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Eerste verantwoording. 

Een groot aantal jaren staat het archief van de Nederlands 

Hervormde Kerk IJsselstein in de archiefbewaarplaats der 

burgerlijke gemeente IJsselstein. 

Met grote onderbrekingen zijn de werkzaamheden voor de 

eerste inventarisatie uitgevoerd. 

Zaken als aanvulling van het archief, definitief inventa

riseren, opstellen van een overeenkomst tot ingebruik 

geven/nemen, restaureren van diverse stukken moeten nog 

besproken en geregeld worden. 

Het verheugt ons, dat een opsomming der inhoud van een 

rijk archief in een eenvoudige vorm tot stand is gebracht. 

IJsselstein, augustus 1992 

A.H. Janssen 

H.w. Luten 



Voorlopige inventaris archief Ned. Herv. kerk. 

Kerkeraad 

1. Akta van de kerkeraad, 1577-1727. 1 deel 
N. B. Voorin aantekeningen over de gebeurtenissen in de 
kerkelijke gemeente gedurende de periode 1577-1605 (?). 

2. Acta van de kerkeraad, 1731-1757. 1 deel 

3. Handelingen van de kerkeraad, 1758-1770. 1 deel (los in 
de band) 

4. 1771-1800. 1 deel 
N. B. In de handelingen van 26 december 1800 is een regle
ment voor het kosterambt opgenomen. 

5. 1801-1844. 1 deel 

6. 1845-1859. 1 deel (los in de band) 

6+ 1878-1903. 1 deel 

7. Doopboek, 1642 (sept. J-1667 (febr. ). 1 deel 

7a Doopboek, 1639-1803. (contra-doopboek?) 

8. Doopboek, 1804-1913. 1 deel (los in de band). 
N. B. Zie ook nr. 9. 

9. Trouwboek, 1818-1866. 
N.B. Tevens doopboek 1811-1867. 1 deel (met losse bla

den) . 

10. Lidmatenboek, 
(1630) 1652-1675, 1712-1725, eind 18e eeuw (in alphabeti-
sche volgorde). 1 deel (in slechte staat) 

11. Lidmatenboek, 1757-1763, 1801. 1 deel (los in de band) 

12. Lidmatenboek, alphabetisch gerangschikt, 19e eeuw. 1 deel 

13. Lidmatenboek, 1776-1903. Met klapper. 1 deel 
N.B. Voorin staten vermeldende de stand der kerkelijke 

gemeente, 1838-1843. 

14. Trouwboek, 1673-1731. 1 deel 
N. B. Zie ook nr. 9 

15. Collecteboek, 1801-1842. 1 deel 
N. B. Na 1842 eveneens aantekeningen betr. de opbrengst 

van collecten 1801-1802, alsmede enige ingediende en 
afgegeven akten van indemmiteit (ca. 1817). (los in 
de band) 

16. Legger van diaconiegoederen, 18e eeuw. 1 deel 

17. Register bevattende: 
Huishoudelijk reglement op de samenstelling en werkzaam
heden der kerkeraden onder het ressort van het Provinci-



aal Kerkbestuur van Utrecht, 1838. Met aanvulling, 1842, 
folio 1-22. 
Contract tussen het gemeentebestuur van IJsselstein en de 
Kerkeraad betr. de armenzorg, 1818, folio 23-33. 
Instructie voor de catechiseermeester en krankbezoeker, 
1840, 1848 (met verwijzingen van 1857), folio 34-41 en 
folio 68-76; folio 115-121. 
Reglement op het bestuur van het weeshuis te Buren, 1839 
(met aanvulling 1850), 1855 (met aanv. 1862), folio 42-
67, folio 76-77, folio 91-102; folio 148. 
Instructie voor de vroedvrouw mej. Schnertsel, geb. 
Schneider, 1854, folio 79. 
Huishoudelijke bepalingen naar aanleiding van het regle
ment op de diaconie-administratie 1854, folio 81-85. 
Reglement voor het Ewouds gasthuis, 1852, 1860, folio 86-
90; folio 125-135. 
Staat van bezittingen van de herv. Diaconie, z. j., folio 
103-109. 
Contract tussen de Diaconie en de arts J. C. van der Voort 
betr. verstrekking van geneeskundige hulp aan armlasti
gen, 1856, folio 111-112. 
Instructie voor de voorlezer en voorzanger 1859, 1874, 
folio 122-123, folio 152-153. 
Plaatselijk reglement voor de kerkeraad, 1859, 1880, 
folio 136-147, folio 154-165. 
Huishoudelijk reglement voor de hervorming van ouderlin
gen en diakenen en de beroeping van predikanten 1867, 
folio 149-151. 

18. Register met afschriften van uitgegane stukken 1849-1865. 
Met index. 1 deel 
N. B. Achterin alphabetisch register op de ingekomen 

stukken 1849-1862. (los in de band). 

