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Hervormde gemeente Linschoten (M 086) 

Inventaris van de archieven van de 
HERVORMDE GEMEENTE TE LINSCHOTEN 

1560-2003 

L ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1. Notulen 

1. Acta van de kerkenraad, 

1648-1722. 1 deel 
N.B. In dit deel bevinden zich ook: 
- Enkele afschriften van verzonden stukken en resoluties van de Staten van Utrecht, 
1660-1662; 
- Naamlijst van predikanten 1620-1837; 
- Naamlijsten van (aangenomen of vertrokken) lidmaten 1625-1722; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1722; 
- Register van gedoopte kinderen, 1648-1652 en 1670-1722. 

2. Acta van de kerkenraad, 
1722-1765. 1 deel 
N.B. In dit deel bevinden zich ook: 
- Naamlijsten van de verkiezing van ambtsdragers 1722-1765; 
- Naamlijsten van (aangenomen of vertrokken) lidmaten, 1722-1765; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1722-1765; 
- Register van gedoopte kinderen, 1722-1765; 
- Enkele afschriften van verzonden stukken en van classicale resoluties, betreffende 
het beroepingswerk, 1722-1766; 
- Aantekeningen betreffende af giften van akten van indemniteit, 1725,1728 en 1733. 

3. Acta van de kerkenraad, 
1766-1839. 
N.B. In dit deel bevinden zich ook: 
- Enkele afschriften van verzonden stukken en van classicale resoluties, betreffende 
het beroepingswerk, 1766-1797; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1766-1870. 

4-9. Acta of notulen van vergaderingen van de kerkenraad, 
1839-1979. 6 delen 

4. 1839-1884; 

5. 1885-1924; 

6. 1924-1947; 

7. 1947-1961; 

8. 1962-1975; 

9. 1975-1979. 
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2. Ingekomen en minuten van verzonden stukken 

10-12. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, met hiaten, 
1801-1964. 

10. 1801 en 1817-1919; 3 omslagen 
11. 1921-1947; 
12. 1947-1951,1961 en 1964. 

13. Ingekomen circulaires van de Algemene Synodale Commissie, 
1857-1921. 1 pak 

14. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkenraad aan de Classis en 
de Provinciale kerkvergadering Utrecht, 

1955-1965. 1 omslag 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

1. Organisatie 

1.1. Kerkorde en modaliteit 

15. Stukken betreffende de (regionale) Werkgroep Herbezinning Ord. 16 en 18 van de Kerkorde 
n het kader van het Samen Op Wegproces, 
1986-1988. 1 omslag 

16. Beleidsplan 1995-1999.1 katern 

ca. 1994. 1 katern 

1.2. Ambtsdragers 

1.2.1. Predikanten 

Acta van de kerkenraad, 

1648-1722. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 1. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- enkele afschriften van verzonden stukken en resoluties van de Staten van Utrecht, 
1660-1662; 
- Naamlijst van predikanten 1620-1837; 
- Naamlijsten van (aangenomen en vertrokken) lidmaten, 1625-1722; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1722; 
- Register van gedoopte kinderen, 1648-1652 en 1670-1722. 

17. Liggers van het inkomsten, rechten en verplichtingen verbonden aan de predikantsplaats, 
1873,1912,1919,1942 en 1947. 1 omslag 

18. Stukken betreffende het beroepingswerk in de vacatures ds. R.E. Kuus en ds. W. van 
Herpen, 
1964 en 1969-1970. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 12. 
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1.2.2. Ouderlingen en diakenen 

Lidmatenregister van aangenomen personen, met aantekeningen omtrent vertrek of 
overlijden tot ca. 1869, 
1766-1865. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 26. 
Met hierin ook: 
- Doopregister 1766-1846; 
- Register van de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1766-1860. 

19. Naamlijsten van stemgerechtigde lidmaten aanwezig bij en processen-verbaal van de 
verkiezing van ambtsdragers, 
1881-1911. 1 omslag 

20. Processen-verbaal van de tienjaarlijkse stemming tot benoeming van ouderlingen en 
diakenen en de beroeping van predikanten, 
1921 en 1931. lomslag 

1.3. Archief 
N.B. Zie ook inv.nrs. 230-231. 

21. Inventarissen van het archief van de kerk(enraad), 
ca. 1766,1867,1877, ca. 1882-1923 en 1928. 1 omslag 

Taken 

2.1. Doop en huwelijk 

Acta van de kerkenraad, 
1648-1722. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 1. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- enkele afschriften van verzonden stukken en resoluties van de Staten van Utrecht, 
1660-1662; 
- Naamlijst van predikanten 1620-1837; 
- Naamlijsten van (aangenomen en vertrokken) lidmaten 1625-1722; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1722; 
- Register van gedoopte kinderen, 1648-1652 en 1670-1722. 

Acta van de kerkenraad, 
1722-1765. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 2. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- naamlijsten van de verkiezing van ambtsdragers 1722-1765; 
- naamlijsten van (aangenomen of vertrokken) lidmaten, 1722-1765; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1722-1765; 
- Register van gedoopte kinderen, 1722-1765; 
- enkele afschriften van verzonden stukken en van classicale resoluties, betreffende het 
beroepingswerk, 1722-1766; 
-p.66. aantekeningen betreffende af giften van akten van indemniteit, 1725,1728 en 1733. 

