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Afbeelding omslag: De Willibrorduskerk aan de Overtocht, circa 1885.
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INLEIDING
Oprichting, ontwikkeling en opheffing
Het jaar 1656 wordt beschouwd als het beginjaar van de geschiedenis van de Rooms-Katholieke
statie en parochie te Bodegraven na de Reformatie. In dat jaar registreert de apostolisch vicaris De
la Torre, op dat moment de hoogste rooms-katholieke functionaris in de Nederlanden, het bestaan
van een statie, een kerkgemeenschap, aldaar die gewijd is aan de Heilige Gallus en waar een pater
van de Jezuïetenorde pastoor is. Een kerkgebouw is er dan niet; de pastoor bedient de bijna
tweehonderd katholieken in Bodegraven, Zwammerdam, Nieuwerbrug en Oud-Bodegraven bij hen
aan huis.
De statie werd eind 1853, toen de Rooms-Katholieke kerk in Nederland zijn oude bestuurlijke
inrichting terug kreeg, bij het heropgerichte bisdom Haarlem en binnen dat bisdom bij het dekenaat
Alphen aan den Rijn gevoegd. De statie werd nu een parochie en bleef gewijd aan Sint-Gallus. In
1864, toen begonnen werd aan de bouw van de nieuwe kerk, kreeg de parochie een nieuwe
patroonheilige, de Heilige Willibrordus. In 1955 werd het nieuwe bisdom Rotterdam afgesplitst van
het bisdom Haarlem; de Willibrordusparochie behoorde sindsdien tot dat nieuwe bisdom.
De meeste parochianen woonden rondom de kerk, die aan de Overtocht, aan de westzijde van het
dorp Bodegraven stond, maar (tot 1964) op grondgebied van de gemeente Zwammerdam. Bij de
officiële vaststelling van de grenzen van de parochie door de bisschop in 1858 werd het
grondgebied van de parochie vastgelegd. Dat bestond uit de gehele burgerlijke gemeente
Zwammerdam (het dorp en de uitgestrekte buitenbuurten, die tot in de gemeente Reeuwijk
doorliepen) en de burgerlijke gemeente Bodegraven met uitzondering van de Meije. Daarnaast
vielen ook hoekjes van de gemeentes Lange Ruige Weide en Sluipwijk binnen de parochiegrenzen.
In 1912 verloor de parochie de buurten Oud-Reeuwijk en de Korte en Lange Wijk van
Zwammerdam aan de parochie van Reeuwijk-Dorp. Ook in 1958 en 1970 vonden er nog enkele
grenscorrecties plaats, waarbij de Willibrordusparochie grondgebied verloor aan de parochies in
Reeuwijk-Brug en in Alphen aan den Rijn.
Het aantal katholieken, dat tot de statie en parochie behoorde, is tussen de zeventiende en de
tweede helft van de twintigste eeuw aanzienlijk gegroeid. Waren er in 1656 nog 200
communicanten, in 1725 was dat al verdubbeld tot ruim 400. In 1760 werden er 465
communicanten geteld en in 1865, toen de nieuwe kerk werd gebouwd, waren er ongeveer 750.
Vanaf 1870 is er ook inzicht in het aantal parochianen, dus de communicanten (zij die het
sacrament van de communie hadden ondergaan, meestal rond hun 12e jaar) en kinderen.
Jaar
1870
1880
1890
1900
1920
1930
1940

Aantal parochianen
1050
1150
1200
1250
1675
1760
1900

Jaar
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005

Aantal parochianen
2450
3325
3800
4600
4700
5500
5200

De grote groei na 1940 en de uitbreiding van de gemeente Bodegraven met nieuwe wijken deden in
1962 de gedachten gaan over het oprichten van een tweede parochie in Bodegraven, maar vanuit
het bisdom werd hieraan geen medewerking verleend. Vanaf de jaren ’80 nam het aantal inwoners
van Bodegraven en Zwammerdam, dat zich Rooms-Katholiek noemde nog altijd toe, maar het


