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HERVORMDE GEMEENTE VAN SLUIPWIJK  

INLEIDING 

ALGEMEEN 

het ontstaan van de gemeente 
De oudste vermelding van een kerkje in Sluipwijk dateert van 2 oktober 1311 toen 
Willem m bepaalde dat de bewoners van Nieuwenbroek gebruik moesten maken van de 
kerk van 'Sluupwijc'. Dit moet de eerste kerk van Sluipwijk zijn geweest, aangezien de 
ontginning van Sluipwijk op het eind van de dertiende eeuw wordt gedateerd Mogelijk 
was het oorspronkelijk een houten kerkje, dat later werd vervangen door een stenen 
Sluipwijk vormde samen met Nieuwenbroek en Ravensberg één parochie. 
De bevolking van Sluipwijk was tot het laatste kwart van de zestiende eeuw rooms-
katholiek. Met de reformatie veranderde dat. De laatste pastoor van Sluipwijk is Cornelis 
lacobszoon geweest. De eerste hervormde predikant, Nicolaas Ruyt, kwam in 1588 ' 
De bevolking van plattelandsdorpen als Sluipwijk bleef veel katholieke gebruiken trouw 
In 1620 verzocht predikant Cornelis Janszoon op verzoek van zijn kerkmeesters aan de 
classis of de kerk op St. Jacobsnacht mocht openblijven of dat er een bus op het kerkhof 
gezet mocht worden om zo veel mogelijk geld te verkiijgen bij de bedevaart die dan 
plaats zou vinden. Dit werd door de classis afgewezen: het verzoek 'smaakte naar de 
superstitie des pausdoms'. Om er zeker van te zijn dat het niet zou plaatsvinden, kreec* de 
predikant het besluit van de classis zwart op wit mee! 2 

classicale indeling 
In 1574 had de particuliere synode van Zuid-Holland haar gebied in classes verdeeld Een 
ervan was 'Leiden met gans Rijnland'. Deze classis werd in 1587 gesplitst in de classes 
'Hoog- en Laagrijnland'. Bestuurlijke opportuniteit van de baljuw van Rijnland tevens 
schout van Leiden, was de reden voor deze opdeling. Sluipwijk kwam onder de classis 
Laagrijnland, samen met Aarlanderveen, Ter Aar, Alphen, Boskoop, Hooemade 
Jacobswoude, Kalslagen, Koudekerk, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen" Noorden 
Reeuwijk, Rijnsaterwoude, Waddinxveen, Zevenhoven en Zwammerdam. De classis' 
Hoogrijnland had Leiden als zwaartepunt. 

In 1594 werd de classis Laagrijnland (of Overrijnland) samengevoegd met Woerden 
Bodegraven en Waarder tot de classis Woerden en Overrijnland. Sluipwijk maakte vanaf 
1594 deel uit van deze classis. 
In 1816 kwam er een nieuwe classicale indeling, waarbij de classis Leiden c a en 
Woerden ca. werden samengevoegd. Sluipwijk, Reeuwijk, Waarder en Waddinxveen 
kwamen met bij deze nieuwe classis, maar bij de classis Gouda.4 

- algemene toestand en geografische omvang van de gemeente 
Sluipwijk was een gemeenschap van vooral veenlieden. Oorspronkelijk bracht dit bedrijf 
welvaart, maar nadat het land was veranderd in water, kwam de armoede Dit is ook in de 
kerkelijke geschiedenis terug te zien. In de 19de eeuw speelden zowel de bouw van een 
nieuwe kerk (1861) als de bouw van een nieuwe pastorie (1882). In beide gevallen werd 
een beroep gedaan op de commissie der Algemene Synode om een bijdrage uit het Fonds 
voor Noodlijdende kerken te verkrijgen. De gemeente werd bij een aanvraag omschreven 
als "bestaande voor het grootste gedeelte uit veenarbeiders en alzoo slechts enkele 
gegoeden tellende". 

1 R. Alkemade, Reeuwijk en Sluipwijk tussen 1300 en 1672, in: Reeuwijkse Reeks 13, 1999 p 16-
23; G.A.F. Maatje, De dorpskern van Sluipwijk, in: Reeuwijkse Reeks nr. 4, augustus'l 99? p 23 • 
S.C.J. van Tol, Reeuwijk in het verleden, Reeuwijk 1977, p. 79. 
M. Kok e.a., Classicale Acta 1573-1620, V, Classis Leiden en Classis Woerden Den Haa* 1996 

RPG kleine serie 88, p. 410-411. 
3 Idem, p. XXI - XXXVI 
4 De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten, deel II, Leiden 1974 n 
62 en 103. 
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Over de grenzen van de gemeente is heel wat gecorrespondeerd. Bewoners van 
verschillende aan Sluipwijk grenzende gebieden verzochtten om toegevoegd te mogen 
worden aan de gemeente Sluipwijk, vanwege de gunstige ligging. Dit gold voor bewoners 
van: 

- de Willens, langs de Platteweg, Vrijenhoef en Kalverenbroek (kerkelijk vallend onder 
Haastrecht, verzoek 1822). In 1867 kwam er uiteindelijk een grensscheiding, waarbij 
de bewoners van de Platteweg toegestaan werd over te gaan naar de kerkelijke 
gemeente Sluipwijk. 

- de buurtschap Oukoop. De bewoners wilden alleen bijdragen aan de bouw van de 
nieuwe kerk als zij ook officieel onder de gemeente Sluipwijk zouden komen 

- een deel van de kerkelijke gemeente Reeuwijk (1871-1878). Dit verzoek resulteerde 
in een grensswijziging en het verkrijgen van een vergoeding voor de extra kosten 
voor armenzorg. 

- de Oudeweg, onder de gemeente Zwammerdam (verzoek 1925-1926). 
- de Oudeweg, onder de gemeente Reeuwijk (1936-1941). Dit verzoek resulteerde in 

een grenswijziging. 

De buurtschap Vrijenes was tussen de gemeenten Zwammerdam en Sluipwijk onderwerp 
Q van 'grensgeschil'. De bewoners kerkten zelfbij voorkeur in Bodegraven. Later kwam er 

ook een grenswijziging, waarbij dit stukje van de gemeente Sluipwijk over ging naar 
Bodegraven. 

het kerkgebouw 
In 1810 liet het gemeentebestuur van Sluipwijk aan het Frans bestuur weten dat in de 
kerk in Sluipwijk al in 1588 een hervormd predikant had gepredikt. Mogelijk dateerde het 
kerkgebouw dat rond 1860 werd gesloopt dus al van vóór 1588 en is het dus voor de 
reformatie een katholieke kerk geweest. 

In 1830 werd de kerk verbouwd. De kap en de goot werden vernieuwd en er werden 
nieuwe ramen met glas in loodwerk geplaatst. Ook moesten toen al voorzieningen 
worden getroffen tegen de verzakkingen en scheuringen in het muurwerk.5 

De verzakkingen en scheuringen konden echter niet worden gestopt. 
In februari 1860 rapporteerde de Goudse architect A. Korevalr aan de kerkvoogdij over 
de toestand van de kerk. Deze was ronduit slecht. De kap was slecht, de binten waren 
verteerd, het muurwerk vertoonde vele scheuren, mede als gevolg van een onvoldoende 
fundering. De torens waren verzakt. De architect, die de toestand van de kerk een gevaar 
voor de kerkgangers noemde, zag geen enkel heil in reparaties en adviseerde om de kerk 
te slopen en een nieuwe kerk te bouwen. Een tweede rapport, van architect Van Bemmel 
bevatte dezelfde conclusies. Hierop gelastte het gemeentebestuur van Sluipwijk dat het 
gebouw niet meer voor godsdienstuitoefening mocht worden gebruikt. Een turfschuur 
werd aangepast om als noodkerk dienst te doen. 

Architect Korevaar ontwierp een nieuw kerkgebouw met houten wanden in 'een Duitsche 
landelijke stijl'. De hoofdingenieur van de waterstaat achtte de bouw van een houten kerk 
echter niet raadzaam en liet een ontwerp voor een stenen kerk maken. De provincie Zuid-
Holland besloot alleen subsidie te verlenen voor het ontwerp met houten wanden, 
aangezien de gemeente in een 'zeer behoeftige toestand' verkeerde. In de periode waarin 
de subsidies gevraagd werden (1861-1862), kwam men weer terug bij een gemetselde 
kerk. In oktober 1862 werd het definitieve bestek opgemaakt en kon de aanbesteding 
plaatsvinden. Het werk werd gegund aan Gerrit Splinter, die voor f 12.297 inschreef. 
De plaats van de nieuwe kerk werd in december 1862 nog iets gewijzigd, omdat het' 
gemeentebestuur van Sluipwijk bezwaar had gemaakt tegen het omspitten van aarde op 
de begraafplaats en het blootleggen van enkele kisten bij de zuidmuur.6 

• 

SAR, archief Hervormde gemeente Sluipwijk, inv.nr. 193. 
idem, inv.nr. 199. 
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De nieuwe kerk werd op 4 oktober 1863 ingewijd. 

In 1926 werd een galerij in de kerk aangebracht7 en in 1932 begonnen de 
voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe consistoriekamer en het verlagen van de 
fundering van de oostgevel. Een eerste ontwerp kreeg een negatief advies mee van de 
adviseur. Toegangsmogelijkheden waren onvoldoende en het ontwerp voldeed niet aan 
eisen van welstand. Het bestek werd aangepast. Nu kwam het plan wel in aanmerking 
voor subsidie. Er werd een commissie voor de nieuwbouw van de consistoriekamer in het 
leven geroepen.8 

In de jaren 1955-1956 werd het interieur van de kerk opgeknapt, een betonnen vloer 
gestort en oude stoelen vervangen door banken. Ook werden de verlichting en 
verwarming vernieuwd.9 

de begraafplaats 
Het kerkhof van Sluipwijk wordt al vermeld in 1357. Tussen het burgerlijk en het 
kerkelijk bestuur heeft het kerkhof de nodige problemen gegeven. De grond van de 

£ burgerlijke begraafplaats was eigendom van de kerk. Uiteindelijk gingen de twee partijen 
in 1828 een overeenkomst aan, waarbij de hervormde gemeente een jaarlijkse 
tegemoetkoming van 50 gulden van de gemeente kreeg als schadevergoeding voor het 
gemis van begrafenisrechten. 
Het lijkenhuisje op de begraafplaats verkeerde al in 1861 in een slechte staat. In 1874 
werd aan de gemeente Reeuwijk (waarin de gemeente Sluipwijk inmiddels was 
opgegaan) een stuk grond in erfpacht uitgegeven, waarop een nieuw lijkenhuisje werd 
gebouwd. 

De gemeente Reeuwijk nam in 1945 een nieuwe algemene begraafplaats in gebruik, 
waarmee de overeenkomsten met de kerk overbodig werden en werden ontbonden. Ook 
het lijkenhuisje verloor hierdoor zijn functie. 10 

de predikantenwoning (pastorie) 
De pastorie werd in 1839 vernieuwd. Er kwam een nieuwe kap, al het muurwerk werd 
gepleisterd, er kwamen nieuwe kozijnen en ook het interieur werd aangepakt. 
Deze verbouwing bracht slechts tijdelijk uitkomst. In 1882 kwamen er plannen op tafel 
voor de bouw van een nieuwe pastorie. De toestand van de pastorie was onhoudbaar voor 
bewoning. De benodigde subsidies werden aangevraagd en in 1883-1884 werd de nieuwe 
pastorie gebouwd. 
Deze pastorie werd in 1970 vervangen door nieuw gebouwd pand op een andere plaats, 
namelijk aan de 's-Gravenbroekseweg 85. Het oude gebouw werd verkocht en kwam in 
particulier bezit. 
Op de plaats van de nieuwe pastorie hebben tot ca. 1909 twee huizen gestaan. Een van 
deze huisjes was tot 1792 eigendom van het kerkelijk armbestuur en werd gratis bewoond 
door arme mensen ('armehuysjen'). Daarna werd het huisje te duur voor het kerkelijk 
armbestuur en werd het verkocht aan een particulier. 

• 

7 Idem, inv.nr. 205. 
8 Idem, inv.nr. 207. 
|QG.A.F. Maatje, De dorpskern van Sluipwijk, in : Reeuwijkse Reeks, nr. 4, augustus 1992, p.26. 

SAR, archief Hervormde gemeente Sluipwijk, inv.nr. 228 ; G.A.F. Maatje, De dorpskern van 
Sluipwijk, in : Reeuwijkse Reeks nr. 4, augustus 1992, p. 27-28. 
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predikanten 
Een lijst met predikanten is als bijlage bijgevoegd. Eén predikant verdient bijzondere 
vermelding. De Sluipwijkse predikant Cluwen had partriottische sympathieën en was 
aangesloten bij het Goudse genootschap, dat zich met wapens oefende. Hij wilde ook 
anderen in wapengebruik wegwijs maken. In 1787 werd een bende Pruisische huzaren 
naar Sluipwijk gezonden, die Cluwens huis binnendrongen. Daar vonden ze wapens, 
waarop de predikant op zijn rug liggend over de grond meegesleept werd naar Gouda. 
Daar werd hij nog meer mishandeld en vernederd, waarna hij naar Wezel werd vervoerd 
en in een kerker werd opgesloten. 

