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Op de titelpagina een afbeelding van een afdruk in lak van
het kerkzegel van de Evangelisch-Luthersegemeente te Woerden voorstellendeJan de Bakker ( Johannes Pistorius ) omgeven door vlammen tijdens zijn terechtstelling op 25 september
1525 te 's-Gravenhage. Het randschrift luidt: "Johannes Pis¬
torius Wourdensis Protomartyr Hollandiae 1525", en daarbinnen: "Sigil. Ecoles. Wourdensis Invariatae August. Confess.".
Het zilveren stempel wordt bewaard in het gemeentemuseumvan
Woerden.
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INLEIDING.
1)
Geschiedenisvan de gemeente
Toen in 1558 de hoge heerlijkheid van Stad en Land van Woerden door Philips II aan hertog Erik van Brunswijk in pand
werd gegeven leek er voor de aanhangers van de leer der Augsburgse Confessie een betere tijd aan te breken. In 1564 werden reeds bijeenkomsten in het openbarargehouden. In de slotkapel van het kasteel ging in 1565 Cornelis Wolfaertsz. van
der Laer hen voor in de dienst. .Hetjaar daarop, 1566, drongen
een aantal burgers van Woerden er bij het stadsbestuur op aan
om de leer der Augsburgse Confessie ( de Lutherse leer ) openlijk te gaan invoeren. Het stadsbestuurverklaarde zich hiervoor en liet daarom de beelden en versieringen uit de Petruskerk halen. Het hoogaltaar liet zij staan. Hertog Erik greep
in en gelastte ailes in de oude staat terug te brengen. De
kerkdienstenwerden weer volgens de Rooms-Katholieketraditie
voortgezet,maar lieten steeds meer invloeden van het Luthé¬
ranisme naar buiten uitkomen. Toen de stad in 1572 de zijde
van de Prins van Oranje koos, werd als voorwaarde gesteld dat
de Lutherse godsdienst in Woerden de heersende moest blijven.
De beelden en versieringenwerden opnieuw uit de Petruskerk
gehaald. Op de Provinciale Synode van Dordrecht van 1574 besloten de Calvinisten in Woerden een reformatie in Calvinistische zin te bewerkstelligen.Men wilde in het gewest Holland één godsdienst; zo was het immers altijd geweest. Toen
de predikant Johannes Saliger zich in 1579 tegen de op handen
zijnde afzwering van Philips II verklaarde, was voor de Staten van Holland de maat vol. Saliger werd uit zijn ambt gezet.
Zijn medepredikantHendrik Fredeland weigerde de dienst in de
kerk alleen voort te zetten. Ook hij werd ontslagen. Hun opvolger, Nicolaas Simonsz. trachtte langzaam maar zeker de Calvinistische leer in te voeren. Saliger zette zijn godsdienstoefeningen voort in een huis in de omgeving van de stad. Fre¬
deland predikte verder in een huis of stal binnen de stad;
vermoedelijkop de plaats waar het huidige kerkgebouw van de
Evangelisch-Luthersegemeente staat. De burgerij drong echter
\
\

aan op herstel van de beide afgezette predikanten. Op 4 april
1580 besloten de Staten dat te Woerden zowel de Lutherse als
de Calvinistische leer vrij en ongehinderd mocht worden uitgeoefend, doch de Lutherse alleen op de plaats waar deze het
laatst gepredikt was; de
en -F-redéland"
wer- "
den beiden in 1580 Holland uitgezet. De schoolmeesterJan Roelofsz. ging de Lutheranen tijdelijk voor in de huiskerk. Nog
datzelfde jaar beriep men Mattheus Rudze. Toen in 1580 Nicolaas Simonsz. overleed verlangde het merendeel van het stadsbestuur de uitoefening en prediking van de Lutherse leer in
de Petruskerk. Om geen stagnatie te laten ontstaan in het pro¬
cès van het Gereformeerd ( Calvinistisch ) maken van Woerden, 1
besloten de Staten de diensten te laten verrichten door de Gereformeerde predikanten van Gouda en Oudewater. De stadsbestuurders beriepen echter telkens weer een Lutherse predikant.
Ze bleven steeds maar kort. Een groep strenge Lutheranen bleef
in de huiskerk de kerkdienstenvoortzetten onder leiding van
Mattheus Rudze. Omdat Rudze bezwaar maakte tegen.de afzwering
van Philips II ( het Placcaat van Verlatinghe in 1581 ) werd
hij uitgewezen. Het werd voor de Lutheranen toen verboden een
predikant te beroepen. Zij moesten zich tevreden stellen met
de belijdénis van het geloof zoals deze plaatsvond in de Pe¬
truskerk. De burgerij wist echter in plaats van de tijdelijke
vervangers van Nicolaas Simonsz. toch weer 2 Lutherse predikan¬
ten te beroepen: Segerius Coninxbergen in 1583 en Johannes
Ligarius in 1586. Coninxbergengaf zich in het openbaar uit
voor Luthers predikant, doch zou de gemeente langzamerhanddoen
overgaan tôt de Gereformeerde-religie. Ligarius echter was
een warm voorstander van de Lutherse leer. Met zijn komst werden de Lutheranen weer in de Petruskerk verenigd. Om zijn vasthouden aan de Lutherse beginselen werd hij in 1591 uitgewe¬
zen. Een van zijn opvolgers, Hendrik Boxhorn, leidde samen met
Coninxbergen de gemeente naar de overgang tôt het Calvinisme
in 1593. De Lutheranen verzochten de Staten toen om herstel van
de Lutherse godsdienst. Dit werd afgewezen.

De Lutheranen in Woerden sloten zich noodgedwongen aan bij
Lutherse groeperingen in Bodegraven, Gouda en Rotterdam en
kwamen onder leiding van Bernardus Muykens weer bijeen in de
huiskerk. In 1601 beriepen de Lutheranen van Woerden een
eigen predikant: Arnoldus Glaserus. Het lukte hem, na veel
strijd met de Gereformeerden gevoerd te hebben, in 1603 van
de Staten godsdienstvrijheidte verkrijgen. Zo werd Woerden
de enige plaats in Holland waar naast de Gereformeerde leer
nog een andere leer werd toegelaten. De Lutheranen kregen
geen enkele financiële ondersteuningvan het inmiddels uit
Gereformeerdenbestaande stadsbestuur. De huiskerk werd, nadat deze in 1611 was aangekocht, in 1614 op bescheiden wijze
verbouwd. Als getuigenis hiervan zit aan de oostzijae van het
kerkgebouw nog een gedenksteen met als tekst: "PSALM CXIX
ICK HEB ALLE DINC EEN EINDE GHESIEN MAER DYN WOORT HEERE BLIFT
EEWELIC S00 WYT DEN HEMEL YS - ANNO 1614". In 1646 werd op
deze plaats een nieuw, het huidige kerkgebouw neergezet. Dit
gebouw bevatte 2 rijen van 5 pilaren. Aan de middelste pilaar
aan de westzijde zat de preekstoel. Hier was .00k het doophuis
gesitueerd.Daar tegenover was een kapel gebouwd. In 1661 en
1662 werd het voorportaal en de kamer links daarvan bij het
gebouw gevoegd, zodat toen de ingang aan de Jan de Bakkerstraat
ontstond. Tijdens de Franse bezetting in lb72 en 1673 werd het
kerkgebouw als hooimagazijn gebruikt. De preekstoel, het doop¬
huis en ander meubilair werden overgebracht naar de Petruskerk
waar de Lutheranen toen 00k hun kerkdiensten konden houden. Op
11 oktober 1672 raakte de Petruskerk in brand en ging 00k het
Luthers meubilair verloren. Yanaf die datum werd er in het Gereformeerd Weeshuis gekerkt. Nadat op 7 november 1673 de Fransen Woerden hadden verlaten konden vanaf 17 december de Luthe¬
ranen weer hun eigen kerkgebouw gebruiken. Yanaf 11 mei 1674
hielden 00k de Gereformeerdener hun kerkdiensten. In juli 1674
hielden zij er zelfs 14 dagen lang de ZuidhollandseSynode. Op
7 november 1675 betrokken de Gereformeerdenweer hun eigen kerk¬
gebouw. Aan het einde van de 17e eeuw telde de Lutherse gemeente ruim 500 lidmaten en doopleden. Rond 1750 waren het er 250,

Vanaf 1605 had de Gemeente van Amsterdam getracht eenheid en
samenwerking te verkrijgen tussen de diverse gemeenten. Besloten werd tôt de oprichting van een Algemeen Consistorie.
Dit moest toestemming verlenen in beroep en ontslag van de
p'rëdïkânt
, alsmedé goedkeuring gevén-"aanfee-6caties. Tevens werd de zgn. Praterniteit opgericht. In 1646
werd bepaald dat bij moeilijkheden in de gemeente de 3 naastliggende gemeenten de kwestie moesten onderzoeken en een beslissing zouden moeten nemen. De taak en werkzaamheden van
het Algemeen Consistorie werd langzamerhanddoor de Kerkeraad
van Amsterdam overgenomen. In 1686 werd een fonds ten.beheeve
van predikantsweduwen, emeriti e.d. ingesteld, hetwelk later
door bet Amsterdamse Liefdefonds zou worden overgenomen. Ge¬
meenten die door het Liefdefonds werden geholpen, hadden geen
beroepingsvrijheid meer. Ze ontvingen van Amsterdam een voordracht. Deze bepaling werd pas in 1883 officieel afgeschaft2).
Rond 1750 was de fina-nciëlesituatie van de gemeente niet be¬
paald rooskleurig. Toen in 1766 ds. Johannes Wilhelmus Martini
met emeritaat ging moest dit met behulp van het Liefdefonds.
Bovendien waren een aantal lidmaten bereid een jaarlijkse bijdrage te schenken3) . Om ds . Martini van een inkomen te kunnen
blijven voorzien werd tevens het jaarlijks overschot van de
diaconiekas overgeheveld naar de kas van het kerkbeheer. Dit
gebeurde zolang er twee predikantstraktementenmoesten worden
opgebracht. Na het overlijden van ds. Martini in 1770 trachtte men de ondersteuning uit het Liefdefonds te kunnen krijgen
voor reparaties aan het kerkgebouw.Dit lukte. Tijdens de reparaties vonden de kerkdiensten plaats in het kerkgebouw van
de Remonstrants-Gereformeerdegemeente te Woerden.
Op 16 september 1770 richtte ds. Hendrik Volkersz. het Wezenfonds op. Aanleiding tôt de oprichting van een fonds tôt verzorging en ondersteuning van wezen was de achteruitgang van
het aantal lidmaten van de gemeente. De Lutherse wezen werden
tôt dan toe opgenomen in het GereformeerdWeeshuis. Het gevolg
hiervan was wel dat zij als lidmaat voor de Lutherse gemeente
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verloren gingen. Om de overgang tôt de Gereformeerde Kerk te
voorkomen besloot men de zorg voor de wezen in eigen hand te
nemen4)
Gedurende de jaren 1786 en 1787 leed het kerkgebouw grote schade door inkwartieringvan krijgsvolk. In 1792 werd het gebouw
grondig verbouwd en gerestaureerd. De kapel werd afgescheiden
en tôt consistoriekameringericht. De preekstoel en het doophuis werden verplaatst naar de noordzijde; de tegenwoordige
opstelling.
De Franse tijd was vooral financieel een moeilijke tijd voor
de gemeente.
In 1818 werd het "Algemeen règlement voor het bestuur der Evangelisch-LutherscheKerk in het Koningrijk der Nederlanden" afgekondigd. De gemeenten werden ingedeeld in ringen. Woerden behoorde tôt de ring 's-Gravenhage^ . Later, m het Algemeen
Règlement van 1915, werd deze indeling vervangen door een verdeling in groepen waarvan elk een aantal gemeenten omvatte van
dezelfde richting. Woerden werd toen ingedeeld in de ring Haarlem^\
_
In 1846 werd tijdens de herdenkingsdienstvan het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw het orgel ingewijd. Tôt dan toe had
7)
een orgel ontbroken'
. In de kerkeraadsvergaderingvan 8 november 1882 werd besloten een catechisatiebibliotheekop te richO \
ten . Op 4 oktober 1895 besloot de Kerkeraad een Commissie
Godsdienstonderwij
s in het leven te roepen..Deze commisie moest
zorgdragen voor de instandhoudingvan een zondags- en een zangschool. Beide werden opgericht ten behoeve van de godsdienstige
vorming van de jeugd. 1 Juni 1897 werd een tweede zangschool
opgericht. De naam hiervan was "Ambrosius". Op initiatief van
ds. Gerrit Munter werd op 30 maart 1910 een Lutherkring in
het leven geroepen. Deze had tôt doel om door middel van blaadjes en tijdschriften"een geest van liberaal godsgeloof aan te
kweken". In 1912 werd de Lutherkring omgezet in de "Vrijzinnig
GodsdienstigeVereeniging Johannes Pistorius". Deze vereniging
organiseerde 00k lezingen. De zangschool "Ambrosius"werd in
1914 weer opgeheven.De Commissie Godsdienstonderwij
s verdween
in 1919. De vereniging "Johannes Pistorius" bleef nog tôt ca.
1936 bestaan. In 1912 was de inmiddels opgeheven zondagsschool
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weer nieuw leven ingeblazen^ . Op 14 oktober 1914 besloot de
Kerkeraad toe te treden tôt de "Vereeniging van Yrijzinnig Lutheranen"10^.
In verband met de steeds zwaarder wordende financiële lasten
zocht de Kerkeraad in 1922 toenadering tôt de eveneens vrijzin
nige gemeente Bodegraven. Bodegraven wilde van een combinatie
nog niets weten. In 1927, na het met emeritaat gaan van ds .
Johan Frederik Meijer, werd een nieuwe poging gedaan. Uitein-.
delijk werd in 1929 door bpide gemeerfEeneen nieuwe predikant
beroepen. Het was de eerste vrouwelijke predikant in de Evangelisch-LutherseKerk: mevrouw da. Jantine Auguste Haumersen.
Deze samenwerkingwerd na haar vertrek in 1935 weer verbroken. Bodegraven beriep toen een rechtzinnig predikant, terwijl
Woerden op de ingeslagen weg verder ging11''
. De gemeente Woerden kon in die jaren al gezien worden als de feitelijke kern
waarom zich het vrijzinnig godsdienstig leven in Woerden groepeerde. Iets wat zich later alleen nog maar zou versterken.
In 1930 werd een afdeling van de Vrijzinnig Christelijke Jon■
"]p
geren Bond ( V.C.J.B. ) opgericht" . Deze zou tôt 1948 blijven voortbestaan.Ten behoeve van een eigen jeugdgebouw werd
een spaarfonds gesticht13). Het gemeentelevenmaakte reeds
voor de tweede wereldoorlog een période van grote bloei door.
In 1936 werd dan 00k gestart met de uitgave van een mededelin14)
genblad: "De Wachter"
Twee jaar later, in 1938, vond er een grote restauratie van
'het kerkgebouw plaats. Er werden onder meer glas-in-lood-ramen
geplaatst en 00k werd toen het kruis boven de preekstoel aange
bracht"^^.
In 1946 werd de damesvereniging "Catharina van Bora" opgericht
Deze zou tôt ca. 1969 blijven bestaan. Na de oorlog werden er,
twee bevrijdingsramen in het kerkgebouw geplaatst16). In 1948
werd de straat waaraan het kerkgebouw stond, de Schoolstraat,
op verzoek van de Kerkeraad, voorzien van een nieuwe naam:
Jan de Bakkerstraat^ ^ . Hiermee werd de stad Woerden een blijvende gedachtenis gegeven aan de in 1525 in 's-Gravenhage om
geloofsredenen ter docd gebrachte stadgenoot. Jan de Bakker,

ook wel Johannes Pistorius of Jan van Woerden geheten, kwam
in 1520 als priester in zijn geboortestad Woerden terug. Hij
verkondigde er zijn van de Rooms-Katholiekeleer afwijkende
ideeën3 werd gevangen genomen en in 1525 gewurgd en verbrand.
Men zag en ziet-hem als een wegbereider-.voor
de lutherse...reformatie zoals deze hier heeft plaatsgevonden.De EvangelischLutherse gemeente voert zijn beeltenis nog in het kerkzegel18)
Ook hangt in de consistoriekamereen groot schilderij van hem
tezamen met dat van Maarten Luther.
In 1949 ontstond er een samenwerkingmet de Vereniging voor
Maatschappelijk Werk op Humanistische grondslag "Humanitas",
afdeling Woerden om te komen tôt de gezamenlijke aanstelling ^
van een gezinsverzorgster. Het "Bureau voor Gezinszorg" werd
daartoe opgericht. Op 1 januari 1953 werd dit weer opgeheven19)
In de jaren 1953 en 1954 onderzocht de Kerkeraad de mogelijkheid van een combinatie met Amersfoort om te komen tôt de vervulling van de vacature ontstaan door het vertrek van ds . Gerrit
Kroes. Deze vacature-periodewerd een van de moeilijkste in de
geschiedenis van de gemeente. Een aantal gemeenteledenrichtte de "Vereniging tôt steun aan de Evangelisch-LutherseKerk
te Woerden" op. Zij trachtten financiële steun te kunnen geven
opdat het mogelijk zou worden een eigen predikant te beroepen.
Op 28 januari 1955 vond zelfs een vergadering plaats met 4 le90 )
den uit de Synodale Commissie om uit de impasse te komen
In 1958 gelukte het de gemeente da. Jeannette Alida Petrone11a
Ris te beroepen. Na haar vertrek in 1963 kwam het plan tôt
samenwerking met de gemeente Leerdam. Ook ontstonden er contacten met de Remonstrants-Gereformeerden
, Doopsgezinden en Vrijzinnig Hervormden van Woerden om tôt een samenwerkingte komen.
Dit ailes mislukte21). In 1963 kwamen er plannen voor restauratie van het kerkgebouw. Dit liet nog tôt de jaren tachtig
op zich wachten^S). Tijdens de ambtsperiodevan ds. Arie Kalis
ontstond opnieuw het verlangen naar samenwerking.Dit maal alleen met de Remonstrants-Gereformeerdenen de Doopsgezinden.
De eerstgenoemdenvielen af. Met de Doopsgezindenwerd een
aantal
jaren vruchtbaar
samengewerkt 25 .

