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INLEIDING
Oprichting en opheffing
De parochie van de Heilige Nicolaas is opgericht op 4 april 1855, als opvolger van de reeds bestaande statie
IJsselstein. Dit gebeurde bij decreet van de Aartsbisschop van Utrecht, J. Zwijsen. Hierbij werden ook de
grenzen bepaald, die in dit geval samenvielen met die van de burgerlijke gemeente IJsselstein. Ten tijde van de
oprichting behoorde de parochie onder het Dekenaat Utrecht, maar in 1860 werd het Dekenaat IJsselstein
opgericht.
In 1933 vond een grenswijziging plaats met de parochie van Montfoort. Dit had voornamelijk te maken met een
logischere verdeling van de grens aan de Knollemanshoek, vlakbij Achthoven. De parochianen die daar
woonden, waren in meerdere opzichten meer georiënteerd op Montfoort dan op IJsselstein. Met deze
grenswijziging behoorde men voortaan kerkelijk ook echt onder Montfoort.
De situatie bleef verder vrijwel ongewijzigd tot aan het begin van de 21e eeuw. Na jaren van intensivering van
samenwerking met omliggende parochies, werd de Nicolaasparochie per 1 januari 2010 opgeheven. Op die
datum heeft de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk, de parochie van de Heilige Drie-eenheid
opgericht. Dit was de voortzetting van het samenwerkingsverband van zes geloofsgemeenschappen binnen het
drie-rivierengebied, dat sinds 2006 bestond. De fusieparochie bestond uit de voormalige parochies van
Benschop, Cabauw, Lopik-Cabauw-Polsbroek, Harmelen, Montfoort-Linschoten en Nieuwegein.
Kerkgebouwen
Het huidige kerkgebouw aan de St. Nicolaasstraat, de Basiliek van de Heilige Nicolaas, is het vierde kerkgebouw
van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in IJsselstein.
De oude Sint Nicolaaskerk ging met de Reformatie in 1577 over naar de hervormingsgezinden en twee jaar
later mocht ook de Eiterense kapel niet meer voor de katholieke kerkdiensten gebruikt worden en werd deze
afgebroken. Toch heerste er in IJsselstein ondanks de inname van de kerk een bepaalde mate van
verdraagzaamheid ten opzichte van de rooms-katholieken, mede vanwege het feit dat de Oranjes, sinds 1533
baronnen van IJsselstein, geen scherpslijpers waren op religieus gebied . Zo mocht bijvoorbeeld de pastoor van
de oude Nicolaaskerk in zijn eigen huis blijven wonen en werd hij niet buiten de stad verdreven. Ook was er in
IJsselstein een ‘regeling’ waarbij de katholieken door de betaling van een bepaalde vergoeding hun vrijheid van
godsdienst konden afkopen en ze het recht hadden een eigen pastoor te mogen hebben. Hierdoor kon men, in
ieder geval vanaf 1634, in een schuilkerk aan de Havenstraat ongestoord bijeenkomen. De eerste pastoor na al
die jaren was Cornelis van den Hout. Ruim tweehonderd jaar lang kwamen de katholieken daar samen, eerst in
een aangepaste stadsboerderij die in de loop der jaren meerdere keren verbouwd werd. In 1780 bouwde men
op vrijwel dezelfde plek een nieuwe schuilkerk met pastorie en kosterswoning. 1 Onder koning Lodewijk
Napoleon deden de katholieken in 1808 in IJsselstein nog wel een verzoek om de oude Nicolaaskerk terug te
krijgen, maar dat werd niet ingewilligd.
In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie
hersteld en kregen de katholieken hun vrijheden
terug. Twee jaar later, om precies te zijn op 4
april 1855, werd de statie IJsselstein omgezet in
parochie
van
de
Heilige
Nicolaas.
Vanzelfsprekend keek men vervolgens ook in
IJsselstein uit naar de bouw van een ‘echt’
kerkgebouw in plaats van een schuilkerk. Dit zou
het vierde Rooms-katholieke kerkgebouw in de
geschiedenis van IJsselstein worden.

De Nicolaasbasiliek, gebouwd in 1885-1887.
1

Stichting Historische Kring IJsselstein, 2001 (nr. 96) p. 1-20.

In 1885 kon begonnen worden met de bouw van
een neogotische driebeukige hallenkerk, op de
westelijke hoek van de stad. Het ontwerp was
van de hand van Alfred Tepe, die tientallen
kerken in deze stijl in Nederland gebouwd heeft
Op 5 september 1887 werd de kerk om zeven
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uur ’s ochtends, onder heel slechte weersomstandigheden, ingewijd door mgr. Petrus Matthias Snickers.2
Evenals de drie voorgaande kerken werd ook deze gewijd aan de Heilige Nicolaas, die in de vierde eeuw
bisschop van Myra in Klein-Azië was. Hij geldt in de rooms-katholieke kerk als de beschermheilige van
kooplieden, jonge meisjes en kinderen, maar vooral van zeevarenden. Dat hij tot patroon van IJsselstein
gekozen is hangt wellicht samen met de heren van Amstel die veel invloed hadden in het ontstaan van
IJsselstein als stad en de bouw van de eerste kerk rond 1309/1310. Sint-Nicolaas was immers ook patroon van
hun thuisstad Amsterdam.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw besloot het kerkbestuur tot sloop van de kerk over te gaan. Protesten van
parochianen zorgden ervoor dat de sloop werd tegengehouden en er plannen voor algehele restauratie
kwamen. Na een restauratieperiode van ongeveer vier jaar, werd de kerk opnieuw geopend in 1972. De kosten
voor de restauratie bedroegen ongeveer 4,5 miljoen gulden. Paus Paulus VI verleende in datzelfde jaar de titel
van ‘basilica minor’, de hoogste titel voor een kerkgebouw in de rooms-katholieke kerk buiten de stad Rome.
De eretekenen daarvan, een baldakijn en een met belletjes bekroonde afbeelding van de Heilige Nicolaas (het
zogenaamde conopeum en tintinnabulum) bevinden zich links en rechts van het hoofdaltaar van de kerk. Sinds
die tijd heet deze kerk aan de Nicolaasstraat dan ook St.-Nicolaasbasiliek.
Met de uitbreiding van de gemeente IJsselstein ten noordoosten van de oude stad, nam uiteraard ook het
bevolkingsaantal toe. Om te voorzien in de behoefte van alle parochianen en alle kerkelijke activiteiten, werd in
de jaren ’60 van de vorige eeuw een tweede Rooms Katholieke kerk gebouwd, de St. Pauluskerk aan de
Duitslandstraat. Deze kerk werd gebouwd in de Bossche Schoolstijl, naar een ontwerp van de architecten J.C.A.
Schijvens en C. Verberk. Op 31 augustus 1969 werd de kerk ingewijd door kardinaal Alfrink. Deze kerk heeft
voor weekendvieringen dienst gedaan tot ongeveer 2013, toen het wegens het sterk teruglopend aantal
parochianen vrijwel leeg kwam te staan. Het gebouw is in 2015 verkocht aan de Nieuw Testamentische
Gemeente IJsselstein.
Bestuur en organisatie3
Vanaf de oprichting in 1855 werd de parochie bestuurd door een kerkbestuur. De pastoor was voorzitter en
had een duidelijke stem in het bestuur. Het kerkbestuur behartigde voornamelijk de materiële zaken. Wat
pastoraal beleid betreft, nam het een ondersteunende positie in.
Na het Tweede Vaticaans Concilie van 1962-1965
kregen leken binnen de parochie een grotere rol
toebedeeld. Voor de parochie IJsselstein duurde
de doorvoering hiervan echter nog vrij lang. Vanaf
1980 werd er gewerkt aan een nieuwe
beleidsnota waarvoor in 1977 een beleidsgroep in
het leven geroepen was. Er werd een nieuw
bestuur gevormd uit leden van het Kerkbestuur,
de Beleidsgroep en enkele parochianen.
Bestuurstaken werden dus voortaan ook door
leken uitgevoerd en binnen het nieuwe
kerkbestuur konden zij ook hierop invloed
uitoefenen. Zo werd er bijvoorbeeld een team van
pastores ingesteld, waarin voor het eerst een
pastoraal werker functioneerde. Daarnaast
Plattegrond van IJsselstein, door Jacob van Deventer, ca. 1560.
werden voor allerlei aspecten van het kerkenwerk
Linksboven, aan de IJssel, ligt Eiteren.
werkgroepen in het leven geroepen en werd er
een beleidsgroep ingesteld. De noodzaak van een
goede bestuursstructuur werd hierdoor des te groter.
De parochiestructuur moest helder en eenvoudig zijn en zou voortaan bestaan uit:
1- een parochiebestuur, waarin de taken van het kerkbestuur, beleidsgroepen, een deel van de beleidsvoering
en het pastoresteam gebundeld waren. Het bestond uit elf leden met elk een eigen verantwoordelijkheid zoals
voorzitter, secretaris, penningmeester, beheerszaken, liturgie, kerk & samenleving, sociale zaken, personele
zaken, pastoraat, catechese en pastor.
2
3

Idem, 1981 (nr. 17) p. 21-38.
Zie inv.nrs. 33-35.
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2- een parochievergadering, het orgaan waarin iedere parochiaan gelegenheid kreeg om mee te praten over
beleid en andere zaken. Twee keer per jaar werd door het parochie bestuur een algemene parochievergadering
belegd, waarin verantwoording werd afgelegd over het beleid. Hierbij was ook gelegenheid tot het houden van
een inleiding, discussie of gesprekken over een bepaald thema.
Tot aan de opheffing en fusie van de parochie in 2010 bleef dit de gebruikte bestuursstructuur.
Onze Lieve Vrouw van Eiteren
Eiteren was oorspronkelijk een dorp in het polderlandschap net ten noorden van de
stad IJsselstein. Hier stond al sinds de tiende eeuw de parochiekerk of kapel van
Maria ten Hemelopneming. In 1310 gingen de parochierechten over naar IJsselstein
en werd de Eiterse kerk ondergeschikt aan de pastoor van de St.-Nicolaaskerk. Van
het kerkje in Eiteren zijn tegenwoordig alleen nog wat fundamenten over. Het dorpje
is verdwenen. In de negentiende eeuw werd daar de burgerlijke begraafplaats van
IJsselstein aangelegd.4
Tegenwoordig ligt Eiteren midden in een nieuwbouwwijk van IJsselstein. De
gemetselde contouren van het kerkje zijn nog wel altijd zichtbaar. Het monument
maakt onderdeel uit van de processieroute die vroeger deze kapel als startpunt had.
Hier stond ooit het miraculeuze beeldje van Maria met kind op schoot opgesteld.
Daar omheen ontstond vermoedelijk aan het einde van de veertiende eeuw een
bedevaartcultus die tot op heden is blijven bestaan en die is omgeven door legendes.
Al vóór de Reformatie trok het beeldje vele pelgrims naar IJsselstein.
Gebedsverhoringen die aan de voorspraak van Maria van Eiteren werden
toegeschreven, bezorgde haar daarnaast de titel “hulp in nood”. De context en het
karakter van de verering is in de loop der eeuwen verschillende malen gewijzigd. Ook
na de Reformatie is het bedevaartsoord in Eiteren tot in de negentiende eeuw
bedevaartgangers blijven trekken. De legende van Onze Lieve Vrouw van Eiteren is
nog altijd springlevend en komt jaarlijks tot uiting in een processie, de “Ommedracht”
op of rond 24 juni. 5 Daarbij wordt het beeldje van de kerk naar zijn oorspronkelijke
vindplaats op Eiteren gedragen en weer terug.
Het beeldje van Onze
Lieve Vrouw van Eiteren
na de restauratie. In 1986
werd het kind gekroond
door de Aartsbisschop van
Utrecht.

Het beeldje, dat hoofdzakelijk vervaardigd is uit notenhout, is in 1936 na vele
omzwervingen in de Nicolaasbasiliek terechtgekomen. Vanaf dat jaar werd de
Ommedracht – zoals deze in de Middeleeuwen had bestaan – in ere hersteld. Ten
behoeve van het terughalen van het beeldje naar IJsselstein en de organisatie van de
processies werd in dat jaar het ‘Comité Onze Lieve Vrouw van Eiteren’ in het leven
geroepen. Het archief hiervan is als zelfstandig archief in deze inventaris beschreven.

