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     1 De eerste dienst in de tot de helft herbouwde kerk was op 5 november 1612. Ds. Petrus Costerus schreef
als toevoeging bij een doopinschrijving van die datum "de eerste in de nieuwe kerck."
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TER INLEIDING

Een kort overzicht van de geschiedenis van de N.H. gemeente van
Alblasserdam tot ongeveer 1708

De laatste pastoor in Alblasserdam was Johan Jakobszoon. Hij bleef in functie tot 1573. Op
initiatief van de classis Dordrecht verleenden de Staten van Holland toestemming (10-12-
1583) in Alblasserdam en Oud Alblas, als één gecombineerde gemeente, een
predikantsplaats te vestigen. 
In april 1584 werd, opnieuw vanuit de classis Dordrecht, Johannes Blocquius in deze
tweelinggemeente geplaatst. Hij kon voorlopig weinig goeds uitrichten, want de "paapse"
tegenwerking was met name in Oud-Alblas zeer groot. In dat dorp werd hij zelfs persoonlijk
beledigd zodra hij er verscheen.
In geen van beide dorpen was een kerkgebouw beschikbaar. Dat van Alblasserdam was in
1575 platgebrand en zou niet eerder dan 1612 herbouwd worden. Johannes Blocquius
hield het dan ook al gauw voor gezien en vertrok naar Klundert in augustus 1585.

Zijn opvolger, Petrus Costerus, heeft de gemeente van Alblasserdam, in mindere mate die
van Oud-Alblas, gestalte gegeven, en er een gemeente van gemaakt met samenhang,
recht in de leer. Hij was een van de vele vluchtelingen uit Vlaanderen, alwaar hij tot oktober
1584 predikant op het platteland bij Gent is geweest. Door zijn bijzonder lange verbintenis
met Alblasserdam, 1585-1627, kon hij, calvinist in hart en nieren, zijn stempel op de
Alblasserdamse kerk drukken.

De combinatie met Oud-Alblas kwam in 1600 tot een eind, toen dat dorp een eigen
predikant mocht beroepen. Gezien de fricties die nog al eens voorkwamen tussen deze
naburige dorpen, had de combinatie lang genoeg geduurd.

Kerkzegel

Het kerkzegel van Alblasserdam is pas in 1907 tot stand gekomen door toedoen van de
toenmalige predikant ds. Heineman. Als stichtingsjaar vermeldt het zegel abusievelijk 1585.
Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan onbekendheid met de historische bronnen (vooral
de acta van de classis Dordrecht), want in werkelijkheid was er in 1584 reeds een
gemeente.

De kerkgebouwen

Het oer-kerkgebouw, eerder een kappelletje, gesitueerd in de polder Blokweer, is door
natuurgeweld in de diepte van de rivier verdwenen. 
Het tweede gebouw verrees omstreeks 1475 aan het eind van de Kerkstraat. Deze zeer
royale kruiskerk is in 1575 door de Spanjaarden afgebrand. Pas in 1612 werd de kerk
herbouwd, zij het tot minder dan de helft van de oorspronkelijke grootte.1



     2 Tot die tijd moest de predikant altijd in zijn eigen onderkomen voorzien. Costerus had een huis in
eigendom, later gekocht door zijn opvolger Andreas van de Corput. Pas in 1682 kon men met subsidie van de
Staten van Holland een pastorie laten bouwen.
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Ruim veertig jaar later, 1658, verzocht Alblasserdam de Staten van Holland medewerking
om het gebouw te vergroten, want men schaamde zich voor de omliggende dorpen, omdat
de gemeente bij toerbeurt moest kerken vanwege de geringe capaciteit van het bedehuis.
Tevens werd subsidie voor de bouw van een pastorie gevraagd.2 De Staten gaven niet
alleen geld, 1200 gulden, maar verleenden tevens toestemming om via heffingen onder de
bevolking van het dorp de overige penningen te verkrijgen. 
Toch is het gebouw niet vergroot. De oorzaak daarvan lag in de oorlog van 1672. Net als
andere plaatsen werd Alblasserdam aangeslagen om in de kosten van die oorlog bij te
dragen. Het dorp kon dat eigenlijk niet opbrengen en dat terwijl de kerkmeesters een fors
bedrag aan geld onder zich hadden, bedoeld voor vergroting van de kerk, maar
grotendeels nog niet besteed. Over deze kwestie "kerkgeld voor dorpsschuld" is een bitter
en hooglopend conflict ontstaan tussen kerkmeesters en ambachtsheer enerzijds en
schout en heemraden anderzijds. De dorpsbewoners trokken partij voor de een dan wel
voor de ander. Uiteindelijk werden de kerkmeesters gedwongen om bijna het gehele
bedrag af te staan. Toen was het al 1696. Van uitbreiding van de kerk is toen nooit meer
iets gekomen. In 1854 is de kerk op de toren na afgebroken.
Aan het Cortgene verrees een nieuw, achtkantig kerkgebouw, de koepelkerk.



     3 In de acta van 6-3-1584 wordt hij voor het eerst genoemd.

     4 Vergadering van 24-4-1584. Blocquius was zelf de scriba. Zo kennen wij dus ook zijn handschrift. In de
vergadering van 6 maart, heette het nog dat hij uiterlijk in mei zekerheid zou hebben over zijn plaats. Op 24
april blijkt hij al enige keren te Alblasserdam/Oud-Alblas geweest te zijn.

     5 Zijn opvolger Costerus heeft ook vele jaren met dit probleem geworsteld. Nog na 1600 zijn er regelmatig
klachten over de papen.

     6 Wassenberch moest zijn beschuldiging herroepen, hij zou niet nuchter geweest zijn. Acta 7-5-1585.

     7 Afgebrand door toedoen van de Spanjaarden in oktober 1575. Blocquius heeft in de classis de nalatigheid
van schout en heemraden op het punt van reparatie/herbouw van de kerk aanhangig gemaakt (acta 5-2-1585). 

     8 Blijkens een blaffert waren de inkomsten over 1586, getrokken uit Alblasserdam, voor de ambachtsvrouwe
nog ver beneden de maat.

     9 Misschien hebben enkele belangstellenden kerkdiensten in omliggende plaatsen bezocht. Sedert ongeveer
1572 was er ook geen georganiseerde Rooms-katholieke kerk meer.
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De predikanten 1584-1727

JOHANNES BLOCQUIUS (1584-1585)

Johannes Blocquius was de eerste predikant die Alblasserdam heeft gediend. Zijn
ambtsperiode was overigens maar kort, iets meer dan een jaar, en daar mogen de
Alblasserdammers blij om zijn, want op die manier is hen veel ergernis en ongerief
bespaard gebleven.
Naar zijn herkomst moeten we gissen. Misschien was hij een zoon van Petrus Bloccius, in
1559 te Leiden prorector van de Latijnse school, die na zijn overgang tot de nieuwe leer
ontslagen werd en de wijk nam naar Kleef, waar hij predikant werd. Het feit dat Johannes
Blocquius, als hem in het gebied van de classis Dordrecht de grond te heet onder de
voeten wordt, uitgerekend in Kleef zijn toevlucht zoekt, zou op een relatie kunnen wijzen.
Er heeft ook nog ene Christiaan du Blocq bestaan, een predikant die een even roerig en
wild leven heeft geleid als onze Johannes Blocquius. Misschien ook familie?

Hoe dan ook, hij duikt zo maar ineens op in de acta van de classis Dordrecht3. Zijn gaven
om te prediken en zijn getuigschriften (hij was dus geen nieuweling) werden in orde
bevonden. De classis accepteerde hem als lid en hij mocht derhalve in vacante gemeenten
beroepen worden, een gemeente overigens die door de classis aangewezen zou worden. 
Die gemeente werd Alblasserdam/Oud-Alblas. In april 1584 ging hij daar aan de slag, maar
het viel hem zwaar tegen. Met name in Oud-Alblas was hij niet welkom. In de classis4

klaagde hij "dat hij nyet alleen gheene toehoorders heeft, maer ook schandelijcke ende
leelijcke woorden moet hooren soo dickwils hij daer compt". Dat "daar" slaat op Oud-Alblas,
waar de "papen" nog een behoorlijke invloed hadden5. In de classis verweet een collega,
ds. Arnoldus Wassenberch, hem "sijn debvoir niet gedaen te hebben in sijnen dienst tegen
de pape"; bovendien noemde deze eerwaarde Blocquius "een huurling"6.
Het was ook geen pretje. De omstandigheden waren bar slecht; geen kerkgebouw7, een
dorp dat de ramp van 1575, aangedaan door de Spanjaarden, nog niet te boven was8,
geen pastorie en .. er bestond in het geheel nog geen calvinistisch gemeenteleven9. Hij
was eigenlijk de pionier die zijn arbeid moest beginnen op onontgonnen grond. Daarbij in
aanmerking nemend dat gemiddeld niet meer dan hoogstens 10% van de bevolking in de



     10 Acta 24-4-1585.

     11 Acta 24-4-1585. Omdat dit aanbod in relatie staat tot de definitieve toewijzing van zijn standplaats
Alblasserdam/Oud-Alblas, ligt het voor de hand dat zijn "pastorie" in een van die twee plaatsen stond,
waarschijnlijk in de belangrijkste: Alblasserdam.

     12 In een nieuwe gemeente moest de predikant door prediking mensen tot belijdenis zien te brengen. Een
voorlopige kerkenraad stond hem daarbij terzijde. Zodra er belijdende lidmaten waren, werd er avondmaal
gevierd en tevens werd uit deze lidmaten een definitieve kerkenraad geformeerd.

     13 Acta 7-5-1585. Als hij in Klundert was, preekte Pieter de Coster in zijn plaats in Alblasserdam.

     14 Acta deputatorum 14-6-1589. Misschien kwam het ook wel door deze karaktertrekken dat hij Alblasser-
dam hoog nodig moest verlaten.

     15 Haar naam staat in een door Johannes Blocquius eigenhandig geschreven "schuldbekentenis" van 22-2-
1601, ARA Oud rechterlijk archief 's-Gravendeel inv. nr. 1. In dat stuk machtigt hij zijn vrouw zijn huis te
verkopen en uit de opbrengst de diaconie schadeloos te stellen en vervolgens zijn "schuldheeren".

     16 Acta 8-8-1589.

     17 Acta 7-11-1600.
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Nederlanden de nieuwe leer was toegedaan, dan is duidelijk, dat het werk hem steeds
zwaarder ging vallen. 
Uit de acta valt af te leiden dat hij in Alblasserdam heeft gewoond10. De classis beloofde bij
de reparatie van zijn huis te helpen11.
Toch is het hem in een jaar tijd gelukt iets tot stand te brengen. Bij zijn vertrek liet hij in
ieder geval een kerkenraad achter12. Dat wil dus zeggen, dat hij er in geslaagd was om
minstens vier Alblasserdammers tot belijdenis des geloofs te brengen. Over zijn verdere
vorderingen op dit gebied laten de notulen van de classis niets los.