24)
Organisatie van de gemeente
Aanvankelijkhadden aile lidmaten bij de behandeling van belangrijke zaken recht van spreken. Op 12 november 1612 stonden zij dit recht af aan de in dienst zijnde Kerkeraad.
De Kerkeraad bestond toen uit a.chtouderlingen, vier kerkmeesters en vier diakenen. Aan hen werd het gezamenlijk bestuur over de gemeente opgedragen.De ouderling werd voor het
leven gekozen en bleef dit tôt hij bedankte. Van de kerkmeesters en diakenen traden er jaarlijks twee af voor wie de Ker¬
keraad weer anderen koos. In 1612 werd ook een beroepsbrief
met voorwaarden waarop tôt de invoering van het Synodaal Be25)
stuur in 1818 de predikanten werden beroepen, samengesteld .
Volgens het Plaatselijk Règlementq van
1684 werd het aantal
r \
ouderlingen teruggebracht op vier
. Toen ds. Lodewijk Dogen
beroepen werd kozen de twee laatst afgetreden diakenen mee omdat het aantal kerkeraadsledensinds 1684 verminderd was . Het
zou de gewoonte blijven om bij het doen van beroepingen en andere gewichtige zaken de laatst afgetreden kerkeraadsledenmee
te laten beslissen. De Kerkeraad werd dan uitgebreid tôt
de Grote Kerkeraad.Bij het beroep van ds . Wilhelmus de Wit kwam
dan ook de Grote Kerkeraad bijeen bestaande uit vier ouderlin¬
gen, vier kerkmeesters, vier diakenen, twee afgetreden kerk...
meesters en twee afgetreden diakenen27). Omdat het moeilijk
was nieuwe kerkeraadsledente krijgen werd in 1733 besloten
een in plaats van twee diakenen te laten aftreden. In 1747
werden de diensten van ouderling en kerkmeester verenigd, zodat de Kerkeraad voortaan zou bestaan uit de predikant, vier
ouderlingen,van wie de twee oudsten tevens kerkmeester waren
en er jaarlijks slechts een aftrad, en vier diakenen. Het Plaat¬
selijk Règlement van 1769 bepaalde dat de ouderlingen twee en
de diakenen vier jaar zouden dienen. Op de eerste zondag in no¬
vember zou een voordracht van vier ouderlingen en twee diakenen
worden opgemaakt waaruit twee ouderlingen en een diaken zouden
worden gekozen. Ook stond in dit règlement met betrekking tôt
de Diaconie dat er over de bedeling met de gehele Kerkeraad
po )
overleg gepleegd diende te worden
, Op 1 november 1778 bepaal¬
de de Kerkeraad dat de oudste of langst in dienst zijnde diaken
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de uitdeling en het beheer van de diaconiekas zou hebben, .
gelijk de oudste ouderling het kerkbeheer voerde. Later oordeelde men het beter iedere ouderling en diaken twee jaren
achtereen de administratiete laten voeren. In de vergadering van 4 februari 1782 werd besloten dat noch ouderlingen,
noch diakenen over het beleggen of verkopen van kerkgelden
of effecten, afzonderlijk zouden beschikken. Tijdens de vergadering van 6 oktober van dat jaar besloot men het aantal
kerkeraadsleden op zes te stellen: drie ouderlingen en drie
diakenen waarvan ieder drie achtereenvolgendejaren zou dienen. Ook werd toen vastgesteld dat elk afgetreden lid twee
m plaats van een jaar tôt de Grote Kerkeraad zou behoren29). ^
In het Plaatselijk Règlement van 1829 bleek in de samenstelling van de Kerkeraad niets veranderd te zijn. Ieder jaar
zou de oudste ouderling, tevens kerkmeester ( nu kerkrentmeester geheten ), en de oudste diaken aftreden. Ze waren
weer herkiesbaar. De Grote Kerkeraad zou optreden als kiescollege,-van'
de predikant, de kerkeraadsleden,de synodeleden en ondermeer de begrotingen goedkeuren, de rekeningen
openen en sluiten, personeel aanstellen, toezicht houden op
de eredienst en nieuwe reglementen vaststellen^ ^, In 1848
werd de Kerkeraad volgens de regels der Synodale verordeningen
geconstitueerd: drie ouderlingen, drie kerkrentmeestersen
31■)
drie diakenen
. In het nieuwe Plaatselijk Règlement van 1849
werd de mogelijkheid geopend om de functie van ouderling en kerl^
32)
rentmeester in één persoon te verenigen^ . Bij het beroep van
ds. Gerrit Munter werden een aantal mannelijke lidmaten uit
33
de gemeente uitgenodigd mee te stemmen met de Grote Kerkeraad, .
Pas in 1936, tijdens de vergadering op 12 oktober, werd voorgesteld bij verkiezing voor de Kerkeraad stemrecht aan aile ge34)
meenteleden te verlenen^ . In het Plaatselijk Règlement van
1938 werd dit verder uitgewerkt^-^. Op 30 maart 1931 werd de
... diaken mej.
. G. van Eijken
..
. 36).
eerste vrouwelijke
bevestigd
Door het steeds opnieuw herkiezen van de afgetreden kerkeraads¬
leden viel er vaak geen verschil te bepalen in de samenstelling
van de Kerkeraad en de Grote Kerkeraad.

Ten dienste van het beheer van het Wezenfonds werden er na
de oprichtingsvergaderingvan 16 september 1771 vier admini¬
strateuren ( ook wel directeuren of regenten genoemd ) aangesteld. Een ervan was de predikant; de andere drie waren gemeenteleden. Om de 2 jaar zou een der administrateurenaftreden
of herkozen worden. De administrateurenkregen toestemming zelf
reglementen te maken en het fonds naar eigen goeddunken te beheren. Wel dienden zij jaarlijks tegenover de Kerkeraad rekening en verantwoordingaf te leggen37). Na het overlijden van
Gijsbert de Wit volgde zijn weduwe Geertruijd Schriek hem op als
administrateur.Het beheer van het Wezenfonds werd langzamerhand door de Kerkeraad overgenomen. In het Plaatselijk Règle¬
ment van 1849 bleek dat als administrateuren genoemd werden
de predikant en twee ouderlingen.Tevens werd daarin bepaald
dat ondersteuninguit het Wezenfonds alleen mocht plaatsvinden
na goedkeuring door de Kerkeraad38). Regelmatig werd sxndsdien
geld uit het Wezenfonds aahgewend o.muitgaven ten behoeve van
het kerkbeheer en de Diaconie mogelijk te maken. Zelfs besloot
de Kerkeraad op de vergadering van 15 november 1880 de verhoging
van het traktement van de predikant uit het Wezenfonds te bekostigen^). uit het Plaatselijk Règlement van 1895 bl.ijktdat het
Wezenfonds beheerd werd door-een commissie bestaande.uit een
ouderling, een kerkrentmeesteren een diaken. In het Plaatse¬
lijk Règlement van 1899 werd bepaald dat zij jaarlijks behoorden af te treden3 doch ook herkiesbaar waren^^ . In 1916 stelde de Kerkeraad dat3 zolang het Wezenfonds geen wezen ter verzorging had3 de inkomsten in de kas van het kerkbeheer zouden
41)
worden gestort
. In 1969 werd door de Kerkeraad een goede beleggmg voor het geld gezocht42). Was het Wezenfonds m 1770
als een zelfstandig orgaan in het leven geroepen, al spoedig
werden de werkzaamheden door de Kerkeraad overgenomen en verviel haar zelfstandigheid.
In 1895 werd de Commissie Godsdienstonderwi
js opgericht. Deze
commissie diende volgens het Plaatselijk Règlement van 1895 te
bestaan uit de predikant3 een ouderling, een kerkrentmeesteren
.. vormden de predikant en twee ou¬
een diaken43). Aanvankelijk
derlingen echter de commissie. Jaarlijks werd aan de commissie
door de Kerkeraad geld ter beschikking gesteld. Hiervan moest
de commissie ieder jaar rekening en verantwoordingafleggen.
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In deze rekening en verantwoordingwerden ook de gelden verwerkt die de Kerkeraad beschikbaar stelde aan de zangschool
( zangkoor ) "Ambrosius",de Lutherkring en de "Vrijzinnig •
Godsdienstige Vereeniging Johannes Pistorius"44)
Volgens de Synodale bepaling van 15 februari 1820 strekte het
kerkelijk gebied van de Evangelisch-Luthersegemeente Woerden
zich uit tôt de gemeenten Woerden, Wilnis, Spengen, Portengen,
Kockengen, Kamerik, Harmelen, Linschoten, Montfoort, Oudewater
Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld en Zegveld45)
In het Algemeen Règlement van 1955 worden als plaatsen genoemd
Barwoutswaarder, Benschop, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Ou¬
dewater,■Rietveld, Snelrewaard, Waarder, Wilnis, Woerden en
Zegveld46)
Archiefzorg en inventarisatie.
In het Plaatseiijk Règlement van 1769 komt de eerste vermelding van archiefzorg voor. Daarin staat vermeld dat de papieren in de kist in de kerkekamer ( consistoriekamer) moesten
worden opgeborgen. De kist had 2 sloten. De voorzitter en de
47)
vice-voorzitter van de Kerkeraad hadden îeder een sleutel
Op de kerkeraadsvergaderingvan 3 februari 1771 deed een der
leden een voorstel tôt het laten maken van een "hegte, vaste
sterke kast in de kerkenkamer, ten einde daar in aile rentebrieven, obligatieën, gelden en effecten, hoe genaamd kerk en
diaconie specterende, te bewaren". Op 3 maart werd besloten
dat de diaconiebescheidenin een kast in de consistoriekamer
kwamen net als de bescheiden van de kerk en het kerkbeheer.
Deze kast zou 4 sloten krijgen. Iedere diaken ontving een sleu
tel. In diezelfde vergadering werd goedgevonden dat de predikant, ds . Hendrik Volkersz. de registers van communicanten
( lidmaten ) en van huwelijksafkondigingenvanaf 1690 en het
register van gedoopten vanaf 1750 ging overschrijven. Dit was
nodig omdat de registers door het vele gebruik slecht waren
geworden en verloren dreigden te gaan. Deze oude registers
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dienden in de "kerkenkast" te worden opgeborgen48). Alleen
het register van gedoopten is nog in het archief aanwezig en
is tevens het oudste archiefstuk^ )„ Op 31 oktober 1828 schonk
Petronella Groeneveld, weduiAre
van Jan Christiaan ten Noever,
een ijzeren kist om de papieren en goederen van waarde op te
bergen. Deze kist werd in een kast in de consistoriekamergeplaatst-^^.
Ds. Johannes Gottlieb Heinrich Reudler, predikant van 1824 tôt
1841, besteedde de nodige zorg aan het archief. In de registers
houdende notulen c.a. 1705-1754 en 1755-1824 maakte hij de nodige aantekeningen.Bovendien nummerde hij de pagina's51). De
ingekomen stukken uit de période 1804-1824 voorzag hij van een
jaartal en een nummer. Tevens stelde hij er een lijst van samen^^ . Op de ingekomen stukken van voor 1802 zette hij behalve het jaartal ook nog de korte inhoud. Bovendien maakte hij
er dossiers van55). De tijdens zijn ambtsperiode ontvangen stuk
ken voorzag hij van een nummer en tekende dit aan in het regis¬
ter houdende aantekeningen van resoluties.en afschriften van in
gekomen en uitgaande stukken 1825-1846S4). Van zijn hand zijn
ook vele aantekeningen in het archief te vinden.
Rond 1845 werd een lijst samengesteldvan.effecten en goederen
55) . In het Plaatselijk
waarop ook archiefstukken vermeld staan-^
Règlement van 1849 bepaalde men dat de papieren opgeborgen
56). Op 20 februari
dienden te worden in een kist met 3 sloten^
1873 besloot de Kerkeraad de brandkast over te brengen van de
pastorie naar de consistoriekamer.In de brandkast bevonden
zich het kerkzilver alsmede 3 trommels; een voor het kerkbeheer, een voor de Diaconie en een voor het Wezenfonds57). In
1890 werd opnieuw een lijst samengesteldwaar behalve effecten
58)
en goederen ook archiefstukken op vermeld stonden
. Aan de •
hand van de hierbij gebruikte nummering werden etiketten gemaakt en op de diverse archiefstukken geplakt. Bij de huidige
inventarisatievan het archief is hier geen rekening mee gehouden omdat de ordening zeer gebrekkig was . Tijdens de vergadering van 15 november 1895 verzocht de secretaris van de Ker¬
keraad een blikken trommel voor de boeken van het archief aan
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Archiefzorg gedaan door ds .

Reudler, inv.nr. 76
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te mogen schaffen^ ^. Sinds-1898 werd in de notulen van de
kerkeraadsvergaderingensteeds de volgende zin opgenomen:
"De ingekomen stukken worden voorgelezen en na kennisgeving
aangenomen en in handen gesteld van de secretaris voor een
plaatsje in het archief
^. In de "Staat der gemeente over
het jaar 1944" staat nog als bijzondere opmerking: "Doordat
met het archief zich aile waardestukken zo mede de gebrandschilderde ramen zich in de kluis bevinden, is de ordening
fil
1
enigszins in het gedrang gekomen"
Op 1 augustus 1976 werd het archief bij het gemeentearchief
van Woerden in bewaring gegeven. Het betrof hier alleen de
archiefbescheidenvan de Kerkeraad voor zover zij ouder waren dan het jaar 1971. De bewaring geschiedde voor een termijn van tenminste 10 jaar en zou na het verstrijken van
jaar tôt jaar stilzwijgendworden verlengd. De in bewaring
gegeven archiefbescheidenzijn voor zover zij jonger zijn
dan 50 jaar, voor derden slechts toegankelijkmet machtiging
van de Kerkeraad.De totale lengte van het archief bedroeg
ruim 9 meter. De inventarisatievond plaats tijdens het cur¬
susjaar 1982/83 gedurende welke période ondergetekendezijn
opleiding tôt middelbaar archiefambtenaarvolgde aan de Rijksarchiefschool te 's-Gravenhage. Tijdens het ordenen en beschrij
ven van de archiefbescheidenbleek ongeveer 0,3 meter voor vernietiging vatbaar. Met de archiefbescheidenis 00k een verzameling foto's, boeken en bladmuziek meegekomen. Zie hiervoor de
bijlagen 2, 3 en 4 van de inventaris.
Woerden, novemher 1983.
C.L.J. de Kaper.
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Noten.
1)
-,

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Tenzij anders vermeld is voor de geschiedschrij
ving van
voor 1841 gebruik gemaakt van gegevens uit het boek van
4 s.,J,a.H„ Reudlep, Geschiedenis,van Joh. pi
, gp.
der Ev.Luth.Gemeentete Woerden, in: J.C. Schultz Jacobi
en P.J. Domela Nieuwenhuis, Bijdragen tôt de geschiedenis
der Evangelisch-LutherscheKerk in de Nederlanden. Utrecht,
1841.
Loosjes, J., Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Neder¬
landen. 's-Gravenhage, 1921.
Voorbeelden waarbij de Kerkeraad van Woerden moeilijkheden
in andere gemeenten diende te onderzoeken en tôt een oplossing te brengen zijn o.a. de inv.nrs. 189, 191-193.
Inv.nr. 77.
Inv.nr. 2.
Inv.nr. 21.
Loosjes, J., a.w., pag. 229 en inv.nr. 57.
Inv.nr. 167. Voor de tôtstandkoming van het orgel de inv.nrs.