Acta van de kerkenraad, 



Hervormde gemeente Linschoten (M 086) 

1766-1839. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 3. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- enkele afschriften van verzonden stukken en van classicale resoluties, betreffende 
het beroepingswerk, 1766-1797 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1766-1870 

Lidmatenregister van aangenomen personen, met aantekeningen omtrent vertrek of 
overlijden tot ca. 1869, 
1766-1865. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 26. 
Met hierin ook: 
- Doopregister 1766-1846; 
- Register van de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1766-1860. 

22. - Doopregister, 1797-1825; 
- Huwelijksregister, 1817-1830; 
- Register van aangenomen lidmaten of lidmaten met attestatie ingekomen, met 
aantekeningen omtrent vertrek of overlijden tot ca. 1838. 
1817-1831. 1 deel 

23-24. Doopregisters, 
1846-1968. 2 delen 

23. 1846-1870; 
N.B. in slechte staat. 

24. 1870-1968. 

25. (Contra-)registers van dopen, huwelijken en van lidmaten die zijn aangenomen of met 
attestatie ingekomen of vertrokken, 
1825-1871. 8 katernen 

2.2. Lidmaatschap 

Acta van de kerkenraad, 
1648-1722. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 1. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- enkele afschriften van verzonden stukken en resoluties van de Staten van Utrecht, 
1660-1662; 
- Naamlijst van predikanten 1620-1837; 
- Naamlijsten van (aangenomen en vertrokken) lidmaten 1625-1722; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1722; 
- Register van gedoopte kinderen, 1648-1652 en 1670-1722. 

Acta van de kerkenraad, 
1722-1765. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 2. 
In dit deel bevinden zich ook: 
- naamlijsten van de verkiezing van ambtsdragers 1722-1765; 
- naamlijsten van (aangenomen of vertrokken) lidmaten, 1722-1765; 
- Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1722-1765; 
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- Register van gedoopte kinderen, 1722-1765; 
- enkele afschriften van verzonden stukken en van classicale resoluties, betreffende het 
beroepingswerk, 1722-1766; 
-aantekeningen betreffende af giften van akten van indemniteit, 1725,1728 en 1733. 

26. Lidmatenregister van aangenomen personen, met aantekeningen omtrent vertrek of 
overlijden tot ca. 1869, 
1766-1865. 1 deel 
N.B. Met hierin ook: 
- Doopregister 1766-1846 
- Register van de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1766-1860. 

- Doopregister, 1797-1825; 
- Huwelijksregister, 1817-1830; 
- Register van aangenomen lidmaten of lidmaten met attestatie ingekomen, met 
aantekeningen omtrent vertrek of overlijden tot ca. 1838. 
1817-1831. 1 deel 
N.B. Zie inv.nr. 22. 

(Contra-)registers van dopen en huwelijken en lidmaten die zijn aangenomen of met 
attestatie ingekomen of vertrokken, 
1825-1871. 8 katernen 
N.B. Zie inv.nr. 25. 

27. Alfabetische naamlijst van stemgerechtigde lidmaten, met aantekeningen omtrent 
aanneming, vanwaar gekomen en waarheen vertrokken, 
1867-1870. 1 katern 

28'" . Lidmatenregister, aangelegd 1872, in tweevoud, 
1872-ca.l985. 2 delen 

29. Kennisgeving van A. de Haan en Arie Kersbergen dat zij zich afscheiden van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, 
1895. 1 stuk 

30. Ingekomen kerkelijke attestaties en doopbewijzen, alfabetisch geordend op achternaam, 
ca. 1950-1982. 1 pak 

31-36. Kaarten van de lidmatenregistratie, alfabetisch geordend op achternaam, 
1970-1980. 6 pakken 

31. Letters A-C; 
32. Letters D-H; 
33. Letters I-O; 
34. Letters P-U; 
35. Letters V-Z; 
36. Letters A-Z. 
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3. Gedeponeerde archieven 

37. Notulen, vragenschrift en inleidingenschrift van meisjesvereniging "Niet in eigen kracht", 
1945-ca. 1975. 5 delen 
N.B. Met notulen van gecombineerde jaarvergaderingen met de Jongensvereniging "Obadja". 

38. Notulen en inleidingenschrift van de juniorenafdeling van knapenvereniging "Daniel", 
ca. 1945-1967. 4 delen en 1 katern 

39. Notulen van vergaderingen van de Knapenvereniging "Daniel", seniorenafdeling, 
1948-1969. 2 delen 

40. Inleidingenschrift van J.M.V. "Ruth", 
1957-ca. 1958. 1 deel 

41. Notulen van vergaderingen van de commissie Gemeente-avonden, 
1988-1997. 1 omslag 

42. Stukken betreffende de commissie Gemeente-avonden en de organisatie hiervan, 
ca. 1988-1996. 1 omslag 
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II. ARCHIEF VAN DE DIACONIE 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

1. Organisatie 

1.1. Financiën 

43. Begrotingen, 
1955,1971-1974 en 1983-1988. 

44. - Register van huizen, plechten (hypotheken) en obligaties toebehorend aan de 
diaconie(armen), ca. 1720-1745. 
- Rekeningen van de diaconie, 1734-1821. 

45-51. Rekeningen van de diaconie, met hiaten, 
1821-1989. 

