
NL-HtSA Archiefnummer 0905 Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te 

Vinkel, 1884-2001 

 

De stukken zijn in 2016 aan de afdeling Erfgoed geschonken. Deze inventaris is gemaakt door dhr. 

van den Hombergh. 

 

De omvang van het archief is 1 meter. De inventarisnummers 36 en 40 zijn beperkt openbaar. 

 

1. Inventaris letter A Parochiale Kerk te Vinkel, 22 maart 1885. 1 deel 

 NB Deze inventarislijst is gekoppeld aan Inventaris Letter. B Zie bijlage voor nadere 

toegang. 

 

2. Inventaris letter B van de parochiale kerk van de Koningin van den H. Rozenkrans te Vinkel, 

1886. 1 deel 

 NB Deze inventaris is gekoppeld aan Inventaris letter A. Zie bijlage voor nadere toegang. 

 

3. Register Memorialis, z.j. 1 deel 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

4. Register Memoriales, 22 maart 1885. 1 deel 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

5. Notulenboek van het parochiebestuur, 25 november 1884 - 1965. 1 deel 

 NB In dit boek staan de notulen vanaf de stichting van de parochie op 25 november 1884. 

Het eerste verslag is van 1 januari 1887. In de inleiding wordt vermeld dat in de eerste jaren, 

hoewel er wel een kerkbestuur was en ook vergaderd werd, veel rechtstreeks tussen de 

bisschop en de pastoor geregeld. De vergaderingen onder pastoor Vogels zijn redelijk 

omschreven. Onder zijn opvolger, pastoor sen, worden vanaf 1909 de verslagen steeds 

korter en later beperkt tot één zin. Dit loopt tot 1942. Vanaf 1944 onder pastoor van de 

Spijker tot 1946 summiere verslagen. Vervolgens lopen de verslagen t/m 1952. Tot slot nog 

korte mededelingen uit 1965. 

 

6. Notulenboek van het parochiebestuur, april 1976 – augustus 1993. 1 deel 

 

7. Notulenboek van het parochiebestuur, oktober 1993 – juni 2001. 1 deel 

 

8. Notulenboek dekenaat Oss, 13 april 1962 – 5 december 1966. 1 deel 

 NB De verslagen zijn ondertekend door de deken als voorzitter en G. Remmen als 

secretaris. Het geeft een overzicht van het wel en wee van het dekenaat in de genoemde 

jaren. Los hierbij gevoegd nog enkele verslagen, agenda’s van vergaderingen en diverse 

brieven aan o.a. het bisdom. 

 

9. Correspondentie betreffende de financiële en administratieve toestand van de parochie en 

briefwisseling betreffende problemen aangaande de terugbetaling van verstrekte leningen 

door parochianen, tot en met 1944. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 



 

10. Diverse correspondentie, met name met het Bisdom te ’s-Hertogenbosch.1 omslag 

 Nb Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

11. Stukken betreffende huishoudster Menting en effecten van de parochie, 1940-1946. 

 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

12. Correspondentie betreffende grond en grondbezit van de parochie. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. Slechts gedeeltelijk aangetroffen, mei 2017. 

 

13. Brief van rector Lübbers betreffende het overlijden en de begrafenis van zuster Maria 

Vincula, 1947. 1 stuk 

 

14. Kasboek van het parochiebestuur, 1944-1949. 1 deel 

 NB Bevat ook enkele summiere overzichten van inkomsten en uitgaven over 1963 en 1974. 

 

15. Kasboek van de kerk te Vinkel, 10 juni 1938 – 1967. 1 deel 

 NB Zeer onvolledig. Bevat ook onvolledige lijst van schulden 1912-1944, lijst van fundaties 

1928, schuldenlijst en rentebetalingen oktober 1959 – 1975 en enkele brieven betreffende 

schuldbekentenissen van de parochie. 

 

16. Begroting van de Kerkekas van de Koningin van de Heilige Rozenkrans te Vinkel, 1899-

1901. 1 omslag 

 

17. Notariële akten, 1893-1984. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

18. Offerte voor het buitenschilderwerk voor de Sint Paulisvereniging te Vinkel 10 september 

1904. 1 omslag. 

 

19. Stukken betreffende verzekeringen, 1950. 

 

20. Stukken betreffende de bouw van de noodkerk en de kerk, 1900, 1945-1949.1 omslag 

 NB De grond voor de nieuwe kerk is aangekocht in november 1900. 

 

21. Stukken betreffende oorlogsschade aan de kerk. 

 NB Ongesorteerd. Zie ook inventarisnummer 20. Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

22. Aanslagen van waterschap De Aa betreffende het huis, de school, de kerk en pastorie en de 

school met fietsenloods, 1966 en 1967. 1 omslag 

 NB Niet aangetroffen: mei 2017. 

 

23. Register betreffende de bankenpacht, 21 augustus 1955. 1 deel 

 NB Bevat de namen van echtparen met geboortedata en namen van de ouders van de 

echtparen. 



 

24. Stukken betreffende de aanschaf van een orgel bij de firma Nöhren, de levering van 

orgenpijpen en de dispositie en beschrijving van een nieuw orgen, 1909-1913.1 omslag 

 

25. Lijsten van ingezamelde gelden voor de parochiekerk, januari 1948. 1 omslag 

 

26. Stukken betreffende de opening van de nieuwe kerk en terugblik op pastoor Vogels, z.j.

 1 omslag 

 

27. Stukken betreffende zondagpreken van kapelaan Remmen te Budel, 1944.1 omslag 

 NB betref een aantal volledig uitgeschreven preken bij bepaalde gelegenheden en preken 

binnen het kerkelijk jaar. 

 

28. Stukken betreffende de bedevaart naar Kevelaer en de Rozenkransprocessie, 1909 en 

1912. 1 omslag 

 

29. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van pastoor Claassens, 1940-

1945. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

30. Preken, meditaties en instructies. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

31. Reglementen van de Rozenkransparochie Broederschap van Vinkel naar O.L.V. Troosteres 

der Bedrukten te Kevelaer, 5 maart 1886. 1 omslag 

 

32. Verslag betreffende het overlijden van pastoor Vogels in 1909. 1 omslag 

 

33. Preken geschreven door pastoor Remmen, 1946. 1 deel 

 

34. Diverse stukken. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

35. Register betreffende de Heilige Familie voor mannen en de congregatie voor jonge 

dochters, opgericht respectievelijk 16 mei 1886 en 21 december 1884. 1 deel 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

36. Register Baptismorum, 19 december 1884 – 31 december 1922. 1 deel 

 NB Openbaar in 2022 

 

37. Register Matrimoniorum, 9 januari 1885 – 21 november 1929. 1 deel 

 

38. Register Defunctuorum, 30 december 1884 – 15 juli 1967. 1 deel 

 NB bevat ook een lijst uit 1924. 

