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I N L E I D I N G 

 

Algemeen 

 

Als zeker mag worden aangenomen dat de Hervormde Gemeente te Oudewater gevestigd 

werd onder haar eerste predikant Theodorus Aemilius, die, eerst pastoor, met een gedeelte van 

zijn gemeente in 1566 tot het protestantisme overging.  

Van hem wordt gemeld dat hij “een deftig, geleerd en Godzalig man was die eenigen smaak 

in de leer der Reformatie gekregen hebbende bij zich zelven  besloot voortaan geen missen 

meer te doen en des dikwijls herom zwierf.” (J.W.Margadant) 

 

Kerkgebouwen 

 

Reeds in 1100 stond aan de IJssel op de plaats van de tegenwoordige St.Michaëlskerk een 

romaanse tufstenen kapel. 

Omstreeks de tijd dat Oudewater zijn stadsrechten kreeg (1265) werd deze dorpskerk 

uitgebouwd tot een stadskerk: een kruiskerk in gotische stijl. 

De karakteristieke zadeldaktoren - in eigendom toebehorend aan de burgerlijke gemeente - 

dateert van omstreeks 1300. 

Tussen 1400 en 1500 is de kerk uitgebouwd tot een hallenkerk. De sacristie, de koorronding, 

de noorderkapel en de doopkapel dateren van omstreeks 1550. 

Op een gegeven moment is de doopkapel weer afgebroken en kreeg de St.Michaëlskerk zo de 

tegenwoordige omvang en grootte. 

In de loop der jaren is de kerk enkele malen gerestaureerd. De laatste grondige restauratie 

vond plaats in de jaren 1960-1967 door de aannemer fa. Gebr.den Hoed uit Bergambacht 

onder architectuur van Ir. T.van Hoogevest uit Amersfoort. 

Toen in 1572 in Holland de opstand tegen Alva uitbrak kregen de geuzen ook de sleutels van 

Oudewater in handen en kregen de hervormingsgezinden de beschikking over de kerk. 

 

Het kerkgebouwtje “God is Liefde” in Hekendorp is gebouwd in 1846. 

Het werd in de jaren 1990-1991 geheel gerestaureerd door de aannemer Koninklijke 

Woudenberg te Ameide onder architectuur van de heer B.C. van Beek te Oegstgeest. 

 

Orgels 

 

Het Kam & van der Meulen-orgel in de St.Michaëlskerk dateert van 1840. 

In de jaren 1994-1995 is dit monumentale orgel gerestaureerd door de orgelmakerij fa. Bakker 

& Timmenga te Leeuwarden. Als  adviseur trad op Jan Jongepier uit Leeuwarden. 

 

Voor de kerk in Hekendorp is in 1996 een nieuw pijporgel aangeschaft. Dit orgel is gebouwd 

door de orgelmaker Ide Bogaard te Rijssen. Adviseur bij deze bouw was Herman van Vliet te 

Amersfoort. 

 

Archieven 
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Het archief van de kerk in Oudewater verkeert in minder goede toestand, mede als gevolg van 

de onvoldoende klimatologische situatie in de archiefruimte. 

Hieraan dient nog de nodige aandacht te worden besteed. 

 

 

 

Predikantenlijst 

 

Bronnen: 

a.  Handb. Van Alphen, vooral jaarg.1907, bijl.Q, blz.147e.v. 

b.  W.M.C.Regt, predikantslijsten 

c.  Boekzael der geleerde werelt 

d.  F.A.van Lieburg, Repertorium dl. I en II 

e.  Archief Herv.Gemeente te Oudewater 

 

(1)  1e predikantsplaats 

(2)  2e predikantsplaats 

(3)  3e predikantsplaats 

 

Theodorus Aemilius (1) gekomen 1566 als pastoor, werd 1572 

hervormd,nam de verzorging en opleiding op zich 

van Jacob  Hermansz. (Arminius) 

 overleden 1573/1574 

 

Huig Dircksz.(1) gekomen 1574, eerder pastoor van Groot 

Ammers 

(Hugo Dirksz) naar Gouda in 1575 

 

Johannes Jansz. Gelasius (Vitriarius)(1) gekomen voor 3 mei 1575, eerder pastoor van 

Nieuw-Lekkerland, na de inneming van de stad 

“omme volstandigheyt in den Evangelio” door de 

Spanjaarden opgehangen op 9 aug 1575  

 nalatende een weduwe met 3 kinderen 

 

Christianus Lenaertsz. van Venlo (1) van Dordrecht  1576 (lening) , op 17 okt 1578 

vast 

(Christianus Sinapius (Mostert)) naar Medemblik 1586  

 

Laurentius Copicanus (2) vermeld in 1578, proponent, 

(Holsatus, Holstenius) naar Groote Lindt ( Leiden) 1579 

 

Simon Joannis Groninganus (1) van Nieuwe Tonge 14 apr 1586 als afgezet 

predikant 

(Simon Johannes Philaeus) naar Oostzaan 1588 

 

Andreas Stangerus (1) van Dokkum 1589 als afgezet predikant 

 emeritus 3 mei 1608, overleden 1608 

 

Johannes Lydius (2) van Aarlanderveen 11 apr 1603 
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 overleden 20 jan 1643 

 

Levinus de Raet (1) van Ridderkerk 6 jul 1608 

(Lieven Jansz.de Raedt) naar Haastrecht aug 1617  

 

Fredericus Abbama (1) van Berkenwoude Trinitatis 1618 

(Frederik Abbema) emeritus 5 aug 1636 

 

 

Gibbo Theodorus van (ab) Eerst (1) van Schoonrewoerd 9 nov 1636  

 emeritus 1668, overleden voor jul 1668  

 

Cornelis (Adrianusz.)Molswijk (2) proponent 1644 

 overleden 3 okt 1656 

 

In 1648 3e predikantsplaats ingesteld 

 

Johannes Valkius (3) van Kockengen nov 1648 

 naar Amersfoort sep 1650  

 

Casparus Veldhui(y)sen (3) van Ouderkerk a/d IJssel 27 okt 1651 

 overleden 1674 

 

Henricus Rijnsdijk (2) van Pijnacker 1657  

 naar Amsterdam jan 1667 

 

Samuel Gruterus (2) van IJsselmonde 1667 

 naar Haarlem nov 1668 

 

Theodorus (Gibbonis) van (ab) Eerst jr (1) van Meerkerk 1667 

 emeritus 1698 

 

Johannes Verey(c)ken (2) van Wormerveer aug 1671 

 naar Willemstad nov 1673 

 

Casparus Wachtendorp (3) van Nieuwpoort 3 jul 1675 

 naar Breda 1680 

 

Johannes Rulicius (Rullitius) (2) van Berkel 31 jul  1675 

 naar Haarlem mei 1681 

 

Johannes van der Horst (3) van Willige Langerak 22 mrt 1681 

 overleden sep 1688 

 

Arnoldus Brants (Brantius) (2) van Bergambacht mrt 1685  

 overleden 6 okt 1712 

 

Otto Brand Swalmius (3) van Overschie 26 jan 1689 

 naar Enkhuizen okt 1693 
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Wilhelmus den Appel (3) van Den Bommel mei 1694 

 overleden 7 aug 1713 

 

Isaac (Isaacus) Hazeu (1) van Voorhout 21 aug 1698 

 emeritus 1714 

 

Corneli(u)s Houthoff (2) van Haastrecht 14 mei 1713 

 naar Dordrecht okt 1713  

 

 

Johannes de Wildt (2) van Oirschot 29 okt 1713 

 overleden 24 sep 1738 

 

 

Johannes Vos(s) (3) van Klaaswaal 26 nov 1713 

 emeritus wegens memorieloosheid 21 jun 1741 

 

Daniel Bedber (1) van Schalkwijk 8 jul 1714 

 naar Alkmaar nov 1715  

 

Wilhelmus Mess (1) van Zuid Beijerland 12 jul 1716 

 emeritus 29 dec 1720  

 

15 aug 1721 3e predikantsplaats opgeheven 

 

Albertus Heshusius (2) van Vreeland 28 jun 1739 

 naar Haarlem 3 apr 1741 

 

Theodorus Mar(t)inus Costard de la van Nieuwpoort 7 mei 1741 

Morasière (2) overleden 21 jun 1768 

 

Johannes Ernest(i)us Jungius (1) van Dalfsen 17 dec 1741 

 naar Zutphen 19 apr 1744 

 

Adrianus Ploos van Amstel (1) van Oud-Loosdrecht 13 nov  1744 

 overleden 3 jun 1762 

 

Jacob(us) van Campen (1) van Kedichem 28 aug 1763 

 naar Rhenen 6 nov 1774 

 

Johannes van Beuningen Noordbeek (2) van Polsbroek 27 nov 1768 

 overleden 26 jun 1769 

 

Hermannus Swavink (Swaving) (2) van Heerjansdam 26 aug 1770 

 overleden 6 mrt 1800 

 

Jacob van Nuys Klinkenberg(h) van Overschie 28 mei 1775 

(Ph Doctr) (1) naar Deventer 10 mrt 1776 
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Ant(h)onius Kuyper (1) van Wormer 15 sep 1776 

 naar Delft 22 okt 1778 

 

Cornelis Jan van Seyst (1) van Wilnis 27 jun 1779 

 naar Delft 6 feb 1780 

 

Drikus Hermanus van Rossum (1) van Wilnis 10 sep 1780 

(Dirk Herman van Rossum) naar Delft 4 apr 1788 

 

 

Petrus Theodorus Avinck du Pré (1) van Zuilen 23 nov 1788 

 naar Hoorn 18 apr 1790 

 

Johannes Bekking (Becking) (1) van Schipluiden 5 jun 1791 

 overleden 21 aug 1808  annus gratiae 

 

 

Jacobus Roeloffs (2) van Streefkerk 19 jul 1801 

 overleden 14 mrt 1825 

 annus gratiae 

 

Matthias Johannes Römer (1) van Wognum en Wadway 4 jun 1809 

 overleden 15 jul 1821 

 

(dr.) Hendrik Jacobus Tol (1) van de Meern 6 okt 1822 

 naar Kampen 27 feb  1825 

 

Michiel Adrianus Jentink (1) van Vinkeveen 7 aug 1825 

 naar Harlingen 24 jul 1831 

 

Gerardus Steenhoff (2) van Jutphaas 9 apr 1826 

 emeritus 24 apr 1864 

 

Apolonius Cornelis Lorentz (1) candidaat 8 jan 1832 

 overleden 16 okt 1845 

 

Harmen de Vries (1) van Hei- en Boeicop 15 nov 1846 

 naar Leeuwarden 11 mei 1851 

 

Jan Pieter de Keijser (1) van Noordeloos 5 okt 1851 

 naar Arnhem 26 apr 1852 

 

George Philip Kits van Heijningen (1) van Rijsoord 7 nov 1852 

 naar Deventer 17 jun 1855 

 

Johannes Marcus Kolff (1) van Odijk 6 apr 1856 

 naar Dalfsen 22 jun 1862 
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Gijsbert Dirk Kruijf (1) van Koudekerke 31 mei 1863 

 naar Angeren 12 mrt 1871 

 

Pieter van den Hoofakker Houtzagers (2) van Terneuzen 3 sep 1865 

 naar Oostkapelle 21 mei 1871 

 

Johannes van Heerde (2) van Lemmer 22 okt 1871 

 naar Breukelen 25 feb 1877 

 

Cornelis Pieter van Tooren (2) van Schoonhoven 17 jun 1877 

 overleden 28 okt 1879 

 annus gratiae 

 

Jacobus Willem Margadant (1) van Altforst en Appeltern 5 okt 1879 

 overleden 14 jan 1905 

 

Willem Frederik August Winckel (2) van Schipluiden 7 mrt 1886 

 uit ambt ontzet 24 mrt 1887,  

 naar Geref.Kerk  (Dolerend)  

 

Hendrik Wildeboer (2) van Benthuizen 20 nov 1887 

 naar Rotterdam 30 okt 1892 

 

Jacob Hoek (2) van Zevenhuizen (ZH) 18 dec 1892 

 emeritus 28 nov 1926  

 

Harmen Doornveld (1) van Veenendaal 4 okt 1908 

 naar Maartsensdijk 30 nov 1913 

 

Menno Buiskool (2) van Hoogeveen 28 jun 1914 

 overleden 15 jun 1924 

 

1 januari 1928 2e predikantsplaats opgeheven 

 

Hendrik Jan van Schuppen (2) van Groot Ammers 19 sep 1926 

 naar Lunteren 31 mrt 1929 

 

Pieter Jacobus Steenbeek (1) van Kampen 10 nov 1929 

 emeritus 28 sep 1949 

 

Jacob Wieman (1) van Hoogblokland 14 jan 1951 

 naar Nunspeet 9 apr 1961 

 

Jan Zwijnenburg (1) van Oldebroek 10 sep 1961 

 overleden 14 jun 1967 

 

Gijsbert Biesbroek (1) van Vlaardingen 21 jan 1968 

 naar Ede 6 aug 1972 
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Bastiaan Oosterom (1) van Celebes (Indonesie) 11 jun 1973 

 naar Maarssen 27 aug 1978 

 

Cornelis Blenk (1) van Woubrugge 3 dec 1978 

 naar Amsterdam 10 apr 1983 

 

In 1978 2e predikantsplaats weer ingesteld 

 

Dirk Marius van de Linde (2) kandidaat 23 dec 1978 

 naar Hattem 15 sep 1985 

 

Hendrik Binnekamp (1) van Strijen 4 sep 1983 

 naar Gouda 17 dec 1989 

 

Arie Langerak (2) van Lopikerkapel 23 feb 1986 

 naar Eemnes 17 okt 1993 

 

Bastiaan Oosterom (1)   (2de keer) van Kampen 5 jul 1992 

                                                                     emeritus 18 mei 2003 

 

 

Peter Frans Bouter (2) van Schelluinen 20 mrt 1994 

 naar Putten (Gld) 26 sep 1999 

 

Jan Adriaan Wilhelm Verhoeven (2)             van Noorden 20 aug 2000 

 

Dirk Dekker (1)                                            van Harderwijk 14 dec 2003 

 

 

 

 

 

 

A R C H I E F 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

Waar in deze inventaris een getal tussen haakjes staat vermeld, is dit een verwijzing naar 

stukken vermeld in het hieronder onder nr. 1 genoemde register van ingekomen stukken. 

(G) betekent dat het archiefstuk berust bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. 
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1 Register van ingekomen stukken 1603-1943 (G) 

 1 deel 

 

2 Lijst van archiefstukken van de parochiekerk te Oudewater die nog in 1852  

 gevonden werden (G) 

 1 boek en 1 map 

 

3 Index van het kerkelijk archief, 1896 (G) 

 1 deel 

 

4 Stukken over het kerkelijk archief, onder andere een inventaris opgemaakt in 1901 

 diverse stukken (G) 

 

5 Catalogus van de stukken die zich in het archief der Ned.Herv.Gemeente te 

Oudewater bevinden, opgemaakt in 1936 door A.C.de Bruin, H.Schinkel Sr, 

C.Paardenkooper en Joh.C.Schouten  (G) 

 1 stuk + fotocopie 

 

6 Brief van het Rijksarchief in de provincie Utrecht dd 17 jun 1985 betreffende de 

aldaar aanwezige registe s, met bijlage  (G) 

2 stukken 

 

7 Kerkbode 1951 t/m 1996: 

 jaargang 1 - 10: 1951 - 1961 

 jaargang 11 - 25: 1961 - 1976 

 jaargang 26 - 40: 1976 - 1991 

 jaargang 41 - 45: 1992 – 1996 

 jaargang 46 – 50: 1997- 2001 

 10 delen 

 

8 Register der handvesten, privilegiën, gewijsdens, oude en andere keuren van 

Oudewater, 1322-1650      (16)  (G) 

  

9 Herdenking 400 jaar Oudewaterse Moord, 6 aug 1975: 

 programma van de herdenkingsbijeenkomst op 6 augustus 1975 in de Grote- of 

 St.Michaëlskerk 

 “De vijant komt, de vijant komt naar Oudewater”, herdenkingstentoonstelling 400 

 jaar Oudewaterse Moord, 1975 

 2 stukken 

 

10 Kerkelijke twisten in Oudewater in de jaren 1615-1618 van A.W.den Boer, 1961 

 1 verhandeling 

 

11 Gereformeerde Kerk Oudewater 1887-1987, uitgegeven ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Oudewater 

 1 boek + bijlagen 

 

12 Stadswapen en kerkzegel: 



 13 

 stadswapen, kerkwapen, een verhandeling, 24 jul 1816 

 de zegels en het wapen van Oudewater van A.W.den Boer, overdruk uit: Zegels 

en 

 wapens van steden in Zuid-Holland 

 informatie over het kerkzegel (uit kerkhistorisch archief) 

 3 stukken  

 

13 Beschrijving der stad Oudewater van G.R.van Kinschot, 1747 

 1 boek                             (G) 

 

14 Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken 

toestand der stad Oudewater van A.C.van Aelst, 1903        (G) 

 1 boek 

 

15 Blikken in het kerkelijk en gemeentelijk leven onzer vaderen van J.W. Margadant, 

1904 

 1 boek       (G)  

 

16 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1969, met 

bijlage 1969 

- hierin opgenomen een artikel over de kerk van Oudewater, blz.29-40 

2 stukken 

 

17 Psalmen- en gezangenboek, 1913  (tot 1968 op de kansel) 

 1 deel        (G) 

 

18 Beschrijving van het kerkgebouw der Ned.Hervormde Gemeente te Oudewater bij 

 de ingebruikneming na de restauratie op 8 november 1967 met de orde van dienst 

 3 stukken 

 

19 Beschrijving van de restauratie van de Ned.Herv.Kerk te Hekendorp, 1991 

 Programma ingebruikneming op 14 december 1991 

 2 stukken 

 

20 Historie van het orgel van de Grote- of St.Michaelskerk te Oudewater door C.van 

 Butselaar en J.Jongepier, 1980/81, waarbij programma in duplo betreffende de 

 ingebruikname van het gerestaureerde Kam & van der Meulen-orgel op 5 april 

1995 

 3 stukken 

 

21 Korte samenvatting van de geschiedenis van de Grote- of St.Michaëlskerk te 

Oudewater, alsmede het orgel door drs C.Blenk, plm. 1980 

2 stukken 

 

22 Plattegrond van de kerk 1924 

 1 stuk 

 

23 Schriftje met fragmenten van geschiedkundige aantekeningen 

 1 stuk 
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24 Foto’s van de avondmaalsbekers van 1656 

 Documentatie/ beschrijving door Tim Graas en Gemke Jager, 2000 

 Diverse stukken. 

 

25 De restanten van de beiaard van Gerrit Both,  Ned.Klokkenspelvereniging, 1963 

 1 stuk 

 

26 De geschiedenis van het eerste vrouwenklooster van Oudewater door drs. K. 

Goudriaan in het blad Heemtijdinghen van maart 1999 

 1 stuk 

 

27 Het St.Ursulaconvent en haar kapel te Oudewater door Ir. W.Anema 

 1 stuk 

 

28 De Geschiedenis van de Oud Katholieke Kerk te Oudewater door drs. T. 

Ousooren, uitgave 1988 

 1 stuk 

 

29 Brochure over het Slot te Vliet van W.C.van Zijll Jzn, 1861 

 1 stuk     (G) 

 

30 “Beelden uit het verleden”, een 4-tal bijbelse verhalen van ds. G.P.Kits van 

  Heijningen,  predikant te Oudewater van 1852 tot 1855, 1853 

                   1 boek (G) 

 

31               Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Oudewater, 1882 – 1982, door C.van  

 Butselaar e.a. 

                   1 boek 

 

32               Glasschenkingen t.b.v. de kerk van Oudewater na de Oudewaterse Moord in 1575 

                   geschonken door Gouda en andere steden in 1578 e.v. van G.J.Vaandrager te  

 Gouda, 2003  (G) 

                   1 verhandeling 

 

 

 

 

 

I  A R C H I E F  V A N  D E  K E R K E N R A A D 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

51 Acta 25 mei 1586-4 jun 1621 

  Deze eerste acta beginnen met de volgende bijbelteksten: 

  Daniel 10: 11-12, Philippensen 3: 13-17, 1 Korinthe 14: 40, Psalm 141: 5a, 

  2 Korinthe 10: 8, 2 Korinthe 13: 10, II Thessalonicensen 3: 6 en 14-16,  

  Mattheus 18: 14-18 en 1 Korinthe 4: 17-20. 

