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Geschiedenis

De hervormde gemeente Zegveld gaat naar haar huidige grenzen terug

op de stichtingvan de parochie Zegveld door bissehop Gwijdein 1312.

De toen gestichteparochie had éen voorloper in de parochieMi, die be-

halve Zegveld en Zegvelderbroekook Kamerik-Mijzij'deomvatte. Op een on-

bekend tijdstiptussen 1131 en 1312was de kerk van Mi verwoestof in ver-

val geraakt. De suggestiesdat dit een S. Maartenskerkgeweestwas, net

over de Mijein Noorden, en dat deze in 1206 ten gevolge van de Loonse

oorlog was verwoest,berusten op speculatie.Het verval van deze kerk

kan misschien, de stichtingvan de kleinere parochie Zegveldkan zeker

in verband gebrachtworden met de verplaatsingvan de boerderijenvan

Kamerik-Mijzijdevan de Mije-oeverin de richtingvan de Kameriksewetering.

Aile publieke rechten in de parochie Zegveld op kerkelijken op wereld-

lijkgebied waren in handen van het Utrechtsekapittelvan S. Marie. Dit
r

zal sinds het begm van de ontginningvan het Miland in het laatstekwart

van de elfde eeuw het geval zijngeweest.Het kapittelwas patroonvan de

kerk, bezat het tiendrechten benoemde, als ambachtsheer, de schout.1De

hervormingbracht hierin geen verandering,met dien verstandedat het ka¬

pittel sinds 1580 de bevoegdheidbezat de Staten van Utrecht een predi-

kant ter benoemingvoor te dragenl

De reformatiehad in Zegveld,evenals elders in het Nedersticht,aan-

vankelijkweinig succès.De lakse houding van de wereldlijkeoverheidspeel-

de daarbijeen belangrijkeroi. De macht in Utrecht was in handen van de a-

ristocratischeparti],een coalitievan kapittelgeestelijkenen adel, die

hun oude rechten trachttente handhaven.Op religieus gebied traditioneel-

katholiek of voorzichtig-protestant, hervormde zich tegen hen een oppositie

van de orthodoxecalvinistenin de stad. Zijwensten de reformatieveel ra-

dikaler door te voeren dan de in de Staten oppermachtigearistocratische

partij.In het bijzondereisten zijinvloedvan de kerkelijkevergaderingen

op de benoemingenvan predikanten.Aan hun aktiviteitenzijnde berichten

over de kerkelijketoestandenop het plattelandvan 1593, 1602en 1606 te

danken. Pas na 1618,door de staatsgreepvan prins Maurits en de nationale

synode, kregen zijals zegevierendecontraremonstrantende kans om de refor-
2matie op hun wijzedoor te zetten.

In 1593berichttede visitatiecommissieaan de Staten van Utrecht dat



de kerk van Zegveldbediend werd door een pastoor,Dirck Cornelisz.van

Bergen, die zijnkatholicismena enig aandringenniet onder stoelen of

banken had gestoken:Ick ben van 't oude en begere daerbij te blijven en
wil mij niet laten examinée ne, also ick tôt Leuven geexamineert ben. Naar

Van Bergen zei, was hijvijfjaar tevoren,dus ca. 1588,door het kapittel

van S. Marie met de pastoorsplaatsbegeven. De visitatorenstelden de

Statenvoor on aan deze misstand een einde te maken door Zegveldvoor—

lopig te combinerenmet Kamerik onder de gereformeerdepredikantvan

deze plaats, Claes Claesz., die echter, zoals later zou blijken,even

weinig hervormdwas als Van Bergen. Of van dit plan iets gekomen is, we-

ten we niet; in elk geval stelden de Staten in 1595ds. SebastiaanHeldt
3

als predikantvan Zegveld aan. Ook diens gedragwas echter met geheel

naar wens, niet naar de wens althansvan de predikantvan Woerden. Deze

meldde in 1602over hem: Gaet met blooten hoofde weertlijck , singt vigi-
4 ■lien, is daghelix droncken , komt te Wourden doopen op zijn lutersch .

Heldt1s opvolgerLodewijkdu Boys, gaf in 1606 in de synodale*vergade-

ring een overzichtvan de weinig rooskleurigetoestandvan zijngemeente:

hijheeft een gehoorvan 100 personen en viert het avondmaalmet 23 commu-

nicanten;er is één ouderling en een diaken die bijde vervullingvan zijn

taak door de Heilige Geestmeesters, die katholiek zijn,wordt gedwars-

boomd; de koster/schoolmeesterwordt met afzettingbedreigd omdat hijwei-

gert voor katholiekeplechtighedente kleppen; de kerkmeestersweigeren

de Statenordonnantieop het onderhoudvan de koster/schoolmeesteruit te

voeren; het avondmaalen de communicantenworden bespot; de predikatie

wordt verstoord,maar de schout weigert daartegenop te treden.

Ook over de predikantvan de buurgemeenteKamerik had hijernstige

klachten.Het was deze Claes Claesz.Dael blijkbaargelukt de visitatoren

van 1593om de tuin te leiden: hijhad in de 22 jaar dat hijin Kamerik

stond, nog nooit het avondmaalgevierd en zelfs openlijkuitgesprokendat

dat nergens voor nodig was, en zijnviering van de eredienstwas eerder

katholiek dan gereformeerd.5Overigensvermeldende synodaleakten van

1619over Du Boijszelf, dan inmiddelspredikantvan Kamerik, dat hijwe-

gens laster jegens de predikantvan Woerden, alsoock van ordinaro dron—
ckenschap ende ander lichtveerdicheden , daervan hij oock een preuve in

tegenwoerdigheyt van dese eerw. vergaderinge gegeven heeft, afgezet is.

Nadat hijzijnleven blijkbaargebeterdhad, werd hijdoor de synode in 1620
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op proef weer aangenomen.

De strijdtussen Arminianen en Gomaristenzou ook aan Zegveld niet on-

gemerkt voorbijgaan.ZegveldspredikantGillis van Zeist behoorde tôt de—

genen die in oktober 1618 in het Catbarijnekloosterde remonstrantsepro¬

vinciale synodehadden belegd, terwijlde contraremonstrantenin het ka-

pittelhuisvan de Dom vergaderden,ter voorbereidingop de nationale sy¬

node te Dordrecht,waar de remonstrantengeen voet aan de grond kregen en

strengwerden veroordeeld.Op de provincialesynodevan 1619 ter uitvoering

van de besluitenvan Dordt, verklaardeeen achttalpredikanten,onder wie

Gillis van Zeist, remonstrantte zijnen te weigerende formulierenvan

enigheid te ondertekenen,waarop zijuit de kerkeljjkebedieningwerden ont-

slagen.^

Ook de rechtzinnigheidvan Pieter van de Bosch, die al in 1612 Zegveld

had verlaten,werd door de synode in twijfelgetrokken.Hijweigerde de for¬

mulieren te tekenen,kreeg - op voorspraakvan de magistraaten^de kerke-

raad van Wijkwaar hijsinds 1613 stond - 6 maanden respijten werd in sep-
O

tember 1620 alsnog afgezet. Over Pieter Valck, predikantte Langerak, twij-

felde men aanvankelijkook. Hijwerd geschorstvocr 3 maanden, daarna recht—

zinnig bevonden en na wettelijkeberoeping als predikantvan Zegveld aange-

steld. Ook deze predikant,die tôt zijnemeritaatin 1638 in Zegveld zou

staan, zal niet tôt de meest overtuigdecontra-remonstrantenbehoord heb-
. 9'ben.

Ondanks de moeizamebeginperiodeheeft de hervormdegemeente zich in de

loop van de tijdlangzaammaar zeker een sterkepositieverworven.Hoewel

zich nog wel eens problemenvoordedenmet een katholiekeschout of de vaak

katholieke schepenenvan het dorp, melden de visitatieverslagenvan de

classis Utrecht,waarbijZegveld in 1619werd ingedeeld,in de tweede helft

van de !7e eeuw een gestaag groeiendaantal communicanten, van ca. 40 in

1651 tôt 110 in 1696,na een dieptepunt(40) in 1674ten gevolge van de

oorlog en de verwoestingvan de kerk.10 De Geheymschrijver vermeldt in

1759/1760een getal van 120 lidmatendie het avondmaalvieren, op een to-

taal van 400 inwoners.11In de 19e eeuw heeft de toestandin Zegveld zich

blijkbaargestabiliseerd. De religietellingvan 1809geeft 165 rooms katho-

lieken en 328 hervormdenop 493 inwoners,een verhoudingvan 1:2, die in

1899 enigszinsin het nadeel van de katholiekenblijktgewijzigd:68% N.H.,

19% R.K. en 7,75% gereformeerd. Deze ruime hervormdemeerderheiddie zich
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ook tegenoverde Afscheidingwist te handhaven, staat in schril contrast

tôt de verhoudingenin enkele nabijgelegengemeentenzoals het voor drie

kwart rooms katholiekeVleuten, en Waarder waar in 1899bijnade helft
12

van de bevolkingtôt de Afgescheidenkerken behoort.