 

39. Register Confirmatorum, 21 maart 1885 – 1963. 1 deel 



 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. Niet compleet. In slechte staat. 

 

 

40. Lijst van huwelijken met vermelding van de getuigen en namen van de wederzijdse ouders, 

1970. 1 omslag 

 NB Openbaar in 2045 

 

41. Misintentieboek, z.j. en 1965-1971. 1 deel. 

 NB in het eerste deel intenties zonder datum en affabetisch op achternaam. Bevat 

waarschijnlijk ook opgaven betreffende het aantal opgedragen missen. In het tweede deel 

staan weekendintenties vermeld van 20 december 1965 – juni 1971. 

 

42. Misintenties, maart 1971 – augustus 1976. 1 deel 

 NB Onvolledig. Bevat ook aantekeningen betreffende vooruitbetaalde uitvaarten. 

 

43. Stukken betreffende schuldbekentenissen. 1 omslag 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. 

 

44. Huisbezoekboekje betreffende parochianen in de gemeente Geffen en Heesch. 

 1 deel 

 NB Zie bijlage voor inhoudsopgave. Bevat ook tientallen losse velletjes met aantekeningen 

en niet-ingevulde namen. De genoemde personen zijn op geboortedatum geordend. 

 

45. Huisbezoekboekje ten dienst van de zeereerwaarde geestelijkheid, circa 1868-1965. 

 1 deel 

 NB Dit register bevat geen huisbezoekdata maar de data van huwelijken van de 

parochianen met de uit deze huwelijken geboren kinderen. Alles geordend op 

huwelijksdatum. Bevat ook gegevens van eerdere huwelijken en eventuele voorkinderen 

van betrokkenen. Bevat ook vele overlijdensdata. Het handelt over wijk B46 t/m wijk B50, 

gemeente Heeswijk. Wijk  D24 t/m wijk D50 gemeente Berlicum. Het grootste deel van het 

boekje handelt het deel van de parochie dat viel onder de gemeente Nuland. 

 

46. Bouwtekeningen betreffende de bouw van de kerk, circa 1950-1960, 2001.  

 1 omslag 

 

47. Missale Romanum, 1889. 1 deel 

 

48. Missale Romanum, 1932. 1 deel 

 



Bijlage. 

 

Nadere toegangen op de volgende inventarisnummers: 

 

1. Inventaris letter A Parochiale Kerk te Vinkel, 22 maart 1885. 1 deel 

NB Inhoud: Eerste hoofdstuk: Deel 1: Voorwerpen bestemd tot bediening van de 

Godsdienst, t.w. gewijde vaten. Deel 2:  lijnwaad, gewaden en versierselen. Deel 3: 

missalen, zang- en andere boeken. Deel 4: verschillende goederen tot hetzelfde einde 

bestemd. Tweede hoofdstuk: Pastoreel Archief. Derde hoofdstuk: Voorwerpen ten gebruike 

van den pastoor Vierde hoofdstuk: Voorwerpen tot versiering aan Congregationisten of 

andere personen door den pastoor afzonderlijk ter bewaring opgedragen. Deel 1: Taken 

welke de familie aangaan. Deel 2: Taken welke de congregatie aangaan. Deel 3: Het 

orgelfonds. Deel 4: De Rozenkransprocessie. Deze inventarislijst is gekoppeld aan 

Inventaris Lett. B  

 

2. Inventaris letter B van de parochiale kerk van de Koningin van den H. Rozenkrans te Vinkel, 

1886. 1 deel 

 NB Inhoud: Eerste hoofdstuk: Onroerende en roerende goederen: gebouwde 

eigendommen, ongebouwde eigendom, meubelen, goederen der kerk wier opbrengst tot 

een bepaald  doeleinde bestemd is. Tweede hoofdstuk: Titels en papieren van waarde, met 

fundaties belaste stukken, bewijzen van eigendom van vaste goederen en van kapitalenop 

naam der kerk staande maar aan anderen toebehoorende. Derde hoofdstuk: Archieven der 

kerk. 

 

3. Register Memorialis, z.j. 1 deel 

 NB Inhoud: Caput I Stichting parochie (Fundatio antiquitas) Pag. 1 t/m 50. Beschrijving van 

de stichting van de parochie vanaf het eerste moment dat de behoefte gevoeld werd te 

komen tot een eigen parochie. In dit hoofdstuk o.a. de bezoeken en correspondentie met 

het bisdom, lijst van sponsoren t.b.v. de stichting, de daadwerkelijke oprichting van de 

parochie, de grensafbakening, de oprichting van de noodkerk, het zeer gedetailleerde 

overzicht van de bouw van de eerste permanente kerk en de kerkwijding door de bisschop 

van ’s-Hertogenbosch, de kerkmeubelen. Toevoeging Kaathoven en afscheiding ‘t Ven. 

Pag. 51 t/m 53. Briefwisseling in deze met het bisdom. Inbraak in de kerk te Vinkel. Pag. 66 

t/m 71. Beschrijving en krantenberichten. Priesterfeesten. Pag. 72 t/m 78. Wijding Vinkelse 

norbertijn Aegidius van Zeeland. Jubileum pastoor van Iersel. Jubilea kerkkoor. Pag. 79 t/m 

82. Nieuwe Vinkelse kerk. Pag. 83 t/m 100. Bouw. Consecratie door de bisschop. 

Krantenberichten en commentaren. Uitgebreide berichtgeving over de financiële aspecten 

van de bouw van de nieuwe kerk. Caput II Bedeltochten van pastoor Vogels door het 

bisdom ’s-Hertogenbosch. Pag. 101 t/m 155. In dit hoofdstuk worden zeer uitgebreid de 

reizen op datum van pastoor Vogels door het bisdom ’s-Hertogenbosch beschreven om te 

komen tot voldoende financiële middelen voor zijn parochiekerk. Hiervoor heeft hij een 

weldoenersboek bijgehouden dat in dit hoofdstuk ook vermeld wordt. Positieve zowel als 

negatieve persoonlijke opmerkingen zijn in dit hoofdstuk vele te vinden. Pag. 156 t/m 161. 