 Bevat tevens: 
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  copie kerkorde 20 jul 1586 van de Nat.Synode te ‘s-Gravenhage 

  lidmatenlijsten 1586 

  enkele ordinantiën der kerk uit 1611 en enkele volgende jaren 

  ordre der kercke van 10 sep 1608 

  huwelijken 1585-1596 en 1597-1603  (G) 

 1 boek  

 

52 Handelingen 1621-1656 

 Bevat tevens: 

  lijst van nieuwe lidmaten 15 apr 1656 met vermelding van de straat 

  (de notulen van 1644-1656 ontbreken) (G) 

 1 deel 

 

53 Handelingen 1668-1719 

 Bevat tevens: 

  resolutie Staten van Holland en West Friesland 18 dec 1694 

  ordre der kercke van Oudewater, 8 sep 1608 

  ondertekeningen ambtsdragers 1670-1800 (G) 

 1 deel 

 

54 Handelingen 1720-1741 

 1 deel  (opnieuw inbinden?) (G) 

 

55 Acta van de kerkenraad 1742-1777 

 1 deel  (opnieuw inbinden?) (G) 

 

56 Handelingen 1777-1811 

 Bevat tevens: 

  orde der kerke  van Oudewater, 20 jun 1811 

  ondertekeningen ambtsdragers 1811-1838 

  kerkelijke reglementen, ongedateerd 

  plichten van de voorzanger, ongedateerd 

  synodaal besluit rakende de simonie, 1807     (G) 

 1 deel 

 

 

 

 

 

 

57 Handelingen 1811-1829 

 Bevat tevens: 

  instructie beroeping predikanten, 1811  (blz.1) 

  vrijdom briefporten 

  reglement op samenstelling en werkzaamheden kerkenraden, 1816 

  pligten van de voorzanger (G) 

 1 deel 

 

58 Handelingen 1829-1856 
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 Bevat tevens: 

  kennisgeving classicaal bestuur Gouda inzake kerkvisitatie, 24 sep 1856 

  verantwoording zendingsgelden, 1856 

  orde van de kerk, 1856, met ondertekeningen ambtsdragers t/m 1894 (G) 

 1 deel 

 

59 Notulen 1856-1878 

 1 deel (opnieuw inbinden) (G) 

 

60 Notulen 1879-1894 

 Bevat tevens: 

  lijst van predikanten 1566-1951 (G) 

 1 deel 

 

61 Notulen 1895-1927  

 1 deel 

 

62 Notulen 1928-1951 

 1 deel 

 

63 Notulen 1951-1961 

 1 deel 

 

64 Notulen 1961-1967 

 1 deel 

 

65-67 Gereserveerd voor notulen vanaf 1968 

 

68 - copie acta classis Dordrecht voorzover betrekking hebbend op Oudewater 

 1573-1578 

 - resolutie Staten van Holland van 15/23 mei 1577 met betrekking tot 

 financiële ondersteuning van Oudewater 

 3 stukken   (G) 

 

69 Ordre der kerke van Oudewater, 1608   (4c) 

 1 stuk   (G) 

 

70 Acta particuliere synodes 1622-1639 

 1 map   (G) 

 

71 Acta/correspondentie 1650-1780   (15 t/m 45) 

 diverse stukken  (G) 

 

72 Correspondentie 1798-1814           (51 t/m 80) 

 diverse stukken  (G) 

 

73 Correspondentie 1815-1829            (81 t/m 189) 

 diverse stukken  (G) 
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74 Correspondentie 1830-1861        (190 t/m 245) 

 diverse stukken  (G) 

 

75 Correspondentie 1862-1870         (246 t/m 308) 

 diverse stukken  (G) 

 

76 Correspondentie 1871-1880          (309 t/m 411) 

 diverse stukken  (G) 

 

77 Boek met uitgaande brieven over de periode 1880-1926 (G) 

 

78 Correspondentie 1881-1885           (412 t/m 502) 

 diverse stukken  (G) 

 

79 Correspondentie 1886-1890            (503 t/m 612) 

 diverse stukken  (G) 

 

80 Correspondentie 1891-1894             (613 t/m 721) 

 diverse stukken  (G) 

 

81 Correspondentie 1895-1933              (724 t/m 1004) 

 diverse stukken   

 

82 Correspondentie 1934-1943               (1005 t/m 1148) 

 diverse stukken 

 

83 Correspondentie 1952-1967 

 diverse stukken 

 

84 Correspondentie 1966-1974 

 diverse stukken 

 

85 Correspondentie 1975-1977 

 diverse stukken 

 

 

86 Correspondentie 1978-1979 

 diverse stukken 

 

87 Correspondentie 1980-1981 

 diverse stukken 

 

88 Correspondentie 1982-1985 

 diverse stukken 

 

89-100 Gereserveerde nummers. 
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Reglementen 

 

101 Wetten, reglementen en besluiten betreffende de Hervormden het Kerkelijke en 

 de Eeredienst, uitgave 1817 

 1 boek (in slechte staat, restaureren?)  (G) 

 

102 - handboek voor Hervormde predikanten en Kerkenraadsleden, uitgave 1820 

 - alsvoren, uitgave 1823 

 2 boeken   (G) 
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103 Huishoudelijk reglement voor de kerkenraad, ongedateerd (ca 1886-1887) 

 1 stuk   (G) 

 

104 Plaatselijk reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de 

beroeping van predikanten, 22 aug 1911   (G) 

 1 stuk 

 

105 Gereserveerd nummer. 

 

Ambtsdragers 

 

106 Naamlijsten van predikanten over de periode 1566-1999  

 Onderstaand aan de weduwe van ds. Jan Janszoon Gelasius, 16 juli 1582 

 5 stukken   (G) 

 

107 Attestatie van ds C.L.van Venlo, 1585 

 1 stuk,     (G) 

 

108 Correspondentie kerkenraad 1603 inzake: 

excommunicatie van mr Andries Jansz., chirurgijn wegens afdwalingen van de 

leer en scheldpartijen                                           (1,2,3,4 en 4a)  

 adres Frans Knibbels aan de kerkenraad inzake de publieke scholen (4b) 

 5 stukken  (G) 

 

108a Resolutie van de Magistraat betreffende een geschil tussen ds. Lydius c.s. en een 

aantal recent benoemde diakenen inzake het onderschrijven van de Catechismus 

en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, kopie, 

 1616. 1 stuk  (G) 

 

109 Correspondentie kerkenraad 1617 voornamelijk inzake afscheiding van ds Lydius 

c.s. 

 (5 t/m 10)   (G) 

 6 stukken 

 

110 Protest van leden der gemeente tegen het optreden van predikanten van naburige 

gemeenten in de dienst van ds Levinus de Raet om de zuivere leer te houden,  

 29 dec 1617                                                            (13 en 13a) 

 2 stukken   (G) 

 

111 Copieën van vonnissen uitgesproken door de classis van Gorkum onder 

praesidium van ds Gijsbertus Voetius, 1619         (11) 

 1 stuk   (G) 

 

112 Copieën van een verklaring van ds Lydius, missive aan de Prins van Oranje, 

kerkenraadsvergadering en kerkbezoekers, 1620  (12)  

 1 stuk   (G) 

 

113 Extract resolutie Staten van Holland van 15 aug 1721 inhoudende dat de derde 

predikantsplaats wordt omgezet in: 
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 a. ziekentrooster-catechiseermeester 

 b. schoolmeester-voorzanger  

 1 stuk   (G) 

 

114 Extracten uit de resolutiën van de Heren Magistraat  inzake benoeming van een 

ziekentrooster-catechiseermeester, 19 jan, 23 jan en 26 jan 1753   (35,36,37) 

 3 stukken   (G) 

 

115 Correspondentie kerkenraad inzake afschaffing van derde paas-, pinkster- en  

 kerstdag, 1760                                                       (38)  

 stuk betreffende leergeschil ds. Swavink, 2 juli 1773 

 2 stukken   (G) 

 

116 Intredepreek van ds Römer, 4 jun 1809  

 1 schriftje   (G) 

 

117 Verbindendverklaring van het Reglement op den Uitkoop op grond waarvan 

personen die zonder wettige redenen voor aan hen opgedragen kerkelijke posten 

bedanken of deze tussentijds willekeurig verlaten f. 50,-- verschuldigd waren, 

1822 

 2 stukken   (G) 

 

118 - overlijdensbericht van M.A.Jentink, 31 aug 1866 (predikant van 1825-1831) 

 - condolatiebrief van de kerkenraad 

 2 stukken   (G) 

 

119 Schrijven kerkenraad en antwoord provinciaal college van toezicht omtrent 

weigering van personele toelage aan predikanten, 1873 

 2 stukken   (G) 

 

120 a. processtukken en brieven betreffende ds W.F.A.Winckel/de doleantie, 1887 

 b. correspondentie met betrekking tot ontzetting uit het ambt van ds Winckel en 

  enkele kerkenraadsleden, 1887 

 c. krantenknipsels met betrekking tot ds Winckel/de doleantie, 1886-1891 

 d. copie brief van enige malcontenten aan ds J.W.Margadant en anderen, nov 1887 

 1 map + diverse stukken  (G) 

 

121 In memoriam ds H.Doornveld (predikant van 1908-1913) door ds IJ.Doornveld, 1923 

 1 boekje + 1 copie 

 

122 Correspondentie beroepingswerk predikanten 1949-1979 

 1 map 

 

123 “De Heere onze gerechtigheid” 

 een aantal preken, waaronder de laatste preek van ds J.Zwijnenburg, overleden 14 jun 

1967 

 2 boekjes 

 

124 Lijsten van lidmaten: 
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 3 feb 1891 - 1900 - 15 mrt 1901 - 1929/1930   

 4 stukken 

 

125 Uitslag verkiezing ambtsdragers, 30 nov 1955 

 1 stuk 

 

126 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1968 - 1 nov 1969 - 1977 - 1 sep 1984 

 4 stukken 

 

127-129 Gereserveerde nummers. 

 

Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk 

 

130 Doopregister 1608-1681 

 1 deel  (G) 

 

131 Doopboek 1681-1825 (fotocopieën) 

 losse bladen (G) 

 

132 Doopregister 1681-1740 (fotocopieën) 

 1 deel  (G) 

 

133 Doopregister 1741-1792 (fotocopieën) 

 1 deel  (G) 

 

134 Doopregister 1792-1860 

 1 deel  (G) 

 

135 Doopboek 1828-1901 (contraregister) 

 (achterin gedoopten Hekendorp 1880-1886) 

 1 deel (opnieuw inbinden?) (G) 

 

136 Doopregister 1861-1927 

 1 deel   

 

137 Doopregister 1928-1967 

 1 deel 

 

138-139 Gereserveerde nummerrs. 

 

140 Lidmatenregister 1744-1776 

 1 deel (opnieuw inbinden?)  (G) 

 

141 Lidmatenregister 1825-1897 

 1 deel (los in de band)   (G) 

 

142 Lidmatenregister 1897-1949   

 1 deel 
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143 Lidmatenregister 1825-1897 (contraregister) 

 1 deel     (G) 

 

144-145 Gereserveerde nummers, 

 

146 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1867-1871 

 Diversen     (G) 

 

147 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1872-1874 

 Diversen     (G) 

 

148 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1875-1878 

 Diversen     (G) 

 

149 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1879-1882 

 Diversen     (G) 

 

150 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1883-1887 

 Diversen     (G) 

 

151 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1888-1889 

 Diversen     (G) 

 

152 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1890-1891 

 Diversen     (G) 

 

153 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1892-1894 

 Diversen     (G) 

 

154 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1895-1899 

 Diversen     (G) 

 

155 Bewijzen van lidmaatschap van ingekomen- of vertrokken personen, 1900-1904 

 Diversen     (G) 

 

156 Gereserveerde nummers. 

 

157 Huwelijksregister 1617- 1670 

 1 deel     (G) 

 

158 Huwelijksregister 1672-1747 (fotocopieën) 

 1 deel     (G) 

 

159 Huwelijksregister 1748-1821 (fotocopieën) 

 1 deel     (G) 

 

160 Huwelijksregister 1828-1967 

 1 deel 
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161 Huwelijksregister 1792-1967 (contraregister) 

 1 deel     (G) 

 

162 Extracten huwelijksregister gemeente Oudewater 1868-1891 (fotocopieën) 

 1 map     (G) 

 

163-164 Gereserveerde nummers. 

 

Gemeenteleven 

 

165 Verklaring dat Corn.Jacobsz. na ‘t overlijden van zijn eerste vrouw niet weer gehuwd 

was, 1649                                                 (14) 

 1 stuk  (G) 

 

166 Brief van J. van Busselen aan ds Jentink over ontzegging Heilig Nagtmaal, 

 28 jul 1828 (G) 

 1 stuk 

 

167 Publicatie/verzoek aan bezitters van stoelen in de kerk om deze tijdelijk af  te staan 

voor het aannemen van 66 nieuwe lidmaten, 1841 

 1 stuk  (G) 

 

168 Bericht van afscheiding van een tiental personen, 30 dec 1837 

 1 stuk  (G) 

 

169 Overzicht van het aantal lidmaten verdeeld over de wijken der gemeente, 1845 

 1 stuk  (G) 

 

170 Naamlijst der leden van de Hervormde Gemeente, 1910 

 1 deel 

 

171 - loop der kerkelijke bevolking (Hekendorp), 1942-1944 

 - loop der kerkelijke bevolking (Papekop), 1942-1944 

 2 stukken 

 

172 Brief J.C.Schouten over werkzaamheden met betrekking tot de verjaringszakjes, 

 1940 

 1 stuk  

 

173 Pamflet over Evangelieverkondiging door Woord en Lied gedurende de kermis van 

maandag 8 aug tot vrijdag 12 aug (jaar onbekend) in locaal “Rehoboth” 

 1 stuk 

 

174-200 Gereserveerde nummers.  

 

 

II ARCHIEF VAN DE DIAKONIE 

 



 24 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

201 Handelingen 1783-1799 

 1 deel  (G) 

 

202 Handelingen 1799-1803 

 1 deel  (G) 

 

203 Handelingen 1803-1827 

 1 deel  (G) 

 

204 Handelingen 1833-1848 

 1 deel,      (G) 

 

205 Handelingen 1849-1855 

 1 deel  (G) 

 

--- Handelingen 1854 (dec.)-1886, met achterin enkele jaarrekeningen, 

 1 deel 

 N.B. Dit deel is gevonden in het archief van de Protestantse Gemeente Oudewater en  

 bij dit archief gevoegd als inv.nr. ‘Aanvulling G’. 

 

206 Uitgaande brieven 1846-1852 

 1 deel  (G) 

 

207-209 Gereserveerde nummers. 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Werkinrichting 

 

210 - afschrift eigendomsbewijs betreffende aankoop van een pand aan de Achterstraat 

 van  J.Roos, 24 jan 1846 (ten behoeve van werkinrichting) 

 - notitie waaruit blijkt dat de aankoop van de grond bestemd voor de touwpluizerij 

deels werd gefinancierd door het aangaan van een geldlening met het Weesbestuur 

der Hervormden, 4 feb 1846 

  uittreksel uit het Actenboek van de kerkenraad betreffende de werkinrichting,1846 

 3 stukken  (G) 

 

211 Rekening en verantwoording van de werkinrichting (touwpluizerij), 1846-1847 

 1 map  (G) 

 

212 Bestek en voorwaarden met betrekking tot de werkinrichting voor behoeftigen te  

 Oudewater, 9 jul 1868 

 diverse stukken (G) 

 

213 Grootboek 1871 en jaarrekening 1872 van de werkinrichting 
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 1 boek + 1 stuk (G) 

 

214 - huurovereenkomst tussen de diaconie en W.J.Fijth betreffende een woonhuis aan de 

Achterstraat, (voormalige werkinrichting) 31 dec 1887 

 - huurovereenkomst alsvoren, nov 1890 

 2 stukken  (G) 

 

215 Huurovereenkomst tussen de diaconie en J.van Vulpen betreffende een woonhuis 

 aan de Achterstraat, nov 1899 

 1 stuk  (G) 

 

216 - huurovereenkomst tussen de diaconie en A.Dolleman betreffende een huis met  

 schuur aan de Achterstraat, 15 aug 1901 

 - huurovereenkomst alsvoren ingaande 1 jan 1903 

 2 stukken  (G) 

 

217 Overeenkomst tussen de diaconie en L.van Zijll betreffende uitbetaling van de  

 huur van een woning bewoond door C.Boele aan L.van Zijll 

 1 stuk  (G) 

 

218 Huurovereenkomst tussen de diaconie en J.H.Oudendijk betreffende een schuur 

 aan de Achter- of Wijngaardstraat, jan 1919 

 1 stuk   (G) 
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219 Acte van rectificatie van een acte van veiling betreffende een huis aan de 

 Wijngaardstraat waarbij als verkoper optrad de diaconie en als koper N.Dekker, 

 17 aug 1920/ aug 1922 

 1 stuk    (G) 

 

Rusthuis 

 

220 Dagboek 1949-1950, uitbreiding en verbouwing 

 1 boek 

 

221 Vervallen obligaties van het rusthuis, uitgegeven in 1950 

 2 stuks 

 

222 Sollicitaties directie rusthuis Broeckerstraat, 1950 

 2 stukken 

 

223 Schetstekeningen verbouwing en uitbreiding bejaardentehuis Broeckerstraat, 

 1963-1965 

 1 map 

 

Diversen 

 

224 Reglement van orde voor de regenten van het Weeshuis, 1750 

 1 stuk,      (34)   (G) 

  

225 Staat van opbrengst tengevolge van overdracht door de gemeente Oudewater van 

 bezittingen aan de diaconie, 1849 

 1 stuk   (G) 

 

226 Diverse stukken, overgedragen door de Geref.Kerk in 1991, te weten: 

 - uittreksels testamenten 1863-1886 

 - correspondentie daarover 

 - diverse oudere diaconale stukken 

 1 map met specificatie  (G) 

 

227 Brief van de gemeente Oudewater van 16 apr 1904 of de in die brief genoemde 

 personen een uitkering genoten zulks in verband met het bepaalde in de Kieswet 

 1 stuk  (G) 

 

228-229 Gereserveerde nummers 

 

Ondersteuning 

 

230 Schuldbekentenis Corn.Dirkz.de Haas voor van de diaconie geleend geld f. 30,-- 

 om aan zijn kind de steensnijding te doen verrichten, 1678 

 1 stuk                       (28)   (G) 

 

231 Voogdijregeling voor Willem Versteeg te Oudewater, 2 mei 1873 

 1 stuk    (G) 
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232 - tabellen van huiszittende armen 1891-1900 

 - opgave van inkomsten en uitgaven der diakonie 1878-1899 

 1 map    (G) 

 

233 Spek-, brood- en erwtenlijsten 1894-1899 

 1 boekje    (G) 

 

234 Contracten tussen Martha-Stichting en diakonie inzake verpleegkosten kinderen Prins 

1920 

 2 stukken 

  

235 Diverse bonnetjes voor onderstand 1923-1928 

 

Beheer van bezittingen 

 

A l g e m e e n 

 

236 Blaffart (= register/lijst van  renten, tienden enz.) van de diaconie der Stede 

Oudewater van ‘t Gemeeneland van Holland en West Vriesland, 1660 

 1 stuk                                                                    (19)  (G) 

 

237 Acte van indemniteit van Kaatje Rietveld, 1748    (33) 

 1 stuk   (G) 

 

238 Schuldbekentenis van een lening van f. 200,-- a 4% afgegeven door de gemeente 

Oudewater, 5 jun 1767                                           (40) 

 1 stuk   (G) 

 

239 Acten van indemniteit, 1768-1802                         (41, 43, 44, 46-50 en 53) 

 9 stukken   (G) 

 

240 Aantekening betreffende de wijze waarop bepaalde inschrijvingen in het  

 Grootboek door de diaconie werden verkregen, 1870 en 1876 

 1 stuk   (G) 

 

241 Acte van koop/verkoop woonhuis aan de “helling”/ IJsselkade, 1891 

 1 stuk   (G) 

 

242 Hypothecaire geldlening groot f. 6.000,- van Jan Cromwijk aan de diakonie, 1928 

 met goedkeuringen 

 3 stukken 

 

S c h e n k i n g e n  e n  l e g a t e n 

 

243 Legaat aan de diaconie door Pieter Versloot, 1739   

 4 stukken                                                               (32) (G) 
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244 Legaat aan de diaconie van Christiaan Boonen en zijn vrouw Geertruyd Munter, 31 

okt 1764                                                           (39)  (G) 

 2 stukken 

 

245 - legaat aan de diaconie door mej. A.S.van Ingen, 10 mei 1894 

 - uittreksel testament mej. A.S.van Ingen van 9 jul 1886 

 diverse stukken   (G) 

246 Uittreksel uit het testament van Jacob van Wijngaarden te Woerden waarbij de 

 diaconie een legaat verkrijgt groot f. 1.000,--, 25 mrt 1907 

 1 stuk    (G) 

 

247-249 Gereserveerde nummerrs. 

