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Inleiding1 

 

Oprichting  

 

De geschiedenis van de statie en de parochie Harmelen begint in 1795, het jaar waarin de 

katholieken in Harmelen een eigen kerkgebouw tot hun beschikking kregen en Nicolaas van Dijck 

aangesteld werd als eerste pastoor. 

 

Na de Reformatie was het in sommige plaatsen – vaak met beperkingen – mogelijk voor katholieken 

om een statie op te richten, zoals dat bijvoorbeeld in Montfoort, Woerden, Vleuten en Teckop 

gebeurde. Doordat de overheid hier en daar (tegen betaling) de staties gedoogde, konden de 

katholieken toch hun diensten houden. In Harmelen kwam het echter niet zover, zodat   men hier 

vandaan veelal naar Vleuten trok.  

Pas in de Franse Tijd werd het voor de katholieken in Harmelen makkelijker om een eigen statie op te 

richten. Hiervoor was niet alleen geld nodig, maar ook de komst van een priester en die waren nog 

niet veel voorhanden. Bovendien zag de pastoor van Vleuten niet graag dat een groot deel van zijn 

communicanten zich afsplitste en een eigen statie begon. 

Toch werden er in 1795 afspraken gemaakt over het werkgebied van de nieuwe statie en werd 

bepaald dat het gebied van de statie Harmelen zou bestaan uit Harmelen, Harmelerwaard, Haanwijk, 

Breudijk, Gerverscop, Reijerscop, een deel van Veldhuizen en Cattenbroek.  

 

Na de Franse tijd kwam er nog niet direct verandering in de positie van de Rooms-Katholieke kerk. 

Pas in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Aartsbisschop Johannes 

Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht en Den Bosch, ging toen meteen aan de slag om parochies te 

stichten. Door hem werd in Harmelen op 4 april 1855 de parochie van de Heilige Bavo opgericht.  

 

De grenzen zoals die hierbij werden bepaald, bleven gelden tot in 1949. In De Meern was een aantal 

jaren eerder een nieuwe kerk ingewijd waarna een aantal parochianen uit Harmelen verzocht om 

een grenswijziging. De afstand tot de kerk in De Meern was voor hen namelijk een stuk kleiner. 

Daarna bleven de grenzen hetzelfde tot aan de opheffing van de parochie in 2010. 

 

Toen aan het einde van de 20e eeuw het aantal priesters in Nederland afnam, werd het noodzakelijk 

om met omliggende parochies samen te werken. In 1992 kwam het eerste samenwerkingsverband 

waar Harmelen deel van uitmaakte, tot stand, namelijk met de parochies Vleuten en De Meern. 

Vervolgens werd in 2004 het besluit genomen om te komen tot een parochieverband binnen Drie 

Rivierenland met Benschop, Cabauw/Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein. Na jaren van 

intensivering mondde deze samenwerking in 2010 uit in de opheffing van de afzonderlijke parochies 

en de oprichting van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid.  

 

Kerkgebouwen 

 

Toen de statie Harmelen werd opgericht, kon men al vrij snel in een eigen kerkgebouw samenkomen. 

Door het echtpaar Van Dijk werd in 1795 aan de Roomse Arm- of Kerkmeesters geschonken een 

‘huijzinge en erve staande en gelegen aan de Steene Brug’, om te dienen als pastorie en kerkruimte. 

Het echtpaar van Dijk mocht tot hun overlijden in het huis blijven wonen. Om de bouw van de kerk 

op dit terrein verder te realiseren, droegen ook andere katholieken financieel bij.  

In september 1795 vond de inwijding plaats. De kerk stond midden in het dorp, achter het huis aan 

de Dorpsstraat, aan de Rijn. De kerk was te bereiken via de Kerksteeg of Gasthuissteeg, een 

gedempte sloot die vroeger liep vanaf de Commanderij naar de Rijn. Echter, al met de bouw was het 

gebouw eigenlijk te klein voor alle kerkgangers. In 1828 bleek de kerk ook in een bouwvallige staat te 

 

1 Deze inleiding is bewust vrij summier gehouden. De beschrijving van de geschiedenis van de parochie is uitvoerig 

beschreven in de publicatie: A. en F. van Rooijen, De Klokken luiden. Tweehonderd jaar St. Bavokerk in Harmelen, 1795-

1995 (Harmelen, 1995). Van deze bron is voor deze inleiding dan ook dankbaar gebruik gemaakt.  
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verkeren waardoor nieuwbouw echt noodzakelijk werd. Locatie voor het nieuwe kerkgebouw werd, 

dankzij de nalatenschap van Jannigje Broer, gevonden op een terrein van het huidige verzorgingshuis 

‘Huize Gaza’, aan de Dorpsstraat. Op 29 oktober 1839 werd de nieuwe kruiskoepelkerk 

geconsacreerd en gewijd aan de Heilige Bavo. 

 

In 1914, kort na de komst van pastoor Van der Waarden, werd opnieuw duidelijk dat er een nieuwe 

parochiekerk gebouwd moest worden. Een geschikte bouwlocatie vond het kerkbestuur hiervoor aan 

het begin van De Joncheerelaan, op de grond van Villa ‘Jenny’. In 1915 werd deze villa aangekocht en 

gesloopt, waarna op dit terrein de nieuwe kerk met pastorie gebouwd werden. De inwijding vond 

plaats op 8 mei 1917, door aartsbisschop mgr. H. van de Wetering. In de jaren ’60 van de vorige 

eeuw vond een grondige restauratie en versobering van het interieur van het kerkgebouw plaats.  

 

Organisatie en samenwerking 

 

Tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw was in het bestuur en de organisatie van Rooms-

Katholieke 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. 

Toen in Harmelen de statie opgericht werd in 1795 werd Nicolaas van Dijck de eerste pastoor.  

 

In de periode na het herstel van de bisdommen in 1853 werd in het bisdom Utrecht het bestuur van 

de parochies op dezelfde manier ingericht. In Harmelen 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 1831 bijgestaan door een kapelaan. 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. De kerkmeesters of het kerkbestuur, zoals het vaak ook genoemd 

werd, was daarnaast ook belast met de belangen van het Rooms-Katholiek onderwijs.  

Na het Tweede Vaticaans Concilie van 1962-1965 kregen leken meer invloed op het reilen en zeilen 

van de parochie. De lekeninspraak mondde via een Parochieraad (1973-1982) uit in de 

Parochievergadering. De Parochievergadering bestond uit priesters, pastorale werkers, acht 

afgevaardigden van werkgroepen en organisaties in de parochie en acht leden, gekozen uit de 

parochianen. Uit de Parochievergadering werd sinds 1982 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 ontstonden er vanaf de jaren ‘ 60 van 

de vorige eeuw aparte commissies en werkgroepen voor liturgie, oecumene 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. Na de instelling van het nieuwe parochiebestuur en de 

parochievergadering in 1982 verdween de parochieraad. 

 

Met het vertrek in 1995 van de toen 65-jarige pastor H. van Eeuwijk, had Harmelen geen eigen 

pastoor meer en was er geen nieuwe priester beschikbaar. Als waarnemend pastoor trad deken Th. 

de Wit op, maar de geestelijke bediening werd overgenomen door pastoraal werkers. 

Weekenddiensten werden ingevuld door priesters uit de regio. Voorsorterend op deze situatie was in 

1994 de werkgroep Parochie-ontwikkeling opgericht om te onderzoeken hoe de parochie kon 

functioneren zonder pastor. Door deze werkgroep werd een nieuw beleidsplan ontwikkeld waarin de 

relaties tussen en verantwoordelijkheden van bestuur, parochievergadering, pastoraatsgroep i.o. en 
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de werkgroepen goed geregeld werden. Ook werd door deze werkgroep het parochiesecretariaat 

ingesteld. 