Foto’s en krantenartikelen van de uitbouw van de toren nieuwe kerk en de nieuwe 

Mariaschool. De bladzijden 162 t/m 401 zijn leeg. Caput III Nomina pastorum Pag. 402 

Benoeming en voorgeschiedenis van pastoor Vogels. Caput  IV Blz. 421 t/m 434 Fundaties 



ten laste van de parochie Vinkel. ( I t/m XXII) Caput V Pag. 460 t/m 465. Overzicht van de 

parochiële verplichtingen als gevolg van de stichtingen. Caput VI Pag. 471 t/m 478. 

Oprichting broederschap van de H. Familie in 1889. Caput VII Pag. 500 t/m 501 Overzicht 

van de aantallen parochianen, doopsels, communicanten, overlijden, gebruikte aantallen 

hosties van 1884 t/m 1946. Caput VIII Pag. 521 t/m 524. Begrote inkomsten van de pastoor. 

Kosten H. Missen. Inkomsten van de pastoor uit giften. Caput IX Pag. 561 t/m 608 A. 

Oprichting parochie – brieven minister en bisschop - inzegeningen. B. Processies naar 

Kevelaer 1885 t/m 1908. 

 

4. Register Memoriales, 22 maart 1885. 1 deel 

 NB Inhoud: Hoofdst I, pag. 1-30. Korte geschiedenis van het ontstaan van de parochie 

Vinkel, weldoeners van de nieuwe parochie, bouw en opening noodkerk, geografische 

omschrijving van de parochie, bouw pastorie. Hoofdst II, pag. 30-50 Dank aan de 

weldoeners, rondreizen pastoor Vogels t.b.v. bouw en inrichting parochiekerk, Hoofdst. III, 

pag. 50-60 Lijst van de eerste drie pastoors van de parochie. Hoofdst. IV, pag. 60-80 Lijst 

van schenkers aan de parochies. De geschonken bedragen werden met goedkeuring van 

de bisschop omgezet in rentedragende pandbrieven. Alles met naam en toenaam genoemd. 

Hoofdst. V, pag. 80-90. Lijst jaarlijkse weldoeners 1885-1890. Hoofdst. VI, pag. 90-110. Bul, 

afkomstig van de bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch t.b.v. de oprichting van de 

parochie Vinkel. De eerste aanvraag dateerde van 1881; toestemming formeel 21 december 

1884. Hoofdst. VII, pag. 110-120. Aantallen parochianen, aantal mensen dat ter communie 

mocht, doopsels, onwettigen, eerste communie, huwelijken, overledenen, aantal hosties 

over de jaren 1884 t/m 1889. Hoofdst. VIII, pag. 120-140. Honorarium voor de pastoor voor 

diverse diensten aan parochie en parochianen. Hoofdst. IX, pag. 14-184. Brieven van en 

aan de div. gemeentes b.g.v. de oprichting van de parochie. Verslag van de feestelijkheden 

b.g. v. de inwijding van de kruisweg. Uitgebreid verslag van de bedevaart naar Kevelaer 

(1885 t/m 1887). Achteraan in dit boek een zeer gedetailleerd overzicht van de kosten van 

materialen en arbeid van de nieuwe kerk. Gedetailleerd overzicht van de kosten van het 

bondsgebouw in 1904. Een uitgebreid overzicht van de schulden van de kerk. Hierbij 

behoren de rentebetalingen de aflossingen van geleende bedragen van 1904 t/m 1913. Als 

losse bijlage een overzicht van onbezwaarde stukken, eigendom van de kerk, stukken van 

het orgelfonds, met fundaties belaste stukken. Alles vastgesteld in 1909 en 1910 

 

9. Correspondentie betreffende de financiële en administratieve toestand van de parochie en 

briefwisseling betreffende problemen aangaande de terugbetaling van verstrekte leningen 

door parochianen, tot en met 1944. 1 omslag 

 NB. Rapport inzake de financiële toestand van de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van den 

allerheiligsten Rozenkrans te Vinkel, opgemaakt door P. van Dieren 28 februari 1941. 

Briefwisseling  omtrent de toestand van de parochie tussen de bisschop van ‘s-

Hertogenbosch, de deken van Oss, pastoor Klaassen, de aangezochte expert van Dieren, 

enkele parochianen. Rapport dekenale inspecteur over de toestand van de kerk, mei 1937. 

Brief bisdom weigering tot goedkeuring begroting 06 maart 1940. Briefwisseling notaris 

Wedemeijer en bisdom over het niet betalen van schulden door pastoor Claassens in 04 juni 

1939. Brief van Aken over de toestand in de parochie 07 augustus 1944. Brief bisschop aan 

deken te Oss omtrent begroting 31 augustus 1940. Brief bisdom aan administratiekantoor 

met verzoek tot hulp voor parochie Vinkel 20 november 1940. Brief deken Oss aan bisschop 



n.a.v. zijn bevindingen te Vinkel 21 november 1940. Brief van Dieren aan bisschop met 

tussentijds bericht over toestand parochie Vinkel  31 december 1940. Rapport over de 

bouwkundige toestand van de kerkelijke eigendommen 1937. Brief deken Oss aan bisschop 

over financiën Vinkel 26101940. Brief deken Oss aan bisschop omtrent terugbetalingen 

parochie Vinkel en weigering tot betaling onderwijssalaris 23 september 1941. Brief deken 

aan pastoor over effecten 23 oktober 1940. Dankbrief bisschop aan deken voor bemoeienis 

te Vinkel 20 november 1940. Brief P. Coolen aan pastoor van Iersel en brief pastoor v.d. 

Spijker 20 juli 1946. Brief notaris Wedemeijer aan bisschop omtrent vordering op kerk 02 

juni 1937. Brieven en antwoord bisdom en pastoor over parochie-financiën en ontslag 06 

maart 1941. Verslag J. van Dieren aan de parochie 27 november 1944. Rapport van  A. 