3 en 261-263.
8) Inv.nrs. 7 en 177.
9) Inv.nrs. 7, 8, 13 en 182.
10) Inv.nr. 8.
11) Inv.nrs. 83 90 en 92.
12) Inv.nr. 8. Zie 00k de inventaris van het archief van de vereniging "Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond"3 afdeli.ng
Woerden3 (1920)1930-19483 C.L.J. de Kaper, Woerden 1983.
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Inv.nrs. 2513 278 en de in noot 12 genoemde inventaris.
Inv.nr. 160.
Inv.nrs. 9, 14, 171, 250 en 251.
Inv.nrs. 10, 251 en 266.
Inv.nr. 10.
Zie hiervoor de titelpagina, pag. 2 en pag. 64.
Inv.nrs. 10, 11 en 368. Zie 00k de inventaris van het archief
van het "Bureau voor Gezinszorg", 1949-1954, C.L.J. de Kaper,
Woerden 1983.
20) Inv.nr. 11.
21) Inv.nrs. 12 en 201.
22) Inv.nr. 252.
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Inv.nrs. 12, 204 en 205.
Tenzij anders vermeld is voor de beschrijving van de organisatie van de gemeente van voor 1841 gebruik gemaakt van
gegevens uit het boek van ds. J.G.H. Reudler, a.w.
25) Inv.nr. 1.
26) Inv.nr. 58.
27) Inv.nr. 1.
28) Inv.nr. 58.
29) Inv.nr. 2.
30) Inv.nr. 62.
3D Inv.nr. 5.
32) Inv.nr. 63.
33) Inv.nr. 8.
34) Inv.nr. 9.
35) Inv.nr. 66.
36) Inv.nr. 9.
37) Inv.nrs. 2 en
38) Inv.nr. 63.
39) Inv.nr. 7.
40)'Inv.nr. 64. .
41) Inv.nr. 8.
42).Inv.nr. 12.
43) Inv.nr. 64.
44) Inv.nr. 182.
45) Inv.nr. 21.
46) Inv.nr. 57.
47) Inv.nr. 58.
48) Inv.nr. 2. He
bevindt zich
Rijksarchief. Dit register staat in deze inventaris beschre
ven na inv.nr. 143. De beide andere registers welke in 1771
werden aangelegd bevinden zich onder de inv.nrs. 116 en 153
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Inv.nr. 143.
Inv.nr. 3.
Inv.nrs. 1 en 2.
Inv.nrs. 3 en 21.
Onder andere inv.nr. 76. Zie afbeeldingpag. 20.
Inv.nrs. 3 en 22.
Inv.nr. 207.
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56) Inv.nr.
57) Inv.nr.
58) Inv.nr.
59) Inv.nr.
60) Inv.nr.
61) Inv.nr.

>

63.
7.
207
7.
8.
55.
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Het kerkgebouwgezien vanaf de hoek Nieuwstraat/Ravelijnssingel ( 1983 ).
Poto: G.Blonij
GemeentewerkenWoerden.
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INVENTARIS.
I

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
A.___ _ Notulen £n_agenda? .
1.

2.

Register houdende:
- notulen met afschriften van ingekomen en uitgaande stukken, 1705-1754;
- uittreksel uit het brievenboek van de EvangelischLutherse gemeente te Bodegraven betreffende de
beroeping van ds. Lodewijk Dogen als predikant te
Woerden 1690-1691, opgemaaktCl705lj
- brief waarin de Kerkeraad naar de wijze van 1612
beroep uitbrengt op ds . Petrus Busso Buchardi,
predikant te Edam 1695, afschrift,[1705].1 deel.
- Register houdende notulen met afschriften van inge¬
komen en uitgaande stukken, 1755-1824.
1 deel.

3.

Register houdende:
- aantekeningen van resoluties en afschriften van
ingekomen en uitgaande stukken, 1825-1846;
- lijst van ingekomen stukken 1804-1824, opgemaakt
[l824].
1 deel.

4.

Notulen, l84l.

3 stukken

5.

Register van notulen, 1847-1872.

1 deel.

6.

Register van notulen, november 1870-december1870.
1 deel.

7.

Register houdende:
- notulen, 1873-januari 1898;
- notulen van de feestcommissie 250-jarig bestaan
van het kerkgebouw, 8 september 1896;
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- verslag van de feestviering 250-jarig bestaan van
het kerkgebouw, 27 september 1896.
1 deel.
8.

Register houdende:
- notulen, maart 1898-oktober 1935;
- verslag aan de Synode omtrent de dienst ter gelegenheid van de 18e verjaardag van H.M. de Koningin,
afschrift, 31 augustus 1898;
- notulen van de gecombineerde vergadering met de
Kerkeraad van Bodegraven, 9 december 1927. 1 deel.
Register houdende:
- notulen en processen-verbaalbetreffende de verkiezingen van kerkeraadsledenen predikanten, november 1935-juni 19^3;
- verslag van de inwijding van het gerestaureerde
kerkgebouw, 26 juni 1938.
1 deel.

10.

Register houdende:
- notulen en processen-verbaalbetreffende de verkiezingen van kerkeraadsledenen predikantén, septem¬
ber 19^3-mei 1949;
- notulen van de gecombineerdevergadering met het bestuur van de Yereniging voor Maatschappelijkwerk op
Humanistische Grondslag "Humanitas",afdeling Woerden, 8 april 1949.
1 deel.

11.

Register houdende:
- notulen en processen-verbaalbetreffende de verkiezingen van kerkeraadsleden,predikanten en synode-

-

leden, juni 1949-1959;
jaarverslagen, 1950-1954;
notulen van de jaarvergaderingvan leden en belangstellenden, 1950;
notulen van de gecombineerdevergadering met de commissie gevormd uit de "Vereniging tôt steun aan de
Evangelisch-Luthersekerk te Woerden", 22 juli 1954;
notulen van de gecombineerdevergadering met de Ker¬
keraad van Amersfoort, 10 september 1954;
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- notulen van de gecombineerde vergadering met
een commissie van leden uit de Synodale commis¬
sie, 28 januari 1955.
1 deel.
Register houdende:
- notulen en processen-verbaalbetreffende de verkiezingen van kerkeraadsleden,predikanten en
synodeleden, 1960-1975; met hiaten vanaf 1971;
- notulen van de jaarvergaderingvan leden en belangstellenden,i960, 1964 en 1969;
- notulen van de gecombineerde vergadering met de
Kerkeraad van Leerdam, 7 december 19631 deel.
Register houdende:
- kladnotulen, november 1895-mei 1929;
- kladnotulen van de Commissie Godsdienstonderwij
s
november 1896-november1898.
1 deel.
Register houdende:
- kladnotulen, december 1929-maart 1940;
- lijst van belangrijke adressen, z.d.;
- kladverslag van de inwijding van het gerestaureerde kerkgebouw, 26 juni 1938.
1 deel.
Register van kladnotulen, februari 1950-maart 1952
1 deel.
Register van kladnotulen, juni 1955-september1955
1 deel.
Kladnotulen, 1956, 1964 en 1967.

1 omslag.

Lijst met de belangrijkste vermeldingen uit de no¬
tulen 1705-1754, opgemaakt[ca.1833].
1 stuk.
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Agenda's voor de vergaderingen, 1930, 1938,
1956, 1957, 1959, 1962 en 1963.
1 omslag.
Ingekomen^enuitgaande ^tukken.
Ingekomen stukken, 1765-1967.

16 pakken en 2 omslagen„

N.B. Van de jaren 178O-I815 en 1939 ontbreken de
ingekomen stukken. Vo.grde ingekomen stukken
van de jaren 1950-1955 zie de inv.nrs. 38-40.
De inv.nrs. 21 en 22 zijn toegankelijk via het
register houdende aantekeningenvan resoluties
en afschriften van ingekomen en uitgaande stuk¬
ken c.a., inv.nr. 3.
De inv.nrs. 25-28 zijn toegankelijk via het re¬
gister van ingekomen stukken, 1894-31 maart
1931, inv.nr. 52.
De inv.nrs. 29—35 zijn to-egankelij
k via de registers van notulen c.a., inv.nrs.8-11.
20.

1765-1779.
N.B. 1 stuk in fotokopie.

21. 1816-1824.
22.

1825-1841.

23. 1842-1872.
24. 1873-1893.
25- 1894-1898.
26. 1899-1908.
27. 1909-1923.
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J1s

38-41.

28.

1924-31 maart 1931.

29.

1 april 1931-1937.

30.

1938, 1940-1942.

31.

1943-1946.

32.

1947-1948.

33.

1949.

34.

1956-1957.

35.

1958-1959.

36.

1960-1964.

37.

1965-1967.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1950-1955 en 1968-1970.
4 pakken.
N.B. De inv.nrs.zijn toegankelijkvia de registers
van notulen c.a., inv.nrs. 11 en 12.

42-43.

38.

1950-1951.

39.

1952-1953.

40.

1954-1955.

41.

1968-1970.

Registers van afschriften van uitgaande stukken,
augustus 1870-april 1872 en 1874-18 oktober 1935.
1 katern en 1 deel.
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42.

augustus 1870-april 1872.

43.

1874-18 oktober 1935.

44-50. Registers van doorslagen van uitgaande stukken,
22 oktober 1935-23 oktober 1947 en 6 november
1955-9 maart 1963.
7 delen.
44.

22 oktober 1935-15 december 1941.

45.

31 december 1941-23 oktober 1947 en 6 novem¬
ber 1955-4 augustus 1956.

46.

6 november 1955-10 januari 1956.

47.

13 augustus 1956-6 mei 1957.

48.

12 mei 1957-23 juni 1958.

49.

4 juli 1958-13 augustus 1959.

50.

19 augustus 1959-9 maart 1963.

51.

Minuten en afschriften van uitgaande stukken,
1911-1948, 1956-1967 en z.d.
1 omslag.

52.

Register van ingekomen stukken, 1894-31 maart
1931.
1 deel.

53.

Register van uitgaande stukken, 1894-1938.
1 deel.

C.

Ze£sia£eH*

54.

Jaarverslagen, 1948, 19493 1955-1960. 1 omslag.
N.B. Zie voor de jaarverslagen 1950-1954 inv.nr. 11.
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55.

II

Staten betreffende de toestand der gemeente,
1871-1880, 1882-1893, 1900, 1905-1940, 1942-1949,
1951-1956, 1958, i960- 1970.
1 pak.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN.
A.

Reniementen.

56-57. Reglementen van de Evangelisch-LutherseKerk met
wijzigingen en aanvullingen, 1844-1969.2 pakken.
)

N.B. Zie voor de Algemene Reglementen 1818-1843 de
ingekomen stukken inv.nrs. 21-23.
56.

1844-1914.

57.

1915-1969.

\
1—

•

VO

58-67. Plaatselijke Reglementen, 1769-1960.
1 katern, 2 delen, 3 omslagen en 8 stukken.

)

58.

1769; met afschrift van het Plaatselijk Réglément van 1684, opgemaakt 1770.

59.

1769, gedrukt.
N.B. In 2 exemplaren aanwezig.

60.

1769, gedrukt; met aanvulling en lijst van
handtekeningenvan nieuw aangetreden kerkeraadsleden,[ca.1776-ca.1793]
.
1824, concept.

62.

1829, 3'concepten.

•
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63.

64.

1849j ondertekend exemplaar met concept en
afschrift.
l895-l8993 gedrukt exemplaar en concept met
t.-■w-a.-j
-a-i-jging
en met—wàj-zi
gingen-1-9
16»•

65.

1918.

66.

1936-1938, concepten met wijzigingen en een "
ondertekend exemplaar.

67.

1958-19605 2 concepten en een ondertekend exe
plaar.

Ambtsdragere^
Algemeen.
Lijsten van stemgerechtigdelidmaten opgemaakt ten
behoeve van de verkiezingen van ambtsdragers,
1946-1966.
1 omslag.
Kerkeraadsleden.
N.B. Zie voor lijsten van stemgerechtigdelidma"
ten inv.nr. 68.
Zie voor processen-verbaalvan verkiezingen
de inv.nrs. 9-12.
Zie voor instructie voo.rde Kerkeraad Plaatselijk Règlement 18293 inv.nr. 62.
Lijst van lidmaten die geschikt zouden zijn als
kerkeraadslid, 1897; met vermelding van de gekozen
ouderlingen3 kerkrentmeestersen diakenen, 1897-1913
1 stuk.
Stukken betreffende de verkiezingen, 1938-1966.
1 omslag.
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71.

Roosters van aftreden, 1938-1961 en z.d. 1 omslag.

72.

Brieven waarbij kerkeraadsledenmeedelen hun ambt
te aanvaarden of te willen beëindigen, 1860-1891,
1962 en 1967.
1 omslag.

73.

Lijsten van kerkeraadsleden31579-19135 opgemaakt
[ca.l825s ca.l890 en ca.1913].
1 omslag.
N.B. De lijst, opgemaakt ca.l8253is gesteld op de
achterzijde van een lijst met voorbiddingen
en dankzeggingen,z.d.
Zie voor een aantekening betreffende kerke¬
raadsleden I676-I79O3 inv.nr. 432.

74.

Register houdende opgave van kerkeraadsleden,
1825-1841.
•
1 deel.

75.

Uittreksel uit het register van notulen sedert
1769 om aan de in dienst tredende kerkeraadsleden
voor te lezen en te laten ondertekenen, 1771-1789;
met lijst van handtekeningen,[1771-1789J.1 deel.

3.

Predikanten.
N.B. Zie voor de beroeping van ds. Lodewijk Dogen
en ds . Petrus Busso Buchardi, inv.nr. 1.
Zie voor processen-verbaalvan verkiezingen
00k de inv.nrs. 9-12.

76.

Stukken betreffende het beroepen van ds. Andréas
Lutgerus Kolver na het met emeritaat gaan van ds.
Johannes Wilhelmus Martini3 1766.
1 omslag,
N.B. Verbroken lias.

38

Onderhandse akte waarbij een aantal gemeenteleden een jaarlijkse bijdrage toezeggen ten behoeve van het levensonderhoudvan ds. Johannes
Wilhelmus Martini gedurende zijn emeritaat,

Stukken betreffende de vacature ontstaan door het
vertrek van ds. Hendrik Volkersz. en de beroeping
van ds. Cari Philip Sander, 1776-1777. 1 lias.
Stukken betreffende de vacature ontstaan door het
vertrek van ds. Cari Philip Sander en de beroe¬
ping en intrede van ds. Pieter Anthony Hulsbeek,
1779.
1 lias.
Notulen van de buitengewone vergadering van de
Kerkeraad waarin de tijdelijke afwezigheid van
ds. Johannes Conradus Andres wordt besproken3
1791.
1 stuk.
Lijkrede bij het overlijden van ds. Johannes Con¬
radus Andres, 1824.
1 stuk.
Stukken betreffende de beroeping van ds. Christoffel Jan Koltzapffel, 1841.
2 stukken.
Stukken betreffende het pensioen toegekend aan
J.M. Kooring, weduwe van ds. Johannes Gottlieb
Heinrich Reudler, 1842-1845.
2 stukken.
Tekst van een gezang bij gelegenheid van het 25jarig ambtsjubileum van ds. Albertus Marinus Kesper, 1893.
1 stuk.
Legger van het traktement en de andere voordelen
verbonden aan de.predikantsplaats3 1896.
1 stuk.
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86.

Stukken betreffende de vacature ontstaan door
het overlijden van ds. Thomas Benjamin Granpré
Moliere, I898-I9OO.
3 stukken.

87.

Stukken betreffende de vacature ontstaan door
het overlijden van ds. Anton Pieter de Groot en
de beroeping en inzegening van ds. Gerrit Munter,
1908.
1 omslag.

88.

Stukken betreffende het traktement en de andere
voordelen verbonden aan de predikantsplaats3 19092 stukken.

89.

Stukken betreffende het vertrek van ds. Gerrit
Munter3 de vacature daardoor ontstaan en de beroe¬
ping van ds. Johan Frederik Meijer3 1913.
1 omslag.

90.

Register houdende notulen van de gecombineerde
vergaderingenmet de Kerkeraad van Bodegraven
betreffende het aangaan van een combinatie3 alsmede aantekeningen en afschriften van stukken be¬
treffende de beroeping van mevrouw da. Jantine
Auguste Haumersen, 1927-1929.
1 deel.
N.B. Zie hiervoor 00k het register houdende no¬
tulen maart 1898-oktober 1935 c.a.3 inv.
nr . 8.

91.

Stukken betreffende de bevestiging van da. Jantine
Auguste Haumersen3 1929.
2 stukken.

92.

