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Activiteit: De kerken van Leveroy 
 Lezing door Johan Slabbers 
Wanneer: Donderdag 31 januari 2019 om 20.00 uur  
Locatie: Café-zaal Wetemans, Dorpstraat 7, 6091NJ Leveroy 

 

 
Weert, 10 januari 2019 
 
Aan de dames en heren van de kring Weert van het LGOG 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op donderdag 31 januari 2019 geeft de heer Johan Slabbers van de Heemkundevereniging 
Leivere om 20.00 uur in Café-zaal Wetemans te Leveroy een lezing over de kerk(en) van 
Leveroy. Deze lezing is ook gratis toegankelijk voor leden van de kring Weert van het LGOG. 
 
De kerken van Leveroy 
 
De meeste dorpen in Midden Limburg kennen maar een parochiekerk. Deze kerken werden 
regelmatig verbouwd en vergroot maar ze bleven praktisch altijd op hun oorspronkelijke 
plaats, veelal ook gedeeltelijk op de oorspronkelijke fundamenten, staan. In enkele dorpen 
werd ook wel een compleet nieuwe kerk gebouwd. In Leveroy is er echter sprake van vier 
(achtereenvolgende) parochiekerken. Dat heeft onder meer te maken met de unieke 
“staatkundige” verdeling van het dorp. 
 
Het dorp Leveroy (Leivere) is ontstaan in de late Middeleeuwen, op de grens van het Land 
van Weert en het graafschap Horn. Vermoedelijk in de 15e eeuw werd daar op de grens van 
het Land van Weert en het graafschap Horn een kapel gebouwd, gewijd aan de Heilige 
Barbara. In 1617 werd deze kapel verheven tot parochiekerk. Als eerste pastoor werd 
aangesteld Godefridus Guyten.  
 



Begin 19de eeuw is de kapel te klein en besluit de parochie om een nieuwe kerk te bouwen. 
De toren, die geen eigendom is van de parochie, blijft staan. 
 
Het aantal inwoners van Leveroy blijft groeien. Ook wordt de parochie vergroot doordat 
gedeelten van Leveroy die op het grondgebied van Baexem en Heythuysen liggen, bij de 
parochie worden gevoegd. Het aantal parochianen is zodanig toegenomen dat deze 90 jaar 
oude kerk in 1920 te klein is geworden.  
 
Er komt een nieuwe kerk. Architect Jos Wielders, onder meer bekend van de watertoren 
van Schimmert, wordt hiervoor aangetrokken. Hij ontwerpt een prachtige, nieuwe kerk.  
 
Helaas wordt die kerk in november 1944 door wegtrekkende Duitse troepen opgeblazen. 
De inwoners van Leveroy en het kerkbestuur staan na 20 jaar opnieuw voor de opgave om 
een parochiekerk te bouwen. De huidige Sint-Barbarakerk is na de Tweede Wereldoorlog 
gebouwd, weer naar een ontwerp van architect Jos Wielders die ook de verwoeste 
voorganger had ontworpen. 
 

 
 
 
Johan Slabbers van de Heemkundevereniging Leivere zal u deze avond meer vertellen over 
de geschiedenis en achtergronden van deze kerken.  de Midden-Limburgse dorpen kent maar 1 
parochiekerk. Deze werden weliswa 
Wij nodigen u allen uit voor deze lezing. Wij zien u graag op donderdag 31 januari 2019 bij 
Café-zaal Wetemans. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 