ORGANISATIE 

algemeen 
In hervormde gemeenten treffen we steeds de volgende ambten aan: 
1. de predikant: de verkondiger van het geloof. 
2. de ouderlingen: de opzieners over de gemeente. 
3. de diakenen : degenen die zich met stoffelijke noden bezig hielden, met name armoede 
Deze ambten staan niet hiërarchisch gerangschikt, maar staan naast elkaar. De ambten, 
verenigd m vergadering, regeren met elkaar. Zo zijn er de vergaderingen van: 
- De kerkenraad. Deze omvat de predikant, de ouderlingen en de diakenen en draagt de 

verantwoordelijkheid voor het totale gemeentewerk. 
- De diaconie: vergadering van diakenen. In Sluipwijk werd niet apart vergaderd. 
- Het consistorie : vergadering van predikanten en ouderlingen. 
- De classis: vergaderingen van meerdere gemeenten bij elkaar. In de classicale 

vergadering zijn alle predikanten van de classis vertegenwoordigd en daarnaast van 
iedere gemeente een ouderling of diaken volgens rooster. 

- Provinciale en Generale synode. Deze bestonden uit afgevaardigden van de classicale 
Vergaderingen. 

Sluipwijk kende een gezamenlijke vergadering van de kerkenraad en diakenen. 
Na de Franse tijd werd de scheiding van kerk en staat een feit. Het beheer van de 
kerkelijke goederen, dat altijd door de kerkmeesters onder toezicht van de overheid was 
gedaan, kwam nu geheel in handen van de gemeenten. De overheid verleende geen 
subsidies meer voor de eredienst. Om aan geld te komen werden 'commissies tot 
instandhouding van de openbare eredienst' ingesteld: ook in Sluipwijk gebeurde dit. 
Wat betreft het toezicht op de benoeming van kerkmeesters en diakenen en de beroeping 
van predikanten was het toezicht van de overheid rond 1810 verdwenen. Het materieel 
beheer stond onder gemengd kerkelijk-burgerlijk toezicht. Vanaf 1816 werden de 
Hervormde gemeenten geregeerd op basis van een bundel reglementen die van 
overheidswege was uitgevaardigd. Onderdeel hiervan was een algemeen reglement voor 
de Hervormde kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, waarin vele facetten van het 
bestuur van gemeenten, classes, provinciale ressorten en de hele kerk werden geregeld. 
Hiermee werd op een aantal gebieden een veel centralistischer bestuur ingevoerd. Uit 
onvrede hiermee ontstond de Afscheiding (vanaf 1834) en de Doleantie (vanaf 1886) 
Deze bewegingen wilden terug naar een andere grondslag, waarbij de gemeente weer het 
uitgangspunt vormden. Ook in Sluipwijk verlieten de 'dolerenden' de Hervormde kerk. " 
In 1853 kreeg de hervormde kerk een nieuw algemeen reglement. 
In Sluipwijk werd in 1857 een concept-reglement vervaardigd voor de kerkenraad, waarin 
vooral de taken van de predikant, de ouderlingen, diakenen en de kerkenraad als geheel, 
nauwkeurig werden omschreven. 

H. ten Boom, Geschiedenis van de kerkelijke instellingen in Nederland syllabys 
njksarchiefschool, 1980, p. 14-23. Zie voor de doleantie in Sluipwijk SAR, archief Hervormde 
gemeente, inv.nr. 13. 
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Binnen de hervormde kerk werd een grotere autonomie van de gemeenten weer hersteld 
na de tweede wereldoorlog. 

- beroeping van predikanten en verkiezing van ouderlingen 
Verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedde te Sluijwijk door de lidmaten van de 
gemeente. Hiertoe werden lijsten van stemgerechtigde lidmaten aangelegd. Deze konden 
aan de verkiezing meewerken of beslissen volgens welk systeem gekozen zou worden 
via coöptatie door de zittende kerkeraadofdoor verkiezingen door lidmaten In 1867 ' 
werd m de Nederlandse Hervormde kerk een reglement op de benoeming van ouderiinoen 
en diakenen en het beroepen van predikanten van kracht. Vervolgens zijn plaatseHHre 
reglementen vastgesteld en werden er kiescolleges ingesteld, die de nieuwe amtsd te r s 
OnlTn ^ b e S C f e g 6 j W a r e " ^ l f samengesteld uit door de gemeente gekozen leden ' 
Ook in Sluipwijk werd een plaatselijk reglement vastgesteld (vanaf 1867) en een 
kiescollege ingesteld (1881).'2 

De ambachtsheer van Sluipwijk heeft een rol in de beroeping van de predikant -espeeld-
hij bezat het collatierecht, dat wil zeggen dat hij het recht had de voordracht door de 
kerkeraad goed te keuren. 

Predikanten van een kleine regio vormden een ring. Hun taken en bevoegdheden l i - e n 
( f op praktisch gebied, zoals het regelen van preekbeurten bij vacatures. De p r e d i k a n t e 

Sluipwijk maakte deel uit van de 'ring Gouda', vanaf 1951 de 'ring Woerden'. 

diaconie 

De diakenen vormden met elkaar een eigen college. In Sluipwijk vergaderden de 
diakenen met apart van de kerkenraad, wat in grotere gemeenten wel gebeurden Wel 
hielden de diakenen een eigen financiële administratie bij. 

- beheer van kerkelijke goederen 
Het beheer van de kerkelijke goederen was tot 1795 grotendeels in handen van de 
burgerlijke overheid in de vorm van schout en kerkmeesters. Onder het Frans bewind 
kwam het beheer van de kerkelijke goederen geheel onder het burgerlijk gezag. In 1820 
kwam een wettelijke regelmg tot stand, die gold voor alle gemeenten van de hervormde 
kerk, waarbij het beheer kwam bij het college van Kerkvoogden en notabelen Het 
toezicht op dit beheer kwam bij een provinciaal college van toezicht. De overdracht van 
het beheer door kerkmeesters op kerkvoogden en notabelen vond plaats in 19?0 

fslo in S f VaD 1 8 2 0n g O l d , t
1°J 1869- ^ I 8 6 6 WCTd a a n S e k - d i g d dat het reiement van 

l M II ? Z ° U V 7 a l l e n - H k e g 6 m e e n t e W e r d a U t 0 n o o m o m z e Jf «en regeling voor het 
0 beheer van haar goederen en fondsen vast te stellen. In de overgangssituatie trad een 

commissie aan tot voorloopige organisatie van het beheer der kerkelijke cederen' 
Gemeenten konden zich hierbij vrijwillig aansluiten. In oktober 1869 hadden zich 947 
gemeenten aangesloten, 403 wachtten af en 168 weigerden zich aan te sluiten De laatste 
wee groepen gemeenten bleven onder 'eigen of vrij beheer'. De aangesloten gemeenten 

kwamen onder het 'Algemeen collegie van toezicht op het beheer der goederen v^n de 
Hervormde gemeenten^ Ook de gemeente van Sluipwijk sloot zich aan̂  bij het Algemeen 
d e c S e r T s S ' S e ! d T ^ * " ^ ^ k e r i ™ ^ e n - -tabefon van 4 december 1868. De leden van de gemeente waren niet gehoord. Er werd een reglement 
op de Administratie van kerkelijke goederen onder het Algemeen College van Toezicht 
vastgesteld op 7 juni 1870 en een plaatselijk reglement door k e r k v o o i en notabelen 
vastgesteld op 17 februari 1871. Volgens de schrijver van een memorie over de gang van 
zaken rond deze besluitvorming was het bestuur door het nalaten van het raadplegen van 
de gemeenteleden 'onwettig' geworden. 

? lf]lTTd r e c h t s k u n d i S e r a a d ingeroepen om onwilligen in de betalin* van de 
hoofdelijke omslag gerechtelijk te vervolgen. Het advies van het provinciaal college van 
toezicht luidde dat dit met kon omdat de invoering van het reglement buiten de gemeente 

12 

H. ten Boom, p. 16-17 ; SAR, archief Hervormde gemeente Sluipwijk, inv.nr. 16. 
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om was gegaan. Daarmee had de administratie een onwettige grondslag' Er moest een 
andere rechtsgrond voor het beheer worden gezocht. Deze vond men in het behouden van 
het eigen of vnj beheer'. Om dit te besluiten werden de meerderjarige mannelijke en 
vrouwelijke leden opgeroepen in het kerkgebouw op 19 februari 1877. Met algemene 
stemmen werd besloten tot eigen beheer over te gaan. Vervolgens liep de vaststelling van 
het reglement voor dit eigen beheer echter weer niet goed. Er werd om te beginnen een te 
kleine groep opgeroepen en de stemming was gecombineerd met de verkiezing van 
bestuursleden. Het ergste was echter dat het reglement na de vaststelling door de leden 
nog door het bestuur werd gewijzigd en zonder de leden opnieuw te raadplegen gewijzigd 
werd vastgesteld! Het nieuw gekozen bestuur was feitelijk ook onwettig gekozen 
namelijk naar een reglement dat pas na hun verkiezing gewijzigd werd vastgesteld 
De schrijver van de memorie vindt dat het beheer in 'abnormale toestand' bleef 
voortbestaan. 

In 1879 werd door twee leden van het bestuur, H.A. Vis en A. Heij, de rechtsgrond van 
het plaatselijk beheer onderzocht. Deze bleek onwettig door de eerder genoemde 
omissies, waarop de twee bestuursleden ontslag namen. 
Ook de aangebleven bestuursleden wonnen advies in over de wettige grondslag van hun 
bestuurshdmaatschap. Wat bleek? Zowel de bestuursverkiezing als de vaststelling van 
het reglement van 1877 waren onwettig verlopen. In 1880 volgden nieuwe 
bestuursverkiezingen, waarbij H.A. Vis en A. Heij weer werden verkozen. Nu werd eerst 
werk gemaakt van het vaststellen van een reglement 'op eigen beheer' op wettig 
grondslag. Nu werden niet meer dezelfde fouten gemaakt: alle leden werden opgeroepen 
om op 18 november 1880 te stemmen over het nieuwe ontwerp-reglement. Het nieuwe 
reglement werd aangenomen en ook het bestuur kreeg een wettige basis.13 

ARCHIEVEN 
De archieven van de kerkenraad (inclusief diaconale stukken) en de kerkvoogdij lijken 
behoorlijk compleet. In het in bewaring gegeven bestand werden alleen geen notulen van 
de kerkenraadsvergaderingen van na 1881 aangetroffen. 
Het archief van de Hervormde gemeente Sluipwijk werd in 1999 in bewarina gegeven bii 
het streekarchief Rijnstreek. o ë o J 

Het archief viel qua toegankelijkheid in drie delen te onderscheiden. Het eerste deel was 
oorspronkelijk beschreven op een kaartsysteem. Later is het uitgetypt en geordend op 
kerkenraad, diaconie en kerkvoogdij.Een tweede deel was wel beschreven maar niet 

i * f e ° I d T d ' B l j dCZe a a n v u l l i n § w a r e n d e s t u k k e n vrijwel stuksgewijs beschreven Een 
| Q derde deel van het archief was zowel ongeordend als onbeschreven. De drie delen van het 

archief zijn opnieuw beschreven en met elkaar geïntegreerd. Er was geen formele 
scheiding tussen de beschreven en onbeschreven gedeelten van het archief. 
Er is geen apart archief van de diaconie onderscheiden omdat de diakenen niet apart 
vergaderden, maar altijd samen met ouderlingen en predikant in de kerkenraad Wel hield 
de diaconie een aparte financiële administratie bij. De diaconale stukken zijn als apart 
hoofdstuk onder het archief van de kerkenraad terug te vinden. 
Er was bij de correspondentie van de kerkenraad een oude orde aanwezig. De ingekomen 
stukken waren grotendeels genummerd en er is een agenda aanwezig. Deze oude'orde bii 
de correspondentie is voor het grootste deel intact gelaten. Om de toegankelijkheid te 
vergroten zijn stukken die uitsluitend de hervormde gemeente Sluipwijk betroffen uit de 
sene gehaald en naar de stukken betreffende bijzondere onderwerpen *ecraan 
Er is een caesuur gelegd rond 1959-1960. De stukken tot die tijd waren vrijwel compleet 
Vanaf ca 1959 waren de stukken alleen sporadisch aanwezig. Deze stukken zijn in een 
aparte aanvulhngshjst opgenomen, zodat ze op een later tijdstip makkelijker kunnen 
worden geïntegreerd met een aanvulling op het archief. 

SAR, archief Hervormde gemeente Sluipwijk, inv.nr. 169. 
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Het archief is openbaar voor zover het stukken ouder dan 75 jaar betreft. Voor inzage in 
stukken van jonger datum is toestemming van het kerkbestuur vereist. 

Bij aanvang van de inventarisatie was de omvang van het archief 9,0 strekkende meter 
2,0 meter is voor vernietiging geselecteerd. De omvang bedraagt nu 7,0 meter. 