De beschrijving van de geschiedenis van de parochie is voor het merendeel gebaseerd op de volgende
publicaties: C.M. Langeveld, Sint Willlibrord, de wachter aan de Overtocht: geschiedenis van de RoomsKatholieke parochie te Bodegraven (Bodegraven, 1990), en H.J. van der Poel, ‘De statie BodegravenZwammerdam na de Reformatie’ in: “Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem” (Haarlem, 19171929), zie invnr 94.
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merendeel van hen was niet meer kerkelijk meelevend en bezocht zelden of nooit de kerk; ook
droegen ze niet bij aan de kosten van de kerkgemeente. Deze afname van het aantal meelevende
parochianen en de hoge kosten, die het in stand houden van een parochie met zich meebrachten,
maakten het voor veel Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen noodzakelijk om samen te
werken, onder andere om de pastorale zorg te kunnen handhaven. Het aantal priesters was ook
sterk gedaald en veel pastorale taken werden door pastoraal werkers overgenomen. Deze
samenwerking leidde in 2005 in het oostelijk deel van Zuid-Holland tot de oprichting van een
parochiefederatie met de naam ‘Levend Water’. In deze federatie verbonden zich de parochies van
Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen. De federatie zou slechts vijf jaar bestaan; per 1
januari 2011 werden deze parochies met de parochie van Gouda samengevoegd tot een nieuwe
parochie, de Sint-Jan de Doperparochie. De voormalige Willibrordus-parochie werd nu een
geloofsgemeenschap binnen die nieuwe parochie en daarmee was er een eind gekomen aan de
bijna 350-jarige geschiedenis van de statie.
Bestuur en organisatie van de statie en parochie
Tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw was in het bestuur en de organisatie van RoomsKatholieke staties en parochies de pastoor de centrale figuur. Dat was al het geval in de periode
vóór 1853, toen de kerkelijke organisatie voor katholiek Nederland opnieuw werd bepaald en
vastgelegd. De eerste priesters, die in Bodegraven en Zwammerdam na de reformatie werkten,
waren rondreizende priesters uit Gouda en Oudewater. Zij moesten hun pastoraal werk in het
verborgene doen, omdat de uitoefening van de Rooms-Katholieke eredienst officieel verboden was;
naarmate de tijd vorderde werd dat, meestal onder betaling van een jaarlijks bedrag aan de lokale
bestuurders, makkelijker en kregen de katholieken ook in Bodegraven en Zwammerdam meer
ruimte om hun geloof te belijden. In de zeventiende eeuw werden ze bediend door priesters van de
Jezuïetenorde en van 1710 tot 1767 door Augustijner paters. Sinds 1767 tot 2008 stonden er nietreguliere, dus niet tot een kloosterorde behorende pastoors in de Galluskerk en later de
Willibrorduskerk.
Behalve met de uitvoering van de zielzorg, het lezen van missen en het toedienen van de
sacramenten had de pastoor ook de leiding bij het beheer van de kerk en andere kerkelijke
eigendommen. In de periode van de statie, tot 1853, hield de pastoor ook het eindtoezicht op de
financiën en onderhield hij de contacten met de overheid, met name met de baljuws van Voshol en
Woerden en later met het gemeentebestuur van Zwammerdam. Vanaf 1719, het jaar waarvan de
oudste kerkrekeningen aanwezig zijn, werd de pastoor bij de uitvoering van her financieel beheer
en het beheer en onderhoud van de gebouwen bijgestaan door vier kerkmeesters, die voor een
periode van twee jaar werden benoemd, waarschijnlijk door de pastoor zelf.
Na het herstel van de bisdommen in 1853 werd in het bisdom Haarlem het bestuur van de
parochies op dezelfde manier ingericht. In Bodegraven veranderde er vooralsnog weinig. Er kwam
een kerkbestuur van vier kerkmeesters onder voorzitterschap van de pastoor. De pastoor kreeg als
taak de ‘geestelijke bediening’, de inrichting van de kerk, het bijhouden en beheren van de doop-,
trouw- en overlijdensboeken. Ook het benoemen van personeel, zoals organisten en kosters, werd
aan de pastoor opgedragen, maar vanaf de jaren ’60 gingen deze benoemingen in samenspraak
met de kerkmeesters. De pastoor werd vanaf 1835 bijgestaan door een kapelaan en tussen 1943
en 1975 waren er zelfs twee kapelaans.
De kerkmeesters kregen de zorg voor de kerkelijke gebouwen, fondsen en andere eigendommen
en de zorg voor de financiën. Aftredende kerkmeesters werden op voordracht van de pastoor en de
zittende kerkmeesters door de bisschop benoemd en moesten behoren tot “de achtingswaardigste
en bekwaamste meerderjarige mansleden der parochie”, aldus het Algemeen Reglement voor de
Parochiale Kerkbesturen uit 1854. Het zou nog tot 1969 duren voordat het eerste vrouwelijke
kerkbestuurslid werd benoemd. De kerkmeesters of het kerkbestuur, zoals het vaak ook genoemd
werd, was daarnaast ook belast met de belangen van het Rooms-Katholiek onderwijs en het
patronaat.
Na het Tweede Vaticaans Concilie van 1962-1965 kregen leken meer invloed op het reilen en
zeilen van de parochie. De lekeninspraak mondde vanuit een Inititiatiefcomité (1965-1967) via een
Parochieraad (1967-1973) en een Stuurgroep (1973-1979) uit in de Parochievergadering. De
Parochievergadering bestond uit vijftien tot twintig leden en vertegenwoordigde een breed scala
van personen, groepen en organisaties in de parochie. Uit de Parochievergadering werd sinds 1980
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het parochiebestuur, de opvolger van het kerkbestuur, gekozen. Het kerkbestuur stond niet meer
onder voorzitterschap van de pastoor, die nog wel lid van het parochiebestuur was. Het
parochiebestuur delegeerde verschillende taken aan commissies, zoals het kerkbestuur dat ook al
gedaan had. Zo was er al sinds de jaren ‘70 een financiële commissie en een gebouwencommissie.
Vanaf 1980 ontstonden er ook aparte commissies en werkgroepen voor missie- en vredeswerk,
voor liturgie en voor het jongerenpastoraat. Daarnaast kregen ook leken een rol in het pastorale
werk, in die zin dat er een uitgebreid netwerk van wijkcontactpersonen werd opgericht. Deze
contactpersonen onderhielden de verbinding tussen de parochie en de individuele parochianen
zoals die vroeger door pastoor en kapelaans via huisbezoek werd verzorgd.
Met het verleende ontslag aan pastor Paardekooper als pastoor in 2003 en het opgaan van de
parochie in de federatie “Levend water” verloor de Willibrordusparochie zijn eigen parochiepriester.
Sedertdien werd de geestelijke bediening verricht door pastoraal werkers, gecoördineerd door de
moderator, dr A.J.M van der Helm, pastoor te Waddinxveem, een door de bisschop benoemde
priester voor alle parochies binnen de federatie. In Bodegraven was mevrouw E. Feijen-Redegeld
tot 2011, toen de parochie opging in de Sint-Jan-de-Doperparochie, pastoraal werkster en referent.
Het parochiebestuur, dat vanaf 1970 uitgebreid was van vier tot acht personen, behield zijn
structuur tot aan de opheffing van de parochie per 2011.
Naamlijst van pastoors 1710-2003
Deze lijst geeft de namen van de pastoors die sinds 1719, het jaar waaruit het oudste archiefstuk
van de Willibrordusparochie dateert, Bodegraven en Zwammerdam bediend hebben. De pastoors
Van Damme en Van Branteghem behoorden tot de orde van de Augustijner monniken.
1710-1724 Hieronymus van Damme, afkomstig van het Augustijnerklooster te Gent, in functie
overleden
1724-1767 Joannes van Branteghem, afkomstig uit het Augustijnerklooster te Gent, in functie
overleden
1767-1802 Joannes Gejodt, voorheen pastoor te Blaricum, ontslag op verzoek
1802-1804 Petrus Wouters, voorheen kapelaan te Bodegraven, in functie overleden
1804-1842 Cornelius van Bemmel, voorheen pastoor te Everdingen, ontslag op verzoek
1842-1846 Gerardus Kok, voorheen kapelaan te Amersfoort, later pastoor te Weesp
1846-1857 Henricus Joannes van Leek, voorheen pastoor te Gellicum, in functie overleden
1857-1871 Willibrordus Cornelius Franciscus van Heijningen, voorheen pastoor te Aarlanderveen,
later pastoor te Schipluiden
1871-1891 Jacobus Mauritus van de Ven, voorheen pastoor te Nederhorst-den-Berg, overleden
in functie
1891-1899 Henricus Walterus Jacobus van Hertum, voorheen pastoor te ’t Veld (Nieuwe
Niedorp), overleden in functie
1899-1911 Maria Henricus Petrus Mattheus de Graaf, voorheen pastoor te Vlissingen, in functie
overleden
1911-1913 Joannes Bernardus Aloijsius Dieckmann, voorheen pastoor te Schoten bij Haarlem, in
functie overleden
1913-1932 Fredericus Albertus Keet, voorheen pastoor te IJmuiden, ontslag op verzoek
1932-1939 August Wilhelm Johannes Lühn, voorheen pastoor te Kudelstaart, later pastoor te
Haarlem
1939-1957 Wilhelmus Petrus Johannes Janus, voorheen pastoor te Overschie, ontslag op
verzoek
1957-1969 Petrus de Groot, voorheen pastoor te Oude Tonge, ontslag op verzoek
1969-1975 Cornelis Vlaar, voorheen pastoor te Rijswijk, ontslag op verzoek
1975-2003 Cornelis Antonius Paardekooper, voorheen kapelaan te Den Haag, emeritaat
Kerken en andere kerkelijke gebouwen en terreinen
De Heilige Willibrorduskerk, het huidige kerkgebouw aan de Overtocht, is het derde kerkgebouw
van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Bodegraven na de Hervorming. De oude SintGalluskerk in het dorp Bodegraven ging in 1577 over naar de Hervormden; de laatste pastoor Dirck
Taats vertrok naar Oudewater en het uitoefenen van de katholieke godsdienst werd streng
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verboden. Vanaf circa 1615 werden de katholieken van Bodegraven en Zwammerdam weer
bediend door vooral rondreizende Jezuïetenpaters zonder dat er een kerkgebouw aanwezig was.
Dat duurde tot 1668, toen twee katholieke heren als stromannen van de toenmalige pastoor
Bernardus van Hartochsvelt een huis en erf aan de Tocht (nu de Overtocht) te Zwammerdam,
tussen de weg en de Oude Rijn, geschonken kregen door Pieter van Hartochsvelt, een broer van
de pastoor. In dit huis ging pastoor Van Hartochsvelt wonen en werd vanaf dat moment de mis
opgedragen. Om dit ongestoord te kunnen doen moesten de katholieken jaarlijks een aanzienlijk
bedrag betalen aan de plaatselijke overheid. De baljuw van Voshol, waaronder Zwammerdam en
de Overtocht behoorden, eiste elk jaar honderd gulden om de katholieke diensten te gedogen,
terwijl de baljuw van Woerden, tot wiens werkgebied het dorp Bodegraven behoorde, elk jaar 24
gulden betaald kreeg om geen problemen te maken rondom de uitoefening van de godsdienst.
Bijna honderd jaar later was het schuilkerkje in slechte staat. Hoewel er in 1758 nog wat geld
besteed werd aan het schoren van de verzakte muren was het duidelijk dat er een ander
kerkgebouw moest komen, mede omdat er steeds meer communicanten kwamen. Pastoor Van
Branteghem en zijn kerkmeesters slaagden erin om het huis van de buurman aan te kopen en met
de inzet van advocaten toestemming te krijgen om de oude schuilkerk te slopen en op dezelfde
plaats een nieuwe, grotere kerk te bouwen. Die kerk kwam in 1767 gereed en had al veel meer het
uiterlijk en de allure van een echte kerk. Ook deze kerk is bijna een eeuw lang in gebruik geweest;
in 1822-1823 werd dit gebouw nog aanzienlijk uitgebreid en gerenoveerd. Toch bleek ook deze
kerk halverwege de negentiende eeuw niet meer te kunnen voldoen aan de behoefte aan ruimte
voor de groeiende parochie.
De in 1857 in Bodegraven benoemde pastoor Willibrordus C.F. van Heijningen begon al binnen een
jaar na zijn aanstelling met het voorbereiden van de bouw van een geheel nieuwe kerk. Door
collectes, subsidies en het uitgeven van renteloze aandelen kwam er geleidelijk voldoende geld
voor dat project. De grondaankoop, onenigheid tussen de Bodegraafse, Nieuwerbrugse en
Zwammerdamse parochianen over de plaats van de kerk en het verkrijgen van Rijksgoedkeuring
hielden de bouwplannen wat op, maar in het voorjaar van 1862 kon er begonnen worden, In
aanloop daarvan had de ijverige pastoor de bekende architect Pierre Cuijpers ingeschakeld om het
ontwerp te maken voor de bouw van een kerk met ruimte voor 800 personen op een stuk
bouwterrein aan de Overtocht, schuin tegenover het bestaande kerkgebouw. Op basis van het
ontwerp van Cuijpers werd het werk aanbesteed aan de Bodegraafse timmerman-aannemer B.H.
Boers. Eind 1862 werd de fundering gelegd en in het voorjaar van 1863 werd met de bouw
begonnen. Ondanks verschillen van mening tussen architect Cuijpers, aannemer Boers en het
kerkbestuur, waardoor onder andere de huidige kerktoren afweek van het oorspronkelijk ontwerp,
werd er voortvarend gebouwd. In februari 1865 was de kerk gereed voor gebruik, maar pas op 10
juli 1865 werd ze door de bisschop van Haarlem, mgr Wilmers, ingewijd. Ze werd, op verzoek van
het kerkbestuur en ondanks bezwaren vanuit het bisdom, gewijd aan de heilige Willibrordus, die
daarmee Sint-Gallus als patroon van de parochie verving. Het is aannemelijk, dat hiermee
bouwpastoor Van Heijningen, wiens eerste voornaam Willibrordus was, geëerd werd. De totale
kosten van de bouw en inrichting van de kerk beliepen tenslotte ruim 76.000 gulden.
De oude kerk met enkele bijbehorende huisjes aan de overkant van de nieuwe kerk werden
verkocht en vielen in 1865 onder de slopershamer. De pastorie, nog altijd het in 1668 aangekochte
pand dat enkele huizen naast de oude kerk stond, werd in 1876 vervangen door een nieuwe
pastorie naast de nieuwe kerk. De oude pastorie werd gekocht door de Zusters Franciscanessen,
die er hun meisjesschool (het latere Pensionaat St. Joseph) onderbrachten en die hem in 1883
sloopten en vervingen door een nieuw gebouw. De nieuwe pastorie, gebouwd door timmerman
Vlasman, werd op zijn beurt in 1964 vervangen door het huidige gebouw op diezelfde plaats.
In de avond van 24 maart 1982 werd de parochie door een ramp getroffen. Bij het orgel in de kerk
ontstond brand en weldra stond de hele kerk in lichterlaaie. Alleen de fundering en een aantal
muren bleven bewaard. Het kerkbestuur stond nu voor de keus: nieuwbouw of herbouw. Het feit dat
ruim 95% van de parochianen de kerk weer in oude staat terug wilden maakte die keus
gemakkelijk. Er werden door de bisschoppelijke bouwinspectie een bestek en tekeningen gemaakt
(de oorspronkelijke tekeningen waren niet bewaard gebleven) en op basis daarvan werd de

