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Priesterwijding Peter Jacobus 

Dohmen 1894. Collectie EHC 

Sittard-Geleen, parochie-archief 

Einighausen. 

 
De veertiende eeuw is de Gouden Eeuw voor de orde van de karmelieten; zowel op intellectueel als op 
spiritueel vlak zijn er steeds ontwikkelingen. Er worden veel nieuwe kloosters gesticht en er wordt ook 
veel aandacht besteed aan de intellectuele vorming van de leden. Deze intellectuele bloei ligt echter, 
samen met het Westers Schisma (1378-1417) en de grote pestepidemie (1347-1354), ook aan de basis 
van het verval dat de Karmel op vele plaatsen meemaakt vanaf het einde van de 14e eeuw. De hierbij 
ontstane misbruiken doen al spoedig verlangen naar hervorming. De meest effectieve hervorming komt 
tot stand onder Theresia van Ávila. De grondpijlers ervan zijn armoede, gebed en afzondering. In 1568 
ontstaat het eerste klooster van de ongeschoeide karmelieten (Ordo Carmelitarum Discalceatorum, 
OCD). Vanaf dit ogenblik bestaat er dus een scheiding tussen de geschoeide en de ongeschoeide 
karmelieten. Bron: Wikipedia. 
 

“Kulturkampf” 
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw brak in Pruisen de “Kulturkampf”uit. De discussie tussen 
de Staat en de Katholieke Kerk verscherpt zich in 1873 met de “Meiwetten”- wie bepaalt de opleiding en 
aanstelling van de geestelijkheid? Menige kloosterorde zocht in het buitenland naar een nieuw 
onderkomen bij een eventuele verbanning. De “Kulturkampf” is geëindigd in 1879 door het liberaal-
nationalisme die de betreffende maatregelen ophief. Zo geraakten de Ongeschoeide Karmelieten in 
Geleen aan de Rijksweg-Noord. De koopakte is gedateerd 20 augustus 1875. De huidige kerk uit 1936 is 
hoofdzakelijk gebouwd met bakstenen. Alle gewapende betondelen zijn verborgen achter 
oorspronkelijk lichtgele baksteen. Aan het buitenwerk is ook Naamse steen gebruikt.De stijl is sober, 
alles is rondboog, maar niet neo-romaans. 
Bron: Stichting Museum en Expositie Geleen. 
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Verapoly. 
Het aartsbisdom Verapoly (Verapolitana) is een rooms-katholiek aartsbisdom, gelegen aan de Indiase 
Malabarkust. Het werd verheven tot aartsbisdom in 1886. De officiële naam van Verapoly is thans 
Varapuzha. De streek wordt bewoond door christenen die beweren te zijn bekeerd door de H. Thomas 
(Thomaschristenen). Door de synode van Diamper werden zij in 1599 onder Portugees gezag geplaatst. 
Paus Alexander VII stuurde er karmelieten heen om de streek onder controle te krijgen. Het vicariaat 
Verapoly werd in 1659 opgericht als apostolisch vicariaat Malabar door afsplitsing van het bisdom 
Cochin en strekte zich uit tot Tanjore, maar werd nadien ingeperkt door de opdeling van het vicariaat 
Quilon in 1845 en het vicariaat Mangalore in 1835. In 1886 werd Verapoly verheven tot aartsbisdom en 
Quilon werd een suffragaanbisdom. Door de oprichting van de bisdommen Vijayapuram in 1930 en 
Kottapuram in 1986 verloor het aartsbisdom Verapoly een deel van zijn oppervlakte en is thans nog 
1.500 km² groot. Het aantal katholieken wordt geraamd op ong. 270.000 op een totale bevolking van 
2,7 miljoen. De huidige aartsbisschop is Daniel Acharuparambil (sinds 1996). Bron: Wikipedia. 
 

 

 

Paterskerk Geleen. Bron: beeldbank EHC Sittard-Geleen. 

 

 
 

Paterskerk en kloostercomplex Geleen. Bron: Kerkgebouwen in Limburg. 
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Ov advertentie Jacques Dohmen. 
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Bidprentje Peter Jacobus Dohmen. Collectie EHC Sittard-Geleen, parochie-archief Einighausen. 

 

 

Andreas Jan Kusters 1872-1940. 

 

Andreas Jan Kusters werd te Einighausen in 

huisnummer 27 geboren op 20 februari 1872 

als zoon van Arnold Kusters en Maria 

Catharina Lumens. Andreas Jan werd 26 

maart 1898 tot priester gewijd. 

Achtereenvolgens was hij kapelaan te 

Grathem (1898-1902), Maasniel (1902-1905), 

Geulle (1905-1908), Roosteren (1908-1910) 

en Neer (1910-1920). Februari 1920 werd hij 

tot pastoor van Koningsbosch benoemd. 