Kwam de hervormdegemeenteZegveld na 1620 in rechtzinnigeren rusti-

ger vaarwater, de geschiedenisvan het kerkgebouwbleef tumultueus. Na de

brand in de 16e eeuw, waarvan de kerk in 1593 zover hersteldwas dat er

gepreektkon worden, klaagde ds. Du Boijsnog in 1606dat de kerk zeer vuil

was, wat ongetwijfeldverband houdt met de geblekenanti-reformatorische

gevoelensvan de kerkmeesters. De oorlog van 1672had de verwoestingvan

de kerk ten gevolge en de gemeente richtte verzoekenaan de classis om

hulp bijhet terughalenvan de klok en het uurwerk van de toren, die door

de Fransennaar Woerdenwaren afgevoerd.13In de jaren na 1677 zijnde kerk

en de toren weer opgebouwd.-In het midden van de 18e eeuw zijner opnieuw

problemen met de toren. De Geheymschrijver meldt: In 't voorjaar van 1741,

de oude tooren in zijn fundament zeer verzwakt , en bijna ...{van z:j:i

kerk afgescheurd zijnde , dog hier alleen maar 5 voeten , zoo geheurde het

dat men de nodige middelen om hem weer recht te zetten bij der hand nemen-

de, en onder dat werk de goede voorzicht niet gebruyckende , om dat gebouw

staande te houden , en voorts weder in zijn vorige stand te brengen , hij on¬

der den arbegd der bouwlieden, westwaarts over stortte , tôt in de Wate-

ring ... Aange zien de toren niet opgelaptkon worden en een geheel nieuwe

toren al te duur zou worden, besloot men de toren te vervangen door een
fraay coupeltje. Het intérieurvan de kerk werd in het volgende jaar ver-

nieuwd.14Ook deze kerk is echter niet blijvenstaan.In 1859begon men met

de bouw van een geheelnieuwe kerk, met een toren, die ook nu nog m Zeg¬

veld te bewonderenis.

Archief

De nauwe banden van de gemeente Zegveldmet het kapittelvan S. Marie,

wereldlijkzowel als kerkelijk,hebben ook op het archiefhun invioed gehad.

Enerzijdszijner bijde archievenvan de hervormde gemeenteeen aantal stuk-

ken terechtgekomendie alleen met het wereldlijkbestuur te maken hebben,

b.v. de stukkenafkomstigvan de secretarisvan Zegvelden Kamenk-Mijzijde,

Johan Leechburg; anderzijdsis in het kapittelarchiefvan S. Marie een be
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langrijkeaanvulling te vinden op de archievenvan de hervormde gemeente

(ziebijlageI).

De oudste stukken in het archief daterenvan ca. 1640,met enkele toe-

vallige uitzonderingenuit de 16e en het begin van de 17e eeuw, die af-

komstig zijnvan secretarisLeechburg.Het"zwaartepuntvan h&fc-à-r-chiejr

ligt echter zonder twijfelin de 18e en 19e eeuw.

De archievenvan kerkeraad,kerkvoogdijen diakonievoorzoverouder dan

1945, zpn op 18 oktober 1976 aan het rijksarchiefin Utrecht in bewaring

gegeven.

1. Voor het voorgaande zie: Ontginningen en publieke organisatie in het

gebied aan weerszijden van de Oude Rijn tussen Utrecht en Zwammerdam.

Doctoraalwerkgroepmiddeleeuwsegeschiedeniscursus 1976—1977.His—

torisch Seminariumvan de Universiteitvan Amsterdam (Amstérdam,

1977).

2. Zie hiervoor o.a.: H.L.Ph. Leeuwenberg,J.H.M. Putman en C. Dekker,

Inventarissen van ■de archieven van de hervormde classes Utrecht ,

Amersfoort en (Rhenen- )Wijk 1619-1951(1971) (Utrecht, 1979) Inleiding.

3. 'Visitatievan de kerken ten platten lande in het Stichtvan Utrecht

ten jare 1593', in: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. VII (1884) 239.

4. 's—Gravenhage, Oud synodaalarchief,73—1.

5. J. Reitsma en S.D. van Veen, Acta der provinciale en particulière s y-

noden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572-

1620 , dl. VI (Groningen,1897)308.

6. Ibidem, 410.

7. Ibidem, 417-418.

8. Ibidem, 413-414, 439-442 en 446.
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9. Ibidem , 416-417 en 447-448.

10. RAU, classisUtrecht, nrs. 201-202.

11. Gehegmschrijver van staat - en kerk der Vereenigde Nederlanden.

Beginnende met die van de Provincie Utrecht , dl . I (niet verder

verschenen)(Utrecht/Amsterdam, 1759-1760)221-225.

12. J.C. Ramaer, Religie in verband met politiek in Nederland (Groningen,

.1909), en J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome - reformatie.

Numerieke aspecten van protestatisering en katholieke herleving in

de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1946) 349.

13. RAU, classisUtrecht, nr. 201.

14. als noot 11.



Het dorp Zegveldmet de lcerk.Tekeningdoor L.P. Serrurier,(ca. 1730).

RAU, Top. Atlas, nr. 1069.
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ÂRCHIEFVAN DE KERKERAAD

Notulen en korrespondentie

Registersvan notulenvan de kerkeraad, 1734-1859,bevat

tende tevens:

- lijstvan stukken die in de kerkeboekenopgenomenmoe-

ten zijn en jaarlijksvoorgelezenmoeten worden, (18e

eeuw);

- afschriftenvan stukkenbetreffendede beroepingvan

predikanten,1765-1810;

- uittrekselsuit synodaleen klassikaleacta, 1737-1818

- uittrekselsuit de resolutiesvan de Staten en Gedepu-

teerde Statenvan Utrecht betreffendekerkelijkezaken

1738-1790;

- memorie betreffendehet ontslagvan Frederik Roseboom

uit de zorg van de diakonie, 1780;

- afschriftvan een rekestvan de predikanten diakenen

aan het Hof van Utrecht betreffendehet opsluitenvan

een krankzinnigevrouw. Met appointement, 1771.

5 delen

N.B. De notulen over de période 1819-1829in nr.

1 betreffenbuitengewonekerkeraadsvergade-

ringen,die over de période 1830-1846in

nr. 2 zijn afschriftenvervaardigdnaar nr. !

1. 1734-1810, 1819-1829

2. 1814-1846

3. 1830-1859

4. 1860-1885

5. 1885-1946

Ingekomenstukkenen afschriftenvan uitgegane stukken,

1773-1953. 1 pak
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Betrekkingen met de algemene

synode etc.

7- 14. Verordeningen, besluiten en cirkulaires van de algemene sy-^

node, het provinciaal kerkbestuur en de classis, 1809-1934.

Gedrukt. Met twee tafels, 1809-1888. 7 pakken en

1 omslag

7. 1809-1822 il. 1888-1893

8. 1823-1843 12. 1902-1911

9. 1844-1860 13. 1912-1913,1933-1934

10. 1861-1888 14. Tafels, 1809-1870en 1809-

1888 1 omslag

Ambtsdragers

{
15. Naamli j sten van predikanten, (1775, 1880). 2 stukken

N.B. Zie ook nrs . 1-5.

16. Stukkenbetreffendede beroepingvan predikanten,1917-

1944. , 1 omslag

N.B. Zie ook nrs. 1-5.