Archief van de Willibrordusparochie

9

restauratie van de kerk in juni 1982 gegund aan het aannemersbedrijf Geers, die het werk voor
ruim 600.000 gulden aannam. Ruim een jaar na de brand, op 10 april 1983, werd de geheel
herstelde kerk door de bisschop van Rotterdam, mgr Simonis, weer in gebruik genomen.
Naast de nieuwe Willibrorduskerk ligt het kerkhof. Dat was daar aangelegd ter vervanging van een
ouder kerkhof, dat in 1824 was gerealiseerd. Tot die tijd moesten de overleden parochianen in of bij
de dorpskerken van Bodegraven of Zwammerdam ter aarde worden besteld. De nieuwe wetgeving
rond begraven verbood kerkhoven en begraafplaatsen, die te dicht bij een bebouwde kom lagen.
Dat was voor het oude kerkhof uit 1824 kennelijk geval. Een nieuw kerkhof aan de overkant van de
Overtocht was daarentegen wel toegestaan. Dat kwam, zoals gezegd, in 1829 tot stand, waarna de
begraven parochianen van het oude kerkhof naar het nieuwe kerkhof werden overgebracht en het
oude kerkhof later tot moestuin verwerd.
Omdat er aan het begin van de vorige eeuw veel verenigingen en organisaties actief waren binnen
de parochie besloot het kerkbestuur om daarvoor een patronaatsgebouw, een verenigingsgebouw,
te stichten. Dat gebouw, gecombineerd met een Rooms-Katholieke jongensschool, kwam in 1914
gereed aan de Oud-Bodegraafseweg. Dit patronaatsgebouw of parochiehuis is tot 1992 in gebruik
geweest voor kerkelijke activiteiten, van vormingswerk tot jongerensociëteit. In 1991 besloten het
parochiebestuur en de Parochiële Charitas Instelling (PCI, het vroegere armbestuur) om
gezamenlijk een nieuw parochiehuis te laten bouwen op het voormalige sportterrein van de RoomsKatholieke voetbalvereniging ESTO achter de kerk. Dit pand aan de Doortocht kwam in 1992
gereed, waarna het oude patronaatsgebouw gesloopt werd. Het parochiehuis werd tussen 1992 en
2013 geëxploiteerd door de speciaal daarvoor door het parochiebestuur en de PCI opgerichte
Stichting Exploitatie Parochiehuis.
Armenzorg en charitas
De zorg voor Rooms-Katholieke armen in Bodegraven en Zwammerdam was van oudsher de taak
van vier armmeesters. Deze armmeesters hadden, behalve hun religie, geen directe band met de
statie of parochie. Ook na 1853, toen de organisatie van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland
opnieuw werd ingericht, bleef het Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur, zoals het toen ging
heten, een zelfstandig orgaan naast het kerkbestuur; het armbestuur was ook rechtstreeks
verantwoording schuldig aan de deken als vertegenwoordiger van de bisschop. De pastoor was wel
voorzitter van het college, dat ook na 1853 meestal uit vier leden bestond. Na de invoering van de
Algemene Bijstandswet in 1964 nam de directe bedeling van arme parochianen vrijwel af en hield
de Parochiële Charitas Instelling (PCI), zoals het armbestuur na 1964 heette, zich vooral bezig met
bredere diaconale zorg voor groepen als ouderen en zorgbehoevenden. Een andere taak was het
beheren van onroerend goed, effecten en kapitaal, dat het armbestuur in de loop der jaren
verkregen of aangekocht had. Ook participeerde de PCI, met het parochiebestuur, in de Stichting
Exploitatie Parochiehuis, die tot 2013 het parochiehuis aan de Doortocht exploiteerde.
In tegenstelling tot de parochie, die in 2011 opging in een groter parochieverband, bleef de
Bodegraafse PCI nog tot 2016 een zelfstandig orgaan. Eerst per 1 januari 2016 kwam het ook tot
een fusie van de afzonderlijke PCI’s van de geloofsgemeenschappen binnen de Sint-Jan-deDoperparochie.
Onderwijs
Behalve de grote rooms-katholieke particuliere kostschool van Pittoni en later Van Buuren, die in
1870 verloren ging bij de grote dorpsbrand in Bodegraven, was er binnen de parochie tot in het
vierde kwart van de negentiende eeuw geen katholiek onderwijs. Daar kwam verandering in toen
pastoor Van de Ven er in 1875 in slaagde om enkele zusters van de kloosterorde der
Franciscanessen van Salzkotten naar Bodegraven te krijgen. Deze orde hield zich met onderwijs
bezig en was om politieke redenen in Duitsland dat werk onmogelijk gemaakt. De zusters
begonnen met een naai- en bewaarschool, maar al binnen tien jaar waren er ook een lagere school
voor meisjes en een pensionaat gerealiseerd. Dat gebeurde aan de Overtocht, schuin tegenover de
Willibrorduskerk en aanvankelijk deels vanuit de oude pastorie. De totstandkoming van een lagere
school voor jongens had wat meer voeten in aarde, maar in 1913 kwam ook die tot stand,
eveneens in de nabijheid van de kerk, aan de Oud-Bodegraafseweg. Deze school viel rechtstreeks
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onder het kerkbestuur, dat hier dus als schoolbestuur optrad; de onderwijzers waren geen
geestelijken. De jongensschool werd in 1919 uitgebreid met een ULO-school.
Vanaf de jaren ’50 groeiden de gemeente en de parochie en werd ook het aantal scholen
uitgebreid. Rond 1960 waren er drie rooms-katholieke lagere scholen en een MAVO, die voor het
merendeel onder het kerk annex schoolbestuur ressorteerden. De vroegere meisjesschool, nu de
Jozefschool, en de vroegere jongensschool, nu de Willibrordschool, bleven in stand in hun
oorspronkelijke schoolgebouwen. In 1970 vertrokken de zusters Franciscanessen en werd het
pensionaat gesloten en enkele jaren later afgebroken Al eerder, in 1962, waren alle katholieke
scholen in Bodegraven overgedragen aan een nieuw bestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs
Bodegraven. De rechtstreekse contacten van de parochie beperkten zich daarna tot incidenteel
overleg met de gezamenlijke schoolhoofden, met name over godsdienstonderwijs, en de pastorale
taken rondom de toediening van de eerste communie en het vormsel. In 1970 vertrokken de
zusters Franciscanessen en werd het pensionaat gesloten en enkele jaren later afgebroken
Het archief en de inventarisatie
Het archief van de Sint-Willibrordusparochie zoals in deze inventaris beschreven is in drie
zendingen door het kerkbestuur bij het Streekarchief Rijnstreek, later het Regionaal Historisch
Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard, in bewaring gegeven; het eerste gedeelte in 1987, het
tweede deel in 2005 en het derde gedeelte in 2021. Ook tussentijds zijn er nog kleine aanvullingen
toegevoegd. Van de eerste zending werd een plaatsingslijst gemaakt door de streekarchivaris; de
plaatsingslijsten van de tweede en derde zending zijn gemaakt door de heer P.C.M. Boers, die met
mevrouw A.M.A. Scheer-Ernst op zorgvuldige wijze de lopende archieven van de
geloofsgemeenschap Sint-Willibrord binnen de Sint-Jan-de-Doperparochie beheert.
Het archief was opgeborgen in een aantal rekken in een kamer in de pastorie aan de Overtocht.
Voorafgaand aan de inbewaringgeving van de tweede en derde zending is er via het kerkblad en
onderling navragen geprobeerd om archiefstukken, die nog bij oud-leden van het kerk- en
parochiebestuur aanwezig waren, bij het archief te voegen. Daarmee is nu vrijwel al het papieren
archief van de voormalige Sint-Willibrordusparochie in één archiefbestand ondergebracht bij het
RHC. Uitgezonderd zijn enkele recente doop-, trouw- en overlijdensregisters, die nog regelmatig
geraadpleegd worden door het secretariaat van de geloofsgemeenschap; deze zijn echter wel in de
hiernavolgende inventaris opgenomen. De twee oudste doop- en trouwboeken van de statie over
de periode 1725-1812 moesten in 1811, bij de invoering van de Burgerlijke Stand, aan de
burgerlijke gemeente, in dit geval Zwammerdam, worden overgedragen. Via het Algemeen
Rijksarchief kwamen die terecht bij het gemeentearchief Alphen aan den Rijn als rechtsopvolger
van de gemeente Zwammerdam, alwaar ze zich nog altijd bevinden.
Toen begin 2021 duidelijk werd dat alle nog bewaard gebleven archiefbescheiden van de
voormalige Sint-Willibrordusparochie in de archiefbewaarplaats van het RHC in Woerden aanwezig
waren is begonnen met het maken van een inventaris ter vervanging van de drie summiere
plaatsingslijsten Het archief van vóór 1853 is verre van volledig en stukken van vóór 1800 zijn er
nauwelijks. Dat is verklaarbaar uit het feit, dat er in die periode nog geen duidelijke
organisatiestructuur was: de pastoor noteerde alleen wat hij zelf belangrijk vond of wat zijn
superieuren hem voorschreven te noteren of archiveren.
Het merendeel van de stukken dateert uit de periode van na 1853; daarbinnen is het archief vanaf
circa 1930 compleet waar het de belangrijkste series (notulen, begrotingen en rekeningen, doop- en
trouwregistratie) betreft. Opmerkelijk is dat er niet of nauwelijks stukken betreffende het RoomsKatholiek onderwijs zijn aangetroffen; waarschijnlijk zijn die bij de overdracht van het bestuur van
de scholen aan de Stichting Katholiek Onderwijs Bodegraven in het ongerede of verloren gegaan.
Vanaf de jaren ’60, als het aantal mensen dat bij het reilen en zeilen van de parochie betrokken is
sterk groeit, groeit ook het kerkarchief. Met name uit de periode 1965-2010 was veel materiaal
bewaard gebleven, dat geen historische waarde had en zonder bezwaar vernietigd konden worden.
Dat waren veel dubbelexemplaren, toezendbriefjes, facturen en bonnetjes, algemene circulaires en
brieven vanuit het bisdom Rotterdam en materiaal betreffende de rechtspositie van kosters en
organisten. In overleg met de archiefbeheerders van de geloofsgemeenschap zijn deze stukken
daadwerkelijk vernietigd. Een klein aantal stukken, die van na 2010 dateerden en tot het archief van
de Sint-Jan-de-Doperparochie behoren, en enkele missalen en algemene kerkelijke jaarboekjes uit
de negentiende eeuw zijn teruggebracht naar de pastorie in Bodegraven.
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Het maken van een logisch ordeningsschema, waarin alle veranderingen die vanaf de achttiende
eeuw tot 2010 in de Rooms-Katholieke kerk in Nederland en in de parochie van Bodegraven en
Zwammerdam verwerkt kunnen worden, was niet eenvoudig. Vóór 1853 was er geen sprake van
een organisatiestructuur: de pastoor verrichtte zowel de geestelijke als wereldlijke taken, bij het
laatste bijgestaan door enkele leken. Na de herinvoering van de kerkelijke hiërarchie kwam er
formeel een kerkbestuur, dat ook als schoolbestuur optrad, en dat de niet-geestelijke zaken binnen
de parochie moest behartigen. De leidende figuur in dat bestuur bleef echter de pastoor. Pas vanaf
de jaren ’60 van de vorige eeuw kregen de parochianen een actievere rol op het gebied van
ondersteuning van het pastorale werk en deelname in bestuursorganen.
In 1983 heeft A.J.M. den Teuling een op zich werkbaar schema opgesteld voor parochiearchieven
van vóór de veranderingen in de jaren ’60. Dit is echter niet goed toepasbaar voor het archief van
na die periode, dat een substantieel aandeel van het gehele archiefblok vormt. De Regeling
Archiefbeheer, die het bisdom Rotterdam rond 1990 vaststelde, is daarop wel ingericht, maar is
vooral bruikbaar voor lopende archieven en kan slecht toegepast worden op oudere blokken. Het is
praktisch niet goed mogelijk om de archiefbescheiden per tijdvak apart te beschrijven. Er
veranderde wel veel, maar een exacte datering van die veranderingen is niet goed aan te geven;
daarbij bleef ook veel lang bij het oude, met name de geestelijke taken van de pastoor.
Er is gekozen om de inventaris in zes deelarchieven of -bestanden te verdelen. Het archief van de
pastoor betreft diens geestelijke taken en zijn functie als geestelijk adviseur van de verschillende
verenigingen en broederschappen, die de statie en parochie rijk was. De werkzaamheden van de
pastoor als bestuurder van de parochie kwamen tot uitdrukking in zijn voorzitterschap en later zijn
lidmaatschap van het kerkbestuur, waarvan het archief het tweede, grootste bestanddeel van het
archievenfonds van de Willibrordusparochie uitmaakt. Het armbestuur, later de Parochiële Charitas
Instelling, is duidelijk als aparte archiefvormer te onderscheiden: het maakte geen deel uit van het
kerkbestuur en viel vanaf 1853 direct onder de bisschop. Het armbestuur vormde dan ook
zelfstandig een eigen archief. Dat geldt ook voor de jongerenpastoraatsgroep ‘Jong Willibrord’, die
tussen 1989 en 2007 activiteiten ontwikkelde en een maandelijkse publicatie maakte voor de jonge
parochianen. Ook de Stichting Exploitatie Parochiehuis was een zelfstandige stichting, die in zijn
korte bestaan eigen archief produceerde. Binnen de verschillende archieven is, indien nodig en
mogelijk, het onderscheid aangebracht tussen Stukken van algemene aard en Stukken betreffende
afzonderlijke onderwerpen, en binnen die laatste rubriek een onderverdeling op basis van
organisatie en werkzaamheden.
Het laatste onderdeel van de inventaris betreft geen formeel archief, maar persoonlijke, niet aan de
parochie gerelateerde, documenten die afkomstig zijn van vooral negentiende-eeuwse priesters,
die in Bodegraven werkzaam waren. Omdat er een relatie is met de parochie is besloten om deze
stukken als gedeponeerde archiefbescheiden bij het kerkarchief op te nemen.
Het archief verkeert in materieel goede staat; de omvang is 8,5 m. Het staat binnen het RHC
geregistreerd onder archiefnummer B039. De openbaarheid is met betrekking tot gegevens over
nog levende personen beperkt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Daarnaast geldt voor andere bescheiden een openbaarheidsbeperking van twintig jaar. Achter de
inventaris is een tabel opgenomen, waarin vermeld staat welke inventarisnummers met een
openbaarheidsbeperking aangemerkt zijn en wanneer de beperking wordt opgeheven; in de
inventaris zijn de betreffende nummers met een * gemerkt.
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INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE
VAN DE HEILIGE WILLIBRORDUS EN VOORGANGERS TE BODEGRAVEN,
1719-2010 (2016)
ARCHIEF VAN DE PASTOOR
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8-21.

