Glas-in-loodramen priesterkoor
In de rozetmedaillons bevinden zich de volgende
afbeeldingen:
A. Ecce homo: de lijdende Christus (zie foto)
B. H. Bisschop(?), met onderschrift: H.J. Borckelmans, pastoor te Mesch 1874-1875
C. Jezus als leraar, met onderschrift: H. Joseph
bid voor ons. Mesch 1890
D. Moeder van Smarten, met onderschrift: Maria
en Hubertina Borckelmans 1890
E. H. Balthasar, één van de drie HH.Koningen
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Pastoorsgraven in de kerk
I. Philipe de Loneux; 56 jaar pastoor te Mesch tot
1712; overleden in 1714 (84 jaar)
II. Joannes Hermanus Wirix; 21 jaar pastoor te
Mesch; overleden 1733 (57 jaar). Tijdens zijn
pastoraat werd de huidige pastorie gebouwd.
III. Johannes Vryens; 48 jaar pastoor te Mesch;
overleden 1781
IV. Adrianus Quirinus van Duijn; 20 jaar pastoor
te Mesch; overleden 1801 (67 jaar); hij verbouwde de pastorie in 1784. Vanwege het Franse
verbod om in een kerk te mogen begraven is hij
’s nachts zonder grafsteen in de kerk bijgezet.
De volgende dag werd een lege zerk op het
kerkhof begraven.
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H. Pancratius H. Donatus
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Kruiswegstatie XI

Kerkhof
Tegen de kerkhofmuur aan de straatzijde staan
5 grafkruisen uit de 17e en 1 uit begin 18e eeuw.
Aan zijpad: beeld van O.L. Vrouw van Banneux.
Voor meer informatie: Parochie H. Pancratius,
Kerkplein 1, 6245 KH Eijsden, tel. 043-4091317
www.pancratius-mesch.nl

Orgel

Luchtfofo Pancratiuskerk

Mesch is het meest zuidelijk gelegen dorp van
Nederland. De kerk werd gesticht voor het kapittel van de Mariakerk in Aken. Het schip met de
eerste 3 ramen is
uit de Karolingische tijd (9e eeuw).
Hiervan getuigt het
voor Nederland unieke opus spicatum (visgraatmotief) in de buitenmuur. Het gotische koor
is van kort na 1300. In 1875 stortte de oude
kerktoren door bouwval in. Het schip werd
hierna met één raam verlengd en verhoogd tot
het niveau van het koor. De toren werd zo’n 3
meter verder nieuw opgebouwd. Op de litho van
1866 ziet men
de verplaatste
sacristie
met
de opgang buitenom naar de
preekstoel, de
dichtgemetselde ingang in
het schip en de
oude toren.

1. Beeld H. Gerardus (125 cm), hout, ca. 1950.

13. Neogotisch houten altaar.

2. Beeld H. Pancratius (152 cm), gepolychromeerd hout, Maasland, 14e eeuw met reliek; op
hardstenen zuil van ca. 1540. De H. Pancratius
is patroon van de parochie en de jeugd en wordt
aangeroepen o.a. bij (kinder)ziekten (zie foto).

14. Ambo met neogotisch reliëf van de Goede
Herder uit de oude preekstoel (ca. 1900).

3. Beeld H. Donatus (90 cm), gepolychromeerd
eikenhout, 17e eeuw (zie foto).
4. Beeld O.L. Vrouw Koningin met Kind (130 cm),
hout, J. Thissen, 1890.
5. Twee zuilen uit Naamse steen met Romaanse
kapitelen. In de boog een triomfkruis.
6. Fragment neogotisch hoogaltaar: geboorte van
Jezus, hout; J. Thissen, 1889.

15. Beeld H. Jozef met Kind (130 cm).
16. Beeld H. Pancratius (102 cm), gepolychromeerd hout, 17e eeuw met reliek (zie foto).
17. Beeld H. Hart van Jezus (130 cm), lindehout,
J. Thissen, 1891.
18. Beeld H. Antonius van Padua (120 cm); gepolychromeerd lindehout, ca. 1910.
19. Biechtstoel, hout.
20. Icoon O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.

7. Neogotisch reliëf met Laatste Avondmaal.

21. Mariabeeld op wereldbol en slang.

8. Twee engelen, neogotisch, J. Thissen, 1889.

22. Afbeelding van Jezus’ Barmhartigheid.

9. Hoogaltaar met neogotische fragmenten van
J. Thissen, 1889: tabernakel met in de timpaan
een reliëf: Vader en Geestesduif; en een staand
kruisbeeld. Links: boven beeld H. Marcus en
eronder reliëf met onthoofding H. Remigius.
Rechts: boven beeld H. Lucas en eronder reliëf
met onthoofding H. Barbara. Voorfront onder:
beelden van HH. Cosmas en Damianus, broers,
artsen en martelaren (zie foto).

23. Afbeelding van alle pausen tot 2005.

10. Doopvont van Naamse steen; voet 16e eeuw,
overige delen vroeg 19e eeuw.
11. Neogotisch reliëf met kruisiging.
12. Fragment neogotisch hoogaltaar: aanbidding
door een van de drie koningen (H. Balthasar),
J. Thissen, 1889.

24. Vaandel van de Jonkheid van Mesch (1991)
met H. Pancratius, kerktoren, smederij, brug over
Voer, boerderij, boomgaard en rozet Jonkheid.
25. Missiekruis aan de buitenmuur (1892).
Kruiswegstaties in het schip
De geschilderde kruiswegstaties (ca. 1740) zijn
afkomstig uit een Franse kloosterkapel en zijn in
1999 aangekocht (zie foto).
Orgel in de toren (1e verdieping)
Het orgel van Vermeulen en Zn. (Weert) werd in
1903 geplaatst in een oudere eiken kast. Het is
een van de laatste ambachtelijk gebouwde orgels met een mechanische sleeplade (zie foto).