• 



• 
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LIJST VAN PREDIKANTEN, 1588-1959 u 

1588-1599 NicolaesRuyt 
1593- 1599 Carolus Cleysenius 
1599-1604 Aegidius Noteus 
1605-1612 Wouter Cornelisz van Waarder 
1613- 1617 Dirk Jansen Bax 
1617-1619 Assuerus Pollio (afgezet) 
1619- Corneli s Janszoon 
1626-1655 Abraham den Hartog 
1655-1700 Martinus Costerus 
1701 - 1710 Comelis van de Weg 
1710-1742 Comelis Elsevier 
1 7 4 2 Johannes Andreas Stree 
1743 - 1777 Henricus Wilhelmus Hoffius 
1778-1789 DirkCluwen 
1789-1796 Leendert Grendel 
1797-1804 Comelis Dijkman 
1804 - 1836 Comelis Kluitenburg 
1838-1858 A. ten Bosch Azn 
1859-1873 A. Overman 
1874-1877 M.A.vanBooven 
1878-1885 C.H. Kuipen 
1885-1889 M.J. Sanders 
1890-1894 S.vanDaalen 
1895-1898 M.J. Branders 
1899 - 1907 F.J. Jansen Schoonhoven 
1908-1915 S. van Doom 
1915-1924 J.J. van Oosterzee 
1925-1928 M. Ottenvanger 
1931-1935 H. Schroten 
1935-1941 E.R.Damsté 
1942-1947 E.S.deLint 
1947-1951 A. Baars 
1952-(1984) J. Enkelaar 

14 Reeuwijkse Reeks, nr. 13, p. 88-89. 
M Kok e.a., Classicale Acta 1573-1620, V, Classis Leiden en Class1S Woerden, Den Haa* 1996 
RPG kleine sene 88 p. 424 ; RA. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervorm! 
predikanten tot 1816, deel 2, Dordrecht 1996, p. 321. "ervormae 
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INVENTARIS 

A. ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD 

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1 • Register, houdende: 
- aantekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1647-1654, 1662; 
- aantekeningen betreffende (ontvangsten wegens) begraven, 1647-

1654,1662; 
- lijst van deelnemers aan het avondmaal, (1647); 
- huwelijksinschrijvingen, 1647-1654; 
- doopinschrijvingen, 1647-1654-
1647-1662. , d e e ] 

2- Register, houdende: 

- notulen van kerkenraadsvergaderingen, 1743-1746,1769-1778-
- afschriften van beroepingsbrieven, 1711-1743; 
- afschriften van akten uit 1629 met betrekking tot de 

predikantswoning en sommaties, (1712); 
- lijsten van ouderlingen en diakenen, 1712-1742, 1747-1777-
- lijsten van lidmaten, (1712)-1778 • 
I 7 1 2 - 1 7 7 8 - Ideel 

3- Register, houdende: 
- notulen van kerkenraadsvergaderingen, 1778-1881; 
- afschriften van beroepingsbrieven, aantekeningen 'van bevestiging 

van ouderlingen en aanname van lidmaten, 1778-1880; 
- extracten uit het resolutieboek van het schoutambacht Sluipwijk en 

uit de handelingen van de Classis, 1778-1796; 
- afschriften van correspondentie, 1797-1867-
1778-1881. , , , 

1 deel 

4-11. Ingekomen stukken, 1791 -1954. 8 p a k k e n 

4. 1791-1829, met agenda; 
5. 1830-1849; 
6. 1850-1859; 
7. 1860-1885, met agenda; 
8. 1885-1890, met agenda; 
9. 1890-1899, met agenda; 
10. 1900-1915, met agenda; 
11. 1916-1954. 
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• 

• 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

2.1. Organisatie 

2.1.1 Kerkorde en reglement 

12- Reglement voor de kerkenraad, concept 
1857. 

13- Stukken betreffende de Doleantie 
1887-1890. 

2.1.2 ambtsdragers 
NB. zie ook inv.nrs. 2 en 3 

1 stuk 

1 omslag 

14. 

15. 

16. 

Stukken betreffende beroeping, vertrek en overlijden van predikanten 
1789-1952. ^ , , 

1 omslag 

Stukken betreffende verkiezing, benoeming en ontslag van ouderlingen 
en diakenen, ° 
1860-1942. , , 

1 omslag 

Stukken betreffende het ontwerpen en wijzigen van een plaatselijk 
reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de 
beroeping van predikanten, 
1867-1927. , , 

1 omslag 
17. Correspondentie met de Classis Gouda inzake de regeling van de 

waarneming van preekbeurten door predikanten in de ring Gouda 
wegens het vertrek van ds. M.A.G. Vorstman, 

2 stukken 

18. Stukken betreffende het uitoefenen van het recht van collatie door de 
ambachtsheer van Sluipwijk bij de beroeping van de predikant 
1873-1885,1918. ' , r t , 
\TB 7- , , J I omslag 
NB. Zie ook 14. ° 

19- Lijsten van predikanten, lopend over de periode vanaf 1588 
1878-1952. ' 2 stukken 
NB. de oudste lijst is aangelegd in 1878 en bijgehouden tot 1921 

20. Proces-verbaal van de stemming, waarbij besloten wordt een kiescollege 
in het leven te roepen voor de verkiezing van ambtsdragers, met bijlaoen 
1 8 8 L 1 stuk 

2 1 • Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 
1885-1936. , . 

1 omslag 
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Stukken betreffende de tienjaarlijkse stemming, waarbij bepaald werd of 
de benoeming van ouderlingen, diakenen en de beroepino van de 
predikant door kerkenraad of gemeente wordt ^edaan 
1901,1921. s , , , 

i stukken 

Stukken betreffende het protest van enkele lidmaten tegen de toelating 
van Ane Verboom als ouderling ë 

1915-1916. . , , 
3 stukken 

24-25. Registers van stemgerechtigde mannelijke lidmaten 
1923-1953. ' 

2 delen 
24. 1923-1938; 
25. 1939-1953. 

23. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de achttiende-
eeuwse predikant Cluwen en het ontvangen van een afbeelding van deze 
predikant, ° c 

1929-1936. 
1 omslag 

2.1.3. territoir 

Stukken betreffende het verzoek van bewoners m de Willens, langs de 
Platteweg, Vryenhoef en Kalverenbroek aan de Classis Gouda om ook 
voor de doop van hun kinderen te mogen ressorteren onder de kerkelijke 
gemeente van Sluipwijk, J 

3 stukken 

Stukken betreffende de afwijzing bij Koninklijk Besluit van het verzoek 
van de hervormde gemeente van Zwammerdam om te verklaren dat de 

ms-mi 6S kCrkeIiJk b e h ° 0 r t t0t dC g e m S e n t e Z w a m m erdam, 
1 omslag 

Stukken betreffende het indienen van een verzoek bij de Classis Gouda 
tot het officieel onderbrengen van de buurtschap Oukoop onder de 
kerkelijke gemeente Sluipwijk 
1860. 

1 omslag 

Stukken betreffende de goedkeuring door het provinciaal kerkbestuur 
van Zuid-Holland van de grensregeling tussen Haastrecht en Sluipwijk 
waarbij een dee van de kerkelijke gemeente Haastrecht bij de kerkelijke 
gemeente Sluipwijk wordt gevoegd 
1867. ° ' , , , 

3 stukken 

Stukken betreffende de toevoeging van een gedeelte van de kerkelijke 
gemeente Reeuwijk aan de gemeente Sluipwijk 
1871-1878. , 
NB.zieookinv.nr.77. 1 omslag 

Stukken betreffende de grenswijziging tussen de kerkelijke gemeenten 
Sluipwijk en Bodegraven voor de buurtschap Vrijenes 
1878-1880. , 

1 omslag 
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33. 

34. 

35. 

Register van bewoners behorend tot het kerkelijk ressort der Hervormde 
gemeente Sluipwijk, ingedeeld naar adres 
(1878-1881). 

1 deel 

Stukken betreffende het verzoek van bewoners van de Oudewe-
ressorterend onder de gemeente Zwammerdam, tot t o e v o e g van 
hun woongebied aan het kerkelijk ressort Sluipwijk, ° 

1 omslag 

Stokken betreffende de grensscheiding tussen de kerkelijke gemeenten 

OudewS 6 n P W J ' m e t m m e b e t r e f f e n d e h e t ë^eL aan de 
1936-1940, 1945. 

1 omslag 

2.1.4. kerkzeael 

# 3 6 ' l ï i p w ^ 1 1 1 ^ ^ h e t k e r k Z e g d V a n d e H e ™ ™ d e gemeente van 
1943. 

1 stuk 

37. 

38. 

2.1.5. toezicht door de Classic 

ltra2Xts'sGoada-waarin he't,,ds,ip van k e r i ™ s " a t -
1853-1933. 

Verslagen van de kerkenraad, opgemaakt ten behoeve van de 
schriftelijke kerkvisitatie 
1913-1914. 

1 omslag 

2 stukken 

2.2. taken van de kerkenraad 

2.2.1 kerkdiensten 

39. 

40. 

41. 

Resolutie van schout en ambachtsbewaarders van Sluipwijk tot het 
vernoegen van de kerkdiensten met een kwartier, afschrift 

1 stuk 

Besluit van de kerkenraad tot het instellen van een kerkdienst op 
woensdagavond en het collecteren met het derde zakje 
z.d. (1840). ' 

; 1 stuk 

Brieven aan lidmaten, waarin wordt verzocht zich van de 
avondmaalsviering te onthouden, afschriften 
1857-1860. 

2 stukken 
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42. 

43. 

Circulaire aan bewoners van de Wethouder Venteweg, Platteweg, 

^anttrïblr rg6n ' ^ ^ m ° g e H j k h e i d 0m * e b ™ k *~ maken 
1932. 

1 stuk 

Verzoekschrift van lidmaten om de aanvangsttijd van de avonddienst 

1940. 

wijzigen, -»««WMI te 

stuk 

44. 

2.2.2. registratie van doop lidmaatschap Pn W H i f r 

2.2.2.1. algemeen 

Resolutie van schout en ambachtsbewaarders van Sluipwijk tot het 
byhouden van dubbele doop- en trouwboeken, afschrift 

1 stuk 

L.JL.L.L. doop 

Ztl^^^TT"!,647-1654' imnrL ^ doopinschrijvingen over de periode 
dZZiÏYóneÏTCh °°k m * C°lleCtie ̂  t m - «" ^aaUen van ^ ï t d e r 

45 Register van doopinschrijvingen 
1686-1985. 

NB. Tot 1812 afschrift. l d e e l 

49 

46-47. Contra-registers van doopinschrijvingen 
1792-1960. ° h 

2 delen 
46. 1792-1847; 
47. 1848-1960. 

4 § ' Ï Ï T ? P r 0 t e S t ^ l i d m a t 6 n t e = e n h e t b e I e i d van de 
kerkenraad inzake (de weigenng van) de doop van een kind, 

2 stukken 

Smeenten,Uit ̂  g e b ° ° r t e r e g l S t e r S v a n d e Burgerlijke Stand van diverse 

1912-1934.' 
1 omslag 

5 0 • Ingezonden doopbewijzen 
1928-1935. 

1 omslag 

2.2.2.3. lidmaten 
A» * voor lidmatenlijst 1712-1778 : inv.nr. 1, voor aanname lidmaten 1778-1880: inv.nr. 3. 

5 ] • Alfabetische lidmatenlijst 
1778-1787,1791-1817,1878. . . . 

1 deel 
52- Ingekomen akten van attestatie 

1801-1802,1923-1946. 
1 omslag 

s 
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53-55. Registers van lidmaten, 
1831-1959. 

53. 1831-1910; 
54. 1910-1941; 
55. 1941-1959. 

56-58. Contra-registers van lidmaten 
1831-1959. 

56. 1831-1910; 

57. 1910-1941; 

58 1941-1959. 

59. 

INVENTARIS 

delen 

3 delen 

60. 

61. 

Brief van de Hervormde gemeente Leiden, waarin wordt medegedeeld 
dat de te Slurpwijk woonachtige Josiena Graafland als lidmaat was 
geschorst wegens verzet tegen de kerkorde 
I 8 6 3 - i * u 

1 stuk 
Stukken betreffende de opzegging van het lidmaatschap van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente door lidmaten 
1881-1884,1916. ' , 

1 omslag 
Stukken betreffende het weigeren van het afgeven van een getuigschrift 
voor goed zedelijk gedrag aan Teunis Johannes Kruyt Joh.z., 

3 stukken 

2.2.2.4 huwelijk 

ZrÏÏ TL^ff^f^T" '647-'654: * » " • '• De hwelijkinchrijvinsen over de 

62. 'Attesten', akten van ambtenaren van de Burgerlijke Stand van diverse 
gemeenten, waarbij verklaard wordt dat een burgerlijk huwelijk heeft 
plaatsgevonden, 
1816-1857. 

1 lias 
63• Contra-register van huwelijksinschriivinsen 

1817-1984. ' , . , 
1 deel 

64. Uittreksels uit de huwelijksregisters van de Burgerlijke Stand van 
diverse gemeenten, 
1863-1934. . 

1 omslag 

2.2.3 pastoraal werk 

65. Vergunning van de gemeente Reeuwijk voor het gebruik van het 
schoollokaal voor godsdienstonderwijs gedurende de buiten 
gebruikstelling van het kerkgebouw 
1860. , , 

1 stuk 
66. Brieven van het gemeentebestuur van Reeuwijk inzake het treffen van 

maatregelen om leerlingen van openbare lagere scholen in staat te stellen 
godsdienstonderwijs te ontvansen 
1882-1885. , . . . 

3 stukken 
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67. 

68. 

69. 

70. 

72. 

73. 

74-75. 