Stukken betreffende het afscheid van da. Jantine
Auguste Haumersen3 de vacature daardoor ontstaan
en de beroeping en bevestiging van ds. Klaas Johannes Pranciscus Keuning, 193^-1935.
1 omslag.
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Stukken betreffende esn levens- en ongevallenverzekering ten behoeve van de predikant,1940,
1962, 1967 en z.d.
1 omslag.
Stukken betreffende de vervulling van het eonaur...
lentschap na het vertrek van ds . Klaas Johannes
Franciscus Keuning en de beroeping van ds. Nicolaas Jacob Pabon, 1941-1942.
2 stukken.
Stukken betreffende het ontslag van ds. Nicolaas
Jacob Pabon, de vacature daardoor ontstaan en de
beroeping en bevestiging van ds» Gerrit Kroes,
1945-1946.
1 omslag.
Stukken betreffende de pensioenbijdrage ten behoe¬
ve van ds. Gerrit Kroes, 1947-1951»
1 omslag.
Stukken betreffende de pensioenbijdrage tijdens de
vacature ontstaan door het vertrek van ds. Gerrit
Kroes, 1952-1954 en 19571 omslag.
Stukken betreffende de beroeping van een nieuwe
predikant en de bevestiging van mevrouw da. Jean¬
nette Alida Petronella Ris, 1954-1958. 1 omslag.
Stukken betreffende het inkomen en de pensioenbijdrage ten behoeve van da. Jeannette Alida Petro¬
nella Ris, 1962 en 1964.
2 stukken.
Stukken betreffende het vertrek van da. Jeannette
Alida Petronella Ris, de vervulling van het consuientschap daarna, de beroeping van een nieuwe
predikant en de bevestiging van ds. Arie Kalis,
1963-1967.

1 omslag.
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Stukken betreffende de pensioenbijdrage tijdens
de vacature ontstaan door het vertrek van da.
Jeannette Alida Petronella Ris, 1965. 2 stukken.
Stukken betreffende het inkomen van ds . Arie
Kalis, 1966-1968.
1 omslag.
Stukken betreffende het vertrek van ds. Arie Kalis,
1969.
1 omslag.
KerkelijJ^Perisoneel^
Stukken.betreffendekoster-voorzanger-deurwachter
J. Trouw, l8l43 1824-1825 en z.d.
1 omslag.
Instructies voor de koster3 l8595 1874 en 1957;
met concept z.d.
1 omslag.
Brieven waarin verzocht wordt het kostersambt te
mogen vervullen,[1853] 3 1858, 1912 en 1964.
1 omslag.
Brief waarin A.J. de Jong ontslag vraagt uit het
kostersambt, 1964.
1 stuk.
Loonstaten voor de koster, 1943-1955s 1957 en
1958.
1 omslag.
Brief waarin J. van Veltum-Eijdman vraagt het ambt
van voorzanger-voorlezerte mogen vervullen,[l853j.
1 stuk.
Instructies voor de organist, 1962.

2 stukken.

Brieven waarin verzocht wordt de functie van organist te mogen bekleden, 1874, 1886 en 1964.
1 omslag.
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)

112.

Stukken betreffende het ontslag uit de functie
van organist, 1964 en 1966.
1 omslag.

113.

Loonstaten voor de organist, 1946-1955, 1957 en
1958.
1 omslag.

114.

Loonstaten voor de werkster, 1956 en 1957.
2 stukken.

115.

Stukken betreffende sociale lasten voor het kerkelijk personeel, 1954 1957.
1 omslag.

■-^
•

D.

Registratie van lidmaten, gedoopten en huwelijksafkondigingen e^-injzegeningen^

1.

Registratie van lidmaten.
N.B.-Zie voor staten van lidmaten 00k inv.nr. 165.

116.

Register van lidmaten 1690-1894, opgemaaktri7711894].
1 deel.

117.

Staat van lidmaten en gedoopten met vermelding
van het beroep, 1824.
1 stuk.

'J

•

118.

Registers van lidmaten en gedoopten met vermel¬
ding van datum en plaats van geboorte,[ca.1827j.
2 katernen.

119.

Register houdende:
- staat van lidmaten en gedoopten met aantekening
van vertrek of overlijden, l828-{l84oJ;
- staat van vaste uitgaven van het kerkbeheer,[1828];
- lijsten van goederen in het kerkgebouw, consistorie en de nieuwe pastorie, alsmede van archiefstukken,[1828].
1 deel.
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Register houdende:
- lijst van lidmaten en gedoopten met aantekening
van vertrek of overlijden, 1830-1850;
- lijst van effecten en goederen van het kerkbeheer
de D.iaconieen het Wezenfcnds,[voor"1750-cà.1855]
opgemaakt[ca.1824-ca.1855]•
1 deel.
Aantekening betreffende het aantal lidmaten en ge¬
doopten en wijzigingen daarop betrekking hebbend,
l830-l840, opgemaakt[ca.184o].
1 stuk.
Register houdende:
- staat van lidmaten en gedoopten met aantekening
van vertrek of overlijden en overzicht van de wij
zigingen, 1840-1841;
- lijst van aantallen kerkbezoekers, 1840;
met lijst van lidmaten en gedoopten die de kerkdien
sten niet kunnen bezoeken,[l84l]. 1 deel en 1 stuk.
Register van lidmaten,[ca.l870-ca.194o]
. 1 deel.
Register van lidmaten,[ca.1872-ca.1897]« 1 deel.
Register houdende:
- staat van lidmaten met vermelding van datum van
aanneming en bevestiging, geboorte, attestatie,
vertrek of overlijden,[ca.1897}—
1936 en 1936-

[ca.i955]
;
- staat van gedoopten met vermelding van de namen
der ouders, datum van geboorte, vertrek of over¬
lijden,[ca.1874-ca.1955];
- staat van kerkelijk gehuwden met vermelding van
predikant en kerkgenootschap,[ca.1868-ca.1954].
1 deel.
Klapper op de staat van lidmaten, inv.nr. 125,
[ca.l897]-1936
en 1936-[ca.
194o].
1 deel.

45

127.

Klapper op de staat
[ca.l874-ca.194l]
.

van gedoopten,

inv.nr.

125,
ldeel.

128.

Register houdende:
- staat van lidmaten met vermelding van datum van
aanneming en bevestiging, geboorte, attestatie,
vertrek of overlijden,[ca.l897]-1936en 1936[ca.1948];
- staat van gedoopten met vermelding van de namen
der ouders, datum van geboorte, vertrek of over¬
lijden,[ca.l874-ca.1947]
;
- staat van kerkelijk gehuwden met vermelding van
predikant en kerkgenootschap,[~ca.
1868-ca.1948].
1 deel.

129.

Klapper op de staat van lidmaten, inv.nr. 128,
[ca.l897-ca.1920]
.
ldeel.

130.

Klapper op de staat van gedoopten, inv.nr. 128,
[ca.l874-ca.192l]
.
1 deel.

131.

Register van lidmaten met vermelding van datum van
geboorte en lidmaatschap, 1938-1942. 1 katërn.

132.

Register van lidmaten en gedoopten,[ca.1950-ca.1973].
1 kaartsysteem.

133.

Lijsten van lidmaten, gedoopten en belangstellenden,[ca.1950].
3 stukken.

134.

Aantekeningenten behoeve van de registratie van
lidmaten, gedoopten en huwelijksafkondigingenen
-inzegeningen,1815, 1843-1867, 1904-1921, 19481964 en z.d.
1 omslag.

46

Ingekomen attestaties, bewijzen van lidmaatsehap
en bewijzen van afschrijving en verzoek tôt inschrijving, 1803-1965 en z.d.
1 omslag.
Stukken betreffende de overschrijving van lidmaten van elders naar de Evangelisch-Lutherse_ge~
meente Woerden, 1939-1967 en z.d.
q omslag.
Stukken betreffende inlichtingen uit de lidmatenregisters en verzoeken om toezending van attesta¬
ties, bewijzen van lidmaatsehap en bewijzen van
afschrijving en verzoek tôt inschrijving, 1938-1966 £
en z.d.
1 omslag.
Stukken betreffende de overschrijving van lidmaten
naar andere gemeenten c.q. kerkgenootschappen,
1887-1964 en z.d.
1 omslag.
Stukken betreffende het bedanken voor het lidmaat¬
sehap, 1964-1966.
3 stukken.
Adreswijzigingen, 1963-1967.

1 omslag.

Stukken betreffende het aantal kerkelijk geregistreeja^
den naar de volkstelling op 31 december 1879, opgemaakt 1880.
1 omslag.
Staten van de bevolking naar kerkgenootschapnaar
de 13e volkstelling op 31 mei i960, opgemaakt 1961.
1 omslag.
Registratie van gedoopten.
N.B. Zie voor de registratie van gedoopten 00k de
inv.nrs. 117-122, 125, 127-128, 130, 132-134,
153 en 165.
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143.

Register van gedoopten, 1675-1776.

1 deel.

Register van gedoopten, 1750-1811, opgemaakt
[1771-1811].
1 deel.
N.B. Dit register bevindt zich in de collectie
DTB-Woerden van het Algemeen Rijksarchief.
144.

Register van gedoopten met vermelding van doopplaats en/of overlijden, 1824-1895.
1 deel.

145-146. Registers van gedoopten met vermelding van doopplaats, geboorteplaats, namen der ouders en geslacht, 1871-1938.
2 delen.
145. 1871-1938.
146. 1896.

n.

147.

Uittreksels uit de registers van geboorten van de
burgerlijke gemeenten, 1824-1919.
1 pak.

148.

Ingekomen doopbewijzen en bewijzen van afschrijving en verzoek tôt inschrijving, 1827* 1851* 1865
en 1949-1965.
1 omslag.

149.

Stukken betreffende inlichtingen uit de doopregisters en verzoeken om toezending van doopbewijzen,
I858, 1946 en 1963.
3 stukken.

150.

Stukken betreffende de doop van het kind van Jan
Roos, 1770.
1 omslag.
N.B. 2 stukken in fotokopie.

151.

Stukken betreffende de doop van Pranciscus Waltz,
onwettige zoon van Margaretha Waltz, 1889.
2 stukken.

48
152.

Lijst van het aantal per jaar gedoopte kinderen,
1675-1810 en 1824-1839; met aantekening van de afname van het aantal lidmaten en gedoopten,(ca.1840]
1 stuk.

3.

Registratie van huwelljksafkondigingenen -inzegeningen. : ; - N.B. Zie voor de registratie van huwelijksafkondigingen en -inzegeningen ook de inv.nrs. 125,
128 en 134.

153.

Register houdende:
- lijst van huwelijksafkondigingen,1690-1896, opgemaaktCl771-1896']
;
- lijst van gedoopten, 1821-1823.
1 deel.

154.

Uittreksels uit de registers van huwelljksafkondi¬
gingen en huwelijken van de burgerlijke gemeenten,
1839-1965.
1 omslag.

E._ _ _ _Gemeenteleven_L
1.

Algemeen.
N.B. Zie voor de "Vereniging tôt steun aan de Evangelisch-Luthersekerk te Woerden", 1954, inv.
nr. 11.

155.

Circulaire met informatie omtrent de EvangelischLutherse gemeente te Woerden,[ca.1938]. 1 stuk.

156.

Aantekening betreffende het gemeenteleven tijdens
en vlak na de 2e wereldoorlog,(ca.1945]. 1 stuk.

157.

Circulaires betreffende gemeente-activiteiten,
1961 en 1962.
2 stukken.
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158.

Stukken betreffende gemeente-avonden,1956-196-4
en z.d.
1 omslag.

159.

Stukken betreffende jaarvergaderingen,1950-1960.
1 omslag.
N.B. Zie voor de notulen van de jaarvergader.ingen
1950, 196.0,1964 en 1969, de inv.nrs. Il en
12.
.
-—

160.

Mededelingenblad"De Wachter", 1936-6 februari 1942;
met hiaten.
1 pak.

161.

Brief van ds. S. van der Woude betreffende het verschijnen van één kerkblad voor meerdere gemeenten,
1942.
1 stuk.

162.

Mededelingenblad"Kerkblad", 19 maart 1942-15 oktober 1942.
1 omslag.

163.

Mededelingenblad"Mededelingen", 17 november 194220 juli 1944.
1 omslag.

164.

Maandblad "De Wachter", mei 1945-september1963 en
december 1966-1970; met hiaten.
1 pak.

165.

Staten van lidmaten,gedooptenen belangstellenden
met vermelding van deelname aan diverse kerkelijke
activiteiten,[ ca. i960].
1 omslag.
N.B. Zie voor lijst van belangstellendenj"ca
.1950j,
inv.nr. 133.

2.

Kerkdiensten.
N.B. Zie voor lijst van voorbiddingenen dankzeggingenj"ca.
1825]a inv.nr. 73.
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Zie voor de tekst van een gezang bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van ds .
Albertus Marinus Kesper, 1893, inv.nr, 84.
Zie voor verslag van de dienst ter gelegenheid
van de 18e verjaardag van H .M. Koningin Wilhei-"
miriaop 31 augustus 1898, inv.nr. 8.
Zie vovorde ontvangsten voor de verstrekking
van levensmiddelen,[ea.1945], inv.nr. 251.
Zie voor de ontvangsten voor volksherstel,
1945, inv.nr. 251.
Zie voor de ontvangsten ten behoeve van de
"Stichting 1940-1945", 1945, inv.nr. 251.
%
166.

Tekst van gezangen voor de herdenking van de overgave
van de Augsburgse Confessie op 25 juni 1530, opgemaakt 1830, gedrukt.
1 katern.

167.

Feestrede uitgesprokenbij gelegenheid van het 200~
jarig bestaan van het kerkgebouw en de inwijding van
het orgel op 27 september 1846, uitgegeven 1847,
gedrukt.
1 deel.

168.

Stukken betreffende de viering van de 400e geboortedag van Maarten Luther, 1883.
1 omslag.
^

169.

Stukken betreffende de herdenking van het 250-jarig
bestaan van het kerkgebouw, 1896.
2 stukken.
N.B. Zie hiervoor 00k inv.nr. 7.

170.

Tekst van gezangen voor de wijdingsdienst ter her¬
denking van het overlijden van H.M. Koningin-moeder
Emma, 1934.
1 stuk.

171.

Stukken betreffende de inwijdingsdienst van het
gerestaureerdekerkgebouw, 1938.
3 stukken.
N.B. Zie hiervoor 00k de inv.nrs. 9 en 14.
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172.

Stukken betreffende de herdenking van het 300jarig bestaan van het kerkgebouw, 1946. 2 stukken.

173.

Stukken betreffende predikbeurten, 1927-1939.
1 deel en 1 omslag.
N.B. Zie voor een lijst van dienstdoende voorgangers 1890-1902, inv.nr. 353.

174.

Stukken betreffende diverse kerkdiensten, 19551970 en z.d.
1 omslag.

175.

Stukken betreffende het in 1827 ingevoerde Lutherse gezangboek,[l827].
2 stukken.

3.

Catechisatie.

176.

Staten van catechisantenmet aantekening van hun
aanwezigheid en het opgegeven huiswerk, 1897-1900.
1 omslag.

177*

Kasboek betreffende de catechisatie-bibliotheek,
1883-1893.

1 deel.

178.

Brieven betreffende opgave en afschrijving van ca¬
techisanten, 1955 en 1963.
2 stukken.

4.

a. Zondags- en Zangschoien uitgaande van de'Commissie Godsdienstonderwij
s.
N..,B.
Zie"voor de kladnotulen van de Commissie Godsdienstonderwijs , november 1896-november1898,
inv.nr. 13.

179.

Ingekomen stukken, 1897.

2 stukken.

180..

Staten betreffende de aanwezigheidvan de leerlingen,
1897-1900 en z.d.
1 omslag.
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181.

Programma's voor de viering van het Kerstfeest,
1895-1897.
1 omslag.

182.

Rekening en verantwoording, 1897-1914. 1 deel.
b. Zondagsschool.

183.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 19561962 en z.d.
1 pak.

184.

Règlement ten behoeve van de leiding,[ca.i960],
concept.
1 stuk.

185.

Stukken betreffende de administratievan de leerlingen, i960 en z.d.
1 omslag.

186.

Roosters van vertellingen,[ca.1960].

187.

Programma's voor de viering van het Kerstfeest,
1956-1961.
1 omslag.

188.

Rekening en verantwoording, 1959-1961; alsmede overzichten van ontvangsten en uitgaven betreffende het
Kerstfeest, 1959-1961.
3 stukken.

P.

2 stukken.

_R®latie.Ë.
2eJïILnÇLe£e.J5£2Ëe£k£n.2.
kerkelijke_organe_n
®n_aBd®.r®

1.

Relaties met andere gemeenten en kerkelijke organen.
N.B. Zie voor de notulen van de gecombineerde vergaderingen met de Kerkeràad van Bodegraven,
1927-1929>-inv.nrs. 8 en 90,
Zie voor de notulen van de gecombineerde vergadering met de Kerkeraad van Amersfoort, 10
september 1954, inv.nr. 11.
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Zie voor de notulen van de gecombineerde vergadering met een commissie van leden uit de
Synodale commissie, 28 januari 1955j inv.nr. 11
Zie voor de notulen van de gecombineerde vergadering met de Kerkeraad van Leerdam, 7 december 1963, inv.nr. 12.