Klundert

Zodra Blocquius kans zag zijn gemeente te verlaten, nam hij die kans met beide handen
aan. Hij nam een beroep aan naar een gemeente, Klundert, waar de problemen zo groot
waren, dat andere predikanten weigerden er een beroep naar die plaats aan te nemen.
Blocquius kende die problemen natuurlijk best, tenslotte had hij er al diverse malen
gepreekt13, maar kennelijk heeft hij gedacht, liever Klundert dan Alblasserdam. Zo werd hij
"dienaer" te Klundert, door de classis officieel bekrachtigd op 6 augustus 1585.

Zijn verandering van gemeente luidde tevens een omslag in van zijn handel en wandel. Hij
begon met de classicale vergaderingen regelmatig te verzuimen, wat hem even zo vele
malen een boete opleverde. De kerkenraad van Klundert zei het nog bedekt, maar wat ze
bedoelden klinkt toch duidelijk in hun woorden door, toen ze bij de visitatie in 1589 over
hun dominee opmerkten, dat zij wel tevreden waren over zijn leer en leven, maar wel
zouden wensen dat hij somtijds beter studeerde en dat hij "sijn leere met sijn leven
vercierde. Ende dat hij wel wat wilt van geeste is ende oock wel somtijts de wachten
besoeckt"14. 
Ook zijn vrouw, Dingenken Lenaert Schanaertsdochter15, raakte regelmatig in opspraak16.
Uiteindelijk vroeg de kerkenraad van Klundert om van zijn predikant verlost te worden.
In maart 1588 bleek hij schulden te hebben, waardoor hij in opspraak kwam. De oorzaak
lag in zijn drankzucht. Zijn alcoholisme zou uiteindelijk leiden tot ontzetting uit zijn ambt in
160017. In de periode daartussen is zijn leven een aaneenschakeling van incidenten



     18 Zijn wangedrag is zelfs nog voorwerp van bespreking geweest in de Synode van Den Haag (okt. 1591) en
van Leiden (nov. 1592).

     19 Acta juni 1601.

     20 Acta 26-8-1598.

     21 Acta 8-11-1594.

     22 Acta deputatorum 5-1-1601.

     23 Acta 31-3-1598. Hij wilde twee zonen meenemen. Zijn vrouw en andere kinderen blijven hier.

     24 Acta 11-10-1600.

     25 Acta 5-8-1608.

     26 Acta aug. 1610.

     27 Acta dep. 3-2-1599.

     28 Op zondag 23-4-1595.

     29 Hij deed dat ook al in nov. 1598.

     30 Acta juni 1607.
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geweest, die alle uitvoerig in de classicale acta worden verhaald18. De collega's in de
classis probeerden voortdurend zijn wandaden met de mantel der liefde te bedekken, maar
ook dat kende zijn grenzen.
Wat had hij zoal op zijn kerfstok? Veel drinken, en soms zonder betalen vertrekken (zoals
in Den Haag en in Schoonhoven19). Schulden maken, zodat de schuldeisers zelfs de
classis er mee lastig vielen (o.a. Geertruy de brouster van herberg "De Goudsblomme" uit
Dordrecht20). Onbehoorlijke en beledigende dronkemanstaal zoals in Giessendam21.
Valsheid in geschrifte: toen hij naar Arnhem was vertrokken om zijn schuldeisers te
ontlopen, diende hij een vervalste attestatie in bij de classis Arnhem22. Vluchtneigingen: hij
wilde naar Indië als zendeling, maar de classis verbood het23. Plichtsverzuim: hij verliet zijn
gemeente 's-Gravendeel zonder opgaaf van redenen24. Ontduiking van classicale
besluiten: toen hij uit het ambt gezet was, slaagde hij er toch in om ouderling te worden in
Fijnaart25 en in Klundert26. Tekort doen van zijn vrouw en kinderen: hij besteedde soms het
grootste deel van zijn traktement in herbergen27, met als gevolg hooglopende echtelijke
ruzies.
Eigenlijk een tragische persoon. Steeds weer probeerde hij op te krabbelen uit zijn moeras
van drankzucht en schulden.
Hij moest in twee van zijn gemeentes waar hij het wel erg bont gemaakt had in het
openbaar zijn zonden belijden, nl. in Klundert28 en Breda (1595), maar in 1607 moest hij
dat opnieuw doen, nu in 's-Gravendeel29 en in Fijnaart. Na laatstgenoemde schuldbelijdenis
nam de classis hem weer als lidmaat van de kerk aan.
In 1607 was er ondanks het verleden van Blocquius nog een gemeente die hem wel als
predikant wilde hebben, nl. Swaluwe30. De classis herriep echter zijn ontzetting uit het ambt
niet. 
De rest van zijn leven sleet hij ambteloos. Klundert vroeg de classis in november 1614 of
Blocquius bij hen schoolmeester mocht worden, "opdat hij alsoo sijne grijse haeren



     31 Acta nov. 1614.

     32 Dit jaartal is ontleend aan een zogenaamde handschriftgenealogie uit de collectie Van Ris, te vinden in het
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. In het gemeentearchief van Delft is voor het jaar 1584 niets
over hem te vinden. Wel woonde er in "Delftse Haven" in 1568 ene Mr. Pieter Coster (kohier 100e penning).
Familie? Misschien is het gezin waar Petrus deel van uitmaakte in het begin van de 80-jarige oorlog uitgeweken
naar Vlaanderen.

     33 De toevoeging Pieterszoon is ontleend aan het ondertrouwboek van Amsterdam. Zie Ned. Leeuw 39 blz.
100.In de acta van de classis en ook in andere bronnen soms ook genaamd: Custus, Petrus de Costere,
Costerius of Coster. 

     34 Te hopen is dat Pieter de Coster van een ander allooi was dan deze Joris de Vries, ook al worden ze hier
en elders in een adem genoemd. Joris de Vriese was de laatste pastoor te St. Kruis en stond, ook na zijn
overgang tot de Hervorming bekend als een woest mens, een dobbelaar en dronkaard. Daarnaast was hij nog
mank ook, maar dat is hem verder niet aan te rekenen. (H.Q. Janssen, De Kerkhervorming in Vlaanderen,
Arnhem 1868 deel 2 blz. 279).
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eerlijcken ter aerde meuge brengen31". De classis stond het toe, maar alleen in een dorp
buiten het gebied van de classis. Zijn vroegere collega's hielden zelfs nog een collecte voor
hem (opbrengst 15.14.0). Ondanks dat, heeft Blocquius tot zijn dood zijn dagen in bittere
armoede gesleten. Begin 1617 (maart/april) is hij te Klundert overleden. Zijn weduwe werd
nog een jaar lang uit het weduwenfonds van de classis onderhouden, daarna moest
Klundert het overnemen.
Ten slotte volgt hier zijn staat van dienst:
1584-1585 Alblasserdam/Oud-Alblas
1585-1590 Klundert
1590-1595 Breda, legerpredikant
1595-1600 's-Gravendeel, vertrekt op onwettige wijze. Uit zijn ambt gezet,

vertrokken naar Kleef
1603 Woont in 's-Gravendeel (aan de Noord-Voorstraat)
1607 Woont te Fijnaart
1610 Woont te Klundert
1617 Overleden te Klundert

PETRUS COSTERUS (1585-1627)

Petrus Costerus kan zonder enige twijfel beschouwd worden als een der belangrijkste
predikanten van Alblasserdam. Hij heeft in zijn lange ambtsperiode - 42 jaar en daarmee
overtreft hij al zijn opvolgers - in dit dorp de Ned. Hervormde gemeente haar fundament
gegeven en het kerkelijk leven geconsolideerd op een orthodoxe basis.

Levensloop in het kort 

Pieter Pieterszoon de Coster, geboren omstreeks 155532, meestal Petrus Costerus33

genoemd, was na de val van Gent (17-09-1584) met de grote emigratiegolf van
vluchtelingen naar het noorden getrokken en vestigde zich eerst in Delft. In het
lidmatenregister van die stad staat hij eind oktober aangetekend, samen met ene Joris de
Vriese:

Pieter de Coster ende Joris de Vriese, beyde dienaers des woordts gheweest ten platten
lande buyten Ghandt 34

De eerste zorg voor deze twee Vlaamse predikanten was een passende betrekking te



     35 Ook Abraham Costerus kwam uit Vlaanderen. Hij was geboren in 1575 te Antwerpen en werd predikant te
Sliedrecht (1605-1606).

     36 Acta Classis Delft, 5 nov. 1584. Rijksarchief Den Haag.

     37 Als lid van de classis aangenomen op 7 mei 1585.

     38 Hij hield zijn proefpreek op 6 aug. 1585, over de brieven van Johannes.

     39 De classis approbeerde zijn beroep op 6 augustus. In tegenstelling tot Blockius was hij door Alblasserdam
zelf beroepen en dus gewenst. Dit geeft tevens aan dat er toen een kerkenraad geweest moet zijn.

     40 ONA Dordrecht deel 70 fol. 49. Helaas bestaat de transportacte, opgemaakt voor het Alblasserdamse
Gerecht, niet meer.
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vinden. Daarom dienden zij zich op 5 november aan in de vergadering van de classis
Delft.35

Twee dienaers uyt Vlaenderen, Joris de Vriese ende Pieter de Coster zijn verschenen in
onse vergaderinghe ende hebben begeert zo eenige kercken oft schooldienst zoude
mogen vaceren dat men henluyden daerinne behulpich zouden willen zijn, ende alsoo
eenige plaetsen genoemt werden die men meende dat vacant zijn so heeft men henluyden
geseyt dat men daer nae sal vernemen. 36

De sollicitatie in Delft had echter geen succes en daarom herhaalde Petrus zijn poging in
1585, een half jaar later, bij de classis Dordrecht37. Hoewel hij in het hierboven
weergegeven citaat "dienaer" wordt genoemd, stond hij in Dordrecht te boek als kandidaat
of proponent en moest hij met een "proefpreek" alsnog een proeve van bekwaamheid
afleggen38. Het wachten was nog op toewijzing van een gemeente. 
Intussen verving hij ds. Blocquius een tweetal keren in Alblasserdam toen die in Klundert
moest preken. Zo leerde Alblasserdam hem kennen en waarderen. In augustus 1585 werd
hij als kandidaat in de gecombineerde gemeente van Alblasserdam en Oud-Alblas door de
classis aangesteld39.
In Alblasserdam moest hij een huis huren, want geen van beide plaatsen bezat een
pastorie. Dat hij in Alblasserdam en niet in Oud-Alblas heeft gewoond, is voor de hand
liggend. Uit alles blijkt dat Alblasserdam de belangrijkste rol speelde in de gecombineerde
kerkelijke gemeente. Toen in 1600 de scheiding tussen de twee gemeentes tot stand
kwam, hoefde Costerus niet te verhuizen. Zou hij dat wel hebben moeten doen, dan zou hij
in de classis daaraan wel een verzoek om financiële steun gekoppeld hebben. Maar daar is
niets van te vinden. 
De kerkdienst in Alblasserdam begon rond 1590 reeds om 7.00 uur, waarna Costerus om
10.00 uur in Oud-Alblas moest voorgaan. Die volgorde geeft ook al aan dat hij in
Alblasserdam woonachtig was. Hoewel hij lange tijd een huis heeft gehuurd, blijkt uit een
notariële akte uit 1627 - toen woonde hij inmiddels in Dordrecht - dat hij in Alblasserdam
een eigen woning met erf bezat. Hij machtigde nl. op 31-5-1627, kort na zijn emeritaat, zijn
zoon Jacob om namens hem voor het gerecht te Alblasserdam zijn huis en erf aldaar te
verkopen aan de nieuwe predikant ds. Andreas van den Corput.40

Huwelijken 

Costerus trouwde eerst met Margarita (Margrietie) Wijnans, in een dorpje nabij Gent in
1582/83. Dat jaar is min of meer af te leiden uit de leeftijd die zijn oudste zoon Petrus in
1603 (zie hieronder) gehad moet hebben. Die was toen net twintig jaar, zoals blijkt uit zijn



     41 Petrus jr. staat vermeld in het Album Studiosorum Academiae Lugduno Bataviae (blz. 70) als "Petrus
Costerus, Gandavensis, 20; T. Col. al." Hieruit blijkt tevens dat hij toen 20 jaar was en dat zijn geboorteplaats
Gent is geweest. In het Album Promotorum Acadaemiae Lugduno Bataviae 1575-1812 (blz. 468) komt hij
nogmaals voor als "Costerus, Petrus Petr. fil. 1603, 1604".

