PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW GEBOORTE
TE OOSTRUM

ARCHIEF VAN DE RECTOR/PASTOOR

1

‘Liber Memorialis’, kroniek van de parochie, 1912-1959.
N.B Kopie. Origineel berust bij de pastoor.

2-3

Herderlijke brieven en circulaires van de kerkelijke overheid, 1856-1887, 1910-1945.
2

1856-1887

3

1910-1945

4

Stukken betreffende de bediening van de kapel, 1771, 1822, 1919.

5

Register van priesters, niet behorend tot de parochiegeestelijkheid, die de mis hebben
gelezen in de parochiekerk, 1952-1958.

6-10

‘Proclamanda’, registers van mededelingen verkondigd vanaf de kansel en bestemd
voor de parochianen, 1926-1959.

11

6

1926-1929

7

1929-1936

8

1936-1941

9

1941-1949

10

1949-1959

Kasboek van de pastoor met registratie van inkomsten en afdrachten vanwege
kerkelijke diensten, 1949-1959.

12

Staten van afdrachten aan het bisdom, 1943-1958.

13-16

‘Status liber’, procesen-verbaal van het ondezoek naar de vrije staat van aanstaande
huwelijkspartners, 1942-1959.
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13

1942-1947

14

1948-1951

15

1952-1955

16

1956-1959

1

17

Register van eerste communicanten, 1938-1974.

18

Register van personen die hebben deelgenomen aan retraites, 1939-1957.

19

Register van de schoolleerlingen die als lid zijn aangemeld bij de Vereniging van het
H. Sacrament, 1940-1949.

20

Stukken betreffende het bevorderen van de Mariadevotie en correspondentie over
bijzondere gebedsverhoringen, 1877-1878, 1910-1934.

21

Stukken betreffende het vervaardigen van reproducties van het Genadebeeld, 1930,
1934.

22

Stukken betreffende de aansluiting van het rectoraat bij de Vereniging der
Altijddurende Aanbidding, 1935.

ARCHIEF VAN DE KAPELMEESTERS EN HET KERKBESTUUR

Stukken van algemene aard
23-24

25

Notulen en besluiten van het kerkbestuur, 1910-1964.
23

1910-1948

24

1949-1964

Beschikkingen van de bisschop op verzoeken van het kerkbestuur, 1906, 1918, 19251926.

26

Ingekomen brieven, 1940-1945.

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
I
27

Stukken betreffende de organisatie

Stukken betreffende de benoeming van kapelmeesters en leden van het kerkbestuur,
1807, 1823, 1911-1928.
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28

Stukken betreffende het geschil tussen de schepenen en kerkmeesters van Oostrum
enerzijds en het klooster Betlehem anderzijds over het beheer en gebruik van de kapel,
1630 met retroacta.

29

Stukken betreffende de begeving van fundaties, z.d., 1661, 1771.

II
--

Stichting van kerkelijke diensten

Register van gestichte jaargetijden, 1913-1977.
NB Ingeschreven in het ‘Stokregister’, zie nr. 36

30

Register van gestichte jaargetijden met vermelding van data van lezing en verwijzing
naar het ‘Stokregister’, 1929-1974.

31

‘Stokregister’. Register van gestichte missen en jaargetijden, ca. 1950 (?).
NB Alleen gebruikt voor de inschrijving van 11 misstichtingen.

III

Beheer van het kerkelijk vermogen
a) Beheer van meerdere vermogensbestanddelen gezamenlijk

32

Legger van renten, landerijen en stichtingen, ca. 1558.

33

Legger van renten, landerijen en stichtingen, bijgewerkt tot 1616.

34

Legger van renten, landerijen en stichtingen, bijgewerkt tot 1667.

35

Lijsten van de landerijen, renten en kapitalen van de kapel, 1798-1805.

36

‘Stokregister’. Legger van landerijen, renten en belegde kapitalen, 1836-1919.
Register van gestichte jaargetijden, 1913-1977.

37

Staat van de eigendommen van de kerk, z.d. (ca. 1931).

38

Inventarissen van de goederen, zaken en voorwerpen die onder beheer staan van het
kerkbestuur, 1947.

Toegang 059

3

39

Stukken betreffende de verzekering van het kerkgebouw, pastorie en schoolgebouw,
z.d.; 1942-1958.

b) Beheer van afzonderlijke vermogensbestanddelen
- landerijen, grondrenten en gelden
40

Stukken betreffende de verwerving van nalatenschappen, 1916-1918.

41

Stukken betreffende de aan- en verkoop van gronden en de verpachting van grond,
1914-1955.