‘Registrum Memoriale’, register houdende gegevens over pastoors en
kapelaans, fundaties, aflaten en historische feiten alsmede statistische
gegevens betreffende de parochie, aangelegd 1871, bijgehouden tot
1931.

1 deel

Aantekeningen betreffende de katholieke dogma’s, afkomstig van een
van de parochiepriesters,
[circa 1860].

1 deel

Pauselijke ‘mandementen’ en ‘encyclieken’, rondzendbrieven,
1805-1890.

1 omslag

Brieven van de aartspriesters van Holland, 1781-1849, afschriften, en
1849-1850, gedrukt,
1849-1850.

1 omslag

‘Mandementen’, bisschoppelijke brieven aan de gelovigen en
geestelijkheid van de aartsbisschop en gezamenlijke Nederlandse
bisschoppen,
1853-1954.

1 omslag

‘Mandementen’, bisschoppelijke brieven aan de gelovigen en
geestelijkheid van de bisschoppen van Haarlem, 1864-1953, en van
Rotterdam,
1957.

1 omslag

Circulaires en missives van de burgerlijke overheden,
1805-1833 en 1940-1941.

1 omslag

‘Afleesboeken’, chronologische registers van in de zondagse
misvieringen afgekondigde mededelingen en misintenties,
1865-1868, 1871-1873 en 1880-1898 en 1906-1957.

14 delen

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
22.

1865-1868;
1871-1873;
1880-1890;
1890-1898;
1906-1912;
1913-1917;
1917-1922;

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1922-1926;
1927-1930;
1930-1934;
1934-1938;
1938-1944;
1944-1951;
1951-1957.

Chronologische lijsten van in de zondagse misvieringen afgekondigde
mededelingen en misintenties,
1868-1871.

1 pak

14
23-26.
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Chronologische registers van misintenties,
1953-1981.
23.
24.
25.
26.

4 delen

1953-1961 en 1977-1981;
1961-1967;
1967-1976;
1982-2007.

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
EREDIENST
27.

28.

29.

30.

Stukken betreffende de verkrijging van bisschoppelijke machtiging voor
het houden van verschillende gebedsdiensten,
1834-1881.

1 omslag

Lijsten van tarieven voor verschillende kerkelijke plechtigheden,
1854 en 1912-1919.

1 omslag

“Jaarthemaboekjes” met liedteksten en muziek rondom bijbelse
thema’s, 1993-2005, met stukken betreffende de totstandkoming,
1993-2000.

1 omslag

Notitie betreffende de werkwijze van lectoren in de kerkdiensten,
2003.

1 stuk

BEMOEIENIS MET INDIVIDUELE PAROCHIANEN
Sacramenten
31-37.

Registers van gedoopten,
1767-1804 en 1859-1937.
31.
32.
33.*
34.

1767-1804;
1859-1898;
1898-1937;
1937-1951;

7 delen
35.
36.
37.

1951-1965;
1965-1986;
1986-1996.

NB: De invnrs 34-37 bevinden zich nog op de pastorie te Bodegraven.

38.

39.

Register van gedoopten, 1804-1859, en gehuwden,
1804-1883.

1 deel

Register van gehuwden,
1884-2003.

1 deel

NB: Dit deel bevindt zich nog op de pastorie te Bodegraven.

40-42.

Akten, waarbij ambtenaren van de Burgerlijke Stand verklaren, dat
huwelijken voor de burgerlijke overheid bevestigd zijn,
1805-1812, 1815, 1817-1837, 1842-1846, 1848-1860, 1865-1876 en
1886-1889.
3 pakken
40.
41.
42.

1805-1812, 1815 en 1817-1837;
1842-1846 en 1848-1860;
1865-1876 en 1886-1889.
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43-51*.

Rapporten betreffende het kanoniek onderzoek, voorafgaand aan de
sluiting van kerkelijke huwelijken,
1942-2004.
43*.
44*.
45*.
46*.
47*.

52*.

53.
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1942-1948;
1949-1954;
1955-1960;
1961-1966;
1967-1969;

48*.
49*.
50*.
51*.

9 pakken

1970-1974;
1975-1979;
1980-1989;
1990-2004.

Register van vormelingen,
1857-1972.

1 deel

Register van overledenen,
1948-1976.

1 deel

NB: Dit deel bevindt zich nog op de pastorie te Bodegraven.

54.

55.

Ingekomen brieven van de bisschop betreffende diverse onderwerpen,
voornamelijk inzake kerkelijke sacramenten en rituelen,
1879-1941.

1 omslag

Akten van dispensatie, verleend door de apostolisch vicaris en de
bisschop, voor de toediening van sacramenten, met briefwisseling
daaromtrent,
1852-1957.

1 omslag

Registratie van parochianen
56.

57.

58.

59.

60*.

61.

‘Paaslijsten’, staten van parochianen die aan hun kerkelijke plichten met
Pasen hebben voldaan,
1820-1845, 1855-1865 en 1868-1872.

1 pak

Verzoekschrift van Johanna Monnée-Koopman te Bodegraven om met
haar drie kinderen uitgeschreven te worden als lid van de RoomsKatholieke kerk,
1846.

1 stuk

Staten van Rooms-Katholieke inwoners van Zwammerdam, 1850, en
Bodegraven, 1851, met lijst van gemengd gehuwden te Zwammerdam,
1850.

1 omslag

Register van parochianen, ingedeeld op huisadres,
1939-1945.
Staat van parochianen met vermelding van geboortedata en huisadres,
1973.
Stukken betreffende de automatisering van de parochianenadministratie,
1990-1992 en 2002.

1 katern

1 stuk

1 omslag

Overige bemoeienis met individuele parochianen
62.

Briefwisseling tussen pastoor Van Leek en de aartspriester betreffende
de als ‘wonderdokter’ optredende Willem Belt,
1852.

2 stukken

16
63.
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Stukken betreffende de zielzorg voor Belgische vluchtelingen en
geïnterneerde officieren op de Wierickerschans onder Bodegraven,
1914-1920.

1 omslag

BEMOEIENIS MET GEESTELIJKE VERENIGINGEN EN BROEDERSCHAPPEN
64.

65.

66.

67.

Stukken betreffende de oprichting van een afdeling van de broederschap
van de Heilige Geest in de statie,
1835.

1 omslag

Stukken betreffende de broederschap van de Levende Rozenkrans,
1842-1938.

1 omslag

Register van leden van de verschillende broederschappen, verenigingen
en fondsen binnen de parochie,
1893, bijgehouden tot 1930.
Stukken betreffende de broederschap van Onze Lieve Vrouwe ter Nood
in de parochie,
1910-1951.

68.

Stukken betreffende de oprichting van een afdeling van de broederschap
van het Heilig Hart in de parochie,
1912.

69-73.

Kasboeken van inkomsten en uitgaven van de pastoor voor de
verschillende broederschappen en verenigingen,
1913-1917 en 1937-1959.

1 deel

1 omslag

1 omslag

69.
70.
71.
74.

75.

76.

77.

78.

1913-1917;
1937-1938;
1939-1947;

72.
73.

5 delen

1948-1956;
1957-1959.

Stukken betreffende de Sint-Vincentiusvereniging,
1915-1948.

1 omslag

Akten van oprichting van verschillende afdelingen van broederschappen
en congregaties binnen de parochie,
1917-1950.

1 omslag

Statuten van de H. Elisabeth-vereniging in de parochie, afschrift,
1918.

1 stuk

Stukken betreffende de oprichting van een Derde Orde-vereniging,
1922.

1 omslag

Ingevulde vragenlijsten betreffende de verschillende broederschappen en
geestelijke verenigingen in de parochie ten behoeve van de Duitse
bezetter,
1940.

1 omslag
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ARCHIEF VAN PASTOOR EN KERKBESTUUR, LATER PAROCHIEBESTUUR
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
79-80.

Notulen van de vergaderingen van het kerkbestuur,
1856-1965.
79.
80.

81-83*.

84-87*.

92.

83*.

1980-1988;
1989-1993;

86*.
87*.

1988-1995;
1996-1998;

90*.

3 pakken

2000-2005.

4 pakken

1994-1999;
2000-2007.

Ingekomen stukken, alfabetisch geordend op inzender,
1988-2001.
88*.
89*.

91.

1966-1986;
1987-1999;

Verslagen van de vergaderingen van de Parochievergadering, met
bijlagen,
1980-2007.
84*.
85*.

88-90*.

1865-1965;
1965.

Verslagen en besluitenlijsten, deels met bijlagen, van de vergaderingen
van het kerkbestuur, vanaf 1980 het parochie bestuur,
1966-2005.
81*.
82*.

2 delen

3 pakken

1999-2001.

Staten en lijsten met, voornamelijk numerieke, opgaven betreffende het
aantal parochianen, het kerkbezoek en andere statistische gegevens,
1884, 1932-1955, 1965-1968, 1988-1999, 2002 en 2005.
Jaarverslag,
1985.

1 omslag

1 stuk

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
GESCHIEDENIS, OPRICHTING EN OPHEFFING VAN DE PAROCHIE
93.

94.

95.

Aantekeningen van pastoor Van Leek betreffende de geschiedenis van
de statie van Zwammerdam en Bodegraven,
[circa 1850].

1 omslag

“De statie Bodegraven-Zwammerdam na de Reformatie”, publicatie
door H.J. van der Poel, gedrukt,
1917-1929.

5 katernen

Brief van frater Willibrord in het klooster te Woerden betreffende het
leven van de heilige Gallus,
1919.

1 stuk

18
96.

97.

98.
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Bisschoppelijke besluiten tot vaststelling van de parochiegrens, 1858,
en tot wijziging ervan,
1912, 1960-1961 en 1970.

1 omslag

Stukken betreffende de voorgenomen, niet doorgegane oprichting van
een tweede parochie in Bodegraven,
1962-1963.

1 omslag

Nota betreffende de toekomst van de parochie,
[1979].

99*.

Stukken betreffende de toetreding tot en deelname in de federatie
Levend Water met de parochies Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen,
1997-2007.

100*.

Stukken betreffende de voorbereidingen tot de vorming van een
gecombineerde parochie met de parochies Gouda, Moordrecht,
Reeuwijk, Boskoop en Waddinxveen,
2007-2010.

1 stuk

1 pak

1 pak

REGLEMENTEN VOOR EN LEDEN VAN HET KERK- EN PAROCHIEBESTUUR
101.

102.

103*.

104*.

105.

Algemene Reglementen voor parochiale kerkbesturen,
1854, 1949 en 1974.
Huishoudelijk Reglement voor het kerkbestuur,
1858.

3 katernen

1 stuk

Stukken betreffende de benoeming van leden van het kerkbestuur en het
parochiebestuur,
1935-2005.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van leden van de parochievergadering,
1979-1988.

1 omslag

Reglement voor de wijze van samenstelling van de parochievergadering,
1980.
1 stuk
BETREKKINGEN MET HET BISDOM EN HET DEKENAAT

106.

107.

108.

109.

Circulaires van het bisdom Haarlem, vanaf 1956 het bisdom Rotterdam, en
van de gezamenlijke Nederlandse bisdommen,
1861-1958.

1 pak

Stukken betreffende de jaarlijkse afdracht van een percentage van het
batig saldo op de rekeningen aan het bisdom,
1977-1995.

1 omslag

Visitatierapporten door de deken van Alphen aan den Rijn,
1966 en 1971.

2 stukken

Verslagen van bijeenkomsten van de Dekenale Pastorale Raad, later
Dekenale Raad van Advies van het dekenaat Alphen aan den Rijn, met
bijlagen,
1969-1971 en 1986-1998.