19. Handelingen van het kiescollege, 1867-1881. 1 deel 
(zonder band) 

20. Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in 
het Koninkrijk der Nederlanden, 1816. 1 deel (gedrukt) 

21 Reglement en instructie voor de catechiseermeester en 
krankbezoeker, z.j. (19e eeuw). 2 stukken 

22. Plaatselijk reglement voor de kerkeraad. 1859. 1 katern 

23. Reglement voor het Ewoudsgasthuis, 1860. 1 katern 

24. Agenda van ingekomen stukken bij de kerkeraad, 1847-1880. 
1 katern 
N. B. zie ook nr. 48. 

25. Lijst van stemgerechtigde lidmaten 1921, 1942. 1 deel en 
1 omslag 

26. Reglement voor de scholen In de steden en de heerlijkhe
den van de prins van Oranje in Staats Brabant, 1655, 18e 
eeuws afschrift. 1 katern 



N. B. Volgens aantekening gold dit reglement eveneens in 
de Baronie van IJsselstein. 

Diakonie. 

27. Stukken betreffende legaten ten behoeve van de Diaconie 
1662, 1692, 1757, 1768, 1771, 1817, 1839, 1842, 1843, 
1849, 1864, 1871, 1880, 1882, 1893, 1918. 1 omslag. 

28. Instructie voor de koster, 1877. 1 katern 

29. Rekest van ds. Johannes van Zeist, predikant te IJssel
stein en ds. Martinus Duurkant, predikant te Benschop aan 
de rekenkamer aan de prins van Oranje om vrijstelling van 
belasting zoals de predikanten in het graafschap Buren en 
Leerdam die genieten, met appostilles en appointement, 
inhoudende toekenning van een beperkte vrijdom van ak-
sijns op wijn en bier, 1695. 1 stuk 

30. Instructie voor de organist, 1937. 2 stukken. 

31. Akte van attestatie van eerlijke wandel van Cornelus Her-
mensz, afgegeven door de predikant, schout en andere at
testanten van Afferden, 1699. 1 stuk 

32. Kwljtschrift van Weynanda van Couwenbergh voor de diaco
nie van haar traktement als vroedvrouw, 1762. 1 stuk 

33. Stukken betreffende een geschil met de predikant en de 
kerkeraad van Jutphaas over de zorg en het opzicht van 
lidmaten van Jutphaas die aan de kerkelijke diensten en 
het H. Avondmaal in IJsselstein plegen deel te nemen, 
1700, 1702 en z.j. 1 omslag 

34. Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goede
ren en fondsen van de kerk IJsselstein, 1871. 1 katern 

35. Afgegeven akten van indemmiteit, 1798, 1800, 1809. 1 om
slag. 

36. Akte van schuldbekentenis van Jan Cornelissen aan Flip 
Jansen voor een som van 300 gulden, 1623. 1 stuk 

37. Eigendomsbewijs van een stukje tuingrond met tuinhuisje 
in het Nederoudland tussen het Zandpad en de IJssel, 
belast met een jaarlijkse erfpacht t. b. v. de Domeinen, 
afkomstig van Catharina Elisabeth Heineman, weduwe van 
Vincent Joris, 1834, met retro-akten betreffende erfpacht 
en overdracht 1758-1818, met stukken betreffende een 
wijziging van dit perceel in verband met de verbetering 
van de IJssel door de Provinciale Waterstaat van Utrecht 
met kaartje, 1857-1858. 1 omslag 

38. Uittreksel uit de diaconierekeningen berustende in de 
diaconiekas in de konsistorie, met een verslag van de 
scriba van de kerkeraad betreffende het onderzoek van 



deze rekeningen, waaruit o. m. blijkt, dat de rekeningen 
van 1738 tot 1748 vermist worden, 1768. 2 stukken 

39. Stukken betreffende de beroeping van ds. Quirinus Best, 
predikant te Maartensdijk, 1678. 2 stukken 

40. Rekening van Jan Mattijsz Gyssels, voogd van het weeskind 
van Thomas Gijssels, 1641. 1 katern 

41. Leggers van hypotheken, obligaties en renten, toebehoren
de de diaconie, 1663, 1685, 1782, 1832. 1 omslag 

42. Ingediende akten van indemmiteit 1784, 1807, 1 omslag 

43. Stukken betreffende de aan de burgerlijke gemeente in 
erfpacht uitgegeven percelen grond nabij de kerk, zijnde 
het voormalige kerkhof, 1880-1936. 1 omslag 

44. Stukken betreffende het oprichten van een gedenkteken 
voor de gesneuvelde militairen in de tweede wereldoorlog 
op aan de gemeente in erfpacht uitgegeven kerkegrond, 
1954. 1 omslag 

45. Akte van eervol ontslag door de kerkeraad voor ds. Quiri
nus Best, wegens zijn vertrek naar Amersfoort, 1678. 
1 stuk 

46. Rekening van de kosten gemaakt b i j de beroeping van ds. 
Johannes van Zeis t , 1690. 2 stukken 

47. I n v e n t a r i s van het kerkeraadsarchief , z . j . (ca 1855). 
1 s tuk 

48. Agenda van ingekomen stukken b i j de kerkeraad, 1807-1844. 
1 s tuk 
N. B. z i e ook nr. 24 

49. Huurovereenkomst met Hendrika Immink betr. een huis met 
tuin, staande in de Hofstraat 103, 1889. 1 stuk 
N.B. In 1890 zijn de rechten van mej. Immink overgegaan 

op de vereniging " Zoar" . 