45. 1821-1856; 

46. 1842,1868-1910; 

47. 1865-1920; 

48. 1911-1928 en 1931-1957; 

49. 1938-1957; 

50. 1958-1979; 

51. 1980-1989. 

52-55. Bijlagen bij de rekening van de diacoinie, met hiaten, 
1835-1914. 

52. 1835,1837,1838,1843-1844, en 1846-1856; 
53. 1856-1860,1865,1867 1872-1874 en 1879; 
54. ca. 1880-1889; 
55. 1904-1905,1907,1910,1912 en 1914. 

56 I-II Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de diaconie, 

1900-1989. 

561. 1900-1940 en 1962-1989; 

5611. 1941-1964. 

1 omslag 

ldeel 

3 pakken en 3 delen 

ldeel 
1 pak 

ldeel 
1 pak 

ldeel 
1 pak 
1 pak 

4 pakken 

4 delen 

2 delen 
2 delen 

57. 

1.2. Beheer van vermogen 

1.2.1. Algemeen 

Leggers van fondsen en bezittingen van de diaconie, 
1877,1889, 1912,1923, 1939,1941, ca. 1948-1958 en 1959. 1 omslag 
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1.2.2. Collecten en andere giften 

58. Registers van collecteopbrengsten, 
1868-1876 en 1905-1981. 2 delen en 1 katern 

1.2.3. Onroerende zaken 

59. Voorwaarden voor de verkoop door de diaconie aan Arnedt Backhuysen van een 
huisje met erf te Linschoten, bewoond door Hendrik Lansbergh, in tweevoud, 
1692. 2 stukken 

60. Akte van transport door Jan Pietersz. van Nes, Pieter Hendricksz. Van Brevelt en 
Gerrit Jansz. de Bruyn aan de diaconie van een huisje met erf te Linschoten, 
1713. 1 charter 

61. Akte van transport en voorwaarden voor de aankoop door de diaconie van Pieter de Groot 
van een huisje met erf te Linschoten, 
1774. 1 stuken 1 charter 

62. Akte van transport door Pieter Bongenaar aan Isaacq Verweij van een huisje, erf en grond 
onder Kamerik Mijzijde, 

1807. 1 charter 

1.2.4. Vorderingsrechten 

63. Akten van schuldbekentenis en hypotheek voor de diaconie, 

1661-1774. 2 charters en 2 stukken 
64. Lijsten van rentebrieven of obligaties ten behoeve van de diaconie, 

1666-1667. 2 stukken 

- Register van huizen, plechten (hypotheken) en obligaties toebehorend aan de 
diaconie(armen), ca. 1720-1745; 
- Rekeningen van de diaconie 1734-1821. 1 deel 
N.B. Zieinv.nr. 44. 

65. Stukken betreffende de aankoop, schenking of legatering van obligaties ten behoeve van de 

diaconie, 
1771-1803. 1 pak en 1 charter 

66. Stukken betreffende de inschrijvingen van de diaconie bij het Grootboek der Nationale 
Schuld, 
1810-1842 en 1900-1935. 1 omslag 

67. Stukken betreffende gelegateerde gelden aan de diaconie, 
1822-1921. 1 omslag 

68. Stukken betreffende het legaat van f3000,- van Gerritje de Bruijn, weduwe van W.F.C. 
Margadant, 
1911 en 1924 3 stukken 

69. Testament van Nicolaas Blonk, Kerkplein B47 te Linschoten waarbij hij zijn neef Nicolaas 
Blonk te Willeskop benoemt tot zijn enige erfgenaam, met een verklaring van deze 
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laatstgenoemde dat hij de nalatenschap in zijn geheel overdraagt aan de diaconie, 
1931-1932. 1 katern en 3 stukken 

70. Stukken betreffende het legaat groot f300,- van wijlen W. Macon aan de armen van de 
Hervormde gemeente Linschoten, 
1932-1933. 3 stukken 

2. Taken 

2.1. Verlening van zorg door de diaconie 

7 1 . Kwitanties van het diaconie-armbestuur, 

1839-1909. 1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nr. 52-55. 

72. Lijst van roerende goederen van en bevonden in het huis van Klaasje Zwijnenburg, 
1873. 1 stuk 

73. Staten van de diaconie als instelling van weldadigheid binnen de burgerlijke gemeente 
Linschoten, ingevuld op grond van de Armenwet, 
1937-1943. lomslag 

74. 'Ondersteuningsboekje', register van uitgekeerde bedragen aan personen die ondersteund 
worden door de diaconie, 
1956-1964. 1 deel 

2.2. Verlening van zorg door instellingen uitgaande of onder bestuur 
van de diaconie 

75. Statuten van de Stichting Hervormd Bejaardencentrum "De Lindescote", in tweevoud, 
1965. 1 katern 

76. Rapporten van de controle van de administratie van de Stichting het Protestants Christelijk 
Bejaardentehuis "De Lindescote", door het Diaconaal Advies- en Verificatiebureau, 
1967-1972. 1 omslag 

77. Rapporten van de controle van de administratie van de Protestantse Stichting voor 
Maatschappelijke Zorg, door het Diaconaal Advies- en Verificatiebureau, 
1971-1972. 2 katernen 
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III. ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

Notulen 

78-83. Notulen van vergaderingen van het College van Kerkvoogden en van het College van 
Kerkvoogden en Notabelen, 
1823-1997. 6 delen 

78. 1823 -1876; 

79. 1877-1898; 

80. 1899-1924; 

81. 1924-1952; 

82. 1953-1973; 

83. 1973-1997. 