     42 Doopboek Dordrecht, december 1590, bij de doop van Elisabeth, dochter van Francoijs Gerits,
koperslager.

     43 Nabij Lokeren, tussen Antwerpen en Gent. Men herinnere zich dat Costerus in 1584 zelf ook uit
Vlaanderen kwam.

     44 Ned. Leeuw 39, pag. 100.

     45 Zie Doopboek I (1610-1629) bij de inschrijving van 15-6-1625. Merkwaardig is trouwens dat volgens het
rekeningenboek van het Geestelijk Kantoor van Delft (Alg. Rijksarchief 3.01.34 inv. nr. 4) de weduwe van
Costerus Maria Jansdr. wordt genoemd. 

     46 Volgens Ordonnanties op de tractementen, Rijksarchief Staten van Holland na 1572, inv.nr. 4398.

     47 Lucas en Jacob worden genoemd op 12-3-1602 als domineeszonen die voor een studietoelage in
aanmerking komen. In 1601 wordt gesproken van drie zonen die studeerden. Petrus is in 1631 reeds overleden.
Lucas overlijdt in 1635.

     48 Oud Notariële Akten Dordrecht deel 14 folio 632.

     49 Gepasseerd toen zij ziek te bed lag in haar woning in Dordrecht op 18-10-1638.

     50 Aangeduid als "weesbroer", een broer, maar dan van de overleden eerste vrouw van Costerus. In de
rekeningen van het Geestelijk Kantoor van Delft komt hij in 1630 voor als Abraham Pietersz. Costerus, die het
weduwengeld voor zijn moeder incasseerde (ARA, 3.01.43 inv. nr. 4, folio 2368).

     51 Het tweede. Het eerste passeerde op 6-10-1603 voor de gerechten van Alblasserdam.
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inschrijving als student in de theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden41. In december
1590 wordt "Griete, huysfrouw Peter de Coster predicant" nog als doopgetuige te
Dordrecht42 vermeld, kort daarna is ze overleden.
Op 4 april 1596 hertrouwde Costerus te Amsterdam met Mayke van Havermaet van Zele uit
Oost-Vlaanderen43, 36 jaar oud.44 In het doopboek van Alblasserdam treedt zij driemaal op
als doopgetuige en wordt dan Maeijken Rogiers genoemd, "de huysvrouwe van den
predicant".45 

Kinderen

Dominee Costerus heeft in totaal zes kinderen gehad; in 1621 waren er nog vijf in leven.46

In 1601 had hij in ieder geval reeds drie zoons ouder dan 10 jaar. Hun namen worden in de
acta van de classis genoemd: Lucas, Jacob en Petrus.47 Op die drie zonen wordt ook
geduid in een resolutie van de Staten van 22-1-1601, waarbij Costerus 75 gulden
toegewezen krijgt "voor 2 jaren om drie soonen ter school te houden". Deze studietoelage
werd toegekend aan predikantszonen van 10 jaar of ouder (althans zo werd dat bepaald in
1625). Als die dan na de "triviale" school naar de Rijksuniversiteit van Leiden gingen, werd
de studiebeurs naar gelang de progressie van de studie verhoogd. 
Deze drie zoons, in de notariële akten ook wel "voorkinderen" genoemd, werden in zijn
eerste huwelijk geboren. Zijn "nakinderen", uit zijn tweede huwelijk dus, waren Susanna en
Clara (Claertgen).48 In het testament van Susanna49 komt nog een zoon van ds. Petrus
Costerus naar voren, nl. Abraham50. In 1621 waren er nog vijf in leven. Waarschijnlijk was
Clara toen al overleden.
In augustus 1619 maakte Costerus een testament op51 bij notaris Pauwels Eelbo te



     52 Oud Notarieel Archief Dordrecht deel 12, folio 466.

     53 "Van Suijtlant" te Dordrecht, schoolmeester te Alblasserdam van 1618/1619 tot 1633.

     54 Zo staat het in de akte. De vraag is of Costerus zelf in 1629 nog minderjarige kinderen had.

     55 Bron: Ordonnanties op de tractementen etc. van predikanten. Rijksarchief Staten van Holland na 1572, nr.
4398, waar bij 22 aug. 1630 staat dat hij (dwz. zijn weduwe) nog 275 ponden tegoed heeft over "de leste ses
maenden sijns tractements naer advenant van 550 ponden s'jaers, daer inne hij den XXII januarij lestleden is
overleden".

     56 Oud Notarieel Archief Dordrecht deel 59, folio 260. Hij wordt in Matthijs van Baalens's Beschrijving van
Dordrecht op blz. 874 vermeld als de vader van een vierling (Pieter, Janette, Maria en Elizabeth), geboren in
1621. In 1614 had hij trouwens al een tweeling, Pieter en Joannes. 

     57 Zie klapper ONA 20.12-II Gem. Archief Dordrecht.

     58 Zij overleed waarschijnlijk in 1646. Klapper 11.38 Gem. Archief Dordrecht.
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Dordrecht52, "gaende en staende in gesontheijt zijns lichaems, zijn verstand, redenen ende
memorie wel machtich zijnde en volcomen te gebruycken". Hij bepaalde dat zijn kinderen
alles wat zij bij hun huwelijk of anderszins ontvangen en genoten hadden, na zijn overlijden
eerst weer moesten inbrengen in de boedel, zodat ieder "gelijckelijck" zou kunnen erven.
Voor Susanna, nog ongehuwd, zou in ieder geval het beste bed bestemd zijn.
Dat Costerus goed bevriend was met de Alblasserdamse schoolmeester Cornelis
Cornelisz.53, blijkt uit de hier bedoelde akte. De schoolmeester was samen met de
predikant naar de notaris in Dordrecht gegaan om als getuige te kunnen optreden.
Dominee Costerus trad op zijn beurt bij de doop van de kinderen van de schoolmeester als
getuige op.
Tien jaar later, op 1 december 1629, had de inmiddels hoogbejaarde emeritus-predikant de
notaris weer nodig. Hij woonde toen in Dordrecht op de Steegh over Sloot. De notaris trof
hem daar aan "te bedde liggende, swack van lighaam, naer sijnen hoogen ouderdom, maer
gesont van herten, zijn verstant, memorie ende spracke wel hebbende en gebruyckende".
Costerus wilde zijn testament van 1619 uitbreiden met een aanhangsel. Jacob, zijn zoon,
en Jaques van Santen, werden aangewezen als voogd over zijn minderjarige54 kinderen en
kleinkinderen.
Hij overleed kort daarna op 22 januari 163055, ongeveer 75 jaar oud.
Van zijn zoons, hoewel zij met de studie begonnen waren, is er niet een predikant
geworden. Jacob werd zeilmaker te Dordrecht56, Lucas werd cijfermeester te Amsterdam57,
Petrus (Pieter), die het in ieder geval nog zo ver bracht dat hij proefpreken hield in de
vergadering van de classis, werd schoolmeester (zie hieronder). In 1638 waren Lucas,
Petrus, Abraham en Clara reeds overleden. Voor zover na te gaan leefden dus nog
Susanna58 en Jacob.
Hoewel dominee Costerus zelf steeds met armoede te kampen had, waren zijn kinderen
later in goeden doen. Dat blijkt uit hun testamenten, waarin zij bedragen van honderden
guldens aan hun kinderen vermaken.

Hoe de kerkenraad over Costerus oordeelde 

Het oordeel van de kerkenraad over de predikant was erg gunstig. Dat bleek bij de visitatie
op 6 juni 1589. De Alblasserdamse ouderlingen en diakenen verklaarden:

dat sij niet dan goets van hem en weten te seggen, dancken ende loven Godt voor de
genade hem bewesen, dan willen wel, dat hij oock des donderdaechs leerde, opdat den



     59 Acta Classis Dordrecht, 1589 II 20.

     60 De classicale vergaderingen begonnen altijd met een proefpreek door een der leden bij toerbeurt te
houden. Zowel nieuwelingen als ervaren leden kregen zo hun beurt.

     61 Acta Classis Dordrecht.

     62 Acta juni 1610.

     63 Acta Classis Dordrecht 1593 II Deput. nr. 50.

     64 Acta Classis Dordrecht, 1581 I (28 febr.) nr. 17.

     65 Acta Classis Dordrecht maart 1583 I nr. 4.
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volcke daerdoor te beter mochte geleert woerden - welck hem aengesecht is ende secht,
dat hij bereyt is sulcx te doen, als 't den kerckenraet goetvinden sal.59

Zijn preken voldeden ook aan de eisen. In juli 1597 vond de classis zijn propositie60

"schriftuurlijk". In april 1609 sprak de kerkenraad, weer tijdens de visitatie, een oordeel uit:

haer voorts aen de leere ende het leven haeres dienaers vergenoegende."61

Over de rechtzinnigheid van Costerus behoeft trouwens geen twijfel te bestaan. Tijdens de
godsdiensttwisten tussen remonstranten en contra-remonstranten zat hij in een commissie
die tot taak had allerlei geschriften die onrust in de kerk veroorzaakten, te onderzoeken en
n.a.v. daarvan bijeenkomsten te houden om de classis tegen de nieuwe controversen te
wapenen.62

Oud-Alblas

In mei 1587 bracht Costerus het volgende punt ter tafel in de vergadering van de classis: 

dat hij in Out-Alblas ter begeerte van ettelicke vrome aldaer nu drie ofte vier sondagen
heeft gepredickt; maer alsoo het hem qualick gelegen is datselve te continueren, dewijle hij
des somers tweemael op den sondag pleecht te leeren tot Alblasserdam, begeert, dat
daerin voorsien werde.63

In de jaren 1585 tot 1587 werd Oud-Alblas, wat preken betreft, dus maar stiefmoederlijk
bedeeld. Costerus zou ook maar het liefst zien dat de combinatie Alblasserdam/Oud-Alblas
zo spoedig mogelijk beëindigd werd.
In juni 1587 vroeg hij de classis rechtstreeks te bewerkstelligen dat Oud-Alblas een eigen
predikant zou krijgen, temeer omdat men daar goede hoop had een kerk te bouwen (dwz.
de oude verwoeste kerk te herbouwen).
Oud-Alblas was ook geen gemakkelijke gemeente. Costerus preekte er niet zo vaak als in
Alblasserdam. Het lijkt erop dat hij er niet veel meer deed dan dopen en trouwen en af en
toe preken. De samenvoeging van beide dorpen heeft nooit goed gewerkt. Uiteindelijk
gaven de Staten dat ook toe.
De roomsgezinde schoolmeester64 in Oud-Alblas trachtte hardnekkig de roomse leer in
stand te houden. Daar werd in 1581 in de classis over geklaagd, evenals in 1583 over "een
pape" die op papistische wijze trouwde en kinderen doopte en de mensen vermaande de
kerkdiensten van de nieuwe leer niet te bezoeken.65 De zaak werd aan de baljuw



      66 Acta Classis Dordrecht april 1583 II nr. 5.

     67 Petrus Costerus en Johannes de Textor (predikant te St. Anthonypolder en Cillaarshoek) klagen in
september 1585 in de classis over de paap van Oud-Alblas. Drie predikanten zullen in opdracht van de classis
de schout Muys bezoeken en vermanen om er iets aan te doen.