I

189.

Brief van Mauritius Maessen waarin deze vraagt of
de Kerkeraad een verzoek tôt toezending van een
apologie aan de Kerkeraad van 's-Gravenhage heeft
gedaan, 17391 stuk.

190.

Stukken betreffende het Synodale fonds te Amsterdanij1741-1742.
2 stukken.

191.

Stukken betreffende de klachten tegen de leer van
ds . P.L. Statius Muller te Leeuwarden, 1752-1754.
1 omslag.

192.

Brieven van de Kerkeraad van Bodegraven betreffende
een geschil met ds. N. Boom, predikant te Bodegra¬
ven, 1757.
3 stukken.

193.

Stukken betreffende het procès tussen H. Israël en
de Kerkeraad van Leiden, 1775-1777.
1 pak.
^

194.

Beschrijvingsbrieven van de vergaderingen der
Synode, 1880-1893 en 1930-1970; met hiaten.
1 pak.

«

N.B. Zie voor de période 1894-1929 de ingekomen
stukken, inv.nrs, 25-28.
195-196. Verslagen van het Evangelisch-LuthersKerkgenootschap in Nederland, 1847-1907 en 1917-1.941;met
hiaten.
2 pakken.
195.

1847-1907; met hiaten.

_
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196. 1917-1941; met hiaten.
197.

Notulen van de 108e buitengewone vergadering der
Synode, 1921.
1 stuk.

198-199. Stukken betreffende de verkiezing van synodeleden,
1820-1894, 1949-1968 en z.d. ; met hiaten.
1 pak en 1 omslag.
198. 1820-1821, 1823-1824, 1826-1827, 1829-1836,
1843, 1846-1856, 1859-1862 en 1864-1894.
199. 1949, 1955-1956, 1958-1964, 1968 en z.d.
N.B. Zie voor processen-verbaalvan verkiezingen
00k de inv.nrs. 11-12.
200.

Stukken betreffende de ringvergaderingen,1960-1966
1 omslag.

2.

R'elatiesmet andere kerkgenootschappen.
N.B. Zie voor stukken betreffende het gebruik van
het kerkgebouw door de Remonstrants-Gereformeerde gemeente, 1853-1874, inv.nr. 254.

201.

Stukken betre'ffèndéde "samenwerkingmet de Remonstrants-Gereformeerdegemeente van Nieuwkoop en de
RemonstrantseKring te Woerden, 1963-1966 en z.d.
1 omslag.

202.

Brief van de Kerkeraad der Hervormde gemeente van
Woerden betreffende contacten tussen de plaatselijke Kerkeraden, 19651 stuk.

203.

Brief aan de Doopsgezinde predikant van Utrecht be¬
treffende de pastorale zorg voor de Doopsgezinden
in Woerden, 1967.
1 stuk.

56

204.

Stukken betreffende de samenwerkingvan de vrijzinnige groeperingen in Woerden: de Doopsgezinden, de
Remonstrants-Geref
ormeerden en de Lutheranen, 1970.
1 omslag.
*

''

*" '

-

.

-

205.

Stukken betreffende de samenwerkingmet de Doopsge¬
zinden, 1970.
1 omslag.

G.

Beheer der bezittingen.

1.

Algemeen.
N.B. Zie voor staten van goederen en archiefstukken, [1828],
inv.nr. 119, en voor een lijst van
effecten en goederen,[voor 1750-ca.1855]3
opgemaaktI[ca.l824-ca.l855]
3 inv.nr. 120.

11- 1

•

206.

Lijst van effecten en goederen betreffende het kerkbeheer, de Diaconie en het Wezenfonds met vermelding
van de wijze van verwerving, 1750-18293 opgemaakt
[^ca.1830]
.
1 stuk.

207.

Lijsten van effecten, goederen en archiefstukken,
[ca.1845]3 1372 en 1890.
1 omslag.

208.

Lijsten van schenkingen ten gunste van het kerkbeheer.
de Diaconie en het Wezenfonds, I6l6-l803, 1675-1825
en 1775-18853 opgemaakt|ca.1890].
3 stukken.

209.

Register houdende:
- lijst van effecten en goederen betrëffende het.
kerkbeheer, de Diaconie en het Wezenfonds, [ca.I885J;
- lijst van effecten en goederen betreffende het
kerkbeheer, de Diaconie en het Wezenfonds, [ca.1950];
met aanvullingen,fca.1950-ca.1961]. 1 deel.

5

■■Jr
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Kapitaal.
N.B. Zie voor een lijst van effecten 1701-1725,
inv.nr. 293.
a. Legaten en schenkingen.
Onderhandse akte waarbij Marrittje Jans Meraut, weduwe van Cornelis Cooperdraat F.1000,- schenkt onder
voorwaardenj 1723; met aantekeningen 1723-1739.
1 stuk.
Aantekening betreffende het legateren van een obligatie, groot 1000 pond, ten laste van het Gemeene
land van Holland en Westvriesland,door Jan Philip
Smits ten behoeve van het kerkbeheer en de Diaconie,
geplaatst op de achterkant van de akte van verkoop
en transport van genoemde obligatie, 1746.
1 stuk.
Onderhandse akte waarbij Adriaan van Deijl en Pieternella Glimmer, echtelieden,F.1000,- schenken onder
voorwaarden, 1755.
1 stuk.
Stukken betreffende het testament van Marrigje Rietveld, 1758-1759.
2 stukken.
N.B. Het testament is in fotokopie aanwezig.
Akte verleden voor notaris Gijsbert Swartendijk
waarbij Johan Diederich Deiman, predikant te Utrecht
en Jan Groeneijk, baljuw te Woerden, uitvoering geven
aan een legaat vermeld in het testament van wijlen
Geertruijd Breumelhof, weduwe van ds. Johannes Wilhelmus Martini, 1772; met retroacta en bijlagen, 1737,
1745, 1767 en z.d.
l omslag.
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215.

Stukken betreffende de uitvoering van het testa¬
ment van Geertruijd Schriek, weduwe van Gijsbert
de Wit, ten gunste\van ,hê.tkerkbeheer, de Diaconie
en het Wezenfonds, 1804.
1 omslag.

216.

Stukken betreffende een legaat van F.1000,- van
mr. Huibert Griffioen van Waarder, 1836.1 omslag.

217.

Stukken betreffende de schenking van 4 onderhandse
obligaties door Johanna van Weerd, weduwe van Dirk
Rietveld en het beheer hierover, 1836-1839.
1 omslag.
^

218.

Stukken betreffende het in beheer geven van 1 obligatie ten laste van de stad Woerden door mevrouw de
weduwe Johannes Gottlieb Heinrich Reudler, alsmede
de legatering hiervan samen met een pleziertuin aân
■de Molenstraat, kad. sectie C. nr. 398 en 399,
opgemaakt 1842-1846.
1 omslag.

219.

Stukken betreffende een legaat van F.150,- van Jilles
Lem te Juthaas, 1860.
2 stukken.

220.

Stukken betreffende een legaat van F.250,- van Anthonia Lem, weduwe van Jan Willem van der Linden, ^
1879.
1 omslag.

221.

Stukken betreffende de nalatenschap van Margaretha
Pelgromina van der Grient, 1948 en 1954; met retroacta,1938 en z.d.
1 omslag.
b. Beleggingen.

222.

Akte verleden voor notaris Dirk Swartendijk waarbij Hendrik Jacobsz. Lagerburg te Rietveld, erfgename van Barbara Brittenburg, een obligatie groot
F.600,- ten laste van het Gemeene land van Holland
en Westvriesland,verkoopt en transporteert, 1722.
1 stuk.

59

223.

Akte verleden voor notaris Dirk Swartendijk waar¬
bij Pietertje Schinkel, weduwe van Benjamin Roodenburg te Bodegraven, een obligatie groot P.400,- ten
laste van de provincie Utrecht, verkoopt en trans¬
porteert, 1725.
1 stuk.

224.

Akte verleden voor notaris Dirk Swartendijk waarbij Dominicus van Yianen een losrente-obligatie
groot 250 pond ten laste van de provincie Utrecht,
verkoopt en transporteert, 1728.
1 stuk.

225.

Onderhandse akte waarbij Maria van Veen, weduwe van
Jan Bosch te Utrecht, een losrente-obligatiegroot
P.500,- ten laste van de provincie Utrecht, verkoopt
en transporteert, 17291 stuk.

226.

Akte verleden voor notaris Dirk Swartendijk waarbij
Gerrit en Laurens van Leeuwen in opdracht van de representanten der gezamenlijke nageîaten kinderen van
Dirk van Leeuwen en Jenneken Reijneveldshoek,een
omgewisselde lijf- en losrente-obligatiegroot 500
pond, verkopen en transporteren, 1737. 1 stuk.

227.

Akte verleden voor notaris Dirk Swartendijk waarbij
Jan Spruijt te Rotterdam, erfgenaam van Neeltje
Glimmer, een obligatie groot F.800,- ten laste van
het Gemeene land van Holland en Westvriesland, ver¬
koopt en transporteert, 1738; met retroactum, 1738.
2 stukken.

228.

Akte verleden voor notaris Hendrik Willem Prangen
te 's-Gravenhagewaarbij Anna van Everding, weduwe
van Theodorus Mooijman te Ts-Gravenhage een obliga¬
tie groot P.750,- ten laste van het Gemeene land van
Holland en Westvriesland, verkoopt en transporteert,
1741.
1 stuk.

i
k
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229.

Onderhandse akte waarbij Gérard Boers, baljuw en
schout der vrije heerlijkheid van Hazerswoude en
c.s. uit de nalatenschap van Klaas Jansz. van de
Genaugten en Marijtje Jacobs Veenman te Hazers—wo'Ude een»:-.ob
ligatie gr,,@o
t..g 7Q..Q
1a..-van
:■■
het Gemeene land van Holland en Westvriesland, verkopen en transporterez 1752; met quitantie, 1752.
1 stuk.

230.

Onderhandse akte waarbij Johannes van Twist een
obligatie groot P.1000,- ten laste van de Generaliteit, verkoopt en transporteert, 1755; met quitan¬
tie, 1755.
1 stuk.

231.

Stukken betreffende de inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld, 1815-1956. 1 omslag.

232.

Stukken betreffende de aflossing van obligaties van
de stad Woerden dd. 12 december 1850, opgemaakt
I86O..en 1880._
2 stukken.

233.

Stukken betreffende Oostenrijkse en Russische effecten, 1868, 1878, 1918 en z.d.
1 omslag.

234.

Stukken betreffende een schuldbekentenismet hypo- (
theekstellingten laste van G. Uittenbogaard te Woer¬
den op een huis met werkplaats in de Achterstraat
te Woerden, kad. sectie C. nr. 564, opgemaakt 1895.
1 omslag.

235.

Stukken betreffende een schuldbekentenismet hypotheekstellingten laste van P.R. van Leeuwen te
Waarder op een perceel hooiland te Waarder, kad.
sectie A. nrs. 1000, 1003, 1005, 537 en 538, opge¬
maakt 1910.
2 stukken.
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236 .

Polis van de brandverzekering betreffende negen
woningen aan de Utrechtsestraatweg te Woerden, verband houdende met een schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van P. Radix te Woerden, 1919.
1 stuk.

236-a .

Leggers van hypothécaire inschri jvingen , 1921 en
1927.

237.

3 stukken.

Stukken betreffende een schuldbekentenis met hypotheekstelling ten laste van G. Sonneveld te Woerden
op een woonhuis met sch.uur,bouwland, weiland en water te Geestdorp, gemeente Woerden, kad. sectie A,
nrs. 1012 en 1828, opgemaakt 1924.

)

238. .

2 stukken.

Stukken betreffende een schuldbekentenis met hypo-theekstelling ten laste van A.C. Versteeg te Jutphaas
op percelen weiland aan de Galenkopperdî jk te Jut¬
phaas, kad. sectie B, nrs. 45, 52 en 1001, opgemaakt
1930, 1939 en z.d.

239.

3 stukken.

Brief van de Synodale commissie over de aflossing
van F. 8000,^- 3%% Ned. '41 en de belegging van het
vrijgekomen geld, 1944.

240.
)

1 stuk.

Brief aan de Synodale commissie waarin bericht worc^g^
over de afsluiting van 2 hypotheken ten laste van
G. Kool te Wilnis op een pand en landerijen te
Wilnis, 1947, minuut.
1 stuk..

241 .

Brief

van notaris Th.J. van Nés te Woerden betreffen¬

de een afgeloste hypotheek ten laste van J. Boot te
Linschoten ten gunste van het bouwfonds Jeugdgebouw,
1955.
1 stuk.
242.

Brief van notaris Th.J. van Nés te Woerden betreffen¬¬
de 2 volmacîiten tôt roiement inzake afgeloste hypo¬
theken, 1961.

243 .

1 stuk.

Staat inzake spaartegoed bij de Nutsspaarbank. te Woer¬
den ten behoeve van het kerkbeheer, 1964-69. 1 stuk.

i

1
\
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244.

Staat inzake spaartegoed bij de Nutsspaarbank te
Woerden ten behoeve van de centrale verwarming en
het restauratiefonds, 1967-1969.
1 stuk.

3.

Onroerende en roerende goederen.
a. Algemeen.

243.

Stukken betreffende de verzekering tegen brandschade en diefstal, 1842-1965.
1 omslag.
b, Kerkgebouw c.a.
N.B. Zie voor aantekening betreffende het brandstofverbruik 1940 , inv.nr. 333.

246.

Akte verleden voor notaris George Hendrik Buhri Snethlage te Woerden waarbij de geraeenteWoerden een perceel grond3'kad. sectie C. nr. 954, transporteert
met de verplichting tôt het maken van een afscheiding, 1886.
1 stuk.

247.

Stukken betreffende een eventuele verkoop van de .consistoriekamer en-een deel vah de tuin bij het kerkgeboyw in verband.met stadsvernieuwing( doorbraak Achterstraat.-Nieuwstraat
), 1962.
2 stukken.

248.

Stukken betreffende reparaties en onderhoud aan het
kerkgebouw, het intérieur, de pastorie en de kosterswoning, 1770, 1825-1897, 1962-1967 en z.d.
1 omslag.

249.

Stukken betreffende de slechte toestand van de schutting tussen de Torenwal en de consistoriekamer,
1850-1852.
1 omslag.

250.

Stukken betreffende de restauratie van het kerkge¬
bouw, 1938 en z.d.
1 omslag.

RENTELOOZEGELDLEENING
TEN LASTEVAN DE

EVANG. LUTH. GEMEENTE
TEWOERDEN

BEWUS
VANAANDEEL
IN BOVENGENOEMDE RENTELOOZE GELDLEENING, GROOT

TIEN GULDEN
NUMMER
Ten name van

70
Çù*t tût**.

AFLOSBAAR NA UITLOTING,
WOERDEN,

Maart 1938.
De Kerkeraad der Evang. Luth. Gemeente,

Voorzitter,

Uit: Stukken-betreffende de restauratie van het kerkgebouw,
1938 en z.d., inv.nr. 250.

65

251.

252.

Register houdende:
- lijst van schenkingen ten behoeve van de res¬
tauratie,|"ca.l938J
;
- staat van aandeelhoudersrenteloze geldlening
ten behoeve van de restauratie, 1938;
- lijst van betalingen betreffende de restauratie,
1938;
- ontvangsten ten behoeve van de gedenkplaat ter nagedachtenis van G. Vergeer en E.L. van Rheenen,
1945;
- ontvangsten ten behoeve van de 2 bevrijdingsramen,
1945-1948;
- ontvangsten voor de verstrekking van levensmiddelen,
[ca.1945];
- ontvangsten ten behoeve van de "Stichting 19401945", 1945;
- ontvangsten voor volksherstel, 1945;
- ontvangsten voor de uitbreiding en restauratie van
het orgel bij gelegenheid van het ^OO-jarig bestaan
van het kerkgebouw,[ca.1948];
- staat van aandeelhoudersrenteloze geldlening ten
behoeve van de uitbreiding en restauratie van het
orgel, 1947-1954;
- memoriaal betreffende de stichting van een jeugdgebouw, 1945-1947.
1 deel.
Stukken betreffende de restauratie van het kerkgebouw, 1963-1970.
1 pak.
N.B. Zie voor het spaartegoed inzake het restauratiefonds, 1967-1969;,inv.nr. 244.

253.

Stukken betreffende de brandschade ontstaan bij het
plaatsen van oliekachels door de fa. de Booij,
1964-1965.
1 omslag.
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254.

Stukken betreffende het gebruik van het kerkgebouw
door de Remonstrants-Geref
ormeerde gemeente van
Woerden, 1853-1874.
1 omslag.

255•

Stukken cetreffende het gebruik van het kerkgebouw
door derden, 1919-196? en z.d.
1 omslag.

256.

Plattegrond van het kerkgebouw met aanliggende percelen met vermelding van de eigenaren,[ca.1870].
1 stuk/
c. Intérieur van het kerkgebouw c.a.