Reijs over enige aspecten van het parochieel leven 30 maart 1944. Rapport over de 

financiën te Vinkel van B. van Dieren uit Tilburg 1941. 

 

10. Diverse correspondentie, met name met het Bisdom te ’s-Hertogenbosch.1 omslag 

 NB Verzoek tot opknappen pastorie en aanleg parochietuin. Verzoek om assistent te mogen 

vergoeden. Verzoek in 1912 tot het bouwen van een woning met de daarbij behorende 

lening. Verzoek goedkeuring tot bineren. Goedkeuring tot het toekennen van een 

duurtetoeslag aan de pastoor in 1950. Verzoek tot goedkeuring om boerderijen op te 

knappen 7 mei 1928. Mededeling omtrent ev. huisuitzetting met de daarop volgende 

betaling van de huur door de bewoner. Draaiboek m.b.t. de overdracht van de openbare 

school aan het kerkbestuur en de benoeming van het hoofd der school. Verzoek 

kerkbestuur aan de gemeentebesturen tot het opheffen van de openbare school t.b.v. de 

bijzondere school in 4 februari 1920. Verzoek tot toestemming in 1946 om het nieuwe 

kerkhof in te mogen zegenen. Aanvraag en toekenning van een lening aan het kerkbestuur 

in 1946 met de bijbehorende correspondentie. Beoordeling financiële situatie kerk Vinkel 

door het bisdom in 1946. Toestemming in 1922 om het schoolhuis aan te kopen. 

Benoeming kerkmeesters 13 juni 1964. Verzoek toestemming reparatie pastorie en twee 

huurhuizen 1948. Reactie bisdom verzoek tot verkoop van enkele percelen grond 1959. 

Herbenoeming kerkmeester 7 juni 1966. Verzoek goedkeuring aftreden en benoeming 

kerkmeesters in 19 april 1946. Toekenning toelage aan de koster en aan de organist 19 

november 1947. Verzoek in 1909 aan bisdom tot wijziging van pachter van een boerderij, 

beleggen vrijkomende obligaties opnieuw te beleggen, houden van een 10-daagse missie. 

Goedkeuring bisdom 15 november 1909 Verzoek aan bisdom tot goedkeuring onderhoud 

aan pastorie in 1910. Goedkeuring bisdom. 7 april 1910 Verzoek aan bisdom in 1909 voor 

goedkeuring reparaties aan pastorie en huis toebehorend aan de kerk. Belegging 

vrijgekomen schuldbrieven. Goedkeuring bisdom. 2 mei 1909 Goedkeuring bisdom tot ruil 

twee perceeltjes grond in 21011953. Toekenning gelden voor geleden oorlogsschade in 

1952. Voorstel bisdom tot aflossing van de schuld aan bisdom. 25 juni 1952 Verschuiving 

rentebetaling aan bisdom tot 1953 in 1952. Brief 20 februari 1952 Dankbrief bisdom 

voorvrijwillige bijdrage parochie aan “Onderlinge Hulp” in 19 september 1947. Toekenning 

schade door verzekering NCB voor afgebrande boerderijen in 10 juli 1947. Dankbrief 

bisdom in 1947 voor vrijwillige bijdrage aan “Onderlinge Hulp”. 01 mei 1947 Goedkeuring 

bisdom voor onderhoud aan de noodkerk in 2 april 1947. Goedkeuring bisdom tot het 

verkopen van grond. Goedkeuring bisdom t.b.v. het gebruik van de uitkering door de NCB 

voor de afgebrande boerderijen. 5 maart 1947 Brief bisdom in 1947 betreffende de 

bestemming van de uitkering vanwege de afgebrande boerderijen en de goedkeuring voor 



de aankoop van een stukje grond t.b.v. de noodkerk 6 februari 1947. Beslissing bisdom in 

1947 omtrent aanleg en betaling tuin a.g.v. verwaarlozing en oorlogsschade achter de 

pastorie 21 januari 1947. Voorstel in 1925 aan bisdom tot verdeling van grote boerderij. 

Goedkeuring bisdom. 12 februari 1925. Voorstel tot verkoop van een stukje woeste grond in 

1932. Goedkeuring bisdom. 5 december 1932 Voorstel parochie tot verhoging van de 

stipendia voor diensten in 1911. Bisdom akkoord. 1 december 1911 Toestemming bisdom in 

1922 tot aankoop van het schoolhuis. 20 augustus 1922 Voorstel tot aankoop van een 

stukje grond t.b.v. de kerk in 1893. Bisdom akkoord. Verhuur door het kerkbestuur van een 

stukje grond in 1941. Aanvraag in 1892 kerkbestuur tot aanvaarding van een gift van de 

pastoor te Nuland onder voorwaarden. Bisdom akkoord. 19 maart 1892 Verzoek pastoor 

aan bisschop tot akkoordverklaring  aanvaarding obligatie 19 maart 1892 Akte van verkoop 

in 1900 van een stuk grond aan de parochie. Akte van verhuur van een boerderij in 1933 

door het kerkbestuur. Akte van verhuur in 1932 van een stuk grond, huis en schuurtje door 

het kerkbestuur. Nieuwe pachtovereenkomst afgesloten in 1942. Brief bisschop m.b.t. grens 

Heesch/Nistelrode 17 februari 1923. Brief bisschop m.b.t. grens Berlicum/Heeswijk 15 april 

1921. Brief bisschop m.b.t. Kaathoven 29 oktober 1920. Brief bisschop ’s-Hertogenbosch in 

april 1923 m.b.t. de vaststelling grens met de parochie Heesch. Brief bisschop ’s-

Hertogenbosch 1923 m.b.t. de vaststelling grens met de parochie Nistelrode Verzoek tot 

acceptatie schenking onder voorwaarden van de pastoor van Bakel 1888.Verzoek tot 

acceptatie schenking onder voorwaarden van Fr. Van Grinsven 1886.Voorstel pastoor aan 

bisschop m.b.t. salariëring pastoor en schenking onder voorwaarden 1885. Brief bisschop 

m.b.t. benoeming van Iersel  1946. Brief van Iersel m.b.t. benoeming 1946. Brief benoeming 

pastoor van Iersel 2 maart 1946. Brief benoeming pastoor van de Spijker 2 maart 1946. 