Onderwijs
De geschiedenis van het rooms-katholiek lager onderwijs in IJsselstein vangt aan in 1868. In dat jaar
stimuleerden de Nederlandse bisschoppen met het ‘onderwijsmandement’ de stichting van scholen voor
katholiek lager onderwijs. In IJsselstein had dit direct zijn gevolg in de aankoop van twee panden in de
Kloosterstraat met als doel daar een school te stichten. Voor de uitvoering hiervan en op verzoek van pastoor
Van Leuffen, vestigden zich in 1876 vijf zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw uit Amersfoort in
IJsselstein. Hoewel met de schoolwet-Kappeyne de kwaliteit van onderwijs wel verbeterd werd, bracht dit nog
geen subsidie voor bijzonder onderwijs. Onder moeilijke financiële omstandigheden werd dan ook in 1876 door
de zusters de eerste rooms-katholieke lagere school in IJsselstein opgericht; een naai- en bewaarschool
(kleuterschool). Een jaar later werd officieel een ‘leerschool’, een lagere school voor meisjes opgericht die
begon met zestien leerlingen. Voor de armen was het onderwijs gratis, door beter bedeelden moest schoolgeld
betaald worden. De plaatselijke schoolcommissie oordeelde in 1878 positief over de kwaliteit van het
onderwijs aan deze school.

4

https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/378.
De legende en de handelingen om het beeldje terug te halen naar IJsselstein, zijn inmiddels veelvuldig
beschreven in diverse bronnen en documentatiemateriaal. Zie hiervoor onder meer de website van het RHC en
de inv.nrs. 338, 361 en 464.
5
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In 1905 telde de school 144
leerlingen,
waardoor
het
schoolgebouw te klein werd.
Uitbreiden was niet mogelijk dus
men besloot tot nieuwbouw op
dezelfde locatie voor zowel de
naai-, bewaar- en leerschool. Al
snel was ook dit gebouw weer te
klein en in 1919 vond een grote
verbouwing plaats. Maar eind
jaren
twintig
voldeed
de
bewaarschool niet meer aan de
eisen van de tijd en werd een
nieuw schoolgebouw aanbesteed
die de Theresiaschool zou gaan
heten. Ter gelegenheid van het
De Kloosterstraat met het tweede gebouw van rechts de rooms-katholieke
meisjesschool, later de St.-Agnesschool genoemd.

kloosterjubileum van een van de
zusters werd in 1932 een
gevelsteen “St. Agnesschool” in de
voorgevel van de lagere school gemetseld, maar of hier ook een officiële naamgeving gepaard mee ging, is niet
helemaal duidelijk. De naaischool was inmiddels ergens anders gehuisvest. 6
De in 1915 gestichte Sint-Nicolaasschool was de eerste katholieke lagere school voor jongens in IJsselstein.7
Deze was jarenlang gevestigd aan de Molenstraat.
Vanaf de oprichting van de lagere scholen en de bewaar- of kleuterschool vormde het kerkbestuur tevens het
schoolbestuur, maar vanaf 1958 kwamen de scholen onder de nieuwe “Stichting Rooms-Katholieke Onderwijs
IJsselstein” te vallen. Binnen de nieuwe stichting werd eerst pastoor Sanders en later pastoor Gerritsen tot
voorzitter benoemd. In 1967, 91 jaar na de oprichting, zetten de zusters definitief een punt achter het
verzorgen van onderwijs in IJsselstein. Het aantal zusters was sterk teruggelopen en de congregatie ging het
accent verleggen naar sociaal werk. In datzelfde jaar startte het nieuwe schoolhoofd en begonnen vier nieuwe
lekenleerkrachten aan de Agnesschool. Het bestuur kwam ook geheel in handen van leken en was geheel los
komen te staan van de kerk. In de jaren daarna werden drie nieuwe katholieke lagere scholen gesticht. In 1959
werd de Fatimaschool (officieel Onze Lieve Vrouw van Fatima) opgericht. Dit was de eerste school voor
‘gemengd’ onderwijs, dus voor zowel jongens als meisjes. Andere scholen die volgden waren de Paulusschool
en de Wegwijzer. De Agnesschool en de Nicolaasschool werden vanuit de binnenstad verplaatst naar een
nieuwe locatie in een van de nieuwbouwwijken.
Armenzorg
Het rooms-katholieke Armbestuur was van oudsher belast met de zorg voor armen in de parochie. Sinds 1967
werd de zorg voor minder bedeelden uitgevoerd door de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Zij wil parochianen
helpen die (tijdelijk) in financiële nood verkeren. Indien mogelijk door middel van concrete financiële hulp, of
door op zoek te gaan naar een andere oplossing. Hoewel de leden van het PCI bestuur door de bisschop
moeten worden benoemd en de PCI een onafhankelijke status heeft, werkt zij min of meer als ‘gewone ‘
parochiële werkgroep.
De PCI maakt deel uit van de Parochiële Diakonie, een platform waar elke twee maanden overlegd werd met
afgevaardigden uit verschillende parochiële werkgroepen zoals het pastoresteam, parochiebestuur MOV, en
wijkcontactpersonen.
Archief en inventarisatie
Het parochiearchief zoals dat in de jaren 2019 en 2020 in twee etappes aan het RHC overgedragen is, is in deze
inventaris integraal opnieuw beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van een reeds bestaande lijst die door de
archiefmedewerker van de parochie Wil Verhoeven was opgesteld en bijgehouden tot oktober 2020. Opvallend
was de gedetailleerde beschrijving van archiefstukken en de uitsplitsing in onderwerpen. Dit archiefschema,
dat door middel van codes was geordend, was tevens voorzien van een inhoudsopgave en een duidelijke

6
7

Historische Kring IJsselstein, 2005 (nr. 111) en 2006 (nr. 116).
Schaik, T.H.M. van, Katholiek rond de basiliek. Kerk, arbeid en onderwijs in IJsselstein 1887-1987.
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verantwoording en uitleg hoe de codes gebruikt dienden te worden. Reeds eerder, in 1987, was ook al een
inventaris opgemaakt. Deze diende weer als basis van het bovengenoemde archiefschema van Verhoeven.
Voordat het archief naar het RHC overgebracht werd, was het in hoofdzaak opgeborgen in ladekasten met
hangmappen, waarin de omslagen zaten. Voor stukken van groter formaat werd een eikenhouten kast
gebruikt.
Vrijwel al het papieren archiefmateriaal tot circa 2010 is bij het RHC in bewaring gegeven. Uitzonderingen
hierop zijn het beeldmateriaal en digitale gegevens. Ook dossiers over pachters, over de begraafplaats aan de
Groene Dijk en de Knipselkrant zijn in IJsselstein gebleven.
In 2011 waren reeds drie registers van doop-, huwelijks- en overlijdensinschrijvingen en een register van
parochianen door Het Utrechts Archief aan het RHC overgedragen. Ook deze zijn nu terug te vinden in de
hierna volgende vernieuwde inventaris.
Hoewel bij de herinventarisatie van het code-archiefschema dankbaar gebruik is gemaakt, is toch gekozen voor
een geheel andere indeling. Dit heeft te maken met de verschillende tijdvakken die het archief beslaat en de
bestuursstructuur die de parochie hierbinnen had: de periode vóór ca. 1800, tussen ca. 1800-1960 en daarna
de periode tot aan de opheffing van de zelfstandige parochie in 2010: periodes waarin fundamentele
veranderingen plaatsvonden in hoe de parochie bestuurd en beheerd werd en het ontstaan van nieuwe
bestuursorganen. Voor 1795 is de katholieke parochie namelijk geen rechtspersoon. Hierdoor werden
constructies gevonden om het eigendom van kerkgebouw en andere goederen te regelen, soms door de
pastoor, of door middel van zogenaamde ‘stromannen’. Na 1795 keerde de vrijheid van openbare eredienst
terug en raakte het gebruik van dergelijke constructies buiten gebruik. Er ontstond over het algemene meer
uniformiteit in de organisatie, in ieder geval vanaf 1853 toen de rooms-katholieke hiërarchie in ere hersteld
werd en er kerkbesturen ontstonden, met vastgelegde taken. De pastoor werd voorzitter van het kerkbestuur
behartigde de zielzorg, het kerkbestuur beheert de goederen, inclusief de gebouwen. Dat bleef zo tot in 1960,
toen de actieve deelname van leken (parochianen) groter werd als het ging om zielzorg en participatie in
bestuursorganen.
In “Schema voor archieven van RK parochies vanaf ca. 1800” uit 19838 wordt de moeilijkheid van de ordening
van een archief zoals het parochiearchief IJsselstein uitgelegd en verantwoord, maar het voorbeeldschema
hierin bleek niet overzichtelijk genoeg om alle stukken in het parochiearchief onder te brengen. De moeilijkheid
kwam vooral naar voren bij het ordenen naar taak of functie. Zolang taken bij één en hetzelfde onderdeel
berustten, waren er geen problemen, maar wel wanneer taken in de loop van de tijd van het ene naar het
andere onderdeel verhuisd zijn, zoals armenzorg, onderwijs of financiën. Aanvankelijk beheerde het
kerkbestuur ook het fonds voor de armenzorg. Later werd daarvoor een aparte armbestuur opgericht,
eveneens onder voorzitterschap van de pastoor. Ook trad het kerkbestuur op als bestuur van parochiële
scholen. Zoals gezegd werden deze scholen vanaf 1958 ondergebracht in een aparte stichting met een eigen
bestuur en dus een zelfstandig archief. Ook de broederschappen en congregaties hadden een eigen bestuur en
zijn daarom opgenomen als apart archief bij deze inventaris.
Voor de ordening van het archief is uiteindelijk de indeling gebruikt volgens de Regelingen Archiefbeheer van
het Bisdom Rotterdam zoals die vastgesteld zijn in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw. Toen werd
door de archivaris van het bisdom, dhr. P.D. Hoffman, een zo eenvoudig mogelijke archiefcode ontwikkeld, die
voor elke parochie bruikbaar zou moeten zijn. Voordeel voor de toepasbaarheid op het IJsselsteinse
parochiearchief was dat het archief als één ongedeeld archief beschreven kon worden, waarin zowel de
stukken van de pastoor als het kerkbestuur c.q. parochiebestuur en parochievergadering konden worden
opgeborgen. De stukken kunnen hierin, hetzij afzonderlijk, hetzij gevormd tot dossiers, volgens de
onderwerpen waarop zij betrekking hebben in het archief, worden opgeborgen. De archiefcode biedt de
mogelijkheid een zo groot mogelijk aantal onderwerpen van het parochiële bestuur bij elkaar te zetten in een
logisch verband. De basisstructuur bestaat uit de volgende drie rubrieken: 1) Parochiële organisatie en bestuur
2) Personeel in dienst van de parochie en 3) Taakuitoefening. Door deze hoofdrubrieken uit te splitsen in
onderwerpen, konden vrijwel alle stukken ondergebracht worden. Aansluitend daaraan zijn nog de
afzonderlijke archieven van het armbestuur, congregaties en andere verenigingen en stichtingen opgenomen.
Als gedeponeerde archieven zijn opgenomen het archief van pastoor W.H. de Grijs in de functie van voorzitter
van de Interdiocesane Jeugdcommissie en secretaris van het Centraal Comité van de patronaten. Ook van de
periode dat hij geestelijk adviseur van de plaatselijke afdeling van de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond
was, is archief bewaard gebleven.
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VI

Inleiding

De materiële staat van het archief is goed tot zeer goed. Het archief oogt vrijwel compleet tot aan de opheffing,
vooral vanaf de periode na 1855. Sommige dossiers, zoals notulen, kerkbladen en documentatiemateriaal van
verenigingen en het Comité van Onze Lieve Vrouw van Eiteren lopen zelfs door tot 2018. De totale omvang is
nu 11,725 strekkende meter.
Naamlijst van pastoors
Tot in de jaren na de Reformatie toen de Rooms-katholieke kerk in schuilkerken bij elkaar kwam, was er voor
parochies geen eigen pastoor. In het geval van IJsselstein was het meestal zo dat er wél een rondreizend
pastoor was die in Utrecht woonde en eens per maand in IJsselstein kwam. Hij bediende dan ook de
omliggende parochies zoals Oudewater of Montfoort. De eerste pastoor die ook echt in IJsselstein woonde en
werkte was Cornelis van der Hout, die ook Jutphaas bediende.
1634-1658
1658-1673
1673-1696
1696-1710
1710-1712
1712-1770
1770-1805
1805-1817
1817-1822
1822-1835
1835-1848
1848-1855
1855-1861
1861-1869
1869-1874
1874-1897
1897-1907
1906-1924
1924-1927
1927-1933
1933-1945
1945-1963
1963-1976

Cornelius van der Hout
Wilhelmus van Cruijsbergen
Adrianus ter Lauw
Joannes Henricus Rhombius
Wilhelmus Bouwman
Johannes Bongaerts
Johannes Govers
Cornelis Joannes Voorn
Henricus Wilhelmus Jansen
Victor Rademaker
Nicolaas Arnoldus Bor
Joannes Ignatius Lakerveldt
Petrus van Antwerpen
Adrianus van Antwerpen
Nicolaas Joannes Konings
Johannes Wilhelmus van Leuffen
Joannes Henricus van der Vete
Cornelis Brom
Henricus Johannes Holtslag
Joannes Petrus Gerardus van Rooijen
Wilhelmus Hendrikus de Grijs (werd in 1936 tot Deken van het Dekenaat Montfoort
benoemd)
Leo Herman Bernhard Sanders
Wilhelmus Hendrikus Christiaan Marie Gerritsen

INVENTARIS
Parochië le organisatie en bestuur
1. Parochieel bestuur, parochiële organen
1.1. Pastoor
1.