17. Stukkenbetreffendede stemmingover de vraag of een kies-

kollege dient te worden ingesteld,met lijstenvan stem-

gerechtigdelidmaten, 1911, 1931. 1 omslag

Registratie

N.B. De nrs. 18, 19, 20, 26, 27 en 28 zijn rijks-

eigendomen bevinden zich in de verzameling

retroactaburgerlijkestand, nrs. 616, 617

en 620.
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-22.Doopregisters, 1639-1811, 1817-1935. 5 delen

18. 1639-1734

19. 1734-1796

20. 1796-1811,met index

21. 1817-1884

22. 1884-1935

23-25. Kontradoopregisters, 1796-1811,1830-1935. 3 delen

23. 1796-1811

24. 1830-1883

25. 1883-1935

26-28. Huwelijksregisters , 1640-1811. 3 delen

- 1640-1733, in nr. 18

26 . 1734-1798

27. 1798-1811

28. Index op nr . 27

29-30. Lidmatenregisters , 1640-1811, 1855-1937. 2 delen

- 1640-1736,in nr. 18

- "'1734-1811, in nr. 26

29. 1855-1894

30. 1894-1937

31-32. Kontralidmatenregisters, 1830-1937. 2 delen

31. 1830-1889

32. 1889-1937

33. Uittrekselsuit de huwelijksaktenvan de burgerlijke

stand, ingediendten behoevevan kerkelijkehuwelijks-

inzegeningen, 1826-1923. 1 pak

34. Ingekomendoopbewijzen, 1893, 1932-1938. 1 omslag

35. Ingekomenakten van attestatie, 1806-1939. 1 pak
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Opzicht en tucht

Aantekeningenbetreffendemaatregelentegen de rooms ka-

tholieken. Fragment, (]7e eeuw). i stuk

Brief van de kerkeraadaan Jan Brak betreffendeziin

censuur, 1901. , stuk

N.B. Niet verzonden.

Godsdienstonderwij s

Règlementvoor de Kinderbijbelvereniging, 1878.

1 stuk
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ARCHIEF VAN DE DIAKONIE

Archiefinventarissen

39. Inventarisvan het archiefvan de diakonie, 1894.

1 stuk

Armenzorg

40. Registervan resolutiesvan de kerkeraaden diakenen en

van aantekeningenbetreffende de ondersteuningvan de

armen, 1776—1829,bevattendetevens een lijst van graven

in de kerk, die eigendom zijn van de diakonie, (ca. 1800).

1 deel

{
41. Ingekomenakten van indemniteit,1773, 1794, 1810.

3 stukken

42. Stukkenbetreffendehet opvragenvan akten van indemniteit,

]724> 1787' 2 stukken '

43. Stukkenbetreffendeondersteundepersonen, 1699, (18e eeuw),

1821.Met retroakte, 1667. 3 stukkenen

1 charter

Uitoe fening van de vo. ogdij

44. Stukkenbetreffendede verkoopvan de nagelatengoederen

van Jasper Pietersevan Veen door de armmeestersals voog-

den over de minderjarigeerfgenamen, 1800-1818.

1 omslag
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E igendommen

Algemeen

45- Leggers van de diakoniegoederen,1867, 1883, 1903, 1907,

1942. 1 omslag

46. Stukkenbetreffendede verzekeringvan diakoniegoederen,

1829. 1 stuk

Landerijenen huizen

47. Koopakte betreffendede helft van een woonhuismet een per-

ceel weiland in Zegveld tussén de wetering en de kade, ka-

dastraal sectie C, nrs. 129-136, door de diakoniegekocht

van Rederus van der Snoek te Leiderdorp, 1836.

1 stuk

48. Transportaktebetreffendeeen woonhuismet schuur te Zeg¬

veld en het eeuwigdurendeerfpachtsrechtvan de grond, ka-

dastraal sectie B, nr. 240, door de diakoniegekocht

van Hendrik van Dam te Hekendorp, 1927. 1 stuk

49. Akte van boedelscheidingvan de nalatenschapvan Philip-

pus Hendrik Burggraafen Bertha Lieftinckbetreffendeeen

woonhuis aan de Meije 250, kadastraalsectieE, nr. 542,

1938. 2 stukken

N.B. Blijkenseen notariëleaantekeningis dit stuk

een retroaktebij een niet aanwezigetransport¬

akte.
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50. Transportaktebetreffendeeen huis met erf van 8 are in

Hogenbroek,kadastraalsectie E, nr. 555, 1941.Met retro-

akte, 1904. 2 stukken

51. Akte waarbij de erfgenamenvan Hendrik Hogenes de armmees-

ters machtigen twee huizen aan de StichtseMeije ten behoe-

ve van de diakonie te verkopen, 1805. 1 stuk

52. Transportaktebetreffende4 morgen hooiland ten zuiden

van het dorp Zegveld tussen de Zegveldsewetering en de

Rietveldselandscheiding, door de erfgenamenvan Willem

Klaasz. Hogeboom, 1766.Afschrift.Met diens testamenten

retroakten, 1692-1766. ] omslag en

1 charter

ï
53. Verkoopaktevan 3 morgen onder Zegveld,nagelatendoor''Jan

Klaas Catz en door de armmeestersvan Zegveld,mede namens

de armmeestersvan Bodegravenverkocht aan Jan Brak. Af¬

schrift.Met machtigingvan de armmeestersvan Bodegraven,

1804. 2 stukken

54. Akte van verkoop door de diakonievan de helft van een ar-

beiderswoningaan de Zegveldsewetering, nr. 5, aan Jan

Blok, 1810. 1 stuk

55. Huurovereenkomstenbetreffendeeen woonhuis met een perceel

hooiland tussen de wetering en de kade met het bijbehoren-

de gedeelté van de Nés ca. 5 ha groot, 1850, 1874, 1886,

1892, 1923, 1941. 1 omslag

N.B. Zie ook nr. 53.

56. Pachtovereenkomstenbetreffendeverschillendepercelen

land in Zegvelden Zegvelderbroek, 1720, 1768, 1786.Met

retroakten, 1693. 3 stukken
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57. Pachtovereenkomstenbetreffendeeen perceelweiland van

ruim ha langs de weg in Hogenbroek, 1809-1813,1874,

1886 > 1892- 1 omslag

58. Pachtovereenkomstenbetreffendeeen stuk weiland van bijna

3 ha in Lagenbroek, 1886, 1888, 1899. 2 stukken

59. Pachtovereenkomstenbetreffendeeen perceelweiland in

Zegveld tussen de Rietveldselandscheidingen de Zegveld-

se wetering van ca. 3 ha, 1882, 1895, 1908, 1920.

1 omslag

60. Pachtovereenkomstbetreffendeeen perceelweiland van ca.

2 ha, 1941. j stuh

61. Huurovereenkomsten betreffendeeen woonhuis in Lagenbroek,

1927, 1933, 1940. 3 stukken

62. Stukken betreffendede ontbindingvan een huurovereenkomst

tussen de diakonie en K. Kamstra betreffendehet woonhuis

aan de StichtseMeije 64, 1958, 1959. 2 stukken

Obligatiesen schuldbekentenissen

63. Stukken betreffendede deelname aan staatsleningen, 1821,

1903> 1922' 3 stukken

64. Akten van schuldbekentenisen hypotheek ten behoevevan

de diakonie, 1717, 1725, 1732, 1891, 1905, 1928, 1941.

1 charter en

1 omsiag

65. Schuldbekentenisten laste van de kerkeraaden diakonie

ten gunste van de ouderlingJan van Vliet, 1792.Gekwi-

teerd 1797 en 1798. , stuk
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Legaten

66. Stukkenbetreffendeaan de diakonie gelegateerdegelden,

N.B. Betreft legatenvan:

Lambert Jansz. Ruijs, 1766;

Anna Uylenburg, 1797-1801.Met retroakten,

1711-1769;

Jannetje Cats, 1801;

Hendrik Arnoud Laan, 1873;

J. de Koning, 1873;

Eliza Anna Lazonder, 1891;

Gerritje Voorbergen, 1941.

Boekhouding >.

67. Registervan inkomstenen uitgaven, 1890. 1 katern

68. Kollekteboekjesvan de diakonie, 1874, 1890. 2 katernen

Bedeling

69. Specifikatievan de uitgavenvoor bedelingdoor Poulis

Hendriksz. Zaal, 1659. ] stuk

Financiële verantwoord.ing

70-75.Registersvan rekeningenvan de administrerendarmmeester

1711-1941 . 1 omslag

c.q. diaken, 1672-1944. 5 delen en

1 omslag

74. 1829-190770. 1672-1706

71. 1709-1726 75. 1703, 1716, 1787, 1789,

1935, 1942, 1944 (dubbe-72. 1727-1742

73. 1784-1828 len en koncepten)
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76- Uittreksels uit de diakonierekeningen, 1941-1943.