Correspondentie met de Jongelingsvereniging "Bidt en Werkt", 

1 omslag 

Stukken betreffende het, samen met andere kerkelijke gemeenten richten 
van een verzoek aan de gemeente Reeuwijk tot beperkin" van de 
openingstijd van dranklokalen en het afschaffen van de kermis, 

1 omslag 

Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek van een lidmaat om 
Grietje S appendel uit de leiding van de zondagsschool te verwijderen 
wegens slecht gedrag 
1917. _ , , 

2 stukken 

Brief aan de gemeente Reeuwijk waarin wordt geprotesteerd tegen de 
ontheiliging van de zondag door een luidruchtige optocht van jongeren, 

1 stuk 

^ Stukken betreffende het doen van een aanbeveling aan het Studiefonds 
W van de Gereformeerde Bond om ondersteuning van C.J. Verkaik in ziin 

theologiestudie, 
1936- i • , , 

2 stukken 
Correspondentie met het bestuur der Nederlandse Hervormde 
Zondagsschool Benjamin inzake aanvangstijd van de zondagsschool en 
de kerstviering van 193 8, 
1938-1940. 

1 omslag 
Kerkbode, periodiek van de Hervormde gemeenten Reeuwijk en 
Sluipwijk, 
1 9 4 3 ' o h a 

2 stukken 

Sluipwijk, 
1943. 

Registers houdende aantekeningen van gezinssamenstelling, kerkelijke 
: S ? ^ e " l l d m a a t s c h aPPen, naar aanleiding van huisbezoeken 
19J6-1946. - I J , 

2 delen 
74. Register van huisbezoeken A, 193 6-1945; 

M P 7 5 ' Rfgister van huisbezoeken C, met lijsten 'van overledenen 
arbeiders m Duitsland en deelnemers aan het avondmaal 
1942-1946. 

2.2.4 diaconale zaken 

2.2.4.1 algemeen 

76- Reglement voor de diaconie voor 1805, concept 
1805. P' , , 

1 stuk 
77. 

/an 
Stukken betreffende de overname van de armenzorg in een deel va 
Reeuwijk van de Hervormde gemeente Reeuwijk 
1872-1878. , 
NB.zieookinv.nr.il. lomslag 

78. 
aan 

Besluit van het algemeen bestuur tot het verlenen van vrijheid aa 
diakenen om te collecteren ten behoeve van de diaconie, afschrift 
1880. , ' 

1 stuk 

http://NB.zieookinv.nr.il
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2.2.4.2 financiën en bezittingen 

2.2.4.2.1. financiën 

79-81. Registers van ontvangsten en uitgaven 
1702-1777. 

79. Uitgaven, 1702-1713; 
80. Uitgaven, 1717-1775; 
81. Ontvangsten, 1717-1777. 

82. 

3 delen 

Reglement van schout en ambachtsbewaarders van Sluipwijk inzake het 
rondgaan met de armenbus en het ledigen van deze bus bij de diakenen 
van Sluipwijk, afschrift 
1713. , . . 

1 stuk 
83-86. Registers, houdende rekeningen van inkomsten en uitgaven 

1782-1937. ° ' , , , 
4 delen 

83. 1776-1782; 
84. 1782-1840, met een lijst van obligaties en losrenten. 
85. 1841-1897, met legger van bezittingen, 1856. 
86. 1898-1937, afschriften. 

87- Akte v a n overeenkomst met het gemeentebestuur van Sluipwijk inzake 
de scheiding van het Gemeene Fonds der Diaconie en de zogenaamde 
Heilige Geest of gemeene armen, 
1 8 1 ° - Istuk 

88-93. Bijlagen bij de rekening van de diaconie, 
1 8 3 8~1 9 5 7- 2 omslagen en 4 pakken 

88. 1838-1844 
89. 1845-1853 

m 90. 1879-1929 
^ ^ 91. 1930-1940 

92. 1941-1949 
93. 1950-1957. 

94- Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de diaconie, 

1 omslag 
1 omslag 
1 pak 
1 pak 
1 pak 
1 pak 

1 8 7 4 " 1 9 3 4 - Ipak 
NB. Van de rekening van 1874 ontbreken de uitgaven, zie ook inv. nr. 86. 

95. Uittreksels uit de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de diaconie 
1 9 1 6" 1 9 5 6 - I p a k ' 

96. Akte van schuldbekentenis ten laste van de kerkvoogdij, groot f 600,-
met aantekeningen van aflossing 
1 9 3 2- 1 stuk 

97. Kasboek van de diaconie, 
1 9 3 4 " 1 9 5 5 - 1 deel 
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98. 

• 

Verslagen van de administrateur van het Provinciaal College van 
Toezicht van de Hervormde Kerk inzake de controle van de 
administratie, 
1 9 5 4 ' 1955> 1957" 1 omslag 

" • Balans van de diaconie op 1 januari 1955 
1955. 1 stuk 

2.2.4.2.2 bezittingen 

100. Afschriften van akten betreffende de nalatenschappen van respectievelijk 
Jan de Horst, 1710, zijn echtgenote Sara Dijlman, 1723, en van Johannes 
Georgius Weijelius en Sara Simonida de With (dochter van Sara 
Dijlman), 1724, 
1 7 1 0"1 7 2 4- 3 stukken 
NB. de diaconie zou uit de nalatenschap van Jan ter Horst een obligatie °root 
400 gulden hebben gekocht. 

101. Akte van transport door Geertie Gerrits van Ravensberg en Cornelis 
Brunt aan de armen van Sluipwijk van een erfje met een bouwvallig 
huisje, belast met een rente of erfpacht, toekomende aan de diaconie, 

1 charter 

102. Akte van transport door Cornelis Vuren als procuratiehouder van 
Abraham van Vlissingen en Anna Maria de Leeuw aan de diaconie van 
Sluipwijk van een losrentebrief van 400 gulden, staande op naam van 
Wigge Arienszoon en tot last van het gemeeneland van Holland en West-
Friesland, met retro-actum, 

1 charter 
NB. zegel ontbreekt 

103. Afschriften van akten, betreffende de verkrijging van een rentebrief van 
1000 gulden, afkomstig uit de nalatenschap van .Tacobus Erkelens en 
Margareta Rietveld, 
1 7 3 8- 3 stukken 

m l°4- Akte van overdracht door Simon van der Sijden en Grietje Claas van der 
Haas aan Arij Schoon van een schuldbekentenis van 440 gulden 
rustende op een huis met land, dat in 1747 opgedragen was aan de armen 
van Sluipwijk, met aantekeningen van aflossing, met retro-actum 1714, 
gecancelleerd 

1L747J- , , 2charte" 
NB. tekst en datum deels slecht leesbaar door schade, in ieder geval tussen 1747 
en 1750 

105. Akte, waarbij Arij van den Ring ten behoeve van de armen een huis met 
gebruik van een lijnbaan schenkt, gelegen op de Oost Langekade van 
Reeuwijk, met retro-actum 1742, 

II64' , , 2 charters 
NB. zegel van het retro-actum is los aanwezig 

106. Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, waarin wordt 
bepaald dat de diaconie recht heeft op (een deel van) de erfenissen van 
aan hun zorg toevertrouwde personen, afschrift 
m i - 1 stuk 
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107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

% 

112. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

• INVENTARIS 

Uittreksel van een akte, waarbij de executeurs-testamentair en de 
erfgenaam van Jan van Ravensberg een legaat van 600 gulden aan de 
diaconie van Sluipwijk vastleggen, met bijlagen 
1797. ° ' 

1 omslag 

Uittreksel uit het testament van mr Francois Gualtherus Blok, waarbij 
aan diverse diaconieën, waaronder die van Sluipwijk, een bedrag van 300 
gulden wordt gelegateerd, 
1807; uittreksel 1812. , , , 

1 stuk 

f ^ ? o o f 6 f f e n d e inschriJ'vinSen in het Grootboek Nationale Schuld 
2 stukken 

Leggers van onroerende eigendommen, inschrijvingen op het Grootboek 
Nationale Schuld en effecten, 

Stukken betreffende de afschrijving van kapitalen op het Grootboek 

1897-1928 tOT b e h ° e V e ^ b e l e g g i n g i n o n r o e r e nd goed, 
1 omslas 

Stukken betreffende het verkrijgen van een legaat van 50 gulden van I 
Ivers bergen, 

1 omslag 
1 *3 • Spaarbankboekje van de diaconie 

1911-1927. , , , 
1 deel 

2.2.4.3. uitvoering van de diaconale zorg 

Akten van indemniteit betreffende in Sluipwijk ingekomen en uit 
Muipwijk vertrokken personen 
1757,1797. . . . 

3 stukken 
Lijst van ingezetenen van Sluipwijk die verklaard hebben vuilnis aan de 

/ ^ ,£?me a f t e S t a a n 0 m t e v e r k°P en ten behoeve van de armen 
< - • I 7 7 4 ' ' i s t uk 

Akte van overeenkomst, waarbij armmeesters van Sluipwijk van Jan Uit 
den Broek een huis en erf onder Capelle aande LTssel huren ten behoeve 
van Gerntje Vermey, 
1793. , , 

1 stuk 

Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de 
weigenng van de diakonie om Janna Breure onderstand te verlenen 
•IOT-5. ' 

2 stukken 

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Reeuwijk om de 
weigenng om onderstand te verlenen aan Jan van Daalen wegens het 
inwonen bij katholieken, te heroverwegen 
1878. ° ' „ , , 

2 stukken 

Staten, houdende opgave aan het Centraal Bureau voor de Statistiek van 
verleende onderstand, 
1886-1902, 1914-1952. , , 

1 pak 
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120. 

121. 

Brieven aan de gemeente Reeuwijk, waarin het besluit wordt 
medegedeeld dat de diaconie geen kosten voor geneeskundige 
behandeling meer zal betalen, afschriften 
1 9 3 4 - ' , , , 

2 stukken 
Verzoekschriften van het Burgerlijk Armbestuur van Reeuwijk en 
anderen om een bijdrage in ondersteuningskosten van noodlijdende 
personen, 

2 stukken 

# 
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INVENTARIS 

B. ARCHIEF VAN DE KERKVOOGDIJ 

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1.1. notulen 

122-127. Notulen van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, vanaf 1877 
van kerkvoogden en van het algemeen bestuur, 

2 omslagen en 4 delen 

122. 1821-1844,1850; , , 
123. 1859-1878; °m f a g 

124. 1880-1882; 1 omsla* 
125. 1881-1904 november, met losse index; ] deel 
126. 1904 december -1929 september; j d e e I 

127. 1929 oktober - 1955 oktober. I d j 

128. Afschriften van notulen van vergaderingen van kerkvooaden 
1821, 1849. 

1 omslag 

1.2. correspondentie 

129-130. Ingekomen stukken, 
1819-1954. 

129. 1819-1841; , . , 
130. 1842-1954. 

131 Kopieboek van uitgaande brieven 
1820-1861. 

1 band en 1 omslag 

1 band 
1 omslag 

1 deel 

1.3. overige stukken van algemene aard 

( ^ 13Z Stfen'. h o u d e n d e opgave van de toestand van kerk, pastorie en kerkelijke 
v—W administratie, met namen van kerkvoogden 

1821-1868. . 
1 omslag 

133. Bekendmakingen van het college van kerkvoogden, afschriften, 
Io51-1936. 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

2.1. organisatie 

134. Lijst van namen van kerkvoogden en notabelen 
1820-1841. 

1 pak 

1 katern 

135. Besluit van het College van Toezicht over de Kerkelijke Administratie 
der Hervormden in Zuid-Holland inzake de benoeming van 
plaatsvervangers van notabelen, uittreksel 
1857. , , 

1 stuk 
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136. 

137. 

138. 

139. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

1868-195? S t e m g e r e c h t i g d e l e d e n t e r verkiezing van bestuursleden, 
1 omslag 

Correspondentie met gekozen kerkvoogden en bestuurders inzake 
het al dan met aanvaarden van hun benoeming 
1869-1952. 

1 omslag 

Stukken betreffende de verkiezing van kerkvoogden, notabelen en leden 
van het algemeen bestuur en gemachtigden 
1869-1952. ' 

1 pak 

Stukken betreffende de stemming ter aanname of verwerping van het 
Algemeen reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen 
der Hervormde gemeenten in Nederland 
1870. 

3 stukken 

Verslagen van de vergadering, waarop besloten wordt tot afscheiding van 

Cê ablê tfel̂ r *" ̂ ^ " ^ * *"" ** ^**"*'»« 
1C77 1877. 

2 stukken 

Rooster van aftreding van leden van het algemeen bestuur, 
1877-1966. , , 

1 katern 

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het reslement in 
eigen beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, 
1877-1896, (ca. 1910); gewijzigd 1969. , o m s l a g 

Bezwaarschrift van A. Heij en H. Vis tegen de gang van zaken 
bij verkiezingen van kerkvoogden 
1880. , , 

1 stuk 

Brief van A. Heij, waarin deze zijn ontslag als lid van het algemeen 
bestuur en kerkvoogd mededeelt 
1885. ' , , 

1 stuk 

189M 89
b

9
etreffende d e v e r k i e z i n § van gemachtigden in het kiescollege, 

1 omslag 

Brief van de kerkenraad, waarin de zorg voor de kerktelefoon aan de 
kerkvoogdij wordt overgedragen 
1946. , , 

1 stuk 

Stukken betreffende de ongegrond verklaring door het Classicaal bestuur 
van Gouda van de klacht van C. v.d. Berg c.s., tegen de gang van zaken 
bij de verkiezing van vier bestuursleden op 13 juli 1946, 

1 omslag 

2.2. taken van de kerkvoogdij 

2.2.1 honorering van de predikant 

148. Stukken betreffende het beheer van het "Fonds ten behoeve van een 
aanvullend traktement voor predikant Klinkenberg", naar aanleiding van 
zijn bedanken voor het beroep naar Pernis 
1809-1815. 