De uitvoering en coördinatie van het pastoraat kwam in handen van de pastoraatsgroep i.o. die in 

1999 officieel in werking trad. 

Toen aan het einde van de 20e eeuw het aantal priesters in Nederland afnam, werd het noodzakelijk 

om met omliggende parochies samen te werken. In 1992 werd door de parochies Harmelen, Vleuten 

en De Meern een samenwerkingsprotocol getekend voor samenwerking op pastoraal gebied, maar 

wel op basis van eigen zelfstandigheid en behoud van eigen identiteit. In praktische zin betekende dit 

het onderling vervangen van priesters-pastores bij onder meer ziekte en verlof en het verlenen van 

diensten door pastores en/of vrijwilligers.  

 

In 2004 werd een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het parochieverband ‘Drie 

Rivierenland’ in 2005. Dit samenwerkingsverband bestond naast Harmelen ook uit de parochies 

Benschop, Cabauw/Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein. De pastor van het 

samenwerkingsverband droeg de eindverantwoordelijkheid, maar de bestuurlijke leiding was in 

handen van een besturenoverleg en de stuurgroep. De pastorale leiding was in handen van het 

pastoraal team dat bestond uit pastorale beroepskrachten. Dit pastoraal team droeg de 

verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de regio. 

In 2010 de samenwerking omgezet in een definitieve fusie van de zes parochies en de oprichting van 

de parochie van de Heilige Drie-Eenheid.  

 

Naamlijst van pastoors 

 

1795-1807  Nicolaas van Dijck, voorheen kapelaan te Utrecht, in functie overleden 

1807-1818  Antonius Koppers (of Kuppens), voorheen pastoor te Muiden, later pastoor te  

 Montfoort 

1818-1831  Theodorus Bergers, gewijd in 1808, later pastoor te Schalkwijk 

1831-1856  Martinus Paulus van Leek, voorheen pastoor te Rhenoy, in functie overleden 

1856-1861  Philibertus Josephus Wilhelmus van Bijleveld, voorheen pastoor te Kockengen, in  

 functie overleden 

1861-1883  Paulus van Roggen, voorheen pastoor te Aalten, in functie overleden 

1883-1900  Gerardus Kaas, voorheen pastoor te Barneveld, in functie overleden 

1900-1904  Joannis Tobias Westerman, voorheen pastoor te Beltrum, in functie overleden 

1904-1914  Albertus Franciscus Cremer, voorheen pastoor te Lutten of Slagharen, in functie  

 overleden 

1914-1945  Henricus Wilhelmus Aloysius van der Waarden, voorheen pastoor te Buurse, in functie  

 overleden 

1945-1962  Petrus Geraruds Antonius Swildens, voorheen pastoor te Ede, in functie overleden 

1962-1968  Eduardus Ludovicus Henricus Antonius Jägers, voorheen pastoor te Enschede, wegens  

 gezondheidsredenen met emeritaat 

1968-1973  Gerardus J.A.J. Hol, voorheen pastoor te Varsseveld en Doorn, wegens 

gezondheidsredenen met ontslag 

1973-1976  Gerbrand Lambertus Voskuilen, voorheen kapelaan te Elden, Oud-Zevenaar, Losser, 

Pannerden en Elst, wegens gezondheidsredenen met ontslag 

1976-1981  Johannes A.J. Böhmer, voorheen pastoor te Utrecht, later pastoor te Aalten 

1981-1988  Johannes Canisius Groensmit, voorheen bouwpastoor te Utrecht (Blijde Boodschap), 

wegens gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat 

1988-1995  Hendricus C.G.M. van Eeuwijk, voorheen pastoor te Gorinchem, met emeritaat 

 

Armenzorg 

 

De zorg voor Rooms-Katholieke armen in Harmelen was van oudsher de taak van de armmeesters.  

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 
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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.  

Na de opheffing van de parochie en oprichting van de parochie van de Heilige Drie-eenheid, 

fuseerden ook de PCI’s van de parochies werden de werkzaamheden voortgezet door lokale 

werkgroepen. 

 

Archief en inventarisatie 

 

Het archief tot aan de fusie in 2010 is in meerdere zendingen door het kerkbestuur bij het 

Streekarchief Rijnstreek, later het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard in 

bewaring gegeven. Van de eerste grote zending is in 2001 een plaatsingslijst gemaakt door de 

streekarchivaris. Van een kleine aanvulling in 2015 is ook een plaatsingslijst gemaakt. Na de 

overbrenging van een derde zending is besloten tot algehele herinventarisatie van het 

parochiearchief.  Nadrukkelijk is vlak voor de definitieve afronding van de hiervan, nog eenmaal 

navraag gedaan bij de parochie naar ‘achtergebleven’ of verdwaalde stukken, specifiek om enkele 

hiaten op te vullen. Het resultaat was positief, meerdere series konden compleet gemaakt worden of 

tenminste aangevuld. 

Voor zover nu bekend, is al het papieren archief in één  archiefbestand is ondergebracht, 

uitgezonderd enkele doop-, trouw- en begraafboeken die nog in beheer bij de parochie zijn gebleven. 

Deze zijn echter al wel beschreven in de inventaris. Met deze nieuwe inventaris zijn vanzelfsprekend 

de oude plaatsingslijsten uit 2001 en 2015 komen te vervallen.  

 

Het archief van vóór 1853 is verre van volledig en stukken van vóór 1820 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 en 

daarbinnen is het archief ook vrijwel compleet waar het de belangrijkste series (notulen, begrotingen 

en rekeningen, doop- en trouwregistratie) betreft.  

 

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 Harmelen 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 deelarchieven of -bestanden te verdelen. Het archief van 

de pastoor betreft de 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 
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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 onder meer de Stichting Parochiehuis-Jeugdhuis, de stichting 

Huize Gaza en de Stichting R.K. Scholen Harmelen, die in hun 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 archief verkeert 

in materieel goede staat; de omvang is 7,5 m. Het staat binnen het RHC geregistreerd onder 

archiefnummer W236. 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. 

 

 

 

 

 

 



6  Archief van de St. Bavoparochie 

 

INVENTARIS 

ARCHIEF VAN DE PASTOOR 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

1. ‘Registrum memoriale’, register houdende gegevens over pastoors en kapelaans,  

 fundaties, aflaten, historische feiten alsmede statistische gegevens betreffende de  

 parochie, aangelegd ca. 1870, bijgehouden tot  

 1973.   1 deel 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

 Eredienst   
 

2. Stukken betreffende het veertig-uren gebed, 

 1857 en 1947.   2 stukken 

 

3. Verslagen van vergaderingen van het Liturgisch beraad of de werkgroep Liturgie, 

 1967-2000 en 2004-2008. 1 pak 

 

4. Notulen van vergaderingen van de werkgroep Lectrices en Lectoren, 

 1973-1990 en 1993.  1 omslag 

 

5. Stukken betreffende de invulling van zgn. woord- en communiediensten, 

 1995-1996.    1 omslag 

 

6. ‘Intentieboek’, register met gebeden, ingeschreven door parochianen, 

 2006-2008.    1 deel 

   

 Bemoeienis met individuele parochianen   
 

  Sacramenten 
 

7. Register van doop- en trouwinschrijvingen,  

 1795-1877.    1 deel 

 

8. Register van doopinschrijvingen, 1878-1911, met afschrift van doopinschrijvingen over  

 1795-1811, tevens register van trouwinschrijvingen,  

 1878-1914.    1 deel 

 

9-14. Registers van doopinschrijvingen, 

 1912-heden.    6 delen 

   

 9.* 1912-1952; 

 10.* 1953-1969; 

 11.* 1969-1980; 
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 12.* 1981-1993; 

 13.* 1993-2010; 

 14.* 2011-heden. 