 

Financiële administratie 

 

T h i j n s e n 

 

250 Staat vermeldende de thinsen welke toekwamen aan de Heilige Geest Armen te  

 Oudewater met vermelding van het jaar waarin zij zijn ontstaan en met vermelding 

van 

 de panden waarop zij betrekking hebben, 1392-1640 

 1 stuk   (G) 

 

251 Opgave van Erfpagten of Thinsen der diaconie, 1660 (20) 

 2 stukken   (G) 

 

252 Extracten uit diverse vergaderingen met betrekking tot renten en thijnsen, 1731, 

 1816, 1827  (G) 

 1 stuk 

 

253 Staat vermeldende de huizen, tuinen, landrenten en uitgangen opgemaakt ten behoeve 

 van de Diaconie Armen te Oudewater, 1829 

 1 stuk (copie)  (G) 

 

254 Correspondentie over invordering achterstallige thinsen, 1850 

 3 stukken   (G) 

 

255 Lijst van bezittingen en schulden van de Diaconie met vermelding wanneer deze  

 verkregen respectievelijk ontstaan zijn, 2 jun 1851 

 1 stuk   (G) 

 

 

256 Staat vermeldende de lopende thinsen, ongedateerd 

 1 stuk   (G) 

 

257 Staat vermeldende de thinsen welke lopen ten behoeve van de Diaconie der 

Hervormde Gemeente te Oudewater, na 1861 

 1 stuk   (G) 
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258 Kwitantie wegens thins verschuldigd aan de Heilige Geest Armen te Oudewater,  

 21 jan 1867  (G) 

 1 stuk 

 

259 - lijst van afgekochte thijnsen door de Stad Oudewater in 1881 

 - lijst van thijnsen, ongedateerd 

 2 stukken   (G) 

 

260 Staat vermeldende de thinsen van de Diaconie, 1895, 1898 en 1903 

 4 stukken   (G) 

 

261 Lijst der thinsen ontspruitende uit het voormalig Hervormd Algemeen of Heilige 

Geest Armbestuur welke door de gemeente Oudewater zijn overgedragen aan de 

Diaconie,1898 

 1 stuk   (G) 

 

262 Lijsten I en II van de thinsen, ongedateerd (na 1898) 

 2 stukken   (G) 

 

263 Lijst van bezittingen der Diaconie van de Hervormde Gemeente van Oudewater 

waarop gespecificeerd zijn de thinsen van het Armbestuur en de thinsen 

voortspruitende uit het Hervormd Algemeen of Heilige Geest Armbestuur, 

ongedateerd (plm.1900) 

 1 stuk   (G) 

 

264 Lijst der bezittingen van de diakonie (waaronder thijnsen), 1898, 1909, 1923 en 

 ongedateerd (plm. 1900-1905) 

 5 stukken   (G) 

 

265 Gespecificeerde lijst der thinsen, 1903 

 1 stuk   (G) 

 

266 Staat vermeldende de thinsen welke lopen ten behoeve van de Diaconie en de 

 Kerkvoogdij, 1913 (G) 

 1 stuk 

 

267-269 Gereserveerde nummers. 

 

 

a l g e m e e n 

 

270 Register van collecteopbrengsten 1613-1623 

 1 deel   (G) 

 

271 Register van ontvangsten en uitgaven, 1641-1660 

 1 deel   (G) 

272 - rekening 1682, 1695 en 1696 

 - lijst van collecten 1688, 1695 en 1696 

 - obligatien 1667-1704 
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 1 deel   (G) 

 

273 Manuaal van rentebrieven en collecten, 1678-1695/1706 

 1 deel   (G) 

 

274 Opbrengst collecten, 1802-1829 

 1 boekje   (G) 

 

275 Obligatie ten laste van de Hervormde Gemeente en ten behoeve van o.a. 

 S.Kraaijesteyn met Franse vertaling, okt 1805 

 2 stukken,  (G) 

 

276 Rekening en verantwoording, 1807-1834 

 1 map, incompleet,   (G) 

 

277 Rekening en verantwoording, 1835-1883  (de jaren 1879-1882 ontbreken) 

 1 deel  (G) 

 

278 Kopieën begrotingen en rekeningen diaconie Hekendorp, 1846-1936 

 incompleet    diverse stukken                                  (113) (G) 

 

--. Register van door de boekhouder ontvangen collecten in de kerk,1864-1886.  

 1 deel  

 N.B. Dit deel is gevonden in het archief van de Protestantse Gemeente Oudewater en  

 bij dit archief gevoegd als inv.nr. ‘Aanvulling H’. 

 

279 Ontvangsten en uitgaven, 1871/1872 

 diverse stukken  (G) 

 

280 Kwitanties, nota’s enz., 1872 

 diverse stukken  (G) 

 

281 Kwitanties, nota’s enz., 1873 

 diverse stukken  (G) 

 

282 Uitdeling en collecten t.b.v. de armen, 1874 

 2 stukken   (G) 

 

283 Rekening en verantwoording + bijlagen, 1875 

 diverse stukken  (G) 

 

284 Rekening en verantwoording + diverse nota’s, opbrengsten collecten/ renten, 1876 

 diverse stukken  (G) 

 

285 Inkomsten en uitgaven: 

 - 1878 en 1879 + rekening en verantwoording 1879 

 - 1880 

 diverse stukken  (G) 
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286 Inkomsten en uitgaven, 1881-1882 + rekening en verantwoording 1881-1882 

 diverse stukken  (G) 

 

287 Inkomsten, 1883 

 diverse stukken  (G) 

 

287a Opbrengst collecten 1883-1925 

 5 boekjes   (G) 

 

288 Kwitanties, rentebriefjes enz., 1877 + 1884 

 diverse stukken  (G) 

 

--. Kwitanties 1885-1887, 

 1 omslag 

 N.B. Deze stukken zijn gevonden in het archief van de Protestantse Gemeente  

 Oudewater en bij dit archief gevoegd als inv.nr. ‘Aanvulling I’. 

 

--. Dagboek van de diaconie-administratie, staten van verschillende soorten inkomsten  

 en uitgaven, 1885-1886.  

 1 deel 

 N.B. Dit deel is gevonden in het archief van de Protestantse Gemeente Oudewater en  

 bij dit archief gevoegd als inv.nr. ‘Aanvulling K’. 

 

289 Rekening en verantwoording, 1886-1897 

 1 deel   (G) 

 

290 Ontvangsten en uitgaven, 1887 

 diverse stukken  (G) 

 

291 Ontvangsten en uitgaven, 1888 

 diverse stukken  (G) 

 

292 Ontvangsten en uitgaven, 1889 

 diverse stukken  (G) 

 

 

293 Ontvangsten en uitgaven, 1890 

 diverse stukken  (G) 

 

294 Ontvangsten en uitgaven, 1891 

 diverse stukken  (G) 

 

295 Ontvangsten en uitgaven, 1892 

 diverse stukken  (G) 

 

296 Ontvangsten en uitgaven, 1893 

 diverse stukken  (G) 
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297 Ontvangsten en uitgaven, 1894-1895 

 diverse stukken  (G) 

 

298 Machtiging verleend door Pieter Baars aan de boekhouder van de diaconie inzake 

 het in ontvangst nemen van een uitkering groot f. 50,--, 30 okt 1897 

 1 stuk   (G) 

 

299 Facturen en diversen, 1896-1907 

 diverse stukken  (G) 

 

 

300 Rekening en verantwoording, 1898-1914 

 1 deel 

 

301 Rekening en verantwoording, 1914-1934 

1 deel 

 

302 Facturen en diversen, 1914-1916-1917-1918-1919-1921-1922-1927 

 diverse stukken 

 

303 Schaalcollecten 1915-1916-1919-1920-1925 

 5 stukken 

 

304 Decembercollecte 1916 

 2 stukken 

 

305 Februaricollecte 1916-1919-1920-1925 

 14 stukken 

 

306 Uittreksels  jaarrekeningen, 1926-1927 

 2 stukken 

 

307 Wintercollecte, nov 1926 

 5 stukken 

 

308 - afschriften jaarrekeningen, 1930-1933 

 - afschriften t.b.v. de gemeente Oudewater, 1925-1936 

 - formulieren voor uitkeringen op grond van de Armenwet, 1900-1905 en 1912-1914 

 diverse stukken 

 

309 Facturen en diversen, 1929-1936 

 diverse stukken 

 

310 Jaarrekeningen, 1950-1969 

 diverse stukken 

 

311 Jaarrekeningen diaconie incl. rusthuis, 1961, 1963 t/m 1972 + bijlagen 

 diverse stukken 
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312 Kwitanties, rentebriefje, schaalcollectes enz., ongedateerd 

 diverse stukken 

 

313-350 Gereserveerde nummers. 
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III ARCHIEF VAN DE KERKMEESTERS 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Predikanten 

 

351 Overzicht van onkosten van beroeping en verhuizing van ds Roeloffs, 1801 

 2 stuks,    (G) 

 

Kerkelijk personeel 

 

352 Resolutie van de Eerste Kamer van het vertegenwoordigend Lighaam des 

Bataafschen Volks over het salaris van de schoolmeester en ziekentrooster-

cathechiseermeester in Oudewater, 8 jul 1799 

 1 stuk    (G) 

  

Beheer van bezittingen 

 

A l g e m e e n 

 

353 Overzicht van fonds ter instandhouding van de gereformeerde godsdienst, 1799, 

 1800, 1802, 1804 

 4 stukken,   (G) 

 

354 Register van Tinsen, renten en oude uitgangen van huizen enz., 1799 

 1 boek    (G) 

 

Z i t p l a a t s e n 

 

355 Reglement op zitplaatsen, 1757 (copie) zie ook nr. 628 

 1 stuk  (G) 

 

356 Lijst van eigenaren van banken in de kerk, 1762-1833 

 1 boek + enkele bijlagen  (G) 

 

357 Publicatie over zitbanken, 16 jul 1770 

 1 stuk  (G) 

 

G r a v e n   i n   e n   r o n d   h e t   k e r k g e b o u w 

 

358 Grafregister 16e/17e eeuw 

 1 boek,    (G) 

 

359 Grafboek, 1572-1654 

 1 boek  (G) 

 

 

360 Grafboek, 1649-1706 
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 1 boek  (G) 

 

 

361 Grafboek, 1706-1755 

 1 boek  (G) 

 

362 Grafboek, 1706-1732   1817-1829 

 1 boek  (G) 

 

363 Grafregister, 1733-1829 

 1 boek  (G) 

 

364 Grafboek, 1755-1828 

 1 boek  (G) 

 

365 Grafregister ingedeeld volgens de plaatsen van de graven in de kerk, verboekt 1755 

 1 boek  (G) 

 

366 Alsvoren 

 1 boek  (G) 

 

367 Grafschrift op zerk in de kerk van Francois van Hoogstraten, 1689-1760 

 1 stuk  (G) 

 

367a Geschil met ingezetenen van Hekendorp, Linschoten en Snelrewaard over 

 verschuldigde begrafenisrechten, 1735-1747 

 diverse stukken (G) 

 

368 Ordonnantie en reglement op de begraafplaats (kerk of kerkhof), 1770 

 diverse stukken (G) 

 

369 Stuk over rente voor diaconiegraven ten laste van de kerkvoogdij, 1811/12/13 

 1 stuk  (G) 

 

370 Verzoek grafmaker Jacob Blom om verhoging van zijn vergoeding, plm.1822 

 1 stuk, (G) 

   

L e g a t e n 

 

371 Legaat van Adriana van Ingen, 1779 

 diverse stukken  (G) 

 

372 Testamenten van Arien Vermij, 1794 en 1800 

 2 stukken   (G) 

 

 

 

O b l i g a t i e s 

 



 36 

373 Kwitanties voor aflossing obligatie, 1719, 1729 en 1784/1804 

 3 stuks  (G) 

 

374 Aflossingsnota van 3 losrentebrieven, 1 apr 1789 

 1 stuk  (G) 

 

 

375 Notariele akte (frans+nederlands) betreffende schuld van f. 300,-- t.l.v. Hervormde 

 Kerkgenootschap te Oudewater, 1812 

 1 stuk   (G) 

 

Financiële administratie 

 

377 Extract uit de Kerkrekening van Oudewater anno 1740 waaruit blijkt dat de Staten 

van 

 Holland en Westvriesland in 1734 aan de Kerk hebben toegestaan een negotiatie aan 

te 

 gaan van f. 18.000,-- met vrijdom van alle belastingen en met aanzegging dat van de 

 burgerij en ingezetenen een omslag mocht worden geheven 

 1 stuk  (G) 

 

378 Rekening en verantwoording over de jaren: 

 - 1748  (G) 

 - 1785 + blaffaard en manuaal 

 - 1793 

 - 1803 

 - 1819  rekening en manuaal 

 diverse stukken (G) 

 

379 Rekening van de Parochiekerk, 1814 

 1 stuk  (G) 

 

380 Brief van de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk 

inzake nalatigheid in betalingen aan de kerk, 18 dec 1820 

 1 stuk  (G) 

 

381-384 Gereserveerde nummerrs. 

 

 

 

 

 

 

 

IV ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ/KERKRENTMEESTERS 
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STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

385 Notulen 1819-1838 

 1 deel      (G) 

 

386 Notulen 1839-1852 

 1 deel      (G) 

 

387 Notulen 1852-1869 

 1 deel    (G) 

  

388 Notulen 1869-1882 

 1 deel    (G) 

 

389 Notulen 1883-1904 

 1 deel     

 

390 Notulen 1904-1928 

 1 deel     

 

391 Notulen 1928-1946 

 1 deel 

 

392 Notulen 1946-1964 

 1 deel 

 

393-394 Gereserveerde nrs. 

 

395 Verzoek van de kerkenraad om de opbrengst van de collecte in de schalen op de 

 avondmaalstafel aan de diaconie te doen toekomen, 13 mei 1845   

 1 stuk  (G) 

 

396 Correspondentie, 1851, 1853-1858, 1860, 1862 

 diverse stukken (G) 

 

397 Correspondentie, 1869-1873-1876-1878 

 diverse stukken (G) 

 

398 Copieenboek uitgaande brieven, 1877-1917 

 1 deel  (G) 

 

399 Stukken over een geldlening ten behoeve van het gebouw voor de algemene synode 

der Ned.Herv.Kerk, 10 feb 1893 e.v. 

 diverse stukken 

 

400 Correspondentie, 1884, 1886, 1888-1890, 1892-1900 

 diverse stukken 

 

401 Correspondentie, 1901-1902, 1904-1919, 1921, 1925-1931 
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 diverse stukken 

 

402 Correspondentie, 1932-1957  

 diverse stukken 

 

403-410 Gereserveerde nummers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Reglementen 
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411 - reglement van kerkvoogden, 18 mei 1820 

 - reglement van orde voor de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, nov 1877 

    2 stukken  (G) 

 

412 Reglement op de Administratie der Kerkelijke Fondsen en de kosten van den 

 Eerendienst, uitgave 1820 

 1 stuk  (G) 

 

413 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 1896 

 2 stuks  (G) 

 

414 Reglement op het beheer van Kerkelijke Goederen en Fondsen der gemeenten van de 

 Nederlandsche Hervormde Kerk, vastgesteld op 26 en 28 aug 1897 

 1 stuk  (G) 

 

415 Reglement voor het kiescollege, 1911 

 1 stuk  (G) 

 

416 Plaatselijk Reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen 

 19 april 1969 

 1 stuk 

 

Zaken van algemene administratieve aard 

 

417 Het Archiefwezen in 1901/2, rede uitgesproken op de vergadering der Vereniging 

 van archivarissen, gehouden te Groningen op 5 jul 1902 door mr S.Muller Fzn

 (G) 

 

418 Circulaires met betrekking tot toezicht op kerkelijke administraties, 1869 

 8 stukken  (G) 

 

419 Schrijven Provinciaal College van Toezicht over wijziging algemeen reglement,1928 

 1 stuk  (G) 

 

420 gereserveerd nummer 

 

Kerkvoogden en notabelen 

 

422 - publicatie wie tot notabelen en kerkvoogden zijn benoemd, 1840 

 - (ontwerp)-proces verbaal van benoeming van kerkvoogden, 1842 

 3 stukken   (G) 

 

423 Benoeming kerkvoogd I.C. Römer, 1859 

 1 stuk   (G) 

 

424 Lijst van stemgerechtigde leden voor de benoeming van notabelen, 1865-1887 

 1 pakket  (G) 
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425 Berichten van aanneming van de benoeming tot notabel, 1869 

 3 stukken  (G) 

 

426 Correspondentie over een geschil met betrekking tot de verkiezing van 

notabelen,1877 

 2 stukken  (G) 

 

427 Kiezerslijsten 1896-1932 met uitslagen van de verkiezing van kerkvoogden en/of 

notabelen 

 1 pakket  (G) 

 

428 a. lijst van stemgerechtigde leden voor de benoeming van notabelen, 1906-1919/20 

 14 stuks 

 b. lijst van degenen die gestemd hebben op 12 nov 1909 

 1 stuk  (G) 

 

429 Dispensatie van de verbodsbepaling van art. 22 van het Algemeen Reglement op het 

 Beheer t.a.v. kerkvoogd Schinkel, 1944 

 2 stukken  (G) 

 

430-434 Gereserveerde nummers 

 

Predikantsplaats 

 

435 Voorstel aan kerkvoogden om voor beroepingskosten van een predikant een zekere 

 som te bepalen, 1822 

 2 stukken,  (G) 

  

436 Beschikking Departement voor de zaken der Hervormde Eredienst inzake 

 verhoging van het bedrag voor predikantstraktementen, 16 dec 1861 

 1 stuk  (G) 

 

437 Verzoek kerkenraad om verhoging van het predikantstraktement wegens benoeming 

van een nieuwe predikant, 17 okt 1862 + intekenlijsten van gemeenteleden 

 9 stukken  (G) 

 

438 Extract uit de notulen van de vergadering van kerkvoogden en notabelen van 27 feb 

 1863 betreffende een personele toelage voor ds G.D.Kruijf 

 1 stuk  (G) 

 

439 Correspondentie inzake autorisatie voor het beroepen van een 2e predikant,  

 incl. de verhouding tussen Oudewater en Goverwelle, 1864 

 diverse stukken (G) 

 

440 Correspondentie met ds J.J.van de Weijde in verband met een beroep naar 

Oudewater, 1874 

 1 stuk  (G) 

 

441 Correspondentie met betrekking tot de salariering van een te beroepen predikant,1877 
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 1 stuk  (G) 

 

442 Verzoek van de kerkenraad om een bespreking met de kerkvoogdij over 

 verhoging van het predikantstraktement, 22 nov 1881 

 1 stuk   

 

443 - ligger van het predikantstraktement, 1892  

 - ligger van het predikantstraktement ds Hoek, 1925  

 - ligger van het predikantstraktement 1927 

 3 stukken 

 

444 Toezegging aan ds H.Doornveld te Veenendaal van de pastorie op de Donkere 

 Gaard, een bank in de kerk en een vaste toelage, 26 sep 1908 

 1 stuk 

 

445 Overzicht van giften voor verhuiskosten, reparatie van de pastorie en ontvangstkosten 

van ds Buiskool, 1914 

 1 stuk 

  

446 Overzicht bezoldiging predikanten en kerkelijk personeel, tussen 1914-1924 

 1 stuk 

 

447 Gedeelte van een brief met argumenten tegen de wijze van benoeming van 

 predikanten, ongedateerd 

 1 stuk 

 

448 Ligger van de inkomsten en rechten verbonden aan de predikantsplaats dd. 30 jun  

 1949 en 21 okt 1966 

 2 stukken 

 

449-454 Gereserveerde nummers 

 

Kerkelijk personeel 

 

455 - sollicitatiebrieven naar de betrekking van kerkelijk ontvanger, 1826 

 - instructie van de ontvanger der kerkelijke fondsen, 9 feb 1826 

 - extract uit de notulen van kerkvoogden met betrekking tot de benoeming van den   

 ontvanger van de Kerkelijke Fondsen, 9 feb 1826 

 - extract uit het verbaal van het verhandelde bij het College van Toezicht inzake 

 benoeming van de kerkelijke ontvanger E.J.W.Römer, 13 apr 1826 

 - grosse van de akte van borgtocht (notarieel) voor E.J.W.Römer, 1826 

 diverse stukken (waarvan enkele beschadigd) 

 

456 Brief over de benoeming van een voorlezer/voorzanger, 29 dec 1857 

 1 stuk 

 

457 - reglement van de koster, 1873/1878 

 - instructie van de rentmeester, 1879 

 2 stukken 
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458 Inventaris betreffende overname van de administratie van de heer E.J.W.Römer, 

 kerkelijk ontvanger, door de heren Nielsen en Uittenbogaard, 17 sep 1878 

 1 stuk 

 

459 Brief van een kerkvoogd met klachten over de orgeltrapper, 12 jun 1883 

 1 stuk 

 

460 - instructie voor de koster, 1885, 2 aug 1929 

 - instructie voor de kerkeknecht, 27 sep 1929 

 - instructie voor de hulpkoster, jan 1954 

 - instructie voor de organist, 5 apr 1889 en 29 jan 1944 

 - instructie voor de grafmakers, 1896, 1913, 7 sep 1917, 18 mrt 1938, 1947 

 - instructie voor de assistent-grafmaker, 1947 

 - instructie voor de opzichter-grafmaker, 1947 

 diverse stukken 

 

461 Beloning van de ontvanger, mei/aug 1896 

 2 stukken 

 

462 - instructie voor de rentmeester, 1909/1910 

 - instructie voor de kerkelijk opzichter, 1888 

 - instructie voor de koster, 1905 

 3 stukken 

 

463 Instructie voor de collectanten, dec 1905 

 1 stuk 

 

464 Borgstelling S.P.Berkhof als kerkelijk rentmeester, 2 mei 1910 

 1 stuk 

 

465 Brieven over het aannemen van de benoeming tot koster en kerkenknecht, 1929 

 3 stukken 

 

 

 

466 Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van C.van Butselaar als 

 organist, 1 feb 1999 

  1 stuk 

 

467  Correspondentie administrateur kerkvoogdij P.M. Schumacher 1972-1984 

  Diverse stukken. 