2.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de pastoor,
1963-1975.

1 omslag

Stukken betreffende het gezamenlijk met de parochie Nieuwegein aanstellen van een pastor,
1998-2000.
1 omslag

1.2. Kerkbestuur en parochiebestuur
3-7.

Notulen van vergadering van het kerkbestuur,
1855-1980.
3.
4.
5.
6.
7.

8-17.

2 delen, 2 pakken en 1 omslag

1855-1932 (feb.); met voorin een reglement op de verpachting van zitplaatsen; 1 deel
1932 (mrt.)-1968 (mei);
1 deel
1968-1970;
1 omslag
1971-1977;
1 pak
1977 (mrt.)-1980.
1 pak

Notulen van vergaderingen van het parochiebestuur,
1980-1999.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

10 pakken

1980-1981;
1982-1983;
1984-1985;
1986-1987;
1988-1989;
1990-1991;
1992-1993;
1994-1995;
1996-1997;
1998-1999.

18.

Notulen van gezamenlijke vergaderingen van het kerkbestuur met het armbestuur, met los
inliggend een huishoudelijk reglement tot uitvoering van art. 14 van het algemeen reglement
voor het R.K. Parochiaal Armbestuur,
1862-1905.
1 deel

19.

Reglement op en stukken betreffende de benoeming van kerkmeesters,
1855-1926.

1 omslag

20.

Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van leden van het kerkbestuur,
1942-1994.
1 omslag

21.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van het kerkbestuur,
1959-1993.

22.

Akten van volmacht verleend aan de vice-voorzitter van het parochiebestuur,
1988-1989 en 2000.

1 pak

1 omslag
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1.3. Commissies of werkgroepen
1.3.1. Werkgroep Beleidsplan
23.

Jaarprogramma’s en stukken betreffende de samenstelling van een beleidsplan door de
daarvoor in het leven geroepen werkgroep,
1977-1984.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr. 458.

24.

Notulen van de werkgroep Beleidsplan of Beleidsgroep,
1977-1980.

1 pak

25.

Beleidsplan 1988, 1992 en 1995, met, vanaf 1993 notulen van de werkgroep Beleidsplan, en
stukken betreffende de vaststelling en evaluatie door deze werkgroep,
1988-1995 en [ca. 2000].
1 pak

26.

Stukken betreffende de vorming van de werkgroep Beleidsplan,
1993.

27.

1 omslag

Stukken betreffende (tussentijdse) rapportages en informatievoorziening richting het
parochiebestuur en parochianen,
1993-1994.
1 omslag
1.3.2. Overige werkgroepen

28.

Verslagen van contactavonden en gezamenlijke vergaderingen met parochianen en leden van
alle werkgroepen,
1966-1984.
1 omslag

29.

Stukken betreffende de organisatie en evaluatie van medewerkersavonden,
1978-2000.

1 omslag

Notulen van het Structureel overleg Comité Onze Lieve Vrouw van Eiteren,
1986-1988.

1 omslag

30.

31.

Rapport ‘Vrijwilligerszorg in de parochie, een probleemanalyse en aanbevelingen rondom het
persoonlijk welbevinden van vrijwilligers’, opgesteld door de Projectgroep Vrijwilligerszorg,
1999.
1 katern

2. Oprichting, verandering, opheffing
2.1. Oprichting en opheffing
32.

Akte van oprichting van de parochie, met grensbeschrijving, 1855, met besluit tot verbetering
van de grensscheiding,
1933.
2 stukken

2.2. Verandering en (re)organisatie
33.

Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen, 1854 en 1967, met huishoudelijk
reglement en nadere bepalingen 1898 en 1923, gedrukt,
1933 en 1967.
2 katernen

34.

Algemeen Reglement voor parochiebesturen, 1988, met stukken betreffende de invoering en
inwerkingtreding,
1987-1988.
1 omslag

35.

Stukken betreffende de invoering van een nieuwe bestuursstructuur en de evaluatie van de
inwerkperiode hiervan, met de structuur- en beleidsnota’s ”Omwille van de Toekomst”,
1980, en “Op weg na 1985…”, deel I, II en III,

Parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein

1979-1988.
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1 pak

2.3. Voorrechten, kenmerken
36.

Stukken betreffende de verheffing van de kerk tot Basiliek, met basiliekwapen,
1972-1974.

1 omslag

2.4. Bevolkingssamenstelling
37.

--.

Registers en staten van opgave van parochiestatistieken,
1931-2005.

1 pak

Stukken betreffende het pastoraat in de nieuwbouwwijk Zenderpark door de Oecumenische
Werkgroep Zenderpark, waarvoor een sociografische verkenning van de burgerlijke gemeente
en parochie IJsselstein uit 1993 als uitgangspunt gold,
1995-2000.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 314.

3. Betrekkingen tot andere instellingen en organen
3.1. Betrekkingen tot plaatselijke rooms-katholieke verenigingen en
stichtingen
38.

39.

Stukken betreffende de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph,
1932-1946.
Ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken bij en van het kerkbestuur
betreffende het Comité Onze Lieve Vrouw van Eiteren,
1936-1991.

1 omslag

1 pak

40.

Stukken betreffende de oprichting en exploitatie van de Gemeenschappelijke Openbare
Bibliotheek “Het Goede Boek”, oorspronkelijk door de plaatselijke Katholieke
Arbeiders Jeugd,
[ca. 1948] en 1962-1978.
1 omslag

41.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het kerkbestuur betreffende de
oprichting van een stichting voor R.K. Bejaardenzorg, met statuten,
1958-1959.
1 omslag

42.

Correspondentie met diverse verenigingen waarbij het kerkbestuur betrokken was,
1958-1984.
1 omslag
- Katholieke Stichting Jeugd en Gezin, 1958-1960;
- K.A.J., 1960;
- Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), 1978-1984;
- Wit-Gele Kruis, 1958 en 1975;
- Patronaat St. Jacob, 1922;
- De Jonge Werkman, [ca. 1940].

43.

Correspondentie met de Stichting Katholieke Bejaardenzorg, vanaf 1994 de Stichting
Samenwerkende Zorgcentra West-Utrecht Zuid, vanaf 1-12-1996 Stichting Ouderenzorg
Lopik-IJsselstein (SOLIJ),
1960-2003.
1 omslag

44.

Correspondentie met de R.K. Harmonie Amicitia,
1964-1999.

45.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van Kerkepad ’81, door en in samenwerking met de NCRV,

4

Inventaris van het archief van de

met gastenboeken,
1981.
N.B. Zie ook de documentatie.
46.

1 omslag

Verslagen en vergaderstukken van de projectgroep die zich bezighield met het
mediapastoraat en de contacten met de RKK/KRO,
1992 en 2007-2009.

1 omslag

3.2. Betrekkingen tot het Aartsbisdom
47.

Correspondentie met het Aartsbisdom Utrecht,
1859-2000.

1 omslag

3.3. Betrekkingen tot het Dekenaat
48.

Staten van afdrachten in het kader van de jaarlijkse Congregatio Pastorum, de vergoeding aan
de dekens in het Dekenaat Montfoort,
1949-1963.

49-50.

Notulen van vergaderingen van het Dekenaal Overleg,
1981-1990.
49.
50.

51.

52.

1 pak en 1 omslag

1981-1986;
1987-1990.

Verslagen en rapportages van de Dekenale Stuurgroep Montfoort, later de
Ondersteuningsgroep Dekenaat,
1982 en 1986-1992.

1 pak
1 omslag

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting en het te voeren beleid van het Dekenaat UtrechtOudenrijn, met verslagen van ledenvergaderingen,
1993-2001.

1 pak

3.4. Betrekkingen tot andere parochies
53.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij het Beraad Inzake Parochiële Aangelegenheden
(BIPA),
1988.
1 omslag
N.B. Dit was een overlegorgaan voor bestuurders van parochies, in het leven geroepen i.v.m.
de inwerkingtreding van een nieuw reglement voor parochiebesturen.

3.5. Betrekkingen tot andere kerkgenootschappen
54-56.

Stukken betreffende oprichting van en participatie in de Raad van Kerken IJsselstein, tot 1986
een interkerkelijke gespreksgroep,
1979-2000.
3 pakken
54.
55.
56.

1979-1987;
1988-1993;
1994-2000.

57.

Stukken betreffende de participatie in de Werkgroep Conciliair Proces, ingesteld door de
Plaatselijke Raad van Kerken IJsselstein,
1989-1991.
1 omslag

58.

Stukken betreffende de Interkerkelijke Commissie Vorming en Toerusting (ICTV),
1993-1999.

3.6. Betrekkingen tot de gemeente
59.

Correspondentie met de gemeente IJsselstein,

1 omslag

Parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein

1940, 1942 en 1973-2000.
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1 omslag

4. Juridische en economische positie
4.1. Functionering van het orgaan, beheershandelingen
4.1.1. Eigendom en bezit
4.1.1.1. Verkrijging en verlies
4.1.1.1.1. Gebouwen
60.

Akten van aankoop van woningen aan de noordzijde van de Kloosterstraat, 1919 en 1928,
met retroakten,
1844-1900.
1 omslag

61.

Akten van aankoop van vier woonhuizen aan de Kloosterstraat,
1867 en 1880, 1818-1875.

1 omslag

62.

Akte van aankoop van een woonhuis, genaamd ‘De Klok’, met tuin aan het Bravestraatje (Sint
Nicolaasstraat), 1883, met retroakten 1862 en 1873, en akte van ruiling met de gemeente
IJsselstein van deze percelen,
1885.
1 omslag

63.

Akte van testament van A.G. Peters-Groeneveld, waarbij ze haar woning aan de
Utrechtsestraat aan de parochie nalaat, extract,
1892.

1 katern

--.

Staten van onroerende goederen en ingekomen en minuten van verzonden stukken
betreffende verpachting, machtiging tot aan- of verkoop en belastingaanslagen,
1902-1990.
N.B. Zie inv.nr 78.

64.

Stukken betreffende het legaat aan de parochie door G. van Rooijen-van Wijk van een
woonhuis aan de Sint Nicolaasstraat 11, 1911, en de verkoop ervan, 1965, met
retroakte,
1909.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 112 en 151.

65.

Stukken betreffende de aankoop, 1928, en verkoop van een woonhuis aan de St.
Nicolaasstraat 13, 1992-1993, met retroakte,
1909.

1 omslag

Akte van aankoop van een werkplaats aan de Kloosterstraat,
1918.

1 katern

66.

67.

Stukken betreffende de verhuur en verkoop van het Patronaatsgebouw aan Achtersloot 1,
kad. B.256,
1922-1961.
1 omslag

68.

Bouwvergunning voor de bouw van een fietsen- en kolenbergplaats aan de Schapenstraat,
met tekening en bijlagen,
1928.
4 stukken

69.

Stukken betreffende de aanvaarding van een woning aan de Voorstraat 28 uit de
nalatenschap van R. van Zoelen en de verkoop ervan,
1947-1962.

1 omslag
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70.

Akte van machtiging van de Aartsbisschop tot aanvaarding van de woonhuizen
Benschopperstraat 16 en 18 uit de nalatenschap van J.W. van der Voorn, 1953, met
retroakte,
1949.
4 stukken
Zie ook inv.nrs. 403 en 406.

71.

Stukken betreffende de exploitatie, het onderhoud en de verkoop van de panden
Kloosterstraat 5 en 7,
1958-1985.

1 pak

72.

Stukken betreffende de verkoop van het gebouw Concordia, later Fulcotheater, aan de
Hofstraat 10, met de bijbehorende conciërgewoning aan de Hofstraat 12 en het K.J.V.-huis op
de hoek met Kronenburgplantsoen 10,
1973-1975.
1 omslag

73.

Stukken betreffende de verkoop van en vergunning tot het dempen van een scheidingssloot
tussen de begraafplaats en het eigendom van de firma Baars en Van Soest aan de Groene
Dijk,
1988-1995.
1 omslag

74.

Stukken betreffende de bouw van zes appartementen aan de St. Nicolaasstraat 8 en 10 en de
eigendomsrechten voor de parochie na juridische scheiding van deze appartementen,
1992-1993.
1 pak

75.

Stukken betreffende de verkoop van het appartement aan de St. Nicolaasstraat 10,
1994-1997.
1 omslag
4.1.1.1.2. Grond en landerijen

76.

Akte van ruiling met J.G. van Lexmond van een perceel grond aan de Havenstraat naast de
kerk tegen het daarnaast gelegen, 1859, met retroakte,
1856.
2 stukken

77.