50. Eigendomsbewijs van 2 hout boomgaard ten zuiden van de 
Tielsestraat en van andere in hout in een perceel van 2 
morgen boomgaard, in het kerspel Heusüen in de Neder-
Betuwe, aan de diaconie verkocht door Adriaan Gerritse 
van Rijswijck ter delging van een schuld, afkomstig an 
Aelbert Aelbertsz van der Haar, 1709, met akten van 
schuldbekentenis en andere stukken, 1667-1708. 1 omslag 

51. Huurovereenkomst met Willem van Dijk te IJsselstein be
treffende een herenhuis met tuin in de Hofstraat, 1926. 
1 stuk 

52. Huurovereenkomsten met Wilhelmus Bernardus Pompe en G. G. 
van Zeist betreffende een perceeltje kerkegrond, gelegen 
nabij het door bovengenoemden bewoond huis, 1926, 1929. 
1 omslag 



53. Eigendomsbewijs van een huis te Eiteren staande tussen de 
Hogendijk en de oeversloot, belast met een jaarlijkse 
erfpacht t. b. v. s Rijks domeinen, afkomstig van Izak 
Mostert, 1839. 1 katern en 1 stuk 
N.B. De verkoopprijs van 200 gulden aan de verkoper 

wekelijks tot een bedrag van f 2, 10 worden uitbe
taald tot zijn overlijden, het resterende zal de 
diaconiekas ten deel vallen. 

54. Huurovereenkomst met de drie waterschappen onder IJssel-
stein betreffende een perceeltje grond gelegen te Eite
ren, kadastraal bekend sectie E nr. 226, 1909. 1 stuk 

55. Huurovereenkomst met David Anthonie Broekman betreffende 
een gedeelte van de pastorietuin, 1931. 1 stuk 

56. Eigendomsbewijs van een huis, erf en tuin, staande aan de 
zuid-oost zijde van de Groote Straat nr. 349, kadastraal 
bekend sectie F nrs. 242 en 671, afkomstig van Carl 
Ludwig Wilhelm Thorman, 1880. 1 omslag 

57. Concept-acte, waarbij de kerk aan de vereniging "Uzai" 
verkoopt een huis met tuin, staande in de Hofstraat nr. 
6, z. j. 1 stuk 

58. Stukken betreffende de verkoop van een stukje grond, 
grenzende aan de pastorie, aan J. van Ranerswaay, met 
schetstekening, 1931. 1 omslag 

59. Eigendomsbewijs van het pand Hofstraat 370, 1867, 1868. 
1 omslag 
N.B. R.F. Stalenhoef kocht dit huis in 1867 van de erge 

naam van Frederik van Schaik. In 1868 verkocht hij 
het aan Jonkvrouwe Louise Strick van Linschoten, die 
het pand schonk aan de herv. gemeente als pastorie 
voor de jongste(tweede?) predikant van IJsselstein. 

60. Akte, waarbij de kerkvoogdij aan het gemeentebestuur ver
koopt een stukje grond ter grootte van 2 vierkante ellen, 
gelegen aan de z.z. van de kerk en waarop het portaal van 
het schoollokaal is gebouwd, 1856. 1 stuk 

61. Akte van erfpacht betr. een stuk grond gelegen aan de 
Utrechtsestraat, kadastraal bekend sectie F nrs 1096 en 
1097, aan Pieter van Woerden voor de tijd van 30 jaar, 
1906. 1 katern 

62. Rekest Jodocus van de kerkeraad aan de prins van Oranje 
om een drietal te mogen presenteren, nu de kerk vacant is 
door het overlijden van ds. Jodocus van Laren, ( ) 
afschrift. 
1 stuk 

63. Stukken betreffende door de kerk verleende erfdienstbaar-
heden, 1899-1935. 1 omslag 



64. Stukken betreffende een geschil met de kerkeraad van 
Benschop inzake de bedeling van D. de Man, behoeftig 
lidmaat van de kerk van IJsselstein, 1855. 1 omslag 

65. Uittreksels uit de kadastrale legger van de gemeente 
IJsselstein, 1883-1911. 1 omslag 

66. Uittreksels uit het kadastrale plan, 1903. 1906 2 stukken 

67. Huurovereenkomsten betreffende percelen land, gelegen in 
Over-Oudland, groot ruim 1 ha, kadastraal bekend sectie C 
nrs. 214 en 215, 1854, 1872. 2 stukken 
N.B. 1854 met: Rijk Verschuur en Aart Wildschut. 

1872 met: Jan Verschuur t. b. v. zijn moeder Klazine 
van Eijk. 

68. Akten van koop en schenking van obligaties t. b. v. de 
diaconie, 1710. 1 omslag 

69. Proces-verbaal van de aanbesteding van de herbouw der 
afgebrande kerk, 1912. 1 stuk 
N. B. Aannemer was J. Woudenberg te Ameide. 