^

N.B. Zie voor stukken betreffende reparaties, onderhoud en restauratie 00k de inv.nrs. 248 en 250. .
Zie voor het spaartegoed inzake de centrale
verwarming, 1967-19695-inv.nr. 244.
257.

Stukken betreffende het maken en stellen van 12 nieuwe
banken, 1830.
1 omslag.

258.

Stukken betreffende de verlichting, 1829-1839 en
z.d,
. 1 omslag.

259 .

Plattegrond

260.

Bestek en voorwaarden betreffende verfwerkzaamheden
aan het ameublement, 1875; met aanbesteding 1875.
1 stuk.

261.

Register van inkomsten en uitgaven ten behoeve van
het orgel, 1844-1847.
1 deel.

262.

Bestek en voorwaarden betreffende een orgel aanbesteed aan J. Bâtz en Co. te Utrecht, 1846.
1 stuk.

van de zitplaatsen,

[ca.1872]

N.B. Dit stuk is in fotokopie aanwezig.

. 1 stuk.

^

67

Aantekening betreffende de inkomsten en uitgaven
bij gelegenheid van de inwijding van het orgel,
[ca.1846].
1 stuk.
Stukken betreffende het onderhoud aan het orgel,
1871-189^, 1955, 1963 en 1964.
1 omslag.
Aandelen renteloze geldlening ten behoeve van de
uitbredding en restauratie van-he-torgel, 1947.
1 omslag.
N.B. Zie voor de uitbreiding en restauratie van
het orgel 00k inv.nr. 251.
Brieven betreffende de gedenkplaat ter nagedachtenis van G. Vergeer en E.L. van Reenen en betref¬
fende de 2 bevrijdingsramen,1945 en 1947.
2 stukken.
N.B. Zie voor de realisatie van de gedenkplaat en
de bevrijdingsramen 00k inv.nr. 251.
Stukken betreffende de aanleg en het beheer van de
kerktelefoon, 1954-1957.
1 omslag.
Stukken betreffende de bandrecorder, i960 en z,.d.
2 stukken.
Brief aan mevr. Kriege waarin zij bedankt wordt voor
de schenking van de paaskandelaar, 1969, minuut.
1 stuk.
d. Pastorie c.a. en kosterswoning.
N.B. Zie voor stukken betreffende reparaties en on¬
derhoud 00k inv.nr. 248.
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270.

Stukken betreffende verhuur en verkoop van de
pastorie en de kosterswoning, 1827-1829 en 1947.
1 omslag.

271.

Stukken betreffëndë de I^^^erlng "van'"eën
tain â'âïî
""
de Molenstraat te Woerden, kad. sectie C. nrs. 398 en
399, opgemaakt 1832 en 1848.
1 omslag.
■N.B. Zie hiervoor 00k inv.nr. 218,

272.

Onderhandse akte waarbij Hendrik Hoffman en ds. Johannes Gottlieb Heinrich Reudler een regeling treffen omtrent de afvoer van water uit de pastorie aan
de Rietvelderstraaten de belendende percelen, 1833;
met concept, 1833.
2 stukken.

273.

Stukken betreffende werkzaamheden aan de tuin aan
de Molenstraat, 1850-1851.
1 omslag.

274.

Vergunning waarbij de gemeente Woerden toestemming
verleent tôt het onder voorwaarden aanleggen en in
onderhoud hebben van een waterloop ten behoeve van
de pastorie aan de Rietvelderstraat,1875, authentiek afschrift, 1876.
1 stuk.

275.

Stukken betreffende de verkoop van de pastorie aan
de Rietvelderstraat,kad. sectie C. nr..135 en een
tuin aan de Molenstraat, kad. sectie C. nrs. 718 en
719 en de besteding van de opbrengsten, 1908-1910.
1 omslag.

276.

Stukken betreffende plannen tôt aankoop van een
pastorie, 1916.
2 stukken.

277.

Stukken betreffende de huur van een woning voor de
predikant, 1929, 1936 en 1958.
1 omslag.
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e. Jeugdgebouw.
N.B. Zie voor de stichting van een jeugdgebouw
ook inv.nr. 251.
278.

Stukken betreffende het spaarfonds "Stichting
jeugdgebouw", 1945-1969 en z.d.
1 omslag.
f. Overige roerende en onroerende goederen.

279.

Akte verleden voor notaris Wouterus Adrianus van
Zijst te Woerden waarbij een stuk grond tegen de
Binnenwal nabij de molen wordt verkocht aan Frans
van Dijk, 1829, afschrift; met uittreksel uit het
verbaal van het verhandelde bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waarin toestemming tôt de verkoop wordt gegeven, 1829, afschrift. 1 stuk.

280.

Stukken betreffende de koop, het beheer en de verkoop van 3 huisjes aan de Havenstraat, wijk 2, nrs.
157, 158 en 159 te Woerden, 1854-1861. 3 stukken.

281.

Stukken betreffende de verwerving en het beheer van
de woningen Nieuwstraat 6, 6-1, 8 en 8-1 te Woerden,
1948-1970 en z.d. ; met retroactum, 1918. 1-omslag.

282.

Vergunning waarbij aan de heer W. den Heeten toe¬
stemming wordt verleend tôt het plaatsen van een
scheiding tussen de percelen kad. sectie C. nrs.
1941 en 2349 6e Woerden, 1949.
1 stuk.

283.

Stukken betreffende de aankoop en het beheer van de
woningen Nicolaas Beetsstraat 12 t/m 18 met bisnummers te Utrecht, 1956-1969.
1 omslag.
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284.

Stukken betreffende de aankoop en het beheer van
de woningen Nassaustraat 43 en Nieuw Ravenstraat
16 en 18 met bis- en bis-a-nummers te Utrecht,
1957-1969.
1 omslag.

285.

Brief waarin Lautenslager's huizenbeheer te Utrecht
vraagt om opgave van de in verhuur zijnde huizen,
1957; met op de achterzijde een aantekening daaromtrent, 1957.
1 stuk.

286.

Stukken betreffende het eigendom en het onderhoud
van 2 graven op de Algemene begraafplaats van Woerden,.1829, 1837, 1891 en 1940; met aantekening van
de laatste begrafenis in de Petruskerk te Woerden,
1829.

1 omslag.

287.

Stukken betreffende het weiden van de kerkschapen,
1948 en 1949.
3 stukken.

H

Financier.
.

1.

Begrotingen, jaarrekeningen met bijlagen.

288.

Register houdende:
- begrotingen ten behoeve van het kerkbeheer,
1848-1863;
- begrotingen ten behoeve van de Diaconie, 18481863;
- begrotingen ten behoeve van het Wezenfonds, 1848I863.
1 deel.

2gg

Begrotingen, 1872-1909.

1 omslag.

290-291. Registers houdende begrotingen, 1910-1954.
2 delen.
290. 1910-1937.
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291. 1938-1944 en 1946-1954.
292.

Begrotingen, 1953-1954, 1956-1958, 1959, 19611963 en 1969.
1 omslag.

293.

Register houdende:
- rekeningen, 1701/02-1745/46;
- lijst van effecten, 1701; met aanvullingen,
1701-1725.
1 deel.
N.B. Het rekeningjaar loopt van 1 november tôt en
met 31 oktober.

294-297. Registers houdende rekeningen, 1746/47-1953.
4 delen.
294. 1746/47-1852.
N.B. Tôt 1812 loopt het rekeningjaar van 1 no
vember tôt en met 31 oktober.
295. 1853-1904.
296. 1905-1944.
297. 1945-1953.
298.

Rekeningen en verantwoordingen,1948-1963 en 19671970.
1 omslag.

299.

Kladrekeningen,1841-1848 en z.d.

1 omslag.

300-318. Bijlagen bij de rekeningen, 1815-1860 en 1862-1970
19 pakken.
300.

1815-1837.

5C71. 1838-1848.
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302.

1849-1859.

303. 18603 1862-1869
304. 1870-1880.
305. 1881-1894.
306. 1895-1902.
307. 1903-1910.
308. 1911-1917.
309. 1918-1924.
310. 1925-1931.
311. 1932-1938.
312. 1939-1945.
313. 1946-1952.
314. 1953-1956.
315. 1957-1960.
316. 1961-1963.
317. 1964-1966.
318. 1967-1970.
Boekhouding.
319-320. Registers houdende balansen en verlies- en winstrekeningen, 1947-1964.
2 delen.
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319. 1947-1957.
320.

1958-1964.

321-323• Grootboeker.,
:19:4
7-1.9.6:5X7™"",
...
:'....

delen.

321. 1947-1949.
322.

1950-1957; met inhoudsopgave 1950-1954.

323. 1958-1965.
324-326. Journalen, 1947-1965.

3 delen.

324. 1947-1949.
325. 1950-1959.
326. 1960-1965.
327-340. Kasboeken, 1826-1840, 1849-1860, 1922-1949 en
1951-1974.
14 delen.
327. 1826-1835; met aantekening van de te ontvangen
renten op inschrijvingen in het ^
Grootboek der Nationale Schuld, ten
gunste van het kerkbeheer, de Diaconie en het Wezenfonds,[1826J.
328. 1836-1840; met lijst van ontvangsten ten gunste
van de Diaconie, 1.836-1840.
329. 1849-10 januari 1860.
330. 1922-5 mei 1929.

75

331. 1922-30 november 1930; met staten van de jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden en
vanaf 1941 ook van die der belangstellendenj 1936-1949.
332. 12 mei 1929-1937333. 1938-7 mei 1945; met aantekening van het brandstofverbruik ten behoeve van het
kerkgebouw,[1940];
met zitplaatsenadministratie, 1939*
334. 7 mei 1945-30 september 1947.
335. 1 oktober 1947-30 juni 1949.
336. 1 oktober 1951-14 januari 1955.
337. 1954-2-1december 1959; met aantekening betreffende de te ontvangen hypotheekrenten,[1954].
338. 22 december 1958-1961.
339. 1962-30 april 1966.
340. 1 mei 1966-1974.
341.

Giroboek, december 1937-1954.

3.

hulpbescheiden.

1 deel.

N.B. Zie voor staat van vaste uitgaven van het kerkbeheer,[1828]3 inv.nr. 119.
342.

Register houdende kapitaalsbegrotingenvan de bezittingen, 1909-1944 en 1946-1948.
1 deel.
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343.

Register houdende:
- inkomsten en uitgaven betreffende inschrijvingen
in het Grootboek der Nationale Schuld ten gunste
van het kerkbeheer, de Diaconie en het Wezenfonds,
1895-1921-;
- aantekeningen betreffende het "Ring-Leesgezelschap".,
1894-1895.
1 deel.
N.B. Van deze aantekeningen is het verband met het
archief niet duidelijk.
N.B. Zie voor lijst van inkomsten uit effecten 1700^
1802, opgemaakt[ca.1828],inv.nr. 431.
Zie voor aantekeningenvan de te ontvangen renten op inschrijvingen in het Grootboek der Na¬
tionale Schuld 1826, inv.nr. 327.
Zie voor aantekeningenbetreffende de te ont- .
vangen hypotheekrenten [1954]3 inv.nr. 337.

:>

344.

Lijst houdende opgave van de opbrengsten van de collecten 1725-1829, opgemaakt op de achterzijde van
een brief van burgemeester en wethouders van Woerden waarin deze afkondiging verzoeken van een huisaan-huis-collecte, 1833,[ca.1833].
1 stuk.
^

345-353. Registers houdende opgave van de opbrengsten van de
collecten, 1826-1873 en 1877-1902.
9 delen.
345.

1826-1871.

346.

1872.

347.

1873.

348.

1877.

349.

1878.
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350. 1879351. 1880; met aantekeningen van uitgaven ten bebehoeve van de kerkdiensten, 1880.
352. 1881-1889; met aantekeningen van uitgaven ten
behoeve van de kerkdiensten, 1881-1889.
353. 1890-1902; met vermelding van de dienstdoende
voorganger, 1890-1902.
354.

Stukken betref-fendede verhuur van zitplaatsen, 1887
en 1898.
2 stukken.

355.

Lijsten houdende opgave van ontvangen zitplaatsengelden, 1839, 1840, 1861 en z.d. ; met lijst van
ontvangsten voor het fonds van de eredienst, 1839
en 1840.
1 omslag.
■V

356.

Register houdende staten van zitplaatsenverhuur,
1937, 1938 en 1940-1970.
1 deel.
N.B. Zie voor zitplaatsenverhuur1939, inv.nr. 333.

357.

Register houdende staten van de jaarlijkse bijdrage-n
van gemeenteleden en belangstellenden,1950-1972.
1 deel.
N.B. Zie voor de période 1936-19^9, inv.nr. 331.

358.

Stukken betreffende de vrijwillige bijdrage, 195^1968 en z.d.
1 omslag.

359.

Conceptlijst Kerstgave, 1959.

1 stuk.
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4.

Overige financiële bescheiden.

360.

Stukken betreffende de belasting van de dode hand
met betrekking tôt het kerkbeheer en het Wezenfonds,
1934-1938. ..
1 cmslag.— vr'~~

361.

Verslag van de kascommissie, 1965=

362.

Onderhandse akte waarbij verklaard wordt dat de fi¬
nanciële bescheiden en het kasgeld onder beheer van
de penningmeesterA. van der Gaag zijn gecontroleerd
en in orde bevonden en zijn overgedragen aan de nie^p
penningmeester S.A. de Jong, 1965.
1 stuk.
Diaconale

1 stuk.

£al£e2;•

1.

Armenzorg en bijstand.

363.

Stukken betreffende individuele armenzorg en bijstand
1825-1965 en z.d.
1 pak.
N.B. Lijst met namen van de bedeelden ingesloten.

364.

Stukken betreffende de jaarlijkse opgave aan de gemeente Woerden van het aantal bedeelden, de inkom- ^
sten en uitgaven van de Diaconie, 1855, 1856, 1860,
1868-1894, I896-I898, 1901-1902, 1911-1927, 1929,
1931-1943, 1945-1963.
1 omslag.

365.

Stukken betreffende opgave aan de gemeente Woerden
van de bedeelden in verband met uitsluiting van het
kiesrecht, 1888-1894, 1901-1902, 1905, 1907 en 1912.
1 omslag.

366.

Stukken betreffende de Commissie van samenwerking
voor bijzondere noden in de gemeente Woerden,
1937-1938.
2 stukken.
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Stukken betreffende het Collage voor de verlening
van bijstand van de gemeente Woerden, 1965 en 1969.
1 omslag.
Stukken betreffende het "Bureau voor Gezinszorg",
1955 en z.d.
1 omslag.
Brief van de Stichting voor Gereformeerde Gezinsverzorging waarbij de overeenkomst wordt bevestigd
betreffende hulp aan gezinnen behorende tôt de Evangelisch-Luthersegemeente, 1962.
1 stuk.
Stukken betreffende de Protestantse Interkerkelijke
Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging Woerden, 1968-1970.
3 stukken.
Stukken betreffende de streekvergaderingenvan de
Evangelisch-LutherseDiaconieën, 1961-1962.
1 omslag.
Beheer der bezittlngen.
a. Algemeen.
N.B. Zie voor lijsten van effecten en goederen de
inv.nrs. 120, 206, 208 en 209.
b. Kapitaal.
N.B. Zie voor stukken betreffende de uitvoering van
het testament van Geertruijd Schriek, weduwe
van Gijsbert de Wit, 1804, inv.nr. 215.
Stukken betreffende de inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld, 1815-1895 en 1952.
1 omslag.
N.B. Zie hiervoor 00k inv.nr, 231.
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373- .

Brief van J.B. Duisenberg, voogd over de minderjarige kinderen en erfgenamen van M. de Haan Jz.,
overleden te Amsterdam, aangaande een legaat van
P.50,-, 1846.
1 stuk.

374.

Stukken betreffende een legaat van F.150,- van
Jilles Lem te Jutphaas, 1860.
3 stukken.

375.

Stukken betreffende de nalatenschap van Johanna
Maria Jannes, weduwe van E.J. Kriege, 1871.
1 omslag.

376.

Stukken betreffende een legaat van F.500,- van Anthonia Lem, weduwe van Jan Willem van der Linden,
1879.
1 omslag.

377.

Stukken betreffende een legaat van F.100,- van Susanna Lem, 1884.
3 stukken.

378.

Onderhandse akte waarbij kerkrentmeestersen ouderlingen verklaren F.1000,- te hebben geleend, 1902.
1 stuk.

379.

Obligatie Staatslening Oostenrijk 1868, met couponblad, 1920-1928.
1 stuk.

380.

Staten inzake spaartegoedbij de Nutsspaarbank te
Woerden, 1952-1973.
3 stukken.
c. Onroerende goederen.

381.

Stukken betreffende de legatering van een huis, erf
en bleekveld aan de Havenstraat te Woerden, kad. sectie C. nr. 304, het beheer en de verkoop ervan,
1854-1891.
1 omslag.
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5.