Proces-verbaal van veiling en toewijzing waarbij het kerkbestuur, een perceel grond aan de
Groene Dijk in de polder Broek en Lagenbiezen koopt van Cornelia Tersteeg-de Vreede en Jan
Tersteeg ten behoeve van de aanleg van de begraafplaats,
1864.
1 katern

78.

Staten van onroerende goederen, en ingekomen en minuten van verzonden stukken
betreffende verpachting, machtiging tot aan- of verkoop en belastingaanslagen,
1902-1990.
1 omslag

79.

Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente IJsselstein van een perceel grond aan de
Achtersloot, 1946 en 1956, met retroakte,
1905.
1 omslag

80.

Stukken betreffende de aankoop van een strook grond en een gedeelte van de walmuur aan
de Molenstraat,
1913-1914.
3 stukken

81.

Akten van machtiging door de Aartsbisschop tot aankoop respectievelijk verkoop aan de R.K.
Vereniging voor Ziekenverpleging van het terrein te Eiteren genaamd ‘De Hofkamp’ aan de
R.K. Vereniging voor Ziekenverpleging,
1921 en 1924.
2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr. 431.

82.

Stukken betreffende de verkoop van uit de nalatenschap van A. van Eijk-Okhuijzen verkregen
percelen land aan de Hogedijk aan de N.V. Bouwmaatschappij Het Wapen van Amsterdam,
1926, 1936, 1948 en 1961-1963.
1 omslag
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83.

Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente IJsselstein van een perceel grond aan de
Walkade,
1956-1958.
1 omslag

84.

Stukken betreffende de verkoop van verschillende percelen grond behorend bij Achtersloot
93, aan J. Smit jr. en J.G. Smit,
1958-1990.
1 omslag

85.

Stukken betreffende de ruiling met en verkoop aan St. Katholieke Bejaardenzorg IJsselstein
van percelen grond aan de Benschopperweg voor de uitbreiding van het zorgcentrum
Mariënstein,
1960-1963.
1 omslag

86.

Stukken betreffende de verkoop aan St. R.K. Onderwijs IJsselstein van een perceel grond aan
de Kloosterstraat voor de uitbreiding van de R.K. meisjesschool,
1962.
1 omslag

87.

Stukken betreffende de verkoop van het perceel Benschopperweg 4,
1962-1972.

1 omslag

88.

Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente IJsselstein van percelen weiland op de
hoek van de Groene Dijk en de Achtersloot, 1970-1971, met retroakten,
1963.
1 omslag

89-90.

Stukken betreffende het volkstuinencomplex tussen de Groene Dijk en de Benschopperstraat,
1974-1998.
2 pakken
89.
90.

Stukken betreffende de aankoop en verhuur en correspondentie met de huurders,
1974-1996;
Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente IJsselstein en Mariënstein,
1981-1998.

91.

Stukken betreffende de aankoop resp. verkoop van een perceel grond aan de Duitslandstraat
naast de Pauluskerk,
1974-1979 en 1995-2000.
1 omslag

92.

Stukken betreffende de verkoop aan de gemeente IJsselstein van twee percelen tuingrond
achter Havenstraat 57,
1977-1978.
1 omslag
4.1.1.1.3. Roerende goederen

93.

Reglementen op de verpachting van zitplaatsen,
[ca. 1930] en 1959.

2 stukken

94.

Akte van aankoop van de inventaris van het verenigingsgebouw van de R.K.
Werkliedenvereniging aan het Kronenburgplantsoen, om deze vervolgens weer aan de
verkopende partij in bruikleen af te staan, met machtiging van de Aartsbisschop,
1932.
1 katern en 1 stuk

95.

Stukken betreffende de aanschaf van liturgische gewaden,
1934 en 1960.

3 stukken

96.

Stukken betreffende de kerkelijke kunstobjecten, waaronder het beeldje van Maria met Kind
en kerkelijke gewaden, met bruikleenovereenkomsten met het Stadsmuseum,
1936-1999.
1 omslag

97.

Stukken betreffende de aanschaf van een zgn. ‘kerstgroep’ in houtsnijwerk, ten behoeve van
de jaarlijkse kerststal,
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1959.

1 omslag

98.

Stukken betreffende de kerktelefoon en de abonnementen van parochianen hierop,
1982-1986 en 2000.
1 omslag

99.

Stukken betreffende de brandwerende archiefkast,
1993 en 2005.

1 omslag

4.1.1.2. Zakelijke rechten
100.

Kwitantie van de gemeente IJsselstein over de afkoop door de parochie van het recht van
erfpacht op het achterste deel van de voormalige Schuttersdoelen,
1863.
1 stuk
4.1.1.3. Andere zakelijke rechten

101.

Stukken betreffende de schatting van het tiendrecht over eigendommen binnen de
gemeente IJsselstein waarover door het Kroondomein tienden werden geheven,
1911-1917.
1 omslag

102.

Stukken betreffende het recht van opstal t.b.v. de Stichting R.K. Onderwijs IJsselstein
voor het plaatsen van een lokaal voor de kleuterschool op het perceel naast de Pauluskerk,
aan de Duitslandstraat,
1975-1977.
1 omslag
4.1.1.3.1. Huur en pacht

103.

Akte van huur van een gebouw of loods aan de Utrechtseweg van de meubelfabriek Van
Rooijen,
1969.
1 stuk

104.

Akte van huur van het pand Kameraplein 28 van de IJsselsteinse Woningbouwvereniging,
1976.
1 stuk
4.1.1.3.2. Verhuur en verpachting

105.

Akte van verhuur aan Jac. Benschop van het woonhuis aan de Benschopperstraat 281,
1883.
1 stuk

106.

Akte van verhuur van een moestuin aan de Molenstraat aan J.B. van Woerden en E. van
der Neut met brief van laatstgenoemde waarin hij de huur opzegt,
1894 en 1913.
2 katernen en 1 stuk

--.

Staten van onroerende goederen, en ingekomen en minuten van verzonden stukken
betreffende verpachting, machtiging tot aan- of verkoop en belastingaanslagen,
1902-1990.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 78.

107.

Stukken betreffende de verpachting van percelen land aan de Hogedijk aan W. van Rooijen,
1934, 1940 en 1957-1963.
1 omslag

108.

Stukken betreffende de exploitatie en verhuur van het gebouw Concordia, later Fulcotheater,
met bijbehorende conciërgewoning aan de Hofstraat 10 en 12,
1943-1975.
1 omslag

109 .

Akte van verhuur van het huis met schuren, erven, boomgaard en weg aan Achtersloot 610,
1944.
1 stuk

110.

Stukken betreffende de verhuur van, het onderhoud aan en de vestiging van het recht van
erfdienstbaarheid voor het woonhuis St. Nicolaasstraat 13,
1947-1992.
1 omslag
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111.

Stukken betreffende de verhuur aan de gemeente IJsselstein en waardebepaling van een
gymnastiekterrein aan de Benschopperweg,
1955-1956.
1 omslag

112.

Stukken betreffende de verhuur van en onderhoud aan het woonhuis aan de St.
Nicolaasstraat 11,
1957-1965.
N.B. Zie ook inv.nrs. 64 en 151, de nalatenschap van G. van Rooijen-van Wijk.

113.

Stukken betreffende de verhuur van het pand aan het Kronenburgplantsoen 10,
1958-1975.

1 omslag

1 omslag

114.

Stukken betreffende de verpachting van percelen weiland op de hoek van de Achtersloot en
de Groenendijk, aan G. Th. de Bruijn,
1964-1970.
1 omslag

115.

Stukken betreffende de verhuur van het perceel grond aan de Duitslandstraat naast de
Pauluskerk, aan de gemeente IJsselstein,
1982-1990.
1 omslag

116.

Staten van verhuurde eigendommen en huuropbrengsten,
1983, 1991 en 1997.

1 omslag

Akte van verhuur van de bovenwoning aan de St. Nicolaasstraat 12,
2007.

1 katern

117.

4.1.1.4. Beheer van eigendommen
118-119.

Verslagen van vergaderingen van de Beheerscommissie,
1980-2000.
118.
119.

2 pakken

1980-1988;
1989-2000.
4.1.1.4.1. Belastingen en verzekeringen

120.

Correspondentie betreffende de taxatie en verzekering van verschillende kerkelijke roerende
goederen en gebouwen,
1882-1981.
1 pak

121.

Stukken betreffende het geschil met de gemeente IJsselstein inzake de aanslag van
onroerend-goedbelasting 1987 voor het pastorie aan de St. Nicolaasstraat 12,
1987-1990.
1 omslag
4.1.1.4.2. Staten van eigendommen, inventarissen en taxaties

122.

Inventarissen van roerende onroerende goederen van de kerk die onder de verzorging en het
beheer van de pastoor staan,
1867-1903 en [z.j.].
1 omslag

123.

Inventaris van roerende en onroerende goederen van de parochie, opgemaakt t.b.v. de
brandverzekering,
1909 en 1915.
2 katernen

124.

Inventarissen van roerende goederen in eigendom van het kerkbestuur en aanwezig in de
kerk en pastorie,
1977 en [z.j.].
1 omslag
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4.1.2. Financiën
125.

Rekeningschema’s voor de financiële administratie,
[ca. 1985] en 1997.

1 omslag

4.1.2.1. Begrotingen, balansen, rekeningen
126-130.

Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van het kerkbestuur,
1900-2006.
126.
127.
128.
129.
130.

131-132.

133-138.

1900-1935;
1936-1963;
1964-1989;
1990-1999;
2000-2006.

Begrotingen voor de afzonderlijke commissies en werkgroepen,
1983-1995.
131.
132.

2 pakken

1983-1989;
1990-1995.

Rekeningen en verantwoording en balansen van het kerkbestuur,
1860-2000 en 2002.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

5 pakken

6 pakken

1860-1938;
1939-1959;
1960-1973;
1974-1983;
1984-1989;
1990-2000 en 2002.

4.1.2.2. Financieel beheer
4.1.2.2.1. Boekhouding
139.

140.

141-142.

Facturen en kwitanties,
1846-1947.
‘Kassaboek’, kasboek van ontvangsten en uitgaven,
1866-1906.
Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de Kerkekas,
1919-1948.
141.
142.

143.

144.

145.

146.

147.

1 omslag

1 deel

2 delen

1919-1940;
1940-1948.

Registers van opgedragen misintenties,
1944-1961.

3 delen

Grootboek van ontvangsten en uitgaven,
1945-1955.

1 deel

Journaal van ontvangsten en uitgaven,
1951-1961.

1 deel

Kasboeken van ontvangsten en uitgaven,
1968-1976.
Journaal van uitgaven,
1971-1972.

2 delen

1 deel
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4.1.2.2.2. Fundaties, testamenten en fondsen
148.

Register van fundaties, vanaf 1925 samengesteld door de pastoor en bijgehouden tot 1961,
[1961].
1 deel

149.

Lijsten van fundatieverplichtingen,
1964-1984.

1 omslag

Stukken betreffende geldelijke legaten aan de kerk (met tijdelijke verplichtingen),
1822-2000.

3 pakken

150-152.

150 . - E. Kemp-Veelings, 1822;
- H. van Bolshuijsen, 1824;
- M. Willemse Kippersluis, 1827;
- L. Rietveld-van den Akker, 1830
- H. van Wolswijk-Kemp, 1831;
- H. van Bruggen, 1832;
- Ant. van Impelen en G. van Everdingen, 1841;
- Adr. van Kippersluis, 1847;
- J. van der Linden, 1862-1865;
- H. Veenbrink, 1865;
- G. van Dopperen-van Buursen, 1870;
- S. Kortland, 1870;
151.

- H. Vingerhoed en J.A. van Spanje, 1875, 1880 en 1978.
- C. J. Konings, 1875-1886.
- J.C. de Koning, 1887;
- T. de Roos-van Schaik met daarbij de testamenten van A.A. Groeneveld en A. Verheul,
1889, 1901, 1904;
- Th. van Leuffen, 1897;
- J.W. van Leuffen, 1897;
- E. van der Voorn, 1898, met retroakte 1895;
- Ant. van Kippersluis, 1899, 1910-1911 en 1919;
- G.J. Brouwers, 1905;
- W. Peek, 1907;
- J.H. van der Vegte, 1907;
- A. de Bie, 1909 en 1926;
- G. van Rooijen-van Wijk, 1910-1911;
N.B. Zie ook inv.nr. 64 en 112.
- L. Christiaanse, 1912;
- W. Bouhuijzen, 1912;
- A. van Schaik-Peek, 1913;
- P.A. Schinkel en M. Schinkel-Kok, 1916;
- J. Schwarz, 1916-1917, met retroakte 1914;
- E. de Jong-van Rossum, 1917;
- G.A. Groeneveldt, 1919-1921;

152.