1 pak
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110.

111.

112.
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Ingekomen stukken vanuit het dekenaat Alphen aan den Rijn,
1987-1998.

1 omslag

Ingekomen stukken vanuit het dekenaat Het Groene Hart,
1998-2003.

1 omslag

Nieuwsbrieven van het dekenaat Het Groene Hart,
1999-2004.

1 omslag

COMMUNICATIE
113.

114.

115.

116.

117*.

118*.

119-120.

Parochiegidsen,
1965, 1983, 1989, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 en 2010.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van informatiebijeenkomsten voor
parochianen,
1966, 1969, 1974 en 2006.

1 omslag

Rapport betreffende de uitslag van een enquete onder parochianen,
1969.
Verslag van de koördinatiekommissie ter bevordering van de
betrokkenheid van de parochianen bij de activiteiten in de kerk,
1976.

1 stuk

Stukken betreffende de instelling en organisatie van het wijkpastoraat en
wijkcontactpersonen,
1985-1988.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de
wijkcontactpersonen,
1996-2009.

1 omslag

“Echo”, driemaandelijks contactorgaan van de parochie,
1968-1998 (hiaten).

2 pakken

119.
121

1 katern

1968-1988;

120.

1989-1998.

“Echo Kerkklanken”, maandelijks mededelingenblad van de parochie,
1992-2004.

1 pak

EIGENDOMMEN
Algemeen
122.

Inventarissen van onroerende en roerende goederen, opgesteld ten
behoeve van de verzekering ervan, 1958, met briefwisseling over de
aanvulling en aanpassing ervan,
1958-1964.

1 omslag

Onroerende goederen: kerk en pastorie
Schuilkerk (Sint-Galluskerk) met pastorie

123.

Facturen voor werkzaamheden, verricht aan het orgel in de kerk,
1792 en 1798.

2 stukken
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124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Archief van de Willibrordusparochie
Besluit van het gewestelijk bestuur van Holland, waarbij vrijstelling
van betaling van de verponding wordt verleend voor het kerkgebouw,
1796.

1 stuk

Stukken betreffende de aanspraken op teruggave van de Hervormde
kerk te Bodegraven voor de Rooms-Katholieke eredienst,
1798-1799.

1 omslag

Briefwisseling met Gedeputeerde Staten betreffende subsidie voor de
uitbreiding en restauratie van de kerk en pastorie,
1819-1821.

1 omslag

Lijsten van parochianen uit Bodegraven en uit Zwammerdam, die een
vrijwillige bijdrage hebben toegezegd voor de uitbreiding en
restauratie van de kerk en de pastorie,
1820.

2 stukken

Stukken betreffende de openbare aanbesteding en gunning van de
uitbreiding en restauratie van de kerk en pastorie,
1820-1823.

1 omslag

Facturen en declaraties voor de uitbreiding en restauratie van de kerk
en pastorie,
1821-1823.

1 omslag

Staat van door pastoor Van Bemmel verrichte betalingen voor de
werkzaamheden voor de uitbreiding en restauratie van de kerk en de
pastorie,
1822.
Stukken betreffende de verzekering van de kerk, pastorie en andere
eigendommen,
1825-1864.

1 stuk

1 omslag

Missive van het gemeentebestuur van Zwammerdam betreffende het
brandgereedschap voor de kerk en pastorie volgens het gemeentelijk
brandreglement,
1832.

1 stuk

Bestek en voorwaarden voor de aanleg van een beschoeiing langs de
Oude Rijn achter de pastorie,
[1840].

1 stuk

Stukken betreffende de verkoop van onderdelen van de inventaris van
de oude kerk,
1865-1866.

1 omslag

Sint-Willibrorduskerk

135.

136.

Akten van authenticiteit, verleend door de bisschop en andere
geestelijken, betreffende relikwieën in de kerk,
1838-1933.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van bouwterrein van de familie Van
der Giesen te Bodegraven voor de bouw van de kerk,
1858-1862.

1 omslag
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.
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Briefwisseling met de architect Pierre Cuypers betreffende de
kerkbouw,
1858-1862.

1 omslag

Staten van ontvangsten van wekelijkse en maandelijkse bijdragen van
parochianen voor de kerkbouw, 1861-1864, met memorie van de door
pastoor Van Heijningen vanaf de preekstoel gedane oproep daartoe,
1861.

1 omslag

Stukken betreffende de verkrijging van Rijkssubsidie voor de kerkbouw,
1861-1862.

1 omslag

Briefwisseling met de bouwopzichter en de aannemers betreffende de
uitvoering van de kerkbouw,
1861-1866.

1 omslag

Staten van inkomsten en uitgaven met facturen betreffende de
kerkbouw,
1861-1866.

1 omslag

Register van uitloting, aflossing en vervallen van de renteloze lening ten
behoeve van de kerkbouw,
1863-1910.

1 deel

Stukken betreffende de wijding en inzegening van de kerk en de
kerkklok,
1864-1867.

1 omslag

Stukken betreffende de wijding van het altaar en de kruiswegstaties in
de kerk,
1865-1933.

1 omslag

Stukken betreffende verbouwingen en aanpassingen aan de kerk,
1872-1999.

1 omslag

Facturen voor aankopen en verrichte werkzaamheden, voornamelijk
aan het interieur van de kerk,
1872-1921.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop, de restauratie en het onderhoud van
een door de firma Franssen gebouwd kerkorgel,
1880-1979.

1 omslag

Verzekeringspolis voor de kerk en pastorie, 1911, aangepast
1920.

1 stuk

Bouwtekeningen van de kerk,
1960-1964.

1 omslag

Stukken betreffende de (verlate) viering van het honderdjarig bestaan
van het kerkgebouw,
1966.

1 omslag

Publicaties betreffende de orgels in de kerk,
1978-1998.

1 omslag
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Stukken betreffende de restauratie van de kerk en de afwikkeling van
de gevolgen van de kerkbrand op 24 maart 1982,
1982-1984.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

165.

166.

13 omslagen

Verslagen van bijeenkomsten van het parochiebestuur met
de Gebouwencommissie, 1982-1983;
Verslagen van bouwvergaderingen, 1982-1983;
Facturen, 1982-1984;
Staten van restauratiekosten, 1982-1984;
Stukken betreffende verzekering, 1982-1983;
Stukken betreffende de uitgifte van renteloze obligaties
voor de financiering, 1982-1983;
Stukken betreffende de onderhandse aanbesteding en
gunning van het werk, 1982;
Stukken betreffende de gunning van afzonderlijke
werkzaamheden, 1982-1983;
Stukken betreffende de huur van tijdelijke ruimte in andere
kerken in Bodegraven, 1982;
Briefwisseling met individuele en groepen parochianen
over de restauratie, 1982-1983;
Stukken betreffende de ingebruikname van de
gerestaureerde kerk, 1983;
Kranten- en tijdschriftknipsels, 1982-1983;
Bouwtekeningen, 1982-1983.

Stukken betreffende de aankoop en plaatsing van een kerkorgel uit de
Dominicuskerk te Alkmaar, 1982, en het beheer en onderhoud ervan,
1982-2009.
Stukken betreffende de viering van het 125-jarig bestaan van het
kerkgebouw,
1989-1990.

1 pak

1 omslag

Pastorie

167.

Stukken betreffende de bouw van de pastorie,
1876-1877.

1 omslag

168.

Akte van vordering van de pastorie ten behoeve van de eerste compagnie
Aan- en Afvoertroepen van het Eerste Nederlandse Legerkorps,
1939.

169.

Stukken betreffende de voorgenomen, niet-doorgegane restauratie van de
pastorie,
1959-1960.

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereiding en financiering van de bouw en de in
gebruik neming van de nieuwe pastorie,
1961-1973.

1 omslag

1 stuk

170.

171.

Bestek en tekeningen voor de bouw van de nieuwe pastorie,
1961-1966.

1 pak
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Onroerende goederen: kerkhof
172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184*.

185.

Stukken betreffende de aanleg van het kerkhof naast de oude kerk aan
de noordzijde van de Overtocht,
1824.

1 omslag

Chronologisch register van begravenen, 1824-1946, met afschriften van
stukken betreffende het beheer,
1828-1830.

1 deel

Stukken betreffende de aanleg van het kerkhof aan de zuidzijde van de
Overtocht,
1828-1830.

1 omslag

Notariële akte van aankoop van grond aan de Overtocht van de weduwe
Pittoni-Tepol voor de aanleg van het kerkhof, 1828, met kwitanties voor
de betaling van de koopsom,
1836-1838.

1 omslag

Reglement van de gemeente Zwammerdam op de begrafenisrechten en
de tijdstippen van begraven, 1829, en provinciaal Reglement op het
begraven, 1830, met bijlagen,
1829-1830.

1 omslag

Onderhandse akte van overeenkomst met de weduwe Pittoni-Tepol
betreffende het graven van een scheidingssloot tussen haar land en het
kerkhof, 1835, met retroakte
1803.

2 stukken

Onderhandse akte van verkoop van een grafruimte aan H.J. Sleurs en
stukken betreffende het plaatsen van een houten hek eromheen,
1849.

1 omslag

Facturen voor het metselen en het maken van een grafzerk voor het
priestergraf op het kerkhof,
1886.

2 stukken

Reglement voor het begraven op het kerkhof,
1903.

1 stuk

Bisschoppelijke besluiten tot machtiging voor de uitbreiding van het
kerkhof en het inzegenen ervan door de pastoor,
1915.

2 stukken

Stukken betreffende de graven van oorlogsslachtoffers,
1950-1972.

1 omslag

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het kerkhof,
1966-2005.

1 omslag

Stukken betreffende het ruimen en verplaatsen van graven,
1989-2005.

1 omslag

Bodemonderzoeksrapport betreffende het kerkhof,
1995.

1 stuk
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Onroerende goederen: schoolgebouwen

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

Notariële akte van aankoop van grond aan de Overtocht van W. van der
Giesen ten behoeve van de jongensschool,
1913.

1 akte

Register van uitloting, aflossing en vervallen van renteloze geldleningen
van 15.000 en 35.000 gulden voor de bouw van de jongensschool,
1914-1937.

1 katern

Verzekeringspolis voor de jongensschool en het patronaatsgebouw,
1914.

1 stuk

Stukken betreffende de financiering van de uitbreiding van de
jongensschool,
(1936) 1953-1962.

1 omslag

Stukken betreffende het maken van een scheidingshek tussen de
meisjesschool en het huis van juffrouw J. Verkleij,
1960.

1 omslag

Notariële akte van overdracht van de jongensschool aan de Stichting
Katholiek Onderwijs Bodegraven, concept,
[circa 1960].

1 stuk

Bouwvergunning voor een dubbele onderwijzerswoning aan de OudBodegraafseweg 25 en 27,
1962.

1 stuk

Akte van overeenkomst met de Stichting Katholiek Onderwijs
Bodegraven over de eigendom van het speelterrein bij de
Willibrordusschool,
1962.

1 stuk

Onroerende goederen: patronaatsgebouw, later parochiehuis
NB: Voor stukken betreffende het parochiehuis, zie ook invnrs 425-432.

--

Verzekeringspolis voor de jongensschool en het patronaatsgebouw,
1914.
NB: Zie invnr 188.

194.

195.

196.

197.

Register van Belgische vluchtelingen, die in het patronaatsgebouw zijn
ondergebracht,
1914-1915.