Financier!
.
a. Begrotingen, jaarrekeningen met bijlagen.
N.B. Zie voor de begrotingen 1848-18633 inv.nr.
288.

382.

Begrotingen, 1872-1874 en 1876-1909.

383-384.

Registers houdende begrotingen, 1910-1959.
2 delen.

1 omslag.

383. 1910-1956.
384. 1957-1959.
385.

Begrotingen, 196l,_1964 en 1969.

386-388.

Registers houdende rekeningen, 1724/25-1809/10en
1814-1948.
3 delen.
386.

3 stukken.

1724/25-1809/10en 1814-1829.
N.B. Tôt 1823 loopt het rekeningjaar van
1 november tôt en met 31 oktober.

387.

1830-1904.

388.

1905-1948.

389.

Rekeningen, 1967 en 1968.

390.

Kladrekeningen,1847, 1848 en 1851-1853.
1 omslag.

391-397.

Bijlagen bij de rekeningen, 1826-1970;met hiaten,
7 pakken.

2 stukken.
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391• 1826, 1830, 1832-1835en 1838-1864.
392. 1865-1899.
393. 1900-1925^^

394. 1931-1946.
395. 1947-1953.
396. 1954-1960.
397. 1961-1970.
b. Boekhouding.
398-399. Manualen,1874-1876.

2 delen,

398. 1874-1875.
399. 1876.
400-403. Kasboeken,1846-1870en 1927-1956.

5 delen.

400. 1846-1870.
401. 1927-1938.
402. 1939-1949.
403- 1950-1956.
404.

Kladregistervan uitgaven,juni 1880-1893.
1 deel.
c. Hulpbescheiden.
N.B. Zie voor een lijst
van inkomsten
ten 1750-1800,
opgemaakt [ca,l828]

uit effe
, inv.nr

83

Zie voor aantekening van de te ontvangen renten op inschrijvingen in het Grootboek der Na
tionale Schuld l8263 inv.nr. 327.
Zie voor inkomsten en uitgaven betreffende in
schrijvingen in het Grootboek der Nationale
Schuld 1895-1921, inv.nr. 343.
Zie voor lijst van ontvangsten.1836-1840, inv
nr. 328.
405-412. Registers houdende opgave van de opbrengsten van de
collecten, 1830-1882; met hiaten.
8 delen.
405. december 1830-juni 1832 en 1833-1871.
406. 1872.
407. 1873; met aantekening van inkomsten en uitga¬
ven van de Diaconie.
408. 1874.
409. 1875.

411. 1877.
412. 1879-1882.
413.

Kladaantekeningenbetreffende inkomsten en uitgaven
onder hoofden van rekening opgemaakt, 1864-1868.
1 omslag.
d. Overige financiële bescheiden.

414.

Stukken betreffende het verlenen van subsidie door
de gemeente Woerden ten behoeve van de armenzorg,
1841-1845.
1 omslag.
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.2 Pagina's ui'thet register houdende opgave van de opbrengsten
van de collecten 1830-1883, inv.nr. 405--
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Wezenfonds_.
Wezenzorg.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van
de Kerkeraad dd. 30 oktober 1770, betreffende de
benoeming van de administrateurenvan het Wezenfonds,
1770.
1 sfcuk.
N.B. Dit stuk is in fotokopie aanwezig.
Stukken betreffende het weesmeisje Grietje van der
Landen, 1777.
1 omslag.
Stukken betreffende de jaarlijkse opgave aan de gemeente Woerden van het aantal wezen, de inkomsten en
uitgaven van het Wezenfonds, 1855-1856, 1860, 18681872, 187'4-1894,1898, 1902, 1908, 1910-1937, 1940,
1942-1943, 1945, 1956-1957, 1959-1960 en 1963.
1 pak.
Lijsten van administrateuren,1770-1824, 1827 en 1828
opgemaakt[ea.1890].
2 stukken
N.B. Zie voor een lijst van administrateuren17701840 , opgemaakt[ca.1828-1840], inv.nr. 431.
Beheer der bezittingen.
N.B. Zie voor lijsten van effecten en goeaeren inv.
nrs. 120, 206, 208, 209 en 431.
Zie voor stukken betreffende de uitvoering van
het testament van Geertruijd Schriek, weduwe van
Gijsbert de Wit 1804, inv.nr. 215.
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Onderhand.seakte waarbij Johanna Nieudorp 2 obligaties groot P.170,- en P.420,- ten laste van het
Gemeene land van Holland en Westvriesland schenkt,
1780.
1 stuk.
N.B. Dit stuk is in fotokopie aanwezig.
420.

Stukken betreffende de inschrijvingen in het Grootboek der Nationale Schuld, 1815-1895, 1952 en 1965.
1 omslag.
N.B. Zie hiervoor 00k inv.nr. 231.

421.

£

Stukken betreffende het beheer en de verkoop van
een tuin aan de Schapensteeg te Woerden, kad. sectie C. nr. 459 en van 2 huisjes aan de Lange Groenendaal te Woerden, wijk B. nrs. 291 en 292 uit de
nalatenschap van Wijntje Hoendervanger, 1854-1890.
1 omslag.

0

Oh

422.
1—

Authentiek uittreksel uit het testament van Jan
Roos Cz,, verleden voor notaris Wouterus Adrianus
van Zijst, inzake een legaat van P.50,-, 1861.
1 stuk.
^

423.

Staten inzake spaartegoedbij de Nutsspaarbank te
Woerden, 1936-1969.
2 stukken.

3.

Pinanciën.

■=T

N.B. Zie voor de begrotingen 1848-1863, inv.nr.
288.
''
424.

Begrotingen, 1872-1909.

1 omslag.

425-426. Registers houdende begrotingen, 1910-1967; met
hiaten.
2 delen.
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425. 1910-1928.
426. 1929-1946, 1954-1956 en 1963-1967.
427-428.

.Registershoudende rekeningen, 1770-1812 en 18241968.
2 delen.
427. 1770-1812 en 1824-1853.
428. 1854-1968.

429-430.

Bijlagen bij de rekeningen, 1824-1965; met hiaten.
2 pakken.
429. 1824, 1825, 1827-1835, 1837 en 1840-1859.
430. 1860-1890, 1924-1928, 1956, 1959-1961 en
1963-1965.

431.

Register houdende:
- manuaal, 1784-1804;
- lijst van inkomsten uit effecten ten gunste van
'het kerkbeheer 1700-1802, opgemaaktj_ca.1828];
- lijst van inkomsten uit effecten ten gunste van
de Diaconie 1750-1800, opgemaakt[ca. 1828j ;
- lijst van administrateuren 1770-1840, opgemaakt
[ca.1828-1840].
- lijst van obligaties 1770-1804, opgemaakt[ca.1828l.
1 deel.
N.B. Zie voor aantekeningenvan de te ontvangen renten op inschrijvingen in het Grootboek der Na¬
tionale Schuld 1826, inv.nr. 327.
Zie voor inkomsten en uitgaven betreffende in¬
schrijvingen in het Grootboek der Nationale
Schuld 1895-1921, inv.nr. 343.
Zie voor stukken betreffende de belasting van
de aode hand 1934-1938, inv. nr. 360.

Aanhangse1.
Aantekening betreffende Jan de Bakker gesteld
in het Latijn en in het Nederlands,[ca.l83lj;
met op de^c-h-te^zi
jde _aen.
.aant..e.k.ening
betref.fende leden van de Kerkeraad 1676-1790, z.d.
1 stuk.
Correspondentietussen ds. Johannes Gottlieb Heinrich Reudler en de heer H. Griffioen van Waarder
te 's-Gravenhagebetreffende de kerkelijke plakkaten tussen 1579 en 1600 en het belang van de
milie Griffioen voor de Evangelisch-Luthersege- ™
meente Woerden, 1830-1832.
1 omslag.
Genealogische gegevens betreffende de families
Costerus, Roos, Schriek, De Wit en Roos Elendrie,
[ca.1836].
1 omslag.
N.B. Zie hiervoor 00k inv.nr. 3, pag. 48-e.v.
Onderhandse akte waarbij Albert Swartendijck het
erfdeel van zijn moeder Geertruijd Cornelis d'Valck
afstaat aan zijn vader Dirck Swartendijk, 1678,
1 stuk
^
Stukken uit de nalatenschap van Johanna Maria Jannes3 weduwe van E.J. Kriege, 1820, 1857 eh 1866.
1 omslag.
Stukken

betreffende

theologische

studiën,
£ca.l675j.
1 omslag.

Lijst van belangrijke gebeurtenissenin Woerden,
zoals geschilderd op een bord hangend in het kerkgebouw, z.d.
1 stuk.
Tekst van een lezing van Vondel, z.d.l stuk.
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1. Lijst van predikanten1")
.
- Cornelis Wolfaertsz. van der Laer.
Vice-cureit te Woerden, predikte vanaf 1564 conform de
Augsburgse Confessie.
Vertrokken naar Leiden 1566.
Teruggekomen 1572,
Vertrokken naar Bodegraven 1576.
- Jan Eijsendonck„
Rector van de Latijnse school te Woerden.
Sinds 1572 assistent vân Cornelis Wolfaertsz. van der Laer.
Overleden 1574.
- Johannes Saliger ( Johannes Beatus ).
Gekomen 1574.
Uitgeweken naar een huisgemeente 1579.
- Gerrit van Blockhoven.
Gekomen voor 1577.
Vertrek onbekend.
- Hendrik Predeland ( Friedeland, Vredelandt ).
Gekomen van Hamburg 1577.
Uitgeweken naar een huisgemeente 1579.
- Nicolaas Simonsz.
Gekomen van Woubrugge 1579.
Overleden 1580.
- Jan Backer.
Gekomen van Antwerpen 1580/81.
Vertrek onbekend.
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- Jan Cornelisz.
Gekomen rond 1581.
Vertrek onbekend.
- Heer Jan.
Gekomen van Utrecht 1581,
Vertrek onbekend.
- Otto van Tricht.
Gekomen van Antwerpen rond 1582.
Vertrek onbekend.
- Segerius Coninxbergen.
Gekomen van Antwerpen 1583.
Overgegaan naar het Calvinisme 1593.
- Johannes Ligarius.
Gekomen van Embden 1586.
Uitgewezen 1591.
- Bernardus Muykens ( Bernardus Aernoldi ).
Gekomen van Aken 1591.
Vertrokken naar Leiden 1592.
- Hendrik Boxhorn.
Gekomen van Wermelskerken ( Duitsland ) 1592.
Overgegaan naar het Calvinisme 1593.
Huisgemeente:
- Johannes Saliger ( Johannes Beatus ).
Gekomen van de Petruskerk 1579.
Uitgewezen 1580.
- Hendrik Fredeland ( Friedeland, Vredelandt ).
Gekomen van de Petruskerk 1579.
Uitgewezen 1580.
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Jan Roelofsz.
Schoolmeester te Woerden. Hij ging in 1580 tijdelijk
in de diensten voor.
Mattheus Rudze.
Gekomen van Nieuwkoop 1580.
Uitgewezen 1582.
Bernardus Muykens (.Bernardus Aernoldi ).
Vanaf 1594 kwartierpredikerte Woerden, Bodegraven,
en Rotterdam.
Voor Woerden beëindigde hij zijn werk in 1601.
Arnoldus Glaserus.
Gekomen'van Hatsum ( Oost-Friesland ) 1601.
Vertrokken naar Amsterdam 1613.
Johannes Jacobus Artopaeus.
Gekomen van Dinslaken 1613.
Overleden 1637.
Johannes Vijand.
Gekomen van Hoorn 1637.
Ambtsneerlegging1643.
Tobias Mosch.
Gekomen 1643.
Overleden 1671.
Michaël Mosch.
Gekomen van Enkhuizen 1671.
Overleden 1689.
Lodewijk Dogen.
Gekomen van Monnikendam 1690.
Vertrokken naar Dordrecht 1695.
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Petrus Busso Buchardi.
Proponent te Edam 1695.
Ambtsneerlegging 1705.
Milhelmus de Wifcy.
Proponent te Utrecht 1705.
Overleden 1718.
Anthony Croesen.
Gekomen van Amersfoort.
Vertrokken naar Rotterdam 1721
Petrus Bruynenbeek.
Gekomen van Edam 1721.
Vertrokken naar Delft 1724.
Johannes Wilhelmus Martini.
Gekomen van Amersfoort 1724.
Met emeritaat gegaan 1766.
Andréas Lutgerus Kolver.
Proponent 1766.
Vertrokken naar Rotterdam 1767
Johan Prederik Scheffer.
Proponent 1767.
Vertrokken naar Alkmaar 1769.
Hendrik Volkersz.
Proponent 1769.
Vertrokken naar Purmerend 1776
Cari Philip Sander.
Proponent 1777.
Vertrokken naar Groningen 1779
Pieter Anthony Hulsbeek.
Proponent 1779.
Vertrokken naar Haarlem 1784.
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- Johannes Conradus Andres.
Gekomen van Winschoterzij1 1784.
Overleden 1824.
- Johannes Gottlieb Heinrich Reudler.
Gekomen van Zierikzee 1824.
Overleden l84l.
- Christoffel Jan Holtzapffel.
Gekomen van Brielle en Hellevoetsluis l84l.
Overleden 1870.
- Albertus Marinus Kesper.
Gekomen van Wildérvank 1871.
Overleden 1895- Thomas Benjamin Granpré Moliere.
Gekomen van de Nederlandse Hervormde Kerk, gemeente Franeker
1895.
Overleden 1898.
Anton Pieter de Groot.
Gekomen van de Nederlandse Hervormde Kerk, gemeente Sint
Michielsgestel 1900.
Overleden 1908.
Gerrit Munter.
Proponent 1908.
Vertrokken naar Harlingen 1913.
Johan Frederik Meijer.
Gekomen van Doetinchem 1913.
Met emeritaat gegaan 1927.
- Jantine Auguste Haumersen.
Proponent 1929•
Vertrokken naar Kampen 1934.
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- Klaas Johannes Pranciscus Keuning.
Gekomen van Schiedam 1936.
Vertrokken naar Alkmaar 1942.
- Nicolaas-Jacob Pabonv;;:;
Gekomen van 's-Gravenhage 1943.
Ontslag genomen 1945.
Gerrit Kroes.
Proponent 1946.
Vertrokken naar Beverwijk-Zaandam1951.
Jeannette Alida Petronella Ris.
Proponent 1958.
Vertrokken naar Enschede 1963•
- Arie Kalis.
Reeds in 1966 werkzaam als geestelijk verzorger van de gemeente, Afkomstig van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Boskoop, 1966.
Proponent bij de Evangelisch-LutherseKerk 1967.
Vertrokken naar Deventer 1969.
Gerrit Kroes.
Gekomen van Haarlem 1972.
Met emeritaat gegaan 1982.
1) Bij het samenstellen van deze lijst is tôt 1705 gebruik
gemaakt van onderstaandeboekwerken. Voor nâ 1705 zijn de
gegevens gehaald uit de registers houdende notulen c.a.,
inv.nrs. 1-3 en 5-12.
Haitsma, J., Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde ( Gereformeerde ) Kerk van Woerden 1593 t/m 1963.
Woerden, 1978. pag . 11-29.
Loosjes3 J., Naamlijst van predikanten, hoogleraren en proponenten der Luthersche Kerk in Nederland. 's-Gravenhage,
1925.
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Plomp, N.j Woerden 600 jaar stad. Woerden, 1972.
Reudler, J.G.H., Geschiedenis van Joh. Pistorius, en
der Ev. Luth. Gemeente te Woerden, in: J.C. Schultz
Jacobi en P.J. Domela Nieuwenhuis, Bijdragen tôt de ge
schiedenis der Evangelisch-LutherscheKerk in de Neder
landen. Utrecht, 1841.
Verburgt, J.W., Woerden's Kerk, zijnde Luthersch van
1566 tôt 1594, in: Archieven van de Kerkeraad en van
de Diaconie der Nederduitsche Hervormde Gemeente te
Woerden; Kroniekmatige overzichten en inventarissen.
Woerden, 1940 , pag. 7-12.

96

2.

Lijst van foto's.

1. Christoffel Jan Holtzapffel ( predikant 1841-1870 ).
2. Idem.
3. Albertus Marinus Kesper ( predikant 1871-1895 ) met een
aantal kerkeraadsleden en medewerkers. Vermoedelijk is
deze foto genomen ter gelegenheid van het 25-jarig ambtS'
jubileum van ds. Kesper in 1893.
Van links naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antoon van Veltum.
G. ïïittenbogaard
.
J.W. Blok.
Nicolaas Blok.
Albertus Marinus Kesper.
Onbekend.
Dyonisius Meijer.
J.C.H. van Veltum.

4. Gerrit Munter ( predikant 1908-1913 )•
5. Johan Prederik Meijer ( predikant 1913-1927 ).
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3.

Lijst van boeken.

1.