70. Uittreksel uit de notulen van de municipaliteit van 
IJsselstein, houdende besluit om enkele publikaties van 
het uitvoerend bewind van de Bataafse Republiek en het 
Intermediair administratief bestuur van het voormalig 
gewest Holland inzake kerkelijke aangelegenheden, aan de 
Gereformeerde en Roomse kerkeraden ter hand te stellen, 
1798. 1 stuk 

71. Akte van attestatie van de kerkeraad betreffende de 
obligaties, welke de diaconie ten laste van de Generali-
teit in eigendom toebehoren, 1717 met aantekeningen 1718 
en 1719. 1 stuk 

72. Akten van schuldbekentenis en hypotheken t. b. v. de diaco
nie, 1669, 1647, 1808, met retro-acta, 1645. 1 omslag 

73. Stukken betreffende het geschil tussen het college van 
kerkvoogden en de vereniging "Zoar" over de opgezegde 
huur van het pand in de Hofstraat, 1912-1913. 1 omslag 

74. Stukken betrefende een door Willem Adriaan van Dam aan de 
diaconie overgedragen levensverzekering, 1911-1930. 
1 omslag 

75. Rekeningen van de schout van Kokkengen namens het gerecht 
aldaar van de inkomsten van en de uitgaven voor Josina 
van Esse, weduwe van Antonie van Os, die voor de helft 
door de diaconie van Kokkengen, en voor de andere helft 
door die van IJsselstein wordt onderhouden, 1757, 1758, 
1760, 1761, 1766. 1 omslag 

76. Begroting van diaconie-inkomsten en -uitgaven, 1851. 
1 stuk 



7 7. Stukken betreffende door de diaconie aangegane geldlenin
gen, 1849-1868. 1 omslag 

78. Uittreksel uit de rekening van de diaconie ten dienste 
van het diaconaal verificatiebureau, 1940. 1 katern 

79. Stukken betr. de verzekering van diaconiegoederen, 1897-
1921. 2 stukken 

80. Verklaring van Georgette Catharina Cornelia Flock, echt
genote van Prof. Lodewijk Gerardus Fischer, dat de perce
len, kadastraal bekend IJsselstein sectie C nrs. 214 en 
215, niet aan haar, zoals de kadastrale legger abusieve
lijk vermeldt, maar aan de diaconie toebehoren, 1852. 
1 stuk 

81. Stukken betreffende de schenking van 3 luidklokken in de 
gemeentetoren door de kerk aan de burgerlijke gemeente, 
1928-1932. 1 omslag 
NB. De klokken zijn gegoten bij Van Bergen te Heiliger-

lee. 

82. Stukken betreffende het gebruik van de klokken in de 
gemeentetoren door de Hervormde gemeente, 1852, 1904. 
1 omslag 

8 3. Stukken betreffende verzekening van kerkelijke goederen, 
1933. 1 stuk 

84. Kwi j tschriften afgegeven door de diaconie, 1685, 1762, 
1834. 1 omslag 

8 5. Eigendomsbewijs van: 
a. een moestuin, tussen het jaagpad en de IJssel in het 

waterschap Neder-Oudland, kadastraal bekend sectie E 
nr. 271, groot ruim 22 roeden, afkomstig van jonk
heer Alidius Warnoldus Lambertus Tjara van Starken-
borgh te Groningen; 

b. een stukje moesgrond, waarop een huis staat, gelegen 
in het waterschap Neder-Oudland, tussen de dijk en 
de oeversloot, kadastraal bekend sectie nr. 404, 
groot ruim 3 roeden, afkomstig als boven, 1869. 1 
stuk 

86. Certificaten van de schout en de kollekteur van de impos
ten, inhoudend dat in 1762 geen boeten gevallen zijn, 
waaruit de armen een portie zou competeren, 1762. 
2 stukken 

87. Huurovereenkomsten betreffende een perceel groot ruim 22 
aren, kadastraal bekend sectie E nr. 458, 
1882, 1914, 1927, 1930. 1 omslag 
N.B. 1882 met C. W. Stomps; 

1914 met Willem Rietveld c. s. ; 
1927, 1930 met Jan Kars. 

88. Schetstekening van het perceel sectie E, nr. 36, groot 
ruim 1 ha, gelegen langs de rivier de IJssel, 1891. 



1 stuk 

89. Rekest van de kerkeraad aan Maria Louisa van Hessen-
Kassel, weduwe van Jan Willem Friso, om maatregelen tegen 
de "paapse stoutigheden", die zulke vormen hebben aange
nomen, dat de brandende kaarsen op het altaar in de 
schuilkerk zelfs overdag vanaf de wal gezien kunnen wor
den, dat een aantal kloppen bij elkaar zijn gaan wonen, 
dat onlangs 5 a 6 priesters een IJsselsteiner, die te 
Leuven gestudeerd had, tot priester hebben gewijd, dat de 
bedevaarten naar Eiteren toenemen en dat een paapse vrouw 
zelfs een kind van gereformeerde lidmaten heimelijk heeft 
gedoopt, z.j. (± 1725), afschrift. 1 stuk 

90. Memorie van verweer van A. Bresser, oud-schepen van IJs-
selstein, appellant bij de classis Buren, in het proces 
tegen de kerkeraad van IJsselstein, 1783, afschrift. 
1 katern 

91. Akte van schuldbekentenis van Jan Mathijsz Gijssels 
t. b. v. het St. Ewoudsgasthuis van 75 gulden, 1642, welke 
schuld in 1667 door de diaconie is afgelost. 1 stuk 

92 Handelingen van de kerkeraad betreffende de huwelij ksge-
boden van Merritghen Claess en Cornelis Hendrixen, opge
maakt ten tijde van ds. Vlieger. 1 stuk 
N. B. Met polisnummer LXXI en LXXXII. 