 N.B. De nrs. 10-14 bevinden zich nog in het parochiecentrum de Bavohof. 

 

15-16. Registers van huwelijksinschrijvingen,  

 1915-heden.    2 delen 

 

 15.* 1915-1986; 

 16.* 1986-… (heden). 

 N.B. Nr. 16 bevindt zich nog in het parochiecentrum de Bavohof. 

 

17.* ‘Supplementum matrimoniale ad librum baptizatorum’, register van  

 huwelijksinschrijvingen van in Harmelen gedoopte personen, voltrokken in Harmelen of  

 elders,  

 1912-1967.    1 deel 

 

18-20. Registers van overledenen,  

 1857-heden.    3 delen 

 

 18. 1857-1952; 

 19.* 1953-2000; 

 20.* 2001-heden. 

  N.B. Nr. 20 bevindt zich nog in het parochiecentrum de Bavohof.  

 

21.* Formulieren voor en correspondentie betreffende huwelijkssluitingen of -ontbindingen  

 en dispensaties, 

 1836-1980.    1 omslag 

 

22-30. Verklaringen voor de kerkelijke huwelijkssluiting, met dispensaties, 

 1942-2010.    9 pakken 

   

 22.* 1942-1953; 

 23.* 1954-1957; 

 24.* 1958-1963; 

 25.* 1964-1967; 

 26.* 1968-1974; 

 27.* 1975-1980; 

 28.* 1981-1984; 

 29.* 1985-1995; 

 30.* 1996-2010. 

 

31.* Register van vormelingen, 

 1834-2002.    1 deel 

  

32.* Register van (eerste) communicanten, 

 1862-1988.    1 deel 
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33. Verslagen van vergaderingen van de grote commissie van Vormsel en Eerste communie,  

 en stukken betreffende de voorbereiding en viering van de eerste communie, 

 1975-1982.    1 omslag 

 

34. ‘Hand in Hand’, toerustingsmateriaal voor het vormselproject, 

 [ca. 1980.]    1 omslag 

 

  Registratie van parochianen 
 

35. Staten van opgaven betreffende het aantal parochianen, het kerkbezoek en andere  

 statistische gegevens, 

 1926-1945 en 1955-2002. 1 omslag 

 

36.* Naamlijst van parochianen, onderverdeeld per wijknummer, 

 1998.     1 omslag 

 

 Bemoeienis met geestelijke verenigingen en broederschappen  
 

37.  Brief van C. Belgrado, vice-superior van de Hollandse missie, aan de pastoor van  

  Harmelen betreffende de broederschap van de Heilige Drie-eenheid, 

  1849.    1 stuk 

 

38.  Akten van de oprichting van een afdeling van de broederschap van de Allerheiligste  

  Rozenkrans, 

  1855 en 1893.   3 stukken 

 

39.  Stukken betreffende de oprichting van het Apostolaat des Gebeds, 

  1868 en [z.j.].   3 stukken 

 

40.  Akten van de oprichting van de broederschap van de Eeuwigdurende Aanbidding van  

  het Allerheiligst Sacrament, 

  1891.    2 stukken 

 

41.  Stukken betreffende de broederschap van de levende Rozenkrans, 

  1893, 1900, 1903, 1904 en 1914. 1 omslag 

ARCHIEF VAN PASTOOR EN KERKBESTUUR, LATER PAROCHIEBESTUUR 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD  

 

42-48. Notulen van vergaderingen van het kerkbestuur, vanaf 1981 het parochiebestuur, 

 1856-2004.   2 delen en 5 pakken 

 

 42.* 1856-1956; 1 deel 

 43.* 1957-1974; 1 deel 

 44.* 1968-1980; 1 pak 

 45.* 1981-1990; 1 pak 

 46.* 1991-1995; 1 pak 
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 47.* 1996-1998; 1 pak 

 48.* 1999-2004. 1 pak 

 

49-53. Notulen van vergaderingen van de voorlopige parochievergadering, vanaf mei 1982 de  

 parochievergadering, 

 1981-2002.   5 pakken 

 

 49.* 1981-1986; 

 50.* 1987-1991; 

 51.* 1992-1995; 

 52.* 1996-2000;  

 53.* 2001-2002. 

 

54.* Notulen van gecombineerde vergaderingen van het parochiebestuur met de  

 parochievergadering, 

 2006-2009.   1 omslag  

 

55-59. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 

 1924, 1929 en 1947-2009. 5 pakken 

 

 55.* 1924, 1929 en 1947-1979; 

 56.* 1980-1985;  

 57.* 1986-1990; 

 58.* 1991-2003; 

 59.* 2004-2009. 

 

60. Correspondentie met de gemeente Harmelen, 

 1962-1987.    1 pak 

 

61.* Formulieren voor de voordracht en stukken betreffende de benoeming van leden van  

 de parochievergadering en het parochiebestuur, 

 1992-2009.   1 omslag 

 

62. Stukken betreffende de oprichting van de pastoraatsgroep, 

 1997-1999.   1 omslag 

 

63-64. Notulen van vergaderingen van de pastoraatsgroep,  

 1999-2002 en 2007-2010. 2 pakken 

 

 63.* 1999-2002; 

 64.* 2007-2010. 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN  

 Geschiedenis, oprichting en opheffing van de parochie  
 

65. Akte van de stichting en grensbeschrijving van de statie Kockengen, 

 1832.     1 stuk 
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66. Akte van oprichting van de parochie van de Heilige Bavo te Harmelen, met  

 grensbeschrijving, 

 1855.     2 stukken 

 

67. Stukken betreffende wijziging van de parochiegrens, 

 1945 en 1949.   3 stukken 

 

68. Stukken betreffende de huidige parochiestructuur en de ontwikkeling van een nieuwe  

 structuur, 

 1971-1974.    1 omslag 

 

69. Verslagen van gezamenlijke vergaderingen van de parochies Vleuten, De Meern en  

 Harmelen, ook wel regio-overleg genoemd, en stukken betreffende de samenwerking, 

 1980 en 1985-2002.  1 pak                              

 

70. Overeenkomst tot samenwerking van de drie parochiebesturen van De Meern, Vleuten  

 en Harmelen,   

 1992.   1 stuk 

 

71. Beleidsplan, met aanbevelingen, 

 1998.   1 katern 

 

72. Intentieverklaring en overeenkomst voor de vorming van een parochieel  

 samenwerkingsverband “Drie Rivierenland”, 

 2004-2005.  1 stuk en 1 katern 

 

73.* Verslagen van de stuurgroep en van het penningmeesteroverleg van het  

 parochieverband “Drie Rivierenland” en stukken betreffende de gezamenlijke  

 financiën, 

 2005-2008.  1 pak 

 

74.* Verslagen van vergaderingen van het bestuurlijk overleg en stukken betreffende de  

 samenwerking binnen het parochieverband “Drie Rivierenland”, 

 2007-2009.  1 pak 

 

75. Beleidsplan voor het parochieverband “Drie Rivierenland” 2008-2010, 

 2008.   1 deel 

 

76. Akte van fusie van zes parochies tot de Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige  

 Drie-Eenheid, afschrift, 

 2010.   1 katern 

 

 Reglementen voor en leden van het kerk- en parochiebestuur  
 

77.* Correspondentie met de aartsbisschop betreffende de benoeming van leden van het  

 kerkbestuur, 

 1861-1974.    1 omslag 
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78. Huishoudelijk reglement voor het kerkbestuur, 

 1898.     1 stuk 

 

79. Algemeen reglement voor de parochiale kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht,  

 1854, met huishoudelijk reglement en nadere bepalingen, 

 1923.     1 katern 

 

80. Reglement voor het bestuur van de parochie, niet ondertekend,  

 1982.     1 stuk 

 

 Betrekkingen met het bisdom en het dekenaat 
 

81. Correspondentie met de aartsbisschop, 

 1861-1986.    1 pak 

 

82. Stukken betreffende de oprichting en notulen van vergaderingen van het Dekenaal  

 Overleg, 

 1981-1991.    1 pak 

 

83-84. Stukken betreffende de verhouding tot en participatie in het Dekenaat Utrecht- 

 Oudenrijn, 

 1986-2002.    2 omslagen 

 

 83. 1986-1996; 

 84. 1998-2002.     