2. Ingekomen en minuten van verzonden stukken 

84-96. Ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkvoogdij, met agenda's op 
volgnummer, 
1823-1978. 9 pakken en 4 omslagen 

84. 1823-1907 

85. 1909-1915 

86. 1916-1920 
87 1921-1925 

88. 1926-1931 

89. 1932-1936 

90. 1937-1942 

91. 1943-1948 

92. 1948-1951 

93. 1952-1957 

94. 1958-1969 

95. 1970-1975 

96. 1976-1978 

1 pak 
1 omslag 
1 omslag 

1 pak 
1 pak 
1 pak 
1 pak 
1 pak 
1 pak 

1 omslag 
1 pak 
1 pak 

1 omslag 

97. Agenda's op de ingekomen stukken, 
1823-1868 en 1909-1959. 1 omslag 

98. Kopieboekvan uitgaande brieven, 
1824-1872 en 1881-1884. 1 deel en 1 katern 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

Organisatie 

1.1. Reglementering 

99. Plaatselijk reglement voor de Hervormde gemeente Linschoten, 
1872. 1 katern 



Hervormde gemeente Linschoten (M 086) 11 

1.2. Kerkvoogden en notabelen 

100. Reglement voor Kerkvoogden en Notabelen, 
1905. 1 katern 

101. Stukken betreffende de verkiezing van een notabel, 
1861-1862. 2 stukken 

102. Naamlijst van kerkvoogden, notabelen en plaatsvervangers in dienst op 1-1-1863, 
1863. 1 stuk 

1.3. Financiën 

1.3.1. Begrotingen 

103-106. Begrotingen, 
1877-2002. 

103. 1877-1900 

104. 1901-1960 

105. 1961-1980 

106. 1981-2002. 

3 pakken en 1 omslag 

1 omslag 
1 pak 
1 pak 
1 pak 

1.3.2. Rekeningen 

107-130. Kerkrekeningen, met hiaten, 
1621-2002. 24 pakken 
N.B. het boekjaar loopt van juli-juli. Bijlagen zijn (met hiaten) aanwezig vanaf het jaar 1717. 

107. 1621, 1623,1660,1663-1668 en 1670-1679; 
108. 1680-1699; 

109. 1700-1719; 

110. 1720-1939; 

111. 1740-1760; 

112. 1761-1770; 

113. 1771-1780; 

114. 1781-1786 en 1788-1795; 

115. 1796-1810; 

116. 1811-1820; 

117. 1821-1830; 

118. 1831-1840; 

119. 1841-1850; 

120. 1851-1860; 

121 1861-1870; 

122. 1871-1880; 

123. 1881-1890; 

124. 1891-1900; 

125 1901-1930; 

126. 1931-1950; 

127. 1951-1960; 

128. 1961-1980; 

129. 1981-1990; 
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130. 1991-2002. 

131-143. Bijlagen bij de kerkrekeningen, (betreffende de school en pastorie etc), met hiaten, 
1716-1811 en 1901-1950. 13 pakken 

131. 1716-1722 

132. 1748-1755 

133. 1755-1765 

134. 1765-1775 

135. 1775-1780 

136. 1780-1790 

137. 1790-1795 

138. 1795-1805 

139. 1805-1811 

140. 1901-1908 

141. 1909-1912 

142. 1915-1920 

143. 1933,1940 en 1950. 

1.3.3. Grootboeken 

144. Grootboeken van ontvangsten, 
1939-1973. 3 delen 

145. Grootboeken van uitgaven, 
1939-1973. 3 delen 

1.3.4. Hulpregisters 

146. Register van inkomsten en uitgaven, 
1886-1893. 1 katern 

147-152. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 
1926-1993. 13 delen 

147. 1926-1967 

148. 1968-1973 

149. 1974-1979 

150. 1979-1985 

151. 1985-1992 

152. 1992-1993 

4 delen 
2 delen 
2 delen 
2 delen 
2 delen 

ldeel 

2. Taken 

2.1. Lidmaten 

153-159. Naamlijsten van stemgerechtigde lidmaten en van alle gemeenteleden, 

1909-2003. 7 pakken 

153. 1909-1940 

154. 1941-1979 

155. 1980-1985 
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156. 1986-1989; 

157. 1990-1995; 

158. 1996-1999; 

159. 2000-2003. 

160. Gezinskaarten van personen die zijn overgeschreven van de kerkelijke gemeente 
Oudewater naar Linschoten, 
1959. 1 omslag 
N.B. Dit in verband met een grenswijziging per 1-1-1959. 