42

Lijsten van de afdrachten van vlas aan de kapel, 1798-1809.

43

Aantekening betreffende het onderhouden van schapen ten dienste van de kapel, z.j.

44

Stukken betreffende de afkoop van erfpachten en de belegging van gelden,
1918-1919.

45

Akten van schuldbekentenis ten laste van diverse personen, 1747-1827.

46

Stukken betreffende de uitgifte van renteloze schuldbekentenissen voor het aflossen
van een schuld op de kapel, 1901-1931.

47

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen en stukken betreffende het beheer
van kapitalen, 1916, 1923, 1936, 1949.

48

Aantekeningen betreffende de verpachting van de kerkbanken, z.d.

- beheer van gebouwen en voorwerpen

49

Bestek voor de bouw van een nieuwe toren met portaal aan het bestaande kerkgebouw,
1889.

50
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Stukken betreffende de verbouwing van de rectoraatswoning, 1916-1918.
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51

Stukken betreffende het herstel en de uitbreiding van het kerkgebouw, alsmede de
nieuwbouw van de rectoraatswoning, 1934-1936.

52

Stukken betreffende de wederopbouw van de kerk en de pastorie, 1946-1955.

53

Stukken betreffende de plaatsing van een hekwerk voor de kerk, 1939-1940.

54

Stukken betreffende de plaatsing van een kast in de doopkapel en de aanleg van
centrale verwarming in het kerkgebouw, 1934, 1939.

55

Kwitanties voor de uitvoering van diverse werkzaamheden aan het kerkgebouw, de
verfraaiing van het kerkinterieur en de polychromering en aankleding van het
genadebeeld, 1864-1874.

56

Kwitanties van de firma Billaux-Grossé voor de levering van kerkornamenten, 1925.

57

Kwitantie van H. Bekkers voor de beschildering van de Sint-Theresiakapel, 1926.

58

Kwitantie van Petit-Fritsen voor het hergieten van de kapelklok, 1815.

59

Kwitanties voor de plaatsing van vijf kapellen in het processiepark en de plaatsing van
een Mariabeeld op de wegkruising Venray/Geijsteren/Wanssum, 1915, 1919, 1925.

60

Tekening behorend bij de vergunning voor de bouw van een school voor bijzonder
lager onderwijs, 1949.

III

61

Verantwoording van het beheer

Rekeningen van inkomsten en uitgaven, opgemaakt door de kapelmeesters, 17191769.

62

Rekeningen van inkomsten en uitgaven met bijlagen, opgemaakt door de
kapelmeesters, 1796-1832 (1849).
NB Incompleet

63
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Begroting van inkomsten en uitgaven, dienstjaar 1916-1917.
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64

Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1908, 1931-1936, 1949-1950.

65

Grootboek, 1940-1952.

66

Kasboek, 1901-1951.

67

Kladaantekeningen betreffende inkomsten en uitgaven, 1911-1950.

ARCHIEVEN VAN BROEDERSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Broederschap Onze Lieve Vrouw ‘Behoudenis der Kranken’
68

Ledenregister van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ‘Behoudenis der
Kranken’, 1870-1913, met voorin stukken betreffende de oprichting van de
broederschap en achterin aantekeningen van rector Meijer en een lijst van zelateurs en
zelatrices.

69

Ledenregister van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ‘Behoudenis der
Kranken’, 1913-1958 (1963).

70

Stukken betreffende de aanmelding van nieuwe leden voor de Broederschap, 1877,
1911, 1914, 1929-1960.

71

Register van overleden broederschapsleden, 1914-1971.

72-73

Kasboeken van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ‘Behoudenis der Kranken’,
1925-1959.
72

1925-1948

73

1949-1959

Broederschap van de H. Rozenkrans
74

Ledenregister van de Broederschap van de H. Rozenkrans, 1939-1949, met voorin
stukken betreffende de oprichting van de broederschap.

Toegang 059

6

Zangkoor
75

Huishoudelijke reglementen van het zangkoor, 1921, z.j.

76

Kroniek van het zangkoor, 1931-1949.

Fanfare ‘Sub Matris Tutela’
77

Huishoudelijk reglement van het Fanfaregezelschap ‘Sub Matris Tutela’, 1918;
Programma voor een concert met toneeluitvoering, z.j.

Onze Lieve Vrouwegilde
78

Akte van de kapelmeesters waarin zij verklaren het zilver van het gilde van Onze
Lieve Vrouw in bewaring te hebben genomen, 1798.