 

468        Correspondentie administrateur begraafplaats T.L. Eijkelenstam 1990 

Diverse stukken. 

 

469        Aanstelling, instructie en correspondentie koster W. Verdouw, 1950 e.v. 

Diverse stukken. 
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470        Aanstelling, instructie en correspondentie kostersechtpaar J. Sieben en 

 E. Sieben-Dijkstra 1984 e.v. 

 Diverse stukken. 

 

471-474 Gereserveerd. 

 

Hekendorp 

 

475  Correspondentie Hekendorp, 1840-1893 

  1 map  (G) 

  

476  Benoeming kandidaat I.C.Römer tot hulpprediker te Hekendorp, 27 feb 1846  

  1 stuk  (G) 

 

477  Brief van het Provinciaal College van Toezicht betreffende geschillen tussen de 

  Hervormde Kerk te Oudewater en Hekendorp, 12 dec 1868 

  1 stuk  (G) 

 

478  Resolutie van de Minister van Financien inzake toekenning van een bezoldiging van 

f. 75,-- per kwartaal aan W.van Elden, hulpprediker te Goverwelle, 24 jan 1877 

  1 stuk  (G) 

 

479 Verzoek om ontslag als hulpprediker te Hekendorp van W.van Elden per 15 feb 1877 

 1 stuk  (G) 

 

480 Verzoek van de kerkelijke commissie te Hekendorp over benoeming van ds S. te 

Gempt tot hulpprediker, 5 feb 1877 

 1 stuk  (G) 

 

481 Correspondentie met betrekking tot de benoeming van een hulpprediker te 

Hekendorp, 1892 

 diverse stukken (G) 

 

 

482 Instructie hulpprediker 25 aug 1909 

 1 stuk  (G) 

 

483 Gedeelte van een overeenkomst tot aanstelling van G.de Pater als 

godsdienstonderwijzer, 1934  (G) 

 1 stuk, incompleet 

 

484 - verzoek aan de Minister van Financien om bezoldiging van een hulppredikant voor 

 1930    

- goedkeuring van de Minister voor benoeming van een hulppredikant + zijn 

bezoldiging over 1930, 4 apr 1930 

 - afschrift van een brief  aan de Minister van Financien inzake beschikbaarstelling 

 van de bezoldiging voor een hulppredikant voor 1939, 28 nov 1939 

 - alsvoren voor de bezoldiging van een hulppredikant voor 1940 

 4 brieven  (G) 
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485 Lijst van voorgangers te Hekendorp over 1947, 1 mei 1948 

 1 stuk  (G) 

 

486 Benoeming van de godsdienstonderwijzer A.J.Dekker, 7 okt 1949 

 1 stuk  (G) 

 

487 Kwitantie wegens betaald recht voor schenking door Martinus Wijnaendts, 7 apr 1843 

 1 stuk  (G) 

 

488 - rechtszaak tussen Martinus Wijnaendts van Stein en Arie Boeren inzake tienden, 3 

nov 1851   

 - processtukken alsvoren 

 1 map  (G) 

 

489 Tienden van Stein gecedeerd door Ambachtsheer aan de kerk van Hekendorp, 

 1848, 1854, 1858, 1859-1864 

 diverse stukken (G) 

 

490 Legaat Wijnaendts, 1862-1875, o.a.: 

 - donatie van het regt van tiendheffing 

 - stukken over kerkbelasting 

 1 map  (G) 

 

491 - toezegging door commissie Hekendorp om aanwezig te zijn bij een vergadering 

 op vrijdag 7 jan 1853  

 - overzicht ontvangen tiendgelden van polder Stein, 1865-1868 

 - machtiging kerkvoogden tot het aanvangen van een rechtsgeding tegen nalatige 

 tiendplichtigen in Stein en Willens, 13 jul 1873 

- correspondentie over het voeren van een rechtsgeding en autorisatie tot het in rechte 

vervolgen van nalatige belastingschuldigen, 1875 

 diverse stukken (G) 

 

492 - brief gecommitteerde heren ingezetenen van Hekendorp inzake aanvaarding 

 schenking tiendheffing door M.Wijnaendts, 6 jul 1862 

 - terugzending akte van schenking tiendheffing land van Stein en Willens door de 

 Minister van Justitie, 2 mrt 1863 

 - ontvangstbewijs van kerkelijk ontvanger Römer betreffende stukken tiendrecht 

 in Stein en Willens, 5 okt 1870 

 3 stukken   (G) 

 

493 Reglement op het beheer van de Kerkelijke goederen (afd.Hekendorp), 23 feb 1880 

 1 stuk+copie (G) 

 

494 Balans en exploitatierekening Hekendorp, 1947 

 2 stukken  (G) 

 

495 Rekening en verantwoording Hekendorp, 1950 

 1 stuk  (G) 
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496 Huurakte waarbij de Herv.Kerk van Hekendorp wordt gehuurd door de Hervormde 

 Gemeente van Oudewater voor de symbolische huurprijs van f. 1,-- per jaar ingaande 

 1 jan 1969 

 4 stukken  (G) 

 

497-500 Gereserveerde nummers. 

  

Diversen 

 

501 Concept-request van de kerkvoogdij van de Herv.Gemeente van Haastrecht aan 

Koning Willem II om subsidie voor de opbouw of het herstel van de Ned.Herv.Kerk 

te Haastrecht, 27 jul 1849 

 1 stuk  (G) 

 

502 Overzicht van kosten van trouwen in de kerk in de week, 29 sep 1905 

 1 stuk  (G) 

 

  

503 Klok luiden zonder verschuldigde vergoeding aan de gemeente 

 krantenknipsel raadsvergadering 26 aug 1912 

 1 stuk  (G) 

 

504 - reglement op het luiden van de kerkklok, 3 apr 1770 

 - correspondentie over het vernieuwen van de klok, 1930-1931-1932 

 4 stukken  (G) 

 

505 Voorlopige lijst der monumenten in de provincie Zuid Holland, 1915 

 1 boek  (G) 

 

506 Voorwaarden voor rijkssubsidies monumenten van geschiedenis en kunst, 30 jan 

1926 

 1 stuk  (G) 

 

507 Kennisgeving van het Ministerie van CRM betreffende plaatsing op de 

monumentenlijst van de panden Noorder Kerkstraat 20 en 22 de kerk, toren en orgel 

mrt 1968 

 8 stukken  (G) 

 

 

508 Kennisgeving dat de boerderij Noord Linschoterzandweg 23 te Snelrewaard is 

 geplaatst op de monumentenlijst, 19 juli 1971 

 3 stukken  (G) 

 

509-510 Gereserveerde nummers. 

 

Beheer van bezittingen 

   

a l g e m e e n 



 46 

 

511 Inschrijving Grootboek van de Nationale Werkelijke Schuld, 1815, 1816, 1819 en 

1843 

 10 inschrijvingen, in slechte staat (G) 

 

512 Correspondentie over procuratie inschrijvingen Grootboek, 1814/1815 

 fragmenten in slechte staat (G) 

 

513 Staat van de toestand van de kerk, pastorie, kerkelijke administratie en fungerende 

 kerkvoogden en notabelen, 1822-1867  

 diverse stukken (G) 

 

514 - overzicht brandverzekering, 25 aug 1840 

 - brief aan het provinciaal College van Toezicht in Zuid-Holland betreffende de 

 brandverzekering van de St.Michaëlskerk, 25 aug 1840 

 2 stukken  (G) 

 

515 Inventarissen van eigendommen, 26 okt 1871, 15 mei 1893 

 2 stukken  (G) 

 

--. Register van inschrijvingen en bewijzen van inschrijving op het Grootboek der  

 Nationale Schuld, opgemaakt 1885, 

 N.B. Dit deel is gevonden in het archief van de Protestantse Gemeente Oudewater en  

 bij dit archief gevoegd als inv.nr. ‘Aanvulling J’. 

 

 

516 - uittreksel uit de notulen van de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen waaruit 

 blijkt dat de verschillende grootboekkapitalen van de Nationale Schuld voortaan allen 

 geadministreerd zullen worden onder een naam en wel: Nederduitsch Hervormde 

 Gemeente van Oudewater, 28 feb 1893 

- goedkeuring van gemeld besluit van het Provinciaal College van Toezicht, 8 mrt 

1893 

 2 stukken  (G) 

 

517 Correspondentie over bezwaren tegen de vestiging van een stoomolieslagerij aan  

 de Westerwal, 1879  

 6 stukken  (G) 

 

518 Verzoek van het bestuur van de vereniging Een school met de Bijbel i.o. om 

 tijdelijk het catechisatielokaal van tijd tot tijd te mogen gebruiken, 22 nov 1881 

 1 stuk  (G) 

 

 

 

 

519 - uittreksels kadaster, 15 jan 1880 en 13 jul 1893 

 - overzicht van bezittingen, sep 1893 

 - inventarissen der eigendommen, 1880, 1893 

 diverse stukken (G) 
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520 Toelichting van de opzichter op de kerkelijke werken op de ingekomen 

 onderhoudsrekeningen, 1883  

 1 stuk  (G) 

 

521 Correspondentie met betrekking tot herstellingen aan kerk en gebouwen, 1885 

 4 stukken  (G) 

 

522 - besluit van de kerkvoogdij tot verhuur van grond voor stichting van het gebouw 

 “Rehoboth”, ingaande 1 jan 1889  

 - huurovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en de Vereniging voor Christelijke 

 Belangen behoorende bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente van Oudewater 

 betreffende een perceel grond liggende om de kerk 

 - statuten van gemelde vereniging, 2 nov 1888 

 - correspondentie 

 - lijst van degenen die bezwaar maken tegen de bouw van een verenigingsgebouw op 

 die grond 

 8 stukken  (G) 

 

523 Brief over tenaamstelling Grootboekkapitaal, 29 nov 1892 

 1 stuk  (G) 

 

524 Huurcontract volkstuinen: 

 - J.van Vliet, 1906 

 - A.J.Beukers, 1913 

 2 stukken  (G) 

 

525 Polis brandverzekering, 1913 

 2 stukken  (G) 

 

526 Onderhandse akte van rectificatie, kadaster, 29 jun 1914 

 1 stuk  (G) 

 

527 - koopovereenkomst tussen de Kerkvoogdij (als koper) en de erfgenamen van 

M.J.J.Nielsen (als verkoper) betreffende een viertal panden vastgebouwd aan of 

gelegen in de nabijheid van de Ned.Hervormde Kerk, 2 jan 1914 

- goedkeuring van het Provinciaal College van Toezicht van het besluit van 

Kerkvoogden en Notabelen, 9 okt 1913/24 okt 1913 

 2 stukken  (G) 

 

528 Verklaring van fa E.C.Langerak dat akkoord wordt gegaan met de voorwaarden 

gesteld door de Ned.Herv.Kerk voor onderverhuur door haar van een stal, 31 aug 

1916 

 1 stuk  (G) 

529 Overzicht van tegen brand verzekerde eigendommen goederen van de Hervormde 

 Gemeente van Oudewater, 8 jun 1916 en 28 jul 1920 

 3 stukken 
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530 Verzoek van de Vereniging voor Christelijke Belangen te Oudewater om 

huurverlenging voor een periode van 29 jaar van het door haar gehuurde gebouw, 25 

jan 1918 

 1 stuk  

 

531 - polis brandverzekering van een bouwmanswoning, schuur en 2 hooibergen en een 

 rentenierswoning in de Linschoten, 23 sep 1929, 1 sep 1932 en 1 feb 1935 

 - polis brandverzekering van pand te Rosendaal, gemeente Haastrecht, 10 sep 1932 

 4 stukken 

 

532 - goedkeuring door het Provinciaal College van Toezicht van Zuid-Holland tot 

verkoop door de Kerkvoogdij van grond en bomen onder Haastrecht waarvan zij 

eigenares is en mevr. Kool-de Heer vruchtgebruikster, 16 jan 1934 

- koopovereenkomst waarbij de Kerkvoogdij als eigenaar en mevr. H.C.Kool-de Heer 

als vruchtgebruikster een gedeelte van het onroerend goed onder Haastrecht in 

eigendom overdragen aan de provincie Zuid-Holland voor de verbetering van de weg 

Gouda-Haastrecht-Oudewater, 16 apr 1935 

 4 stukken 

  

533 Diverse brandpolissen vanaf 1935 

 diverse stukken 

 

534 - huurcontracten tussen de Kerkvoogdij en Jan Muijs, Jan van Vliet, H.van der Klis 

en N.Dolleman van tuingrond bij de Hervormde Begraafplaats, feb 1936 

 huurcontracten waarbij de huur met gemelde personen wordt verlengd voor 3 jaren, 

mrt/apr 1936 

 8 stukken 

 

535 Concept-akte met betrekking tot verkoop van een perceel weiland in de gemeente 

Haastrecht met aanvraag van goedkeuring en de goedkeuring (eigenares de 

Kerkvoogdij en vruchtgebruikster mevr. H.C.Kool-de Heer, okt 1938 

 3 stukken 

 

536 Bepalingen der collectieve fraude- en berovingsverzekering m.i.v. 24 apr 1944 

 1 stuk 

 

537 Processtukken tussen de Kerkvoogdij en Joh.de Graaf te Oudewater met betrekking 

tot schriftelijke pacht/huur-vastlegging betreffende grond op Papenhoef, mei 1946 

 diverse stukken 

 

538 Contract tussen de Kerkvoogdij en de Vereniging voor Christelijke Belangen te 

Oudewater betreffende de huur voor de periode 1 jan 1947 t/m 31 dec 1956 van de 

grond bij de kerk waarop het gebouw “Rehoboth” is gesticht, 7 mrt 1947 

 1 stuk 

 

539 Copie van een akte van overdracht waarbij de Kerkvoogdij overdraagt aan Hendrik 

Reijngoud het pand Broeckerstraat 1 te Oudewater, 17 dec 1960 

 1 stuk 
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540 - polis wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 1957-1960 

 - certificaat van W.A.-verzekering, 16 jan 1967 

- polissen fraude- en berovingsverzekering 1965 en 1967 en wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering 1965 

 6 stukken  

 

541 Nota voor aanschaf van avondmaalstafels, 1967 

 2 stukken 

  

542-545 Gereserveerde nummers.  

 

s c h e n k i n g e n   e n   l e g a t e n 

 

546 Akten houdende legaat van Neeltje Hogenboom ad f. 600,--, 25 okt 1820 

 3 stukken (G) 

 

548 Correspondentie tussen kerkvoogden en de heer Duijnstee betreffende een legaat van 

mevr. Roeloffs geboren Lammers, 1874 

 1 stuk (G) 

 

549 Legaat van M.Vermeij, weduwe van Jan van Puffelen ad f. 50,--: 

 - testament 27 okt 1890 

 - machtiging tot aanvaarding 24 apr 1900   

 1 map  (G) 

 

550 - legaat door Neeltje Dekker, gehuwd met Klaas Hol te Willeskop, groot f. 1.000,--, 

onder de last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van haar echtgenoot 

testament 2 mei 1870 met bijbehorende correspondentie en goedkeuring 

- legaat door Klaas Hol te Willeskop, groot f. 2.000,--, onder de last van te allen tijde 

erflaters grafstede en grafzerk behoorlijk te onderhouden testament 21 sep 1875 met 

bijbehorende correspondentie en goedkeuring  (G) 

 

551 Legaat groot f. 500,-- door Helmuch de Ridder te Hoenkoop 

 testament 2 aug 1888 met bijbehorende correspondentie en goedkeuring 

 3 stukken  (G) 

 

552 - brief van notaris G.A.de Gelder te Montfoort betreffende een door Simon Boer te 

Snelrewaard aan de Hervormde Kerk gemaakt legaat groot f. 2.000,--, 13 feb 1923 

 - legaat aan de kerk van mej. A.van Vegten ad f. 500,--, 1928 

 3 stukken 

 

 

 

553 - akte van afgifte van een legaat van Willem Gaikhorst aan de Kerkvoogdij van grond 

met huis op Papenhoef, 20 mrt 1929 

 - uittreksel uit het testament van genoemde Willem Gaikhorst, 27 apr 1928 

 3 stukken + 3 kwitanties 
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554 - uittreksel uit een testament waarbij Arie Kool Janszoon te Haastrecht legateert 

(onder last van vruchtgebruik ten behoeve van zijn echtgenote Hendrika Cornelia de 

Heer) zijn woonhuis met landerijen onder Haastrecht 

 - machtiging van Hare Majesteit de Koningin tot aanvaarding van dit legaat, 5 feb 

1932 

- copie van de akte van overdracht waarbij de eigendom (belast met vruchtgebruik) 

wordt verkocht aan de vruchtgebruikster, 14 feb 1972 

- goedkeuring van het Provinciaal College van Toezicht op deze 

eigendomsoverdracht, 20 dec 1971 

 - afrekening 

 6 stukken 

 

555 Akte houdende afgifte van een legaat aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente 

uit de nalatenschap van Izaak Vink dd. 28 okt 1929 van: 

 a. een hofstede met landerijen te Snelrewaard 

 b. een woonhuis te Snelrewaard 

 c. testament Izaak Vink, 29 mei 1928 

 d. machtiging van H.M. de Koningin tot aanvaarding van dit legaat, 10 oktober 1929 

 e. testament Geertje Vink, 10 april 1929 

 diverse stukken 

 

556-557 Gereserveerde nummers. 