92a Rekest van de kerkeraad aan de classis Buren om maatrege
len tegen de papisten te bevorderen, in het bijzonder 
tegen de school van de kloppen en de school met weeshuis 
voor de Roomse kinderen van buiten de baronie, 1700, met 
uittreksel uit de acta van de kerkeraad, 1699. 1 stuk 

93 Inschrijvingsbiljetten van aannemers voor de sloop van de 
oude en de bouw van een nieuwe pastorie, 1932. 1 omslag 

94. Intekenlijst voor vrijwillige bijdragen t. b. v. de armen 
van de Hervormde gemeente, 1919. 1 stuk 

95. Rekening van de diaconie, 1925 (afschrift). 1 stuk 

96. Aantekeningen over het houden van synodale vergaderingen, 
naar aanleiding van een verzoek van de stad Culemborg om 
ook aldaar te vergaderen, z.j. (17e eeuw), onvolledig. 
1 stuk 

97. Staat van de gecollecteerde imposten in het schoutambt 
IJsselstein, waarvan de armen een oortje of twee duiten 
per gulden ontvangen, 1770. 1 stuk 

98. Verleende goedkeuring door de minister van Binnenlandse 
Zaken voor het maken van een beschoeiing langs een per
ceel moesgrond nabij de IJssel, in de onmiddellijke 
nabijheid van de kom der gemeente IJsselstein, en gelegen 
tussen de looierijen van De Gruijters en Boers, 1874. 2 
stukken 



99. Stukken betreffende het vervangen van een heg door een 
schutting door Teunis de Gruyter, zijnde de afscheiding 
tussen diens perceel en dat van de diaconie, 1874. 2 
stukken 

100. Stukken betreffende het ontslag van ds. J. Haring 1917-
1918. 1 omslag 

101. Reglement der Ned.Herv. zondagsschool op Gereformeerde 
Grondslag "het Mosterdzaadje", 1942. 1 stuk 

102. Stukken betreffende het beroep van ds. Y. Doornveld naar 
IJsselstein, 1918-1919. 1 omslag 

103. Instructie voor de koster, 1919. 1 katern 

104. Register, bevattende naam en handtekening van personen 
die de kerk hebben bezocht, 1923-1960. 1 deel 

105. Register bevattende naam en handtekening van personen, 
die een bezoek aan de kerk hebben gebracht, 1900-1923 
1959-1960. 1 deel 
N.B. 5-11-1915 Ingebruikneming gerestaureerde kerk. 

27-3-1916 Bezoek van H.M. de koningin Wilhelmina. 

106. Stukken betr. het uittreden van lidmaten uit de Herv. 
kerk te IJsselstein, 1887-1899. 1 omslag 

Stukken betreffende het verzoek van de herv. gemeente om 
de tweede predikantsplaats te mogen behouden na het 
vertrek van ds. Jorissen, z.j. (c. 1851). 1 omslag 

Legger van het predikantstractement, 1918,1921,1943. 1 
omslag 

107. 

lOf 

109. Stukken betr. uitgevoerde reparaties aan de kerk, 1826-
1843, 1893 en z. j. 1 omslag 

110. "Aanspraak bij gelegenheid van de onthulling door her
nieuwde praalgraven in de herv. kerk te IJsselstein, den 
21 december 1859". 1 katern 

111. Verklaring van J.H. van Woerden, mr. metselaar en C. de 
Haan Azoon, timmerman, dat voor de aankoop van een huis, 
geschikt als pastorie een bedrag van ongeveer ƒ 4.000,--
benodigd zal zijn, 1871. 1 stuk 

112. Plattegrond van een gedeelte van de kerk, waarop grafste
den genummerd van 1-37 staan aangegeven, z.j. (19e eeuw) 
1 blad 

113. Financiële bescheiden betreffende de wederopbouw van de 
afgebrande kerk, 1911-1916. 1 omslag 

114. Proces-verbaal van aanbesteding voor de herbouw van de 
afgebrande St. Nicolaaskerk alsmede inschrijvingsbillet 
van de aannemer Izaak Woudenberg te Ameide, 1912. 
1 omslag 



115. Proces-verbaal van aanbesteding van het leveren van een 
oksaal, koorhek met preekstoel, doophek en banken in de 
St. Nicolaaskerk, 1914. 1 stuk 
N.B. Aannemer was Evert de Graaf te IJsselstein. 

116. Huishoudelijk reglement voor het college van kerkvoogden, 
z. j. ; onvolledig. 1 stuk 

117. Voorlopig plaatselijk reglement op het beheer der kerke
lijke goederen en fondsen van de herv. gemeente te IJs
selstein, 1870; afschrift. 1 katern 

118. Schrijven van L. Strick van Linschoten aan de kerkeraad 
inzake de doelstelling en de huisorde van de naaischool, 
1858. 1 stuk 

119. Besluit van het college van kerkvoogden inzake het in
stellen van een hoofdelijke omslag, 1874. 1 stuk 

120. Voorlopig plaatselijk reglement op het beheer der kerke
lijke goederen en fondsen van de herv. gemeente te IJs
selstein, 1870. 1 katern 

121. Staat, houdende opgaven van de toestand van de kerk, 
pastorie en kerkelijke administratie, 1830-1840. 1 omslag 

122. Rekeningen kerkvoogdij, 1933-1955. 1 pak 
N. B. Ontbreekt 1946 

123. Begrotingen kerkvoogdij, 1934-1953. 1 pak 
N. B. Ontbreekt 1945 

124. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1933-1952. 1 omslag 

125. Advies inzake uitbreiding van het aantal zitplaatsen in 
de kerk, 1947, met tekening. 1 omslag 

12 6. Advies en begroting betreffende een centrale verwarmings-
installatie in de kerk, 1946, met tekening. 1 omslag 