  

 Communicatie 
 

85-100. ‘Onze Parochie’, parochieblaadjes, 

 1961-2014.    25 banden en 10 pakken 

 

 85. 1961 (dec.)-1965;    4 banden 

 86. 1966-1970;  4 banden 

 87. 1971-1974;  4 banden 

 88. 1975-1978;  4 banden 

 89. 1979-1982;  4 banden 

 90. 1983-1987;  5 banden 

 91. 1989-1993;  1 pak 

  N.B. Jaargang 27 (1988) ontbreekt. 

 92. 1994-1997;  1 pak 

 93. 1998-1999;  1 pak 

 94. 2000-2001;  1 pak 

 95. 2002-2003;  1 pak 

 96. 2004-2005;  1 pak 

 97. 2006-2007;  1 pak 

 98. 2008-2009;  1 pak 

 99. 2010-2011;  1 pak 

 100. 2012-2014.  1 pak 
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101. Gids voor de St. Bavoparochie, informatiegidsjes, 

 [ca. 1975], 1981, 1994,  1997, 1998 en 2004. 1 omslag 

   

102. Stukken betreffende de redactie en verspreiding van het parochieblad ‘Onze  

 Parochie’, 

 1997-1999.  1 omslag 

 

 Eigendommen   
   
  Onroerende goederen: kerk en pastorie 
 

103. Akte van overeenkomst tussen G.A. van Dijk en zijn echtgenote Maria Jaspers, waarbij  

 zij onder bepaalde voorwaarden overdragen aan het kerkbestuur, het huis aan de 

 stenen brug, om te dienen als pastorie en kerkruimte, 

 1796.     1 stuk 

 

104. Akte van afgifte van het door mw. J. Broer aan het kerkbestuur gelegateerde huis met  

 bijbehorende schuren en percelen grond, gelegen op het Oudeland en Indijk, ten  

 behoeve van de bouw van een nieuw kerkgebouw en de aanleg van een begraafplaats,  

 met retroacta 1816-1835, 

 1841.     1 omslag 

 

105. Akte van de verkoop door Willem Pellikaan aan Johannes Hendricus Thier van een huis,  

 erf, grond en tuin in het dorp, gelegen bij de brug, tussen de Dorpsstraat en het  

 Kerkstraatje, voorheen de Gasthuissloot genaamd,  

 1853.     1 stuk 

 

106.  Akte van de wijding van de kerk en de kruiswegstatie, door aartsbisschop P.M. Snickers, 

 1886.     1 stuk 

 

107.  Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kerk met pastorie,  

  1915-1917.   1 omslag 

 

108. Akte van de wijding van de kerk, door mgr. H. van de Wetering, 

 1917.     1 stuk 

 

109.  Stukken betreffende verbouwingen aan de kerk, voornamelijk aan de sacristie, in  

  verband met de aanleg van een verwarmingsinstallatie, met tekeningen 

  1956-1958.   1 omslag 

 

110.  Stukken betreffende de aanbesteding en aanleg van een centrale 

 verwarmingsinstallatie in de pastorie, 

 1963-1965.    1 omslag 

 

111. Verslagen van vergaderingen van de jubileumcommissie, ingesteld ten behoeve van de  

 coördinatie van de restauratie van de kerk, met financiële overzichten, 

 1966-1968.    1 omslag 
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112. Stukken betreffende het geschil tussen kerkbestuur en de jubileumcommissie inzake  

 de plaats van het tabernakel en het hoofdaltaar na de restauratie,    

 1967.     1 omslag 

 

113. Tekeningen voor de restauratie, 

 1967.     1 omslag 

 

114. Stukken betreffende de status van de kerk en het orgel als monument en 

 inspectierapporten van Monumentenwacht Utrecht en de verkrijging van subsidie voor  

 onderhoudswerkzaamheden, 

 1991, 1998-1999 en 2004-2007. 1 pak 

 

115. Tekening voor de verbouwing van de pastorie, 

 1996.     1 stuk 

 

116.  Stukken betreffende de herinrichting van het interieur van de kerk, met vergunning en  

 tekeningen, en stukken betreffende de Commissie Herinrichting Kerkruimte die ten 

behoeve hiervan was ingesteld, 

 2001-2006.    1 pak 

 

117. Stukken betreffende de gebruiksvergunning brandveiligheid voor het  

 parochiecentrum aan De Joncheerelaan 7, 

 2001-2002.  1 omslag 

 

  Onroerende goederen: kerkhof  
 

118.  Besluit tot goedkeuring van de vaststelling van het tarief op het begraven op de RK  

  begraafplaats, 

  1829.    1 stuk 

 

119. Akte van de wijding van de nieuwe begraafplaats, 

 1898.     1 stuk 

 

120. Legger van graven op de R.K. begraafplaats, met plattegrond,  

 [ca. 1914].    1 deel 

 N.B. Vrijwel blanco, alleen de priestergraven staan beschreven. 

 

  Onroerende goederen: parochiehuis  
 

121. Eigendomsbewijs van het pand Dorpstraat 58-60, 

 1958.     1 katern 

 
  Overige onroerende goederen 
    

   Huizen 

 

122. Stukken betreffende de nalatenschap van C. van Schalkwijk, weduwe J. van  
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 Rooijen, waarbij aan het kerkbestuur werd gelegateerd een huis bestaande uit twee  

 woningen met toebehoren, gelegen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat,  

 1835-1839.    1 omslag 

  

123. Stukken betreffende de overeenkomst met de wed. A. Veldhuizen en haar neef J. Broer,  

 tot de bouw van een huis op een hoekje grond van de pastorietuin en in eigendom van  

 het kerkbestuur en dat zij tot hun dood mogen bewonen,  

 1862.     2 stukken 

 

124. Stukken betreffende de nalatenschap van A. van Rooijen, weduwe M. van Impelen,   

 waarbij een met erfpacht belaste boerderij en percelen bouw- wei en hooiland in  

 Gerverscop werden gelegateerd aan de parochie, met stukken betreffende het afkopen   

 van het recht van erfpacht, 

 1862 en 1879-1942.  1 omslag 

 

125. Onderhandse akte van de verhuur aan Gerritje Snelderwaard van een huis met winkel  

 en plaatsje met schuur aan de Dorpsstraat, naast de woning van J.B. Vermeij, 

 1894.     1 stuk 

 

126. Akte van aankoop van C.H. Koopman van Villa ‘Jenny’, aan de Joncheerelaan, met  

 retroakte 1915, 

 1915.     2 katernen 

 

127. Stukken betreffende de nalatenschap met fundatie van mw. M. van der Lit, waarbij een  

 huis met erf en grond aan De Joncheerelaan werd nagelaten aan het kerkbestuur, 

 1925-1927 en 1953-1956. 1 omslag 

 

128. Stukken betreffende de overdracht van twee woningen aan de Dorpsstraat, verkregen  

 uit de nalatenschap van  L.J. Jansen, aan het armbestuur en aan het Wit-Gele-Kruis, 

 1944 en 1959.   1 omslag 

 

129.  Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van de onderwijzerswoning aan de  

