhalven cop peels en een kan 

4. De wede Willem Claessen 3 coppen peels 

5. Willem Jan Aerts een half vaet 

6. Tonis Henderix 3 vaet 

7. Gordt Hoefnaegels voor een stuk landt 4 vaet 

8. Henderick Cornelis Hijxspoors 3 coppen en eenen halven cop peels 

9. Jan Joosten voor een stuck landt een vaet en eenen cop 

10. De wede Francis Thonissen met haer consorten een half vaet 

11. De pastorie 4 vaet 

12. Jan Janssen den Cappeteijn een vat 

13. Peter Gielens voor een stuck land neffens Kurvers wegh 3 vaet 

14. De wede Heijll Peter Smits met Henderick Thijssen een vaet 

15. De wede Heijll Peter Smits een vat 

16. Jan Gordt Smits een vaet 

17. Peter Nijssenvoor een stuck landt in het Kerckenveldt 3 vaet 

18. Peter Martens 2 vaet peels 

19. Jan Smolders eenen cop 

20. Henderick Jan Gielens een vaet, den selven noch 3 vaet ende anderhalven cop peels 

21. Willem Henderix op de Donck twee vaet en eenen halven cop 

22. Matthijs Franssen op de Donck een malder, den selven noch jaerlijcks 15 stuivers 

23. Jan Thomassen op de Donk voor een stuck landt een vaet 

24. Jan Oomen op de Donck voor een stuck landt een vaet 

25. Jan Bollen op de Donk met Jan Henderix van Deursen 1 cop 

26. Laurens van Bree voor een stuck land genaemt den Voortacker 7 vaeten en een half 

27. Lennaert Gielens een vaet 

28. Henderick van Bree op den Heijtraek 3 coppen peels 

29. Willem van Bree op de Donk 3 coppen peels 

 

7f-2. Geldt Renten 
 

1. Jan Faessen 100 gld. vervaldt in meij onderpandt all sijn goet 

2. Ao 1711 den 2 meij heeft Jan Faessen van den armen opgenomen 150 gld. onderpandt alle sijn 

goet 

3. Peter Bollen den Ouden 200 gld., vervald in april onderpandt alle sijn goet 

4. Peter Oomen 50 gld. vervaldt St. Marten onderpandt alle sijn goet 

5. Jan Franssen 100 gld. vervadt te Lichtmis (2 februari) onderpandt alle sijn goet, den selven noch 

jaerlijcks 13 Strs 

6. Ao 1751 den 7 meij heeft Henderick Jan Franssen van den armen opgenomen 50 gld. 

onderpandt alle sijn goet 

7. Willem Henderick Kimpen 25 rijcksdaelders vervalt den 8 april onderpandt alle sijn goet 

8. Jan Gevers met sijn consorten 50 gld. vervaldt St. Marten onderpandt sijn goet op den Hof 

9.  Henderick Gordts 200 gld. vervaldt den 31 januarij 

10. Matthijs Maessen 200 gld. vervalt St. Marten onderpandt alle sijn goet 

11. Ao 1751 den 25 8ber heeft Peter Nauwen van den armen opgenomen 150 gld. onderpandt huijs 

hof ende aangelaegh 
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12. Jan Peter Smits 100 gld. vervalt den 8 april onderpandt alle sijn goet, den selven noch 50 gld. 

hollandts vervaldt St. Andries 

13. Henderick Janssen geeft jaerlijcls van den Armenhof 38 gld. ende den heeren chijns 

14. Jan Thijssen den Jongen op de Donck 100 gld. vervalt den 8 meij onderpandt twee leupense 

bouwlandt genaemt het Dunckelken 

15.  Marten Lucas van Oijstaien 200 gld. vervaldt den 20 meij, onderpandt alle sijn goet 

16.  Henderick van den Kauwenbergh met sijn consorten 100 gld. vervalt te Lichtmis 

17.  Ao 1751 den 11 8ber heeft Michiel Denissen (= Michiel Peter Gielens) van den armen 

opgenomen 50 gld. onderpandt een bemptie in de Mortelse bemden dat hij voor dese somme 

gekocht heeft   

18.  Ao 1754 in meert aen Joost Doenssen uijtgestelt 200 gld. het onderpandt staet op ‘t prothocol 

19. Ao 1754 den 21 april uijtgestelt aen Gort Franssen van Callis 50 gld., wesende het legaet van 

Dirick Tonissen, onderpandt alle sijn goet 

20. Ao 1755 te Lichtmis heeft Lennaert Lenders wesende actueelen armemeester van de armerenten 

opgenomen 50 gld. onderpandt alle sijn goet 

   Praefata ita esse attestor  

  P. van Straeten pastor in Meijell 

  

7g. Renten van St. Antoniusaltaer 1755  
 

NB: Uit RHCL Maastricht, archieven Oude Bisdom Roermond, port.79 

 Pastoor P. van Straelen noteerde i.v.m. de visitatie van 5 juni 1755 het onderhavige register van 

de ‘Renten van het St. Antonius altaer in de parochie kercke der vrijheerlijckheijdt Meijell 

wesende tot lasten als volght’.  

 Deels komen de gegevens ook voor in de (door aanvullingen voor 1800) uitgebreidere registers 

onder 06.a 

 

1. De Gemeente alhyer 1325 gld. ruremondts vervalt in april 

2. Thijs Maessen 50 gld. vervalt St. Andries 

3.  Ao 1753 den 5 meij heeft Claes Laemers van den overschodt van St. Antonius opgenomen 50 

gld. luijcks ad 3 percent onderpandt een stuck landt gelegen in de Haege neffens het Waeterlaet 

groot 224 roeden 

4. Peter Linssen 100 gld. vervalt H. Sacramentsdaegh  

5. Lennaert Dirix 110 vervalt den 1 julij 

6.  Jan Zelen den Jongen 200 gld. vervalt den 27 januarij 

7.  Gertruij Gerits 87 gld. 10 Strs vervalt den 16 augusti 

8. Willem van Bree 100 gld. hollands vervalt den 14 xber 

9. Peter Jan Nauwen 200 gld. luijcks vervalt in februari 

10. Henderick Jan Franssen 200 gld. luijcks vervalt 4 8ber 

11. Gordt Houben 200 gld. vervalt te Paesschen 

12. Lins Gijsen 100 gld. vervalt op St. Silvesterdagh 

13. Lambert Henderix 200 gld. vervalt op St. Michiel 

14. Peter Bollen den Ouden 50 gld. vervalt St. Remigij 

15. Lambert Henderix 100 gld. vervalt St. Michiel 

16. Lennaert Thonissen van den Cauwenbergh 100 gld. vervalt te Meijell kermis 

Dese voorss. Renten worden jaerlijcks betaelt met drij gelijcke gld. het hondert. (3%) 

Uijt dese voorgaende renten, als oock uijt den offer moeten jaerlijcks betaelt worden: 

 aen de kerck alhyer 10 gld. voor het leveren van broodt, wijn, wasch ende ornamenten 

 aen den He pastoir 9 gld. 2 ort voor de jaergetijden van St. Antoniusaltaer 

 aen den He Cappellaen 80 gld. 

 aen den Custer 1 gld. 12 Strs. 

Praefata ita esse attestor P. van Straelen pastor in Meijell 1755 

 