127. Bestek en voorwaarden met 1 tekening, waarnaar door 
architekt J. J. van Straalen namens de kerkvoogdij der 
Ned. herv. gemeente te IJsselstein zal worden aanbesteed 
het bouwen van een nieuwe pastorie, 1932. 1 omslag 

128. Verzekeringspolis 1921. 1 stuk 

129. Eigendomsbewijs van een huis, staande aan de W. zijde van 
de Kerkstraat, genummerd nr. 258, afkomstig van Dirk van 
den Hurk, 1820. 1 katern 

130. Legger van de diaconie-eigendommen, 1893-1898. 1 omslag 

131. Staat van de diaconiegoederen en -fondsen, z.j. 1 stuk 

132. Register bevattende: 
1 Voorwaarden, waarop de kerkvloer zal worden ver

nieuwd, 1657. 
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2 Lijst van verschuldigde rechten voor het begraven en 
overluiden zowel t. b. v. de kerk als ten behoeve van 
de koster "begrafenisbidder en grafmaker", 1660. 
1 omslag 

133. Lijst van vrijwillige bijdragen "voor de grote uitgaven 
aan de pastorie verbonden" z.j. 2 stukken 

134. Register van de graven in de kerk, genummers van 1-103, 
waarbij tevens is aangetekend wie daarin zijn bijgezet, 
1660-c. 1730. 1 deel (in slechte staat) 
N. B. : Op het schutblad staat vermeld "Register van de 

Grafsteden in de kerk van IJsselstein beginnende in 
den omgang voor 't Choor aan de noordzijde bij de 
pilaar onder het orgel". 

135. Register van graven in de kerk, genummerd van 1-269 
waarbij tevens is aangetekend wie daarin zijn bijgezet, 
c. 1660-c. 1730, 1 deel (in zeer slechte staat). 

136. Register van de graven in de kerk, 1739. Met 19e eeuwse 
aantekeningen, wie in de periode 1660-1829 in de vermelde 
graven zijn bijgezet, 2 delen. 
N. B. Voorin deel 1 een reglement op het begraven, met 

vermelding van de verschuldigde rechten voor de kerk 
en voor de koster, doodbidder en doodgraver, 1739. 
Een plattegrond van de kerk (in slechte staat). 

137. Register van zitplaatsen in de banken, 1843-c. 1917. Met 
klapper. 1 deel 

138. Register van verhuurde stoelen, 1843-c. 1900. Met klapper. 
1 deel 

139. Handelingen van het college van kerkvoogden en notabelen 
1824-1860. Met index. 1 deel (los in de band) 

140. Handelingen van het college van kerkvoogden en notabelen 
1861-1891. Met index. 1 deel (los in de band) 

141. Handelingen van het college van kerkvoogden en notabelen, 
1891-1931, 1 deel 

142. Diaconierekeningen, 1646-1669. 24 katerns 
N. B. In slechte staat 1663 

143. Diaconierekeningen, 1670-1699. 29 katerns 
N.B. In slechte staat 1671, 1672, 1673, Ontbreekt 1677, 

1962, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697 

144. Diaconierekeningen, 1801-1830. Vrij veel jaren in duplo. 
1 pak 
N. B. In zeer slechte staat alle rekeningen. 

Ontbreekt 1811, 1823. 

145. Diaconierekeningen, 1830-1900. 2 pakken. 
145 1830-1849 
145X 1850-1900 
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N. B. Ontbreekt 1840, 1852, 1866, 1891, 1894. 

146. Agenda van ingekomen stukken, alsmede register bevattende 
aantekeningen van allerlei aard, onderverdeeld in: 
a. Aanschrijvingen van het Provinciaal College van 

Toezicht, 
b. p 1-2, 1828-1869 

Ingekomen b r i e v e n van v e r s c h i l l e n d e a a r d 
p 3 -8 , 1827-1867 
p 31 -32 , 1867-1872. 

c. P r o c e s s e n - v e r b a a l van n o t a b e l e n t e r benoeming van 
ke rkvoogden , 
p 9-10, 1830-1880. 

d. Benoemingen van notabelen en plaatsvervangers, 
p 11-12, 1828-1871. 

e. Gearresteerde begrotingsstaten, 
p 13-14, 1826-1879. 

f. Kerkelijke rekeningen, 
p 15-17, 1773-1877. 
N. B. In slechte staat. 

g. Legger van kerkelijke goederen, 
p 19, 1877 

h. Kopieën van jaarlijks gezondene staten van ontvang
sten en uitgaven, 
p 21-24, 1830-1868. 

i. Rooster van aftreding van de twee regenten van het 
Ewoudsgasthuis, welke door kerkvoogden en notabelen 
worden benoemd, 
p 25, 1860-1868. 

j. Archiefinventaris, 
p 29. 
1 katern 

146 bis Als voren 

147. Agenda van ingekomen stukken onderverdeeld in: 
a. Ingekomen brieven van verschillende aard, 

p 1-4, 1873-1880. 
b. Aanschrijvingen van het Provinciaal College, 

p 8-9, 1871-1880. 
c. Hoofdelijke omslag, 

p 12, 1874-1878. 
1 katern 

148-

148X Aanschrijvingen en voorschriften afkomstig van hogere 
organen belast met bestuurszaken in de herv. kerk, 1814-
1855. 1 pak 
148 1814-1819 
148X 1820-1855 

149X Ingekomen stukken kerkvoogdij 1824-1941. 1 pak 
N. B. 1824-1827 ongenummerd. 