1 katern

Statuten van de Rooms-Katholieke Patronaatscommissie, gedrukt,
1915.

1 stuk

Kasboek van inkomsten en uitgaven van het patronaat,
1923-1935.

1 deel

Stukken betreffende de exploitatie van het patronaatsgebouw, later
parochiehuis,
1937, 1964 en 1977-1991.

1 omslag
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198.

199.

200-202.

Jaarrekeningen met bijlagen van de exploitatie van het parochiehuis,
1956-1957 en 1960-1988.

1 omslag

Stukken betreffende het onderhoud van het parochiehuis,
1976-1991.

1 omslag

Stukken betreffende de bouw van het nieuwe parochiehuis aan de
Doortocht,
1991-1992.
200.
201.
202.

203.
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3 omslagen

Voorbereiding, financiering en uitvoering;
Verslagen van de bouwvergaderingen;
Bestek en tekeningen.

Stukken betreffende de oprichting, 1991-1992, en de opheffing van de
Stichting Exploitatie Parochiehuis,
2013.

1 omslag

Overige onroerende goederen
Huizen

204.

205*.

206*.

207.

208.

209*.

210*.

211.

Stukken betreffende de overdracht van een schuur en erf aan de OudBodegraafseweg door de Patronaatscommissie aan het kerkbestuur,
1962.

1 stuk

Notariële akte van verkoop van het huis met schuur aan de OudBodegraafseweg 14, concept,
[1963].

1 stuk

Notariële akte van verkoop van het huis aan de Oud-Bodegraafseweg
25, concept,
2010.

1 stuk

Stukken betreffende de aankoop en de verhuur van huizen aan de
Overtocht nabij de oude kerk,
1806-1857.

1 omslag

Stukken betreffende de verkrijging bij legaat, 1951, en verkoop van het
huis aan de Overtocht 3 en diverse geldbedragen, 1951-1958, met
retroacta,
1920.

1 omslag

Stukken betreffende de verkrijging, het beheer, en de verkoop van de
huizen aan de Overtocht 8, 10 en 12,
1892-1976.

1 omslag

Stukken betreffende de aankoop, 1970, en de verkoop van het huis aan
de Overtocht 14,
1990.

1 omslag

Onderhandse akte van aankoop van het huis aan de Overtocht 15,
afschrift,
1957.

1 stuk

26
212.

213.

214*.
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Stukken betreffende de bouw en verhuur, 1914, en van de verkoop van
het huis aan de Overtocht 22,
1970.
Stukken betreffende de verkrijging bij legaat, 1956, en de verkoop van
een boerderij met opstallen en land aan Weiland 3 onder Bodegraven,
1956, met retroacta,
1834-1948.
Stukken betreffende de aanvaarding en verkoop van een door mw C.C.
Kelfkens gelegateerd huis aan de Wilhelminastraat 12,
1984-1985.

1 omslag

1 pak

1 omslag

Grond

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

Stukken betreffende de aankoop, exploitatie en verkoop van een stuk
grond, in gebruik als voetbalveld, aan de Oud-Bodegraafseweg,
1942-1991.
Brief van het gemeentebestuur van Zwammerdam betreffende de verkoop
van een strook grond voor de verbetering van de Oud-Bodegraafseweg,
1961.
Stukken betreffende het beschikbaar stellen van een gebouwtje op de
sportvelden aan de Oud-Bodegraafseweg aan Scouting Bodegraven,
1976-1987.

1 omslag

1 stuk

1 omslag

Akte van verkoop van 58 m2 grond langs de Oud-Bodegraafseweg aan de
gemeente Bodegraven,
1976.

1 stuk

Bisschoppelijke machtiging tot aanvaarding van een geschonken strook
grond aan de Overtocht, gelegen langs het Pensionaat,
1904.

1 stuk

Bisschoppelijke machtigingen voor de verkoop van percelen grond aan de
Overtocht aan het Sint Joseph Pensionaat,
1918 en 1920.

2 stukken

Akte van overeenkomst met J.H. Piket, smid te Zwammerdam, waarbij
deze recht van overpad krijgt via grond van de kerk aan de Overtocht naar
zijn werkplaats aldaar,
1960.

1 stuk

Stukken betreffende de verkoop van 1152 m2 grond aan de Overtocht aan
de gemeente Bodegraven ten behoeve van de verbetering van de weg,
1966.

1 omslag

Roerende goederen
Zitplaatsen in de kerk

223.

Staat van zitplaatsen in de kerk met vermelding van de huurders ervan en
de te betalen huur,
1832.

1 stuk
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224.

225.

226.

227.
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“Plaatsenboek”, register van per kerkbank betaalde plaatsenhuur,
aangelegd 1866, bijgehouden tot 1870.

1 deel

Plattegrond van de kerk met de beschikbare zitplaatsen, gemaakt ten
behoeve van de inning van het zitplaatsengeld,
[circa 1930].

1 stuk

Staten van verhuurde zitplaatsen in de kerk met vermelding van de
huurders en huursom,
[circa 1950].

1 omslag

Briefwisseling met het bisdom betreffende de opheffing van de
plaatsengeldregeling,
1959.

1 omslag

Overige roerende goederen

228.

229.

230.

231.

232.

Bisschoppelijke machtigingen voor de verwijdering en verkoop van bomen
bij de kerk en pastorie,
1903-1904.

1 omslag

Stukken betreffende de aanvaarding en verkoop van door pastoor J.B.A.
Dieckmann gelegateerde roerende goederen,
(1883) 1913-1914.

1 omslag

Akte van in bruikleengeving van documenten en kerkelijke attributen ten
behoeve van een expositie in het nieuwe gemeentehuis van Bodegraven.
1967.

1 stuk

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit van de parochie,
1972.

1 stuk

Stukken betreffende de aanvaarding van een geschonken muntenverzameling,
1997.

1 omslag

FINANCÏEN
Algemeen
233.

234.

235.

236.

Ingekomen en afschriften van uitgaande brieven van het kerkbestuur
betreffende financiën,
1959-1978.

1 omslag

Verslagen van de vergaderingen van de Financiële Commissie en
vergaderingen van de Financiële Commissie met het kerkbestuur,
1971-1985.

1 pak

Rapport betreffende de werkwijze van de Financiële Commissie,
[1977].

1 stuk

Rapporten van de Interdekanale Financiële Controledienst van het bisdom
betreffende het onderzoek van de financiële administratie,
1981, 1991, 1995 en 1998.

1 omslag
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Begrotingen en rekeningen

237.

238.

239-241.

Begrotingen met bijlagen,
1943-1946, 1949, 1964-1968, 1970-1974 en 1976-2004.

1 pak

Begroting van het samenwerkingsverband Levend Water,
2005.

1 stuk

Rekeningen van het kerkbestuur,
1719-1858.

239.
240.
241.
242-243.

1 deel
1 deel
1 omslag

Rekeningen van het kerkbestuur met controlerapporten en stukken
betreffende de vaststelling en goedkeuring door het bisdom,
1942, 1945-1951 en 1961 en 1964-2005.
242.
243.

244-247.

1719-1796;
1797-1858.
1859-1869.

2 delen en
1 omslag

1942, 1945-1951, 1961 en 1964-1985;
1986-2005.

Bijlagen bij de rekeningen,
1817-1819, 1824, 1827-1868, 1870-1874, 1881, 1886-1888, 1911,
1921, 1933-1943, 1946-1957 en 1959-1960.
244.
245.
246.
247.

2 pakken

4 pakken

1817-1819, 1824 en 1827-1843;
1844-1858;
1859-1868 en 1870-1874, 1881 en 1886-1888;
1911, 1921, 1933-1943, 1946-1957 en 1959-1960.
Verwerving van inkomsten
Schenking van geldbedragen, meestal bij legaat

248-268.

Stukken betreffende de verkrijging van geldbedragen, meestal bij
legaat, van diverse personen,
1830-2004
21 omslagen
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Jac. Achterof, 1857-1870;
P.J. Beens, 1997;
C. Heeman, 1858-1862;
A. van Hoorn-de Ridder, 1912-1918;
mw E.M. Jansen, 1927-1949;
mw C.M. de Jong, 1929-1930;
C.P. Juffermans-Verwoerd, 1966-1968;
M.M. Kouwenhoven-Wouters, 1913-1915;
mw C. Kraan, [1946];
mw J.P. de Lange, 1971-1972;
H. van Niekerk-Pouw, 1871;
A.Th. van Rodenrijs-Baak en J.G. van Rodenrijs,
2001-2004;
A. Scheen, 1896;
M. Smit-Koster, 1888;
N. Steenbergen, 1943-1944;
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263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.

270.

271.

272*.

273*.
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W. Streng-Twaalfhoven, 1830;
G. Veelenturf, 1864;
W.J. en M.J. van Velsen, 1997-2002;
mw J.A. Verkleij, 1960;
mw. W. Verlaan, 1981;
H.J. van Vliet-Stolwijk, 1995-1996.

Besluit van de Minister voor de zaken van de Rooms-Katholieke
Eredienst, waarbij toestemming wordt verleend tot het aanvaarden van
een legaat van 300 gulden van Jan Klaasen van Leeuwen en het
beleggen ervan in het Grootboek Nationale Schuld, met toelichtende brief
van het gemeentebestuur van Zwammerdam,
1848.

2 stukken

Bisschoppelijke machtigingen tot het aanvaarden van aan de kerk
gelegateerde geldbedragen,
1874-1967.

1 omslag

Stukken betreffende de aanvaarding van diverse kleine gelegateerde
geldbedragen,
1961-1992.

1 omslag

Notariële akte van schenking door een parochiaan van een gedurende
tien jaar uit te keren geldbedrag,
1977.

1 stuk

Stukken betreffende de schenking van door twee parochianen
geschonken jaarlijkse lijfrentes,
1993-1999.

1 omslag

Inkomsten uit leningen, aandelen en andere rentedragende papieren

274.

Akten van geldlening en obligatie ten laste van de kerk,
1842-1933.

275.

Akten van geldlening van 200 gulden aan Elisabeth Kok, 1842, en van
240 gulden aan Adrianus Ouwendijk,
1910.

276.

“Spaarbankboekje”, register van ingelegde geldbedragen bij banken,
1843, 1950, 1956 en 1959.

1 omslag

2 stukken

277.

278-279.

Staat van obligaties ten laste van de parochie,
[1890].

1 stuk

Registers van aandelen en andere geldswaardige stukken in het bezit
van de parochie, met aantekeningen betreffende het beheer,
1907-1937 en 1939-1957.
278.
279.

280.

1 omslag

1907-1937;
1939-1957.

1 deel
1 katern

Bisschoppelijke machtigingen tot het geheel of gedeeltelijk aflossen van
geldleningen,
1916-1950.

1 deel en
1 katern

1 omslag
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282.

283.

284.

285.

286.

287.
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Akte van schuldbekentenis betreffende een geldlening ten behoeve van
het Fonds Elisabeth van den Ham, 1943, met testament van Elisabeth
van den Ham op grond waarvan de lening ontstaan is,
1918.
Kasboek van inkomsten en uitgaven van het beheer van het Fonds
Elisabeth van den Ham,
1929-1955.
Akte van schenking onder voorwaarden van twee hypotheken ten laste
van de Rooms-Katholieke kerk te Hoogkarspel door emeritus pastoor
F.A. Keet,
1931.

2 stukken

1 deel

1 omslag

Akte van toewijzing van een inschrijving van 1000 gulden op een
obligatielening ten laste van de Zusters Ursulinen te Bergen,
1932.