3 stukken

77-84. Bijlagenbij de rekeningen, 1717-1853,1922. 8 pakken

77. 1717-1773 81. 1793-1803

78. 1774-1779 82. 1804-1819

79. 1780-1784 83. 1820-1833

80. 1785-1792 84. 1834-1853,1922

85. Lijst van batige saldi op de diakonierekeningentussen

1886 en 1916, ca. 1916. ] stuk

86. Stukken betreffende het geschil tussen de kerkeraaden de

diaken Pieter van Wijk over de afsluitingvan zijn reke-

ning over 1801en 1802, 1803-1804. 1 omslpg
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ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ

Notulen en korrespondentie

87-88. Registersvan notulen van kerkvoogdenen notabelen,

1859-192],bevattendetevens lijstenvan obligatiesen

geldleningenten laste van de kerk en een roostervan af-

treden. 2 delen

N.B. Zie ook nr. 97.

87. 1859-1886
88. 1887-1921

89. Registervan notulen en processen-verbaalvan de notabe¬

len, 1893-1941;bevattendetevens een naamlijstvan kerk¬

voogden en notabelen,met roostervan aftreden, 1888-t
\892. i deel

90. Aantekeningenbetreffende de vergaderingenvan kerk¬

voogden en notabelen, 1918-1942. ] omslag

91-92. Ingekomenstukken, 1823-1943. ] band en

1 pak

91. 1823-1862

.92.1855-1943

93. Brievenboek,1824-1887. ] deel

N.B. Bevat voornamelijkbrieven aan het Provinciaal

kollege van toezichtop de kerkelijkeadmini-

stratie in de provincieUtrecht.

Archiefinvent a r î s s e n

94. Inventarissenvan het kerkvoogdijarchief, (1800), 1816,

1862, (1882), (1893). 3 stukkenen

2 katernen
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Reglementen

95. Plaatselijkereglementenop het beheer van de kerkelijke

goederen en fondsen, 1803, 1871. 2 stukken

Ambtsdragers

96. Stukken betreffende de benoemingvan kerkmeesters,kerk-

voogden en notabelen, 1805, 1867, 1869, 1884, 1923-1941.

1 omslag

N.B. Zie ook nr. 86.

97. Naamlijstenvan kerkvoogdenen notabelen,met roostersvan

aftreden, 1887, 1892, 1908, 1936. 1 omslag

N.B. Zie ook nrs. 84-85. c
98. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1869, 1923-1939.

1 omslag
N.B. Zie ook nr. 14.

Predikantsplaats

99. Legger van het predikantstraktement, 1896, 1903, 1925.

Met een afschrift, 1903. 3 stukken

100.Stukken betreffendehet geschil tussen de kerkmeestersen

de municipaliteitvan Zegveldbetreffendede kosten van

het beroepen van predikantenen van het onderhoudvan de

pastorie, 1796-1797. 1 omslag

101.Brieven van de administrerendkerkvoogd aan te beroepen

predikantenbetreffendehet traktement.Minuten, 1886—

1937. 1 omslag
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102.Brieven,cirkulairesen vragenlijsteningekomenvan de

raad van beheer van de predikantstraktementen, 1922-1942.

1 omslag

Personeel

103.Akte waarin Abraham van der Geer zijn herbenoemingals

kerkelijkontvangeraanvaardt,1800. 1 stuk

104.Instruktievoor de kerkelijkeontvanger, (19e eeuw). Twee

exemplaren. 2 stukken

105.Instruktievoor de organist, 1889. 1 stuk

106.Instruktievoor de koster en doodgraver, 1900, 1937, 1942.

108.Overeenkomst-tussende kerkeraaden de kerkvoogdenover

Eigendommen

Algemeen

109.Uittrekselsuit de kadastraleleggervan Zegveld betref-

fende de eigendommenvan de kerk, 1893, 1903, 1926.

3 stukken

110.Balansvan bezittingenen schulden, 1871. 1 stuk

111.Lijstenvan besluitenmet betrekkingtôt het beheer van de

kerkegoederentussen 1887-1927en 1929-1941,(ca. 1927,

3 stukken

107.Instruktievoor de tuinman, 1937. 1 stuk

het salarisvan de tuinman, 1912. 1 stuk

1941). 2 stukken
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112. Stukkenbetreffendede verzekeringvan kerkeigendommen,

1810, 1934. 3 stukken

Kerk en pastorie

113. Stukkendienende tôt bewijs dat de kerk en pastorieeigen-

dom zijn van de hervormde gemeente in verband met aanspra-

ken van rooms katholieken, 1796-1797. 1 omslag

114. Stukkenbetreffendede herbouw van de afgebrandekerk en

kerktoren, 1677-1688en z.j. 1 omslag

115. Stukkenbetreffendede bouw en inrichtingvan een nieuwe

kerk, 1859-1866en z.j. 1 omslag

t
116. Stukkenbetreffendede bouw van een nieuwe pastorie, 18'29-

1830. 1 omslag

117. Stukkenbetreffendehet onderhoudvan de kerk en pasto¬

rie, 1922-1942. 1 omslag

Stukkenbetreffendehet geschil tussende kerkmeestersen

de municipaliteitvan Zegveld betreffendede kosten van het

onderhoudvan de pastorie en van het beroepenvan predikan-

ten, 1796-1797. 1 omslag

N.B. Zie nr. 100.

118. Stukkenbetreffendede restauratievan het orgel, 1897,

1936-1937. 1 omslag

119. Stukkenbetreffendede aanlegvan centraleverwarmingin

de kerk en betreffendede leveringvan elektriciteitdaar-

voor, 1933-1947. 1 omslag
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I)

120. Règlementen op de verhuur van zitplaatsenin de kerk, 1862,

(1900). 2 katernen

121.Plattegrondvan de zitplaatsenindelingvan de kerk, (1860),

met staat van verhuurde zitplaatsen,1862. 3 stukken

122-125.Leggers van zitplaatsen,(ca. 1860)—1939. 4 delen

122. (ca. 1860)- 1891

123. 1892-1899
124. 1900-(ca. 1920)

125. (ca. 1920)- 1939

Begraafplaatsenen graven

126.Voorstellenvan kerkmeestersen armmeestersaan deken^en

kapittelvan S. Marie te Utrecht voor een règlementop het

begraven, (17e eeuw). 2 stukken

127. Règlementop het begraven op de hervormdebegraafplaats,

'1-942. 1 omslag

128-132.Registersvan begraven personen op de algemeneen rooms

katholiekebegraafplaatsen,1830-1944. 5 delen

128. 1830-1879

129. 1851-1911
130. 1870-1907
131. 1870-1926

132. 1870-1944

133.Vergunningentôt het begraven van lijken, afgegevendoor

ambtenarenvan de burgerlijkestand, 1900-1940.1 pak

134.Akten waarbij de kerkvoogdende eigenaarsvan graven in

. de kerk schadeloosstellen door hen graven op de begraaf¬

plaats af te staan, 1837. 1 omslag
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Stukken betreffendehet verboeken en ruimenvan graven,

1778, 1887—1940. 1 omslag

Stukken betreffendede overeenkomsttussen de .roomska-

tholieke armmeestersen de kerkmeestersvan de hervormde

gemeente over de opbrengsten het gebruikvan de baren

en de doodskleden, 1802, 1806. 2 stukken

Landerijen

Pachtovereenkomstenvan de kerkmeestersbetreffendetwee

stukken land van ca. 3 morgen bij de watermolenen be¬

treffende 7 morgen aan de noordzijdevan de kerk, 1638,

'718. 2 stukken

{
Obligatiesen schuldbekentenissen

Stukken betreffendede inningvan renten ten behoeve van

de kerk en de pastorie, 1669, 1714-1719. 1 omslag

Afgeloste obligatiesten laste van de hervormdegemeente,

1823, 1890. ] omslag

Lijsten van obligatiesten laste van de hervormdegemeen¬

te, (ca. 1900), 1926, 1941. ] omslag

Stukken betreffendede leningenvan de diakonieaan de

kerkvoogdij, 1933-1934. ] omslag

Boekhoudin

Rekeningvan de inkomstenen uitgavennaar aanleidingvan

de aankoop van nieuwe kerkbanken, 1941. 1 stuk
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143.Registervan inkomstenen uitgaven, 1895-1912.