- M. Brugman, 1922-1925;
- Th. Kortland, 1922 ;
- G. Mulder, 1925;
- M. van den Anker, 1925;
- Ad. van Vliet, 1926;
- Th. Schoonderwoerd, 1926;
- Wilh. Kromwijk-van Kippersluis, 1929;
- kinderen van Sijl, 1934;
- M.A. Veenbrink, 1935-1936;
- A. van Eijk-Okhuijzen, 1936;
- Corn. van Wijk, 1936;
- Wilh. J. Kronenburg-Daalderop, 1936-1937, 1942;
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- A. van Kippersluis, 1942-1943;
- J. van Sijl, 1942-1943;
- M. Blom, 1943;
- H. Uijttewael en echtgenote, 1944;
- W.H. de Grijs, 1945-1948;
- M.G. Pompe, 1949;
- P.H.Th. van den Berg, 1949;
- M.C. van den Bergh, 1949
- Joh. den Houdijker, 1952;
- G.C. Pompe, 1955;
- C.J. van Gameren-Venhoff, 1957;
- P.J. Kromwijk en J.M. Kromwijk-van Wijk, 1968;
- Joh. Overbeek, 1974-1980;
- J. Tukker, 1979-1980;
- M.G. de Wit en H.J. de Wit, 1980;
- C.W.G. Kemp en R.M.R. Kemp, 1984;
- Joh. Tukker, 1985-1986;
- Chr. J. van den Anker, 1985;
- F.H. van Vliet, 1985.
- G.A.A. van Eijk, 1987;
- W.M. Vergeer-Peelen, 1988-1990;
- H.M. Nieuwenhuijs, 1995;
- C.C. Goedemondt- van Stee, 1996-1997;
- G.C. Tersteeg, 1996-1997;
- P.W. Nieuwenhuizen, 1997;
- H.J. Mulder, 1998;
- H. van Rooijen, 2000;
153.

Stukken betreffende geldelijke legaten aan de kerk (zonder verplichtingen),
1860, 1865 en 1897-1977.
- A. Kortland, 1860;
- Nic. van Wijk en Cath. Blom, 1865;
- A.A. Groeneveld, 1897;
- A. Konings, 1920;
- Th. de Bruin, 1925;
- M. Knijff-Regtien, 1942.
- E. van Vliet- van der Quast, 1967;
- W.H. van Doorn-Kerkhof, 1977;

1 omslag

154.

Stukken betreffende de afwikkeling de nalatenschap van Heijltje van Kippersluis, echtgenote
van Gerrit de Bie, waarbij aan de parochie wordt gelegateerd een perceel land in de polder
Over Oudland, met de verplichting dat dit legaat nooit mag worden vervreemd,
1854-1964.
1 omslag

155.

Correspondentie met de Aartsbisschop over de financiële problemen van de parochie om aan
fundatieverplichtingen te kunnen voldoen,
1920-1944.
1 omslag
4.1.2.2.3. Aandelen en effecten

156.

157.

158.

Aandelen en coupons,
1885-1931.
Registers van gelden en verplichtingen in beheer bij de pastoor van IJsselstein,
[ca. 1933-1970].

1 omslag

2 delen

Lijst van rentegevende effecten en vorderingen van fundaties, van de Antonius en
Corneliusstichting en de R.K. jongensschool vanaf 1936, met aantekeningen omtrent de
aflossing,
[ca.1936-1955].
1 deel
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4.1.2.3. Geldleningen
159.

160.

Stukken betreffende het aangaan en aflossen van geldleningen bij instellingen of
particulieren,
1885-1985.

1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van geldleningen aan instellingen of particulieren,
1932-1971.
1 omslag
4.1.3. Archief en documentatie

161.

162.

163.

Oude archiefinventarissen, met aanvullingen,
1987-[ca. 2000].

1 pak

Stukken betreffende de automatisering van de (financiële) administratie en het
informatiebeheer,
1988-1998.

1 omslag

Verslagen van de commissie Informatiebeheer,
1998 en 2000.

1 omslag

4.1.4. Gebouwen voor de kerkelijke dienst en verwante taken
4.1.4.1. Kerkgebouwen, kapellen
164.

Stukken betreffende de oprichting van een kruiswegstatie in de kapel aan de Kloosterstraat
en het houden van gebedsmomenten,
1906-1916.
1 omslag

165.

Reconstructietekening van de schuilkerk te IJsselstein, gesloopt in 1888,
1956.

1 stuk

4.1.4.1.1. Nicolaaskerk
166-168.

Stukken betreffende de bouw van de Nicolaaskerk,
1884-1893 en 1910.
166.
167.
168.

1 pak en 2 omslagen

Voorbereiding en aanbesteding,
1884-1885.
Bouw en inwijding,
1885-1888.
Inrichting,
1885-1893 en 1910.

1 omslag
1 pak
1 omslag

169.

Bestek en voorwaarden voor de aanleg van een plantsoen op het terrein van de kerk, met
intekenbriefjes voor de aanbesteding,
1887.
1 omslag

170.

Stukken betreffende de afvoer van hemelwater en correspondentie betreffende de
erfafscheiding en plaatsing van schuttingen, bij de kerk,
1891, 1893 en 1972-1989.
1 omslag

171.

Ingekomen stukken betreffende (tijdelijke) veiligheidsmaatregelen in de kerk en toren,
1914-1915 en 1934.
1 omslag

172.

Stukken betreffende de restauratie van het altaar, de preekstoel, communiebank en beelden,
1923-1924, 1959-1962 en [ca. 1972].
1 omslag

173.

Stukken betreffende het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de kerk,
1923-1924, 1950-1958, 1967 en 1984-1990.

1 omslag
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Stukken betreffende de gebrandschilderde ramen in de kerk, met tekeningen,
1924-1978.

1 omslag

175.

Ontwerptekeningen voor de wand waarin het beeldje van Maria van Eiteren geplaatst wordt,
1972.
3 stukken

176.

Inspectierapporten van de Monumentenwacht Utrecht en, in het verlengde hiervan, stukken
betreffende de aanvraag en het verkrijgen van subsidie van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden,
1974-2000.
1 pak

177.

Stukken betreffende het gebruik van de kerk door derden,
1977-1990.

178.

Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan van de Nicolaasbasiliek,
1986-1987.

1 omslag

1 pak

RESTAURATIE 1968-1972
179.

Rapport van een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de restauratie van de
Kerk,
1964.
1 katern

180-186.

Stukken betreffende de financiering en de uitvoering van de restauratie van de
Nicolaasbasiliek,
1966-1976.
2 pakken en 5 omslagen
180.
181.
182.
183.
184.

185.
186.
187-191.

Correspondentie met de gemeente IJsselstein, 1967-1970;
1 omslag
Correspondentie met het ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
en de Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1966-1976;
1 omslag
Correspondentie met de provincie Utrecht, 1967-1976;
1 omslag
Verslagen van bouwvergaderingen, 1968-1972;
1 pak
(Tussentijdse) financiële afrekeningen, facturen en staten van betaling, alfabetisch
geordend op naam van de crediteur,
1968-197; 2 pakken
Tekeningen voor de restauratie en de aanleg van CV, met technische rapportages,
1968-1972;
1 pak
Stukken betreffende de heropening van de gerestaureerde kerk, 1972.
1 omslag

Weekrapporten van de restauratie van de kerk,
1968-1972.
187.
188.
189
190.
191.

5 pakken

1968-1969;
1970 (jan.-10 dec.);
1970 (17 dec.)-1971 (7 april);
1971 (juni)-1972 (22 jan.);
1972 (27 jan.-dec.).

ORGELS
192.

Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw orgel en het onderhoud ervan,
1907 en 1924.

1 omslag

193.

Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan en de restauratie in twee fasen van het
orgel,
1971-2001.
1 pak

194.

Stukken betreffende het gebruik van het orgel door derden,
1978-1985.

1 omslag

Parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein

195.

Stukken betreffende de aanschaf van een nieuw elektronisch orgel,
2000.
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1 omslag

VERWARMINGS- EN ANDERE INSTALLATIES
196.

Akte van aanbesteding voor het verwarmen van de kerk, 1886, en stukken betreffende de
aanleg van een nieuwe gasleiding ,
1911.
1 omslag

197.

Stukken betreffende de aanschaf en het aanbrengen van elektrische licht-, geluids-, bliksem
en beveiligingsinstallaties,
1921-1926, 1959-1985 en 1996-1999.
1 omslag

198-199.

Stukken betreffende onderhoud aan of vernieuwing van de centrale verwarmingsinstallatie,
met bestek- en installatietekeningen,
1949-1968 en 1996-2001.
2 pakken
198.
199.

200.

1949-1968;
1996-2001.

Stukken betreffende onderhoud aan en vernieuwingen van de CV-installaties in de beide
kerken en de pastorie,
1973-1986.
1 omslag
4.1.4.1.2. Pauluskerk
BOUW EN INWIJDING

201.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende de bouw van een tweede roomskatholieke kerk,
1960-1972.
1 pak

202-203.

Tekeningen voor de bouw en technische constructie,
1965-1968.

2 pakken

Bestek en voorwaarden, met staten van de kostenraming,
1968.

1 omslag

Weekrapporten van de aannemer en verslagen van bouwvergaderingen,
1968-1970.

1 omslag

Rapport inzake de beoordeling van offertes voor de aanleg van de CV-installatie,
1968.

1 katern

Facturen van de bouw en stukken betreffende de eindoplevering,
1968-1971.

1 omslag

Stukken betreffende de opening en inwijding,
1969.

1 omslag

204.

205.

206.

207.

208.

209.

Stukken betreffende de organisatie van een fancy-fair ten bate van de inrichting van de
Pauluskerk,
1969.
1 omslag
OVERIG

210.

Begroting en staten van de prijsopgaven voor de inrichting van de kerk,
1969.

1 omslag
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Stukken betreffende onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan de kerk,
1969-1994.

1 omslag

--.

Stukken betreffende onderhoud aan en vernieuwingen van de CV-installaties in de beide
kerken en de pastorie,
1973-1986.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 200.

212.

Stukken betreffende het gebruik van de kerk door derden,
1979-1987.

1 omslag

213.

Stukken betreffende de uitbreiding en verbouwing van de kerk en nevenruimten, met
bouwtekeningen,
1979-1985.
1 omslag

214.

Stukken betreffende de aanschaf van een elektronisch orgel voor de kerk,
1981-1983.

1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van een piano voor de kerk,
1988 en 1998.

1 omslag

Stukken betreffende de viering van het 25-jarig bestaan van de kerk,
1994.

1 omslag

215.

216.

4.1.4.2. Pastorie
217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

Stukken betreffende de verbouwing van de pastorie, met bouwtekeningen,
1935.

1 omslag

Stukken betreffende de aanleg van een CV-installatie in de pastorie,
1960.

1 omslag

Tekeningen voor de bouw van een nieuwe pastorie,
1962-1969.

1 pak

Rapport over de staat van onderhoud van de pastorie, concept, verzonden aan de
Aartsbisschop van Utrecht,
1963.

2 stukken

Correspondentie betreffende de bouw van een nieuwe pastorie,
1967-1973.

1 omslag

Bestek en voorwaarden en tekeningen voor de bouw van een pastorie,
1968-1969.

1 pak

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een pastorie aan de Sint Nicolaasstraat,
1969.

1 deel

--.

Stukken betreffende onderhoud aan en vernieuwingen van de CV-installaties in de beide
kerken en de pastorie,
1973-1986.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 200.

224.

Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden en het aanbrengen van veranderingen aan
de pastorie,
1977-1997.
1 omslag
4.1.4.3 Parochiecentrum

225.

Stukken betreffende de verbouwing van de pastorie tot parochiecentrum,
1998-2001.

1 omslag

Parochie van de H. Nicolaas te IJsselstein
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4.1.4.4. Overige eigendommen
226.

Stukken betreffende de oprichting, bouw en exploitatie van de R.K. meisjesschool
(Agnesschool) aan de Kloosterstraat,
1902-1962.

1 pak

227.

Stukken betreffende bouw en exploitatie van een R.K. jongensschool (St. Nicolaasschool) aan
de Molenstraat, met bouwtekeningen,
1910-1946.
1 omslag

228.

Stukken betreffende de bouw van een gymnastieklokaal bij de R.K. meisjesschool
(Agnesschool) en de verpachting van grond hier omheen gelegen,
1928-1957.

229.

1 omslag

Bestek en voorwaarden en tekeningen voor de verbouw van de R.K. meisjesschool
(Agnesschool) aan de Kloosterstraat,
1968-1969.

Personeel in dienst van de parochie
1. Algemeen
230.

Stukken betreffende het dienstverband van kosters en hulpkosters,
1906-1991.

1 omslag

231.

Stukken betreffende het dienstverband van parttime functionarissen, zoals de doodgraver,
klokkenluider en werkvrouw,
1916-1983.
1 omslag

232.

Stukken betreffende de benoeming, dienstverband en het ontslag van organisten en
dirigenten van het kerkkoor,
1944-1985.
1 omslag

233.