161. Naamlijsten van ingekomen en vertrokken personen, evenals van verhuisde personen 
binnen de gemeente, 
1984-1989. 1 omslag 

2.2. Vermogen 

2.2.1. Algemeen 

162. Stukken betreffende het geschil tussen de NHG en de RK-kerk over het eigendom van 
de kerkelijke bezittingen, 
1798-1799. 1 omslag 

163. Bewijzen van in- en overschrijvingen van de Hervormde gemeente op het grootboek der 
Nationale Schuld, 
1844 en 1886. 3 stukken 

164. Legger van 'kosterijgoederen', goederen die sedert onheugelijke jaren behoren aan de 
kosterij en door de koster geadministreerd en de voordelen ervan genoten werden, 
1851,1859 en 1888. 3 stukken 

165. Legger van kerkelijke goederen, fondsen, baten en lasten opgemaakt door kerkvoogden en 
notabelen, 
1881 en ca. 1881. 2 stukken 

166. Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 
1938 en 1981. lomslag 

167. Aantekeningen van besprekingen en opdrachten betreffende de kerkelijke eigendommen, 
1965-1972. 1 deel 

2.2.2. Inkomsten uit rechten 

2.2.2.1. Schenkingen 

168. Staten van collecteopbrengsten, 

1867-1876. 1 katern 

2.2.2.2. Hoofdelijke omslag 

169. Plan voor de heffing van een hoofdelijke omslag voor een totaalbedrag van f200,-, 

1871. 1 stuk 
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170. Kohieren van de hoofdelijke omslag en stukken betreffende de heffing en invordering 
hiervan, 
1905,1910-1921,1935-1941 en 1945 en 1978. 1 omslag 

2.2.2.3. Inkomsten uit het begraven 

171. Grafregisters, 
1669-1824. 1 omslag 

172. Verklaringen van de verkoop van graven, 
ca. 1700,1711,1849-1850,1854 en 1880. 1 omslag 

173. Staten van betaalde begrafenisrechten, met vermelding van overledene, ouderdom, 
datum van overlijden en grafnummer, 
1823-1860. 1 omslag 

174. Stukken betreffende de Hervormde begraafplaats, begraafrechten en de overeenkomst 
met de burgerlijke gemeente betreffende het begraven, met reglement 1949, 
1870-1949,1955,1969 en 1977-1978. 1 omslag 
N.B. Zie ook de ingekomen stukken. 

2.2.2.4. Verhuur van zitplaatsen 

175. Plattegrond van de zitplaatsen in de kerk met vermelding van de verhuurde zitplaatsen, 
ca. 1950. 1 stuk 

2.2.3. Verhuur, grondrenten, erfpachten en tienden 

176. Akte van uitgifte in erfpacht door het Heilige Geesthuis te Utrecht aan Cornelis Huygensz, 
kerkmeester te Linschoten, van een viertel land gelegen onder Linschoten, 
1560. 

177. Stukken betreffende het recht van uitgang op verschillende percelen grond en huizen, 
1658-1879. 1 omslag 

178. Resolutie van de Staten van Utrecht waarbij de kerkmeesters worden gemachtigd om 
een omslag te heffen over de morgentalen onder de gebruikers van het gebied van 
de kerk, ten behoeve van de bouw van een school, 
1666. 1 stuk 

179. Rekest aan de Staten van Utrecht door de kerkmeesters om Johannes van Groenevelt, de 
schout en gadermeester van Cattenbroek, Schagen en Den Engh, te verplichten tot 
aanvulling van het restant van de rekeningen over 1672-1693 wegens de herbouw van het 
schoolhuis te Linschoten, 
1695. 1 katern 
N.B. Voor de bouw hiervan was in 1666 geld geleend, dat zou worden afbetaald met 
de opbrengst van een omslag in 1672. Door de Franse inval was deze omslag komen 
te vervallen. 

180. Stukken betreffende het geschil tussen kerkvoogden en Gijsbert van Boeschoten over het 
recht van uitgang bij zijn huis en erf langs het kerkhof, kad. B405, 407-408, met retroakte 
1771, 
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1843-1844. 1 omslag 

181. Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht aan de gemeente Linschoten van een stukje 
grond (ged.) kad. B701, voor de uitbreiding van het schoolgebouw en het plaatsen van een 
gemeentelijk brandspuithuis, 
1861-1863. 4 stukken 

182. Akten van de uitgifte in erfpacht door de kerkvoogdij aan derden van een huis en plaats te 
Linschoten, kad. B801, 
1872-1873,1916 en 1920. 1 omslag 

183. Akte van erfpacht door de kerkvoogden aan H.D. de Bruijn van een stukje grond nabij de 
kerk, kad. B766, 
1879. 1 katern 

184. Akte van verhuur door de kv aan A. Romijn van een strook grond langs de Vaart te Linschoten, 
1896. 1 stuk 

185. Overeenkomst van verhuur van het genot van de jacht aan A.H. Blok en D. Versloot voor 
een periode van zes jaar, 
1962. 1 stuk 

2.2.4. Testamenten en legaten 

186. Stukken betreffende de nalatenschap van: 
- Elisabeth Jans van Teeckelenburgh, 1702; 
- Herman Dijkman en Theodora Vos, 1794; 
-Jan Bosman en Lena Plaizier, 1835-1846 
- Schalk den Oudste, 1878-1893; 
- Huig Verbeek en Maria de Haas, 1879. 1 pak 

187. Stukken betreffende verschillende legaten aan de kerk vermaakt, 
1819,1881-1883,1903,1908,1922 en 1924. 1 omslag 

188. Stukken betreffende de nalatenschap van koster H. van den Dool aan de Hervormde 
gemeente Linschoten, 
1936 en 1960. 1 katern en 1 stuk 