Overzicht  bisdom over af te dragen gelden 1931. Aanvraag pastoor Vogels 7 augustus 

1885. Aanvraag pastoor Vogels 15 mei 1886. Aanvraag pastoor Vogels 2 december 

1888.Verzoek pastoor Vogels 1 juni 1906. Verzoek 11 februari 1890. Verzoek omtrent vloer 

nieuwe kerk 17 september 1888. Brief pastoor afwerken kerk 30 juli 1893. Brief kerkbestuur 

aan bisschop omtrent schulden kerk aan leden kerkbestuur 25 november 1940. Verzoek 

pastoor tot verlenging toelage uit pastoorsfonds 12 december 1941. Lijst van in te zenden 

bescheiden en van te houden en af te dragen collectes (na 1935). Rekening en 

verantwoording kerkbestuur  over het boekjaar 1987. Verkoop perceel en woning 

Beukenlaan 3. Voorwaarden opgesteld door het kerkbestuur voor de koop door 

parochianen. Begeleidingsbrief gemeente Nuland. Vragenlijst aan de parochie 12 december 

1917. Brief bisschop goedkeuring aankoop schoolhuis 20 augustus 1922. Verzoek pastoor 

aan bisschop om de stipendia voor missen te verhogen 01 december 1911. Verzoek  om 

strook grond te verkopen 5  december 1932. Toestemming bisschop voor de aanleg van het 

kerkhof, pastorietuin en terrein van de oude kerk 21 januari 1947. Verzoek om informatie 

over besteding gelden verkochte boerderijen en aankoop van een stuk grond waarop de 

noodkerk staat 6  februari 1947. Brief bisschop over de verkoop van grond, gebruik 

verzekeringsgelden. 5 maart 1947. Brief met toestemming t.b.v. dak noodkerk 2 april 1947. 

Brief overschenking kerkbestuur aan “Onderlinge hulp” 1 mei 1947. Brief bisschop over 

ontvangst eerste deel schenking 19 september 1947. Goedkeuring bisdom tot uitkering 

duurtetoeslag aan pastoor 3 augustus 1950. Brief bisdom over stipendia missen 1962. 

Verzoek verlenging tot goedkeuring bineren. (geen datum) Verzoek tot huisvesting 

timmerman in de tuin 17 december 1912. Verzoek tot goedkeuring van bisdom tot aanleg 

van parochietuin 8 juni 1947. Toestemming bisdom tot uitkering van vergoeding aan de 



assistent 10 januari 1947. Verzoek tot toestemming schilderwerk aan de pastorie 4 april 

1949. Benoeming kerkmeesters 13 juni 1964. Brief bisdom dispensatie Harrie van Veghel 

en Christina van Wanrooij 29 maart 1913 

 

11. Stukken betreffende huishoudster Menting en effecten van de parochie, 1940-1946. 

 1 omslag 

 NB: Brieven aan bisdom m.b.t. effecten parochie ondergebracht bij huishoudster Menting. 

Brief deken aan bisschop 12 oktober 1946; 3 september 1946. Brief Truffino aan deken 11 

september 1946; 27 september 1940; 2 oktober 1940 Brief Menting aan deken 30 

september 1946. Brief deken aan pastoor 28 september 1940 Brief bisschop aan pastoor 

25 november 1940 Brief kerkbestuur aan bisschop niet gedateerd (vermoedelijk december 

1940) 

 

12. Correspondentie betreffende grond en grondbezit van de parochie. 1 omslag 

 NB Ev. verkoop boerderijen 1941. Brief omtrent ev. (ver)bouw pand Beukenlaan 3 in 

1979. Brief aankoop grond 16 december 1887. Brief aankoop perceel hakhout 1 januari 

1900. Pachtovereenkomst parochie met C.J.Bouwmans 7 april 1942. 

Pachtovereenkomst parochie met C.J. Bouwmans 1 juni 1932. Pachtovereenkomst 

parochie met J.J. Ketelaars 27 februari 1933. Pachtovereenkomst parochie met H.A. 

Ruijs-vd Ven 27 mei 1941. Aankoop grond van J. v.d. Goor en C. v. Nuland t.b.v. de 

parochie. Goedkeuring bisdom. 29 maart 1893 Brief uitkering brandschade boerderijen 

10 juli 1947. Brief deurwaarder Baudoin te Oss betr. huurder 12 februari 1920. 

Belangrijke zaken bij oprichting bijzondere school. (niet gedateerd) Betaling huur 11 

februari 1920. 

 

17. Notariële akten, 1893-1984. 1 omslag 

 NB Eigendomsbewijs voor de R.K. Kerk te Vinkel (notaris Stassen Geffen 15 oktober 1948). 

Eigendomsbewijs van de R.K. Kerk te Nuland Vinkel (notaris van Heeswijk Geffen 5 januari  

1922). Eigendomsbewijs van R.K. Kerk Vinkel te Nuland (notaris van Heeswijk Geffen 9 

september 1922). Eigendomsbewijs voor de Roomsch Katholieke Parochiale Kerk van 

Vinkel, gemeente Nuland (notaris Pendraat Geffen 4 april 1893) met latere aanrekeningen 

m.b.t. verkoop grond 1959/1969) Eigendomsbewijs voor de Roomsch-Katholieke Parochiale 

Kerk te Vinkel (gemeente Nuland) (notaris van Bakel Geffen 25 april 1905). 

Eigendomsbewijs perceel grond te Vinkel  17 november 1981. Afschrift akte van transport 

21 augustus 1979 (notaris Kok Geffen). Eigendomsbewijs 5 juli 1984 (notaris Kok Geffen). 

Rekening notaris Stokvis te Geffen 09011901. Bijbehorend uittreksel kadaster. 10 november 

1900. 

 

21. Stukken betreffende oorlogsschade aan de kerk. 

 NB Brief min. Van openbare werken en wederopbouw betr. bouw noodkerk 4 januari 1947. 

Verzoek min. Mede te delen of het gemeenschapsgebouw voor molest verzekerd was 1948. 

Kwitantie schilder G. Cox Oss 15 januari 1946. Inschrijvingskaart schade-enquete 

commissie ’s-Hertogenbosch. Kwitantie J. van Schijndel 24 mei 1947. Toekenning 

schadebedrag kerk door min. Van Wederopbouw en volkshuisvesting 30 december 1948. 