  Ambachtsheerelaan,  

  1949-1960.   1 omslag 

 

130.  Vergunning voor het herbouwen van een houten schuur ten behoeve van de  

  woningen van de gezinnen Schaap en Peters, aan de Dorpsstraat, naast de moestuin  

  van Huize Gaza, met tekening, 

  1951.    3 stukken 

 

131. Vergunning voor de bouw van een stenen garage in de tuin van de pastorie, met 

 tekening, 

 1964.     2 stukken 

 

132.  Stukken betreffende de verhuur van en het aanbrengen van verbeteringen aan de  

  woonhuizen Oudeland 16 en 18, 

  1964-2008.   1 omslag 
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133.  Stukken betreffende de bouw van twee dienstwoningen met bijgebouwen in de  

  pastorietuin, Ambachtsheerelaan 2a en 2b, en waarbij de grond in erfpacht  

  uitgegeven werd aan de Stichting Pius X, 

  1973-1981.   1 pak 

 

134.*  Stukken betreffende het geschil met de huurder van de dienstwoning aan de  

  Ambachtsheerelaan 2b, 

  1990 en 1996-1997.  1 omslag 

 

135. Overeenkomst tot aanwijzing van de bovenwoning van De Joncheerelaan 7 tot  

 ambtswoning voor diaken H.H.J. van Doorn, diaken, 

 ca. 1998.     1 stuk 

 

136. Stukken betreffende de verkoop van Oudeland 16 en 18, 

 2005-2008.    1 pak 

 

   Grond 

 

137. Akte van onderhandse aankoop van mw. J. Broer van een perceel grond met uitweg  

 gelegen langs haar huis en grond,  

 1828.     1 stuk 

 

138. Stukken betreffende de verkoop aan (de weduwe van) M. de Vrankrijker van strookjes  

 grond en percelen sloot naast zijn/haar woning aan de Dorpsstraat en langs het  

 kerkpad,  

 1863 en 1894.   2 stukken  

 

139.  Akte van de verkoop door het kerkbestuur aan J.W. van Harderwijk, van een perceel  

 grond aan de noordzijde van de Dorpsstraat, 

 1907.     1 stuk 

 

140. Akte van de verkoop aan W. van Bennekom van een strook grond aan de Dorpstraat op  

 de hoek met De Joncheerelaan, met de vestiging van twee erfdienstbaarheden t.b.v.  

 het kerkbestuur, 

 1908.     1 katern 

 

141. Vergunning van de Commissaris der Koningin van de Provincie Utrecht, verleend aan  

 het kerkbestuur, tot het hebben van een uitweg en het dempen van een sloot ten  

 behoeve van enkele percelen aan de noordzijde van de Dorpsstraat, 

 1923.     1 omslag 

 

142. Stukken betreffende de verkoop aan het Rijk van percelen grond aan de Dorpsstraat,  

 ten behoeve van de verbreding ervan, 

 1924.     1 omslag 

 

143.  Overeenkomsten en besluiten tot de verhuur van kerkweiland en woningen aan de  

  Dorpsstraat, 

  1946-1952.   1 omslag 
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144. Stukken betreffende een vergunning verleend aan en de overeenkomst tot vestiging   

 van een zakelijk recht met de P.U.E.M., tot het hebben en houden van  

 elektriciteitskabels en –palen op het grondgebied van de kerk, 

 1958 en 1963-1965.  1 omslag 

 

145. Stukken betreffende de verkoop aan N.V. Aannemingsbedrijf G.W. Geelen van een 

 perceel bouwgrond in het bouwplan Oudeland, ten behoeve van de bouw van de  

 woningen Oudeland 16 en 18, voor rekening van het kerkbestuur, 

 1964.     1 omslag 

 

146 . Uittreksels uit het kadaster en stukken betreffende de wijziging van kadastrale  

 percelen, 

 1966-2002.    1 omslag 

 

147. Akte van de vestiging door de eigenaren van verschillende percelen aan de  

 Ambachtsheerelaan, van een recht van erfdienstbaarheid ten behoeve van de  

 Gemeente Harmelen, afschrift, 

 1977.     1 katern 

 

148. Stukken betreffende de verkoop aan Bébouw B.V.  van een perceel grond aan De  

 Joncheerelaan, 

 1994-1996.    1 omslag 

  

  Roerende goederen 
 

149.  Akten, waarbij bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders de  

  authenticiteit van relikwieën, aanwezig in de kerk, bevestigen, 

  1853, 1867 en 1892.  1 omslag 

 

150. Akte van de wijding van een kruiswegstatie in de kerk, 

 1856.     1 stuk 

 

151. Reglement op de verpachting van zitplaatsen, 

 1863.   1 stuk  

 

152. Akte van de wijding van het draagbare altaar met de relikwieën die zich daarin  

 bevinden, 

 1886.     1 stuk 

 

--.  Akte van de wijding van de kerk en de kruiswegstatie, door aartsbisschop P.M. Snickers, 

 1886.     1 stuk 

 N.B. Zie inv.nr. 106. 

 

153. Facturen en kwitanties betreffende de inrichting van de kerk en de aanschaf van  

 luidklokken, kerksieraden en liturgische kleding, 

 1917-1950.   1 omslag 
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154. Akte van de wijding van het hoogaltaar, 

 1924.     1 stuk 

 

155. Stukken betreffende de restauratie van het kerkorgel, 

 1959-1965.   1 omslag 

 

156. Rapporten van verzekeringsmaatschappij Donatus, van hertaxaties van de kerk, de  

 pastorie, het parochiehuis en de inventaris zoals kerksieraden,  

 1964, 1973, 1987 en [ca. 2006]. 1 omslag 

 

157. Inventarissen van kerkelijke roerende goederen, waaronder kunstvoorwerpen, met  

 foto’s, 

 1978, 2010 en z.j.   1 omslag 

 

158. Testament, concept, en eindafrekening van de nalatenschap van pastoor H.J. Kooijman,  

 waarbij hij ƒ5000,- en al zijn liturgische gewaden en voorwerpen, waaronder de miskelk,  

 aan de parochie nalaat, 

 1979, 1981 en [ca. 1982]. 1 omslag 

 

--. Stukken betreffende de status van de kerk en het orgel als monument en 

 inspectierapporten van Monumentenwacht Utrecht en de verkrijging van subsidie voor  

 onderhoudswerkzaamheden, 

 1991, 1998-1999 en 2004-2007. 1 pak 

 N.B. Zie inv.nr. 114. 

 

159. Stukken betreffende de aanwijzing van het kerkorgel als beschermd monument, 

 1993-1996.    1 omslag 

 

160. Stukken betreffende de in bewaringgeving van het archief bij het Streekarchief  

 Rijnstreek, met plaatsingslijst, 

 2000-2001.    1 omslag 

 

161. Stukken betreffende de restauratie en herinrichting van de kerk, het orgel en het  

 liturgisch centrum, 

 2002-2007.    1 pak 

 

162. Rapport over het orgel van Pieter Maarschalkerweerd (1859) in de parochiekerk van de  

 H. Bavo te Harmelen, door J. Laus, 

 2002.     1 katern 

  

 Financiën    
   
  Begrotingen en rekeningen  
 

163-164. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de kerkekas, later van het kerkbestuur, 

 1927-2007.   2 pakken 

 

 163 1927-1938, 1940-1962; 
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 164. 1964, 1965, 1967-1968, 1993-2002, 2004 en 2007. 

 

165-170. Rekeningen van de kerkekas, later van het kerkbestuur, en vanaf 1939 balans, baten- en  

 lastenrekening genoemd, 

 1926-1958, 1960-1997 en 1999.  6 pakken 

 

 165. 1926-1945; 

 166. 1946-1958 en 1960-1965; 

 167.  1966-1979; 

 168. 1980-1985, met staten van begroting; 

 169. 1986-1993, met staten van begroting; 

 170. 1994-1999.  