189. Stukken betreffende de nalatenschap van koster, voorlezer en voorzanger H. van den Dool 
en zijn vrouw E. de Weij, met retro-akten over 1870-1936, 
1942. 1 pak 

2.2.5. Beheer van onroerende zaken 

2.2.5.1. Algemeen 

190. Kennisgevingen van toewijzing van kadastrale nummers, 

1838 en 1863. 3 stukken 

191. Stukken betreffende brand-, waarborg- en andere verzekeringen voor kerkelijke 
(on)roerende goederen, 
1936-1972. 1 omslag 
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192. Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Provincie ten behoeve van de aanleg van 

de Provinciale Weg Woerden-Montfoort, 

1955-1959. 1 omslag 

2.2.5.2. Kerkgebouw 

- Algemeen 

193. Lijsten van graven in de kerk, opgesteld in verband met de bijdrage in de onkosten voor het 
herstellen en verhogen van de vloer en zerken, die de grafeigenaars moesten leveren, 
1680-1740. 1 omslag 

194. Bewijzen van aandeel in de renteloze lening van f 10.000,- ten behoeve van het onderhoud 
aan het kerkgebouw, met op de achterzijde een kort historisch overzicht van de kerk, 
1923. 1 omslag 

195. Stukken betreffende de bouw van een bijgebouwtje aan het kerkgebouw bestemd voor het 
plaatsen van een luchtverwarmingsinstallatie, 
1962. 1 omslag 

- Restauraties 

196. Stukken betreffende de restauratie van de kerk, 
1920-1925. 1 Pak 

N.B. zie ook de ingekomen en minuten van verzonden stukken. 

197. Tekeningen voor de restauratie van de kerk en de toren, 
1922. 5 stukken 

198. Stukken betreffende het aanbrengen van een electrische lichtinstallatie in de kerk, 

1922-1923. 1 o m s l a e 

199. Stukken betreffende de restauratie van de kerk, met notulen van bouwvergaderingen, 
bijlagen bij de rekening en werkstaten, 
1967-1977. 1 P a k 

200. Tekeningen voor de restauratie van de kerk (bestek 419), 
1967. 1 P a k 

201. Tekeningen voor de restauratie van de kerk 1967, gewijzigd, 

1971. 1 Pa k 

202. Bijlagen bij de rekening van de restauratie van de kerk, de verbouw van het gemeentelokaal 
tot kerkelijk centrum en de renovatie van de kosterswoning, 

1972-1979. 1 P a k 

203. Tekeningen, bestek (nr. 419A) en kostenbrekeningen van de restauratie van het schip, 

1974. 1 Pak 

204. Tekeningen en bestek (nr. 419B) van de restauratie van het schip en de koorafscheiding, 

1975-1976. 1 Pak 
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205. Tekeningen en bestek (nr. 419C) van de restaruatie van het schip, met koor- en bankenplan, 

1976. 1 pak 

2.2.5.3. Toren 

206. Begroting voor de restauratie en verhoging van de kerktoren, 

1922. 1 katern 

207. Stukken betreffende het in eigendom verkrijgen van de kerktoren, 
1955-1959. 1 omslag 

2.2.5.4. Pastorie en kosterswoning 

208. Stukken betreffende het geschil tussen ds. C. Moot en de kerkvoogden, wegens het zonder 
toestemming kappen van bomen en rooien van struiken in de pastorietuin, 
1841-1860. 1 omslag 

209. Verklaringen van inschrijving op de aanbesteding van de bouw van een nieuwe pastorie, 
1881-1882. 1 omslag 

210. Stukken betreffende de sloop en nieuwbouw van de pastorie, met bestek, voorwaarden 
en tekening, 
1912-1915. 1 omslag 

211. Eigendomsbewijs voor de kerk van het recht van eeuwigdurende erfpacht van het huis aan 
Dorpstraat 49 (kosterswoning) en de bijbehorende grond (kad. B1061, ged.), met 
retroakten van transport 1872,1873,1916,1919,1920,1949,1950. 
1959. 1 omslag 
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkvoogdij. 

212. Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie, 
1970,1980-1981 en 1988. 1 omslag 

213. Stukken betreffende verbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de kosterswoning 
Dorpstraat 49, 
1975-1976. 1 omslag 

2.2.5.5. Kerkelijk Centrum De Wingerd 

214-215. Stukken betreffende de aankoop van een gemeentelokaal en de verbouw hiervan tot 
kerkelijk centrum ('De Wingerd'), 
1974-1978. 2 pakken 

214. Stukken betreffende de aankoop en verbouw, 1974-1978; 
215. Tekeningen, bestek en voorwaarden, 1974-1977. 

216. Stukken betreffende de bouw van een verbindingsgang tussen de kerk en De Wingerd, 
1977. 1 omslag 

217. Stukken betreffende het beheer en de exploitatie van De Wingerd als rouwcentrum en de 
verhuur aan derden, met instructie voor de beheerder, 
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1977-1988. 1 omslag 

2.2.5.6. Kerkplein en kerktuin 

218. Akte van ruiling met Arie en Jan Boot van een voormalige looierij met een boomgaard kad. 
B 751 tegen een perceel tuinland aan de weg van Linschoten naar Montfoort, kad. B. 799, 
1947. 1 katern 

219. Stukken betreffende de ommuring van het kerkterrein en het recht van overpad tussen de 
wijk Hoge Werf en de Dorpstraat, 
1953-1958. 1 omslag 

220. Tekening voor de herinrichting van het terrein "de Hoge Werf", nabij de kerk en De 
Wingerd, 
1976. 1 stuk 

221. Tekening voor de reconstructie van het kerkplein in opdracht van de burgerlijke gemeente 
Linschoten, 
1978. 1 stuk 

2.2.5.7. Begraafplaats 

Verklaringen van de verkoop van graven, 
ca. 1700,1711,1849-1850,1854 en 1880. 1 omslag 
N.B. Zieinv.nr. 172. 