 

h o o f d e l i j k e   o m s l a g 

 

558 Lijsten van degenen die voor hoofdelijke omslag werden aangeslagen, 1825-1867 

 40 stukken (G) 

 

559 Verzoek aan de Staatsraad Gouverneur der provincie Zuid-Holland om: 

 - bemiddeling voor de invordering van kerkelijke omslag, 12 mei 1832 

 - vrijstelling van grondbelasting voor de pastorie, 14 jun 1833 

 2 stukken  (G) 

 

560 Correspondentie over proces inzake kerkelijke belasting van de heer L.N.E. 

Verbrugge, 1837/38 

 diverse stukken (G) 

 

561 Staat van onbetaalde posten hoofdelijke omslag, 1839 

 1 stuk  (G) 

 

562 Lijst van hoofdelijke omslagplichtigen over het jaar 1852 

 1 stuk  (G) 

 

563 - verzoek om te mogen procederen tegen personen in Hekendorp die weigerachtig 

waren hoofdelijke omslag te betalen, 1852/1853  

-brief van enige personen te Hekendorp betreffende betaling van kerkelijke bijdrage, 

14 dec 1853 

- correspondentie over geschil met ingezetenen van Hekendorp over verschuldigde 

kerkelijke omslag, 1853  



 51 

 diverse stukken  (G) 

 

564 Verslag van de commissie voor het aanhoren van doleantie voor de hoofdelijke 

omslag, 16 feb 1858, 22 feb 1859, 1860, 1866,1867 

 diverse stukken (G) 

 

565 Correspondentie over de inning van de hoofdelijke omslag van enkele inwoners van 

Hekendorp, 1860-1864 

 1 map  (G) 

 

566 Besluit van kerkvoogden en notabelen tot het instellen van vervolging van enige 

nalatige omslagplichtigen, 1867 en 1868 en de goedkeuring daarop van het 

provinciaal College van toezicht van Zuid-Holland, 1868 

 6 stukken  (G) 

  

567 Correspondentie over een gerechtelijke procedure tussen enige personen uit 

Hekendorp en de Hervormde Kerk te Oudewater over het al dan niet verschuldigd 

zijn van hoofdelijke omslag als inwoner van Hekendorp, 1875/1877 

 diverse stukken (G) 

 

568 Hoofdelijk omslagplichtigen over de jaren 1882-1913 (de jaren 1891, 1898-1902, 

1905, 1907, 1908 en 1911 ontbreken) 

 20 stukken (G) 

 

569 Lijsten van degenen die hoofdelijke omslag betaalden, 1882-1920 

 38 stukken  

 

570 Lijst van weigerende omslagplichtigen, 1885-1891 

 1 stuk    

 

571 Overzicht van ontvangsten hoofdelijke omslag, 1888 

 1 stuk    

 

572 Brief met bezwaren van een aantal uitgetreden lidmaten met betrekking tot de 

kerkbelasting, 30 mei 1889 

 1 stuk    

 

573 Lijst van onbetaalde bedragen hoofdelijke omslag, 1890-1891-1892 

 4 stukken    

 

574 Correspondentie inzake invordering hoofdelijke omslag, 1926-1928 

 1 map    

 

575 Goedkeuring door het Provinciaal College  van Toezicht van de Verordening op de 

hoofdelijke omslag, 1928 

 1 stuk 

 

576 Lijst van degenen die hoofdelijke omslag verschuldigd zijn, 1922-1943 

 1 map 
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577 Verordening op de heffing en invordering van een hoofdelijke omslag, 30 okt 1944 

 1 stuk 

 

578 Lijst van omslagplichtigen, 1944-1950 

 7 lijsten 

 

579 Lijst van omslagplichtigen, 1951 

 1 lijst 

 

580 Kohier hoofdelijke omslag 1952-1955 

 4 kohieren 

  

581-585 Gereserveerde nummers. 

 

k e r k g e b o u w 

 

586 Extracten betreffende subsidie voor restauratie van de  kerk, 1826/27 

 2 stukken + 2 nota’s (G) 

 

587 Inschrijving voor schilderwerk aan de kerk en pastorie, 1841 

 1 inschrijfbiljet  (G) 

 

588 - staat van bewijzen van aandeel in een negotiatie van f.3.000,--, 1 jan 1838 

- staat van verschenen interesten van genegotieerd kapitaal ad f. 3.000,-- tot reparatie 

aan het kerkgebouw, 5 jan 1845 

- staat van verschenen interesten van genegotieerd kapitaal ad f. 3.000,-- voor het 

orgel, 7 mrt 1845 

 - staten van renteloze kapitalen à f. 25,--, totaal f. 1.125,--, ca 1875 

 5 stukken   (G) 

 

589 - bestek, aanbesteding en verantwoording van restauratie/vernieuwing kerk, 

kerkbanken en betimmering en gebouwen, 1856-1858 

- correspondentie inzake het maken van nieuwe banken alsmede veranderingen en 

herstellingen aan de kerk, inclusief negotiatie van f. 12.000,-- à 4%, 1856-1858  

- concept-verzoek aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om verhoging van het 

 subsidie voor restauratie van de kerk, 1857 

- concept-schuldbekentenis betreffende een lening ad f. 3.000,-- van mej. Cornelia 

Koomen tot dekking van de kosten van reparatie van het kerkgebouw, 1857  

- staat van bewijzen van aandeel in de negotiatie ad f. 12.000,-- voor het stellen van 

nieuwe banken en betimmeringen met vermelding van het jaar van uitloting, 1858, 

- correspondentie over 1856-1857 en 1859 inclusief stukken betreffende een geschil 

bij de herstelwerkzaamheden van de kerk 

 diverse stukken  (G) 

 

590 Begroting en inschrijvingsbiljetten betreffende reparatie van de kerk en gebouwen,19 

sep 1859 

 6 stukken   (G) 
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591 Lijst van gebreken aan kerkelijke eigendommen en de begroting van het herstel, 

 30 nov 1881 

 1 stuk   (G) 

 

592 - rekening en verantwoording van gemaakte veranderingen in de gasverlichting van 

het kerkgebouw, 1889 

- correspondentie over de aanleg van een gasleiding en het aangaan van een 

geldlening van f. 1.000,--, 1891 

 5 stukken   (G) 

 

593 Overzicht van kosten van reparaties aan de kerk en gebouwen, ca 1910 

 1 stuk   (G) 

 

594 a. correspondentie inzake financiering en restauratie van het kerkgebouw, 1925-1928  

 b. stukken betreffende de inwendige restauratie van het kerkgebouw, 1927-1928,  

 met: 

 - bestek, tekeningen en voorwaarden 

 - berekening van kosten 

 - processen verbaal 

 2 dossiers   (G) 

 

595 - rapport omtrent het voorkomen van houtvraat, 1935 

 - rapport van het uitgassen van de Ned.Herv.Kerk te Oudewater, plm. 1935 

 - subsidietoezegging van Rijk en Provincie, jan/feb 1936 

 4 stukken   (G) 

 

596 Nota’s betreffende aanleg van een kerktelefooninstallatie + garantiebewijs, 1938  

3 stukken   (G) 

 

597 Correspondentie betreffende subsidieaanvrage voor herstel dakgoten en muren van de 

kerk, 1940/41 

 2 stukken   (G) 

 

598 Correspondentie betreffende restauratie van de kerk, mei 1948-okt 1970 + 

overeenkomst voor de uitvoering van werkzaamheden door Gebr.den Hoed te 

Bergambacht, 30 jun 1960 

 1 map 

 

599 Tekeningen betreffende restauratie van de kerk, dec 1955, jun 1956 en aug 1967 

 1 map 

 

600 Tekeningen betreffende restauratie van de kerk: 

 - bankenplan, sep 1962 

 - licht- en krachtinstallatie, 23 mrt 1964/ 15 nov 1967 

 - terreinafscheiding, sep 1967 

 1 map 

 

601 Correspondentie + tekening betreffende aanleg c.v.-installatie in de kerk, 1963 

 1 map 
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602 - declaraties restauratiearchitect Ir.T.van Hoogevest te Amersfoort, 1961-1968 

 - mandaten van betaling nrs. 1 t/m 176 van de restauratiewerkzaamheden, 1960-1968 

- mandaten van betaling betreffende de kansel, electrische installatie, centrale 

verwarming, meubilair en koperen kronen, 1964-1968 

 1 map 

 

603 - ontwerp-tekening van het vloerkleed in de kerk, 1966  

 - rekening en verantwoording van het knopen van het kleed, 1966-1967 

 diverse stukken 

 

604 Correspondentie betreffende onderhoud van de kerk, 1982-1988 

 1 map 

 

605-609 Gereserveerde nummers. 

 

k e r k o r g e l 

 

610 - intekenlijsten voor kosten aankoop van het orgel van de Nieuwe Kerk te Delft, 

 10 aug 1837 

 - staat van bewijzen van aandeel in de negotiatie voor het orgel 

 - lijst van intekenaren voor de kosten van het vervaardigen van een nieuw orgel, 1837 

 - plan van negotiatie van f. 8.000,-- tot het daarstellen van een nieuw orgel, 30 nov 

1839 

 diverse stukken  (G) 

 

611 Stukken over de beschrijving van het Delftse orgel, 13 aug 1837 

 3 stukken   (G) 

 

612 - advies van Wander Beekes inzake orgelbouw c.a., 1838 

- advies van de President van de kerkelijke administratie inzake verkoop van het oude 

orgel, 17 nov 1838 

 2 stukken   (G) 

 

613 a. examinatie-rapport van S.de Lange betreffende het Kam en Van der Meulen-orgel, 

7 mrt 1840 

b. (ontwerp)-toespraken gehouden ter gelegenheid van de ingebruikneming van het 

nieuwe orgel op 8 mrt 1840 

c. aanbeveling voor de heren Kam en Van der Meulen, orgelmakers te Rotterdam, 14 

mrt 1840 

 4 stukken   (G) 

  

614 Verzoek kerkvoogdij om goedkeuring tot wijziging van de begroting in verband met 

onderhoud en stemmen van het orgel + extract notulen kerkvoogden en notabelen, 11 

nov 1857    (G) 

615 - overeenkomst voor het onderhoud en stemmen van het orgel, 19 sep 1859 

 - brief van orgelmaker W.H.Kam over het stemmen van het orgel, 8 mrt 1860 

 2 stukken   (G) 
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616 Opgaaf van de organist J.van ‘t Kruijs betreffende gemaakte reparatiekosten en van 

nog  te verrichten werkzaamheden aan het orgel, 7 mei 1873 

 1 stuk   (G) 

 

617 Correspondentie over schoonmaken en herstellen van het orgel, 1895/1896 

 diverse stukken  (G) 

 

618 Financieel overzicht van een orgelbespeling, 1899 

 3 stukken   (G) 

 

618a Tekening van het orgelfront, okt 1943  

 

619 Correspondentie betreffende restauratie van het orgel, 1962-1970 

 diverse stukken  

 

620 Restauratieverslag van het orgel, door Jan Jongepier, 1995 

 1 stuk 

 

621-625 Gereserveerde nummers. 

 

z i t b a n k e n 

 

626 Correspondentie over zitbanken in de kerk:  

- ontvangstbewijs van de koopsom van een zitbank in de kerk ad f. 70,-- van W.van 

der Roest, uit de boedel van wijlen Cornelis Welle en zijn weduwe Lijsbeth Struijs, 3 

nov 1828  

 - notariele akte voor de openbare verkoop van de “laagste bank”, 13 dec 1838 

 - koopovereenkomst tussen K.Vermeer en Antonie Montijn Jac.zn. betreffende een 

 kerkbank met kwitantie voor de koopsom, 1 jan 1840/26 mrt 1841 

 - koopovereenkomst tussen Willem van der Roest en Izaak Salomon van Praag 

 betreffende een kerkbank, 21 aug 1844     

- koopovereenkomst tussen Izaak Salomon van Praag en Everhard Johan Willem 

Römer betreffende een kerkbank, 30 okt 1844 

 diverse stukken  (G) 

 

627 Plaatsenboek der Ned.Herv.Kerk te Oudewater, ca 1850 

 1 deel,    (G) 

 

628 - register van de eigen banken in de Hervormde Kerk, 1855 e.v. 

 - reglement op de eigen banken, 1756 

 1 deel   (G) 

 

629 Correspondentie over zitbanken in de kerk: 

 - 3 kwitanties betreffende koop zitbanken in de kerk, 1850                    

- kwitantie met betrekking tot de overschrijving van een kerkbank op naam van 

wijlen Willem van Ingen naar Maria Cornelia van Ingen en Agatha Sija van Ingen, 13 

feb 1853  

- koopovereenkomst tussen Adriaan Maarten Montijn en de Kerkvoogdij betreffende 

een kerkbank, 12 dec 1856 
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- koopovereenkomst tussen de erfgenamen van het echtpaar Jan van der Stek en 

Clasina de Jongste en Evert Cornelis Langerak betreffende een gedeelte van een 

zitbank, 4 feb 1860  

 - overzicht van vernummering der banken (oud en nieuw), ongedateerd (1863)  

 - diverse stukken over zitplaatsen, 1863-1888  

- uittreksels uit het besluit van Kerkvoogden en Notabelen dd. 3 aug 1863 waaruit 

blijkt dat aan: 

 1. Gerrit van Wijngaarden, 

 2. Everhard Johan Willem Römer, 

 3. Evert Cornelis Langerak, 

 andere zitbanken werden toegewezen  

- uittreksel uit een proces verbaal van veiling en gunning waarbij door de erfgenamen 

van Hermina van Aelst-Boer een kerkbank wordt verkocht aan Jan Gregorius van 

Nooten, 25 aug 1881  

- uittreksel uit een akte van publieke verkoop door de erfgenamen van wijlen 

Everhard Johan Willem Römer van een kerkbank waarbij de Kerkvoogdij eigenaar 

werd, 18 nov 1881  

- uittreksel uit een akte van publieke verkoop door de erfgenamen en 

rechtverkrijgenden van Antonie Montijn van een kerkbank waarbij eigenaar werd 

Martinus Cornelis van Wijngaarden, 30 okt 1882                    

- kwitantie van de kooppenningen van een zitbank van 6 plaatsen in de kerk van 

Martinus Cornelis van Wijngaarden afkomstig van de erven Antonie Montijn en 

Geertje  van der Wal, 1882  

 - uittreksel uit een akte van publieke verkoop door de erfgenamen van Nicolaas van 

 Wijngaarden betreffende de onverdeelde helft van een kerkbank waarbij eigenaar 

voor 

 die helft werd Hendrik Berkhof, met kwitantie voor de koopsom, 11 jun 1886  

- beschrijving van degene(n) die een zitplaats, zitbank of canapé huurden van de 

Kerkvoogdij met vermelding van de huur, 1888 

 diverse stukken  (G) 

 

 

630 Correspondentie over zitbanken in de kerk: 

 - beschrijving van degene(n) die een zitplaats, zitbank of canapé huurden van de 

 Kerkvoogdij met vermelding van de huur, 1891  

 - a. koopovereenkomst tussen enerzijds Gerardus Johannes de Jong en 

 Megteltje Cornelia de Jong-van Woerden en anderzijds Roelof Marius de Jong 

 betreffende een kerkbank, 30 nov 1858 

 - b. uittreksel uit het besluit van Kerkvoogden en Notabelen waarbij de onder 

 a. bedoelde bank werd vervangen door een andere, met kwitantie 

 - c. koopovereenkomst tussen de erfgenamen van Roelof Marius de Jong en de  

 Kerkvoogdij betreffende de bank onder b., 21 okt 1892  

- koopovereenkomst tussen Henrietta Geertruida Maria van Ingen Schouten-

Verploegh en Jan Fredrikze en Jan Anthonie Meesters betreffende een kerkbank, 14 

jul 1896  

- publieke verkoop in het faillissement van Martinus Cornelis van Wijngaarden 

waarbij 

 diens kerkbank werd gekocht door de Kerkvoogdij, 15 dec 1896 
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- koopovereenkomst waarbij Wilhelmina Römer en Jacoba Johanna Römer een 

kerkbank overdragen aan de Kerkvoogdij, 27 aug 1897 

 - koopovereenkomst tussen Pieter Alidus van Duijnen Montijn en de Kerkvoogdij 

 betreffende een kerkbank, 8 feb 1907 

 diverse stukken  (G) 

 

 

631 Overzicht van de zitplaatsen, 1910 

 1 stuk  (G) 

 

632 Correspondentie over zitbanken in de kerk: 

- koopovereenkomst tussen de erfgenamen van Johannes van Wijngaarden en Samuel 

Pieter Berkhof betreffende de onverdeelde helft van een kerkbank, 20 feb 1913  

- koopovereenkomst tussen de Kerkvoogdij (als koper) en de erfgenamen van 

 M.J.J.Nielsen (als verkoper) van een kerkbank, 2 jan 1914  

 - verkoop van een gedeelte van een bank door H.F.Fredrikze, 1926  

 - verklaring (koopoptie?) afgegeven door Johannes Philippus Six betreffende de hem 

in 

 eigendom toebehorende kerkbank, 11 jun 1926  

- akte van verkoop aan de Hervormde Gemeente  van het twee/derde onverdeeld in 

een kerkbank door de erfgenamen van Izaak Vink, 14 okt 1929 

- huurovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en Gerrit Smit en diens echtgenote 

Engelina Adriana Verbree betreffende een kerkbank, feb 1930 

 - koopovereenkomst tussen Samuel Pieter Berkhof en de Kerkvoogdij betreffende een 

 kerkbank, 1 sep 1931  

 - lijst van verhuurde zitplaatsen, 1949-1954  

 - a. overeenkomst waarbij H.G.M.van Ingen-Schouten aan Jan Fredrikze en Jan  

 Anthonie Meesters een kerkbank verkoopt, 14 jul 1896 

- b. overeenkomst waarbij de erfgenamen van Jan Anthonie Meesters verkopen aan 

Jan Bos hun aandeel in die kerkbank, 30 jul 1932 

 - c. overeenkomst waarbij de onverdeelde helft van die kerkbank door de erfgenamen 

 van Jan Bos wordt overgedragen aan de Kerkvoogdij, 14 jul 1951  

 - a. overeenkomst waarbij door de erfgenamen van Jan Gregorius van Nooten wordt 

 overgedragen aan Hendrik Antonie Montijn een kerkbank, 6 dec 1904 

 - b. overeenkomst waarbij door de erfgenamen van Hendrik Antonie Montijn wordt 

 overgedragen aan de Kerkvoogdij de genoemde kerkbank, 16 aug 1957                     

 - overeenkomst waarbij de kerkvoogdij aankoopt van Elisabeth Cornelia en Anna 

 Catharina van der Roest een zitbank, 15 nov 1962 

- overeenkomst waarbij kerkvoogdij aankoopt van de erven Oskam- van Beusekom 

een zitbank, 20 februari 1978 + afrekening. 