1 omslag 
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149. 

150. 

INVENTARIS 

Stukken betreffende de honorering van predikanten 
1845-1952. 

1 pak 

Lijsten, waarop leden en inwoners van het kerkelijk ressort een 
vrijwillige bijdrage vastleggen ten behoeve van de verhogin* van het 
predikantstraktement, ° 
1890, z.d., 1935. , 

1 omslag 

151. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de legger van het 
predikantstraktement, 
1892-1898. 

2 stukken 

152. Stukken betreffende de betaling van bijdragen ten behoeve van de kas 
voor de predikantstraktementen aan de Raad van beheer voor de 
predikantstraktem enten 
1921-1959. 

1 omslag 

153. Stukken betreffende het verkrijgen van restitutie wegens het verzuimen 
O} ] ^ 2

e e n p r e e k b e u r t d o o r d s ' V e r h e u l predikant in de ring Gouda, 
1 omslag 

2.2.2. personeel 

154. 

155. 

! n 7 ? T ? o n r 0 0 r d e k O S t e r ' t 0 t 1 8 8 1 tev^ns voorlezer en voorzanger, 
1 omslag 

Stukken betreffende benoeming, dienstverband en ontsla*, van de 
kosters, tot 1822 tevens voorlezer en voorzanger en openbaar 
onderwijzer van de gemeente Reeuwiik 
1821-1948. . 

1 omslag 

lMmlTmlmreminë &n ° n t s l a g van de kerkelijke ontvanger' 
' ' 1 omslag 

?^M±?S^ e t r e f f e n d e b e n o e m i n S e n bezoldiging van de secretaris, 
1 omslag 

Instructie voor de voorlezer en voorzanger concent 
1883. ~ ' F , , 

1 stuk 

Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van voorlezers 
en voorzangers, 
1883-1926. 

1 omslag 

3 stukken 

1 stuk 

3 stukken 

156. 

157. 

158. 

159. 

1̂ 0- Instructi es voor de ontvanger 
1883,1920,1933. 

161- Instructie voor de secretaris 
1900-1900. 

162. Instructies voor de orgeltrapper en de organist 
1901-C1910). 

163. Stukken betreffende benoeming, dienstverband en ontsla o van 
organisten en orgeltrappers, 
1910-1954. 

1 omslag 
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164. Brief van Johannes van Wensveen, waarin deze verklaart zijn benoemino 
tot klokkenluider te aanvaarden 
1911. . t . 

1 stuk 
165- Instructie voor de klokkenluider 

1911. , f . 
1 stuk 

2.2.3 beheer van bezittingen 

2.2.3.1. algemeen 

166. Inventaris van goederen, baten en papieren, door de vorige kerkelijke 
administratie overgedragen aan het college van kerkvoogden, 
1820. *~ , . 

I stuk 

I ^ Leggers van eigendommen, goederen, erfpachten, fondsen en 
^ landrenten, 

1880, 1943. , , + , . , 
1 katern en 1 deel 

167. 1880; , . . 
168. 1943. katern 

1 deel 
Memorie inzake de geschiedenis van het beheer der kerkelijke goederen 
en fondsen, 
( 1 8 8 1 ) ' 1 katern 
NB. zie ook inv.nrs. 139, 140 en 142. 

169. 

170-172. Leggers van te ontvangen renten en erfpachten 
1702-1821. 

170. 1702-1706, met aantekening van betaling; 
171. 1712-1768, met aantekening van betaling en index; 
172. 1768-1821, met aantekening van betaling en index.' 

3 delen 

173. 

174-182. 

2.2.3.2 kapitaal 

Akte van schuldbekentenis inzake een lening van 750 gulden bij schout 
en ambachtsbewaarders van Sluipwijk ten behoeve van het fonds van de 
aschrapenj', met aantekeningen van aflossing 
1784. °' . . , 

1 stuk 

Akten van schuldbekentenis wegens het aangaan van leningen bij 
particulieren, 
1805-1956. 0 , 

9 omslagen 

174. Aan Kors van der Torre en Pieter de Ruijter voor seleverde 
materialen voor de reparatie van de kerk, met aantekening van 
aflossing, 1805; 

175. Aan Pieter Kersbergen, 400 gulden, 1828; 
176. Aan Cornelia Verdool, weduwe van Gerrit van der Velden, 500 

gulden ten behoeve van het herstel van het kerkgebouw, 1830; 
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183. 

185. 

186. 

187. 

189. 

. . INVENTARIS 

177. Aan Martijntje van der Ende, weduwe van Leendert Leendertsz 
Hollander, 400 gulden ten behoeve van de verbouwing van de 
pastorie, met afschriften, 1840; 

178. Aan Steven van Es, 150 gulden'ten behoeve van het herstel van 
het kerkgebouw, 1846; 

179. Aan M.J. Sanders, 225 gulden, met aantekening van aflossing, 
1887; 

180. Aan Agatha Comelia Moraal, weduwe van Teunis den Hertog 
400 gulden, 1893; 

181. Aan Maria den Hertog, 700 gulden, 1894, met aantekening van 
aflossing, 1899; 

182. Aan J. van Spengen , 5000 gulden, 1956, met aantekening van 
aflossing t/m 1963. 

Akte van transport door Adriana van der Graaf aan Martijntje van der 
Ende van een obligatie van 400 gulden ten laste van de kerkvoogdij, 

1 stuk 

( j | m- ^ e , waarbij H.H. Backer, H. Mulder en J. H. Mulder gemachtigd 
w worden om namens kerkmeesters van Sluipwijk renten te ontvangen 

vanwege inschrijvingen in het Grootboek Nationale Schuld 

1 stuk 

f™*? ̂ 0
bftreffende inschrijvingen op het Grootboek Nationale Schuld 

I00I-I086. -, . . , ' 
3 stukken 

Stukken betreffende het aangaan van leningen bij de diakonie van 
respectievelijk 450 gulden, 2500 gulden en 500 gulden 
1884,1894-1896,1906. , , 

1 omslag 
Stukken betreffende het aangaan en wijzigen van geldleningen van 1400 
resp. 200 gulden van Teunis den Herto^ 
1884-1894. 

1 omslag 

Stukken betreffende de aflossing van de geldlening van 2750 gulden van 
de erven W. Koop, 
1933-1943. . 

1 omslag 

Register van opbrengsten van renten van geldleningen, opgemaakt ten 
behoeve van de couponbelasting 
1940. 

1 katern 

2.2.3.3. kerkgebouw en interieur 

190. Besluit van kerkvoogden tot het instellen van een boete van zes stuivers 
tegen spugen in de kerk, waarbij tevens aan de gemeente wordt verzocht 
om voor het uitgaan van de kerk van het middenpad gebruik te maken 
afschrift ' 
1822. . , 

1 stuk 

191. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de verkoop van oude 
kerkbijbels, de aankoop van nieuwe bijbels en het schilderen van de 
kerk, met bijlagen, 
1822-1824. , 

1 omslag 
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193. 

194. 

195. 

196. 
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192. Stukken betreffende de aankoop van nieuwe kerkstoelen, 
1827. 

3 stukken 
Stukken betreffende de verbouwing van de kerk 
1830. 

1 omslag 

Akte, waarbij een architect verklaart dat het doophek vervan-en zou 
moeten worden als men het wil gaan verplaatsen 
1839. , , 

1 stuk 
Stukken betreffende de verzekering van het kerkgebouw, pastorie en 
toebehoren tegen brand, 
1840, 1868-1959. 

1 omslag 

Stukken betreffende de overname van een orgel van president
kerkvoogd T.P. Tuijl, waarvoor betaald wordt uit het fonds tot 
instandhouding van de openbare eredienst 
1845. ' _ , 

2 stukken 

197. stukken betreffende het verrichten van onderhoudswerk aan het 
kerkgebouw, de pastorie en het interieur 
1852-1956. 

1 omslag 

198. Akte van overeenkomst met Arnoldus Vis inzake de huur van een 
turfschuur als noodkerk 
1860. , , 

1 stuk 

199. Stukken betreffende de sloop van het oude kerkgebouw en de bouw van 
een nieuw kerkgebouw 
1861-1864. 

1 omslag 

Brief van de gemeente Sluipwijk, waarin wordt verzocht de noodkerk te 
mogen gebruiken ten dienste van het lager onderwijs gedurende de 
verbouwing van het schoollokaal 
1862. , , 

1 stuk 

Correspondentie met de gemeente Reeuwijk inzake het luiden van de 
klok bij brand en begrafenissen, bij luchtalarm en gebeurtenissen rond 
het Koninklijk huis, 
1878-1938. 

1 omslag 
202. Stukken betreffende de bouw van de kerktoren 

1886-1887. 
1 omslag 

203. Verzoekschrift van de Rijkscommissie voor graadmeting en 
waterpassing om toestemming voor het plaatsen van merktekens op de 
toren van de kerk om waarnemingen te verrichten 
1913. 

1 stuk 

200. 

201. 

204. 

205. 

Stukken betreffende het gebruik van het kerkgebouw of delen daarvan 
door verenigingen en stichtinsen, 
1914-1940. 

1 omslag 
Stukken betreffende het maken van een nieuwe ^alerii 
1926. ö J ' „ , , 

2 stukken 
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206. Stukken betreffende het onderhoud van het orsel 
1931-1954. ë ' 

1 omslag 
Stukken betreffende de verbouwing van de consistoriekamer en het 
verlagen van de fundering van de oosteevel 
1932-1934,1943. , 
NB.zieookinv.nr.305. lomslag 

Stukken betreffende het medegebruik van het kerkgebouw donr de 
Gereformeerde Kerk van Reeuwiik 
1940. 

1 omslag 

Stukken betreffende de vervanging van de door de Duitsers «vorderde 
en omgesmolten kerkklok en de ontvangst van schadevergoeding van het 
* ™ financiën v o o r ^ door de vordering geleden schade, 

1 omslag 

Brief aan de meisjesvereniging "Dorcas", waarin bedankt wordt voor het 
schoonmaken van de kerkgebouwen en het maken van gordijnen 
doorslag, J 

1948. 
1 stuk 

Stukken betreffende het toestaan van gebruik van het or^el door 
beoefenaars van het orgelspel 
1948-1951. 

1 omslag 

Intekenlijsten voor het geven van bijdragen ten behoeve van de 
vernieuwing van de kerkramen 
(1950). 

1 omslag 

2.2.3.4. pastorie 

Bekendmaking van schout en kerkmeesters, waarin beloofd wordt 
dat de predikantswoning eeuwig zal worden onderhouden 
1629; afschrift ca. 1940. ' , „ , 

1 stuk 
214. Stukken betreffende het verbouwen van de pastorie 

1838-1841. 
1 omslag 

Stukken betreffende de sloop van de oude pastorie en de bouw van een 
nieuwe pastorie, 
1882-1884. 

1 omslag 

211. 

212. 

213. 

215 

216. 

217. 

218. 

Akte van overeenkomst met Magdalena van der Heijden inzake de huur 
van een gedeelte van een huis ten behoeve van de predikant, voor de 
periode van de bouw van een nieuwe pastorie 
1884. 

1 stuk 

Stukken betreffende het aanbrengen van een regenwaterput met 
toebehoren aan de pastorie 
1913. 

1 omslag 

1927^1941 V °° r h 6 t ° n d e r h ° u d V a n d e p a s t o r i e e n d e Pastorietuin, 
2 stukken 
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219. 

220. 

2.2.3.5. overige gebouwen 

Intekenlijsten voor het geven van bijdragen ten behoeve van de stichting 
van een gebouw voor Christelijke belangen te Sluipwijk, 

1 omslag 

Rekening van inkomsten en uitgaven van het Fonds voor Kerkelijke 
Belangen over de periode 1936-1937 
1938-1938. , , 

1 stuk 

2.2.3.6 begraafplaats 

221 -223. Leggers van graven en grafeigenaars, 
I 7 5 3 " 1 8 3 6 - 1 katern, 1 band en 1 deel 

22L e,75-3"1-?3' m S t a fSChr i f t V a n d e k e u r °P h e t b e ^ v e n binnen 
Sluipwijk van 1691; j k a t e m 

j | 222. 1781 -1822. NB. overlapt deels met inv.nr. 221- 1 hariH 
w 223. 1828-1836. ' J , 

1 deel 
Register, houdende aantekening van begraven kinderen, met afschrift van 
de keur op het begraven in het ambacht van Sluipwijk van 1691, 

1 katern 

225. Register van ontvangsten wegens het begraven 
1802-1828. , J , 

1 deel 
2 2 6- Verordeningen op het begraven 

z.d.,1804. 
l stukken 

Staten , houdende opgave van namen van begravenen, datum en plaats 
van begraven en ontvangen bedraden 
1823,1827,1828. , t „ 

i stukken 
Stukken betreffende het gebruik door de gemeente Reeuwijk van de 
Algemene Begraafplaats bij de kerk, het aangaan, verlengen en 
beëindigen van een erfpachtsovereenkomst voor de betreffende grond en 
het daarop gevestigde lijkenhuisje 
1828-1952. , 

1 omslag 

Tekening, waarop de maten van een ruimte, vermoedelijk in de kerk zijn 
weergegeven, waar zich graven bevinden ' 
( 1 8 4 0>' ' 1 stuk 

Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan de gemeente 
Sluipwijk tot het herstellen van de ommuring van de begraafplaats en het 
overnemen van een gebouwtje van W. Hofman 
1863- ' t • , « 

2 stukken 

227. 