Stukken betreffende de Hervormde begraafplaats, begraafrechten en de overeenkomst 
met de burgerlijke gemeente betreffende het begraven, met reglement 1949, 
1870-1949, 1955, 1969 en 1977-1978. 1 omslag 
N.B. Zie ook ingekomen stukken en inv.nr. 174. 

222. Akten van verkoop van grafruimtes en verklaringen van het recht tot begraven op de 
Hervormde begraafplaats, 
1871-1964. 1 pak 

223. Stukken betreffende de uitbreiding van de Hervormde begraafplaats aan de Nieuwe 
Zandweg, 
1947 en 1970-1971. 1 omslag 

224. Stukken betreffende de aanleg en het beheer van een nieuwe Algemene Begraafplaats, 
1977,1980 en 1986. 1 omslag 

2.2.5.8. Overige eigendommen 

225. Brandverzekeringspolis voor het woonhuis wijk A, kad. B 387, 
1852. 1 stuk 

226. Akten van overeenkomst voor de verpachting van wei- of hooiland genaamd 'het 
Kostersland' en het 'Kostersbos' in de Lagepolder, 
1861,1888 en 1905-1980. 1 omslag 
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkvoogdij. 



Hervormde gemeente Linschoten (M 086) 19_ 

227. Akten van overeenkomst voor de verhuur van het hooiland genaamd 'het Kerkeviertel' in 
Cattenbroek, 
1909,1912 en 1914. 1 omslag 
N.B. Zie ook de ingekomen en minuten van verzonden stukken bij en van de kerkvoogdij. 

2.2.6. Beheer van roerende zaken 

2.2.6.1. Orgel 

228. Stukken betreffende het kerkorgel en de restauratie en onderhoudswerkzaamheden 
hieraan, 
1827-1828,1910-1928 en 1962-1988. 1 pak 

229. Notitie over de 150-jarige geschiedenis van het orgel in de kerk door F.W. Huisman, 
1978. 1 stuk 

2.2.6.2. Archief 
N.B. Zie ook inv.nr. 21. 

230. Oude inventarissen van stukken van de kerkvoogdij, 
1824-1825,1836 en ca. 1873. 3 stukken 

231. Stukken betreffende het archief, de overdracht en het beheer ervan naar het Rijksarchief 
Utrecht, met inventaris, 
1928 en 1933. lomslag 

2.2.6.3. Kapitaal 

232. Akte van het aangaan van een hypothecaire geldlening groot f5000,- van G. Ribbius-
Peletier, met een verklaring van de aflossing ervan, 
1916 en 1933. 2 katernen 

2.2.6.4. Kerkelijke fondsen 

233. Kas- en spaarboekjes van het Electrificatiefonds en het Orgelfonds, 
1922-1930. 1 omslag 

234. Spaarbankboekje van het "restauratiefonds Koor", 
1955-1973. 1 deel 

235. Kasboek van de uitbetaling van aandelen in het rentefonds, van de financiering van 
de restauratie, van het verwarmingsfonds en van het fonds bijzondere werken (OPA), 
1974-1993. 1 deel 

236. Jaaroverzicht van de Stichting Oud Papier Actie (OPA), inkomsten uit het ophalen 
van oud papier, vodden, metalen etc, 
1979-1980,1984 en 1989 en 1990 1 omslag 
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2.3. Functionarissen 

2.3.1. Koster 

237. Akte van schenking voor schout en schepenen van het gerecht Linschoten en Mastwijk, 
door J.H. Strick van Linschoten en ten laste van de inwoners, van een obligatie groot ƒ600,-
ter tegemoetkoming in de kosten voor de verhoging van het traktement voor de koster en 
doodgraver, met concept, 
1743. 2 katernen 

238. Instructie voor de koster, in tweevoud, 
1751. 2 katernen 

239. Memorie van traktementen en inkomsten van het schoolmeestersambt en van de posten 
van voorlezer, voorzanger en koster te Linschoten, 
ca. 1802. 1 stuk 

240. Reglementen voor zowel de koster, voorzanger als de doodgraver, in vijfvoud, 
1824. 1 katern 

241. Stukken betreffende de koster, voorlezer en/of voorzanger, 
1861 en 1904 en z.j. 3 stukken 

242. Instructie voor deorgeltrapper, koster (tevens voorlezer en voorzanger) en de tuinman, 
1909,1920,1934,1942,1952 en 1959. lomslag 

243. Stukken betreffende het kosterschap van dhr. Pels, 

1977. 1 omslag 

2.3.2. Organist 

244. Instructies voor de organist, 

1906,1909,1928 en 1933. 1 omslag 
Instructie voor de orgeltrapper, koster (tevens voorlezer en voorzanger) en de tuinman, 
1909,1920,1934,1942,1952 en 1959. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 50. 