- overeenkomst waarbij kerkvoogdij aankoopt van de erven J.Ph. Six een zitbank, 7 

juli 1978. 

 diverse stukken (G) 

 

 

633 Lijst van verhuurde zitplaatsen, 1955-1966 

 11 stuks  (G) 

 

p a s t o r i e  
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634 - ontwerpbrief over een nieuwe pastorie van A.de Jong van Rodenburgh aan Baron 

de Mey van Streefkerk, 1829 

- correspondentie van A.de Jong van Rodenburgh met A.A.Montijn over de toestand 

van de gebouwen in 1827 en 1830       

- goedkeuringsbrieven van koning Willem I met betrekking tot aankoop van de 

pastorie aan  de Donkere Gaard (in slechte staat) 

 - kwitantie van de grondbelasting over 1830  

 - transportakte betreffende aankoop van de pastorie aan de Donkere Gaard, 1830 

 diverse stukken  (G) 

 

635 Pastorie Donkere Gaard: 

- verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel van de pastorie Donkere Gaard 

met 2 extracten en verbaal, 1864                

 - begroting herbouw, 1878 

 - verslag omtrent herstel en gedeeltelijke vernieuwing, 1878 

 - toelichting op het ontwerp, 1879 

 Besluiten van 1879-1880 tot: 

 - bouw nieuwe pastorie 

 - de benodigde goedkeuringen daarop, 30 dec 1878 

- schuldbekentenis met hypotheek ad f. 8.500,- van het Weesbestuur der 

Hervormden, 1880 

 - aflossingskwitantie, 1927  

 Inzameling voor een nieuwe pastorie aan de Donkere Gaard, plm. 1880 

 - borderellen behorende tot de geldleningen met hypotheekstelling verstrekt door het 

Weesbestuur der Hervormden te Oudewater ten behoeve van beide pastorieën, 1880 

en  1888  

Opgave van kosten voor aanleg van een “warand” achter de pastorie van ds 

Margadant aan de Donkere Gaard, jun 1883  

 diverse stukken  (G) 

 

636 Pastorie Markt: 

 - aanvraag + goedkeuring van aankoop van een huis aan de Markt,  + verzoek 

 aan de Commissaris van de Koning om kwijtschelding grondbelasting, 1852  

- lijst van genegotieerd kapitaal ad f. 6.960,-  tot opbouw van de pastorie aan de 

Markt, 1876  

 - geldlening ad f. 6.000,-- aangegaan voor de verbouw van de pastorie op de Markt 

 met vermelding van degene(n) die daarin deel hebben genomen, mrt 1876  

 - goedkeuring van het Provinciaal College van Toezicht voor het aangaan van de 

 hypothecaire geldlening op de pastorie aan de Markt, 1887  

 - goedkeuring van het Provinciaal College van Toezicht op de verkoop door de 

 Kerkvoogdij van een kamertje van de pastorie op de Markt aan J.I.W.Fischer, 

kleermaker te Oudewater, met bijbehorende koopovereenkomst en 

correspondentie,1888  

 - aanbesteding van herstellingen aan de pastorie op de Markt, 1888 

 - overdracht van een vijver bij de pastorie aan de Markt aan W.Merks, 1891  

 - uittreksel uit de notulen van kerkvoogden en notabelen tot verkoop van de 

  pastorie aan de Markt (ds Hoek), 1927 



 59 

- hypotheek ad f. 7.200,-- van het Weesbestuur der Hervormden op de pastorie aan de 

Markt van 1888 afgelost in 1928 

 - polis brandverzekering, 1888 

 diverse stukken  (G) 

 

637 Pastorie Donkere Gaard:          

 - bouwvergunning voor een garage bij de pastorie, 1937 

 - bouwvergunning met betrekking tot verbouw van de pastorie, 1961  

 - concept-overeenkomst levering pastorie Donkere Gaard 30, 1973 

 - afrekening o.a. verkoop Donkere Gaard 20, april 1973 

- correspondentie verkoop perceeltjes grond aan A.L. Reparon en Stichting Het 

Groene    Kruis, 1969 

 diverse stukken 

 

638 Pastorie Zwier Regelinkstraat:  

- bewijs van eigendom van het perceel bouwterrein Zwier Regelinkstraat te 

Hoenkoop, 28 dec 1967 

 - nota van de notaris voor aankoop van grond voor een pastorie aan de Zwier 

 Regelinkstraat, 28 dec 1967 

- bewijs van overmaking van de koopsom van de grond aan de gemeente Hoenkoop, 

28 dec 1967  

- bestek en voorwaarden betreffende de bouw van de pastorie Zwier Regelinkstraat 

23, 1967 

 - bouwtekeningen van de pastorie in Hoenkoop (Zwier Regelinkstraat) en aanleg 

 van een c.v. daarin, 1968 

 diverse stukken 

 

639-640 Gereserveerde nummers. 

 

o v e r i g e   g e b o u w e n  

 

641 Noord Linschoterzandweg 46: 

 - huurovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en Leendert de Lange te Snelrewaard 

 ingaande 1 mrt 1930 

 - huurovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en Frans van Dam te Snelrewaard, 

 9 dec 1960 

 - Verkoop Noord Linschoterzandweg 46, 1974 

 6 stukken 

 

642 Noord Linschoterzandweg 23: 

 - referentie voor Nicolaas de With 

 - tweetal inschrijfbiljetten van Nicolaas de With 

- uittreksel uit de notulen van de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen, 16 feb 

1938 

- goedkeuring van het provinciaal College van Toezicht van Zuid-Holland, 9 mei 

1938 

 - pachtovereenkomst tussen de Kerkvoogdij en Nicolaas de With betreffende de 

 boerderij te Snelrewaard ingaande 1 jan/1 mei 1938, 27 okt 1938 

 - akte betreffende verpachting door de Kerkvoogdij aan Nicolaas de With van de door 
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 pachter bewoonde hofstede te Snelrewaard, ingaande 1 jan/1 mei 1948 +  

 de goedkeuring van het Provinciaal College van Toezicht, 27 dec 1947 

 - overeenkomst waarbij de Kerkvoogdij verpacht aan Willem Jan de With de hofstede 

 met landerijen te Snelrewaard ingaande 1 nov 1948, 13 mrt 1953 

 - overeenkomst waarbij de Kerkvoogdij een stuk grond in eigendom overdraagt aan 

 Nicolaas de With, 13 mrt 1953 

- taxatierapport betreffende de pachtwaarde van de hofstede + landerijen te 

Snelrewaard, 12 mrt 1965 

- Correspondentie waaruit blijkt dat de Kerkvoogdij geen gebruik maakt van haar 

recht om de aan Nicolaas de With verkochte grond terug te kopen, 1977 

- afrekening verkoop Noord Linschoterzandweg 23 aan C. van der Eijk, 18 oktober 

1977 

- bewijs van inmeting, 20 mei 1980 

- overeenkomst met Gasbedrijf Centraal Nederland betreffende aanleg van een 

gasleiding 

   31 december 1988 en 7 maart 1989 

 diverse stukken 

 

643 Noorder Kerkstraat 20-22: 

- overeenkomst waarbij de Kerkvoogdij koopt van het Weesbestuur der Hervormden 

een pakhuis aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, 21 nov 1959 

 Tevens: 

 - eigendomsbewijs van het Weesbestuur dd. 11 mei 1938 

 - eigendomsbewijs van Hendrik Schouten dd. 5 nov 1913 

 - overeenkomst waarbij de Kerkvoogij koopt van de Kaashandelmij Gouda nv een    

 pakhuis aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, 22 dec 1965 

 - bewijs van eigendom van het pakhuis Noorder Kerkstraat, 22 dec 1965 

 diverse stukken 

 

644 Restauratie Noorder Kerkstraat 20-22: 

 - bestek en voorwaarden met betrekking tot de restauratie van de panden Noorder 

 Kerkstraat 20-22, 15 feb 1962 

 - bouwaanvraag, 13 sep 1961 

 - bouw/restauratietekeningen 

 - financiele verantwoording betreffende restauratie Noorder Kerkstraat 20-22, 

 (kosterswoning), 1962-1963 

 diverse stukken 

 

645 Noord IJsselkade 9: 

 - overeenkomst waarbij de Kerkvoogdij aankoopt van de firma E.Winterswijk en Zn. 

te Hoenkoop een pakhuis aan de Noord IJsselkade hoek Noorder Kerkstraat, 28 mrt 

1963 

 - restauratietekening, feb 1963 

 2 stukken 

 

646 Titus Brandsmastraat 16: 

 - bewijzen van eigendom, 13 okt 1969/26 apr 1973 

 - polis brandverzekering 1973 

 3 stukken 
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647-650 Gereserveerde nrs. 

 

 

b e g r a a f p l a a t s 

 

651-658  Grafregisters 1829-heden  

 8 delen 

 

659 - extract resolutien burgemeester en raad der gemeente Oudewater over  

 beschikbaarstellen van grond voor een begraafplaats, 1827-1828  

 - kosten van een gebouw op de nieuwe begraafplaats in 1831, betaald in 1831-1834 

 2 stukken  (G) 

 

660  opgaaf van J.A.Konings van gewerkte uren voor de begraafplaats, 3 sep 1854 

 - kladaantekening met betrekking tot graven en zerken, 1894-1904 

 2 stukken  (G) 

 

661 bestek en voorwaarden van een openbare aanbesteding van de gemeente Oudewater 

van straat- en metselwerk enz., inclusief een ijzeren hekwerk voor de begraafplaats 

 - aanbesteding 18 feb 1863 

 4 stukken  (G) 

 

662 - stuk betreffende aankoop van een grafplaats door C.Kikkert, 1877  

 - eigendomsbewijs van een grafruimte van C.Kikkert te Haarlem, 1 jan 1882  

- verklaring van de Kerkvoogdij dat Jan Vink te Snelrewaard eigenaar is van 

grafruimte 18 op de Hervormde Begraafplaats, 1 jan 1882  

 - brief van A.N.J.van Hees betreffende een grafruimte, 5 sep 1883 

 - koopovereenkomst tussen de Herv.Kerk te Oudewater en ds A.C.Lorentz, 

 predikant, betreffende een grafruimte 

- koopovereenkomst tussen de Herv.Kerk te Oudewater en mevr. C.van Beusekom-

Verweij te Hekendorp betreffende een grafruimte, 19 mrt 1874 

 diverse stukken (G) 

 

663 extract uit de notulen van de Kerkvoogdij betreffende de benoeming van een 

 bedienaar van begrafenissen, 5 jul 1883 (G) 

  

664-665 Overzicht van kosten van begravingen: 

  664: 1890-1900    

  665: 1900-1912 

  2 boeken  (G) 

 

666 - koopakte waarbij de Kerkvoogdij een perceel grond aankoopt van de gemeente 

 Oudewater voor uitbreiding van de begraafplaats, 4 mei 1905 

 - bestek en voorwaarden voor de vergroting van de begraafplaats, waaronder de 

 inschrijvingen, 1904-1906     

 diverse stukken   

 

667 Verordening en reglement voor het begraven van lijken, 11 aug 1905 
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 3 stukken 

 

668 Correspondentie betreffende onderhoud van de graven van zeven op 11 apr 1943 

 begraven Engelse vliegers, 1943-1959 

 diverse stukken 

 

669 Akte van eigendomsoverdracht door de gemeente Oudewater aan de Kerkvoogdij van 

 een perceel water voor uitbreiding van de begraafplaats, 6 okt 1948 

 1 stuk 

 

670 - correspondentie over afkoop graf en nimmer ruimen, 1951 e.v. 

 - overschrijving grafruimten, diverse jaren na 1951 

 - correspondentie over tenaamstelling graven, 1950-plm. 1965 

 diverse stukken 

 

671 Kasboeken administratie begraafplaats: 

 - 1950-1955 

 - 1955-1963 

 2 boekjes 

 

 

 

672 Uitbreiding van de begraafplaats, 1954 

 - bestek en voorwaarden en tekeningen, apr 1954 

 - facturen betreffende uitbreiden, ophogen en egaliseren, 1955-1959-1961 

 diverse stukken 

 

673 Fakturen wegens aanschaf van een draagbaar en een begraaftoestel, 1964 

 2 stukken 

 

674-680 Gereserveerde nummers. 

  

 

Financiële administratie 

 

T h i j n s e n 

 

681  transportakte van een woning belendende aan de kerk verkocht door Grietje van 

 Vliet weduwe van Leendert Fittere aan Cornelis Pieter Langerak, 1 apr 1803 

 - afrekening van een transport door notaris H.Blanken betreffende E.C.Langerak, 

 9 apr/30 aug 1839 

 - transportakte van een woning belendende aan de kerk verkocht door Dirk Boer 

 aan Roelof van Wijngaarden, 9 mei 1817 

 - deze woning doorverkocht aan Cornelis Langerak, 8 feb 1830 

- recognitie van f 1,-- door E.C.Langerak verschuldigd aan de kerk voor stukje grond 

van de kerk naast genoemde woning 

 diverse stukken (G) 

 

682 Overeenkomst tussen Pieternella Brouwer-van Gelderen en Teunis van Gelderen 
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 betreffende de eigendom van een huis aan de Wijdstraat en het voldoen van een 

 thijns aan de Hervormde Kerk te Oudewater, 1834 

 1 stuk  (G) 

 

683 Brief van A.Dupper te Haastrecht betreffende aankoop van grond in Snelrewaard 

belast met een thijns ten behoeve van de Hervormde Kerk te Oudewater, 6 feb 1856 

 1 stuk  (G) 

 

684 Kwitanties van thijnsen, 1880-1881-1891-1892-1893 

 1 map  (G) 

 

685 Overzicht ontvangen thijnsen, 1882-1915 

 1 stuk  (G) 

 

A l g e m e e n 

 

686 Rekening en verantwoording van de kerkelijk ontvanger, 1820-1849  

 diverse stukken (G) 

 

687 Stuk over uitbetaling van rente aan de erven van J.J.Copper, 1821 en 1822 

 1 stuk  (G) 

 

688-690 Memoriaal van de kerkelijk ontvanger: 

 - 688: 1820-1870  (G) 

 - 689: 1871-1908  (G) 

 - 690: 1909-1945              

 3 delen 

 

691 Correspondentie met het Provinciaal College van Toezicht in Zuid-Holland 

 betreffende de rekening en verantwoording over de jaren 1839, 1840, 1844 en 1860 

 5 stukken  (G) 

 

692 Extract uit het verbaal van het verhandelde bij het College van Toezicht op de 

 kerkelijke administratie der hervormden in Zuid-Holland inzake het opmaken en 

 inzenden van de rekening en verantwoording, 17 apr 1845 (G) 

 

693 - staat van begroting, in ontvangst en uitgaaf, 1852 

 - plan van hoofdelijke omslag, 1852 

 - goedkeuring van het College van Toezigt over de Kerkelijke Administratie der 

 Hervormden in de Provincie Zuid-Holland 

 3 stukken  (G) 

 

694 Inschrijfbiljetten onderhoudswerkzaamheden, 1853-1857 

 diverse stukken (G) 

 

695 Toelichting op de begroting voor de jaren 1846-1878 (incompleet) 

 diverse stukken (G) 

 

696 Begrotingen en rekeningen, 1865-1884 
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 1 map  (G) 

 

697 Begrotingen en rekeningen, 1885-1899 

 1 map  (G) 

 

698 Overzicht van ontvangen gelden van gemeenteleden, totaal f. 237,40, doel 

 onbekend, ongedateerd 

 1 stuk  (G) 

 

699 Correspondentie en uittreksels uit de notulen van de kerkvoogdij over (besteding) 

extra  collectes in de kerk, 1893-1895 

 2 stukken  (G) 

 

700  Begrotingen en rekeningen, 1900-1921 en 1924 

 1 map   

 

701 Lening van de diaconie aan de kerkvoogdij ad f. 1.000,--, 1901, afgelost in 1907 

 1 stuk   

 

 

702 Lijst van bijdragen voor de Generale Kas, 1900-1904 

 2 omslagen  

 

703 Begroting met resultaatrekening, 1908, 48 artikelen 

 Plm. 48 pagina’s  

 

704 Ordonnanties tot betaling van traktement over het 2e kwartaal 1908 aan: 

 - de koster 

 - de voorzanger   

 2 stukken   

 

705 Maandelijkse afrekening van door de koster ontvangen bedragen: 

 - 1914-1950  

 - 1950-1960 

 2 boekjes   

 

706 Rekening en verantwoording , 1921 t/m 1946 

 1 map 

 

707 Begrotingen, 1922-1955 

 1 map 

 

708 Kasboeken/grootboeken, 1951-1955 

 5 boekjes 

 

709 Rekeningen en verantwoordingen, 1947-1955 

 1 map 

 

710 Opgave van collecten, 1950-1960 
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 1 schrift 

 

711 Overeenkomst tussen de Kerkvoogdij en H.C.Kool-de Heer te Haastrecht betreffende 

een afgeloste hypotheek ten laste van J.C.van Vreumingen te Oudewater waarvan 

mevr. Kool vruchtgebruikster was en de Kerkvoogdij eigenaar 

 1 stuk 

 

712 - copie van een akte van geldlening met hypotheekstelling waarbij de Kerkvoogdij 

een 

 lening ontvangt van de NV Levensverzekeringsmij. AMEV, 6 jul 1955 

 - de algemene voorwaarden van geldlening van de AMEV 

 2 stukken 

 

713 - kwitantie voor de hypothecaire lening dd 15 feb 1949 welke het Weesbestuur der 

 Hervormden verstrekte aan de Kerkvoogdij, 3 jan 1967 

 - copie van die akte 

 2 stukken 

 

714 - hypotheekakte ten behoeve van NV Levensverzekeringsmij. “Utrecht” met 

betrekking tot de boerderij Noord Linschoterzandweg 

 - copie schuldbekentenis ten behoeve van Jacob Moraal, 12 mrt 1968 

- polissen brandverzekering “Draagt elkanders lasten” met betrekking tot 

eigendommen te Snelrewaard, 1933/1947 

 - schuldbekentenis ten behoeve van Wijntje Kok-de Vries, 1 dec 1951 

 - schuldbekentenis ten behoeve van Hendrika van Bijsterveld, 21 dec 1964 

 6 stukken 

 

715 Kasboeken, grootboeken en balansen, 1955-1965 

 diverse boekjes en schriften 

 

716-725 Gereserveerde nummers. 

GEDEPONEERD ARCHIEF 

 

726 Statuten Christelijke zangvereniging “Marnix van St.Aldegonde”, 1895 

 1 stuk  (G) 

 

727 - statuten Ned.Herv.Jongelingsvereniging “Excelsior”, 1927, opgericht 13 mrt 1887 

inleidingenboek van jongelingsvereniging “Excelsior” 

 - programma van vergadering jongelingsvereniging “Excelsior”, 14 nov 1932 

 diverse stukken (G) 

 

728-731 Notulen jongelingsvereniging “Excelsior” 

 - 728: 1887 

 - 729: 1891-1892 

 - 730: 1894-1896 

 - 730a 1887-1894 (duplicaat) 

 - 731: 1897-1901 

 5 delen  (G) 
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732-736 Notulen jongelingsvereniging “Excelsior” 

 - 732: 1901-1906 

 - 733: 1913-1915 

 - 734: 1915-1919 

 - 735: 1919-1923 

 - 736: 1923-1927 

 5 delen  (G) 

 

737-740 Notulen jongelingsvereniging “Excelsior” 

 - 737: 1927-1932 

 - 738: 1932-1936 

 - 739: 1936-1937 

 - 740: 1937-1941 

 4 delen  (G) 

 

741-743 Notulen jongelingsvereniging “Excelsior” 

 - 741: 27 jan 1941- 18 mrt 1946 

 - 742: 20 feb 1950- 01 apr 1957 

 - 743: 23 okt 1957- 09 dec 1965 

 3 delen  (G) 

 

744 Diverse stukken jongelingsvereniging “Excelsior”, onder andere het 60-jarig 

 bestaan in 1947 

 diverse stukken (G) 

 

744a-746 Notulen Ned.Herv.knapenvereniging “Vriendenkring” 

 - 744a: 1920 -1922 

 - 744b: 1922-1926 

 - 744c: 1926-1928 

 - 744d: 1928-1931 

 - 744e: 1931-1933  

 - 744f:  1936-1939 

 - 744g: 1939-1940 

 - 744h: 1941-1943 

 - 744i:  1943-1946 

 - 745:   1946-1949 

 - 745a: 1949-1952 

 - 745b: 1952-1956 

 - 745c: 1956-1959 

 - 746:   1959-1961 

 - 746a: 1963-1965 

 - 746b: 1965-1968 

 - 746c: 1968-1970 

 - 746d: 1970-1979 

 - 746e: receptiealbum 40 jarig bestaan, 24 februari 1960 

 - 746f: receptiealbum 50 jarig bestaan, 15 januari 1970 

 20 delen  (G) 

 

747 Mannenvereniging “Philippus”, overzicht 50-jarig bestaan 1948-1998 
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 1 stuk  (G) 

 

747a Notulen Hervormde Jeugdvereniging. 

 - 747a: 12 oktober 1970 – 14 maart 1977 

 - 747b: 28 maart 1977- 7 december 1981 

 - 747c: 23 december 1981- 13 mei 1985 

 - 747d: 23 september 1985 – 23 mei 1993 

 - 747e: boekjes: na de pauze ( 7 deeltjes) (G) 

 

748 Notulen Hervormde jeugdclub 

 - 17 oktober 1977- 1919  (G) 

 

749-750 Gereserveerde nummers. 