Toekenning schadebedrag 30 december 1948. Toekenning schadebedrag 20 mei 1949. 

Rekening fa. Ensink 27 augustus 1946. Rekening Pouwels Oss 11 mei 1947. Taxatierapport 



pastorie 31 januari 1946. Taxatierapport kerkhofkapel 1946. Ministerie van financiën 

bijdrage stroomleiding  22 september 1960. Saldo postcheque- en girodienst 16 mei 1951. 

Bijschrijving rente 1944 t/m 1951 28 mei 1951. Vragenlijst tot deblokkering kerkelijke 

rekeningen 1946. Kwitantie schildersbedrijf Cos Oss 01 oktober 1947. Kwitantie 

schildersbedrijf Cox Oss okt/nov 1947 jan.1948. Rekening schildersbedrijf Cos Oss 27 juli 

1947. Rekening schildersbedrijf Cox Oss 01071946. Rekening schildersbedrijf Cox Oss 01 

september 1946. Rekening schildersbedrijf Cox Oss 31 decmeber 1946. Rekening 

schildersbedrijf Cox Oss 15 december 1945. Brief maatschappij tot financiering van het 

nationaal herstel (ongedateerd). Declaratie Tibosch Berlicum betr. taxatie oorlogsschade 

kerk, pastorie en kerkhofkapel 10 februari 1948. Kwitantie restauratie beeld 18 mei 1946. 

Kwitantie verbouwing pastorie 18 maart 1946. Kwitantie St. Joseph omtrent sloop kerk 12 

juni 1948. Kwitantie bouwbedrijf Paashuis verbouwing pastorie 18 september 1945. 

Kwitantie bouwbedrijf Paashuis 17 januari 1945. Kwitantie bouwbedrijf Paashuis reparatie 

kerkbanken 11 januari 1945. Kwitantie Peterse Oss kerkhof 07 juni 1946. Rekening 

parochie van Tibosch Berlicum 10 februari 1048. Kwitantie de Reus Oss 21 juni 1946. 

Commissie van Overleg Landschapsherstel toekenning parochie 22 juni 1950. Provinciale 

directie toekenning bedrag oorlogsschade verenigingsgebouw 12111948. Steunbetuiging 

t.b.v. beplanting kern Vinkel Hasselman 16 oktober 1946. Bewijs van betaling 

oorlogsschade inz. Puinruimen kerk Vinkel 13 januari 1948. Bevestiging Ensink en Paashuis 

aanname bouw noodkerk Vinkel 25 juni 1945. Overzicht kosten slopen oude kerk en bouw 

noodkerk (ongedateerd) 1945/46. Nota  Eijsbouts Asten 20 december 1945. Brief bisdom 

inz. Onderlinge hulp oorlogsschade10 maart 1947. Circulaire deblokkering kerkelijke 

rekeningen 22 februari 1946. Schaderapport parochiekerk kerk, pastorie en kerkhofkapel 

december 1945/januari 1946. Rijksdienst voor landbouwherstel toekenning bijdrage 

herstelbeplanting 22 mei 1947. Bestek verbouwing pastorie Brieven m.b.t. de verbouwing 

van de pastorie. Brieven inzake de verwoeste kerk en de te bouwen noodkerk van bisdom 

aan parochie en van de parochie aan het bisdom. Inventarisstaat van de vernielingen als 

gevolg van het opblazen van de oude kerk t.b.v. de enquetecommissie. Bestek noodkerk(?) 

Voorschriften voor de kerkenbouw 

Tekeningen noodkerk(?). Ministerie van openbare werken en wederopbouw 13 november 1948 betr. 

noodkerk. Ministerie van openbare werken en wederopbouw 30 december 1948 betr. 

woonhuis. Ministerie van openbare werken en wederopbouw  30 december 1948 betr. 

woonhuis. Ministerie van openbare werken en wederopbouw  20 mei 1949 betr. 

verenigingsgebouw. Ministerie van openbare werken en wederopbouw 12 november 1948 

betr. verenigingsgebouw. Ministerie van financiën opmeten grond L. v.d. Kant 16 december 

1955. Ministerie van financiën opmeten grond L. v.d. Kant 21 november 1956. Brief bisdom 

over terugbetaling geleende gelden 20 februari 1952. Brief bisdom tot inhouding van 

uitkering als aflossing van schuld 25 juni 1952. Goedkeuring Bisdom tot ruil perceel grond 

naast kerkhof 21 januari 1953. Verzoek aan bisdom tot goedkeuring reparaties aan kerk en 

pastorie 2 mei 1909. Verzoek aan bisdom tot goedkeuring schilderwerk pastorie 9 april 

1910. Verzoek om verhuur van boerderij, het houden van een missie en het beleggen van 

vrijgekomen obligatie 15 november 1909. Goedkeuring bisschop toelage koster en organist 

19 november 1947. Verzoek aan bisdom tot benoeming twee kerkmeesters 19 april 1946. 

Benoeming kerkmeesters 7 juni 1966. Verzoek aan bisdom tot verkoop enkele percelen 

grond. Verzoek om inlichtingen door bisdom omtrent bouw nieuwe kerk 11 september 1959. 

Verzoek aan bisdom t.b.v. onderhoud pastorie en twee huurwoningen 30 september 1948. 



Benoeming kerkmeesters 13 juni 1964. Goedkeuring bisdom tot aankoop schoolhuis 10 mei 

1922. Verzoek kerkbestuur tot opheffing openbare school en stichting bijzondere te Vinkel 4 

februari 1920. Reactie bisdom op jaarrekening 1945 en begroting 1947 18 december 1946. 

Bestemming vergoeding exploitatie-schade 22 september 1949. Voorstel kerkbestuur aan 

bisdom tot onderhoud boerderij 7 mei 1928. Goedkeuring geldlening door bisdom n.a.v. 

geleden oorlogsschade 15 mei 1946. Noodkreet kerkbestuur over de financiële positie van 

de parochie 13 mei 1946. Verzoek om nieuw kerkhof te mogen inzegenen 1 april 1946. 