     68 Acta Classis Dordrecht, 1587 II deput. 15 juli en 9 sept. De classis beloofde deze Adriaen Allaert de eerste
gegadigde te zijn als predikant, zodra Oud-Alblas kerkelijke zelfstandigheid zou verkrijgen. Mocht hij intussen
elders een beroep krijgen, dan zou hem niets in de weg gelegd worden.

     69 Reeds in september 1587 kreeg Johannes Bisschop, predikant te Ridderkerk, van de classis opdracht zo'n
rekwest aan de Staten te schrijven.

     70 Acta Classis Dordrecht, 22 mei 1590, nr. 10.

     71 Acta Classis Dordrecht, juni 1593 II deput. nr. 50 en 1593 III nr. 11.
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overgedragen.66 Blocquius had daar ook al mee te maken gehad en gemerkt dat hij geen
toehoorders kreeg. Ook Costerus kampte er mee. De 'paap' was in 1585 nog steeds
actief.67 De classis verzocht de predikant desondanks vol te houden.

In juli 1587 preekte zomaar ineens ene Adriaen Allaert op Alblas68, met instemming en
medewerking van de ambachtsheer. Waarschijnlijk was men, voorbarig, op zoek geweest
naar een eigen dienaar als vervanger van Costerus, die zoals reeds gezegd, daar maar
weinig preekte, en zou deze Adriaen reeds door de ambachtsheer binnengehaald zijn. De
classis liet zich niet passeren en ging met dit eigenmachtig optreden niet akkoord. Men
besloot evenwel als classis een verzoek tot de Staten te richten om Oud-Alblas van een
eigen predikant te voorzien (febr. 1588)69. Costerus was het daar van harte mee eens en
herhaalde op 8 maart met klem zijn verzoek om een eigen dominee voor Alblas. 
Er kwam een teleurstellend antwoord van de Staten: "De beide dorpen blijven
samengevoegd." 
Alblasserdam had inmiddels de classis verzocht om Costerus alleen voor zichzelf te mogen
hebben, zodat er ook op zondagmiddag dienst gehouden kon worden70. De classis
antwoordde dat de combinatie met Oud-Alblas door de Staten bepaald was en dat de
classis daar niets aan kon veranderen.

Aanvangstijd van de kerkdienst 

De problemen bleven dan ook bestaan. Zo'n probleem was bijvoorbeeld de aanvangstijd
van de dienst. Om ervoor te zorgen dat er zowel in Oud-Alblas als Alblasserdam regelmatig
gepreekt kon worden, had de classis tijden vastgesteld waarop de diensten in deze twee
dorpen zouden moeten beginnen. In Alblasserdam begon de kerkdienst, de "predicatie",
om zeven uur 's morgens, zodat Costerus om tien uur in Alblas kon preken.
Middagdiensten waren niet gebruikelijk. De Alblasserdammers waren daarover ontevreden,
zeven uur was te vroeg. De classis stelde voor (juni 1593) de tijden om te wisselen, maar
tien uur vond men in Alblasserdam weer te laat. De classis vermaande de
Alblasserdammers zich te schikken, zodat Oud-Alblas ook voor de noen bediend kon
worden. Zo ging het tenslotte ook in andere gecombineerde dorpen. Alblasserdam verzocht
opnieuw de predikant alleen te hebben. Ten slotte besloot de classis dat de dienst in
Alblasserdam voortaan om half acht moest beginnen71. 

Scheiding van Alblasserdam en Oud-Alblas

De gecombineerde gemeente stelde Costerus voor grote problemen en hij moest nogal



     72 Acta Classis Dordrecht, juni 1592. Dit gedeelte slaat op Alblasserdam.

     73 Ruzie.

     74 Acta Classis Dordrecht, 29 juni 1593 III nr. 12. Hier is bedoeld Oud-Alblas.

     75 Acta Classis Dordrecht, 9 juli 1596 II, nr. 6.

     76 Acta Classis Dordrecht, october 1596 III, nr. 14.

     77 Acta Classis Dordrecht, 14 juli 1597 II deput. nr. 32. Costerus zal hiermee wel bedoeld hebben, dat zijn
tractement dan ook afgestemd moest worden op het tweemaal prediken te Alblasserdam.

     78 De classis had zo'n verzoek al eerder gedaan of aangekondigd, nl. in juli 1597 en maart 1598.

     79 Juni 1598.

     80 Acta Classis Dordrecht 29 juni 1599 II, nr. 27.
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eens de hulp inroepen van zijn collega's in de classis:

Op 't aengeven van Pieter de Coster is goet geacht, dat de gedeputeerde haer metten
eersten laten vinden tot zijnent om met hem nae zijn begeren tot goede ordre te helpen
vervorderen.72 

De classicale acta spreken in 1593 over de "querelen"73 aldaar.74 De beste oplossing was,
dat werd steeds duidelijker, Oud-Alblas een eigen predikant te bezorgen. De classis zou
opnieuw bij de Staten bemiddelen.
In 1596 klaagde Oud-Alblas opnieuw "datse ter onbequamer ure bedient worden" en
daarom een eigen predikant wil, of anders een vroeger uur voor de diensten. De classis
droeg Costerus op 's zomers in Alblasserdam vroeger te beginnen, zodat Alblas om
ongeveer tien uur aan de beurt kon zijn. Alblas kreeg het advies weer een verzoek om een
eigen leraar naar de Staten te sturen.75 Het kerkelijk leven in Alblas verliep door alle
problemen nog steeds niet goed. Zo was er in 1596 nog steeds geen diaconie.76

In juli 1597 kwam er een nieuw motief om de hoek kijken voor een kerkelijke scheiding: de
beide dorpen waren te groot om samen te blijven. Toen Alblasserdam opnieuw verklaarde
prijs te stellen op een morgen- en een middagdienst, reageerde Costerus door te zeggen
"dat hij niet daertegen hadde, mits dat men acht mochte nemen op sijn sware
huyshoudinge".77

Eind april 1598 werd het verzoek aan de Staten ten behoeve van Alblas herhaald.78 De
Staten reageerden niet zonder meer afwijzend.79 Zij vroegen de ontvanger Coolwijck in
Delft om een financieel advies. Het waren immers de Staten die het traktement betaalden.
Coolwyk beval een eigen leraar voor Alblas aan.
Op 29 juni 1599 kon in de Classicale vergadering, gehouden te Alblasserdam, dan eindelijk
meegedeeld worden dat de Staten er op 30-4-1599 mee akkoord gegaan waren dat
Oud-Alblas een eigen predikant zou krijgen, mits men de kosten van de "behuysinge des
dienaers" voor eigen rekening nam. De hoge heren gaven toe dat Oud-Alblas "niet
behoorlijck met Alblasserdam gecombineert" was. Alblas stemde maar al te graag met de
gestelde voorwaarde in.
Costerus overzag meteen de financiële gevolgen die de scheiding voor hem teweeg zou
brengen. Vanwege "sijn sware huyshoudinge ende ontberinghe der combinatie80", - gemis
van de 50 gulden per jaar aan inkomen die hij als predikant van een gecombineerde



     81 In 1594 was door een resolutie van de Staten het tractement voor een predikant ten platten lande
vastgesteld op 400 gulden per jaar bij meer dan drie kinderen. Een leraar in een gecombineerde gemeente
genoot jaarlijks 50 gulden extra. (Resoluties Staten van Holland, 13-6-1594).

     82 Ook Swalmius, pred. te Oud-Alblas 1600-1604.

     83 Acta Classis 11 april 1600 I, nr. 15.

     84 Acta Classis Dordrecht, 7 nov. 1581.

     85 Acta Classis Dordrecht, 2 oct. 1582.

     86 Rijksarchief, Staten van Holland na 1572, inv. nr. 4398.

     87 Acta Classis Dordrecht 29 juni 1599 II nr. 27.
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gemeente boven zijn traktement van 400 gulden per jaar ontving81 - vroeg hij om een
voorschot van een kwart van zijn "gagie". Tegelijkertijd bood hij aan om Alblas nog te
bedienen tot de bevestiging van haar eigen predikant.
Intussen was er een enkele predikanten die naar Alblas wilden. In juni 1600 werd Henricus
Swalme jr.82, kandidaat, tijdelijk te Alblas aangesteld. In augustus bracht Alblas een beroep
op hem uit en in september werd hij er door Petrus Costerus bevestigd. Vanaf dat moment
kon ook Alblasserdam spreken van een eigen predikant. 
Of die predikant het in Alblasserdam zo erg naar zijn zin had, is de vraag, ook al is hij er tot
zijn emeritaat (1627) gebleven. In 1600 heeft hij in ieder geval gedaan naar de gemeente
Groote Lindt, maar de classis liet hem niet gaan.83

Armoede

Armoede heeft Costerus eigenlijk steeds gekend. De traktementen waren niet zo best. In
november 1581 klaagden de dienaars ten plattelande "van weghen hares stipendii welcker
sie achten veill te kleen vor desen tegenwordigen tijt te sin".84 In april 1583 werd dit punt
doorgeschoven naar de particuliere synode. Een predikant op het platteland ontving in
1582 300 gulden per jaar85 en in 1587 was dat verhoogd tot 350 gulden voor een
gecombineerde gemeente. Daar kwam nog bij dat het soms moeite kostte om het geld
uitbetaald te krijgen. Costerus moest er in mei 1588 de classis bijhalen om zijn traktement
voor zijn diensttijd te Alblas te kunnen incasseren. Ook de huurvergoeding was te laag en
Costerus vroeg dan ook in december 1591 een attestatie van de classis om bij de Staten
verhoging aan te vragen. Met succes overigens, want met ingang van mei 1592 ontving hij
36 gulden. Zijn opvolgers zouden tot en met 1682 een zelfde bedrag uitgekeerd krijgen. In
1598 kregen de dorpspredikanten een opslag van 50 gulden.
In 1607 vroeg hij opnieuw hulp in de classis. Hij wilde een aanbevelingsbrief om die te
voegen bij zijn verzoek aan de Edele Heren gecommitteerde Raden om subsidie "tot
verlichtinghe" van zijn "familie". 
Uit de Ordonnanties op de traktementen etc. van predikanten86 blijkt dat hij in 1605 een
extra toelage van 120 gulden per jaar ontving vanwege zijn huishouding en ouderdom. In
1617 is dat 150 gulden, als een "extra-ordinaris subsidie toegevoegt ende geaccordeert
soo ten aensien van sijnen hoogen ouderdom als belastinge van kinderen". In 1619 wordt
in de omschrijving van vijf kinderen gesproken. 
Zijn traktement werd in 1623 verhoogd tot 550 gulden per jaar, waarbij de grootte van zijn
gezin in aanmerking genomen werd. 
Costerus bood aan87 om gedurende de tijd dat Alblas nog vacant zou zijn aldaar te dienen.