 

 

STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET EEN DER BESCHREVEN ARCHIEVEN 

NIET IS GEBLEKEN 

 

751 - stukken betreffende de Hervormde Gemeente van Willemstad, 18e eeuw 

 - koopakte opgemaakt door het gerecht van de stad Willemstad betreffende twee 

 huisjes in Willemstad, 7 aug 1790 

 diverse stukken (G) 

 

752 Koopakte opgemaakt door Schout en Schepenen van Oudewater betreffende een huis 

 in Oudewater waarbij verkoper was Pieter Blom en koper Joseph Blanck, 1 apr 1806 

 1 stuk  (G) 

 

 

 

753 Concept-schuldbekentenis betreffende een lening van f. 600,-- door Nicolaas van 

 Wijngaarden van weduwe Cornelis Roeloffs-Kool (weduwe van ds J.Roeloffs),1837 

 1 stuk  (G) 

 

754 Overdracht van 29/32 gedeelte in een woonhuis en 6 pakhuizen te Oudewater door de 

 familie Langerak-van der Stek aan Evert Cornelis Langerak, 23 jun 1837 

 1 stuk  (G) 

 

755 Lijst der kiezers van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de gemeente 

 Oudewater, 12 mrt 1896 

 1 stuk  (G) 

 

756 Lijst van personen die voor plaatsing op de kiezerslijst van de gemeente Oudewater 

van 

 1903-1904 in aanmerking kunnen komen, 18 feb 1903 

 1 stuk  (G) 

 

757 Copie huurovereenkomst tussen Willem Gaikhorst en Johannes de Graaf betreffende 

 tuingrond op Papenhoef, 1 jan 1927 

 1 stuk  (G) 
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758 Huurovereenkomst tussen Magdalena van Puffelen-Vermeij en Johannes Versteeg 

betreffende een woning met aanbehoren aan de oostzijde van de Kapellestraat, 1 mei 

1880 

 1 stuk  (G) 
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I N V E N T A R I S 

 

V A N   D E   A R C H I E V E N   D E R 

 

H E R V O R M D E   G E M E E N T E 

 

 

T E 

 

   O U D E W A T E R 

 

 

D E E L  I I 

 
 

(ca 1970- ca 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervaardigd door: 

 

A. Pak 

P.M. Schumacher 

 

2001-2005 
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 ARCHIEF 

 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1001 Beschrijving van de geschiedenis van de Kerk van Oudewater door H.Janse en 

Th. van Straaten (bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige 

Bond), 1969 

1 stuk 

 

1002 “ Als muren konden spreken ...”. De geschiedenis van de panden van de 

Rabobank Oudewater (o.a. woning ds. Lydius en ds. ab Eerst, Donkere Gaard 

4-6), uitgave van mei 2003, schrijfster Nettie Stoppelenburg 

1 boek 

 

1003 Beschrijving van de totstandkoming en stichting van een kerkje in Hekendorp, 

1991 

Beschrijving van de bouw van het kerkje in 1846 

Geschiedenis en restauratie van de kerk te Hekendorp in 1991 

Folder na ingebruikname van het nieuwe orgel, 1996 

4 stukken 

 

1004 De geschiedenis van Hekendorp en de Heren van Hekendorp, door 

G.A.F.Maatje in het blad Heemtijdinghen van juni 2002 

1 stuk 

 

1005 

 

 

 

De geschiedenis van de dorpsschool te Hekendorp 1754 – 1964 door 

G.C.Stolwijk in het blad Heemtijdinghen van september 2001 (thans kosterij te 

Hekendorp)        

1 stuk      

1006 

 

 

Foto’s gemaakt na de restauratie van de St.Michaëlskerk in 1967 

1 album 

1007 

 

 

Foto’s van de St.Michaëlskerk van vóór en nà de restauratie 1960 – 1980 

1 map 

1008 

 

 

 

“Torenspitsen – gemeenteflitsen”, een publicatie over de kerk en de toren van 

Oudewater in de Waarheidsvriend door ds. B.Oosterom, plm. 1995 

1 stuk 

1009 

 

 

Informatie over de stadstoren en de restauratie daarvan in 1990/1991 

1 stuk 
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1010 

 

 

 

 

 

Informatie (afbeeldingen en foto’s) van predikanten die de gemeente 

Oudewater hebben gediend 

1 map 

Foto’s van de archiefcommisssie, 2000 

2 foto’s 

  

  

  

 I   A R C H I E F  V A N  D E  K E R K E N R A A D 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1011 Notulen kerkenraad 20 jan 1968 – 2 aug 1976 

1 map 

 

1012  Notulen kerkenraad 19 aug 1976 – 3 dec 1979 

1 map 

 

1013 Notulen kerkenraad 7 jan 1980 – 1 dec 1986 

1 map 

 

1014 Notulen kerkenraad 8 jan 1987 – 16 dec 1991 

1 map 

 

1015 Notulen kerkenraad 13 jan 1992 – 22 nov 1999 

1 map 

 

1015a Notulen kerkenraad/wijkkerkenraad II/consistorievergaderingen 1999 e.v. 

div. stukken 

 

1016 Correspondentie kerkenraad 1985 – 1986 

1 map 

 

1017 Correspondentie kerkenraad 1987 

1 map 

 

1018 Correspondentie kerkenraad 1988 

1 map 

 

1019 Correspondentie kerkenraad 1989 

1 map 

 

1020 Correspondentie kerkenraad 1990 

1 map 

 

1021 Correspondentie kerkenraad 1991 

1 map 
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1022 Correspondentie kerkenraad 1992 

1 map 

 

1023 Correspondentie kerkenraad 1993 

1 map 

 

 

1024 

 

Correspondentie kerkenraad 26 aug 1993 – 31 dec 1994 

1 map 

 

1025 Correspondentie kerkenraad ged. 1994 en 1995 

1 map 

 

1026 Correspondentie kerkenraad 1996 

1 map 

 

1027 Correspondentie kerkenraad 1997 

1 map 

 

1028 Correspondentie kerkenraad 1998 

1 map 

 

1029 Correspondentie kerkenraad 1999 

1 map 

 

1030 Correspondentie kerkenraad 2000 

1 map 

 

1030a Correspondentie kerkenraad 2001 

1 map 

 

1030b Correspondentie kerkenraad 2002 

1 map 

 

1030c Correspondentie kerkenraad 2003 

1 map 

 

  

 

 

 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Reglementen 

 

1031 Beleidsplan Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp, 29 nov 2004 

1 map 

 

1031a - Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Hervormde Gemeente   

                 (met wijkgemeenten) te Oudewater-Hekendorp, 29 nov 2004 

-.Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de wijkgemeenten I en II 
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van  de Hervormde Gemeente te Oudewater-Hekendorp, 29 nov 2004 

plus toelichtingen 

1 map 

 

1031b Reglement van de zondagsschool van de Hervormde Gemeente te Oudewater, 

ongedateerd 

1 stuk 

 

 Ambtsdragers 

 

1032 Leerrede dank- en biddag op 5 jul 1815 ter gelegenheid van de slag bij 

Waterloo door ds J.Roeloffs 

1 stuk 

 

1033 Correspondentie met betrekking tot het instellen van een tweede 

predikantsplaats  (jaren 1977/1978) 

1 map 

 

1034 Beroepingswerk predikanten 1980 – 1994 

1 map 

 

1035 Intrede en afscheid van predikanten 1972 – 2003 

1 map 

 

1036 Promotie ds. P.F.Bouter op 14 jun 2001 

4 stukken 

 

1037 Proces verbaal verkiezing ambtsdragers, dec 1998 en nov 2003 

2 stukken 

 

  

Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk 

 

1038 Doopregister 1901 – 1967 (contraregister) 

1 deel 

 

1039 Doopregister 4 feb 1968 – 17 jan 1988 

1 deel 

 

1040 Aantekeningen omtrent mutaties van lidmaten 1891 t/m 1908 

Alsvoren 1926 t/m 1967                                                        

1 map en 1 boek 

 

1041 Lidmatenregister 1897 – 1964 

1 deel 

 

1042 Lidmatenregisters 1965 – 1987 

3 boeken 
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1043 Huwelijksregister 25 jan 1968 – 23 dec 1987 

1 deel 

 

 Gemeenteleven 

 

1044 Contract mutatieberichtgeving SMRA, 1986 

1 map 

 

1045 Personenstatistiek SMRA 1986 – 2000 

1 map 

 

1046 Correspondentie m.b.t. registratie van niet-hervormden in het SMRA dd. 17 feb 

1999 

7 stukken 

 

1046a Kerkelijke statistiek 1978 t/m 1994 

1 map 

 

1047 Ledenoverzicht van de wijkgemeenten I en II vanaf 1 jan 2003 

1 map 

 

1048 Publicatie van gemeentesecretaris F.van Hoogstraten houdende regels met 

betrekking tot de herdenking van de Oudewaterse Moord door de Spanjaarden 

in 1575, ca 1750 

1 stuk 

 

1049 Notitie van de ring Woerden van de HGJB betreffende de problematiek rondom 

het kerkelijk jeugdwerk, ongedateerd 

Kerkelijk jeugdwerk Oudewater-Hekendorp 2001/2002 

1 map 

 

1050 Correspondentie over de jaren 1976 t/m 1993 betreffende de totstandkoming 

van de deelgemeente “de Biezen” 

1 map 

 

1051  Lijst van personen die verklaarden toe te willen treden tot de deelgemeente “de 

Biezen” vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk, 1985 e.v 

1 map 

 

 

1051a 

 

Samen op weg-overleg tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de 

Gereformeerde Kerk te Oudewater 1984/85 en 2001/03 

1 map 

 

1052 Lijst van enige personen die deelgenomen hebben aan de aktie Kerkepad ’79 

2 delen 

 

1053 Adressenlijst 1969 

Adressenlijst 1971/72 
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Jaargids ca 1975 

Gemeentegids 1996/1997 en 1997/1998 

4 stukken 

 

1053a Omschrijving kerkelijke gemeentegrens, 2001/2003 

1 map 

 

1053b Publicaties rondom het Samen op weg-proces, 1985 

1 map 

 

1053c Correspondentie rondom de totstandkoming van de Protestantse Kerk in 

Nederland, 2002/2003 

1 map 

 

1054 Wijk- en sectieindeling plm.1975, 1993, 1994 en 1995 

Instructie bezoek nieuw ingekomenen 1992/1995 

6 stukken 

 

1054a Gesprek kerkenraad met een aantal gemeenteleden over het reilen en zeilen van 

de gemeente, 12 nov 1991 

Samenvatting van opmerkingen van gemeenteleden op de gemeenteavond van 

13 mei 1992 

1 map 

 

1055 

 

Liturgie uitzending zendingsarbeiders Wim en Cathy Groenendijk en Irene van 

der Weij, 21 mei 1995 

Liturgie uitzending Irene van der Weij, 6 okt 2002 

4 stukken 

 

1056 Correspondentie van de kerkbode over de jaren 1973 e.v. 

1 map 

 

1056a Richtlijnen seksueel misbruik binnen het jeugdwerk van de Hervormde 

Gemeente Oudewater-Hekendorp, 2000/2002 

1 map 

 

 

 

II  A R C H I E F  V A N  D E  D I A K O N I E 

 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

 

1057 Notulen diakonie vanaf feb 1952 tot mei 1956 

Notulen diakonie vanaf mei 1956 tot mei 1961 

Notulen diakonie vanaf mei 1961 tot nov 1966 

5 boekjes 

 

1057 Notulen diakonie vanaf dec 1966 tot mrt 1971 

Notulen diakonie vanaf apr 1971 tot apr 1981 
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2 boekjes 

 

1057ab Notulen diakonie vanaf mei 1981 tot dec 1990 

1 boekje 

 

1058 Correspondentie over de jaren 1923, 1924 en 1925 

1 map 

 

1059 Correspondentie over de jaren 1944 t/m 1954 

1 map 

 

1060 

 

Correspondentie over de jaren 1973 t/m 1986 

1 map 

 

1061 Correspondentie over de jaren 1987 t/m 1999 

1 map 

 

  

1062 Onderzoek naar de geschiedenis van de diakonieën, jul 1989, dr. P.A.C.Douwes 

1 cahier 
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 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

 Rusthuis – Bejaardentehuis/Verzorgingstehuis 

 

1063 Correspondentie betreffende de nalatenschap van mevr. H.Anker-van Dam waaruit 

blijkt dat zij legaten heeft gemaakt aan de Diaconie der Hervormde Gemeente 

waaronder het recht tot overname van haar woonhuis aan de Broeckerstraat (later 

Rusthuis geworden) en twee daarnaast gelegen panden 

+ een eigendomsbewijs van het pand Broeckerstraat C 100 en C 101 te 

Oudewater, 

1948 

7 stukken 

 

 

 

 

1064 

 

 

 

Afschrift dd. 4 nov 1941 waarbij K.Hart verkoopt aan W.van der Kuij een pand in 

de Broeckerstraat te Oudewater 

Afschrift dd. 13 apr 1950 waarbij genoemde W.van der Kuij dit pand verkoopt 

aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Oudewater (Rusthuis) 

2 stukken 

 

1065 Fotokopie van een akte dd. 23 nov 1973 waarbij de Diaconie de panden 

Broeckerstraat 14, 16, 18 en 20 te Oudewater (waaronder het Rusthuis) in 

eigendom overdraagt aan de stichting “Stichting De Toevlucht” 

2 stukken 

 

1066 Kasboek Rusthuis 1948 – 1956 

Grootboek Rusthuis 1948 – 1952 

Idem 1953 – 1956 

Balans en Resultatenrekening Rusthuis 1948 – 1956 

4 stukken 

 

1067 Kasboek Rusthuis over het jaar 1950 

1 stuk 

 

1068 Leningen aan de Hervormde Stichting Bejaardenzorg te Oudewater dd. jun 1973 

en jun 1975 

13 stukken 

 

1068a Intentieverklaring van samenwerking van de besturen van de verzorgingshuizen 

Schuijlenburcht en Wulverhorst, 30 jun 1992 

1 map 

  

1069 Samengaan van de Hervormde Stichting Bejaardenzorg Oudewater te Oudewater 

en de Protestants Christelijke Stichting ’t Oude Landt te Woerden in Stichting 

Protestants Christelijke Woon-Zorg-combinatie “Ruyge Weyde” te Woerden, 30 

jun 1998,  met bijbehorende correspondentie 
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1 map 

 

 Diversen 

 

1070 Jaarverslagen “Sjofar” over de jaren: 

1985/1986 + financieel overzicht 

1986/1987 + financieel overzicht 

1987/1988 

1988/1989 + financieel overzicht 

1989/1990 + financieel overzicht 

1990/1991 + financieel overzicht 

1991/1992 + financieel overzicht 

1992/1993 + financieel overzicht 

1993/1994 + alleen begroting 

1 map 

 

 

 

 

1071 

 

 

Reglement voor de Jeugdraad van de Hervormde Gemeente van Oudewater, 17 jan 

1983 

1 stuk 

 

1072 Begroting en financiële jaarverslagen van de Hervormde Jeugdraad te Oudewater 

over de jaren: 

1988/1989 t/m 1993/1994 

1986/1987 

kascontrole over de jaren 1996/1996 en 1996/1997 

1 map 

 

1073 Correspondentie over de jaren 1989 t/m 1992 over het “Steigerproject” te Woerden 

1 map 

 

1074 Financiële verantwoording plaatselijk evangelisatiewerk 1983 t/m 1997 en 2000 

1 map 

 

1075 Correspondentie kerktelefoon over de jaren 1956 t/m 1980 

Aansluitingen kerktelefoon over de jaren 1988 t/m 1999 

1 map 

 

1076 Overzicht bijdragen werelddiakonaat over de jaren 1989 t/m 1998 (incompleet) 

Overzichten collecten Gereformeerde Zendingsbond over de jaren 1986 t/m 

2002 (incompleet)  

Overzicht collecten Inwendige Zendingsbond over 1989 en 1993 

(evangelisatiepost Vreeswijk) 

Bijdrage Missionair Diakonaal Centrum De Herberg over 1993 t/m 2003 

1 map 

 

1077 Stichting Hulpactie Oost Europa: 
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Informatie afkomstig van de kerkelijke gemeente in Papendrecht (commissie 

Oost Europa) 

Verdere stukken waaruit blijkt dat de kerkelijke gemeente Oudewater zich 

daarbij heeft aangesloten, 1994 

1 map 

 

1078 Verleende financiële steun aan: 

Commissie Bejaardenmiddagen NCVB over de jaren 1987 t/m 1998 

Tafeltje Dekje 1988 t/m 1998 

1 map  

 

1079 Correspondentie inzake de stichting Protestants Christelijke Stichting voor 

Gezinsverzorging te Oudewater over de jaren 1963 t/m 1969 

1 map 

 

1080 Participatienota’s P.C.M.D. Rijn- en Lekstreek over 1989 t/m 1999 (incompleet) 

Correspondentie betreffende integratie van de Prot.Christelijke Stichting voor 

Maatschappelijke Dienstverlening in “De Vierstroom” in 1993 

1 map 

 

 

1081 

 

Centrale Meldingspost Vrijwillige Hulpverlening: 

Statuten dd. 5 okt 1977 

Correspondentie/diversen 1976 t/m 1979 

1 map 

 

1082 

 

 

Vierluikvergaderingen (Oudewaterse diaconieën) 1995, 1996, 1997 en 1998 

1 map 

 

 Ondersteuning 

 

1082a Afschrift van een akte dd. 13 okt 1936 waarbij de heer F.Oskam te Hekendorp 

onroerend goed in Hekendorp alsmede een 4-tal hypothecaire vorderingen 

overdroeg aan de Diaconie der Hervormde Gemeente met bijbehorende stukken 

waar tegenover de diaconie zich verbond tot levenslang onderhoud van F.Oskam 

en echtgenote 

6 stukken 

 

1083 Correspondentie inzake spaarbankboekje van wijlen de heer T.G.Gaikhorst ten 

behoeve van de Protestantse Armen te Hoenkoop, 1946 t/m 1962 

1 map 

 

1084 Overeenkomst tussen de Diaconie der Hervormde Gemeente te Oudewater en de 

heer mr. J.I.van Doorninck qq met bijbehorende correspondentie in 1941 

Schuldbekentenissen door een 5-tal personen aan de Diaconie wegens 

verleende ondersteuning in de jaren 1981 t/m 1989 

9 stukken 

 

1084a Statuten “Stichting Het Weesbestuur der Hervormden”, 26 jun 1979 
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1 stuk 

 

1085 Nota betreffende geleverde kleding (mrt 1943) 

Ondersteuning door middel van een klein- of groot levensmiddelenpakket 

(1960) 

2 stukken 

 

1086 Kolendeling over de jaren 1955 – 1969 

36 stukken 

 

1087 Statistiek van ondersteuning met geld of levensbehoeften over de jaren 1942, 1944 

t/m 1955 

13 stukken 

 

1088 Correspondentie inzake ondersteuning van inwoners van de gemeente Hoenkoop 

over de jaren 1952 t/m 1963 

1 map 

 

 Beheer van bezittingen 

 

A l g e m e e n 

 

1089 Ligger der diaconale goederen over de jaren 1943 t/m 1972 (incompleet) 

23 stukken 

 

 

1090 

 

Uittreksel uit het Grootboek Nationale Schuld, 29 jan 1934 

1 stuk 

 

1091 Verbouwing pand Wijdstraat C 49 in 1947 (tekening met kostenraming) 

2 stukken 

 

1092 

 

Hypothecaire geldlening groot f. 2.500,-- dd. 7 feb 1958 door de diaconie 

Hypothecaire geldlening groot f. 8.000,-- dd. 5 sep 1974 door de diaconie 

beiden met bijlagen 

2 stukken 

 

 L e g a t e n 

 

1093 Correspondentie m.b.t. legaat J.J.van Ingen en C.Verweij, 1931 – 1954 

Correspondentie m.b.t. verzekering Friese klok uit nalatenschap K.van Ingen 

Erfstelling J.Hoogenboom, 1973 

Legaat D.Verweij-Verburg, 1990 

Legaat C.de Bruijn-Dijkshoorn, 1999 

Diverse stukken 

 

Financiële administratie 

 

A l g e m e e n 
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1094 Grosse van de akte dd. 26 nov 1937 waarbij de Diaconie der Hervormde Gemeente 

te Oudewater een lening verkrijgt van den Bond van Nederlandsche Predikanten te 

’s-Gravenhage 

Grosse van de akte dd. 1 mei 1950 waarbij de Diaconie voornoemd een lening 

verkrijgt van het Pensioenfonds t.b.v. de predikanten der Nederlandse 

Hervormde Kerk 

6 stukken 

 

1095 Begroting 1955 t/m 1960 en 1962 t/m 1969 

14 stukken 

 

1096 Begroting 1974 t/m 1980 

7 stukken 

 

1097 Begroting 1981 t/m 1993 

13 stukken 

 

1098 Begroting 1994 t/m 2004 (incompleet) 

7 stukken 

 

 

1099 

 

Rekening en verantwoording 1942, 1943, 1945, 1947, 1948, 1949,1953 t/m 1968 

(incompleet) 

36 stukken 

 

 

1100 

 

Rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven (kas) 1935 t/m 1947 

1 boek 

 

1101 Balans en resultatenrekening 1948 t/m 1956 

1 boek 

 

 

1102 

 

Jaarrekening 1970 t/m 1976 

9 stukken met bijlagen 

 

1103 Jaarrekening 1977 t/m 1979 

3 stukken met bijlagen 

 

1104 Jaarrekening 1980 t/m 1982 

3 stukken met bijlagen 

 

1105 Jaarrekening 1983 en 1984 

2 stukken met bijlagen 

 

1106 Jaarrekening 1985 en 1986 

2 stukken met bijlagen 
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1106a Correspondentie over de jaren 1984/1985 betreffende een investering groot          f. 