Ontvangst door het bisdom van de schuldbekentenis 8 juni 1946. Brief parochiebestuur over 

geldlening door het bisdom 18 mei 1946. Brief bisdom over opening rekening 21 mei 1946. 

 

 

29. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van pastoor Claassens, 1940-

1945. 1 omslag 

 NB Uittreksel testament bij notaris Stassen 15 juli 1944. Brief bisdom aan pastoor v.d. 

Spijker 1945 Brief huishoudster aan rector omwille van pastoor Claassens 1940. Brief 

huishoudster over financiële positie 21 oktober 1940. Brief groot seminarie aanvaarding 

erfenis 1945. Brief deken aan bisschop over financiële positie 1941. Brief pastoor aan deken 

over bestemming vrijkomende middelen 1940. Brief dr. P. Claassens omtrent de erfenis 

pastoor Claassens 1945. Brief bisschop aan seminarie 1945. Rekening monument pastoor 

Claassens september 28 september 1946.  

 

 

30. Preken, meditaties en instructies. 1 omslag 

 NB Brief gericht aan de broederschap 1 februari 1886. Over de genade 31 december 1944 

Over de genade 20 januari 1945 Over de genade 22 april 1945 Over de genade 11 maart 

1945 Instructie sacramenten II nr. 7 Instructie H. Doopsel 19 augustus 1945 Instructie 

sacramenten nr. 8 24 juni 1945 Instructie H. Doopsel 9 september 1945 Instructie 

Eucharistie 25 december -1945 Instructie Eucharistie 1946 (diverse data) Katechismus les 1 

5 november 1945 Instructie H. Doopsel nr. 9 Conferentie van de Congregatie 18 maart 1945 

Congregatie 15 juli 1945 Lijdensmeditatie 1946 Conferentie zusters 1946 Meditaties I t/m V 

Preken 10 december 1944 tot en met 26 november 1944 Maria is mijn leven Het huwelijk 

Terra Promessa – over het huwelijk Jonge Heeren Ontkerstening ten plattelande 

Congregatie 5 augustus 1945 Preek Vaderdag (ongedateerd). Brief aan de H. Familie van 

G. Remmen Herwaardering van de arbeid Ontspanningsleven Congregatie 4 februari 1945 

Instructie congregatie 

 

 

34. Diverse stukken. 1 omslag 

 NB Financieel overzicht parochie over 1987. Belastingformulieren Doode Hand ca. 1934. 

Ontvangst burg. Van Oerle 8 september 1971 Brief P. Rovers aan parochie 27 februari 

1943. Waterschap De Aa 6 april 1967. Waterschap De Aa 12 juli 1966 Reparatie klokje 

Romulus 30 december 1912. 

 

 

35. Register betreffende de Heilige Familie voor mannen en de congregatie voor jonge 

dochters, opgericht respectievelijk 16 mei 1886 en 21 december 1884. 1 deel 



 NB Register der Heilige Familie voor mannen 
Oprichtingsakte. 

Ledenregister vanuit de verschillende buurtschappen. 

Reglement van de H. Familie. 

Ledenregister met opmerkingen over overlijden, vertrek. 

Verslag eerste activiteiten van de H. Familie. 

Opdrachten van de H. Familie in de volgende jaren. 

Lijst van overleden leden t/m 1944. Vanaf 1915 onvolledig. 

Vervolg opdrachten. 

Ledenlijst en opdracht 1906.  

Pinksterfeest 1910. 

Lijst met nieuwe leden in 1922, 1927, 1934, 1940. 

Register der Congregatie voor jonge dochters. 
Voorgeschiedenis. 

Oprichtingsakte. 

Lijst van leden die reeds elders hun opdracht vervulden. 

Volledige ledenlijst met opmerkingen 24 mei 1885. 

(Waarschijnlijk onvolledige) lijst van overleden leden van de congregatie t/m 1934. 

Opdracht aan de Congregatie. 

Eerste overleden leden. 

Verslag van de keuze van de leiding van de congregatie 1885/1887. 

Opdrachten t/m 1910. 

Opdracht 1910, 1915, 1922, 1934, 1940 met de bijbehorende lijsten van de nieuwe leden.  

 

 

39. Register Confirmatorum, 21 maart 1885 – 1963. 1 deel 

 NB In dit boek staan de namen van hen die in de parochie Vinkel hun Eerste Communie 

gedaan hebben. Dit register is tegelijkertijd het Vormselregister, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld is. Ook is het aanbiddingsuur vermeld, wanneer zij leden van de Broederschap 

gedurende de aanbidding van Jesus Christus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars. Het 

boek begint op 22 maart 1885 met de deelnemers aan het jaarlijks biduur op 

Rozenkranszondag van 3 tot 4 uur. Deze lijst loopt tot 1912. Vervolgens komen de lijsten 

van de eerste communicanten vanaf 1914. De lijsten van de vormelingen lopen hier 

doorheen. De eerste vermelding van het Vormsel is van 1917. De laatste van 1948. Achterin 

het boekje staan de leden vermeld van de verschillende broederschappen welke door 

bisschop Godschalk zijn opgericht op 21 december 1884. Verder nog de lijst van 

communicanten vanaf 28 juli 1946 tot en met Hemelvaart 1963. De genoemde lijsten zijn 

incompleet. In dit boekje losse briefjes en documenten omtrent huwelijksonderzoeken rond 

1900. 

 

43. Stukken betreffende schuldbekentenissen. 1 omslag 

 NB Schuldbekentenissen aan Armenfonds en Processiefonds (1947), J. v.d. Heuvel (1946), 

J. v. Bakel (1947), J. v. Gogh (1912), A. v.d. Hurk (1910 t/m 1914), v. Galen (1916), M. v. 

Wanrooi ( 1916/17), C. v. Wanrooi (1916/17), C. Sigmans (1913), H. v. Wanrooi (1911), C. 



v. Wanrooi  (1911), M. v.d. Akker (1913) 2x, J. Sommers  (1941), M. v. Heesch  (1914), J. 

v.d. Heuvel (1937), A. v.d. Hurk (1927), J. v.d. Loop (1917), A. Konings (1920), W. v. Galen 

(1920), T. Langenberg (1920), L. Gevers (1917), J. Suyker (1922), A. Konings (1921), J. 