     88 Predikant te Klundert 1591-1595, te Zwolle 1595.

     89 In januari 1600 wordt hem de "gage" voor die zes weken uitbetaald.

     90 Archief diaconie Alblasserdam, inv. nr. 115a, gedateerd 9-3-1622. In het Oud Rechterlijk Archief te
Dordrecht komt een vrijwel identieke akte over dezelfde koop voor, deel 763, folio 37.

     91 Gem. Archief Dordrecht nr. 29 fol. 234.

     92 Gem. Archief Dordrecht inv. nr. 12.

     93 Eden en namen [...], begonnen 1663, Archief gemeente Alblasserdam, inv.nr. 23.

     94 Beschrijving van de Heerlijkheid Alblasserdam.

     95 Lidmatenregister Delft, november 1584.

     96 Namelijk in een akten in het notarieel en rechterlijk archief te Dordrecht in de jaren 1603, 1619, 1622 en
1629.

     97 In een boek van Dirck van Bleijswijck, Beschrijving der stadt Delft, Delft 1667, staat op blz. 149: "
Meesters pleegt men van oudts de Priesters te tituleren, gelijck ook wel hedendaegs in sommige andere
provincien gebruyckelyck is."
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De classis wees dat aanbod af, omdat Franciscus Nutius88 terstond Alblas zou kunnen
bedienen. Om Costerus behulpzaam te zijn, was de classis bereid de plaatsen Polder en
"Sillershouck" zes weken te laten bedienen "tot sijnen profijte".89 Nutius overleed echter
voor hij zijn dienst te Alblas kon beginnen, waarop Petrus Costerus de gemeente aldaar
tijdelijk waarnam. Hij deed dat maar al te graag, want zo kon hij zijn verplichte aandeel van
dertig stuivers per kwartaal (zes gulden per jaar) in het weduwenfonds van de classis bij
elkaar verdienen. 

Was Meester Pieter eerst pastoor? 

Petrus Costerus wordt soms ook "Mr. Pieter" genoemd. Onder die benaming is hij o.a. te
vinden in een koopakte uit 162290, waarbij de diaconie een stuk land, het Colsterleen,
aankocht. In een notariële akte van 10-3-160391 en van 19-8-161992 is zijn naam eveneens
voorzien van de titel "Mr." Ook in de lijst van openbare ambtsbekleders93 heette hij zo en
Leonardus Gerardus Herfst beschrijft hem in zijn boekje over Alblasserdam (1817)94

eveneens onder die naam en vertelt erbij, dat hij vermoedt dat Costerus zo genoemd werd
omdat hij voor de Reformatie pastoor of priester geweest zou zijn. Op dat vermoeden is wel
wat af te dingen.
Een feit is, dat Costerus reeds tijdens zijn verblijf in Vlaanderen predikant was. Als hij in
1584 in Delft aankomt heet hij reeds "dienaer".95 De reden voor zijn vlucht (emigratie) is ook
gelegen in zijn geloofsovertuiging.
In de acta van de classis Dordrecht komt nergens het woord "Meester" in verband met zijn
naam voor. Wel wordt er een aantal keren een "meester" genoemd, maar dat is dan steeds
een schoolmeester die predikant wil worden, of een secretaris, zoals Jan van der Beecke
uit Alblasserdam. De titel "meester" wordt bij Costerus wel regelmatig gebruikt in een aantal
notariële akten.96

Pastoors werden inderdaad vaak "Meester" genoemd, maar dat gold ook voor
schoolmeesters en chirurgijns97. De veronderstelling omtrent Costerus' pastoorschap is ook
dubieus omdat zijn lange diensttijd te Alblasserdam, 42 jaar, plus de minimumleeftijd die



     98 Inmiddels toch reeds minstens 39 jaar geleden.

     99 ± 1565-1637, smid, gehuwd met Neeltgen Pieters.

     100 Geboren ± 1579, gehuwd met Krijntgen Jans.

     101 In de stukken van de Baljuw komt de zaak echter niet voor. Misschien werd de zaak juist behandeld   in
die periode in 1620, waarvan nu net de acten ontbreken.

     102 Gemeente Archief Dordrecht, ONA 14 fol 632. Geboren omstreeks 1590.

     103 Afstand doet.
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vereist was voor een kandidaat, ten minste 22 jaar, weinig ruimte lieten voor een aan zijn
Alblasserdamse periode voorafgaande loopbaan, hoe kort misschien ook, als pastoor of
priester. 
Merkwaardig is trouwens dat Costerus nog in 1622 een stuk tekent met "Mr." voor zijn
naam. Als dat voorvoegsel werkelijk op een vroeger pastoorschap zou duiden98, zou hij die
titel in een inmiddels toch wel sterk anti-paaps klimaat waarschijnlijk niet graag gebruikt
hebben. De acta van de classis, waarin hij voor het eerst in mei 1585 genoemd wordt,
kennen hem ook alleen maar als Petrus of Pieter Costerus. 
Een laatste mogelijkheid is nog dat Costerus behalve predikant ook chirurgijn was, zoals
dat van Blocquius uit zijn 's-Gravendeelse periode bekend is.

Een incident

In oktober 1618 wordt Costerus door de schoolmeester (Samuel Janszoon) en diens
huisvrouw van dronkenschap beschuldigd "en oock van ungescikte woirden op een maeltijt
gesproken te hebben". Deze schoolmeester stond overigens slecht bekend. De magistraat
en de kerkenraad klaagden "hoe hij niet alleen negligent en is in het houden van den
schooldienst, maer oock hem is verlopen in dronkenschap ende andere leelijcke fauten". 
Geassisteerd door Pieter Hermansz. Pijl99, schepen en diaken, en Antonis Woutersen100,
ouderling, onderzoekt de classis de beschuldiging. Die blijkt uit de lucht gegrepen te zijn.
Het schoolmeestersechtpaar moet in de gemeente openlijk schuld bekennen en de
predikant van alle blaam zuiveren. Of ze dat ook gedaan hebben valt te betwijfelen, want
de zaak is in handen van de baljuw van Zuid-Holland gekomen.101 Dat heeft geleid tot
vertrek van deze schoolmeester; in augustus 1619 is er al een ander, nl. Cornelis Cornelisz
uit Suytlant bij Dordrecht.102

Emeritaat en overlijden 

In september 1626 vraagt Costerus de classis, te helpen bevorderen dat hij met emeritaat
kan gaan. Reeds vele jaren had hij "liberteyt om te absenteren" en stond hij op de
presentielijst met de aantekening "geexcuseert als vanouds". De broeders wisten dat het
met hem niet goed ging. In de acta van october 1626 kwam dat ondubbelzinnig tot
uitdrukking: "Nopende de zake Costeri hebben de broeders geoordeelt gansch van noode
te wesen dat hij van sijnen dienst supersede 103, overmits hij 't eenemael tot kintsheyt
schijnt te vervallen." 
Op voorspraak van de classis willigden de Staten het verzoek om emeritaat met ingang van
1 januari 1627 in. Costerus zal zijn volle traktement van 550 gulden per jaar behouden,
"opdat hij in sijne oude dagen middelen mach hebben om eerlijk te leven". 



     104 Gemeente Archief Dordrecht, ONA 56 fol. 525vs.

     105 Ds. Andreas van de Corput. Te vinden in Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard.         
Rijksarchief, Classis Dordrecht, inv.nr. 44.

     106 Ordonnanties op de tractementen, etc., Rijksarchief, Staten van Holland na 1572, inv.nr. 4398. de 
overlijdensdatum is ook te vinden in de rekeningen van het Geestelijk Kantoor van Delft, Rijksarchief   3.01.34
inv. nr. 4, folio 2368.

          107 Volgens W.M.C. de Regt.

          108 Zijn eerste vrouw was Adriana van Brecht. Zijn tweede vrouw wordt ook wel Heylwich Colvius genoemd. In
het doopboek van Dordrecht ook met de naam Heylken Andriesdochter. Zie De Bie en Loosjes, Biogr.
woordenboek van prot. Godgeleerden in Ned.
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Wat zijn "kindsheid" betreft, is het merkwaardig dat hij in november 1628 nog helder
genoeg blijkt om aanwezig te zijn bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden bij het
tweede huwelijk van zijn zoon Jacob104. Ook zei de notaris op 1 december 1629, toen
Costerus zijn laatste testament liet opstellen, dat hij nog goed bij zijn verstand was.
Zijn naam staat onder de beroepbrief van zijn opvolger105, gedateerd 10-4-1627, met de
vermelding "oud-dienaer". Op 22-1-1630 overlijdt hij te Alblasserdam.106

Zijn weduwe moest overigens nog moeite doen om haar weduwengeld te incasseren. In juli
1630 riep zij daarvoor de hulp in van de classis en vroeg om "een favorabel requeste" uit
naam van de classis om het halve jaar "gagie", waarop zij kerkordelijk recht had, te mogen
genieten. Op 22 augustus 1630 ontving zij haar rechtmatige 275 gulden. 

Het geslacht Costerus

G.D.J. Schotel geeft in 'Kerkelijk Dordrecht', 1841, op blz. 375 over het geslacht Costerus
de volgende aantekening:
"Dit geslacht heeft zeer vele predikanten opgeleverd, als:
- Petrus Costerus, in 1585 predikant te Alblas en Alblasserdam, in 1600 te Alblasserdam

en Kinderendijk, uitgediend in 1627.
- Johannes, in 1681 uit de Beemster te Delft beroepen, broeder van
- Mr. Bernardus Costerus, secretaris van Woerden, schrijver van het voorgevallene in de

jaren 1672 en 1673, in ende omtrent de steden Woerden, Leiden 1736, 2e druk, in
kwarto, met het leven van den schrijver, en

- Martinus Costerus, in 1656 predikant te Sluipwijk, uitgediend 1700. Voorts
- Wilhelmus Costerus, in 1638 predikant te Nieuwveen en in 1644 te Weesp.
- Johannes Costerus, predikant te Delft, in 1718 gestorven.
- Daniel Costerus, predikant te Houten." (Dit is er door een onbekende in de marge

bijgeschreven.)
In 1605-1606 stond te Sliedrecht Abraham Costerus, in 1575 geboren te Antwerpen.

ANDREAS VAN DEN CORPUT 1627-1655

Afkomst

Andreas Corputius (ook wel Johannes Andreas genoemd107) werd op 18 januari 1592 als
zesde kind van ds. Henricus van den Corput (1536-1601) en Heilwich Heymans, diens
tweede vrouw108, te Dordrecht geboren. 