1 deel
N.B. Het vervolg (over de jaren 1913-1926)

bevindt zich achterin de nrs. 173-186.

144.Staat van inkomstenen uitgaven, 1887. i stuk

3 delen145-147.Kollekteboeken,1730-1877.

145. 1730-1789

146. 1790-1855

147. 1856-1877

148.Staat van de bedragen in de hoofdelijkeomslag vastge-

steld voor verschillendeinkomens-en vermogensklassen,

1902' 1915> 1920• 3 stukin

149-186.Manualenvoor de inningvan de hoofdelijkeomslag en het

zitplaatsengeld,(ca. 1885)-1926. ] katern en

37 delen

N.B. Vanaf 1913achterin registersvan inkomsten

en uitgaven.

149. (ca. 1885), 1 katern 164. 1904
150. 1889 165. 1905
151. 1890 166. 1906
152. 1892 167. 1907
153. 1893 168. 1908
154. 1894 169. 1909
155. 1895 170. 1910
156. 1896 171. 1911
157. 1897 172. 1912
158. 1898 173. 1913
159. 1899 174. 1914
160. 1900 175. 1915
161. 1901 176. 1916
162. 1902 177. 1917
163. 1903 178. 1918
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179. 1919 183. 1923

180. 1920 184. 1924

181- 1921 185. 1925

182- 1922 186. 1926

187. Kohieren van de hoofdelijkeomslag, 1880-1884.

1 omslag

188. Staten van het ontvangenbegrafenisgeld, 1890-1900,

1^36. 1 omslag

N.B. 1895ontbreekt.

189. Registervan ontvangstenvoor overluidenen begraven,

1703-1811. , deel

N.B. Dit deel is rijkseigendomen bevindt zicfy

in de verzamelingretroactaburgerlijke

stand, nr. 602.

Financiele verantwoording

190. Begrotingen, 1868, 1880-1884,1904-1943. 1 pak

191-197.Rekeningenvan de administrerendkerkmeesterc.q. kerk-

voogd, 1636-1950. 2 delen en

5 pakken
191. 1636-1638, 1647-1650, 1659, 1662, 1664, 1725-1734

T924 "7735- 1769

193. 1770-1796

194. 1804, 1809, 1814-1816, 1818-1884, 1886-11

195. 1889-1919

196. 1921-1950

197. 1878-1882,1887-1888,1890, 1893-1897,1899-1900,

1902-1927,1933-1936,1938-1942(dubbelen)

198. Bijlagenbij de rekeningen,1645-1656. 1 omslag
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199-Rekeningenvan de "Commissietôt bewaring en besturing

van de gebouwenen goederenaan de HervormdeGemeente

toebehorende"over 1800, 1810, 1811, 1812 en 1816,met

een instruktie. 1 omslag

200. Lijst van kwitantiesontvangendoor de kerkmeesterJoost

van den Berg in 1724-1726,1732. 1 stuk

201. Deklaratiesvan Wilhelmus Geerling,prokureurbij het

Hof van Utrecht, in een zaak tegen Abraham van der Geer,

kerkelijkeontvanger.Gekwiteerd, 1806. 2 stukken

202. Kwitanties-voor de kerkvoogdJ.B. van der Wind, 1891,

1899, 1905-1906. 1 omslag

(

203. Stukkenbetreffendede verkoop van kerkegoedom het te-

kort op de rekeningover 1719te vereffenen, 1719, 1721.

■2 stukken

204. Resolutiesvan de kerkmeestersdat de kosten gemaakt in

het geschilover een schuld van de kerk op de kerkreke-

ning gebrachtzullen worden, 1735. 1 stuk

205. Uîttrekseluit de rekeningenvan de kerkmeestersmet be-

trekkingtôt de uitgaven voor brood en wijn ten behoeve

van de avondmaalvieringtussen 1662 en 1720, (ca. 1720).

1 stuk

206. Stukkenbetreffendede verkoopvan hout, 1784, 1797,

1918. 1 omslag
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STUKKENDIE TOEVALLIGIN HET ARCHIEF BERUSTEN

207-214. Stukken afkomstigvan Johan Leechburg,sekretarisvan

Zegveld en Kamerik-Mijzijde, (ca. 1550)-1668. 8 omslagen

207. Lijst van goederenen renten toebehorendaan de Hei-

lige Geest, met een lijst van te lezenmemoriemis—

sen, (ca. 1660).

208. Manualenvan de inningvan het konsumptiegeld, het

huisgeld,de dorpslastenen de grote kwotisatie,

1590, 1634, 1648-1668.

209. Publikatievan deken en kapittelvan S. Marie te

Utrecht, betreffendeverpachtingvan hun rechts-

macht in Zegveld, 1635.Gedrukt.

210. Rekeningvan de Heilige Geestmeestersvan'Zegveld

over 1635, 1636.

211. Stukkenbetreffendede afrekeningtussenLeechburg

en de verschillendeschoutenvan Zegvelden Kamerik-

Mijzijde, 1639-1666.

212. Lijst van in 1641 in Zegveld overledenpersonen,

(1642).

213. Transportaktenen stukkenbetreffendede rechtspraak

door het gerechtvan Zegveld, 1642-1666.

214. Rekeningenvan de heemradenvan Zegveldvan de water-

molen over 1648/1649en 1651/1652,met borderelover

1659.

215. Publikatievan de pachtervan het gemaal over Kamerik-

Statengerecht, Kamerik-Mijzijde en Zegveldbetreffende

de inningvan deze belasting, (1682). 1 stuk

216. Publikatiesbetreffendeopenbareverkopingenin Zegveld,

1707, 1808. 2 stukken

217. Akte van verpachtingdoor de deken van S. Marie als exe-

kuteur-testamentairvan Johan van Drolshagen,scholaster

van S. Marie, van 3 hoeven in Zegvelderbroek,1712.

1 stuk
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218. Testamentvan LeendertNeederstigten CorneliaGroenen-

dijk, echtgenoten,wonende te Zegveld, 1762. 1 stuk

219. Voorwaardenvoor de aanbestedingvan het onderhoudvan

molens, bruggen, schoeiingenetc. in de polder Zegveld,

(18e eeuw). Gedrukt. ] stuk

220. Brief van Hendrik Goeman Borgesius aan J.B. van der

Wind als lid van de gemeenteraadvan Zegveld over het

salarisvan het schoolhoofd,1906. 1 stuk

221. Akte van attestatievan twee inwonersvan Noorden ten

overstaanvan baljuw, schout, en schepeneninzakeeen

ruzie over ontgrondingenlangs de Meije, 1610.

1 stiik
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LIJST VAN STUKKEN IN HET ARCHIEE VAN HET KAPITTEL VAN S.

MARIE TE UTRECHT BETREFFENDEDE HERVORMDE GEMEENTEZEGVELD

Rekest van schout en schepenenvan Zegveld aan de Staten

van Utrecht om vrijstellingvan de betaling van het haard-

stedengeldvoor de predikantswoning, met afwijzendebe-

schikking, 1696.(archiefkapittelS. Marie, nr. 630).

1 stuk

Rekeningenvan de kerkmeestersvan Zegveld, 1606, 1721.

Met bijlagen, 1632-1796- (idem,nr. 643). 1 omslag

Stukken betreffendede herbouwvan de in de oorlogmet

Frankrijk afgebrandekerk, 1677-1681.Met een door de

predikantafgelegderekening, 1686. (idem,nr. 644).

1 omslag

Stukken betreffendede beroepingvan predikanten,1651-

1728. (idem,nr. 645). 1 omslag

Akte van verpachtingvan twee stukken land van ca. \k

hond uit het pastoriegoedin Zegveld, 1592. (idem,nr.

647). 1 charter

Akte van verpachtingvan 10 morgen land uit het pastorie¬

goed in Zegvelderbroek,1593. (idem,nr. 648). 1 charter

Stukkenbetreffendede aanstellingen salariëringvan de

koster en schoolmeester, 1606-1726.(idem,nr. 650).