150.000,-- in het te bouwen kerkelijk centrum De Rank 

1 map 

 

1107 Jaarrekening 1987 en 1988 

2 stukken met bijlagen 

 

1108 Jaarrekening 1989 

1 stuk met bijlagen 

 

1109 Jaarrekening 1990 

1 stuk met bijlagen 

 

1110 Jaarrekening 1991 

1 stuk met bijlagen 

 

1111 Jaarrekening 1992 

1 stuk met bijlagen 

 

1112 Jaarrekening 1993 

1 stuk met bijlagen 

 

1113 Jaarrekening 1994 

1 stuk met bijlagen 

 

1114 Jaarrekening 1995 

1 stuk met bijlagen 

 

 

1115 

 

Jaarrekening 1996 

1 stuk met bijlagen 

 

1116 Jaarrekening 1997 

1 stuk met bijlagen 

 

 

1117 

 

Jaarrekening 1998 

1 stuk met bijlagen 

 

1118 Jaarrekening 1999 

1 stuk met bijlagen 

 

1118a  Jaarrekening 2000 e.v. 

div. stukken 

 

1119 Kasboekjes 1946 t/m 1949 

Kasboekjes 1947 – 1951 

6 boekjes 
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1120 Kasboek 1948 t/m 1956 

1 boek 

 

1121 Grootboek 1948 – 1956 

2 boekjes 

 

1122 Giroboek 1950 – 1957 

3 stukken 

 

1123 Bankboek 1950 – 1956 

1 stuk 

 

1124 Overzichten opbrengsten collecten, extra collecten/giften en verjaringsfonds 1949 

t/m 1964 

2 boekjes 

 

1125 Collecteplannen over de jaren 1930 t/m 2000 (incompleet) met correspondentie 

1 map 

 

III  A R C H I E F  V A N  D E  K E R K M E E S T E R S 

 

  

 IV  ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ/KERKRENTMEESTERS 

 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1126 Uittreksels uit de notulen van Kerkvoogden en/of Notabelen over de jaren 1819 

t/m 1906 

2 stukken 

 

1127 Notulen 31 aug 1964 – 13 aug 1973 

1 boek 

 

1128 Notulen 17 sep 1973 – 14 dec 1981 

1 map 

 

1129 Notulen 15 feb 1982 – 12 dec 1988 

1 map 

 

1130 Notulen college van notabelen 1947 – 1994 

2 delen 

 

1131 Notulen gecombineerde vergaderingen van kerkvoogden en notabelen 26 feb 1969 

– 22 mrt 1994 

1 boek 

 

1132 Correspondentie 1958 t/m 1969 

1 map 
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1133 Correspondentie 1970 t/m 1973 

1 map 

 

1134 Correspondentie 1974 

1 map 

 

1135 Correspondentie 1975 

1 map 

 

1136 Correspondentie 1976 

1 map 

 

1137 Correspondentie 1977 

1 map 

 

1138 Correspondentie 1978 

1 map 

 

1139 Correspondentie 1979 

1 map 

 

1140 Correspondentie 1980 

1 map 

 

1141 Correspondentie 1981 

1 map 

 

1142 Correspondentie 1982 

1 map 

 

1143 Correspondentie 1983 

1 map 

 

1144 Correspondentie 1984 

1 map 

 

1145 Correspondentie 1985 

1 map 

 

1146 Correspondentie 1986 

1 map 

 

1147 Correspondentie 1987 

1 map 

 

1148 Correspondentie 1988 

1 map 

 

1149 Correspondentie 1989 
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1 map 

 

1150 Correspondentie 1990 

1 map 

 

1151 Correspondentie tussen diaconie en kerkvoogdij 1974 – 1990 

1 map 

 

1152 Correspondentie 1991 

1 map 

 

1153 Correspondentie 1992 

1 map 

 

1154 Correspondentie 1993 

1 map 

 

1154a Correspondentie 1994 e.v. (incompleet) 

1 map 

 

1155 Correspondentie notabelen 1955 – 1993 

1 map 

 

 

 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

 

Reglementen 

 

1156 Plaatselijk Reglement op het Beheer van de Kerkelijke Goederen dd. 6 apr 1925 

Idem dd. 26 feb 1969, goedgekeurd 19 apr 1969 

Algemeen Reglement op het Beheer der Kerkelijke Goederen dd. 1 jun 1968 

(duplo) 

6 stukken 

 

1157 Plaatselijke regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het College van 

Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Oudewater-Hekendorp dd. 29 aug/3 okt 

1994 in duplo 

Convenant Hekendorp 29-31 aug 1994 in duplo 

2 exemplaren 

 

 Zaken van algemene administratieve aard 

 

1158 Publicaties archiefdienst: 

“Kisten en kasten”, 350 jaar kerkelijke archiefdienst, 1976 

Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven, 1980 

Richtlijnen alsvoren, 1990 

Brochure archief in orde, plm. 1990 

Overzicht archief Hervormde Gemeente Oudewater, 1990 
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5 stukken 

 

 Kerkvoogden en notabelen 

 

1159 Processen verbaal van verkiezing kerkvoogden, 1941 – 1991 

div. stukken 

 

1160 Processen verbaal van verkiezing notabelen, 1939, 1943, 1958 (2 stuks), 1961 

5 stukken 

 

1161 Processen verbaal verkiezing notabelen, 1947 – 1991 

div. stukken 

 

 Predikantsplaats 

 

1162 Correspondentie indeling predikantsplaats in groep I ingaande 1 okt 1966 

1 map 

 

1163 Bijstand pastoraat/catechese over de jaren 1974 – 1993 

1 map 

 

1164 Correspondentie over subsidie godsdienstonderwijs op openbare lagere scholen, 

1980 – 1994 

1 map 

 

 

Kerkelijk personeel 

 

1164a           Instructie voor de koster, 8 mrt 1950 

1 stuk 

 

1165 Proces verbaal voor de opname van kas en boeken op 13 jan 1968 ter gelegenheid 

van de overdracht van de administratie door T.Casteleijn aan P.M.Schumacher 

1 stuk 

 

1166 Uitnodiging tot het bijwonen van het 40-jarig jubileum van organist W.de Groot,  

2 aug 1969 

2 stukken 

 

1167 Aanstelling van H.van Vliet tot organist dd. 21 jan 1974, met bijbehorende 

correspondentie 

Aanstelling van C.van Butselaar tot hulporganist dd. 21 jan 1974, met 

bijbehorende correspondentie over latere jaren 

1 map 

 

1168 Aanstelling van W.A.Slot als kerkelijk administrateur dd. 6 mrt 1998 

1 stuk 

 

 Hekendorp 
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1169 Rekening en verantwoording over de jaren 1938 en 1942 

2 stukken 

 

1170 Correspondentie met Hekendorp over de jaren 1974 t/m 1993 (waaronder 

integratie en restauratie) 

1 map 

 

1170a Stichting tot behartiging van de Godsdienstige Belangen der Hervormden te 

Hekendorp, 28 nov 1991 

1 stuk 

 

1171 Kerkordelijk juiste inkadering binnen de Hervormde Gemeente Oudewater van 

Hekendorp, correspondentie 1993/1996 

1 map 

 

1172 Begroting 1989 t/m 1998 

Jaarrekening 1979 t/m 2001 (incompleet) 

1 map 

 

1173 Bouwtekeningen en bijlagen verenigingsgebouw De Wingerd te Hekendorp dd. 15 

apr 2002 

7 stukken 

 

 

Diversen 

 

1174 Correspondentie 1967 en 1968 met Prof. Dr. C.H.Schouten inzake schenking 

luidklok voor de kerktoren 

1 map 

 

 

1175 

 

Boekenhoek 1977 – 1982 

1 map 

 

1175a Stichting “de veilige haven” Bijbelshop 2001 e.v. 

1 map 

 

1176 Akte van overdracht van de Hervormde Gemeente Oudewater van de 

Kerkprovincie Zuid-Holland naar de Kerkprovincie Utrecht m.i.v. 1 jan 1983 

4 stukken 

 

1177 Correspondentie verjaringsfonds 1982 – 1984 

5 stukken 

 

1178 Begroting/jaarrekening kerkbode 1961 t/m 1998 

1 map 

 

1179 Kasboekjes financiële administratie kerkbode over de jaren 1951 – 1986 
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6 stukken 

 

 Beheer van bezittingen 

 

a l g e m e e n 

 

1180 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een veeschuur in Snelrewaard bij de 

woning aan de Noord Linschoterzandweg bewoond door G.P.Lekkerkerker in jul 

1932 

1 stuk 

 

1181 Vragenlijsten ten behoeve van de Raad van Predikantstractementen, 1929 t/m 1941 

1 map 

 

1182 Correspondentie Grootboekinschrijvingen over de jaren 1951 t/m 1994 

1 map 

 

1183 Liggers van goederen, fondsen en schulden, 26 okt 1971 en 13 mei 1974 

2 stukken 

 

1184 Kadasterstukken over 1975 t/m 1985 

1 map 

 

1185 Processen verbaal van kasopname over de jaren 1968 t/m 1994 (incompleet) 

1 map 

 

 

1186 

 

Correspondentie inzake aanslagen vaste lasten over de jaren 1976 t/m 1996 

1 map 

 

 

1187 

 

Correspondentie met de gemeente Oudewater betreffende het gebruik van De Rank 

voor zakelijke doeleinden, 1995 

7 stukken 

 

1188 

 

Jachtrecht, overeenkomsten en correspondentie 1970 – 1994 

1 map 

 

1189 Visrecht, overeenkomsten 1976 – 1982 

1 map 

 

1190 Volkstuinen bij de begraafplaats, correspondentie 1982 – 1985 

1 map 

 

1191 Concept-statuten Stichting Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente 

Oudewater 

Jaarstukken en controlerapporten De Rank 1983 t/m 1997 (incompleet) 

1 map 
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1192 Enquetes gebruik gebouwen, 1995 

1 map 

 

1193 Model sleutelverklaring, 1993 

3 stukken 

 

 s c h e n k i n g e n  e n  l e g a t e n 

 

1194 Legaten: 

A.Kwakernaak-van Dam, 1981 

W.Verhagen, 1983 

G.E.P.Beijen-van der Lee, 1983 

M.J.M.in ’t Veld-Plomp, 1984 

M.G.van Kooten-van der Velden, 1985 

D.I.Verweij, 1987 

T.van Bemmel, 1987 

H.W.Verburg, 1987 

N.Kuipers-van den Heuvel, 1991 

div.stukken met bijbehorende correspondentie 

 

 

 h o o f d e l i j k e  o m s l a g / k e r k e l i j k e  b i j d r a g e 

 

1195 Bezwaarschriften tegen de aanslag hoofdelijke omslag 1923/1924 

1 map 

 

1196 Hoofdelijke omslag 1968 – 1973 

1 map 

 

 

1197 

 

Aktie Woord en Daad, 1974 

Circulaires kerkbalans 1974 t/m 2001 

1 map 

 

 

1198 

 

Draaiboek aktie kerkbalans en aktie generale kas, plm. 1995 

1 map 

 

 k e r k g e b o u w 

 

1198a Schoonmaken, polijsten enz. van 4 lichtkronen, 1991 

1 stuk 

 

1198b Gasverwarming kerk, 1990 

1 map 

 

1199 Rapporten monumentenwacht en correspondentie m.b.t. het onderhoud van de 

kerk, 1981 t/m 1993 

div.stukken 
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 k e r k o r g e l 

 

1200 Correspondentie restauratie orgel 1964 – 1991 en 1993 – 1997 

Financiële afrekening 1993 – 1995 

Subsidie onderhoud orgel 1981 – 1982 en 1996 - 1998  

1 map 

 

1201 Folder orgelconcerten in 2001 in de St.Michaëlskerk 

Jubileumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Herman van 

Vliet als organist van de St.Joriskerk te Amersfoort dd. 31 mrt 2001 

2 stukken 

 

 p a s t o r i e 

 

1201a Groot onderhoud pastorie Zwier Regelinkstraat 23 in 1992 

1 stuk 

 

1202 Bestek en bouwtekeningen pastorie Laan van Snelrewaard 13, 1979 

div.stukken 

 

1203 Overeenkomst dd. 20 aug 1981 waarbij de gemeente Snelrewaard verkoopt aan de 

Kerkvoogdij een perceel grond voor de bouw van een woning aan de Laan van 

Snelrewaard te Snelrewaard (thans gemeente Oudewater) 

1 stuk 

 

1204 Correspondentie bouw pastorie Laan van Snelrewaard, 1979 t/m 1985 

1 map 

  

1205 Verwarming pastorie Laan van Snelrewaard, 1990 

1 map 

 

 o v e r i g e  g e b o u w e n 

 

1206 Pacht boerderij Noord Linschoterzandweg 21, 1970 – 1993 

div.stukken 

 

1207 Taxatierapport i.v.m. verkoop grond aan de Noord Linschoterzandweg door de 

Kerkvoogdij aan R.Ansink, 1997 

1 map 

 

1208 Begroting verbouw Hoeksteen in 1999 

Restauratiewerkzaamheden Hoeksteen in 1992 

5 stukken 

 

1209 Bouw aula Waardse Dijk, correspondentie, bestek en voorwaarden, 1971/1972 

div. stukken 

 

1210 Correspondentie en nota’s betreffende bouw en exploitatie van de aula, 1972 – 
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1984 

1 map 

 

1211 Overeenkomst dd. 21 dec 1984 waarbij de Kerkvoogdij verkoopt aan de gemeente 

Oudewater de aula aan de Waardse Dijk 7 te Oudewater en de onderliggende 

grond voor 50 jaren in erfpacht en opstal uitgeeft aan de gemeente Oudewater 

1 stuk 

 

1212 Overeenkomst dd. 25 aug 1974 waarbij de Kerkvoogdij aankoopt van de heer 

G.C.de Wit het pand Oude Singel 2 te Oudewater 

Afrekening aankoop Oude Singel 2 

3stukken 

 

1213 Proces verbaal van opening van aangeboden brieven betreffende verkoop van het 

pand Oude Singel 2 te Oudewater door de Kerkvoogdij dd. 26 aug 1981 

1 stuk 

 

1214 Overeenkomst dd. 21 dec 1984 waarbij de gemeente Oudewater verkoopt aan de 

Kerkvoogdij een woonhuis met werkplaats aan de Noorder Kerkstraat 14, 16 en 18 

te Oudewater (thans De Rank) 

1 map 

 

1215  Obligatielening t.b.v. De Rank, 1987 

1 map 

 

1216 Overeenkomst waarbij de gemeente Oudewater verkoopt aan de Kerkvoogdij een 

perceeltje grond aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater dd. 22 dec 1988 

1 stuk 

 

1217 Correspondentie 1985 – 1987 inzake aankoop slooppanden, thans De Rank 

1 map 

  

1218 Bouw kerkelijk centrum De Rank, bestek en tekeningen, 1988 

1 map 

 

1219 Bouw kerkelijk centrum De Rank en correspondentie, 1988 

1 map 

 

1220 Bouw en correspondentie kerkelijk centrum De Rank, 1984 – 1990 

1 map 

 

1221 Bewijs van eigendom van de panden Goejanverwelle 50 en 52 te Hekendorp, 

gemeente Oudewater, dd. 9 mei 2001 

1 stuk 

 

  

b e g r a a f p l a a t s 

 

1222 Gravenindeling begraafplaats, ongedateerd (plm.1875) 
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2 stukken 

 

1223 Rekening begraafplaats over de jaren 1949 t/m 1970 

1 boek 

 

1223a Register van betaalde grafrechten over de jaren 1946 t/m 1976 

1 boek 

 

1224 Kasboek exploitatie aula over de jaren 1970 t/m 1976 

1 stuk 

 

1224a Grafnummering en indeling van de begraafplaats (plm.1975) 

1 stuk 

 

1225 Correspondentie m.b.t. grafmonument familie Peperkamp, 1966 – 1996 

div. stukken 

 

1226 Verordening regelende het beheer en gebruik en heffing en invordering van 

gebruiksrechten van de Hervormde Begraafplaats te Oudewater dd. 1 sep 1973, 1 

mei 1979 en 1 sep 1985 

10 stukken 

 

1226a Foto’s van de begraafplaats en de aula in 1977 

1 map (20 stuks) 

 

1226b Correspondentie over de jaren 1975 t/m 1992 

1 map 

 

1227 Tarieven begraafplaats, 1957, 1961, 1968, 1972 en 1981 

1 map 

 

1227a a. overzicht van te ruimen graven vanaf 1982 

b. overzichten van op te halen/recht te zetten en/of te reinigen grafstenen 1985 

en 1987 

c. overzicht graven (oud-gedeelte) eerste en tweede rang 

d. overzicht graven nimmer ruimen en altoos durend onderhoud en grafkelders 

div. stukken 

 

 

1227b 

 

Aanvragen tot het plaatsen van grafstenen over de jaren 1973 t/m 1993 

(incompleet) 

1 map 

 

1228 Beheersverordening Hervormde Begraafplaats Oudewater 2000, dd. 4 okt 1999 

2 stukken 

 

1228a Aanschaf van een kistdaalautomaat, 1992 

Grafnummerbordjes, 1993 

Mobiele geluidsinstallatie, 1993 
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3 stukken 

 

1229 Lijst van graven waarvoor de Kerkvoogdij de verplichting heeft aangegaan dat zij 

nimmer mogen worden geruimd, 1985 

1 map 

 

 Financiële administratie 

 

a l g e m e e n 

 

1230 Afgeloste stukken betreffende de hypothecaire lening ontvangen van de Stichting  

het Weesbestuur der Hervormden dd. 18 jan 1928 

3 stukken 

 

1231 Bericht van controle van de financiële administratie van de Kerkvoogdij door het 

Provinciaal College van Toezicht in de jaren 1944, 1951 en 1952 

3 stukken 

 

1231a Begroting 1956 t/m 1968 

1 map 

 

1232 Begroting 1969 t/m 1988 

1 map 

 

1233 Begroting 1989 t/m 2001 (incompleet) 

1 map 

 

1233a Balans en exploitatierekening 1946 t/m 1970 

1 boek 

 

1234 Jaarrekening 1956 t/m 1966 

Overzicht bezittingen en schulden 1950 t/m 1955 

1 map 

 

1235 Bezwaarschriften tegen de jaarrekening, periode 1950 – 1956 

1 map 

 

1236 Jaarrekening 1967 t/m 1979 

1 map 

 

1237 Jaarrekening 1980 t/m 1988 

1 map 

 

1238 Jaarrekening 1989 t/m 1995 

1 map 

 

1239 Grootboekstaten 1990 – 1997 

1 map 
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1240 Jaarrekeningen 1996, 1997, 1998 t/m 2002 (ged.incompleet) 

1 map 

 

  

GEDEPONEERD ARCHIEF 

 

1241 Stichting Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente te Oudewater, jaarrekening 

1998 

1 stuk 

 

1242 Prot.Chr.Stichting voor Gezinsverzorging te Oudewater: 

Notulen 5 okt 1964 – 18 dec 1972 

Correspondentie rondom de stichting 1964 – 1968 

Correspondentie 1964 – 1973 

Personeelsbeleid 1965 – 1972 

4 mappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