          109 Andreas schrijft zijn eigen naam steeds als "Van den Corput".

          110 Bron: Taxandria 22e jrg 1915, blz. 205.

          111 Matthijs Baalen, Beschrijvinge van Dordrecht, pag. 1024.

          112 Nieuw Ned. Biografisch woordenboek. Zie ook Reitsma en Van Veen II blz. 467.

          113 Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek.

          114 De kerkeraard bestond in 1627 uit de ouderlingen Pieter Hermensz en Cornelis Cornelisz en de diakenen
Geerit Hendricksz en Huybrecht Clasen. Acta Classis Dordrecht 14-4-1627.

     115 goedkeuring

          116 Datum beroepbrief: 11-4-1627. Approbatie ambachtsheer: 10-4-1627. Approbatie classis: 14-4-1627.

          117 Geboren te Dordrecht 1594. Ons Voorgeslacht 1984, blz. 224. Haar zuster, Maria Cool, was getrouwd met
Johannes Gijsius, predikant te Streefkerk, Gem. Arch. Dordrecht, ONA 142 fol.184.

     118 Geboren te Alblasserdam 12.2.1617, overleden 29.10.1702. Diaken 1656/1657.
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Het geslacht Van den Corput109 was een oud regentengeslacht dat vooral in de 16e eeuw
in Breda te vinden is en in de 17e eeuw in Dordrecht. Dit geslacht bracht een aantal
burgemeesters, schepenen, een enkele krijgsoverste en een aantal predikanten voort. Het
stond in Dordrecht in hoog aanzien110. 
De grootvader van Andreas van den Corput was Johan van den Corput (1492-1569). Deze
burgemeester van Breda vluchtte in 1567 om Alva te ontlopen en vertrok naar Duitsland
(Westphalen). Zijn zoon Hendrik (de vader van Andreas) studeerde daar te Heidelberg
theologie. Hij diende de gemeente van Dordrecht van 1578-1601111. Een oom van Andreas
was de grote vestingbouwer Jan v.d. Corput, beroemd door zijn dappere verdediging van
Steenwijk in 1580/81.

Studie, loopbaan

Andreas studeerde aan de universiteit te Leiden (ingeschreven 24-6-1611). Na zijn
kandidaatsexamen (5 februari 1619112) werd hij beroepen in de gecombineerde gemeente
Maasdam/Cillaarshoek113.
De kerkenraad114 van Alblasserdam bracht in april 1627 een beroep op hem uit met
approbatie115 van ambachtsheer Arend le Grand (Cobel). De classis had geen bezwaar en
dus werd Andreas op 1 juli 1627 bevestigd116. 

Huwelijk en gezin

Hij trouwde op 6-6-1621 te Cillaarshoek met Maria van Stoutenburgh, afkomstig uit
Steenbergen, en na haar dood hertrouwde hij te Dordrecht (27-6-1628) met Cornelia
Aertsdochter Cool117 (of "Coil") die in Dordrecht "inden houdthuyn" woonde. 
Uit zijn eerste huwelijk werden te Cillaarshoek geboren: 
Anna (1622, zij trouwde in 1652 met Paulus van Oudenhoven, de zoon van de bekende
Nieuw-Lekkerlandse predikant/historicus Jacob van Oudenhoven);
Heiltje (1624, zij trouwde in 1648 met Hendrik Cornelisz timmerman.118 )
De kinderen van Heiltje (7 stuks) namen allen de naam van hun moeder aan en heetten
dus voortaan Van den Corput. Vandaar ook dat hun zoon, de latere koster/schoolmeester



          119 In het doopboek tekende Van de Corput later bij de doopinschrijving van Henricus aan: "obiit 12 Martii 1643".

          120 Ordonnanties op de tractementen, Rijksarchief, Staten van Holland na 1572, inv.nr. 4398. In december 1625
hadden de Staten bepaald dat predikantszonen van 10 jaar of ouder in aanmerking kwamen voor 30 g.
studiegeld per jaar.

          121 Gem. Arch. Dordrecht, ONA 70 folio 49, 31 mei 1627.

     122 D. = dominee.

          123 Gem. Arch. Dordrecht, ONA 117, folio 172.

          124 ARA, Geestelijk Kantoor Delft, 3.01.34 inv. nr. 581
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en timmerman, Andries van den Corput heette en niet Andries Corneliszoon.
Uit zijn tweede huwelijk werden te Alblasserdam geboren:
Maria (23-9-1629);
Henricus (23-2-1631). Deze Henricus overleed op twaalfjarige leeftijd119. In november 1639
had Andreas nog een studiebeurs voor deze zoon ontvangen van 30 gulden per jaar120, en
in januari 1642 voor twee jaar vooruit 60 gulden. 

Pastorie en traktement

Evenals zijn twee voorgangers moest Andreas zelf in zijn onderkomen voorzien. Hij moest
dus een huis huren of kopen. Eigenlijk moest het dorp voor de huisvesting van zijn
predikant opdraaien, maar Alblasserdam was zodanig arm, dat het Geestelijk Kantoor van
Delft een (huur)subsidie verstrekte van 36 gulden per jaar.
Van den Corput kocht nog voor zijn bevestiging het inmiddels verlaten huis van zijn
voorganger Costerus121. Dit huis schijnt in 1645 in zodanig slechte staat verkeerd te
hebben, dat Andreas pogingen in het werk stelde om een nieuw te laten bouwen. Hij kon
dat niet op eigen kracht. Van de kerkmeesters hoefde hij niets te verwachten, die zaten alle
jaren al te krap bij kas. Dus schakelde hij de classis in. De acta van de Classis meldden op
26-4-1645: "Gijsius en Rolandus worden geauthoriseert om D. Corputius122 in den Hage te
assisteren tot het bouwen van een predicants huys in zijn plaetse". Het lijkt erop of dat dit
verzoek toen, in 1645, nimmer Den Haag heeft bereikt, misschien is er alsnog van afgezien
door Van den Corput, want in november 1649 vermelden de acta opnieuw: "D. Corputio is
toegestaen eenige broederen te verkiesen om hem te assisteren in 't versoeck aen de Ed.
Heeren Gecomiteerde Raden om een subsidie tot den opbouw van sijn huis te mogen
verkrijgen". 
Op de manier waarop Alblasserdam de huisvesting van zijn predikant regelde viel nog al
wat aan te merken.
Bij het beroep op Van den Corput had Alblasserdam als voorwaarde gesteld, dat hij zelf
voor een huis moest zorgen buiten kosten en lasten van het dorp123. Deze houding van het
dorpsbestuur strookte niet met de visie van de Staten van Holland die het als een regel
beschouwden dat het dorpsbestuur moest zorgen voor een predikantswoning inclusief het
onderhoud daarvan:

blijvende die van sodanige dorpen voorts belast mette voordere reparatie ende huyshuur
mitsgaders t'versorgen van een bequame wooning voor den predikant, welck God beter, in
verscheyde plaetsen al vrij slecht toegaet 124.

Dit huis vertoonde vermoedelijk in 1645 reeds zodanige gebreken, dat Andreas, omdat hij
tevergeefs bij de gerechten aanklopte voor reparatie, plannen voor nieuwbouw



          125 Gem. Arch. Dordrecht, ONA 117, folio 173, 1-3-1651.
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ontwikkelde.
Zijn verzoek aan de Staten van Holland in 1649 is in ieder geval wel bij de Hoogmogende
Heeren ter tafel gekomen. De ontvanger van het Geestelijk Kantoor te Delft werd, zoals dat
in dit soort gevallen de gewoonte was, om advies gevraagd. 
Uit dat advies, gedateerd 6 mei 1650, blijkt duidelijk dat de normale gang van zaken was,
dat het dorpsbestuur in de huisvesting van een predikant voorzag. Slechts dorpen die dat
niet konden opbrengen, konden van de overheid een (huur)vergoeding krijgen ten bate van
de predikantswoning. De ontvanger weet maar al te goed dat het met het onderhoud van
de pastorieën in de dorpen doorgaans slecht gesteld is. Van den Corput had daar trouwens
bij zijn verzoek aan de Staten ook al over geklaagd. De ontvanger concludeert, dat de
Staten de gerechten van Alblasserdam

wel soude mogen belasten dat sij den suppliant van een bequame woning sullen hebben te
versien ofte den selven in sijn huyshuur ofte de reparatie van huysinge dienen te
soulageren dat hij ofte sijn nacomelingen voortaen buyten clacht gehouden mogen werden,
als sijnde van oudts daer inne gehouden ende verbonden.

Met andere woorden: geen subsidie voor Van den Corput om een eigen huis te bouwen,
maar het aanscherpen van de verplichting voor de gerechten om hun predikant behoorlijk
te huisvesten en ook de reparaties voor hun rekening te nemen.
Vermoedelijk waren de gerechten, nadat zij de beslissing van de Staten hadden vernomen,
op het idee gekomen om het huis van de ambachtsheer (die er kennelijk toch niet zelf in
woonde) te huren, op te knappen en de bestemming van pastorie te geven. Er werd geld
ingezameld, niet om het huis dat Van den Corput sedert 1627 in eigendom had op te
knappen, maar om het huis van de ambachtsheer te laten repareren. Dat laatste was
namelijk heel wat goedkoper.
Cornelia Cool, de predikantsvrouw, was woedend toen zij eind februari 1651 merkte dat er
op initiatief van schout en gerechten in het dorp gecollecteerd werd voor de ambachtsheer.
Abraham Pietersz. Pijl (73 jr. oud) en Pieter Pouwelsz Langesteegh (73 jr. oud), die
waarschijnlijk aan het collecteren waren, werden door haar op bitste wijze aangesproken.
De beide oude mannen reageerden met: "Wat hoeff men soo veel costen te doen, ofte soo
veel te geven aen u man als men met den ambagsheer met minder conde voldoen voort
gebruyck van sijn huys". Met grote heftigheid antwoordde Cornelia: "Sijn dat costen, sijn
dat costen, ende men geeft de ambagsvrouwe wel wat meer als dat, off gij het weet en
weet ik nyet". "Dat weten wij nyet" zeiden de oude mannen, "daer laeten wij haer voor
sorgen". Met 'haer' bedoelden zij schout en heemraden.
De hele kwestie bracht de gemoederen in het dorp zodanig in beweging dat men het nodig
vond dit incident door een Dordtse notaris, Gijsbert de Jager jr., te laten vastleggen.
Ene Pieter Muys had zich ook aan deze kwestie geërgerd. Op zondagavond 26 februari gaf
hij als zijn mening ten beste: "Ick wete dat het onse schout en heemraden ontvallen is, ofte
dat sij belooft hebben de ambagsheere jaerlyx te betalen 500 pont Vlaems voor de
reparatie van sijn huys, daerin onse predicant soude comen wonen, boven en behalve de 6
pont Vlaems die onse predicant genyet ende behalven het gebruyck vant erffken t'welcke
thegenswoordigh bij den predicant gebruyckt wort". Hij voegde er nog aan toe: "Ick wil mijn
hals late affhacken soo de predicant int huys compt"125.
Of Andreas van den Corput inderdaad het huis van de ambachtsheer heeft betrokken,
vermeldt de historie niet.