BAAN, L. DE, Lesboekjes voor de catechisatie, nr. 2:
het Nieuwe Testament. Drachten, [na 1929]3 18e druk.

2.

BOENDERMAKER, P., Kroniek (1963-1968).Amsterdam, 1969.

3. De Bijbel, een boek voor het godsdienstig leven. Z.pl.3
z.d . 3e druk.
4.

CARSJENS, F.M., Het vergaan van het Nederlandsch Fregatschip Aerd van Nés, benevens [...] . Ouderkerk aan den
Amstel, [ce..
1889], 3e druk.

5.

Christelijke gezangen voor de Evangelisch-Luthersche
Gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden [...].
Amsterdam/Haarlem/Groningen,1856.

6. ' Christelijke gezangen, uitgegeven door en voor rekening
van de Synode der Evangelisch-LutherscheKerk in het
Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam/Haarlem/Groningen,
1884.
7.

COSTERUS, H., Historiés Verhael van de opkomst en voortgang Der Kerke Jesu Christi, toegedaan De Onveranderde
Augsburgsche Geloofs Belijdenis tôt Woerdén, Van 't begin der Reformatie tôt heden toe, met het getal harer
Leeraars, en al 't merkwaerdige daar in voorgevallen.
Woerden,[ca.1725]3 handschrift.

8.

COSTERUS, H., Historiés Verhael Van de Opkomst en Voortgang Der Kerke Jesu Christi toegedaan De onveranderde
Augbergsche Geloofs-Belijdénis tôt Woerden van 't begin
der Reformatie tôt heden toe, met het getal harer leeraars,
en al Tt merkwaardige daar in voorgevallen.Woerden,
[ca.1755]3 handschrift.
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9.

Geloof en Leven, bijdragen tôt bevordering van Godsdienstige Volksontwikkeling,22e jaargang, nrs. 5 en 12.
Tiel, 1888 en 1889.

10. GodsdienstigeLiederen, uitgegeven door en voor rekening
van den Nederlandschen Protestantenbond. Amsterdam/Haarlem/Groningen,1900.
11. GRANPRE MOLIERE, T.B., CatechetischOnderwijs, uitgebreide
handleiding, deel I: Israël. Zwolle, 1890.
12. GUNNING JHZ., J.H., Salomo's Hooglied, het Lied der Liefde
Utrecht, 1880.
13. Kerstklokken, 12 kerstliederen met orgel- of pianobegeleiding en 2-stemmig notenschrift. A.W. Blaauw-Heering.
Maassluis, z.d.
14. KROES, G., Sprekende stenen, de Lutherse kerk te Woerden,
in: Sola Fide, orgaan van de Ned. Lutherse Jeugdbond,
jaargang 1 (19^9), p. 47 e.v.
15. LABBERTON, MIEN, De Toverkip ( nr.ll, "Naar 't zonlicht
toe..."). Assen, z.d.
16. LABBERTON, MIEN, Waardoor Reintje geholpen werd ( nr.22,
"Naar Tt zonlicht toe..."). Assen, z.d.
17. Liederenbundelten dienste van de Algemeene Vereeniging
van Vrijzinnige Lutherschen in Nederland. Amsterdam, 1944,
18. Liederenbundelvan den NederlandschenProtestantenbond.
Amsterdam, 1944.
19. LINDIJER, G .J . en T. Kos, Met gepast geld. Amsterdam, 1956'
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20. LOMAN, J.C., Beknopte schets der Bijbelsche Geschiedenissen,
in vragen en antwoorden tôt handleiding bij het onderrigt
der jeugd in dezelve. Amsterdam, 1860 5e druk.
21. 't Luthéranisme Nu. Amsterdam, 1948.

"7~T

:....

22. Naamregister der Doopsgezinde, Luthersche, Hersteld-Luthersche en Remonstrantschepredikanten in het Koningrijk der
Nederlanden en zijn Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der Hoogleeraren aan de seminaria,[...]. Amsterdam,
1869.
23. RAUWENHOFF, L.W.E., De voornaamste godsdiensten, Geschiedenis van het Protestantisme,eerste deel. Haarle'm,1865.

i

24. RAUWENHOFF, L.W.E., De voornaamste godsdiensten, Geschiedenis van het Protestantisme,tweede deel. Haarlëm, 1867.
25. SEPP, A.A., Kerkgeschiedenismet plaatjes, eerste deel.
Hillegom, z.d. 2e druk.
26. SMILES, SAMUEL, Ken u zelven. Amsterdam, 1874 2e druk.

>

27. STATIUS MULLER, J.W., Beknopt onderwijs in de Christelijke
Godsdienst. Amsterdam, 1850 4e druk.
^
Met: Vergelijkend overzigt over den inhoud van het Beknopt
en Uitvoerig Onderwijs in de ChristelijkeGodsdienst, door
J.G.H. Reudler, Woerden, z.d.
28. WEERD, W. DE, Een keus uit mijn dagopeningen. Utrecht, 1957.
29. Zangbundel ten dienste van Huisgezin en Samenkomsten,
[Bundel Johan de Heer], Rotterdam, 1912, 5e druk.
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l\ . Lijst van bladmuziek.
Aan den schoonen blauwen Donau,
R. v.d. Helder / Johann Straus, op. 314.
4 stemmen.
Ach,

blijf

nr.
met Uw Genade

(1932

1

),

Nie. Beets / Melchior Yulpius ( 1560-1615 ),
bewerking Joh. Seb. Bach ( 1685-1750 ).
4-stemmig.

nr . 2

Als de Ziele luistert,
Guido Gezelle / J.P.J. Wierts.
4 stemmen.

nr. 3

Avondlied ( nr. 301, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland, 4e druk 1920 )
R. Volkman.
4-stemmig.
nr. 4
Avondlied.
4 stemmen.

nr. 5

Bemoediging,
S.G. Hoof / P.F. Flemming.
4 stemmen.

nr. 6

Blijf bij mij Heer ( nr. 586 ).
4 stemmen.

nr . 7

Christus heeft overwonnen,
Joh. Seb. Bach ( 1685-1750 ).
4-stemmig.

nr. 8

Die drei hohen Feste.
4 stemmen met partituur.

nr. 9
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Ecce, quomodo moritur,
Jac. Hândl ( Gallus ).
4 stemmen,

nr. 10.

Eere zij Gcd ( Xoorkianker.h-ô-,
ï'0'~
')'
»
E. Mobach.
4 stemmen met partituur.

nr. 11.

Eere zij God ( nr. 98, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland, 1894 ),
Pr. Silcher,
4-stemmig.
nr. 12.
Engelenzang,
P.A. Schulz.
partituur ( 4-stemmig ).

nr. 13.

Es ist ein RosT entsprungen.
4 stemmen.

nr.

9.

Gebed ( nr. 89s Bond van Chr. Zangvereenigingen
in Nederland ),
Pranz Abt.
4-stemmig.
nr. 14.
Gelukkig is het land,
bew. P.M. Zijderlaan.
3 stemmen.

nr. 15.

Gez-ang78:1 en 6,
J.M. van Doorne.
2 stemmen met partituur ( 4-stemmig ).

nr. 16.

Gezang 79:1 en 4,
J.M. van Doorne.
4 stemmen met partituur.

nr. 16.
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Gezang 259 ( Hervormde bundel ).
4 stemmen.

nr. 17

De goede Herder3
J .R. van der Glas.
4-stemmig.

nr. 18

Heer, die Uw tent in de hemelen spreidt3
bew. P.M. Zijderlaan.
3 stemmen.

nr. 15

De Heere zeeg'ne en behoede U.
4-stemmig.

nr. 19

's Heeren intocht ( nr. 107 ),
G.P. Hândel.
4 stemmen.

nr. 20

Hoe zal ik den Heer vergelden ( nr. l63s Bond
van Chr. Zangvereenigingenin Nederland,'1898 )3
W. Wauer.
4-stemmig.
nr . 21
In de stilte,
Jô. v.d. Stap / J. Nauta.
4-stemmig.

nr. 22

Jezusl Uw verzoenend sterven ( Evangelisch gezang
nr. 130 , 1932 ),
bew. Joh. Seb. Bach ( 1685-1750 ).
4-stemmig.
nr.
Het kerkje,
Hendrik Altink.
4-stemmig.

2

nr. 23
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Kerstlied,
Rudolf Karsemeyer.
4-stemmig.

nr. 24.

Kerstlied ( nr. 90, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland ),
volksraelodie15e eeuw,
bew. Michaël Praetorius 1600.
4-stemmig.

nr. 14.

Kerstoratorium "Et Verbum caro factum est, et
habitavit in nobis",
J.J. van der Put.
3 stemmen met partituur.

nr. 25.

Komt verwondert u hier menschen ( Kerstlied
17e eeuw ),
bew. G. Nienhuis.
4-stemmig.

nr. 26.

Lam Gods,
R. Postel.
4-stemmig.

nr. 27.

Lente en Paaschlied ( Koorklanken no.8 ),
J.P. Tierie jr., Op.7 no.2.
4 stemmen met partituur.

nr. 28.

Lentebloemen ( zangspel ),
Cath. van Rennes.

nr. 29.

Lied des vertrouwens ( nr. 153, Bond van Chr.
Zangvereenigingenin Nederland,1898 ),
Joh. Bastiaans.
4-stemmig.

nr. 30.
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Lofzang ( nr. 164, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland, 1898 ),
C. v.d. Putte Wzn.
4-stemmig.

nr . 21

Loof nu den Heere, o mijne ziele,
mélodie uit 1665•
4-stemmig.

nr . 31

Morgenhymne ( nr. 12, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland ),
N.W. Gade.
4 stemmen.

nr. 32

0, Gij mijn troost ( nr . 300, Bond van Chr.
Zangvereenigingenin Nederland, 4e druk 1920 ),
W. Frank.
4-stemmig.
nr.

4

0 hoofd bedekt met wonden,
Paul Gerhard / Hans Léo Hassler ( 1564-1612 )/
Joh. Seb. Bach ( 1685-1750 ).
4-stemmig.
_
nr. 33
0, verblijdende.
4 stemmen.

nr. 34

0, zie naar Golgotha ( Paschen 1945 ),
Willem Wiesehahn.
4 stemmen met partituur.

nr. 35

Op het Pinksterfeest ( nr . 151> Bond van Chr.
Zangvereenigingenin Nederland, 1898 ),
L. Bourgeois.
4-stemmig.

nr. 30

Op Jezus geboorte ( nr. 172 ),
H. van Belkum Kz.
4 stemmen.

nr. 36
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Opent de poort ( nr.299, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland, 4e druk 1920 ),
M. Altenburg.
4-stemmig.

nr.

Oud-Hollandsch Kerstlied,
bew. Rudolf Karsemeyer.
5-stemmig.

nr . 37

Paaschhymnes
Maarten Luther / J. Nauta.
4-stemmig.

nr. 38.

Paaschhymne ( Evangelisch gezang nr. 139 ),
P. Pijlman.
4-stemmig met pianobegeleidingen partituur.

nr. 39.

Paasehlied.
4-stemmig.

nr. 40.

Paasehlied..(nr. 103 ),
Joh. Seb. Bach ( 1685-1750 ).
4 stemmen.

nr . 41 .

Paaschliedj
J. van Beek.
4 stemmen.

nr . 42,

Paaschlied3
F. Haverman / Ludwig von Beethoven,
4 stemmen met partituur.

nr. 43.

Paschen,
P. Poley-Scheele
■ / J.P.
4 ste-mmen met partituur.

Tierie

jv. 3 0p,J2,

4.

no.l.
nr.

44.
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Pinksterlied,
J.W. Franck.
3 stemmen.

nr. 45

Pinxter-zang,
Joost van den Vondel / Alphons Vranken, Op.25.
partituur ( 4-stemmig ).

nr. 46

Psalm 100,
Jac. Bonset} Op.72.
4 stemmen met partituur.

nr. 47

Psalm 150,
E. Wettig-Weissenborn.
4 stemmen met partituur.

nr. 48

Psalm 150,
bew. Wim van Beèk.
4-stemmig.

nr. 49

Een roze, frisch ontloken,
4 stemmen.

nr. 50

Stille nacht, heilige nacht.
2-stemmig.

nr . 51

Stille nacht, heilige nacht.
Fr. Gruber ( 1787-1863 ) / bew. J. Nauta,
4-stemmig.

nr. 52

U zeeg'ne Godl Hij stell' u tôt een zegen,
4 stemmen.

nr. 53

Van een zwarten Smid,
J.P. Heije / Theodoor Verheij.
4 stemmen met partituur.

nr. 54
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Vertrouwen,
bew. S.C. Hoof / C. Breidenstein
4 stemmen.
-

.
nr.

6.

Vesperkoor ( Koorklanken no.9 ),
Jo van der Stap ( naar het Duits ) / C.J. de Koning.
4-stemmig.
nr. 55.
Vrede op aarde ( nr. 152, Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland, 1898 ),
4-stemmig.
nr. 30.
Waar liefde woont,
Jo van der Stap / J. Nauta.
4-stemmig.

nr. 56.

De Wachters ( I en II ),
ds . E.D. Spelberg / Ant. v.d. Horst.

nr. 57.

Wandellied,
Justine de Bunje / Jac. Bonset, Op.44 no.2.
3 stemmen met partituur ( 4-stemmig ).

nr. 58.

Wat God doet, is wel gedaan ( Koorklanken no.l ),
Petronella Moens / A. Swiers.
4-stemmig.
nr. 59.
Wat zullen onze patriotjes eten,
bew. P.M. Zijderlaan.
3 stemmen.

nr. 15..

Wees getrouw ( openb. 2:10 ),
D.H. Engel.
4-stemmig.

nr. 60.

Wilt Heden nu treden,
bew. P.M. Zijderlaan.
3 stemmen.

nr. 15.
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Wij hebben ons verbonden.

nr. 6l

Zondag,
Ferd. van Hiller.
1 stem ( sopraan ).

nr. 62

Zondagmorgenj
H.W. de Wolff.
2 stemmen met partituur ( 4-stemmig ).

nr. 63

Zoo iemand dorst,
Adr. C. Schuurman.
4 stemmen met partituur.

nr. 64
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doos IV
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doos V
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doos VII
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doos IX
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doos XIII

Financiële administratie
Financiële administratie
Financiële administratie
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Financiële administratie
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Correspondentie A-P
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doos XV

Correspondentie R-Z
Correspondentie Diaconie

1970-1983
1973-1979

doos XVI

Diversen boekwerken

doos XVII
doos XVIII

Muziekboeken
Muziekboeken

doos XIX

Prentenboek, waaronder herdenkingsboek van Maarten Luther,
Bijbelse taferelen e.a. uit de Joodse geschiedenis.
Herdenkingsboek, aangeboden aan Ds. A.M. Kesper
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ca. 1824

Bibiiotheek
doos XXIII
doos XXIV

doos XXV

Doos XXVI
Doos XXVII

Doos XXVIII

Biibels
Lutherse vertaling, 3 delen
Lutherse vertaling, 1 deel
Leidse vertaling, 1 deel
Palm, H.J. van der, 'Bijbel voor de jeugd. Tafereelen uit de gewijde
geschiedenis voor christen-huisgezinnen.' 2 delen
Nieuwe vertaling, Nederlands Bijbel-Genootschap
Andere werken
Moll, W., Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen
gedurende de zes eerste eeuwen. 2 delen.
Onder redactie, 'Geschiedenis der Christelijke kerk in tafereelen',
1e, 2e en 5e deel.
Onder redactie, 'Geschiedenis der Christelijke kerk in tafereelen',
Risseeuw, P.J. (red.), 'Derde Kerstboek.'
Lang, H., 'Maarten Luther, een profetisch karakter.'
Liedboekje 'Jong is ons harte', uitgave van de Vrijzinnig
Christelijke Jeugdcentrale Utrecht. 2 delen.
Jolies, W.C., 'Advent, een spel van verwachting'.
Kerkdienstenboekje (aantekeningenboekje) van M. Karsdorp
Lublink Weddik, B.T., 'Het leven en bedrijf van dr. M. Luther'.
Glasius, B, 'Geschiedenis der christelijke kerk voor
mingeoefenden', 1e t/m 4e deel.
Veen jr., H. van, 'Verhalen uit de kerkgeschiedenis ten gebruike bij
het godsdienstonderwijs.
Rauschenbusch,A.E., 'De Bijbelsche geschiedenis met leeringen,
nuttig voor verstand en hart'.
Godsdienstige liederen', uitg. Evangelische Gezangen-Compagnie.

1896,
1935,
1951
1907
1914
1855 en 1856
Amsterdam, 1926 en

Leiden, 1855 en 1857
Amsterdam, 1852,
1853, 1859
Amsterdam, 1854
Nijkerk, 1926
Alkmaar, 1872
Utrecht, 1937
Assen, 1930
1958-1960
Amsterdam, 1838
Amsterdam, 1836-1838
Tiel, ca. 1900
Sneek, 1857
Amsterdam, 1892

RN 2012
JvdK 2016