Suykers (1923), kinderen Pepers (1922), kinderen Verkuylen (1922), C. v. Wanrooy (1917), 

J. v. Gogh (1917), C. v. Wanrooy (1921), M. v. Crey (1927), C. v. Wanrooy (1920), H. v. 

Wanrooy (1921), P. v. Schaijk (1901), v. Galen (1917), H. v.d. Berg (1927), H. v. Santvoort 

(1920), W. Korsten (1927), M. Sigmans (1917), R. v.d. Bosch (1929). De namen zijn 

overgenomen van de schuldbekentenissen. Sommige zullen derhalve niet geheel juist 

weergegeven zijn. Schuldbekentenis van de parochie aan wed. van den Bosch 26 juli 1929. 

Schuldbekentenis van de parochie aan M. Sigmans 12 juni 1917. Schuldbekentenis van de 

parochie aan W. Korsten Nuland 1 augustus 1927. Schuldbekentenis van de parochie aan 

Th. Van Santvoort te Heeswijk 26 mei 1920. Schuldbekentenis van de parochie aan H. van 

den Berg te Heeswijk 1 augustus 1927. Schuldbekentenis van de parochie aan wed. van 

Galen Kaathoven 15 augustus 1917. Schuldbekentenis van de parochie aan P. van Schaijk 

22 oktober 1901. Schuldbekentenis van de parochie aan H. van Wanrooij juli 1921. 

Schuldbekentenis van de parochie Vinkel aan Chr.van Wanrooij 2 juli 1920. 

Schuldbekentenis van de parochie aan M. van Creij te Nuland 1 augustus 1927. 

Schuldbekentenis parochie aan Chr. Van Wanrooij 1 januari 1921. Schuldbekentenis 

parochie aan J. van Gogh 15 november 917. Schuldbekentenis aan Chr. Van Wanrooij 27 

november 1917. Schuldbekentenis aan kinderen Verkylen 1 oktober 1922. 

Schuldbekentenis aan kinderen Pepers te Uden 1 oktober 1922. Schuldbekentenis aan J. 

Suykers te Middelrode 1 september 1923. Schuldbekentenis aan Koninks te Kaathoven 1 

augustus 1921. Schuldbekentenis aan J. Suykers 1 januari 1922. Schuldbekentenis aan L. 

Gevers te Nuland 28 november 1917. Schuldbekentenis aan Th. van de Langenberg 29 

december 1920. Schuldbekentenis aan M. van Galen te Kaathoven 10 december 1934. 

Schuldbekentenis aan A. Koninks te Kaathoven 22 maart en /28 augustus 1920. 

Schuldbekentenis aan J. van der Loop 2 november 1917. Schuldbekentenis aan A, v.d. 

Hurk 1 december 1927. Schuldbekentenis aan J. v.d. Heuvel 2 februari 1937. 

Schuldbekentenis aan M. van Heesch 10 maart 1914. Schuldbekentenis en gedeeltelijke 

teruggave 28 april 1941. Schuldbekentenis aan M. van den Akker te Berlicum 15 febuari 

1913. Schuldbekentenis aan M. van den Akker te Berlicum 26 januari 1913. 

Schuldbekentenis aan Chr. Van Wanrooij 10 juni 1911. Schuldbekentenis aan H. van 

Wanrooij 28 januari 1911. Schuldbekentenis aan Chr. Sigmans Kaathoven 20 januari 1913. 

Schuldbekentenis aan Chr. Van Wanrooij 1 december 1913. Schuldbekentenis aan M. van 

Wanrooij 1 december 1913. Schuldbekentenis aan van Galen te Kaathoven 27 juni 1916. 

Schuldbekentenis aan A. van den Hurk 1 november 1910. Verslag van teruggave. 

Schuldbekentenis aan J. van Gogh 15 augustus 1912. Schuldbekentenis aan J. van Bakel 

november 1946. Schuldbekentenis aan J. v.d. Heuvel 1 juni 1946. Schuldbekentenis aan 

R.K. Armenfonds en Processiefonds januari 1947. Retour incl. rente??? Wed. Koninks. 

Tijdstip onbekend. Overzicht schuld van de kerk augustus 1915. Schuldbekentenis aan C. 

van der Kant 31 juli 1928. Schuldbekentenis aan P. Rovers 1943. Brief deken aan bisschop  

omtrent niet terugbetaalde leningen met de daarbij behorende renten 21 december 1941. 

Brief erfgenamen van de Ven aan bisschop  (zonder datum). 

 

 



44. Huisbezoekboekje betreffende parochianen in de gemeente Geffen en Heesch. 

 1 deel 

 NB Families wonende aan de Weerscheut en de Koksteeg: Het handelt v.w.b. de 

Weerscheut  over de families v.d. Rijt, Ploegmakers, Hanegraaf, v.d. Ven, v. Dijk, v. Zoggel, 

v. Aspert, v. Niftrik, v.d. Loop, v.d. Elzen, v. Nistelrooij, v. Nuland, Schel, Hubers, v. Schaijk, 

Bouwmans.  

Koksteeg: Gloudemans, v. Tuijl, v. Grinsven, v.d. Heijden, v. Lokven, v. Griensven, v.d. 

Akker, Egelmeer, Theunissen, v. Schaijk, v.d. Hanenberg, v. Veghel, v. Rosmalen, v.d. 

Berg, v. Grunsven, Hanegraaf, Aarts, Ruijs, v.d. Kant, v. Lier, v. Iersel, Verhallen, v. Dinther, 

v. Dijk. 

Families wonende in de gemeente Heesch. In deze gemeente wordt niet gesproken over 

straten maar over nr. C …: v.d. Akker, v.d. Doelen, Verstegen, v.d. Wijgert,v.  Grinsven, v.d. 

Leest, v. Herpen, Gloudemans, Hanegraaf, v. Lokven, v. Gogh, v.d. Wetering, Steenbergen, 

Neelen, Bongers, Heijmans, v.d. Ven, v. Wanroij, v. Lieshout, Ploegmakers, v.d. Berg, v.d. 

Broek, Bekkers, v. Venrooij, v. Wanrooij, de Laat, Govers, Roovers, Broeksteeg, v. 

Pinxteren, Lagarde. v.d. Heuvel, v.d. Hanenberg, v. Kaathoven. Namen die slechts één keer 

voorkomen zijn niet opgesomd. 

 