Stukken betreffende de benoeming, dienstverband en ontslag van onder meer pastores,
kapelaans, assistentiepaters en pastoraal werkers in de parochie, met documentatie,
1958-2005.
1 pak
N.B. Zie ook inv.nr. 239.

234.

Stukken betreffende de collectanten en de wijze van collecteren,
1958-1964.

1 omslag

235.

Stukken betreffende de toekenning van (pauselijke) onderscheidingen voor verschillende
functionarissen,
1970-2001.
1 omslag

236.

Stukken betreffende het dienstverband van de beheerder en schoonmaakster van het
parochiecentrum,
1987-2007.
1 omslag

237.

Correspondentie met Ch. Rijnders, koster en lid van de Overleggroep Liturgie,
2007-2010.

2. Personeelsdossiers
238.

Personeelsdossiers van organisten en dirigenten,

1 omslag
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1978-2006.
- organist en dirigent J. de Haas, 1978-1981;
- organist en dirigent P. van der Weide, 1981-1984;
- organist en dirigent P.L. van der Velde, 1982-1985;
- organist R.S.W.M. Verwer, 1983-2002;
- organist en dirigente C.P.M. Oostrom-van Gorp, 1986-2001;
- dirigente jeugdkoor en jongerenkoor A.C. Renes – van der Linden, 2000-2006;
- dirigent G.G.M de Valk, 2001-2002;
- dirigent T.S. de Vries, 2001-2002;
- dirigent J.C. Leeuwenhage, 2003-2004.
239.

1 pak

Personeelsdossiers van pastores en pastoraal werkers,
1976-2002.
- Piepers, B., 1976-1982;
- Lucassen, J., 1987-2000;
- Sarot-Erkens, L.M., 1987-1996;
- Vermeulen, F.J., 1992-2000;
- Putman, R.J., 1996-2002;
- T. Zwambag-van Schaik, 2000-2001;
- Dool, W.H. van den, 2001-2002;
N.B. Zie ook inv.nr. 233.

1 pak

Taakuitoefening
1. Administratie en registratie
240.

Stukken betreffende de (automatisering van de) kerkledenadministratie,
1987-1989 en [ca. 1999]-2001.

1 omslag

1.1. Doopsel, huwelijks- en overlijdensinschrijvingen
--.

Zie ook de inv.nrs. 610-617 en 619 in het Fonds doop,- trouw- en begraafboeken IJsselstein
1667-1811 (Y046).

241-245.

Registers van doopinschrijvingen,
1811-1944.
241.
242.
243.
244.
245.

246.

247-249.

250-271.

1811-1863;
1864-1911, met aantekeningen van vormsel, huwelijk, overlijden etc. en met een
supplement op de huwelijksinschrijvingen over 1912-1922 en 1946;
1912-1919, met aantekeningen van vormsel, huwelijk, overlijden etc.;
1920-1931, met aantekeningen van vormsel en huwelijk;
1932-1944, met aantekeningen van vormsel en huwelijk.

Register van huwelijks- en overlijdensinschrijvingen,
1770-1890.
Registers van huwelijksinschrijvingen,
1891-1947.
247.
248.
249.

5 delen

1 deel

3 delen

1891-1919;
1920-1947;
1950-1963.

Stukken betreffende het canoniek onderzoek naar de ‘status liber nupturientium’ en akten
van attestatie door de huwelijkspartners ten overstaan van de pastoor,
1942-1995.
21 pakken
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250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

273-274.

1942-1944;
1945-1947;
1948-1950;
1951-1953;
1954-1955;
1956-1958;
1959-1961;
1962-1963;
1964-1965;
1966-1967;
1968-1969;
1970-1971;
1972-1973;
1974-1975;
1976-1977;
1978-1980;
1981-1983;
1984-1986;
1987-1989;
1990-1992;
1993-1995;
2004.

Stukken betreffende het verlenen van dispensatie aan parochianen voor huwelijken,
echtscheiding en de doop van kinderen,
1869-1959 en 1967-2002.
Registers van overlijdensinschrijvingen,
1891-1950.
273.
274.
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1 pak

2 delen

1891-1919;
1920-1950.

1.2. Eerste Communie en vormsel
275.

276-277.

Register van confirmanten, kinderen toegelaten tot het vormsel,
1834-1906.
Registers van kinderen aangenomen tot de Eerste Communie,
1875-1999.
276.
277.

1 deel

2 delen

1875-1932;
1933-1999.

1.3. Kerkledenregistratie
278.

Register van parochianen, met gegevens over hun lidmaatschap en gezinssituatie, geordend
per straat en met een alfabetische index op achternaam,
[ca. 1811-1860].
1 deel

2. Eredienst
2.1. Liturgische vieringen
279-280.

Notulen en ingekomen stukken van het Liturgisch Overleg,
1969-2000.

2 pakken
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279.
280.
281.

1969-1985;
1985-2000.

Stukken betreffende de Liturgie Werkgroep, met documentatie (liturgieboekjes),
1976-1989.
N.B. Zie ook inv.nr. 291.

1 omslag

2.1.1. Vieringen op zon- en feestdagen
--.

Naamlijsten van gezalfden en overledenen, en dagboek van door de pastoor verrichte
handelingen en afgelezen bijzonderheden tijdens vieringen,
1940-1961.
1 omslag
N.B. Zie inv.nr. 285.

282.

Stukken betreffende de organisatie van de interkerkelijke kerstdienst, de ‘Kerst-Inn’,
1976-1991.
1 omslag
2.1.2. Gebeds-, woord- en communiediensten

283.

Stukken betreffende de werkgroep Woord(communie)vieringen,
1980-1988.

1 omslag

2.1.3. Vieringen van bijzondere levensmomenten / sacramenten
284.

Stukken betreffende de bediening van sacramenten, het houden van (bijzondere) missen en
het veertigurengebed,
1917-1958.
1 omslag

285.

Naamlijsten van gezalfden en overledenen, en dagboek van door de pastoor verrichte
handelingen en afgelezen bijzonderheden tijdens vieringen,
1940-1961.
1 omslag
2.1.3.1. Eerste communie en vormsel
2.1.3.2. Uitvaart

286.

Stukken betreffende de werkgroep Avondwake,
1985-1991.

1 omslag

2.1.4. Vieringen voor bepaalde groepen en leeftijden
287.

Stukken betreffende de Kinderwoorddienst en organisatie van crèchewerk tijdens de
vieringen,
1990-2000.
1 omslag

288.

Notulen van de werkgroep Gezinsviering, de werkgroep Kinderwoorddienst en de organisatie
van deze diensten,
1993-2001.
1 pak

2.2. Kerkelijke zang en muziek
289.

Correspondentie met het bestuur van het gemengd koor Cantate Domino,
1963-2016.
1 omslag
N.B. Cantate Domino was eerst alleen een dameskoor, dat in 1968 samengevoegd werd met
het herenkoor.

290.

Correspondentie met de het bestuur van het jongerenkoor,
1977-1994.

291.

Stukken betreffende de invulling van de liturgische vieringen door de Liedgroep,
1988-1996.
N.B. Zie ook inv.nr. 281.

1 omslag

1 omslag
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Stukken betreffende het jongerenkoor Focus,
1993 en 1996.
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1 omslag

2.3. Kerk- en altaarbenodigdheden
293.

294.

Ontwerptekening voor een monstrans,
1961.

1 omslag

Ontwerptekeningen voor een tintinnabulum en conopeum,
[ca. 1985].

1 omslag

3. Verkondiging
3.1. Catechese
295.

“Register voor aangifte van een huwelijk bij den pastoor”, door A.C.M. Schaepman, met
voorin losse instructies en aantekeningen,
1942-1949.
1 deel

296-298.

Stukken betreffende de werkgroep Communio voor gezinscatechese en de
voorbereiding op het doen van Communie, met documentatie,
1976-2000.
296.
297.
298.

299.

300.

301-302.

1976-1988;
1989-1994;
1995-2000.

Stukken betreffende de volwassenencatechese,
1988-1997.

1 omslag

Stappenplan en werkboek ter voorbereiding op het doen van Communie,
[ca. 1994].

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding van kinderen op het vormsel, met werkplan en
documentatie,
1982-1999.
2 pakken
301.
302.

303.

3 pakken

1982-1989;
1990-1999.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerngroep Vormselproject,
1999-2000.
1 omslag

3.2. Pastoraat en betrokkenheid met parochianen
304.

Stukken betreffende de werkgroep Nieuw-Ingekomenen en de organisatie van
kennismakingsavonden door deze werkgroep,
1976-1999.

1 omslag

305.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij en het verlenen van pastorale zorg in Huize
Marienstein,
1976-1996.
1 omslag
N.B. In 1997 met Isselwaerde en Bejaardencentrum de Schutse in Lopik opgegaan in Stichting
Ouderenzorg Lopik-IJsselstein (SOLIJ).

306.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij en het verlenen van pastorale zorg in verpleeghuis
Isselwaerde,
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1976-1999.
1 pak
N.B. In 1997 met Marienstein en Bejaardencentrum de Schutse in Lopik opgegaan in Stichting
Ouderenzorg Lopik-IJsselstein (SOLIJ).
307.

Rapport van de Pastorale Commissie betreffende de pastorale zorg in het interconfessioneel
ziekenhuis Isselwaerde,
1979.
1 omslag

308.

Stukken betreffende de werkgroep Groothuisbezoek,
1980-1982 en 1995-1997.

1 omslag

Correspondentie met parochianen over pastorale aangelegenheden,
1984-1993.

1 omslag

309.

310.

311.

312.

Verslagen van vergaderingen van de wijkpastoraatsgroep, vanaf 1988 de werkgroep
wijkkontaktpersonen,
1985-2000.

1 pak

Stukken betreffende de werkgroep Vorming en Toerusting,
1991-1995.

1 omslag

Notulen van het pastoresteam,
1992-1993.

1 omslag

313.

Stukken betreffende de deelname van parochianen aan de Pastorale School te Utrecht en de
cursus Voortgezette Kadervorming voor vrijwilligers,
1993-1998.
1 omslag

314.

Stukken betreffende het pastoraat in de nieuwbouwwijk Zenderpark door de Oecumenische
Werkgroep Zenderpark, waarvoor een sociografische verkenning van de burgerlijke gemeente
en parochie IJsselstein uit 1993 als uitgangspunt gold,
1995-2000.
1 omslag

315.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij en het verlenen van pastorale zorg voor de
Stichting Ouderenzorg Lopik-IJsselstein (SOLIJ),
1997-1999.
1 omslag

3.3. Katholieke opvoeding en onderwijs
3.3.1. Jeugd- en jongerenwerk
316.

Stukken betreffende het jongerenpastoraat en jongerenwerk,
1979-2001.

1 omslag

3.3.2 Relatie parochie en schoolbestuur
3.3.2.1. Bestuur van scholen algemeen
317.

Correspondentie met de stichting R.K. Onderwijs IJsselstein,
1959-1986.

1 omslag

318.

Stukken betreffende de overdracht van het bestuur van de school door het kerkbestuur aan
de Stichting R.K. Onderwijs IJsselstein,
1957-1958.
1 omslag

319.

Intentieverklaring van de besturen van de Stichting R.K. Onderwijs IJsselstein en de Stichting
Katholieke Scholen Lopik e.o. inzake de fusering tot een nieuwe Stichting R.K. Onderwijs
“Lopikerwaard” per 1-1-1999,
[ca 1998].
1 stuk
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3.3.2.2. Lager onderwijs
320.

Stukken betreffende oprichting van een bewaarschool, later de Heilige Theresia
kleuterschool,
1840, 1919, 1923-1924 en 1983.

1 omslag

321.

Staten van opgaven van uitbetaalde lonen aan het onderwijzend personeel en een voorlopige
balans voor het bestuur van de meisjesschool en de jongensschool,
1943-1947 en 1953.
1 omslag

322.

Stukken betreffende de overeenkomst tot het geven van godsdienstonderwijs op lagere
scholen en de vergoedingen daarvoor vanuit de gemeente IJsselstein,
1972-1986.
1 omslag

323.

Programma van de viering en kort overzicht van de 100-jarige geschiedenis van de zusters
van O.L. Vrouw van Amersfoort in IJsselstein en het lager onderwijs voor meisjes,
1976.
2 stukken

324.

Jubileumpublicatie t.g.v. het 70-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool,
1985.

1 katern

3.3.2.3. Voortgezet onderwijs
325.

Stukken betreffende de R.K. Landbouwschool, de Huishoudschool en, de Nijverheidsschool
voor Meisjes, later de R.K. school voor LBO,
1918, 1928, 1948, 1950, 1958, 1965, 1984 en 1988.
1 omslag

4. Diaconie
326.

Correspondentie met het bestuur van Stichting Hervormd Gasthuis Ewoud,
1953 en 1997-1999.

1 omslag

327.

Stukken betreffende de Stichting Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk Zuid-West
Utrecht,
1966-1978.
1 omslag
N.B. De pastoor was afgevaardigde in deze stichting.