          126 Beschrijving van de Heerlijkheid Alblasserdam.

          127 Ordonnanties op de tractementen. In 1682 kochten de Staten van Holland deze huursubsidie af, door
Alblasserdam in een keer ƒ 900 uit te keren voor de bouw of koop van een pastorie. Dit bedrag voormde nl. het
kapitaal waaruit de staten jaarlijks de bewuste huurvergoeding betaalden (Archief Geestelijk kantoor inv. nr.
581, fol. 27).

     128 Geboren 13.1.1613, overleden 1688. Schout van Alblasserdam 1641-1688.

          129 Kerkenraadsnotulen 29 jan. 1670 en 12 juni 1671.

          130 Volgens een brief van de kerkenraad van 20-12-1654 waarin aan de ambachtsvrouwe Dorothea Berck
gevraagd wordt om te zijner tijd Petrus Brandwijk te mogen beroepen. Heerlijkheidsarchief Alblasserdam inv.nr.
151.

     131 Eerwaarde.
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Herfst (1817)126 vertelt nog over Van den Corput: "Deze predikant zoude volgens
overlevering de stichter zijn van een zeker gebouw met een tooren, staande digt bij de kerk
alhier, en door de wandeling genaamd 'Het Torentje'." 
Andreas van den Corput begon te Alblasserdam met een traktement van 550 gulden per
jaar. In 1655 was dat 600 gulden. Daarbij kwam nog een huurvergoeding van 36 gulden127.  

Een geldkwestie

Hendrick Cornelisz timmerman, de schoonzoon van Van den Corput, beschuldigde in
januari 1670 de kerkenraad van verduistering van 500 gulden. De schout kwam er zelfs
aan te pas. Jan van Asperen128 "onzen officier" verscheen op 29 januari in de
kerkenraadsvergadering, nadat Hendrik Cornelisz bij hem aangifte had gedaan. Volgens
deze timmerman had de weduwe van ds. Andreas van den Corput 500 gulden te goed van
de diaconie. Dat bedrag was destijds aan de kas van de diaconie toegevoegd door
toedoen van ds. Petrus Brandwijk, de opvolger van Van den Corput, en Cornelia Cool, de
weduwe van de in 1656 overleden predikant, onthouden. De kerkenraad vroeg een week
om de zaak te onderzoeken. In de volgende vergadering, waarbij alle betrokkenen
aanwezig waren, kwam men niet dichter tot elkaar. De kerkenraad beweerde dat het
bedrag goed terecht was gekomen, Hendrik Cornelisz hield vol van niet. De kerkenraad
wilde pas verder op deze zaak doorgaan als de timmerman met duidelijke bewijzen voor de
dag kwam. In juni, anderhalf jaar later, kwam Hendrik er weer op terug, maar de
kerkenraad deed de zaak af met: "dat hij zijn zaake naarder en klaarder most bewijzen, of
dat wij anders in zijn zaken niet en kosten treden."129

Emeritaat en overlijden 

Wat Van den Corput voor Alblasserdam heeft betekent en of er gedurende zijn
ambtsperiode nog bijzondere dingen zijn voorgevallen, blijft onbekend. De
kerkenraadsnotulen beginnen pas met 1666 en in de acta van de classis worden over
Alblasserdam geen schokkende zaken vermeld. Het lijkt er dus op, dat zijn ambtsperiode
van zo'n 28 jaar werd gekenmerkt door rust en niet werd verstoord door hooglopende
incidenten (behalve die over zijn huis).
Door zijn "indispositie en sware sieckte"130, die hem reeds in 1654 parten speelde, moest hij
in 1655 zijn plaats vrijmaken. 
Op 3 maart 1655 verzocht hij de classis vanwege zijn hoge ouderdom en "velerleij
swaricheden die sijn E.131 langer onbequaem stellen tot den kerckendienst, een
testimonium dien aengaende te mogen hebben". Dat kreeg hij en de kerkenraad ontving



          132 Ordonnanties op de traktementen, 13-10-1655. Dit pensioen werd hem toegekend "vermits sijnen hogen
ouderdom en andere lichamelijcke gebreeken toegestaen [..] en dat sijn leven lanck".  

          133 Deze datum is gebaseerd op Ordonnanties op de traktementen. Daar staat op 22-9-1656 de eerste
weduwenuitkering aan Cornelia Cool. Meestal vond de eerste uitbetaling een half jaar na het overlijden plaats.

     134 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv.nr. 151/1.

     135 Rijksarchief Den Haag, Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard. Archief Classis Dordrecht,
inv. nr. 44.

     136 Dorothea Berck.

     137 "Toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat
zullen wij doen, mannen broeders?"
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een kopie ter ondertekening. Met ingang van 18 maart 1655 was hij emeritus en ontving hij
een pensioen van 550 gulden per jaar132. Niet lang overigens, want hij overleed te
Alblasserdam (in maart) 1656, 64 jaar oud133. Zijn weduwe ontving vanaf september 1656
een weduwenpensioen van 100 gulden per jaar. Aangetekend werd dat zij minder dan
8000 gulden bezat. Zij is daarna in Dordrecht gaan wonen.

Doopboek en handschrift

Corputius trad als doopgetuige op bij de doop van Maria (3-10-1649), dochter van
Heyndrick Cornelissen en Heijltgen van den Corput. 
Cornelia Cool stond als getuige bij de doop van Cornelis (6-1-1630), zoon van de
schoolmeester Cornelis Cornelissen en Anneken Jacobs. 
Het handschrift van Andreas van den Corput is te zien in het trouwboek vanaf 22-5-1627
t/m 1-5-1654 en in het doopboek vanaf 27-6-1627 t/m 20-6-1655. 

PETRUS BRANDWIJK 1655-1666

Levensloop 

Evenals Petrus Costerus heeft Petrus Brandwijk tijdens zijn predikantenloopbaan slechts
een gemeente gediend, nl. Alblasserdam. Voor de kerkenraad stond eind 1654 al vast wie
binnen afzienbare tijd Van de Corput zou opvolgen. Kandidaat Petrus Brandwijk
(proponents-examen in 1652) had hier nl. al vele malen gepreekt tijdens de ziekte van Van
de Corput en de kerkenraad en de gemeente waren zeer over hem te spreken. In een brief
van 20-12-1654 aan de ambachtsvrouwe134 roemde de kerkenraad zijn "opvoedinge, goet
humeur en godtsalich leven". Zodra Corputius zijn plaats "vacant sal hebben gestelt" wilde
men hem beroepen. 
De kerkenraad dateerde de beroepbrief op 24 maart 1655135 en meldde het beroep bij de
classis (6-4-1655) daarbij voegend de acte van approbatie (dd. 4-4-1655) van de
ambachtsvrouwe136. De classis keurde het beroep goed nadat Petrus Brandwijk op
22-6-1655 zijn proefpreek, over Hand. 2:37137, tot tevredenheid van de vergadering had
gehouden. Op 19 augustus trad hij als lid toe tot de classicale vergaderingen. 



     138 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv.nr. 151/4. In de kladversie van de brief aan de ambachtsvrouwe
om haar op de hoogte te stellen van het overlijden van Brantwijck wordt deze tijd genoemd. In de definitieve
versie (18-7-1666) ontbreekt dit gegeven. "Dat onsen gewesene predicant Dos. Petrus Brantwijck zal. op
gisteren morgen tusschen 3 en 4 uijren deser weerelt is comen te overlijden."

     139 Archief Diaconie, inv.nr. 19.

     140 Geboren rond 1608, gehuwd met Marijken Leenderts.

     141 Gedoopt 29.10.1623, overleden voor 1680, gehuwd met Bastiaentgen Geerits (1626-1709).

     142 Staat in het Memorieboekje 1668 t/m 1687, Archief Diaconie, inv.nr. 163.

     143 Archief gemeente Alblasserdam 1663-1685, inv.nr. 88.

     144 Rijksarchief, Oud rechterlijk archief Alblasserdam, nr. 7, Register van hypotheken 1639-1662.

     145 Rekeningen Heilige Geestmeesters, Archief gemeente Alblasserdam, inv. nr. 88.
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Op 11 juli 1655 deed hij intrede. Hij is gebleven tot zijn plotselinge dood op zaterdag 17 juli
1666 's morgens tussen drie en vier uur138. Hij is 41 jaar oud geworden. Op 16-4-1625 werd
hij te Dordrecht geboren als vijfde kind van Ocker Brandwijk en Magdalena Snoek. 
Ocker Brandwijk (1590-1657) kreeg in totaal negen kinderen. Hij was heemraad van de
Merwede (1639-1652) en trouwde op 18-12-1616 te Dordrecht met Magdalena Snoeck
(1593-1640).  
 
Bezittingen van Brandwijk 

Volgens een oorkonde van 19 maart 1656 verkreeg  Petrus Brandwijk van de diaconie een
stuk grond in erfpacht, gelegen aan de noordzijde van de Kerkstraat. Hij moest er per jaar
20 gulden pacht voor betalen aan de diaconie. De eerste termijn zou verlopen met
Kerstmis 1656. Er stond een hofstede op. De kosten van verponding daarop zouden voor
rekening van de predikant komen139 . Hij heeft zelf op die hofstede gewoond. Zijn buren
tussen hem en de kerk waren Mels Gerrits140 en vervolgens Aryen Pietersz Bouw.141 
Uit de Alblasserdamse doopboeken blijkt niet of hij ook kinderen had, maar in de
diaconierekeningen komt in 1675 en 1678 een post voor waarbij de ontvangst van de 20
gulden erfpacht van dominee Brantwijck zaliger verantwoord wordt142. 
Dat de predikant nog meer land had gehuurd, blijkt uit de rekeningen van de Heilige
Geestmeesters143. Daar wordt hij genoemd als huurder van 425 roeden land, gelegen in
"Blockert, in Lijntgen Mr. Jannen weer". Het kostte hem jaarlijks 11 gulden. Tot en met het
boekjaar 1666/1667 komt deze post in de boeken voor. 
Als we de erfhuiscedullen144 er op naslaan, lijkt Petrus Brandwijk er een klein
boerenbedrijfje op na gehouden te hebben. Op 30 maart 1666 biedt hij 11 stuks rundvee te
koop aan. Daarvan werden er maar een stuk of vier verkocht met een opbrengst van 255
gulden, waarbij de prijs van een koe varieerde van 60 tot 80 gulden. De predikant had ook
een knecht in dienst, Jan Cornelissen, die natuurlijk een belangrijke taak had in het beheer
van de boerderij. 
Na zijn overlijden verkochten zijn erfgenamen enige "haeffelijcke goederen", het restant
van zijn bezit. Bij elkaar brachten acht stuks vee, een speelwagen, een ploeg, twee eggen,
enkele partijen hooi, enkele kaasvaten en meer van dergelijke zaken 317.3.0 op. 
Dat Petrus Brandwijk bij zijn overlijden in 1666 een zeker vermogen had opgebouwd, blijkt
ook uit het legaat van 300 carolus guldens dat hij de armen naliet145. Hij gaf er niet bij aan
of het de diaconie- dan wel de "dorps-armen" (toevertrouwd aan de Heilige Geestmeesters)
ten goede moest komen. Wel had hij bepaald, dat eerst uit de rente een levenslang



     146 Rekeningen Kerkmeesters 1665/1666: "Betaelt aen Mr. Willem Russelaert" [31.2.0. voor schoonmaken,
witten van de kerk en het schoolhuis "tijde het met de contagieuse sieckte der peste was besmet geweest."
Tijdens deze epidemie overleed hij, misschien wel aan deze besmettelijke ziekte. Ruyselaer werd 16.9.1609
gedoopt te Oudewater en overleed december 1665. 