 

  Verwerving van inkomsten 
    

   Schenking van geldbedragen, meestal bij legaat 

 

171. Stukken betreffende de verkrijging van geldbedragen, meestal bij legaat, van diverse  

 personen, 

 1822-2006.    1 pak 

 N.B. Zie ook inv.nr. 63 voor de machtiging tot aanvaarding van legaten door de  

 aartsbisschop. 

 

 - N. van Veen en zijn vrouw J.M. van Schevikhoven, 1822;  

 - W. Broer, wed. van C.J. Wildschut, 1834; 

 - C. van Schalkwijk, weduwe J. van Rooijen, 1835 

 - J. Broer, 1842-1843 en 1877-1878; 

 - H. Peer, 1844; 

 - G. van Veldhuizen-Schenkel, 1859; 

 - mw. T. Schenkel, 1860; 

 - G. Knijff en zijn vrouw G. de Lange, 1864 en 1876; 

 - L.C. Blom, weduwe A. van Velthuizen, 1865; 

 - W. Hollaer, 1868; 

 - C. en M. de Lange, 1869; 

 - mw. H.W.L. Kurvers, [ca. 1874]; 

 - A. Hogenbergen, weduwe J. Berkenstein, 1878-1879; 

 - mw. G.M.J. Haasse, 1880; 

 - H.C.L. van Beusechem, wed. J.C. de Joncheere, 1886; 

 - R. Kraaikamp, 1892; 

 - W. Boere, vrouw van T. Boere, 1890-1891; 

 - mw. E.F.X. Kurvers, 1891; 

 - G. van Spanje, 1894-1943, met retroakten 1869-1892;  

 - M. Boshof,  1895, 1896, 1901, 1915-1945 en 1952; 

 - J. Klarenbeek, 1900; 

 - pastoor J.T. Westerman, 1901; 

 - mw. C. van Heteren, 1925-1926 en 1937-1938; 

 - G. de Jong, 1926 en 1932; 

 - J.A. Ebskamp en M. van Leeuwen, 1936-1933; 
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 - R. van Hilten en H. van Zanten, [ca. 1938]-1941; 

 - G. Verhoef, 1930 en 1952;  

 - M. van der Louw, weduwe J. van Kuijk, [ca. 1942];  

 - J. van Bennekom, 1944 en 1946; 

 - J. Barten, weduwnaar van A. Spaan, 1945-1946;  

 - J.M. van Assem, 1945-1946; 

 - pastoor W.A. van der Waarden, [ca. 1945]-1946; 

 - J.L. Sluijs, weduwnaar C.A. van Schaik, 1946; 

 - mw. M.L.A. van Dijk, 1949; 

 - S. van Wijk-Klever, 1949; 

 - P. van Gameren, weduwe A.P. van Miltenburg, 1952; 

 - A. Zijerveld, 1954; 

 - F. Schuijlenburg, 1955; 

 - G. Ruske, weduwe J.G. Kuijlaars, 1956; 

 - pastoor P.G.A. Swildens, 1956, 1964-1965; 

 - familie van Bennekom, 1959-1980; 

 - W.H. van Vliet en G.P. Kooijman, 1996-1997, met retroakten 1874-1989; 

 - J.F.M de Graaff en M.H.A. de Graaff-Lek, 2005; 

 - S.G. van der Hulst, 2006. 

    

   Overige inkomsten 

 

172.  Stukken betreffende de hypotheek op de kerkelijke eigendommen, 

  1921 en [ca. 1923].  1 omslag 

 

173. Register van uitgelote en uitbetaalde aandelen en obligaties, 

 1960-1977.    1 deel 

    

174. Stukken betreffende de commissie Gezinsbijdrage en de Aktie Kerkbalans, 

 1975-1988.    1 omslag 

 

175. Stukken betreffende het tarief voor het houden van avondwakes en uitvaarten vanuit  

 huize Gaza en de Bavohof, 

 1995-2002.    1 omslag 

      

  Financiële boekhouding  
 

176-180. Journaal- en grootboekspecificaties en financiële verslagen,  

 1991-1997 en 2004-2009. 5 pakken 

  

 176. 1991-1992; 

 177. 1993-1994; 

 178. 1995-1997; 

 179. 2004-2006; 

 180. 2007-2009. 

 

181-187. Grootboeken,  

 1976-2003.   21 kaartsystemen 
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 181. 1976-1979; 

 182. 1980-1983; 

 183. 1984-1987; 

 184. 1988-1991; 

 185. 1998-1999; 

 186. 2000-2001; 

 187. 2002-2003. 

 

188-191. Journaals,  

 1976-2003.   4 pakken 

 

 188. 1976-1982; 

 189. 1983-1991; 

 190. 1998-2001;  

 191.  2002-2003. 

 

192. Staten van journaalposten van ontvangsten en uitgaven van kas- en bankboeken en  

 spaarrekeningen, 

 2004-2007.   1 pak  

 

193-195. Kasboeken, 

 1938-1967, 1996-2004 en 2019. 4 delen 

  

 193. 1938-1964; 2 delen 

 194. 1965-1967. 1 deel 

 195. 1996-2004. 1 deel 

 

 Geestelijken en personeel in dienst van de parochie  
     
196. Reglement voor de koster, 

 [ca. 1860] en 1920.  2 stukken 

 

197.* Staten van de salariëring van en vergoedingen voor pasto(o)r)s, 

 1972-1981.   1 omslag 

 

198.* Stukken betreffende het dienstverband van dirigent B.F.M. Rodermans, 

 1989 en 1996.   3 stukken 

 

199.* Correspondentie betreffende de benoeming en het ontslag van (waarnemend)  

 pasto(o)rs, pastoraal werkers en diakenen,  

 1993-2006.   1 omslag 

 

200. Stukken betreffende het afscheid van pastor van Eeuwijk, 

 1995.     1 omslag 

 

201. Stukken betreffende de instelling van een parochiesecretariaat en de omschrijving van  

 de werkzaamheden voor de secretaris, 
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 1995-2002.    1 omslag 

 

 Bemoeienis met diverse organen en groepen binnen de parochie  
  
  Lekeninspraak  
 

202-203. Notulen van vergaderingen van de parochieraad, met stukken betreffende de  

 oprichting en evaluatie van het functioneren ervan, 

 1973-1981.    2 pakken 

 

 202. 1973-1975; 

 203. 1976-1981. 

 

204. Kasboek van de parochieraad, 

  1977-1980.   1 katern 

 

205-206. Stukken betreffende de Werkgroep Parochieontwikkeling, 

  1994-2001.   2 pakken 

 

  205. 1994-1995; 

  206. 1996-2001. 

  

207.*  Naam- en adreslijsten van alle vrijwilligers en/of leden van alle werkgroepen, 

  [z.j.], [ca. 1996] en 2006. 1 omslag  

 

208. Stukken betreffende het vrijwilligersbeleid en de -taken, 

 1999-2000.    3 stukken 

 

209. Functie- en taakomschrijvingen van de werkgroepen binnen de parochie, 

 2007.     1 omslag 

 

  Kerkkoren  
 N.B. Zie ook het archief van het St. Caeciliakoor. 