328.

Stukken betreffende de participatie in de Stichting Gezinsvervangende Tehuizen ‘Zuid-West
Utrecht’ en de bouw van het gezinsvervangend tehuis ‘De Bongerd’,
1970-1972.
1 pak

329-330.

Notulen en correspondentie van de Beleidsgroep Parochiële Diaconie,
1977-2003.
329.
330.

2 pakken

1977-1999;
2000-2003.

N.B. De Parochiële Diakonie is de beleidsgroep t.a.v. diaconie. Het is een samenvoeging van de
PCI en Werkgroep Kerk en Samenleving, die op 10 oktober 1979 voor het eerst bijeen kwamen.
Op 25 mei 1987 bestaat er een Initiatiefgroep Oprichting van Beleids- en Coördinatiegroep
Kerk en Samenlevingswerk. Deze initiatiefgroep stuurt een brief naar groepen die met KeSa te
maken hebben. Op de vergadering van 9 februari 1988 van deze IOBC wordt besloten
voortaan te spreken van de beleidsgroep Parochiële Diakonie.
331.

332.

Stukken betreffende de parochiële diaconie,
1987-1999.
Stukken betreffende de oprichting van de werkgroep ‘Help ’n Handje’,

1 omslag
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1986 en [z.j.].

3 stukken

333.

Stukken betreffende en correspondentie met de Katholieke Bond voor Ouderen afd.
IJsselstein,
1991-2001.
1 omslag

334.

Huurakte van ruimte in het gebouw van de IJsselsteinse Stichting voor Welzijnswerk,
1993.

1 stuk

5. Missie, ontwikkelings- en vredeswerk
335.

336.

337.

Kasboek van ontvangsten en uitgaven t.b.v. missie-activiteiten,
1964-1984.
Stukken betreffende de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV),
1979-1992.

1 deel

1 omslag

Stukken betreffende de betrokkenheid van de werkgroep MOV bij de oprichting en exploitatie
van de Wereldwinkel IJsselstein,
1995-1999.
1 omslag

Archief van het comité Onze Lieve
Vrouw van Eiteren
338.

Correspondentie betreffende de teruggave van het beeldje van Onze Lieve Vrouwe van
Eiteren door de Zusters van het St. Andreasgesticht te Utrecht aan de parochie,
1908-1936.
1 omslag

339-355.

Notulen van vergaderingen en correspondentie,
1936-1990.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352
353.
354.
355.

17 pakken

1936-1956;
1957-1975;
1976-1986;
1987-1991;
1991-1992;
1993-1997;
1998-2004;
2005;
2006;
2007;
2008;
2009;
2010;
2011;
2012-2013;
2014-2016;
2017-2018.

356.

Programmaboekjes voor de viering van de Ommedracht en ontmoetingsdagen voor
ouderen en alleenstaanden,
[z.j.] en 1936-2007.
1 omslag

357.

‘Gulden Boek’, register van hen zich die stellen onder de bijzondere bescherming van Onze
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Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in Nood, als voortzetting van Onze Lieve Vrouwe-Broederschap,
1954-1961.
1 deel
358.

Plakboek met misintenties voor het Rozenkransgebed, met tevens achterin krantenknipsels,
1983-1986.
1 band

359.

Stukken betreffende de huur van de zolderruimte van het pand Benschopperstraat 39 voor de
opslag van kleding voor de Ommedracht,
1984-1989 en 2000.
1 omslag
N.B. Zie ook de correspondentie.

360.

Statuten van het comité, concept,
1988.

1 stuk

361.

Inventaris van archiefstukken 1989 en ‘Archiefverslag van het Comite O.L. Vrouw van Eiteren
van 1936 t/m 1991, tevens hierin opgenomen de briefwisseling welke voorafging aan de
teruggave van de beeltenis’, 1 origineel, 1 fotokopie,
[ca. 1991].
1 pak

362.

Stukken betreffende de uitgave van het boek ‘Eijteren bij IJsselstein’, door M. Vergouw en P.
Sikkema,
1992-1993.
1 omslag

363.

Stukken betreffende het plaatsen van een standbeeld van Maria van Eiteren op de plaats van
de voormalige kapel van Maria van Eiteren,
2000-2002.
1 omslag

364.

Draaiboek en taakomschrijvingen voor het comité en de bestuursleden,
[ca. 2003-2016].
N.B. Zie ook de correspondentie.

1 omslag

Archief van het armbestuur, vanaf 1967
de Parochië le Caritas Instelling (PCI)
1. Stukken van algemene aard
365-371.

Notulen,
1855-1990.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.

372.

1855-1899;
1900-1923 (aug.);
1923 (sep.)-1944;
1945-1962 (mrt.);
1962 (apr.)-1982 (juni);
1975-1983 met ingekomen en minuten van verzonden stukken;
1984-1990, met ingekomen en minuten van verzonden stukken.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken,
1910-1979 en 1993-1997.

5 delen en 2 pakken

1 pak
1 pak

1 omslag
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2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1. Oprichting en organisatie
373.

Ordonnantie op de armenzorg en het verstrekken van akten van indemniteit 1777, afschrift,
[z.j.].
1 katern

374.

Statuten (concept) en reglementen,
1855, 1856, 1964-1965 en 1991.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het aftreden van bestuursleden,
1888-1991.

1 omslag

375.

2.2. Bedeling en verzorging van armen
376.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende de verlening van onderstand,
1826-1833.
1 omslag

377-378.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van het armbestuur betreffende de
(financiële) zorg voor en verpleging van armen, weduwen en weeskinderen,
1942-1976.
2 pakken
377.
378.

1942-1951;
1952-1976.

379.

Statistiek van de armenzorg voor zover het Parochieel Armbestuur betreft, opgemaakt
t.b.v. het Centraal Bureau voor de Statistiek,
1955-1963.
1 omslag

380.

Akten van indemniteit,
1778-1838.
N.B. Zie de index op de website van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

1 omslag

2.3. Financiën
381.

382-384.

Rekening van ontvangsten en uitgaven van de rooms-katholieke armen,
1770-1771.
N.B. Het boekjaar liep van oktober tot september.
Rekeningen en verantwoording en balansen, met hiaten,
1890-1999.
382.
383.
384.

385-386.

387.

388.

3 pakken

1890-1943;
1945-1975;
1976-1998.

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, met hiaten,
1900-1957.
385.
386.

1 katern

1900-1944;
1945-1957.

Facturen en kwitanties van het armbestuur,
1918-1921.
Kasboek van ontvangsten en uitgaven,
1942-1956.

1 pak en 1 omslag
1 pak
1 omslag

1 omslag

1 deel
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2.4. Beheer van vermogen
389.

Inventaris van roerende en onroerende goederen van het armbestuur, met staten van de
opbrengsten van effecten,
[ca. 1910-1976].
2 delen
2.4.1. Eigendommen

390.

Akten van aankoop en transport van zes morgen land onder Lopikerkapel, van Gerrit Jansz. de
Lang, 1770, met retroakte,
1716.
1 omslag

391.

Stukken betreffende de verwerving, verhuur en verkoop van het huis Voorstraat 7,
1764-1778, 1806 en 1913-1970.

1 omslag

392.

Erfpachtbrief voor de armmeesters, van een halve morgen land onder IJsselstein, 1790, met
retroakte,
1780.
2 charters

393.

Proces-verbaal van veiling en toewijzing door de fam. Van de Laar en van Rhijn waarbij
de R.K. armen een huisje binnen de stad IJsselstein aan de zuidzijde van de stadswal
aankopen, extract,
1840.
1 katern

394.

Stukken betreffende het recht van erfpacht op een stuk grond in het waterschap IJsselveld,
genaamd ‘de Killen’, afkomstig uit de nalatenschap van Arie van Schaik,
1897, 1922 en 1946-1947.
1 omslag

395.

Beschikking van de Aartsbisschop, aangebracht op een verzoekschrift van het armbestuur,
waarbij machtiging wordt verkregen voor de verkoop van een perceel land aan de IJsseldijk,
1913
1 stuk

396.

Stukken betreffende de verzekering, verhuur en verkoop van de woningen Kerkstraat 13-15,
1915-1963.
1 omslag

397.

Stukken betreffende de aanvaarding, bewoning en uiteindelijke verkoop van een huis, erf en
tuin aan de Utrechtsestraat 35-37, uit de nalatenschap van G.A. Groeneveld,
1920-1972.
1 omslag

398.

Verzoekschrift aan de Aartsbisschop tot een machtiging voor de verkoop van een huis met erf
aan de Benschopperstraat,
1921.
1 stuk

399.

Stukken betreffende de aankoop, verhuur en verkoop van het huis aan de Schapenstraat 10,
1929-1973, met retroakte,
1921.
1 omslag

400.

Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring en ontruiming van de woningen
Doelenstraat 1-2,
1948-1955.

1 omslag

401

Stukken betreffende de verhuur en verpachting van percelen land te Lopikerkapel, , en van
percelen land te IJsselstein nabij de Achtersloot,
1950-1981.
1 omslag

402

Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring en ontruiming van de woningen aan het
Kronenburgplantsoen 22-24,
1951-1955.
1 omslag
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403.

Stukken betreffende de aanvaarding van een perceel bouwland op Eiteren te IJsselstein uit
de nalatenschap van J.W. van der Voorn betreffende de verkoop ervan aan de gemeente
IJsselstein,
1953-1956.
1 omslag
N.B. Zie ook inv.nrs. 70 en 406.

404.

Stukken betreffende de verhuur en verkoop van woningen met grond aan de Achtersloot 39
en 41,
1953-1958.
1 omslag

405.

Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht van opstal met de Staat, voor een
perceel weg aan de Lopikerweg-Oost te Lopikerkapel,
1992-1996.
1 omslag
2.4.2. Legaten, schenkingen en fundaties

406.

Stukken betreffende de schenking van geldlegaten aan de armen,
1794-1967.
- Corn. van Rossum en E. van Leunen, 1794;
- Joh. Stevens, wed. Jan Swinth, 1825-1829, 1855;
- C. van Wolswijk en H. Kemp, 1829-1832;
- Joh. de Houdijker, 1852;
- G. van Engen-Diekel, 1856, met retroakte 1824;
- G.F. van Derfelde van Hinderstein, 1857;
- O. Brouwers, 1865, 1882;
- G. van Dopperen-van Buuren, 1869;
- K. Baars, 1869, 1870;
- G. van Rijn, 1872;
- M.A. Capel-Brouwers, 1885;
- G. Groeneveld, 1919-1920, met retroakten 1810-1876;
- M. Brugman, 1923;
- W. Kromwijk-van Kippersluis, 1929;
- G.J. van den Bergh, 1929;
- M.A. Veenbrink, 1935;
- C. van Wijk, 1936;
- J.D. van den Bergh en A.H. van den Bergh, 1948-1949;
- J.W. van der Voorn, 1953 met retroakten 1906 en 1921;
N.B. Zie ook inv.nrs. 70 en 403.
- G.C. Pompe, 1955-1956;
- B.G. Pompe en mevr. Pompe-Kromwijk, 1962 en 1967.

1 pak

2.4.3. Geldleningen en effecten
407.

Staten van waardepapieren en effecten en stukken betreffende registratie ervan bij banken,
1907-1950.
1 omslag

408.

Stukken betreffende geldleningen aan derden, verstrekt door de PCI,
1939-1992.

1 omslag

Archief van het Jongenspatronaat
409.

410.

Notulen van vergaderingen,
1915-1928.

1 deel

Grootboek van het R.K. Patronaat, met los inliggend enkele facturen,
1915-1947.

1 deel
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Archief van de vrouwencongregatie van
Maria Onbevlekt Ontvangen
411.

Register houdende de oprichtingsbrief, notulen van vergaderingen, naamlijsten van leden,
van het doen van de jaarlijkse beloften en staten van uitgaven,
1861-1930.
1 deel

412.

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de vrouwencongregatie, opgemaakt per maand,
kwartaal of half jaar,
1877-1890.
1 deel

Archief van de mannencongregatie van
Maria Onbevlekt Ontvangen
N.B. Opgericht op 03-02-1861. Na in verval te zijn geraakt opnieuw georganiseerd in februari 1875.

413-414.

Notulen van vergaderingen,
1861-1937.
413.
414.

2 delen

1861-1874, met voorin de oprichtingsbrief;
1875-1937.

415.

Naamlijsten van leden 1861-1873 en verslagen van de verkiezing van leden van de raad (het
bestuur),
[ca. 1861-1871].
1 katern

416.

Ledenregister van de congregatie,
1861-[ca. 1945].

1 deel

Naamlijst van begunstigers,
[ca. 1861].

1 deel

417.

418.

419.

420.

Facturen en kwitanties,
1873-1945.
Kasboeken van ontvangsten en uitgaven,
1930-1958.
Kasboek van ontvangsten van de vaandelkas,
1932-1935.