245. Stukken betreffende de benoeming van een organist, 
1928. 1 omslag 

246. Stukken betreffende het dienstverband van organist Gijsbert Lekkerkerker, 
1972-1988. 1 omslag 

2.3.3. Overige betrekkingen 

Akte van schenking voor schout en schepenen van het gerecht Linschoten en Mastwijk, 
door J.H. Strick van Linschoten en ten laste van de inwoners, van een obligatie groot ƒ600,-
ter tegemoetkoming in de kosten voor de verhoging van het traktement voor de koster en 
doodgraver, met concept, 
1743. 2 katernen 
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N.B.Zieinv. nr. 237. 

247. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het schoonhouden van het kerkhof, de 
straat daaromheen en het houden van orde tijdens de kerkdiensten, met verklaringen van 
de aannemers tot 1791, 
1776. 1 katern 

Memorie van traktementen en inkomsten van het schoolmeestersambt en van de posten 
van voorlezer, voorzanger en koster te Linschoten, 
ca. 1802. 1 stuk 
N.B. Zie inv.nr. 239. 

Reglementen voor zowel de koster, voorzanger als de doodgraver, in vijfvoud, 
1824. 1 katern 
N.B. Zie inv.nr. 240 

248. Reglement voor de schoonmaker van het kerkhof en opzichter over de kerk, in drievoud, 
1826. 3 stukken 

Stukken betreffende de koster, voorlezer en/of voorzanger, 
1861 en 1904 en z.j. 
N.B Zie inv.nr. 241. 

3 stukken 

249. Instructie voor W.J. Zilver als toezichthouder op de begraafplaats, 
1879. ls tuk 

250. Instructie voor de opzichter op de begraafplaats, 
1883. ls tuk 

251. Instructie voor de doodgraver (Joh. De Wit), 
1906. 2 stukken 

Instructie voor de orgeltrapper, koster (tevens voorlezer en voorzanger) en de tuinman, 
1909,1920,1934,1942,1952 en 1959. lomslag 
N.B. Zie inv.nr. 242. 

252. Instructie voor de kerkeknecht en doodgraver, 
1921, 1938, 1943. 1 omslag 

Gedeponeerde archieven 

3.1. College van Notabelen 

253-256. Kiezerslijsten en processen-verbaal van de verkiezing van notabelen, 
1903-1991. 4 pakken 

253. 1903-1925. 

254. 1926-1940 

255. 1941-1968. 

256. 1974-1991. 

Zie ook de ingekomen en verzonden stukken vanaf ca. 1965. 
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257. Notulen van het College van Notabelen, met achterin enkele aantekeningen uit het archief, 
1913-1915. 1 katern 

IV. DOCUMENTATIE 

258. Naamlijst van predikanten van 1625-1942, 
ca. 1942. 1 katern 

259. Krantenknipsels, 
ca. 1970-1975. 1 omslag 

260. Tekst voor de toespraak gehouden tijdens een gemeenteavond, 
1972. 1 stuk 

261. Krantenknipsels, folders en financiële staten betreffende de werving van fondsen, subsidies 
etc. voor verschillende doeleinden, 
ca. 1974-1985. 1 omslag 

262. "Munteninventarislijst van de Ned. Herv. Kerk" door T.A. van Kempen, 
ca. 1980. 1 deel 

263. Pentekening van de kerk temidden van het dorp Linschoten door 'JHS', 
1983. 1 stuk 

264. "Kerkepadgids 1985" en gastenboek, 
1935 1 deel en 1 band 

265. 'Kerkepadgids Linschoten-Benschop-Lopikerkapel-Jaarsveld' met informatie over de 
geschiedenis van de kerkgebouwen aldaar en gastenboeken van de Hervormde Kerk 
Linschoten in het kader van NCRV's programma 'Kerkepad '85', 
1985. 1 katern en 2 banden 

266. Diverse artikelen over de geschiedenis van de Grote of St. Janskerk te Linschoten en 
over het kerkzegel, 
ca. 1985-1990. 1 omslag 

267. Gemeentegids, 
1986. 1 katern 

268. Foto van de kerk, kleur, 
ca. 1990. ! stuk 

269. - 'Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk', Boekencentrum Den Haag, 1956. 
- Wijzigingen in de ordinanties en de overgangsbepalingen per 1 januari 1969 van de 
'Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk', 
-'De Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk", De Nederlandsche Boek- en 
Steendrukkerij v/h H.L Smits, Den Haag, l e druk (1922) en 3e druk (1928). 

270. - Douwes en Feith, 'Kerkelijk Wetboek', 5e druk herzien door J. Knottenbelt. Uitg. J.B. 
Wolters, Groningen, 1905. 
- 'Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk 1920-1950', 
Gedenkboek voor alle leden t.g.v. het 30-jarig bestaan, Drachten, 1950. 
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- 'Handleiding ten dienste van Kerkvoogden', uitgave van het hoofdbestuur der 
vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned. Hervormde Kerk, 1960. 

271. Stukken afkomstig van dhr. P.A. Kruithof als secretairs-kerkvoogd, tevens 
penningmeester van het waterschap Wulverhorst ca., van de chr. kleuterschool en 
als eigenaar van een schildersbedrijf aan de Nieuwe Zandweg, 
ca. 1950-1980. 1 omslag 