Tijdens zijn pastoraat werd de nieuwe kerk 

gebouwd. Patroonheilige van de parochie 

Koningsbosch is St. Gotthardus. Op 1 

oktober 1931 ging hij met emeritaat. 16 

september 1940 is hij te Sint Joost-

Maasbracht overleden en 19 september in 

zijn geboortedorp Einighausen begraven. 
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Bron  Burgerlijke stand - Geboorte  

Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg  

Algemeen  Toegangnr: 12.054  

Inventarisnr: 6  

Gemeente: Limbricht  

Soort akte: Geboorteakte  

Aktenummer: 4  

Aangiftedatum: 21-02-1872  

Kind Jan Andreas Kusters  

Geslacht: M  

Geboortedatum: 20-02-1872  

Vader Arnold Kusters  

Moeder Maria Catharina Lumens  
 

 

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg  

Algemeen  Toegangnr: 12.056  

Inventarisnr: 22  

Gemeente: Maasbracht  

Soort akte: Overlijdensakte  

Aktenummer: 18  

Aangiftedatum: 17-09-1940  

Overledene Jan Andreas Kusters  

Geslacht: M  

Overlijdensdatum: 16-09-1940  

Leeftijd: 68  

Overlijdensplaats: Maasbracht  

Vader Arnold Kusters  

Moeder Maria Catharina Lumens  

Partner Relatie: zoon  
 

 

 
 

Kerk Koningsbosch 1927, bouwpastoor Andreas Kusters. 
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Godehard of Gotthard werd in 960 geboren bij het benedictijnenklooster 
Niederaltaich (Beieren); hij werd er monnik in 990 en zes jaar later abt. Al 
gauw voerde hij met succes hervormingen door in het kloosterwezen, dat in 
verval dreigde te raken. In 1022 werd Gotthard tot bisschop van Hildesheim 
benoemd. In die functie pakte hij allerlei in de kerk gegroeide misstanden 
aan, en bouwde en wijdde hij een groot aantal kerken.  
  
Ook op sociaal gebied heeft Gotthard zijn sporen verdiend. Hij liet  
ziekenhuizen  bouwen voor de armen, waar hij regelmatig zelf als verpleger 
ging werken. Door het bouwen van scholen bood hij tot dan toe kansarme 
kinderen uitzicht op een betere toekomst.  
Geen wonder, dat Gotthard al tijdens zijn aardse leven door velen als een 
heilige werd beschouwd. Maar zijn officiële heiligverklaring vond pas 
ongeveer een eeuw na zijn overlijden in 1039 plaats.  
Vele eeuwen later wordt Gotthard nog steeds vereerd; met name wordt hij aangeroepen ten behoeve 
van de verspreiding van het geloof en het genezen van kinderverlamming, jicht en reumatiek. Maar niet 
minder geldt hij als heilige, als voorbeeld voor onze tijd, waarin de kerk en het geloof zich net als in zijn 
tijd in een diepe crisis bevinden. Bron: De Wingerd, parochieblad parochie St. Gotthardus Koningsbosch. 

 

 
 

Limburger Koerier 18-09-1940. 
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Limburger Koerier 18-09-1940. 

 

 
 

Nieuwe Tilburgsche Courant 21-09-1940. 
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Limburger Koerier 20-09-1940. 
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Graf Andreas Kusters begraafplaats Einighausen. 
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Jan Carel Notermans 1874-1941. 

 

Carolus Notermans werd te Einighausen geboren als zoon van Joseph Xaverius 

Notermans en Maria Judith Notermans 18 augustus 1874. In 1901 werd hij te 

Roermond tot priester gewijd. Na vier jaar rector te zijn geweest te Marienwaard bij 

Meerssen (1901-1905), was hij gedurende 2 jaar (1905-1907) als leraar aan het 

Bisschoppelijk College te Sittard verbonden. Vervolgens was hij een jaar lang (1907-

1908) rector van het R.K. Weeshuis te Maastricht en doceerde hij gedurende een jaar 

(1908-1909) aan het pro-gymnasium te Venlo. In 1909 ging hij als rector naar Meterik, 

waar hij in 1922 tot pastoor werd benoemd. Na een kortstondige ziekte is hij op 24 

oktober 1941 in het Sint Antoniusgesticht te Horst overleden en werd te Meterik 

begraven. 
 

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte  

Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg  

Algemeen  Toegangnr: 12.054  

Inventarisnr: 6  

Gemeente: Limbricht  

Soort akte: Geboorteakte  

Aktenummer: 21  

Aangiftedatum: 19-08-1874  

Kind Jan Carel Notermans  

Geslacht: M  

Geboortedatum: 18-08-1874  

Vader Joseph Xaverius Notermans  

Moeder Judith Notermans  
 

 

 

Jan Carel Notermans. Bron: beeldbank EHC Sittard 
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Limburger Koerier 07-08-1934. 

 

 

 

Jan Carel Notermans. 
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Nieuwe Tilburgsche Courant 28-10-1941. 

 

 

Maria Hubertina Notermans, zuster Agnes van het Kindje Jezus 
van Praag 1879-1961. 

 

Geboren te Einighausen- Limbricht 10 januari 1879 als dochter van Joseph Xaverius 

Notermans en Maria Judith Notermans. Kloosterzuster van de Carmelitessen aan de 

Bleekerij te Sint Pieter Maastricht. Zuster Agnes. Ze overleed te Maastricht 5 februari 

1961 en werd op het kerkhof van Sint Pieter bij haar overleden medezusters begraven. 
 

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte  

Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg  

Algemeen  Toegangnr: 12.054  

Inventarisnr: 6  

Gemeente: Limbricht  

Soort akte: Geboorteakte  

Aktenummer: 1  

Aangiftedatum: 11-01-1879  

Kind Maria Hubertina Notermans  

Geslacht: V  

Geboortedatum: 10-01-1879  

Vader Joseph Xaverius Notermans  

Moeder Maria Judith Notermans  
 

 

 