1 omslag

2 delen

1 deel

Archief van de Anthonius en Cornelius
Gesticht
421.

Stukken betreffende het legaat van Antonie van Kippersluis voor de stichting van een oude
mannen- en vrouwenhuis,
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1865-1911.

1 omslag

422.

Rekeningen en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de oprichting en exploitatie
van het gesticht,
1900-1949.
1 omslag

423.

Facturen en kwitanties,
[ca. 1900-1947].

1 omslag

Ingekomen en minuten van verzonden stukken,
1917-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van G. Schenkel t.b.v. de
stichting,
1958-1959.

1 omslag

424.

425.

Archief van de Stichting R.K. Onderwijs
Zuid-West Utrecht
426.

Notulen van vergaderingen, en ingekomen en minuten van verzonden stukken, hoofdzakelijk
betreffende de R.K. MAVO-school te IJsselstein,
1970-1975.
1 pak

Archief van het gemengd koor Cantate
Domino
427-429.

Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen van Cantate Domino,
1976-1998.
427.
428.
429.

3 pakken

1976-1980;
1981-1991;
1992-1998.

Archief van de R.K. vereniging voor
Ziekenverpleging
430.

Inventaris van roerende en onroerende goederen van het St. Jozefgesticht,
1906.

1 katern

431.

Stukken betreffende de bouw van een ziekenhuis met pension voor de zusters op het terrein
genaamd ‘de Hofkamp’, met stukken betreffende het vernieuwen van een dam met hek,
1924 en 1932.
1 omslag

432.

Bestek en voorwaarden voor de uitbreiding van het St. Jozefgesticht,
1931.

433.

1 katern

Akten van overeenkomst met de Congregatie van zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort
over het bestuur van het ‘R.K. liefdegesticht’, 1921 en 1948, met een brief van de zusters over
het opmaken van deze overeenkomst,
1948.
4 stukken
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434.

Verslagen van vergaderingen van het bestuur, met een chronologisch overzicht van
gebeurtenissen voorafgegaan aan het verzoek van de Congregatie der Zusters van St. Jozef
te Amersfoort om medewerking inzake de bouw van een nieuw ziekenhuis te IJsselstein,
1960-1964,
1965-1970.
1 omslag

435.

Stukken betreffende de overgang van de stichting onder bestuur van de congregatie naar de
stichting St. Joseph Ziekenhuis en de exploitatie daarvan,
1964-1974.
1 omslag

436.

Bestek en voorwaarden met bouwtekeningen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis,
1966 en 1969.
1 pak

437.

Rapport ‘Alternatieven voor aanpassing en modernisering’, van het Streekziekenhuis
Isselwaerde, met bouwtekeningen,
1971.
1 omslag

438.

Verslagen van bestuursvergaderingen en correspondentie van het door de vereniging
geëxploiteerde ziekenhuis Isselwaerde, kopieën,
1974-1975.
1 omslag

439.

Stukken betreffende de viering en gehouden tentoonstelling in verband met het vertrek van
de zusters uit IJsselstein,
2001.
1 omslag

Documentatie
1. Kerk- en infobladen
440-443.

“Parochieband”, parochieblad,
11 augustus 1961 (jrg. 1, nr. 1)-19 augustus 1978 (jrg. 17 nr. 47).
440. 1961-1965;
441. 1965-1969;
442. 1969-1973;
443. 1973-1978.
N.B. De jaargangen lopen van augustus tot augustus.

444-456.

“Samengaan”, parochieblad,
2 september 1978 (jrg. 18 nr. 1)-12 februari 2016 (jrg. 55 nr.1).
444. 1978-1983;
445. 1983-1987;
446. 1987-1991;
447. 1991-1995;
448. 1995-1999;
449. 1999-2002;
450. 2003;
451. 2004-2005;
452. 2006-2007;
453. 2008-2009;
454. 2010-2011;
455. 2012-2013;
456. 2014-2016.
N.B. Vanaf 1980 lopen de jaargangen van januari tot januari.

17 banden
4 banden
4 banden
4 banden
5 banden

25 banden en 5 pakken
4 banden
4 banden
4 banden
4 banden
4 banden
4 banden
1 band
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
1 pak
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457.

458.
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“Bijeen”, parochieblad van de parochie van de Heilige Drie-eenheid,
13 februari 2016 – 20-januari 2017.
Jaarprogrammaboekjes,
1977-2008.
Zie ook inv.nr. 23.

1 omslag

1 pak

459.

Diverse liturgieboekjes en programmaboekjes voor bijzondere vieringen, zoals startweekend
of communie,
2005-2012.
1 omslag

460-461.

Liturgieboekjes van eucharistievieringen gehouden vanuit de Basiliek, en op televisie
uitgezonden door de RKK/KRO, als onderdeel van het Thuiskerk Mediapastoraat,
2007-2010.
2 pakken
460. 2007-2008;
461. 2009-2010 (jan.).

2. Foto’s en prenten
462.

463.

Foto’s, een van de Nicolaaskerk en een van de basiliek,
[ca. 1890].
N.B. Afkomstig uit het archief van burgemeester des Tombes.

2 stukken

Foto’s van het wapen van de parochie en van het in- en exterieur van de basiliek, met
negatieven en reproducties op karton,
[z.j.] en 1990.
1 omslag

3. Kranten en boeken
464.

Aantekeningen van opeenvolgende pastoors betreffende de geschiedenis van de statie vanaf
1613,
[ca. 1695-1874].
1 deel

465.

‘Liber Memorialis’, register houdende naamlijsten van o.a. pastoors en kapelaans en
aantekeningen van bijzondere gebeurtenissen in de geschiedenis van de parochie,
[ca. 1868-2014.]

466-467.

Diverse publicaties,
1851-1996.
466.

467.

1 deel

2 pakken

- Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, 1996;
- Liturgieboekje, niet duidelijk voor welke viering, [z.j.];
- Acta et Statuta Synodi Dioecesanae Ultraiectensis, 1928;
- Collectio Epistolarum Pastoralium, Decretorum, Utrecht, 1914;
- Statuta qua pro Regimine Archidioecesis Ultrajectensis, Tilburg, 1860;
- Prein, J.A.M., De nieuwe huwelijksritus, Hilversum, 1957;
- Doornik, N.G.M. van, Zes lessen over het katholieke geloof voor degenen die een
gemengd huwelijk willen aangaan, Hilversum, 1956;
- Nouhuijs, H.J.G. van, Hymnen en gebeden ter eere der allerheiligste maagd,
Amsterdam, 1851;
- Het Cistercienserklooster “Onze Lieve Vrouwenberg” te IJsselstein, door W. Stooker,
in Jaarboekje Oud-Utrecht, 1938;
- Het praalgraf in de kerk van IJsselstein, door dr. Wap, in de Utrechtse Volksalmanak
1859;
- Korte historie van de St. Nicolaaskerk haar toren en praalgraven te IJsselstein, z.n.
1973;
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- Programmaboekjes voor de viering van priesterjubilea, 1937, 1973, 1976;
- 100-jarige R.K. Kerk te Vianen a.d. Lek, bouwjaar 1879, Frans Baars, 1979;
- A.C. Hellema ‘Montfoort in zijn verleden, heden en toekomst 1165-1965-2000’, 1965;
- De Johanniter Orde en haar Commanderij Montfoort, 1976.
- Beek, Eleonore, ‘Ik Geloof. Een kleine katholieke katechismus’, Bradi Barth, 2005.
468.

Krantenknipselboek van het Eucharistisch Congres Amsterdam, gehouden op 22-24 juli 1924,
met voorin een foto van Paus Pius XI,
1924.
1 band

4. Overig
469.

470.

471.

472.

Kerkzegel,
[z.j.].

1 stuk

Reglement voor het R.K. bijzonder LO en ULO in het Aartsbisdom Utrecht,
1929.

1 katern

Werkstuk “de Nicolaaskerk te IJsselstein” door J. Maas uit B2A,
[ca. 1980].

1 katern

Infogids “Kerk doe je samen”, voor nieuwe inwoners van IJsselstein,
[ca. 1980].

1 katern

473.

NCRV Kerkepadgids 1981 en gastenboeken die in de Nicolaasbasiliek gelegen hebben,
1981.
3 delen

474.

Documentatie over het kerkgebouw,
1981-[ca. 1987].

1 omslag

475.

Uitnodigingen, programma’s en liturgieën voor vieringen van jubilea en afscheid van pastores,
1982-2006.
1 omslag

476.

Documentatie (fotokopieën van oudere uitgaven) over de zusters in IJsselstein en het St.
Jozefgesticht,
[z.j.].
1 omslag

477-483.

Documentatie over O.L. Vrouw van Eiteren,
[ca. 1936-2010].
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.

484.

3 pakken, 2 banden en 2 omslagen

Gebeden- en bedevaartsboekjes en programmaboekjes voor de jaarlijkse
Ommedracht, [ca. 1936-2010];
1 pak
Krantenknipsels, foto’s en ansichtkaarten van het beeldje en de jaarlijkse
Ommedracht,[ca. 1936-2010];
1 pak
Tegeltje en koperen afbeelding van het beeldje, [z.j.];
1 omslag
CD-ROMS en DVD-ROMS van de jaarlijkse Ommedracht, 2008-2018;
1 omslag
Fotoboekje met foto’s van de eerste Ommedracht, 1936;
1 band
Album met ingekomen gebeden voor de rozenkrans en krantenknipsels,[1986]; 1 band
Documentatie over de geschiedenis van het beeldje van Maria Van Eiteren,
1936-2009 en [z.j.].
1 pak

Biografie van Pastoor van Rooijen, pastoor te IJsselstein van 1928-1933. Fotokopie van een
oudere uitgave door Jona Kuijer. In 2008 in ‘moderner Nederlands’ gepubliceerd in het
tijdschrift van de HKIJ,
[2008].
1 omslag
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Gedeponeerde archieven
1. Archief pastoor-deken W.H. de Grijs, gevormd als voorzitter van de
Interdiocesane Jeugdcommissie en secretaris van het Centraal Comité
van de patronaten
485.

Stukken betreffende het interdiocesane Jeugdwerk,
1921-1932.

1 pak

2. W.H. de Grijs als geestelijk adviseur van de plaatselijke afdeling van
de Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond
486.

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij de ABTB Arnhem en de afdeling Utrecht
(stukken aan pastoor W.H. de Grijs)
1923-1938.
1 pak

Stukken waarvan de relatie met het
archief (nog) niet gebleken is
487.

Transportakte van de verkoop door Johannes Heijsters en Catharina Cicilia Maria Broekers
aan Adrianus Nicolaas Konings, tabakskoopman te IJsselstein, van een tuin genaamd ‘het
Cingel’, gelegen aan de stadswal tussen de Benschopperpoort en de Haven, 1808, met
Retroakten,
1704.
1 katern en 2 stukken

488.

Akte van verkoop door Jacob Hamel, kapitein, c.s. aan Johannes de Legge en Grietje de
Handige te Utrecht van drie huizen aan de oostzijde van de Kerkstraat naast het kerkhof,
1735.
1 charter

489.

Akte van voorwaarden voor de verkoop voor schout en schepenen van IJsselstein van een
woning aan de Benschopperstraat, door de erfgenamen van Cornelis van Rossum, 1798-1799,
met retroakten,
1758 en 1776.
1 omslag

490.

Akte van verkoop door het Stadbestuur van IJsselstein aan Adrianus Sitteur van een huis en
erf aan de Wal nabij het klooster,
1762.
1 stuk

491.

Proces verbaal van de verkoop door de erfgenamen van Hermannus ter Bruggen, secretaris
van IJsselstein, aan M. Jorissen, predikant, van twee naast elkaar gelegen huizen en erven
aan de Kloosterstraat, 1828, met retroakten,
1792-1828.
1 omslag

492.

Proces-verbaal van veiling en toewijzing van de verkoop door de erfgenamen van Elisabeth
Veelings, wed. Jacobus Kemp, aan Adr. Nicolaas Konings, van een perceel bouwland in de
polder Broek op Meerlo, 1823, met retroakte,
1815.
2 katernen

493.

Transportakten,
1842 en 1851.
2 katernen
N.B. Het gaat hier vermoedelijk om retroakten van latere transportakten t.b.v. het
Armbestuur.
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494.

Overeenkomst van de verhuur door C.J. Konings aan B. Stomps van een perceel grond aan de
Singel, met daarop aangetekend de jaren waarover de huur betaald is,
1884.
1 stuk

495.

Dagboek van de door de pastoor verrichte handelingen in het kader van de zielzorg,
aantekeningen van de vieringen waarin hij is voorgegaan,
[ca. 1909-1913].
1 deel
N.B. Dit deel is samengesteld door een pastoor die op dat moment in Groningen werkte.

496.

Krantenfoto’s van singels, torens en grachten in Utrecht en IJsselstein,
[z.j.].

1 omslag