228. 

229. 

231. 

2.2.3.7. hoofdelijke omslag 

Stukken betreffende het vaststellen van een verordening op de heffm* en 
invordering van de hoofdelijke omsla" ë 

2 stukken 
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232. 

— INVENTARIS 

232. 
? S ? ? o ™ t r e f f e n d e d e m v o r d e r i n g van de hoofdelijke omslag, 
I o/O-1 o /o 2 stukken 

233. Stukken betreffende het voeren van processen tegen nala ten in de 
betaling van de hoofdelijke omsla s 
Stukken betreffende het voeren van processen tegen nala ten in de 
betaling van de hoofdelijke omsla s 
1881-1884. 

1 omslag 
234. Brieven van aangeslagenen in de hoofdelijke omslag, waarin bezwaar 

wordt gemaakt tegen de heffing van c.q. de hoogte van de hoofdelijke 

1880-1957. 
1 omslag 

235-237. Kohieren van de hoofdelijke omslag en vrijwillige bijdragen, 
1874-1952. '-, , . 

Jpakken 

235. 1874-1886,1891-1900 
236. 1904-1933. 
237. 1934-1952. e 
2.2.3.8. zitplaatsgelden 

238. Exploit van de gerechtsbode van Sluipwijk aan de kerkmeesters van 
Sluipwijk, inzake de aanspraak die Willem Butter, vrijheer van 
Wiltenburg maakt op de zitplaats van de Heerlijkheid van Sluipwijk 
afschrift, met bijlage, J ' 

1 lias 
239. 

fstf-TSf1118611 Ü1Zake ̂  ° p Z e s g i n g e n b e t a l i n § v a n plaatsen, 
1 omslag 

240. Staten van verhuurde zitplaatsen 
1841-1952. , , 

1 pak 
241. Bekendmaking van kerkvoogden inzake de ruiling van zitplaatsen tussen 

de gemeentebestuurders van Sluipwijk en notabelen 
1844. 

1 stuk % 

Bekendmaking van kerkvoogden inzake de ruiling van zitplaatsen tussen 
de gemeentebestuurders van Sluipwijk en notabelen 
1844. 

1 stuk % 
242. Processen-verbaal van verkoop van zitplaatsen 

1881-1945. , 
1 omslag 

243. Verordening op het verkopen, verhuren, overboeken en gebruiken van 
zitplaatsen, 
1901. , , 

1 stuk 
244. Plattegrond van de kerk, waarop de nummers van zitplaatsen zijn 

aangegeven, 
z.d.(cal920). , 4 . 

' 1 stuk 

245. Correspondentie met J. v.d. Kley en G. van Wensveen inzake de verhuur 
van zitplaatsen, 
1942-1956. , . . , 

.3 stukken 
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2.2.3.9. archief 

246- Stukken betreffende het archief, 
1812, 1879, 1885, 1919-1920, z'.d. (1960). j o m s l a g 

247. Plaatsingslijsten van het archief, 
1842,1897,1943. , , 

1 omslag 
248. Brief aan O. Teekens, waarin wordt verzocht bescheiden van het 

'orgelfonds' bij het archief van de kerk te voeden 
1944. ° ' , . . 

1 stuk 

249. 

252. 

2.2.3.10. overige bezittingen 

Stukken betreffende de openbare verkoop van een partij iepenhout, 

2 stukken 

( ^ 2:>0. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan Klaas 
^ -W Hoogenboezem, Gerardus Guldemond en A. van Ree tot het gebruiken 

van percelen grond nabij de kerk en het aanleggen van een 
pompgeleiding, 
1894-1895. , , 

1 omslag 
251. Stukken betreffende het dempen van de sloot tussen het schoolgebouw 

en het Kerkpad door de gemeente Reeuwijk 
1894-1903. . , 

1 omslag 
Stukken betreffende het protesteren tegen het opnemen van het Kerkpad 
of de Kerkstraat op de legger van openbare wegen en voetpaden van de 
gemeente Reeuwijk, 
1895-1896. , , 

1 omslag 

2.2.4. verantwoording van het financieel beheer 

253-261. Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 
1702-1960. 6 pakken, 3 omslagen en 1 band 

1 pak 
1 omslag 
1 pak 
1 pak 
1 pak 
1 band 
1 omslag 
1 pak 
1 pak 

253. 1702-1736; 
254. 1736-1750; 
255. 1752-1770; 
256. 1776-1793; 
257. 1794-1819; 
258. 1820-1850; 
259. 1851-1856, afschriften 
260. 1820-1874; 
261. 1879-1960, met hiaten; 
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262-281. Bijlagen bij de rekening, 
1732-1945. 

262. 1732-1796; 
263. 1801, 1802, 1805,1808-1816-
264. 1820-1823; 
265. 1824-1829; 
266. 1831-1835; 
267. 1836-1840; 
268. 1841-1845; 
269. 1846-1852; 
270. 1853-1860; 
271. 1861-1868; 
272. 1869-1876; 
273 1878-1885; 
274. 1886-1894; 
275. 1895-1900. 
276. 1902, 1904-1910; 
277. 1911-1920; 
278. 1921-1927; 
279. 1928-1933; 
280. 1934-1940; 
281. 1940-1945. 

INVENTARIS 

2 omslagen en 18 pakken 

omslag 
omslag 

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

282-285. 

286. 

287-290. 

291. 

Grootboeken van inkomsten en uitgaven 
1752-1919. 3 pakken en 1 deel 

282. Inkomsten en uitgaven, 1752, 1759, 1783 1784-1787 
1790/1791, 1794/1795, 1798-1801, 1808-W ' 1 nak 

283. Uitgaven, 1848-1850; j[ £ , 
284. Inkomsten en uitgaven, 1895-1900. [ pa^ 
285. Inkomsten en uitgaven, 1904-1906, 1908, 1911 -1919. 1 p a k 

Lijst van diverse ontvangsten 
1820-1836. 
NB. bevat tevens aantekeningen over periode voor 1820. 

1 stuk 

Begrotingen van inkomsten en uitgaven, deels met memories van 
toelichting, 

1821-1952. 2 omslagen, 2 banden en 1 pak 

287. 1821-1842. , , . 
288. 1843-1873; ^ 
289. 1881-1886, 1888-1900, 1903-1904, 1906 1908 

1911-1919,1921,1924; , D a k 

290. 1934-1952; P , 
1 omslag 

Staten, houdende opgave van inkomsten- en uitgavenposten 
voorkomende in de begroting, bedoeld ter inzending aan het'Provinciaal 
College van Toezicht, 
1825-1868 , , 

1 pak 

292. Stukken betreffende de invoering van het derde collectezakje 
1840-1841. 

stukken 
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2 9 3 • Staten van inkomsten en uiteaven 
1840-1850 

1 omslag 

294. staten van gecollecteerde gelden in het derde collectezakje ten behoeve 
van het fonds tot instandhouding van de openbare godsdienst in 
Sluipwijk, 
1841-1847. 

1 omslag 
295-296. Registers houdende opgave van de opbrenest van collecten voor 

kerkvoogdij, diaconie en het fonds voor kerkelijke belanden 
1895-1959. s ' - , . 

2 pakken 

295. 1895-1930. 
296. 1931-1959. 

297-299. Kasboeken van inkomsten en uitgaven 
1934-1951. 

3 delen 
( m 297. 1934 januari 1 - 1937 juni 30; 

W 298. 1937 juli 1-1940 december 31; 
299. 1941-1951 augustus; 

300. Lijst van personen, die de controle-commissie vormen, voor het nazien 
van de rekening, 
1940-1979. . ,_, 

1 stuk 
301. Kasboek van inkomsten van kerkvoogdij, diaconie en van de 

schaalcollecte, 
1944-1947. , , , 

1 deel 



• 

• INVENTARIS 

C. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

Archief van het Kiescollege, 1881-1899 

302-303. Notulen van de vergaderingen van het kiescollege 
1881-1890. ö ' , , . . . , 

1 katern en 1 deel 
303. 1881-1890; . , . 
304. 1890-1899. , ? , 

1 deel 

™ I a " d e C o m m i s s i e Nieuwbouw, vanaf 1944 het Herstelfonds, 

304. 

305. 

1933-1962 

Register, houdende notulen van de vergaderingen van de Commissie 
Nieuwbouw der consistorie, met ingeplakte krantenartikelen betreffende 
de inbeslagname van klokken 
1933-1943. 
NB. zie ook inv.nr. 207. ' 

Register houdende notulen van de vergaderingen van het Herstelfonds 

r94Tl9O6P0genOmen ^ finanClëIC V e r a n t w o o r d i n § v a n de penningmeester, 
1 deel 

306. Bijlagen bij de rekeningen van het Herstelfonds 
1944-1956,1961-1962. { 

NB. Zie voor de rekeningen inv.nr. 306. ° m S 3 ° 

Bekendmaking inzake de Grote Driedaagse Bazar ten bate van het 
Herstelfonds, 
1955. , , 

1 stuk 
308. Memorie inzake de geschiedenis van het Herstelfonds 

z.d. (1955). 
v ' 1 stuk 

Programma voor de uitvoering van het Reeuwijks Christelijk Gemend 
Koor, met een verloting ten bate van de inwendige reparatie van de kerk, 

1 stuk 

Archief van het Fonds tot instandhouding v a n de openbare 
Godsdienst, 1817-1860 

Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Fonds tot instandhouding 
van de openbare Godsdienst te Sluipwiik ° 
1817-1831. , 

1 omslag 

311. Register, houdende afschriften van rekeningen van inkomsten en 
uitgaven van het Fonds tot instandhouding van de openbare Godsdienst 
te Sluipwyk, 
1817-1860. . . , 

1 deel 
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312. 

Fonds van Weldadigheid, 1892 

Rekening van inkomsten en uitgaven van het Fonds van Weldadigheid 
gemeente Reeuwijk, «*suciu, 
1892. 

1 katem 

w ï l M ? " ^ a f d e , i D g S I U i P W p V a ° d C G e r e f o r r a e e r d e Bond, 

313. Notulen, 
1934, 1938, 1946-1947. 

1 deel 

m t - l l s T dC M a n n e n v e r e n i S i n g "Onderzoekt de Schriften", 

314. Notulen, 
1947-1951. 
NB. dit was een voortzetting van de Gereformeerde Bond zie inv nr 314 Men 
wüde echter met als Mannenvereniging van de Gereformeerde BondvoolZan 
maar als Mannenvereniging op Gereformeerde grondslag 

Archief van de Meisjesvereniging "Dorcas", 1933-1945 

315. Notulen, 

1 9 3 3- ( 1 9 4 5>-

316. Brief van de Nederlands Hervormde Jongerenvereniging op 
Gereformeerde grondslag 'Bid en Werk' te Sluipwijk waarin uitleg wordt 
gegeven over een leerstellige kwestie 
z.d. (1940). , , 

1 stuk 
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INVENTARIS 

G E B T S N W A A R V A N H E T V E R B A N D M E T mT ^ « ^ NIET IS 

317. 

318. 

319. 

MeS^nT^T VafleUn ***"*** 6n J 0 h a ™ a " » der e t̂srzij un wcht Geertmijd van der Meuiien « 
1712; uittreksel 1726. . , 

1 stuk 

1731. 
1 stuk 

Akte van boedelscheiding, betreffende de nalatenschap van Cornelis 
Heerenbras, m casu een rentebrief van 600 <nilden 
1692; afschrift 1729 

1 stuk 

t 
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SUPPLEMENT-INVENTARIS 

A. ARCfflEF VAN DE KERKENRAAD 

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

320. Notulen van de kerkenraadsvergaderingen, 
1881-1993. 

ldeel 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

2.1. Organisatie 

2.1.1 Kerkorde en reglementen 

321. Ontwerp-kerkorde voor de Nederlandse Hervormde Kerk, 
1947. 

1 stuk 

2.1.2 ambtsdragers 

322. Proces-verbaal van de stemming bij de verkiezing van een lid van de 
kerkenraad, 
1960. 

1 stuk 

323. Kiezerslijsten, 
1954-1978. 

1 band 

2.1.3 toezicht door de classis 

324. Reglement voor de classicale ring Gouda, 
[zj.]. 

1 omslag 
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2.2 Taken van de kerkenraad 

2.2.3 pastoraal werk 

325. "Kerkbode", periodiek van de Hervormde gemeenten Reeuwijk en 
Sluipwijk, 
1965-1969. 

1 pak 

2.2.4 diaconale zaken 

2.2.4.2 financiën en bezittingen 

2.2.4.2.1. financiën 

326. Begrotingen van de diaconie, 
1960-1999, met hiaten. 

1 omslag 

327. Stukken betreffende de controle van de begrotingen van de diaconie door 
de diaconale kamer van het Provinciaal College van Toezicht, 
1973-1999, met hiaten. 