1 stuk

“Couponboek”, register van inkomsten en uitgaven uit hoofde van
beleggingen,
1940-1959.

1 deel

Notariële akte van geldlening van 30.000 gulden van L.A. de Groot te
Noordwijk onder hypotheekstelling van de huizen aan de OudBodegraafseweg 23 en 25,
1965.

1 stuk

Akte van geldlening van 122.000 gulden van de Raffeisenbank
Bodegraven onder hypotheekstelling van onroerend goed, concept,
1966.

1 stuk

Inkomsten uit stipendia (vergoeding voor het lezen van missen) en fundaties

288.

289-290.

Stukken betreffende de inschrijving in het Grootboek Nationale Schuld
ten behoeve van de statie onder de verplichting uit de rente zielenmissen
te lezen voor verschillende overledenen,
1841-1855.
Registers van gevestigde fundaties met aantekeningen van de op basis
ervan gelezen missen,
1856-1914.
289.

291.

1856-1864;

290.

1 omslag

2 delen

1865-1914.

Register van te lezen zielenmissen en ervoor ontvangen vergoedingen,
1886-1897.

1 omslag

NB: Uitsluitend de eerste drie pagina’s zijn bewaard gebleven

292.

293.

.
Legger van tarieven voor het verrichten van kerkelijke diensten en
ontvangsten uit fundaties,
1930, bijgehouden tot 1942.

1 katern

Register houdende overzicht van de nog geldige fundaties met de
daaraan verbonden inkomsten en verplichtingen,
1956.

1 katern
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294.

31

Register van verantwoording door pastoor Janus ten behoeve van zijn
opvolger pastoor De Groot van het beheer van stipendia,
1957.

1 katern

Inkomsten uit jaarlijkse bijdrages door parochianen

295*.

296.

297.

Stukken betreffende de organisatie, uitvoering en administratie van de
ontvangst van de gezinsbijdrage, later de actie Kerkbalans,
1971-2005 (hiaten).

1 pak

Kasboek van inkomsten en uitgaven van de jaarlijkse gezinsbijdrage,
1974-1977.

1 deel

Verslagen van de vergaderingen van de Kommissie Kerkbijdrage,
1989-1991.

1 omslag

Overige inkomsten

298.

299.

Stukken betreffende de exploitatie van de ‘kerkschapen’,
1965-1969.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van veilingen ten behoeve van de kerk,
1968-1970 en 1983.

1 omslag

Financiële boekhouding
300-302.

Grootboeken,
1921-1932 en 1948-1949.
300.
301.

303-304.

1921-1932;
1948;

3 delen
302.

1949.

“Maandstatenboeken”, grootboeken van inkomsten en uitgaven,
1937-1957.
2 delen
303.

305.

306.

307.

308-312.

1937-1947;

304.

1948-1957.

Grootboekkaarten,
1973.

1 omslag

Journaal van inkomsten en uitgaven,
1916-1935.

1 deel

Journalen van inkomsten en uitgaven,
1950-1957.

1 omslag

Tabellarische kasboeken,
1937-1963.
308.
309.
310.

1937-1942;
1942-1947;
1948-1953;

5 delen
311.
312.

1953-1958;
1958-1963.
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313-314.
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Kasboeken van inkomsten en uitgaven.
1917-1919 en 1957-1974.
313.

315.

1917-1919;

314.

2 delen
1957-1969.

Kas-bank-giroboek,
1969-1975.

1 deel

GEESTELIJKEN EN PERSONEEL IN DIENST VAN DE PAROCHIE
NB: Zie voor geestelijken ook de invnrs 432-444.

Geestelijken
316.

317.

318.

319*.

Akte van toestemming van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te
Zwammerdam voor het begraven van de overleden pastoor H.J. van Leek,
1857.

1 stuk

Akten van installatie van de pastoors De Graaf, 1899, Keet, 1913, en
Janus,
1939.

3 stukken

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van kapelaans,
1943-1947.

1 omslag

Akte van overeenkomst betreffende de betaling van pastoraal personeel
van de gezamenlijke parochies in het dekenaat Alphen aan den Rijn,
1990.

1 stuk

Kosters, organisten en koordirigenten
320.

321.

322.

323*.

324*.

325.

Besluiten tot vaststelling van de salarissen van de koster en het andere
personeel,
1904-1964.

1 omslag

Stukken betreffende koster J.P. van Leeuwen,
1957-1986.

1 omslag

Stukken betreffende de organisten,
1967-1984 en 2006.

1 omslag

Stukken betreffende de dirigenten van de kerkkoren,
1971-2007.

1 omslag

Stukken betreffende de salariëring van de koordirigenten en de organisten,
1974-1987.

1 omslag

Instructie voor de kosters tijdens verschillende vieringen in de kerk, met
bijlagen,
2004.

1 omslag
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BEMOEIENIS MET DIVERSE ORGANEN EN GROEPEN BINNEN DE PAROCHIE
Lekeninspraak
326.

327.

328.

329.

Verslagen van de vergaderingen van het Initiatief Comité, vanaf 1966
Raad voor het Parochieoverleg, vanaf 1967 Parochieraad, met bijlagen,
1965-1969.

1 pak

Verslagen van de vergaderingen van de Parochieraad, met bijlagen,
1970-1973.

1 pak

Verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep, met bijlagen,
1974-1979.

1 pak

Verslagen van de vergaderingen van de Kontakt Kommissie,
1975.

1 omslag

Kerkkoren
330.

331.

332.

333*.

334.

335*.

336*.

337*.

Huishoudelijk Reglement van het Rooms-Katholiek zangkoor Laudate
Dominum te Bodegraven, gedrukt, 1900, met lijsten van door de St.
Gregorius Vereniging goedgekeurde koorwerken,
1905 en 1908.

1 omslag

Ingekomen stukken van het dameskoor en het herenkoor,
1968-2005.

1 omslag

Ingekomen stukken van het jongerenkoor,
1974-2009.

1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van onderscheidingen aan koorleden,
1979-2003.

1 omslag

Begrotingen en rekeningen van de koren,
1981-2003 (hiaten).

1 omslag

Stukken betreffende het kinderkoor De Kerkuiltjes,
1984-2006.

1 omslag

Verslag van een vergadering van het herenkoor Sint-Caecilia,
2005.
Verslagen van vergaderingen van het dameskoor Sint-Lucia,
2005-2010.

1 stuk

1 omslag

Jeugd- en jongerengroepen
NB: Zie ook de invnrs 417-424.

338.

339.

Begroting met bijlagen van de afdelingscommissie van het Katholieke
Jeugdwerk in de parochie,
1948.

1 omslag

Briefwisseling met de Stichting Katholieke Jeugdcommissie Bodegraven,
1964-1974.

1 omslag

34
340.

341.

342.

343.

344.

345*.
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Stukken betreffende de bouw van een houten clubhuis voor de Stichting
Katholieke Jeugdcommissie Bodegraven aan de Oud-Bodegraafseweg,
1965-1967.

1 omslag

Begrotingen en rekeningen van de Werkgroep Jongerenliturgie,
1973-1980.

1 omslag

Ingekomen stukken van de afdeling Bodegraven van de Katholieke
Plattelands Jongeren,
1975-1982.

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting, 1963, en opheffing van de Stichting
Katholieke Jeugdcommissie Bodegraven,
1978.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van het jongerenpastoraat,
1986-1989.

1 omslag

Briefwisseling met de jongerenpastoraatsgroep ‘Jong Willibrord’,
1992-2002.

1 omslag

Ouderen
346.

Brief van de landelijk secretaris van de Katholieke Bond van Bejaarden en
Gepensioneerden betreffende de oprichting van een plaatselijke afdeling,
1957.

1 stuk

Missionarissen en missie- en vredeswerkgroepen
347.

348.

349.

350.

351*.

352.

353*.

354*.

Stukken betreffende de contacten met en de ondersteuning van
voornamelijk Bodegraafse missionarissen en missiemedewerkers,
1976-2004.

1 omslag

Verslagen van de vergaderingen van het Missiekomité,
1979.

1 omslag

Kasboek van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de missie en de
Bodegraafse missionarissen,
1979-1988.

1 katern

Stukken betreffende de discussie binnen de parochie over kernwapens,
1981.

1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering, coördinatie en fnanciële administratie
van de bisschoppelijke Vastenakte in de parochie en het dekenaat,
1988-2005.

1 omslag

“Vastenkranten”, publicaties van de werkgroep Veertigdagentjd,
2004 en 2007-2008.

3 stukken

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Missie, Ontwikkelingsen Vredeswerk, met bijlagen,
2005-2010.

1 pak

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep Veertigdagentijd,
2007-2010.

1 pak
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355*.

356.

35

Stukken betreffende de begeleiding en uitvoering van een lesproject
rondom de Vastenactie op de katholieke basisscholen in Bodegraven,
2007.

1 omslag

Stukken betreffende de ‘Afrikamarkt’ voor een missieproject in Kameroen,
2009-2010.

1 omslag

Oecumene
357.

358.

Stukken betreffende de contacten met andere kerkgenootschappen in
Bodegraven,
1967-1985.

1 omslag

Stukken betreffende de Interkerkelijke Werkgroep Conciliair Proces
Bodegraven, vanaf 1994 het Plaatselijk Beraad van Kerken,
1989-2003.
1 omslag
ONDERWIJS

359.

360.

361*.

Stukken betreffende de plannen tot uitbreiding van de jongensschool met
een ULO-afdeling,
1918.

1 omslag

Stukken betreffende conflicten tussen de pastoor en de hoofdonderwijzer
van de jongensschool,
1918-1922.

1 omslag

Stukken betreffende de contacten met de Stichting Katholiek Onderwijs
Bodegraven en met het personeel van de katholieke scholen in
Bodegraven,
1967-2010.

1 omslag

362*.

Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Katholiek
Onderwijs Bodegraven en van het bestuur met de schoolhoofden, ter
kennisname toegezonden aan de pastoor,
1969-1971.

363*.

Verslagen van vergaderingen van het lokaal bestuur Bodegraven van de
Stichting Rooms-Katholiek Basisonderwijs De Groene Waarden, ter
kennisname toegezonden aan de pastoor,
1996-1997.

364.

Stukken betreffende een vormselcatecheseproject op de basisscholen in
Bodegraven,
2008.

1 pak

1 omslag

1 omslag
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ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR, VANAF 1964 DE PAROCHIËLE CHARITAS
INSTELLING

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
365*.

366.

367368*.

Verslagen van vergaderingen,
1979 en 1986-2014.
Agenda van ingekomen brieven,,
1847-1848.
Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken,
1952-1980, 1987 en 1991-2015.
367*.
368*.

369.

370.

1 pak

1 katern

2 pakken

1952-1980, 1987 en 1991-2008;
2009-2015.

Ingekomen stukken vanuit het bisdom Rotterdam,
1990-2010.

1 pak

Ingekomen stukken vanuit het dekenaat Alphen aan den Rijn,
1993-2005.

1 pak

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
REGLEMENT EN BESTUUR
371.

372*.

373*.

Stukken betreffende de reglemententering van de armenzorg en
charitasinstellingen,
1899 en 1989-2002.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden,
2002-2015 (2016).

1 omslag

Stukken betreffende de voorbereidingen tot de fusie met de andere
parochiële charitasinstellingen binnen de regio van de Sint-Jan de
Doperparochie,
2011-2015.

1 omslag

EIGENDOMMEN
374.

375.

376.