1827-1880 genummerd 1-301 volgens de onder nrs. 146 
en 147 genoemde agenda's. 

1881-1941 ongenummerd. 
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N. B. De navolgende agendanummers ontbreken: 
37, 43, 44, 48, 51, 52, 108, 138, 182, 183, 205, 
211, 226, 227, 229, 230, 241. 

150. Aanschrijvingen van het Prov. College van Toezicht, 1825-
1881. 1 omslag 
N.B. 1825-1828 ongenummerd; 

1828-1880 genummerd volgens de onder nrs. 146 en 147 
beschreven agenda' s. 

151. Aantekeningen van de hand van de Breuk betreffende 
enige kerkelijke aangelegenheden betr. IJsselstein in de 
16e eeuw, 1860 en z.j. 1 omslag 

152. Publikaties van de tijdelijke beheerders der kerkelijke 
goederen en fondsen in de gemeente van IJsselstein, 1870, 
1871. 2 stukken 

153. Stukken betreffende een geschil met de kerkeraad der 
Herv. gemeente te Benschop, 1855. 1 omslag 

154. Ordonnantie omtrent het onderhoud der armen alsmede het 
afvorderen en uitleveren van acten van indemmiteit binnen 
de provincie Utrecht, 1777. Afschrift. 1 stuk 

155. Verklaring, waarbij 18 personen een vrijwillige gift 
beschikbaar stellen als tegemoetkoming in de huishuur van 
de 2e predikant, totdat hem een pastorie zal worden 
aangeboden, 1871. 1 stuk 

156. Lijst, vermeldende vrijwillige bijdragen tot stichting 
van een fonds t. b. v. de aankoop en onderhoud van pasto
rieën voor de herv. gem. te IJsselstein, 1869. 2 stukken 

157. Verklaring van de kerkvoogdij betreffende de bezittingen 
van de herv. kerk te IJsselstein voor zover deze voorko
men op de kadastrale legger, 1893. 1 stuk 

158. Recueil der memorie van die van Kuilenburg aan het synode 
van Zuid-Holland, z.j. (gedrukt). 1 stuk 

159. Besluit van het college van kerkvoogden om van het inder
tijd opgerichte z. g. pastoriefonds een vrije woning voor 
de 2e predikant te kopen, 1880. 1 stuk 

160. Schuldbekentenis van de kerkvoogdij aan Arie Bos Jz 
betreffende een lening ter grootte van 600 gulden, 1856. 
1 stuk 

161. Tabellen van de classikale quota der herv. gemeenten, 
z.j., (gedrukt). 1 deel 

162. Rapport der commissie uit het college van kerkvoogden en 
notabelen te IJsselstein over het concept-reglement voor 
het beheer der fondsen en goederen van de Ned. herv. kerk, 
1851. 1 katern 
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163. Stukken betreffende reparatiewerkzaamheden aan de pasto
rie, bewoond door Ds. Haring, z.j. 1 omslag 

164. Instructie voor de koster, 1849. 1 katern 

165. Inventaris van het kerkeraadsarchief, 1896. 1 stuk 

166. Ingekomen stukken bij de kerkeraad, 1685-1944. 1 pak 

167. Aanmerkingen van de kerkeraad op het gerevideerd algemeen 
reglement voor het bestuur der herv. kerk, z.j. 2 stukken 

168. Register, bevattende namen van stemgerechtigden, z.j. 
1 deel 

169 Register bevattende namen van stemgerechtigden, 1949-
1958. 1 deel 

170. Stukken betreffende de verkiezing van kerkeraadsleden, 
1942. 1 omslag 

171. Herinneringsplaat aan de bevestiging tot lidmaat der Ned. 
herv. kerk te IJsselstein. 1 stuk 

172 Stukken betreffende de grafruimten op de begraafplaats 
t. b. v. de predikanten ter vervanging van de graven in de 
kerk, 1829, 1837 (afschrift). 2 stukken 

173. Stukken betreffende inschrijvingen op geldleningen, 1815-
1913. 1 omslag 

174 Ligger van de diaconie-eigendommen, 1902-1918 en z.j. 
1 omslag 

175. Uittreksel uit de kadastrale legger betr. diaconie 
eigendommen, 1891-1920. 1 omslag 

176. Afschriften uitgegane stukken van de kerkvoogdij, 1931, 
1940, 1952 en z. j. 1 omslag 

177. Bouwtekening van een woonhuis (pastorie),z. j. 1 stuk 

178. Plattegrond van de kerk, waarop aangegeven de verwarming, 
licht- en brandleidingen, 1914. 1 stuk 

179. Bouwtekeningen van het exterieur van de kerk en toren aan 
de zuidzijde, 1912. 1 omslag 

180. Plattegrond van de kerk, 1912, 1 omslag. 

181. Bouwtekeningen van de kerk in doorsnede, 1912. 1 omslag 

182. Bouwtekening behorende bij een plan tot het optrekken van
een afscheiding in de kerk, waarschijnlijk tussen koor en 
schip, (1919). 1 stuk 