1 omslag 

328-330. Rekeningen van de diaconie, 
1957-1991, met hiaten. 

2 pakken en 
1 omslag 

328. 1957-1972, met hiaten; 
329. 1973-1984; 
330. 1985-1991. 

331 -332. Stukken betreffende de controle van de rekeningen van de diaconie door 
de diaconale kamer van het Provinciaal College van Toezicht, 
1960-1989, met hiaten. 

2 omslagen 

333. Tabellarisch kasboek van de diaconie, 
1956-1974. 

1 deel 
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334. Controlerapporten van de administratie van de diaconie, 
1973-1997, met hiaten. 

1 omslag 

335. Jaarverslagen van de diaconale kamer van het Provinciaal College van 
Toezicht, 
1974-1978 en 1982-1983. 

1 omslag 

336. Stukken betreffende de afwikkeling van het legaat aan de diaconie door 
mw. N.A. van Schenderen, 
1981. 

1 omslag 

337. Liquidatierekening van de Protestantse Interkerkelijke Stichting voor 
Gezinsverzorging, 
1974. 

1 stuk. 

2.2.4.2.2 bezittingen 

338. Huurcontract van een kluis bij de ABN te Gouda, 
1970. 

1 stuk 

2.2.4.3. uitvoering van de diaconale zorg 

339. Rekening van inkomsten en uitgaven van een reis t.b.v. diaconaal 
werk naar Roemenie, 
1993. 

1 stuk 

340. Stukken betreffende de participatie in de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening, 
1973-1975. 

1 omslag 
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A. ARCfflEF VAN DE KERKVOOGDIJ 

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

1.1. notulen 

341. Notulen van vergaderingen van de kerkvoogdij, 
1967. 

1 omslag 

1.2. correspondentie 

342. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 
1929-1962. 

1 omslag 

1.3. overige stukken van algemene aard 

343. Akte van overeenkomst met de Stichting Mechanische Registratie en 
Administratie t.b.v. de Nederlandse Hervormde kerk te Delft, 
1987. 

1 stuk 

344. Registers, houdende aantekeningen van (vermoedelijk) ds. Enkelaar 
over te houden preken, inkomsten en uitgaven van kerkbladen en kosten van 
nieuwbouw van kerkelijke gebouwen, 
1947-1975. 

2 delen 

2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

2.1. organisatie 

345. Processen-verbaal van de verkiezingen van notabelen, 
1974-1980. 

1 omslag 
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346. Reglementen voor het beheer van de Nederlandse Hervormde 
gemeente van Sluipwijk, voor kerkelijke goederen en fondsen en 
benoemingen van ouderlingen, diakenen en predikanten, 
1878-1969. 

8 stukken, 1 omslag 

2.2. taken van de kerkvoogdij 

2.2.1. honorering van de predikant 

347. Akten, waarbij kerkenraad en kerkvoogdij verklaren welke inkomsten en 
rechten verbonden zijn aan de predikantsplaats, 
1947 en 1952. 

2 stukken 

347a. Een inleiding voor de verbetering van predikantstraktementen en pensioenen, 
1919. 

1 omslag 

2.2.3. beheer van bezittingen 

2.2.3.1. algemeen 

348. Stukken betreffende de opname en wijziging van de kadastrale inschrijving 
van bezittingen, 
1974-1975. 

1 omslag 

349. Rekening van inkomsten en uitgaven van het weiden van schapen, 
1976. 

1 stuk 

2.2.3.2. kapitaal 

350. Rentecoupons, 
1970-1971. 

1 omslag 

351. Akten van obligatie ten laste van de Nederlands Hervormde gemeente, 
1970-1971. 

1 omslag 



HERVORMDE GEMEENTE SLUIPWUK 

352. Stukken betreffende de aflossing van obligaties ten laste van de Nederlandse 
Hervormde gemeente, 
1972. 

1 omslag 

353. Brieven, waarin dank wordt betuigd voor het kwijtschelden van 
verplichtingen door houders van obligaties, 
1972. 

1 omslag 

2.233. kerkgebouw en interieur 

354. Foto van het kerkgebouw, 
[ca. 1960]. 

1 stuk 

355. Stukken betreffende de reparatie van het orgel, 
1973. 1 omslag 

356. Offerte van de firma Jobse te Middelburg betreffende het onderhoud van het 
leiwerk op het dak van de kerktoren, 
1977. 

1 stuk 

2.2.3.4. pastorie 

357. Stukken betreffende de verlening van bouwvergunning voor de nieuwe 
pastorie, 
1969. 

1 omslag 

358. Stukken betreffende de uitvoering van de nieuwbouw van de pastorie, 
1969-1971. 

1 omslag 

359. Nota's en kwitanties betreffende de bouw van de nieuwe pastorie, 
1969-1973. 

1 omslag 

360. Stukken inzake de aansluiting van de pastorie op aardgas, 
1974-1975. 

1 omslag 
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361. Brief van de gemeente Reeuwijk betreffende de aanleg van riolering voor de 
pastorie, 
1976. 

1 omslag 

2.2.3.8. zitplaatsgelden 

362. Plattegrond van het kerkgebouw met aanduiding van de zitplaatsen, 
[ca. 1950]. 

1 stuk 

2.23.9. overige bezittingen 

363. Correspondentie met de gemeente Reeuwijk betreffende het slopen van een 
schuur nabij het kerkgebouw, 
1974. 

1 omslag 

364. Akte van overeenkomst met J. Guldemont inzake het parkeren van een 
vrachtwagen nabij de kerk en pastorie, 
1977. 

1 stuk 

365. Bezwaarschrift aan het bestuur van de polder Reeuwijk tegen de 
voorgenomen demping van een sloot nabij de kerk en pastorie, afschrift, 
1977. 

1 stuk 

2.2.4. verantwoording van het financieel beheer 

366. Begrotingen van de kerkvoogdij, 
1954-1995, met hiaten. 

1 omslag 

367. Rekeningen van de kerkvoogdij, 
1958-1995, met hiaten. 

1 omslag 

368. Bijlagen bij de rekeningen van de kerkvoogdij, 
1970-1976. 

1 omslag 
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369. Staten, houdende een overzicht van de opbrengsten van de verplichte en 
vrijwillige bijdragen, 
1959-1972, met hiaten. 

2 delen, 1 omslag 

3 70-3 71. Tabellarische kasboeken van de kerkvoogdij, 
1951-1970. 

370. 1951-1956; 
371. 1957-1970. 

C. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

Archief van de meisjesvereniging Dorcas 

372-379. Notulen van de bijeenkomsten, 
1921-1980, met hiaten. 

2 delen 

8 delen 

372. 1921-1927 
373. 1928-1933 
374. 1951-1953 
375. 1953-1958 

376. 1958-1964 
377. 1964-1971 
378. 1972-1979 
379. 1979-1980 

380. 

381. 

Jaarverslagen van de Bondsdagen der Nederlands Hervormde meisjes
verenigingen op gereformeerde grondslag, 
1931, 1932 en 1936. 

1 omslag 

Kasboek, 
1953-1966. 

ldeel 

382. Contributieboek, 
1978-1994. 

ldeel 
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383-385. Kasboeken van inkomsten en uitgaven van de bibliotheek, 
1931-1951. 

3 delen 

383. 1931-1938; 
384. 1938-1944; 
385. 1944-1951. 

386. Spaarbankboekje bij de Boerenleenbank Reeuwijk, 
1947. 

1 stuk 

387. "De kandelaar", tijdschrift van de Bond van Nederlands Hervormde 
meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag, 
1929-1939. 

1 pak 

Archief van de Jongelingsvereniging Bid en Werk 

Stukken van algemene aard 

388-408. Notulen van de bijeenkomsten van de vereniging, 
18 98-1995. 

21 delen 

409. 

388. 1898-1903 
389. 1903-1904 
390. 1904-1905 
391.1905-1907 
392. 1907-1910 
393. 1910-1913 
394. 1913-1917 
395. 1917-1921 
396. 1921-1923 
397. 1923-1926 
398. 1926-1928 

Presentielijsten, 
1942-1947. 

399. 1928-1932 
400.1932-1935 
401.1935-1939 
402. 1939-1942 
403.1942-1946 
404. 1946-1950 
405. 1950-1956 
406. 1956-1973 
407. 1973-1989 
408. 1989-1995 

ldeel 
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

Statuten, bestuur en leden 

410. Statuten en huishoudelijk reglement, 
1921. 

1 stuk 

411. Contracten tot het aangaan van het lidmaatschap op 15-jarige leeftijd, 
1996. 

1 omslag 

412. Inventaris van het archief over de periode 1896-1921, 
1921. 

1 stuk 

Jubilea 

413. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan, 
1961. 

1 stuk 

414. Receptie-album ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, 
1971. 

ldeel 

415. Stukken betreffende de activiteiten bij de viering van het 90-jarig bestaan, 
1986. 

1 omslag 

416. Stukken betreffende de activiteiten bij de viering van het 100-jarig bestaan, 
1996. 

1 omslag 

Financiën 

417. Rekening, 
1902-1903. 

1 stuk 
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418-420. Kasboeken met begunstigerslij sten, 
1909-1980. 

418. 1909-1931 
419. 1931-1963 
420. 1964-1980 

421. Kasboek van de j eugdvereniging, 
1931-1969. 

422. Contributieboek, 
1977-1988. 

3 delen 

ldeel 

ldeel 

423-430. Kasboeken met begunstigershjsten van de bibliotheek, 
1925-1950 en z.j. 

8 delen 

Overige stukken 

431. Brochure over het bestaansrecht van de Bond van Nederlandsche 
Hervormde Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, 
[ca. 1925]. 

1 katern 

432. Briefwisseling met de kerkvoogdij betreffende het gebruik van het 
kerkorgel, 
1931. 

1 omslag 

Archief van de Knapenvereniging Jozef 

433. Reglement, afschrift, 
1932. 

434-435. Kasboeken van de bibliotheek, 
1946 en 1948-1955. 

434. 1946; 
435. 1948-1955. 

1 stuk 

2 delen 
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Archief van de Zondagsschoolvereniging Benjamin 

Organisatie 

436-437. Notulen met bijlagen, 
1973-1997. 

2 delen 

436. 1973-1993; 
437. 1993-1997. 

438. Notulen van de vergaderingen van de verenigingsraad, 
1996-1997. 

439. Dienstroosters, 
1995-1997. 

440. Stukken betreffende de financiën, 
1990-1997. 

441. Kasboek, 
1976-1997. 

442. Bijlagen bij de rekeningen, 
1993-1994. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

ldeel 

1 omslag 

443. Afschriften van brieven met betrekking tot de opheffing van de 
zondagsschoolvereniging, 
1997. 

1 omslag 
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Onderwijs 

444-447. Leerlingenregisters, 
1934-1964 en ca. 1980-1985. 

444. 1934-1941; 
445. 1942-1957; 
446. 1958-1964; 
447. circa 1980-1985. 

3 delen en 1 
kaartsysteem 

448. Activiteitenboekje, 
1993-1996. 

449. Klasseboekjes, 
1983enz.j. 

450. Werkboekjes, 
1995-1997. 

451. Cijferlijsten, 
1996-1997. 

ldeel 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

Archief van de Stichting Protestants-Christelijke Gezinsverzorging 

452. Notulen, 
1958-1970. 

ldeel 

D. STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET 
IS GEBLEKEN 

453. Notariële akte van oprichting van de Stichting Interkerkelijke Bibliotheek 
Reeuwijk, afschrift, 
1979. 

1 stuk 
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E. DOCUMENTATIE 

454. Gids voor de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk, 
circa 1985. 

1 stuk 

455. Kerkelijk Wetboek, 
1914. 

ldeel 

456. "Genade voor Genade", teksten van preken, 
1936-1986. 

1 pak 

457. "600 Bijbelse vragen en antwoorden", de korte catechismus met bijbehorende 
werkboekjes en kleine kerkegids, 

5 katernen 

458. Casettebandje met preek van ds. Bogerd, 
1999. 

1 band 

459. "150 Psalmen", 
[z.j.] 

ldeel 

460. "Tweede twaalftal leerredenen" door A.P. du Cloux, 
[z.j.]. 

ldeel 

461 -462. "Sions Roem en Sterkte: verklaring van de zevenendertig artikelen 
van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis", 
[circa 1920]. 

2 delen 

463. Schoolplaat "De Goede Herder", 
1 stuk 

464. Cliché van de Nederlands Hervormde Kerk. Stempel van de Pastorie, 
's-Gravenbroekseweg 85 Reeuwijk en van de Ned. Herv. Zondagschool 
Benjamin Sluipwijk. 
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DOCUMENTATIE 

465. Stukken van de Algemene Synode met betrekking tot (voorlopig) 
aangenomen Reglementswijzigingen, 
1920-1922,1924. 

1 omslag 

466. Stukken met betrekking tot de financiële verantwoording van de algemene 
synode van de Nederlands Hervormde kerk, 
1921,1922,1924. 