Stukken betreffende de verwerving bij legaat, het beheer en de verkoop
van een boerderij met 14,5 hectare land aan de Noordzijde 102,
1879-1961.

1 omslag

Stukken betreffende de aanvaarding van drie huizen aan de Van
Tolstraat en een geldbedrag van 3800 gulden, gelegateerd door Z. van
Schaik,
1897-1898.

1 omslag

Akte van taxatie van een huis aan de Overtocht in eigendom van het
armbestuur,
1899.

1 stuk
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377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

37

Akte van verhuur van een winkelhuis en erf aan de Overtocht aan
Cornelis Vermeulen,
1914.

1 stuk

Onderhandse akte van verkoop van 598 m2 grond aan de Noordzijde
aan Gijsbertus Stolwijk,
1914.

1 stuk

Stukken betreffende de verwerving bij legaat, het beheer en de verkoop
van de woning Overtocht 37,
1919-1962.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van 980 m2 grond aan de Noordzijde
aan het Rijk voor de verbreding van de Rijksstraatweg en de verkrijging
van het recht van uitpad aldaar,
1938.

1 omslag

Stukken betreffende de verhuur, het onderhoud en de verkoop van de
woning Overtocht 25,
1953-1969.

1 omslag

Stukken betreffende de verkoop van 51 m2 grond aan de Overtocht aan
de gemeente Bodegraven ten behoeve van de verbetering van de weg
aldaar,
1966.

1 omslag

Stukken betreffende de verhuur en het onderhoud, 1949-1964, en de
overdracht van de kosterswoning aan de Overtocht 14 aan het
kerkbestuur,
1968.

1 omslag

FINANCIËN
Begrotingen en rekeningen
384.

385.

386.

387-389.

Staat van de financiële situatie van het armbestuur 1819-1837,
1820-1838.
Begrotingen, deels afschriften,
1954, 1956, 1994, 1996, 1998, 2006-2008 en 2013-2016.

1 omslag

Gecombineerde begrotingen en rekeningen met stukken betreffende
de verantwoording, deels afschriften,
1978-1988.

1 omslag

Rekeningen,
1792-1835, 1846-1848, 1932-1938, 1940-1949, 1951-1959, 19611975, 1989-1995, 1997 en 2004-2014.
387.
388.
389.

390.

1 stuk

1792-1835;
1821-1835 en 1846-1848;
1932-1938, 1940-1949, 1951-1959, 19611975, 1989-1995, 1997 en 2004-2014.

Bijlagen bij de rekeningen van het armbestuur,
1812-1855 (hiaten).

1 deel en 2
omslagen

1 deel
1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag
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Balansen en winst- en verliesrekeningen,
2004-2014.

1 omslag

Verwerving van inkomsten
392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400*.

Staat van obligaties en losrenten bij de verschillende Hollandse
comptoirs ten gunste van het armbestuur,
1802.

1 stuk

Rekening van inkomsten en uitgaven van de verkoop van vuilnis te
Zwammerdam, van de opbrengst waarvan het armbestuur een derde
van het batig saldo ontvangt,
1827.

1 stuk

Extract uit het testament van Dirk Vermeij te Zwammerdam, waarbij hij
honderd gulden legateert aan de Rooms-Katholiek armbesturen van
Zwammerdam en van Randenburg,
1828.

1 stuk

Staten van kerkleden onder Bodegraven en Nieuwerbrug, die geld
hebben gegeven ten behoeve van het armbestuur,
1831-1834 en 1840.
Kohier voor de inning van een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het
armbestuur op basis van de door de burgerlijke gemeente vastgestelde
indeling van de hoofdelijke omslag,
1857.

1 omslag

1 stuk

Obligaties en aandelen, aangekocht door het armbestuur, met stukken
betreffende de uitbetaling van dividenden,
1859-1952.

1 omslag

Stukken betreffende de ontvangst van geldbedragen uit legaten,
1875-1951.

1 omslag

Registers, houdende opgave van aandelen, obligaties en andere
geldwaardige stukken,
1919-1958.

1 omslag

Beleggingsadvies van de RABO-bank voor het vermogen,
2007.

1 stuk

Financiële boekhouding
401.

402-403.

Tabellarische kasboek,
1940-1945.

1 deel

Grootboeken,
1940-1950 en 2008-2015
402.
403.

1940-1950;
2008-2015.

1 deel en
1 omslag
1 deel
1 omslag
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Kasboeken,
1966-2008.
404.

2 delen
1966-1992;

405.

1993-2008.

TAAKUITVOERING
406.

407.

408.

409.

410.

411.

412*.

413.

414.

415*.

416*.

Ingekomen akten van indemniteit en afschriften van verstrekte akten
van indemniteit,
1772-1809.

1 omslag

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de bedeling
van armen,
1818-1857.

1 omslag

Ingekomen stukken van de gemeentebesturen van Zwammerdam en
Bodegraven betreffende de procedures rondom armenzorg en
interpretatie van de Armenwet,
1818-1870.

1 omslag

Stukken betreffende een conflict met het gemeentebestuur van
Zwammerdam over de bedeling van Wilhelmina Kleijn, verblijvend in
het bedelaarsgesticht te Hoorn en later te Ommerschans,
1821-1841.

1 omslag

Onderhandse akte van overeenkomst met Jan Hogendoorn betreffende
de opvoeding van zijn dochter onder toezicht van het armbestuur,
1826.

1 stuk

Staten van bedeelden in het Bodegraafse deel van de statie en op de
Overtocht onder Zwammerdam,
1849.

1 omslag

Register met aantekeningen en besluiten over de werkzaamheden en
de financiële ondersteuning door het armbestuur,
1953-1971.

1 deel

Stukken betreffende de deelname in de Stichting Huisvesting
Bejaarden, later Stichting Bevordering Ouderenhuisvesting
Bodegraven,
1967-2006.

1 pak

Stukken betreffende de organisatie van de kerktelefoon. 1980-2007, en
het uitzenden van kerkdiensten via de lokale omroep SLOB,
1996-2005.

1 omslag

Stukken betreffende de organisatie van de kerstactie ten behoeve van
ouderen in samenwerking met andere diaconale instellingen,
1988-2004.

1 omslag

Stukken betreffende contacten met de Stichting De Vlinder, sociëteit
voor lichamelijk gehandicapten, te Bodegraven,
1991-2010.

1 omslag
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ARCHIEF VAN DE JONGERENPASTORAATSGROEP ‘JONG WILLIBRORD’
417*.

418.

419.

420*.

421.

422*.

423.

424.

Verslagen van de bestuursvergaderingen,
1989-2007.
Nota’s betreffende de doelstelling van de jongenpastoraatgroep Jong
Willibrord,
[1989 en 1994].

1 pak

2 stukken

Stukken betreffende de ‘‘kloosterweekenden’,
1990-2004.

1 pak

Verslagen met bijlagen van activiteiten,
1992-2006.

1 pak

“JoWi-krant”, periodiek van de werkgroep Jong Willibrord,
1993-2008.

1 pak

Verslagen van de redactievergaderingen voor de JoWi-krant,
1998-2007.

1 omslag

Stukken betreffende het organiseren van filmavonden,
2000-2006.

1 omslag

Lijst van de tussen 1990 en 2000 georganiseerde activiteiten,
[2001].

1 stuk

ARCHIEF VAN DE STICHTING EXPLOITATIE PAROCHIEHUIS
425*.

426.

427*.

428.

429*.

430.

431.

432.

Verslagen van bestuursvergaderingen met bijlagen,
1992-2013.
Jaarrekeningen met bijlagen,
1992-2012.

1 omslag

1 pak

Stukken betreffende de dagelijkse exploitatie van het parochiehuis,
1992-2013
.
Stukken betreffende het onderhoud van het parochiehuis,
1994-2012.

1 omslag

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bestuursleden,
2001-2005.

1 omslag

Jaarverslagen,
2002-2004.

3 stukken

Grootboeken,
2008-2013.

1 omslag

Stukken betreffende de renovatie en revitalisatie van het parochiehuis,
2010-2012.

1 omslag

1 pak
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PERSOONLIJKE STUKKEN, AFKOMSTIG VAN AAN DE PAROCHIE VERBONDEN
PRIESTERS
Pastoor Jacobus Mauritius van de Ven
433.

434.

Onderhandse akte, waarbij de Goudse pastoor W. de Bruijn volmacht
verleend aan J.M. van de Ven, waarnemend pastoor te Amsterdam, om
namens hem op te treden in de afwikkeling van de nalatenschap van
pastoor Henricus Hoek,
1859.

1 stuk

Register houdende alfabetisch ingerichte aantekeningen van pastoor Van
der Ven betreffende diverse onderwerpen ten behoeve van zijn preken,
[circa 1880].
1 deel
Kapelaan Henricus Jacobus Wijffels
Kapelaan H.J. Wijffels was van 1864 tot aan zijn overlijden op 25 december 1866 kapelaan te
Bodegraven.

435.

436.

437.

438.

439.

Extracten uit het geboorteregister van Sint Kruis en het doopregister van
IJzendijke betreffende de geboorte en doop,
1856.

2 stukken

Stukken betreffende zijn opleiding en wijdingen,
1852-1866.

1 omslag

Stukken betreffende zijn benoemingen tot kapelaan in Oude Tonge,
Wateringen, Leiden en Bodegraven,
1856-1864.

1 omslag

Stukken betreffende het beheer van zijn aandelen en obligaties,
1862-1866.

1 omslag

Stukken betreffende zijn overlijden en de afwikkeling van zijn
nalatenschap,
1866-1867.

1 omslag

Pastoor Henricus Walterus Jacobus van Hertum
440.

Stukken betreffende zijn benoemingen tot kapelaan te Goes en
Rotterdam en tot rector van het Jacobsgasthuis te Amsterdam,
1860-1872.

441.

Bisschoppelijk besluit waarbij hij toegelaten wordt tot het verrichten van
priesterlijke taken in het bisdom Haarlem, 1862, met aantekening van
verlenging,
1864.

1 omslag

1 stuk

Pastoor Maria Henricus Petrus Mattheus de Graaf
442.

Felicitatiebrieven voor zijn verjaardag en priesterjubilea,
1900-1910.

1 omslag
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Pastoor Cornelis Vlaar

443.

Verslagen van de vergaderingen van priesters in het dekenaat, met
bijlagen,
1969-1973.

1 omslag

Pastoor Cornelis Antonius Paardekooper
444*.

Stukken betreffende zijn werkzaamheden als deken van Alphen aan den
Rijn,
1975-1986.

1 pak

Archief van de Willibrordusparochie
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BIJLAGE:
Staat van inventarisnummers waarvan de openbaarheid op grond van de AVG en de
overeenkomst van inbewaringgeving is beperkt met vermelding van het jaartal waarin de
beperking van de openbaarheid wordt opgeheven.

033
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
060
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
099

2048
2059
2065
2071
2077
2080
2085
2090
2100
2115
2082
2084
2097
2100
2116
2099
2104
2110
2118
2106
2109
2112
2028

100
103
104
117
118
184
205
206
209
210
214
272
273
295
319
323
324
333
335
336
337
345
351

2031
2116
2099
2099
2120
2116
2074
2021
2087
2101
2096
2088
2100
2116
2101
2118
2098
2014
2026
2026
2031
2113
2026

353
354
355
361
362
363
365
367
368
372
373
400
412
415
416
417
420
422
425
427
429
444

2121
2121
2028
2121
2082
2108
2025
2119
2126
2127
2036
2028
2082
2035
2121
2118
2117
2118
2124
2124
2116
2097