 

210. Notulen van het bestuur van  het jongerenkoor St. Bavo, 

 1977-1978.    1 omslag 

  

  Jeugdraad 
 
211. Statuten van de Katholieke Jeugdraad Harmelen van de parochie van de H. Bavo, 

 1964.     1 stuk   

    
  Oecumene  
 

212. Stukken betreffende de plaatselijke oecumene en het IKOH (Interkerkelijk  

 Overleg Harmelen), 

 1977-1986 en 1998-1999. 1 omslag 
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213. Stukken betreffende de Werkgroep Kerken in Harmelen en de KerkenAktie 2000,   

 samenwerkingsinitiatieven met de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk  

 Harmelen,  

 2000-2002 en 2007-2008. 1 omslag 

 

 Bemoeienis met plaatselijke Rooms-katholieke verenigingen en stichtingen 
 

214. Statuten en huishoudelijk reglement voor de stichting R.K. Begrafenisvereniging St.  

 Barbara, een onderafdeling van de R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph, met een  

 instructie voor de dragers, 

 [ca. 1920].    1 stuk 

 

215. Akte van oprichting van een Wit-Gele Kruisafdeling binnen de Groene Kruisvereniging  

 Harmelen, 

 1927.     1 stuk 

 N.B. In slechte staat. 

 

216. Brief van de aartsbisschop inzake de benoeming van de tijdelijke pastoor van Harmelen  

 tot geestelijk adviseur van de plaatselijke afdeling van het Wit-Gele Kruis, 

 1945.     1 stuk 

 

 Onderwijs   
 

217. Stukken betreffende de oprichting en bouw van een R.K. lagere school door het kerk-  

 en armbestuur, met reglement, 

 1869.     1 omslag 

 

218. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij het kerkbestuur als schoolbestuur, 

 1870-1922 en 1963-1969. 1 pak 

 

--   Akte van testament waarbij G.M.J. Haasse onder andere een bedrag van ƒ1000,-  

 legateert ten behoeve van de R.K. school,  

 1880.      1 katern 

 N.B. Zie inv.nr. 171.. 

 

--.  Register, opgesteld door hoofdonderwijzer J. van der Staaij, met gegevens over  

 leerlingen, personeel, lesroosters, vakken van onderwijs en andere feiten rondom de  

 jongensschool te Harmelen, 1869-1883, en Woerden, 

 1883-1907.  1 deel 

 NB:  J. van der Staaij was voor zijn komst naar Woerden hoofdonderwijzer aan de  

 Rooms-Katholieke school in Harmelen. Het register bevindt zich in het archief van de  

 parochie van de H. Bonaventura Woerden (beheersnummer W141). 

 

219. Exploitatierekeningen en balansen van de Bavoschool, later de Stichting Katholieke  

 Scholen Harmelen, 

 1921-1936 en 1960-1967 1 omslag 

 

220. Stukken betreffende de uitbreiding van de R.K. Kleuterschool en de inrichting ervan, 
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 1962-1963.    1 omslag 

ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR, VANAF 1964 DE PAROCHIËLE CHARITAS INSTELLING (PCI) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 
221-223. Notulen, 

 1861-2004.    2 delen en 1 pak 

  

 221. 1861-1947;  1 deel 

 222. 1950-1973;   1 deel 

 223. 1973-2004, met hiaten.  1 pak 

   

224-225. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 

 1940-2001.    2 pakken  

  

 224.  1940-1955 en 1969-1987;  

 225. 1965-2001.   

 

226. Correspondentie met de aartsbisschop betreffende de benoeming van leden van het  

 Armbestuur, 

 1912-1966.    1 omslag 

 

227. Stukken betreffende de participatie van het R.K. Armbestuur in het maatschappelijk  

 Parochiewerk door middel van de Stichting Sociaal Caritatief Centrum Harmelen/  

 Vleuten-De Meern, later de Stichting Katholiek Instituut voor Maatschappelijk Werk, en  

 in de Stichting Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg- en Gezinshulp Vleuten-De  

 Meern/Harmelen, 

 [ca. 1948]-1961.   1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN  

 Begrotingen en rekeningen  
 

228-229. Begrotingen, met hiaten, 

 1926-1992.    1 pak en 1 omslag 

 

 228.  1926-1962;  1 omslag 

 229. 1977-1983 en 1985-1992. 1 pak 

 

230. ‘Armenboek der R.C. Gemeente Harmelen’, rekeningen van het Armbestuur,  

 1825-1925.    1 deel 

 

231. Jaarrekeningen,  verantwoording en balansen, 

 1915-1916 en 1924-1998, met hiaten. 1 pak 

  

  Verwerving van inkomsten 
 

--. Stukken betreffende de verkrijging van geldbedragen, meestal bij legaat, van diverse  
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 personen, 

 1822-1965.    1 pak 

 N.B. Zie inv.nr. 152. 

  

  Financiële boekhouding 
 

232-233. Kasboeken van het Armbestuur, 

 1950-1968.    2 delen 

  

 232. 1950-1955; 

 233. 1955-1968. 

ARCHIEF VAN DE STICHTING HUIZE GAZA  

 
234. Stukken betreffende (voorbereiding van) de oprichting van ‘Gaza’ en de komst van de  

 Zusters van Thuïne naar Harmelen ten behoeve van wijkverpleging, kleuteronderwijs en  

 bejaardenzorg, 

 1919-1926.    1 omslag 

 

235. Akten betreffende de wijding van de kapel van huize Gaza en de oprichting van een  

 kruiswegstatie,  

 1926-1927.    3 stukken 

 

236. Rekeningen van stichting Huize Gaza, 

 1934/1935, 1937/1938-1939/1940, 1948 en 1949. 1 omslag 

 

237. Stukken betreffende de opname in huize Gaza en onder-curatelestelling van A.G. van  

 Spanje, 

 1935.     1 omslag 

 

238. Overeenkomst met het Gesticht der Zusters van de H. Nicolaas te Noord-Deurningen  

 tot het houden van een bewaarschool, een school voor naaien en knippen en tot het  

 verplegen van zieken, 

 1939.     1 stuk 

 

239. Stukken betreffende de aankoop, verbouwingen en het beheer van Huize Gaza, 

 1946-1958.  1 omslag 

 

240. Situatieschetsen van de grenzen van de eigendommen van Huize Gaza en van de R.K.  

 begraafplaats, 

 1965 en z.j.  2 stukken 

 

241. Correspondentie en eigendomsbewijzen betreffende een door het kerkbestuur aan de  

 Stichting Gesticht der Zusters van de Heilige Nicolaas te Denekamp verkocht perceel  

 grond met woning Dorpsstraat 74, gelegen achter Huize Gaza,   

 1969 en 1972.   1 omslag 
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ARCHIEF VAN HET COMITÉ, VANAF 1973 DE STICHTING PAROCHIE-JEUGDHUIS  

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

 

242-243. Notulen van bestuursvergaderingen, 

 1971-1993.    2 pakken 

 

 242. 1971-1982; 

 243. 1983-1993. 

 

244-246. Ingekomen en minuten van verzonden stukken,  

 1958-1993.    3 pakken 

 

 244. 1958-1972; 

 245. 1973-1984; 

 246. 1985-1993.  

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 

 Reglement en bestuur   
 

247-248. Stukken betreffende de oprichting, het  beheer en de exploitatie van het parochie- 

 jeugdhuis, 

 1966-1994.    2 pakken 

  

 247.  1966-1978;  

  N.B. Zie ook inv.nr. 252.   

 248. 1979-1994. 