1 pak



Stukkenbetreffendede klachtendoor schout en gerecht

en kerkeraadvan Zegveld ingebrachtbij het kapittelover

het wangedragvan de schoolmeesterJohan Simonis, 1690-

1691. (idem,nr. 651). ] omslag

Rekeningvan de armmeesters,1702.Met bijlagen, 1631-

1660. (idem,nr. 652). \ omslag

Stukkenbetreffendehet onderhoudvan de kerk en de toren

van Zegveld, 1739-1742..(idem,nr. 2541). i Dak

t
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LIJST VAN PREDIKANTENVAN ZEGVELD

Ds. SebastiaanHeldt 1595 -1603
proponent naar Op- en Neerandel

Ds. Louijsdu Boys 1603 -1609

Ds. Johannes Taijus 1609 -1611
van Overmeer naar Nijkerk

Ds. Pieter van den Bosch 1611 -1612
naar WijkbijDuurstede

Ds. Johannes Schoten 1612 -1615
van 't Waal

Ds. Gillis van Zeist 1616 -1619
proponent afgezet

Ds. Pieter Valck 1619 -1638
van Langerak emeritaat

(
Ds. Johannesvan Aimeloveen 1639

*
-1651

proponent naar Mijdrecht

Ds. Abraham Rodenburg 1651 -1694
van Heeze emeritaat

Ds. Johannesvan Breen 1694 -1728_
proponent afgezet

Ds. Jan Pauw 1728 -1729
proponent overleden

Ds. Johannes Grambosch 1730 -1733
proponent naar Venlo

Ds. Willem van Oudheusden 1734 -1765
proponent emeritaat

Ds. Gosewijn't Hooft 1765 -1773
proponent naar Giessen Nieuwkerk

Ds. Abraham Offers 1773 -1790
proponent naar Nieuwland

Ds. Willem Schintzel 1791 -1796
proponent naar Kockengen

Ds. FerdinandEveraers 1796 -1799
van Boskoop naar Zwartewaal



Ds. Jacob Pieter Sprenger
van Eyk

Ds. Simon D. de Keizer

Ds. Adolf Frederikvan
der Scheer

Ds. Jan KortenhoefSmith

Ds. GerardusJohannesPost

Ds. Herman Jacob Hombrink

Ds. Willem Karel Maurits van
Leeuwen van Duivenbode

Ds. Cornelis le Clercq

Ds. Hendrik Astro

Ds. Isaac Cornelisde Vijver

Ds. Herman Timmer Westeroven
van Meeteren

Ds. Hendrik Arnoud Laan

Ds. Antonie Scholte

Ds. Geert Jan Antink

Ds. Eliza Anne Lazonder

Ds. WilhelmusEliza Noordink

Ds. Hugo Visser

1799
proponent

1803
proponent

1807
proponent

1808
proponent

1810
van Kalslagen

181 1
van Moerkapel

1817
van Zijbekarspel

18 19
kandidaat

1829
van Benthuizen

1846
kandidaat

1850
kandidaat

1855
van Amersfoort

1864
kandidaat

1875
kandidaat

1878
van Oldebroek

1889
van Zwijndrecht

1893
van St. Jo¬
hannesga

-1803
naar De Ketel

-1806
naar Egmond Binnen
en Egmond de Hoef

-1808
naar Hillegersberg

-1810
naar Oudloosdrecht

-1811
overleden

-1817
naar Oostzaan

-1819
naar Bergambacht

-1828 '■
overleden

-1846
ambt neergelegd

-1850
naar Schoonrewoerd

-1855
naar Schoonrewoerd

-1863
emeritaat

-1875
naar Stavenisse

-1877
naar Wagenborgen

-1884
naar Doornspijk

-1893
naar Hennaarderadeel

-1896
naar Delft
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i

Ds. Pieter Steffens Bartita 1896 -1899
van Streefkerk ?

Ds. Pieter Kuijlman

Ds. Willem Jacob de Leeuw

Ds. Simon van Dorp

Ds. Pieter Kruijt

Ds. Aart Hendrik Jan Gérard
van Voorhuizen

1899
van Oud-Alblas

1903 ».
van Randwijk

1906
kandidaat

1911
kandidaat

1914
van Ameide en
Tienhoven

-1902
naar Barneveld

,-1906;,.
naar Loon op Zand

-1910
naar Bodegraven

-1913
naar Gouderak

-1917
naar Doornspijk

Ds. Willem Deur

Ds. Aldert JohannesWestra
Hoekzema

Ds. Willem Vroegindewey

Ds. Abraham Jacob Brinkman

Ds. Michiel Jacob ten
Bruggenkate

Ds. Antonie Breure

1920
kandidaat

1927
van Willige-
Langerak

193 1
kandidaat

1937
kandidaat

1944
kandidaat

1949
van Giessen
Nie'uwkerk

-1925
naar Schoonhoven

-1930 (
naar Mijnsherenland

-1936
naar Hoogeveen

-1944
naar Utrecht

-1949
naar Rotterdam-Vreewijk

-1956
naar Oud Vo-ssemeer

Ds. Izak Kok

Ds. Willem Ackeraats

Ds. Hendrik Verheul

1947
kandidaat

1971
kandidaat

1978
kandidaat

-1967
naar Baarn

-1977
naar Katwijk aan Zee
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PLAATSINGSLIJST

VANEENAANVULLINGOPHETARCHIEFVANDEHERVORMDEGEMEENTEZEGVELD
1817-2010

I. ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD

Stukken van algemene aard

1.

1-10.

11.

2.

12-16.

17.

18.

Notulen

Notulen van vergaderingen van de kerkenraad,
1946-1991.

1. 1946 (7 mrt.)-1956 (8 mei);
2. 1956 (19juni)-1969 (11 feb.);
3. 1969 (10 apr.)-1975 (19 dec);
4. 1976 (20jan.)-1978 (9 okt.);
5. 1978 (30 okt.)-1983 (30 nov.);
6. 1984 (23jan.)-1989 (14 feb.);
7. 1989 (6 mrt.)-1991 (11 dec.);
8. 1992-1993,met agenda' s;
9. 1994 (jan.)-1994 (10 okt.), met agenda's;
10. 1994 (okt.)-1995, met agenda's.

7 delen, 2 pakken en 1 omslag

1 pak
1 omslag
1 pak

Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde lidmaten en van gemeenteavonden,
1951-1986. 1 deel

Ingekomen en minuten van verzonden stukken

Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkenraad,
1984-1995. 5pakken

12.
13.
14.
15.
16.

1984-1989;
1990-1991;
1992;
1993;
1994-1995.

Minuten van verzonden stukken van de kerkenraad,
1980-1991.

Registers van ingekomen stukken,
1902-ca. 1992.

1 pak

2 delen

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.

19.

Organisatie

Stukken betreffende de verkiezing van ambtsdragers,
1939-1995. 1 omslag

20. Processen-verbaal van de verkiezing van notabelen,

Aanvulling op het archiefvan de Hervormde Gemeente te Zegveld
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1943-1995. 1 omslag

21.

22.

23.

Ingekomen stukken betreffende de benoeming en het aftreden van kerkvoogden en
notabelen,
1943-1995. 1 omslag

Naamlijsten van stemgerechtigde lidmaten, opgemaakt ten behoeve van de
verkiezingvanambtsdragers,„
1955 -1995. 1pak

Notulen van ledenvergaderingen van de plaatselijke afdeling van de Gereformeerde
Bond, met jaarverslagen,
1947-1954. 1 deel

2.

24.

Taken

2.1. Doop en huwelijk

Doopboek, met dubbelexemplaar,
1935-1982. 2 delen

25. 'Dubbel' trouwboek,
1817-1974. 1 deel

26.

2.2. Lidmaatschap

Lidmatenregister,
1937-ca. 1992. 1 deel

27.

28.

Attestaties van ingekomen personen,
1950-1991.

Staten van stemgerechtigde manslidmaten,
1942-1982.

1 omslag

1 omslag

Naamlijsten van stemgerechtigde lidmaten, opgemaakt ten behoeve van de
verkiezing van ambtsdragers,
1955 -1995. 1 pak
N.B. Zie inv. nr. 22.

29.

30.

31.

2.3. Onderwijs en jeugdwerk

Correspondentie met het bestuur van de school met de Bijbel "Jorai",
1962-1993. 1 omslag

Stukken betreffende de school met de Bijbel "Jorai",
1984-1988. 1 pak

Stukken betreffende het jeugdwerk,
1983-1988. 1 omslag
N.B. Voorstukken betreffende dejeugdverenigingen en -clubs zie IV.
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II. ARCHIEF VAN DE DIACONIE

Stukken van algemene aard

32-33. Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van de diaconie,
1984-2001. 2 omslagen

32. 1984-1993;
33. 1994-2001.

