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Kerkhofmuur. 
 
De karakteristieke muur van het kerkhof, gelegen rondom de Terpkerk, heeft door de 
geschiedenis heen tot op heden steeds om veel aandacht gevraagd en zelfs tot 
ergernis geleid zoals uit onderstaande verklaring uit 1661 blijkt: 
Als Jan Clout alias den Lange Jan hyr te Urmondt burgemaister was, ende Nicolaug 
Godefridi pastoor was, hebben die nabuiren volgens hun schuldige plicht 
opgebouwen den muur achter den kercktorre, ende tot opbouwinge van dese muur 
uit middelen van de fabriek of van de kerk. Uyt die kercken middelen hebben zij 
opgenomen vijftigh gulden, tot welker teruggave met interesse in geweten gehouden 
zijn; de kerck immers (die uit zich zelf arm is) is niet gebonden een slecht gevolg met 
eigen schade tot het dragen en verhelpen van de lasten der gemeenschap. De muur 
immers die het kerckhof omringt moet gebouwd en onderhouden worden met 
uitgaven van de gemeenschap, niet van de fabriek of van de kerk. Maar deze 
sommen zijn gegeven, beweren enkelen, door mijn voorganger de pastoor die ze 
schonk en gaf tot dat doel. 
Ik antwoordt dat het niet in de bevoegdheid lag van de pastoor, veel minder in die 
van den burgemeester geven en vervreemden goederen van de kerk of van de 
fabriek. Wie wil geven moet geven van het zijne, niet van een ander, volgens dit 
puntdicht van de Britselliberaal: 
Een rechtvaardig man geeft ieder het zijne, maar gij moet aan de rijken het hunne 
geven, aan de armen het uwe. 
Wie vrijgevig wil zijn, moet vrijgevig zijn met het zijne, niet met dat van een ander tot 
nadeel van de eigenaar. Wie wil zalven, moet zalven met zijn eigen olie, niet met die 
van een ander. 
Jacob richtte een steen op (Gen. 28) en goot er olie over; niet olie van een ander 
maar zijn eigen olie. Restitutie moet te zijner tijd geëist worden. 
Als mijn voorganger weinig geld had willen besteden aan de reparatie van de 
pastorie, welke ik als een ruïne en nauwelijks bewoonbaar aantrof, geloof ik ten 
zeerste, dat de gemeenschap zich met handen en voeten verzet heeft. Als het 
derhalve de pastoor niet is toegestaan overvloedige gelden van de kerk te besteden 
aan herstel van de vervallen pastorie, of voor een ander vroom gebruik, hoe kan het 
dan de gemeenschap toegestaan zijn om zonder verlof van de aartsdiaken of 
bisschop de goederen van de kerk te besteden en zich aan te matigen om de lasten 
van de gemeenschap te verlichten? 
Dit getuig ik..Joannes Pijls 
pastoor te Urmond 1661 
 
Op 10 october 1868 ontvangt de pastoor van de R.K. Kerk van Urmond een 
kostenopgave van K.Diris, gezworen landmeter te Beek, voor de uitvoering van enige 
herstellingen en vernieuwingen aan het dak van de kerk en aan de muur om het 
kerkhof. 
Voor de kerk bedragen de herstelkosten: fl. 1072,98 
Voor de kerkhofmuur: fl. 830,28. 
Wat de kerkhofmuur betreft bestonden de kosten uit: 
- het afbreken van 6,20 el lengte muur 
- 22 kub.el metselwerk in brikken en mortel 
- 39 kub.el herstellen oude muur 
- 1,2 kub.el hardsteen 
- 550 vierk.el opnieuw voegen oude metselwerk. 



 
Uit een rapport van het Waterstaatsbestuur d.d. 13 december 1870 lezen we: 
Voor wat de kerkmuur te Urmond betreft, in verband met de aanvraag om subsidie 
van de kerkfabriek aldaar voor de herstelling van deze muur benevens de kerktoren 
en het maken van een nieuwe waterput met pomp in de pastorij: 
Het kerkhof te Urmond, gelegen in de helling van een berg, is omgeven van een 
steunmuur op sommige plaatsen ruim 4 meter hoog en aan de binnenzijde niet gans 
aangevuld. Op deze muur bevindt zich een borstwering van 1 meter hoogte. 
 
Bij de ingang naar de kerk aan de noordzijde is die muur zeer slecht en dreigt in te 
storten. De herstelling er van is in de begroting van kosten 21,3 m2 metselwerk 
opgenomen, welke hoeveelheid daartoe voldoende is. 
Voor de herstelling van het nodige gedeelte van de muur is opgenomen 1497 m2 
nieuw te voegen. De prijs hiervoor begroting enz…… 
De herstelling van de muur om de kerkhof komt mij zeer wenselijk voor daar hij in 
vervallen toestand verkeert en bij een te vrezen verschuiving van grond de kerk zelf 
veel te lijden zou hebben. 
 
Op 13 juni 1871 antwoord bisschop Paradis op een gedaan verzoek van de 
kerkfabriekraad: 
Gezien aan ons gedaan verzoek vanwege de kerkfabriekraad van Urmond, ten einde 
te verlangen de nodige machtiging tot het houden van een buitengewone 
vergadering om te kunnen delibereren over het verkrijgen van de geldelijke middelen 
voor de opbouw van de muur om het kerkhof aldaar. 
Gelet op het decreet van het jaar 1809 30 december heeft goedgevonden: 
de kerkfabriekraad voornoemd te machtigen zoals hij, dien machtigt, bij deze om op 
zondag of maandag ??? hen voorschreven fine buitengewoon te vergaderen. 
 
In 1871 wordt de eerste twee vakken, volgens uitgaaf en rekening van K. Diris 
gemaakt. 
In 1872 is: gemetseld door W. Driessen 30,75 dag à fr. 2,50 per dag. 
geopperd door P.Franssen 64,5 dag à fr. 2,00 per dag 
gewerkt door W. Passue 32,5 dag à fr. 1,50 per dag 
toezicht door J. Alsdorf uit Maastricht fl.35,- 
Uit aantekeningen van pastoor van Aken, in diverse parochieblaadjes in 1973, valt af 
te leiden dat de kerkhofmuur in dat jaar is gerestaureerd. 
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