183. Tekening van de bank-indeling in de kerk, 1914. 1 stuk 
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184. Bouwtekeningen van het koorhek, 1914. 1 omslag 

185. Bouwtekening van het doophek, 1914. 1 stuk 

186. Bouwtekeningen van het orgelfront, 1914. 1 omslag 

187. Ontwerp-tekening van een kerkbank, z.j. 1 stuk 

188. Plattegrond en tekening van de kerkmeubelen, 1913. 
1 stuk 

189. Ontwerp-tekening van de preekstoel, 1913. 1 stuk 

190. Tekening van de kerkbanken en afscheiding voor de preek
stoel, 1913. 1 stuk 

191. Ontwerp-tekening van een grote bank in de kerk, z.j. 
1 blad 

192. Ontwerp-tekening van het orgel, z.j. 1 stuk 

193. Plattegrond en zij-aanzicht van de banken in de zij
vleugel, 1913. 1 stuk 

194. Ontwerp-tekening van de banken voor ouderlingen en diake
nen, 1913. 1 stuk 

195. Plattegrond van de orgelruimte, 1913. 1 stuk 

196. Bestek voor het maken van een afscheiding in de kerk, 
1919. 1 stuk 

197. Bestek en voorwaarden voor het herbouwen der St. Niko-
laaskerk, 1912 (gedrukt). 1 deel 

198. Plan tot verbouwing van de pastorie, 1932. 1 stuk 

199. Namen der inschrijvers aanbesteding herbouw kerk, 1912 ? 
1 stuk 

200. Register van graven gen. 1-110 met vermelding van de 
daarin begraven personen 1739-1828, 1 deel 
(Zwaar beschadigd) 

201. Handelingen van de opperkerkmeester, 1757-1791, met in
dex. 1 deel (Zwaar beschadigd) 

202. Register van graven genummerd vanaf 112. Met register 
(zwaar beschadigd) 

203. Reglement voor de kerkmeesters, 1751 (afschrift). 1 stuk 

204. Kerkvoogdij. Bijlagen tot de rekening, 1921, 1931, 1937, 

1938, 1943-1956. 18 omslagen 

205. 1957 

206. 1958 
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207. 1959 

208. Kerkvoogdij. Register houdende aantekeningen betr. op
brengst van diverse collecten, 1895-1930. 1 deel (aange
tast) 

209. Kerkvoogdij. Overeenkomst met P.C. v. d. Krift & Zn., 
aannemers, voor de restauratie van de ramen der 
Ned. herv. kerk, d. d. 26-4-1956. 1 stuk 

210. Rapporten van architekten H. A. en G. Pothoven te Amers
foort betr. uitvoering restauratie ramen der Ned. herv. 
kerk, 1962. 1 omslag 

211. Rapporten van aannemers P.C. v. d. Krift & Zn. betr. 
uitvoering restauratie ramen der Ned. herv. kerk, 1961 -
1962. 1 omslag 

212. Kopie-rekeningen betr. restauratie ramen der 
Ned. herv. kerk, gen. 1-30. 1 omslag 

213. Diaconie. Bouwvergunning voor het vernieuwen van de 
woning Kerkstraat 18, kad. bekend sectie F 256, 1939. 
1 stuk 

214. Diaconie. Reglement voor de Louise-stichting te IJssel-
stein, 1936. (afschrift) 1 stuk 

215. Diaconie. Overzicht van eigendommen van de diaconie, 
1933. 1 omslag 

216. Diaconie. Opgaven aan C. B. S. betr. verleende onderstand 
met geld of met levensbehoeften, alsmede uitbesteding, 
indien deze bij voornoemde onderstand als nevenarbeid 
voorkomt, over de jaren 1936, 1939-1943, 1945, 1946, 
1951. 1 omslag 

217. Diaconie. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, 
dienstjaren 1954-1957. 1 omslag (aangetast) 

218. Diaconie. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1953-
1955, 1 omslag (aangetast) 

219. Diaconie. Uittreksels uit de jaarrekeningen der imkomsten 
en uitgaven, 1945, 1947-1950. 1 omslag 

Bijlagen inkomsten en uitgaven bij de jaarreke-
1920-1056. 27 omslagen 

220-
256 Diaconie. 

ning, 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 
229 

1920 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

230 
231 
232 
233 

234 
235 
236 
237 
238 
239 

1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

240 
241 
242 
243 

244 
245 
246 
247 
248 
249 

1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

250 
251 
252 
253 

254 
255 
256 

1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 
1956 
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257-
265. Diaconie. Ondersteuningsboekje voor aantekenen van gedane 

ui tgaven, 1940-1956. 9 delen 

257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 

1940, 
1941 
1942, 
1943 
1944, 
1948 
1949, 
1951, 
1952, 

1947 

1946 

1945 

1950 
1954-1956 
1953 

266-
277. Diaconie. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1919-1953. 

12 delen 
266 1919-1926 
267 1927-1930 
268 1931-1932 
269 1934-1935 
270 1933-1936 
271 1937-1938 
272 1939 
273 1940-1942 
274 1943-1944 
275 1945-1946 
276 1947-1949 
277 1950-1953 
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