1 omslag 

Hervormde Gemeente Sluipwijk 

Aanvulling opgemaakt 3 juni 2010 van de ontvangen stukken van de 
kerkvoogdij: 

467. Notulen van de kerkvoogdij (algemeen bestuur), 
1955-1975. 

1 omslag, 1 deel 

468. Notulen van de kerkvoogdij (algemeen bestuur), 
1976-1996. 

1 omslag, 1 deel 

469. Kopie van de notulen van de kerkvoogdij van 21 februari 1996, 
1996. 

1 omslag 

470. Notulen diakonale vergaderingen; 
Notulen maatschappelijk werk; 
Notulen commissie vergaderingen Reeuwijk Sluipwijk, 
1974-1979. 

1 omslag, cahier 

471. Notulen van het restauratiefonds/herstelfonds, 
1961 -1989. 

1 deel 
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472. Verslagen en overige documenten behorende bij de open monumentendag; 
1994. 

1 omslag 

473. Register van aftredingen van de leden van de kerkvoogdij vanaf 1877, 
(1877)-1998. 

ldeel 

474. Lijst van stemgerechtigde lidmaten voor de verkiezing van notabelen met 
de daarbij behorende processen verbaal en tellijsten, 
1990, 1992, 1995. 

1 omslag 

475. Overzichtskaart en plan van wijziging kerkelijke grenzen tussen de Herv. 
Gemeente Zwammerdam - Sluipwijk en Zwammerdam - Reeuwijk, 
1959. 

1 omslag 

476. Stukken betreffende de nalatenschap van mevr. L.M.Verweij, 
1979-1981. 

1 omslag. 

477. Bouwtekening van het ontwerp tot een verbouwing van de 
consistoriekamer, 
1932. 

1 omslag 

478. Bouwtekening van de renovatie van de trap in de kerk, 
WJ 

1 omslag 

479. Bouwtekening, schetsontwerp van een pastorie, 
[z.j.] 

1 omslag 

480. Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een pastorie te Sluipwijk, 
met tekeningen, 
1969. 

1 omslag 
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481. Overzicht van de kosten en begroting van de verbouwing van de badkamer 
van de pastorie, 
[Z.J.] 

1 stuk, 1 omslag 

482. Stukken betreffende het schilderwerk Hervormde pastorie, 
1996-1997. 

1 omslag 

483. Stukken betreffende herstel vochtwerk Hervormde pastorie, 
1998 - 1999. 

1 omslag 

484. Bouwvergunning met tekening voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 
bergruimte, 
1980. 

1 omslag 

485. Bouwvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een schuur op het 
perceel 's - Gravenbroekseweg 85 te Reeuwijk, 
1990. 

1 omslag 

486. Stukken betreffende de nieuw te bouwen aanbouw aan de kerk met 
tekeningen, 
1990-1992. 

1 omslag 

487. Stukken betreffende de verbouw van de keuken van de Hervormde Kerk 
met bouwtekeningen, 
1993-2005. 

1 omslag 

488. Offerte en rekening voor heiwerk en het maken van een stoep van de kerk, 
1998. 

1 omslag 

489. Offerte voor de ophanging van de luidklok, 
1998. 

1 stuk, 1 omslag 
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490. Akten van obligatie ten laste van de Nederlands Hervormde Gemeente, 
1989 - 1994. (zie inventarisnummer 351) 

1 omslag 

491. Stukken met betrekking tot subsidie restauratie van de Zuidgevel en 
reparatie van de kerkhofmuur, 
1995-1999. 

1 omslag 

492. Stukken van de vergadering van de monumentencommissie met 
betrekking tot de aanvraag restauratiesubsidie van het kerkgebouw 
inclusief de offerte met bijlagen, 
2000-2001. 

1 omslag 

493. Afschrift van de akte van verkoop en koop tussen de heer A. Visbeen en 
de Hervormde Gemeente van het woon-winkelhuis 's - Gravenbroekseweg 
81 te Reeuwijk alsmede een afschrift van het bewijs van eigendom van de 
heer Visbeen van de 's Gravenbroekseweg 81 van 1965, 
1965 -1968. 

1 omslag 

494. Afschrift van de aankoop van het woon- en winkelhuis met erf aan de 's-
Gravenbroekseweg 79 te Reeuwijk, 
1968. 

1 omslag 

495. Afschrift van een bewijs van eigendom van een perceel grond aan de 
Kerkstraat teReeuwijk die door de Hervormde Gemeente van Sluipwijk is 
aangekocht, 
1972. 

1 omslag 

496. Afschrift van de akte betreffende het afstand doen van het recht van opstal 
met diverse bijlagen, 
1988. 

1 omslag 

497. Bewijs van eigendom (notariële akte) van een gekocht huis met schuur, 
tuin en water te Reeuwijk aan de 's-Gravenbroekseweg 85a, 
1979. 

1 omslag 
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498. Stukken met betrekking tot wijziging van gegevens van omschreven 
percelen bij de dienst van het kadaster en de openbare register, 
1985-1990. 

1 omslag 

499. Brand- en stormschadeverzekeringspolis voor de pastorie, 's -
Gravenbroekseweg 85 en een schuur, 
1942-1960. 

1 omslag 

500. Stukken betreffende brand/storm en opstalverzekeringen, 
1974-1995. 

1 omslag 

501. Bruikleenovereenkomst met de St. Oudheidkamer Reeuwijk over 
kunstvoorwerpen. 
1991. 

1 omslag, 1 stuk 

502. Gebruiksvergunning voor de Nederlands Hervormde Kerk op basis van de 
Brandbeveilingsverordening 1997, 
2004. 

1 omslag 

503. Stukken betreffende het baggerproject van de watergang 's -
Gravenbroekseweg, 
2000-2001. 

1 omslag 

504. Stukken betreffende de Activiteitencommissie Orgel Sluipwijk (ACOS), 
1999-2002. 

1 omslag 

505. Stukken betreffende het onderhouden en bespelen van het orgel met een 
rooster voor organisten over 2001 en 2002, 
2001-2002. 

1 omslag 

506. Kopie van een brief van de SMRA over de slechte bereikbaarheid van de 
SMRA, 
1996. 

1 omslag, 1 stuk 
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507. Kopie van een brief van Bavelaar, Warneke & Treffers Assurantiën, 
betreffende de voortzetting van het assurantiekantoor Treffers, 
1997. 

1 omslag, 1 stuk 

508. Statuten en huishoudelijk reglement van de "Turfzolder", 
[z.j.] 

1 omslag, twee stukken 

509. Kopie van de brief van het bestuur van het bestuur van de Turfzolder 
waarbij dank wordt uitgesproken voor financiële steunverlening en wordt 
toegezegd tot terugbetaling, 
[z.j.] 

1 omslag, 1 stuk 

510. Schuldbekentenis van het Natuuraktiviteitencentrum "De Watersnip'Van 
f. 10.000,=, wegens ter leen ontvangen gelden van de kerkvoogdij met 
bijlagen, 
1991. 

1 omslag 

511. Kopie van een overeenkomst met ds. J. Bogerts voor pastorale bijstand in 
Reeuwijk-dorp, 
1996. 

1 omslag, 1 stuk 

512. Financieel overzicht van het vermogen van de kerkvoogdij over 1991 en 
1992, 
1991 - 1992. 

1 omslag, 2 stukken 

513. Financieel overzicht van het vermogen van de kerkvoogdij over 1994, 
1995. 

1 omslag 

514. Overzicht van ontvangen collecten, 
1968-2005. 

ldeel 

515. Kopie van het rapport betreffende de controle van de administratie van de 
kerkvoogdij aan de provinciale Kerkvoogdijcommissie over het boekjaar 
1999, 
2000. 

1 omslag 
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516. 

517. 

Concept- en (ongetekende) begrotingen van de kerkvoogdij, met hiaten, 
1977-1987. 

1 omslag 

Rekeningen van de kerkvoogdij, (ongetekend) 
1984-1986. 

518. 

1 omslag 

Overzichten van banktegoeden van de kerkvoogdij, 
1984-1986. 

1 omslag 

519. 

520 - 522. 

Stukken betreffende de aktie kerkbalans, met hiaten, 
1983-1988. 

1 omslag 

Tabellarische kasboeken van de kerkvoogdij, 
520. 1992-1994, 
521. 1995-1998, 
522. 1998-1999. 

3 delen 

523-531. Financiële bescheiden van de kerkvoogdij (kunnen na ontvangst van de 
definitieve rekeningen en begrotingen worden vernietigd), 
523. 1998; 
524. 1999 
525. 2000 
526. 2001 
527. 2002 
528. 2003 
529. 2004 
530. 2005 
531. 2006. 

Aanvulling opgemaakt september 2012 van de ontvangen stukken van de 
kerkvoogdij: 

532. Kasboek van de meisjesvereniging "Dorcas" en de 
jongelingsvereniging "Bid en Werk", 
1967 - 1994, zie inv.nr. 381 en 421. 

ldeel 
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533. Kasboek met vermelding van de hoofdelijke omslag, vrijwillige 
bijdragen en regten, 
1956, 1960. 

2 stukken 

534. Krantenartikel over de begraafplaats bij de Hervormde Gemeente, 
1970-1971. 

1 stuk 

535. Stukken betreffende de nalatenschap van mevr. S. Verweij, 
1979. 

1 omslag 

536. Stukken betreffende de hoofdelijke bijdrage, 
1968, 1976. 

1 omslag 

537. Brief van de heer G. Verweij, waarin hij zijn benoeming tot notabel 
aanneemt, 
1970. 

1 omslag 

538. Processenverbaal, tellijsten en lijsten van stemgerechtigde lidmaten 
voor de verkiezingen van leden van het algemeen bestuur, 
1940 - 1972, met hiaten (zie ook inventarisnummer 322). 

1 omslag 

539. Afschrift van brieven aan de Generale Financiële Raad van de 
Nederlands Hervormde kerk betreffende subsidie ten behoeve van de 
restauratie van de toren, 
1978, 1979, 1983. 

1 omslag 

540. Afschrift van een brief aan de Stichting Hervormd Streekcentrum Sluipwijk 
over het dempen van een sloot, 
1977. 

1 omslag 

541. Stukken betreffende eigendomsrecht van een stukje grond hetgeen in 
gebruik is van de heer P. Goosen, 
1966-1969. 

1 omslag 
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542. Brief van de heer AJ. van Vliet waarin hij meedeelt dat hij zijn 
benoeming tot notabel aanvaard, 
1965. 

1 omslag 

543. Brief van notaris van Es inzake een legaat van mevr. S. Uittenbogaard-
Verweij, 
1971. " 

1 omslag 

544. Stukken betreffende de financiering van de nieuwbouw van de pastorie 
1940. 

1 omslag 

545. Ligger van inkomsten en rechten, verbonden aan een predikantsplaats, 
1952. 

1 omslag 

546. Stukken betreffende betaling van bijdragen ten behoeve van de kas 
voor predikantstraktementen, 
1963-1964, 1970. 

1 omslag 

547. Ontslagverzoek van de heer Bremmer als organist, 
1964. 

1 omslag 
548. Stukken betreffende een gascontract, 

1968. 
1 omslag 

549. Correspondentie met de kerkenraad betreffende de terugloop van het 
aantal lidmaten en doopleden en de financiële gevolgen daarvan, 
1965. 

1 omslag 

550. Stukken betreffende het ontwerp-bestemmingsplan Centraal 
Plassengebied, 
1966-1968. 

1 omslag 



HERVORMDE GEMEENTE SLUIPWIJK 24 

551. Afschrift van een brief aan het Hervormd Streekcentrum om rente in 
rekening te brengen, 
[Z.J.] 

1 omslag 

552. Ingekomen stukken van de kerkvoogdij, 
1966. 

1 omslag 
553. Kapvergunning, 

1967. 
1 omslag 

554. Stukken betreffende houtwormbestrijding van het kerkgebouw, 
1963. 

1 omslag 

555. Brief van de heer A. H. van Eijk waarin hij meedeelt dat hij zijn 
benoeming tot notabel niet aanvaardt, 
1958. 

1 omslag 

556. Brief van de heer T. Burger, waarin hij meedeelt dat hij zijn 
benoeming als lid van het Algemeen Bestuur aanvaardt. 
1953. 

1 omslag 

557. (Kopieën) van rekeningen van de diakonie, 
1996-1999. 

1 omslag 

558. Adressenlijst van instellingen die van de diakonie een bijdrage 
ontvangen, 
[Z.J.] 

1 stuk 

559-562. Tabellarisch kasboek van de diakonie, 
559. 1975-1988; 
560. 1988-1991; 
561. 1992-1995; 
562. 1995-1998. 

4 delen 

563. Notulen van de diakonie, 
1987-1997. 

1 omslag 
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564. Ingekomen stukken van de diakonie, 
1986-2000. 

565. Uitgaande stukken van de diakonie, 
1990-1997. 

566. Staten van verhuurde zitplaatsen, 
1952-1956.(70. zie ook inventarisnnummer 240) 

567. Rekening van inkomsten en uitgaven, 
1961. (N.B. zie ook inventarisnummer 261) 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN 

Archief van de Zendingscommissie 

568. Notulen van de zendingscommissie, 
1988-2006 (met hiaten) 

569. Financiële overzichten van bestellingen en contributies, 
1986-2006. 

1 omslag 

1 omslag 

1 omslag 

1 stuk 

1 omslag 

3 stukken 

Opgeslagen als:Hervormde Gemeente Sluipwijk aanvulling2010.doc 
Bewerkt en aangevuld, opgeslagen als: SUPPLEMENTsluipwijkhervormd2012e.doc 