79

Beschikking van de bisschop op het verzoek van de gildemeesters om de
Mariaprocessie van Venray naar Oostrum met vaandel en trom tegemoet te mogen
treden, 1852.

DOCUMENTATIE/BIBLIOTHEEK
80

Programmaboekjes, affiches, liedteksten e.d. betreffende de Mariaverering in
Oostrum.

81

Krantenknipsels betreffende de Mariakapel in Oostrum en de Mariaverering, 19201970.

82

Krantenknipsels betreffende de geschiedenis van Oostrum, 1922-1970.

83

Krantenknipsels en andere documentatie betreffende mgr. Hanssen, bisschop van
Roermond, 1947-1958.

84
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Krantenknipsels over kerkelijke kwesties, 1880, 1910, 1926-1932.
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85

Foto’s van het kerkgebouw, de kerkinventaris en de kerkconsecratie in 1938.

86

Vesperale Romanum (1859). In 1864 t.b.v de kapel aangeschaft door rector
Ramaekers.

87

Maria’s heiligdommen in Nederland en België (’s-Hertogenbosch, z.j.)

88

Handleiding voor de administratieve geschriften en het boekhouden der kerkbesturen
in het bisdom Roermond (Roermond, z.j.)

89

Officieel programma van de Zestienden Limburgschen Katholiekendag te Venray op
pinkstermaandag 1 juni 1914 (Weert, 1914)

90

Mialaret, J.H.A., Klokopschriften in de provincie Limburg, overdruk PSHAL 60
(1924)

91

Het klooster, uitgave van de NV Nieuwe Venlosche Courant, 1929. Bevat artikel over
de nieuwbouw door architect Kayser jr. van kerk en klooster van de Minderbroeders in
Venray.

92

Verslag over de jaren 1936 en 1937 van de Aartsbisschoppelijke musea Utrecht.
Bevat een beschrijving van het Christusbeeld uit de kerk van Oostrum.

93

‘De brand van Roy in 1588’. Groot historisch toneelspel in vijf bedrijven (Venray,
z.j.).

94

Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden (Utrecht, 1987)

95

Statuten en huishoudelijk reglement van de Boerenleenbank te Oostrum, 1951.

96

Statuten van de Vereniging voor de Stillen Omgang, Kring Noord-Limburg, bisdom
Roermond, 1937.

97

Wederopbouwplan van de gemeente Venray voor de kom van Oostrum, z.j.
Concept.
NB onvolledig
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ARCHIEFSTUKKEN ZONDER DIRECTE RELATIE MET HET PAROCHIEARCHIEF

98

Ingekomen stukken bij de schepenen van Oostrum, 1650, 1653, 1701, 1705.

99

Stukken betreffende de oprichting van de Schoolvereniging Sint-Martinus, 1920-1921
(afkomstig van R. Lemmens).

100

Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het pand D10, 1949.

AANVULLING PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE PAROCHIE ONZE LIEVE
VROUW GEBOORTE TE OOSTRUM

101

Huwelijksformulieren, 1960-1999.

102

Notulen vergaderingen kerkbestuur (incompleet) en ingekomen stukken, 1970-1974.

103

Stukken betreffende het kerkhof van Oostrum, 1963-1974.

104

Stukken betreffende de Mariaschool, 1972-1974.

105

Stukken betreffende de bouw van een woning aan de Watermolenstraat in opdracht
van het kerkbestuur, 1962-1963.

106

Stukken betreffende de reductie van jaargetijden, 1960, 1975.

107

Stukken betreffende Werkcomité Oostrum en diverse verenigingen.

108

Kladkasboeken, 1981-1999, met diverse losse stukken.

109

‘Memoranda der miracaleuze Mariakapel ‘Behoudenis der Kranken’ te Oostrum.
Register met aantekeningen over de kapel en rectoraat van Oostrum, de
Mariabedevaart en de geestelijken die aan de kapel verbonden zijn geweest,
1861-1915 (1959)

Toegang 059

9

110

‘Annotationes de Oostrum’. Register met aantekeningen over het rectoraat/parochie
Oostrum en de Mariabedevaart, 1912-1959.

111

M.J. Janssen, Historie der aloude heerlijkheid Spraeland-Oostrum (Venray) van de
O.L.Vr. kapel met het mirakeleus beeld en het gilde aldaar. Met voorin opdracht van
de auteur voor M.H. van Opbergen, pastoor van Wellerlooi.

112.

Foto van het Mariabeeldje van Oostrum. Met op de achterzijde het opschrift: E.P.M.
Asselbergs, Oostrum (L.), 1930.
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