34. Ingekomen stukken bij de diaconie betreffende dejaarrekeningen en de
ondersteuning van diaconale projecten,
1984-2001. 1 omslag

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1. Organisatie

1.1. Financiën

1.2.1. Begrotingen en rekeningen

35. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de diaconie,
1954, 1971-1974, 1977, 1985-1988 en 1990-2000. 1 pak

36. Rekeningen en verantwoording van de diaconie,
1908-1958. 1 deel

37. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de diaconie,
1953-1961. 1 omslag

38-40. Rapporten betreffende de contrôle van dejaarrekeningen van de diaconie,
afschriften,
1949-2000. 3 pakken

38. 1949-1968;
39. 1969-1984;
40. 1985-2000.

41. Uittreksels uit de rekeningen van de diaconie,
1945-1951. 1 omslag

1.2.2. Hulpregisters

42. Journaals van ontvangsten en uitgaven van de diaconie,
1938-1992. 4 delen

43-44. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de diaconie,
1948-1959, 1961, 1964-1971 en 1983-1992. 8 katernen en 3 delen

43. 1948-1959, 1961 en 1964; 8 katernen en 1 deel
44. 1964-1971 en 1983-1992. 2 delen
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1.2. Beheer van vermogen

45. Ingekomen en rainuten van verzonden stukken bij en van de diaconie betreffende
diverse eigendommen, met notariële akten,
1904-1997. 1 pak

46. Liggers van roerende en onroerende goederen van de diaconie, aangevangen ca.
1940,
1940-1983. 2 delen

47. Stukken betreffende geldleningen door en aan de diaconie,
1986-1987, 1991 en z.j. 1 omslag

48. Stukken betreffende de verkoop door de diaconie van een gedeelte sloot aan de
Hoofdweg,
1996-1997. 1 omslag

2. Taken

49. Kasboek van de afrekening van de diaconie met de burgerlijke gemeente Zegveld
wegens de ondersteuning en verpleging van inwoners,
1958-1959. 1 katem

III. ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ

Stukken van algemene aard

1. Notulen

50-52. Notulen van vergaderingen van de kerkvoogdij en van de kerkvoogdij met
notabelen,
1921-1978. 3 delen

50. 1921-1947;
51. 1948-1955;
52. 1955-1978.

2. Ingekomen en minuten van verzonden stukken

53. —Ingekomen stukken bij de kerkvoogdij—
1944-1995. 1 pak

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1. Organisatie

1.1. Organisatie van het bestuur

54. Stukken betreffende de discussie en het procès inzake de wijziging van ordinanties
16 en 18 aangaande de beheersvormen binnen de kerk,
1951, 1978 en 1986-1995. 1 pak

Aanvulling op het archief van de Hervormde Gemeente te Zegveld 4
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1.2. Financiën

1.2.1. Algemeen

55. Ingekomen stukken van de Generale Financiële Raad en het Provinciaal Collège van
Toezicht,
1987-1998. 1 omslag

1.2.2. Begrotingen en rekeningen

56. Begrotingen en rekeningen van de kerkvoogdij,
1933, 1944-1963 en 1983-1966. 1 omslag

1.2.3. Rekeningen en registers van inkomstenuit rechten

57. Stukken betreffende de invoering van collectebonnen en de verdeling van de
opbrengst uit de collectes,
1986-1992. 1 omslag

58. Stukken betreffende de inning van de hoofdelijke omslag en het plaatsengeld, later
de vrijwillige kerkelijke bijdrage,
1944-1991. 1 omslag

2. Taken

2.1. Beheer van vermogen

2.1.1. Algemeen

Stukken betreffende de discussie en het procès inzake de wijziging van ordinanties
16 en 18 aangaande de beheersvormen binnen de kerk,
1951, 1978 en 1986-1995. 1 pak
N.B.Zie inv. nr. 54.

2.1.2. Beheer van onroerende zaken

2.1.2.1. Kerk

59. Règlement op het verpachten en verhuren van zitplaatsen,
1919. 1 katern

60. Stukken betreffende onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de kerk,
1946-1994. 1 omslag

61. Rapport betreffende de materiele staat van en het noodzakelijk onderhoud aan de
kerk en de toren,
1970. 1 stuk

62. Stukken betreffende de restauratie van de kerk ten gevolge van brand, met
tekeningen,
1982. 1 pak

63. Stukken betreffende de plaatsing van het kerkgebouw op de gemeentelijke
monumentenlijst,
1991. 1 omslag
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2.1.2.2. Kerkelijk centrum 'De Yoorhof en mortuarium

64. Stukken betreffende de verbouw van de voormalige lagere school tôt kerkelijk
centrum, met tekeningen,
1984-1987. 1pak

65. Règlement voor het gebruik van het kerkelijk centrum,
ca. 1987. , .. lstuk

66. Stukken betreffende de bouw van een mortuarium bij het kerkelijk centrum, met
tekeningen,
1989-1990. 1 omslag

67. Begroting voor het kerkelijk centrum en het mortuarium,
1994-1995. 2 stukken

2.1.2.3. Pastorie

68. Stukken betreffende verbouwingen van en onderhoudswerkzaamheden aan de
pastorie, met tekeningen,
1949-1994. 1 pak

2.1.2.4. Overige eigendommen

69. Stukken betreffende de aankoop van de voormalige school met de Bijbel ten
behoeve van de bouw van een kerkelijk centrum op dat terrein,
1978 en 1983-1989. 1pak

70. Reglementen op de begraafplaats met stukken betreffende de vaststelling,
1949-1977. 1 omslag

71. Stukken betreffende de begraafplaats,
1956-1979 en z.j. 1 omslag

2.1.3. Beheer van roerende zaken

72. Kasboek van het Fonds Algemene Christelijke Doeleinden,
1932-1978. 1 deel

73. Kasboek van het Kerkenraadsfonds,
1990-1998. 1 deel

2.2. Personeel

2.2.1. Predikanten en vicaris

74. Stukken betreffende het beroepingswerk en de bekostiging van de predikantsplaats,
1937-1994. 1 omslag

75. Ligger van de inkomsten en rechten verbonden aan de predikantsplaats, met blanco
exemplaar,
1944 en 1955-1956. 1 omslag
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76. Stukken betreffende de beroeping van kand. W. Arkeraats en de voldoening van de
financiële verplichtingen ten aanzien van het predikantstraktement,
1968-1971. 1 omslag

77. Stukken betreffende de beroeping van kand. H. Verheul,
1977-1978. 1 omslag

78. Stukken betreffende de beroeping van ds. W. Verboom,
1983. 1 omslag

79. Stukken betreffende de beroeping en het vertrek van ds. F. Stevens,
1988 en 1993. 1 omslag

80. Stukken betreffende de beroeping van ds. J. J. van Holten,
1993-1994. 1 omslag

81. Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van vicaris C. Hoogerwerf,
1993-1994. 1 omslag

2.2.2. Organisten, kosters, voorzangers en overigpersoneel

82. Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van kosters, organisten en
collectanten,
1889, 1937 en 1945-1988. 1 omslag

IV. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

1. Jeugdwerk

1.1. Algemeen

83. Stukken betreffende de organisatie van de viering van het 100-jarigbestaan van het
Hervormd jeugdwerk,
1995. 1 omslag

1.2. Christelijke Jongelings-Vereeniging "DeHeere is ons Heil"

84-85. Notulen van bestuurs-, leden- en jaarvergaderingen,
1895-1968. 12 delen

84. 1895- 1896 (okt.), 1917 (aug.)-1921 (dec.), 1936 (dec.)-1945 (sep.); 6 delen
85. 1945 (sep.)-1968 (mrt.), vanaf 1976 ook van gecombineerde
vergaderingen met Meisjesvereniging "Martha". 6 delen

86. Règlement en bondslied voor de jongelingsvereniging, fotokopie,
1895. 2 stukken

87. Stukken betreffende het 40- en 50-jarigjubileum, naamlijsten van bestuursleden en
voorzitters, "historisch overzicht" en lijsten van boeken aanwezig in de bibliotheek
van de vereniging,,
ca. 1895-1945. 1 omslag
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1.3. Meisjesvereniging "Martha"

88-90. Notulen,
1912-1969. 17 delen

88. 1912 (aug.)-1932 (juli); 9 delen
89. 1932 (juli)-1949 (dec.); 4 delen
90. 1949 (dec.)- 1969(mrt..).__. 4 delen
N.B. Vanafseptember 1968 ging de Jongelingsvereniging samen met deze
meisjesvereniging als Hervormde Jeugdvereniging.