 

249. Akte van oprichting van de Stichting tot beheer en exploitatie van het parochie- 

 jeugdhuis, 

 1973.     1 katern 

 

250. Stukken betreffende  de liquidatie van de stichting en de verkoop van het parochie- 

 jeugdhuis, 

 1992-1994.    1 omslag 

 

 Eigendommen   
 

251. Tekeningen voor de uitbreiding van het parochiejeugdhuis, 

 1966.     3 stukken 

 

252.  Bijlagen bij de rekening betreffende de stichting en inrichting van  het  

  parochiejeugdhuis, 

 1967-1970.    1 pak 

 

253. Vergunning en tekeningen voor de bouw van een bergruimte voor  

 gymnastiektoestellen, 
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 1972.     3 stukken 

 

254. Stukken betreffende interne verbouwingen, met tekeningen, 

 1973 en 1977-1978.  1 omslag 

 

255. Stukken betreffende het herstel van brandschade, 

 1979.     1 omslag 

 

 Financiën  
 

256. Balansen en exploitatierekeningen, 

 1958-1992.    1 pak 

 

257-259.  Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 

 1958-1983.    3 delen 

 

 257. 1958-1964; 

 258. 1965-1976;  

 259. 1977-1983. 

 

260. Journaalkaarten en -staten,  

 1979-1982.     1 pak 

ARCHIEF VAN DE STICHTING R.K. SCHOLEN HARMELEN 

 

261. Notulen van bestuursv ergaderingen,  

 1977-1979.    1 omslag 

 

262. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 

 1970-1987.    1 omslag 

 

263. Akte van oprichting van de Stichting Katholieke Scholen Harmelen, afschrift, 

 1967.     1 stuk 

 

264. Akten betreffende de overdracht door het kerkbestuur aan de Stichting Katholieke  

 Scholen ‘Harmelen’, van de schoolgebouwen  en de inventaris, met bijlagen, 

 1968-1969.    1 omslag 

  

265. Financiële jaarverslagen,  

 1968-1970.    1 omslag 

 

266. Stukken betreffende de wijziging van de bestuursstructuur, 

 1973-1974.    1 omslag 

 

267. ‘Sint Bavoschool Harmelen 1869-1980’, gedenkboek door J.C. Bader, Stichting  

 Katholieke Scholen Harmelen, 

 1980.      1 deel 
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268. Stukken betreffende het (aanname)beleid en de identiteit van de Bavoschool, 

 1997-1999.    1 omslag 

ARCHIEF VAN R.K. ZANGKOOR ST. CAECILIA 

 

269-270. Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen en jaarverslagen, 

 1955-1997.    1 pak en 1 deel 

 

 269. 1955-1970 (mannenkoor) en 1970-1974, tevens plakboek; 1 pak 

 270. 1968-1969 (dameskoor) en 1974-1997. 1 deel 

 

271-274. Notulen van bestuurs- en jaarvergaderingen van het gemengd koor, correspondentie  

 en stukken betreffende de participatie in vieringen of korenavonden, 

 1970-2008.    4 pakken 

 

 271. 1970-1989;  

 272. 1990-1992; 

 273. 1995-1999; 

 274. 1999-2008.  

 

275. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van J.C. Bader, (vice-)voorzitter  

 van het koor, tevens secretaris van de Korenbond Dekenaat Montfoort, alfabetisch  

 geordend op onderwerp of afzender,  

 1961-1992.    1 pak 

 

276. Statuten en huishoudelijk reglement voor het R.K. Gemengd koor St. Caecilia, 

 1984 en 1989.   2 stukken 

 

277.* Naamlijsten en register van leden van St. Caecilia, 

 1970, 1984-1987, 1990-1998 en [z.j.]. 1 omslag 

 

278-279. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het R.K. Kerkkoor, later St. Caecilia, met  

 vanaf 1972 ook financiële jaaroverzichten, 

 1912-1995.    4 delen 

 

 278. 1912-1979;  3 delen 

 279. 1980-1995.  1 deel 

  

280 . Receptieboek en plakboek t.g.v. verschillende jubilea, 

 1975.     1 deel 

 

281. Krantenknipsels en foto’s, 

 1977-2001.    1 omslag 

 

282-284. Fotoalbums van repetities, recepties, uitvoeringen etc., tevens plakboeken, 

 1985-2013.    3 banden 

 N.B. Zie ook inv.nr. 269. 
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 282. 1985-2000; 

 283. 2000-2011; 

 284. 2012-2013.  

ARCHIEF VAN DE STICHTING PIUS X 

 

285. Stukken betreffende de stichting Pius X en de verhuur van de dienstwoning  

 Ambachtsheerelaan 2a, 

 1973-1987.    1 omslag 

 N.B. Zie ook inv.nr. 133. 

 

286. Staten van het vermogen van de stichting Pius X, 

 1977-ca. 1999.   1 omslag 

PERSOONLIJKE STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE AAN DE PAROCHIE VERBONDEN PRIESTERS 

 

287. Akte van testament waarbij G. Kaas, pastoor te Harmelen, tot zijn erfgenaam benoemt  

 G. Hartman, pastoor te Utrecht, 

 1897.      1 katern 

 

288.  Brief aan pastoor Swildens en schetstekening van het wapen van bisschop Alcuinus  

  van Miltenburg, geboren te Harmelen, betreffende zijn wijding tot bisschop van  

  Karachi, 

  1948.    2 stukken 

DOCUMENTATIE 

  

289. ‘Twee redevoeringen, uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen den 29 October 1839  

 en bij de kerkhofwijding te Houten den 2 Julij 1833 door J.G. Wennekendonk, pastoor te  

 Schoonhoven’, Utrecht (1840), gedrukt, 1 deel 

 

290.  Foto’s en prent van het interieur en exterieur van de kerk, 

  [ca. 1917], 1948 en [ca. 1968]. 1 omslag  

 

291.  Foto’s van leden van (vermoedelijk) zangvereniging “de Vriendschap”, reproducties, 

  [z.j.].    3 stukken 

  

292.  Programma’s voor speciale (mis)weken, liturgieën voor bijzondere vieringen, teksten  

  voor toespraken of preken bij jubilea of afscheid pastoors etc. 

  1947-1988.   1 omslag 

 

293.  Prent van de kerk en pastorie, behorend bij het ontwerp uit 1838, reproductie uit  

  1956.     1 stuk 

 

294.  Liturgie voor de officiële heropening van de gerestaureerde kerk, 

  1968.    1 katern 
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295. ‘Wie was Sint Bavo?’,  korte uiteenzetting over de geschiedenis van ridder Bavo,  

 waarnaar de kerk en parochie in Harmelen genoemd zijn, 

 ca. 1980.     1 stuk 

 

296.  ‘Regelingen R.K. Kerkgenootschappen in Nederland’,   

  1991.    1 katern 

 

297.  Foto’s, diverse onderwerpen,  

  1995 en 2000,   1 omslag 

STUKKEN WAARVAN DE RELATIE MET HET ARCHIEF (NOG) NIET GEBLEKEN IS  

 

298. Akte van verklaring, opgemaakt door notaris O.W. van Geijtenbeek te Harmelen, door  

 het aanstaande echtpaar Joh. Hollaar en Jannigje de Wit, dat hun eventuele kinderen  

 Rooms-katholiek opgevoed zullen worden, 

 1854.     1 stuk 

 

299. Proces-verbaal van veiling en toewijzing van een koetshuis c.a. (kad. E.561 en 719) en  

 naastgelegen huis (kad. E.720) aan H. van Heteren, 

 1856.     1 katern 
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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. 

 

Inv.nr. jaar Inv.nr. jaar Inv.nr. jaar 

9 2063 36 2064 57 2066 

15 2062 42 2032 58 2079 

17 2043 43 2050 59 2085 

19 2051 44 2056 61 2085 

21 2056 45 2066 63 2078 

22 2029 46 2071 64 2086 

23 2033 47 2074 73 2084 

24 2039 48 2080 74 2085 

25 2043 49 2061 77 2050 

26 2050 50 2067 134 2048 

27 2056 51 2071 197 2057 

28 2060 52 2076 198 2072 

29 2071 53 2078 199 2082 

30 2086 54 2085 207 2082 

31 2113 55 2055 277 2074 

32 2099 56 2061   

 