91. Jaarverslagen ten behoeve van de j aarvergaderingen,
1913 en 1935-1956. 2 delen en 1 katem

92. Règlement, fotokopie,
1938. 1 stuk

93. Naamlijsten van leden en begunstigers,
1911-1920. lkatern

94. Naamlijsten van leden ten behoeve van de registratie van het houden van
inleidingen, het beantwoorden van vragen, het bijbellezen etc.,
ca. 1945-1960. 4 katemen

95. Uitnodigingen voor het bijwonen van (gecombineerde) j aarvergaderingen van de
jongelingsvereniging "De Heere is ons heil".
1935, 1939 en 1960. 3 stukken

96. "Historisch overzicht", programma en tekst voor "Onze Vereeniging, samenspraak
voor 8 personen" ten behoeve van de viering van het 25- en 50-jarig bestaan,
ca. 1936 en 1962. 2 katemen en 1 stuk

1.4. Jeugdvereniging "DeRank"

N.B. Jeugdvereniging "De Rankwerd in september 1968 gevormd door een
samengaan van de Jongelingsvereniging met de meisjesvereniging. Gecombineerde
j aarvergaderingen vonden al sinds 1960plaats.

97. Notulen van bestuursvergaderingen, 3 delen
1976 (juli)-l 980 (nov).

161-162. Notulen bestuursvergaderingen, met agenda's en bijlagen. 1994-2010. 2 pakken
NB. Met enige notulen van algemene ledenvergaderingen

161. 1994-2002
162.2003-2010

98-100. Notulen van de verenigingsmiddagen,
1969-1994. 9 delen

98. 1969 (mrt.)-1984 (mei); 4 delen
99. 1984 (sep.)-1992 (feb.); 4 delen
100. 1992-1994. 1 deel

Aanvullingophet archiefvandeHervormdeGemeenteteZegveld 8



W174,aanvulling

163. Notulen van de vergaderingen van leidinggevenden in het jeugdwerk,
metbijlagen. 1994-2007. 1pak

101-110.

164-165.

111.

166.

167.

168.

112.

169.

Correspondentie, notulen van jaarvergaderingen en stukken betreffende de
organisatie van activiteiten, alfabetisch geordend op onderwerp c.q. afzender,

10 pakken1968-1994.

101.1968-1977;
102.1972-1978;
103. 1977/1978-1978/1979;
104. 1977/1978-1978/1979;
105.1979-1984;
106. 1984-1988I;
107. 1984-1988II;
108. 1988-1990;
109.1990-1992;
110. 1992-1994.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de
HGJB, zowel de landelijke als de provinciale afdelingen. 1994-2007. 2 pakken

164. 1994-1999
165.2000-2007

Statuten, met dubbelexemplaar,
1982. 2 katernen

Jaarverslag. 2004/2005. 1 omslag

Stukken betreffende leden. uitnodigingen, ledenlijsten, ledenboekjes etc.
1994-2005. 1 omslag

Stukken betreffende evangelisatie- en recreatiewerk. 1999- 2002. 1 omslag

Programma' s, handleidingen, materiaal etc. gebruikt voor verschillende
Thema-avonden en bijbelstudies, ca. 1980-1990.
NB. archiefstuk werd in 2016 (maart) niet aangetroffen.

1 omslag

Programma' s, handleidingen, materiaal etc. gebruikt voor verschillende
Thema-avonden en bijbelstudies, 1994-2005. 1 omslag

1.5. Knapen- of jongensvereniging "Obadja"

113-114. Notulen van clubavonden,
1921-1949en 1956-1993. 10 delen

113. 1921 (nov.)-1949 (mrt.), 1956 (feb.)-1971 (okt.); 6 delen
114. 1972 (feb.)-1993 (jan.). 4 delen

115. Règlement, met dubbelexemplaar,
1921. 2 katernen
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116. Lijsten van boeken aanwezig in de bibliotheek van de vereniging,
z.j. 2 katernen

1.6. Meisjesvereniging "Mirjam"

117-118. Notulen van de clubavonden,
1969-1995. 9 delen

117. 1969(nov.>1981'(jan.); 5 delen
118. 1981 (jan.)-1995 (mrt.). 4 delen

119-121. "Inleidingenschriften", verslagen van de bijbelvertellingen door leden van de
vereniging,
ca. 1972-1976 en 1989-ca. 1992 en ca. 1995-2003. 10 delen

119. ca. 1972-1975en 1989Gan.)-1995 (jan.); 2 delen
120. 1975-ca. 1992; 4 delen
121. ca. 1995-2003. 4 delen

122. Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met ledenlijst,
1970-1978. 1 deel

1.7. Meisjesclub "Esther"

123-124. Notulen van de clubmiddagen,
1977-1994. 11 delen

123. 1977-1987; 5 delen
124. 1987-1994. 6 delen

125. "Notulenboeken", verslagen van de middagen en avonden van meisjesclub "Esther"
door clubleden,
1998-2007. 3 delen

1.8. Tienerclub "'t Visnet"

126-127. Notulen van de clubavonden,
1978-1979 en 1981-1993. 11 delen

126. 1978 (dec.)-l 979 (mil.) en 1981(okt.)-1986(mrt.); 5 delen
127. 1986 (okt.)-1993 (mrt.). 6 delen

128. Ledenboekje voor seizoen 1993/1994,
1993. 1katem

2. Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" en vrouwenvereniging "Lydia"

129. Notulen van vergaderingen van de mannenvereniging ,
1950-1987. 3 delen

130. Notulen van bestuursvergaderingen van vrouwenvereniging 'Lydia',
1960-1996. 4 delen

131. Gewijzigde statuten en huishoudelijk règlement van de mannenvereniging,
1993. 1 stuk
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132. Jubileumuitgave t.h.a. het 50-jarig bestaan van de mannenvereniging ,
1988. 1katern

3. Overige commissies en verenigingen

133. Stukken betreffende de exploitatie van de kerkbode door de "Commissie
Kerkbode",
1952-1983 en 1992-1993. 1 omslag

134. Ledenboekjes c.q. presentielijsten van zondagsschool "Gedenk uw Schepper",
1975-1999. 1 omslag

135. Stukken betreffende de commissie "Verjaardagsfonds",
ca. 1984-1986. 1 omslag

136-142. Stukken betreffende de organisatie van de Vakantie Bijbel Klub-weken,
1988-1993en 1995. 7 pakken

136. 1988
137. 1991
138. 1995
139. 1989
140. 1990
141. 1992
142. 1993.
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V. DOCUMENTATIE

Kerkbodes,
1940-1995. 24bandenen2pakken

143. 1940(13sep.)-1944(25aug.); 4banden
144. 1944(8sep.)-1949(26aug.); 4banden
145. 1949(9sep.)-1956(3aug.); 2banden
146. 1856(31aug.)-1964(14aug.); 2banden
147. 1964(4sep.)-1971(5nov.); 3banden
148. 1971(19nov.)-1976(20aug.); 2banden
149. 1976(10sep.)-1980(23mei); 2banden
150. 1980(13juni)-1983(28jan.); 1band
151. 1983(18feb.)-1987(9jan.); 1band
152. 1987(23jan.)-1989(1dec.); 1band
153. 1989(22dec.)-1995(22sep.); 2banden
154. 1995(6okt.)-2000(22sept.); 1pak
155.2000(6okt.)-2006(6mrt.). 1pak

156. Tekst van een preek gehouden op 25 november 1810,waarschijnlijk door ds. G. J.
Post tijdens zijn intrededienst,
1810. 1katern

157. 'Jaarboekje' en 'Gemeentegids', informatieboekjes,
1986-1987 en 1994-2003. 6 katemen

158. Cassettebandjes en videoband met opnames van de Vakantie Bijbel Klub-weken,
1988 en 1990. 3 tapes

159. Jubileumuitgave "100 jaar Hervormd Jeugdwerk Zegveld 1895-1995",met
dubbelexemplaar,
1995. 2 delen

160. Receptieboek en foto's ter herinnering aan de reunie van het Hervormd Jeugdwerk,
1995. 1 deel en 5 mapjes

Streekarchief Rijnstreek
J. van der Klis-van Eijk
Augustus 2007/

RHCRijnstreek en Lopikerwaard
G. Vermeij
Maart 2016
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