     147 Diaconiearchief, inv. nr. 51.

     148 Geboren rond 1611.

     149 Gedoopt 19.7.1625, overleden 13.1.1699.

     150 Gedoopt 28.4.1624, overleden voor 1661, secretaris 1643-1661.

     151 Gedoopt 4.7.1626 overleden voor 1669.

     152 Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel VII, kolom 624.

     153 Album Studiosorum Academiae Lugduno Bataviae 1575-1875, Den Haag 1875.

     154 Kerkenraadshandelingen blz. 3.
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pensioen betaald moest worden aan Maria Lucas, de vrouw van de in 1665 overleden
schoolmeester, koster, voorzanger en doodgraver Willem Jansz. Ruyselaar146. 
Volgens resolutie147 van ambachtsvrouwe Anna van Oudheusden, dd. 23-7-1608 moest in
een dergelijk geval het legaat in twee delen gesplitst worden en zouden zowel diaconie als
H.G. meesters elk een helft krijgen. De daadwerkelijke verdeling van het legaat zou
volgens wens van Petrus Brandwijk dus pas kunnen plaatsvinden na het overlijden van
Maria Lucas, die immers tot haar dood de rente als pensioen zou ontvangen.  

Doopboek en trouwboek 

De doopinschrijvingen heeft hij gedaan vanaf 25-7-1655 t/m 2-6-1666. De
trouwinschrijvingen vanaf 1-3-1654 t/m 11 juli 1666 zijn niet in zijn handschrift, maar in dat
van Samuel van Horne, zijn opvolger. Vermoedelijk had Brandwijk de trouwaantekeningen
nog niet in het officiële trouwboek ingeschreven.
Hij trad op als doopgetuige bij Francois (29-11-1658), zoon van schoolmeester Willem
Jansz Ruyselaer en Maria Lucas, met wie hij goed bevriend was; bij Jan (22-11-1665),
zoon van Jacob Janssen Cleissen148 en Annigje Aerts149; en bij Lena (29-1-1657), dochter
van Aerien Leendertsen van Asperen150 en Adriaantje Cornelis151. 

SAMUEL VAN HORNE 1666-1668

Herkomst, beroep

Samuel van Horne stamde uit een aanzienlijk geslacht van rijke Vlaamse kooplieden. Zijn
vader Jacobus (Jacques) was na zijn overgang tot de Hervormde Kerk uit Antwerpen naar
Amsterdam gekomen. Ook hier werd hij een der grote kooplieden en o.a. bewindhebber
van de O.I. Compagnie. Zijn moeder heette Margriet van der Voort152.
In dit milieu werd Samuel als tweede van drie kinderen in 1637 geboren.
In 1657 stond hij als student in de filosofie ingeschreven bij de universiteit van Leiden153.
Hij werd als kandidaat te Alblasserdam beroepen op 6-9-1666154. De approbatie van de



     155 Dorothea Berck.

     156 Volgens de classis (7-9-1666, art. 7) klopt de approbatie van Dorothea Berck, de ambachtsvrouwe, niet
met de inhoud van de beroepbrief. 

     157 Volgens het verzoek van de kerkenraad om approbatie van het voorgenomen beroep op "den Godtsaligen
ende welgeleerden Samuel van Hoorn, jongman van Amsterdam ende proponent in de H. Theologie, woonende
in Heemstede ontrent Haarlem." Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv. nr. 151 nr. 7.

     158 Blijkens de correspondentie tussen de kerkenraad en de ambachtsvrouwe. Heerlijkheidsarchief
Alblasserdam, inv. nr. 151.

     159 Het beroep werd aangezegd op 15 april. Op 26 april kwam een Schiedamse delegatie naar Alblasser-
dam. Kerkenraadshandelingen 1668.

     160 Demitteren - ontslag verlenen.

     161 Kerkenraadshandelingen 1668.

     162 W.M.C. de Regt.

     163 Rijksarchief, Hof van Holland, inv. nr. 189, zaak 195.
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ambachtsvrouwe155 bevatte naar het oordeel van de classis een vormfout156. De
kerkenraad moest aanstond een nieuwe verklaring inleveren anders kon het beroep niet
doorgaan. Men kreeg extracten mee van de formulieren zoals die gebruikt waren bij het
beroep van ds. Van de Corput en ds. Brandwijk om die als voorbeeld te gebruiken. Nog op
dezelfde dag werd door de heer Coymans, zoon van ambachtsvrouwe Dorothea Berck,
een verbeterde acte ingeleverd en kon de classis het beroep bevestigen (7-9-1666). Nadat
hij op 9 november door de classis was gëexamineerd, werd hij te Alblasserdam bevestigd
op 28 november 1666. Zijn traktement van 586 gulden per jaar, inclusief huurvergoeding
van 36 gulden, ging in op 1 oktober 1666. 
Het duurde tot 19-4-1667 voor hij als lid toetrad tot de classicale vergaderingen. Toen hij
beroepen werd, woonde hij in Heemstede bij Haarlem157. Joseph Coymans kende hem en
legde het contact met Alblasserdam158.  

Naar Schiedam

Op 26-4-1668159 werd hij door Schiedam beroepen (aldaar bevestigd op 8 juli 1668). De
classis dimitteerde160 hem op 19-6-1668 en hij hield zijn afscheidspreek op 1-7-1668161.
Alblasserdam wilde hem eerst niet laten gaan en geen dimissie verlenen, maar de classis
besliste ten gunste van Schiedam, omdat dit een grotere gemeente was dan Alblasserdam.
Hij is in 1676 overleden162. 

Een erfeniskwestie

Uit een sententie van het Hof van Holland (12 dec. 1678)163 blijkt dat Van Horne's vrouw
Wilhelmina Coesart heette en dat de predikant bij zijn overlijden in 1676 geen kinderen
naliet. 



     164 (1621-1670), aangesteld te Leiden in 1653. N.N.B.W. deel VII.

     165 Kerkenraadshandelingen.

     166 Pas in maart 1676 maakt ds. Johannes Doreslaer het punt van een beloning voor de winteravonddien-
sten bij schout en gerechten aanhangig. Het jaarbedrag voor deze diensten wordt gesteld op 100 gulden. In
april 1682 wordt het bedrag gesteld op 50 gulden. Zie kerkenraadshandelingen.
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Dit vonnis geeft tevens inzicht in de financiële draagkracht van de familie Van Horne. De
inzet van het geding was een bedrag van bijna 45.000 gulden en de oorsprong van de
kwestie lag in een testament van Samuels oom, Guilliaem van Horne. De zaak was
aangebracht door de weduwe van Samuel van Horne, Wilhelmina Coesart. In de uitvoerige
uiteenzetting van deze zaak komen we ook iets te weten over de familie. 
De vader van ds. Samuel van Horne was Jaques van Horne te Amsterdam. Deze Jaques
was tweemaal getrouwd geweest, nl. met Margrieta van der Voort en vervolgens met
Sophia van den Brande. Deze hadden hem drie kinderen geschonken: 
- Johannes (hij werd professor in de anatomie te Leiden),164 
- Samuel (de predikant) en 
- Jacoba (later getrouwd met Harmannus Friessum, medicina doctor te Amsterdam).  
Een broer van Jaques, Guilliaem, koopman te Amsterdam, had in zijn testament (1663)
vastgelegd dat de kinderen van zijn inmiddels overleden broer al zijn bezittingen zouden
erven. Bovendien had hij bepaald dat bij kinderloos overlijden van een der erfgenamen
diens reeds geërfde deel alsnog zou overgaan naar de andere twee. De langstlevenden, of
langstlevende, zou tenslotte dus alles in handen krijgen (fidei-commis erfstelling). 
Johannes, de oudste van de drie, overleed in 1670, waardoor diens deel van de erfenis
overging naar Samuel. Toen vervolgens Samuel in 1676 overleed, kreeg Jacoba het
erfdeel van Johannes en van Samuel erbij. 
Intussen had Wilhelmina, de weduwe van Samuel, rechtskundig advies ingewonnen
(misschien wel bij mr. Caspar Tersmette met wie zij later trouwde) en verkeerde daardoor in
de veronderstelling dat ze ten onrechte de 44.400 gulden aan Jacoba had betaald. Zij eiste
in de zitting dat bedrag terug. Het Hof dacht daar anders over en stond haar eis niet toe. 
Met in gedachte de voor die tijd toch grote kapitalen die in de familie omgingen, is het
begrijpelijk, dat Samuel te Alblasserdam een eigen huis kon kopen. Hetzelfde huis dat later
de pastorie van zijn opvolgers zou worden. 

Avondpredikaties

Nog tijdens de dienst van zijn voorganger nam de kerkenraad het besluit met zogenaamde
avondpredikaties te beginnen (besluit van 6-11-1667)165. Dat waren kerkdiensten in de
wintermaanden op woensdagavond. In de kerkenraadsnotulen staat er met nadruk bij, dat
dat besluit geen verplichtingen inhield voor de navolgende predikanten. Over een
"recognitie" (beloning) voor deze extra diensten lijkt men in 1667 niets besloten te
hebben166. 

Doopboek, trouwboek, handschrift

De doopinschrijvingen van zijn hand lopen van 22-8-1666 t/m 20-8-1668. In het trouwboek
is met grote waarschijnlijkheid het gedeelte van 1-3-1654 t/m 17 juni 1668 door hem
ingevuld. Dat zou inhouden dat Van Horne de nagelaten aantekeningen van zijn
voorganger in het officiële trouwboek heeft overgenomen. 



     167 Indien juist is dat Geertruida, die op 30-5-1671, 27 jaar oud, te Amsterdam trouwde met Wijnandus
Schrijver, predikant te Westzaan, zijn zuster is, dan heette zijn moeder Dina Ouseil. Zie Ned. Leeuw 39 blz.
237.
Daniel Beukelaar is waarschijnlijk omstreeks 1636 geboren. Studenten op de universiteit waren doorgaans 20
jaar of jonger.

     168 Dit gegeven is te vinden in het trouwboek van Alblasserdam in 1668.

     169 Ordonnanties op de tractementen.

     170 Dorpsresolutieboek Alblasserdam, 13 maart 1669.

     171 Dorpsresolutieboek Alblasserdam, 25 mei 1669.

     172 Getuigen waren: Cornelis van Dalen in de naam van Aarnout Walraven en Johan Bodel, Anna
Westerburgh.

     173 Ordonnanties op de tractementen.

     174 Getuigen: "de Heer Daniel Beuckelaer, predikant tot Middelburg en juffer Catharina Struijs huisvr. van de
Heer Cornelis Gentman, predikant tot Utrecht.

     175 Volgens de huwelijksaantekeningen te Amsterdam. Ned. Leeuw 39 blz. 236.
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DANIEL BEUCKELAAR SR. 1668-1671

Deze Amsterdammer van geboorte167 werd na afronding van zijn studie te Utrecht
(ingeschreven maart 1656) in 1663 als kandidaat te Varik bevestigd. Hij ontving een
beroepbrief van Alblasserdam, gedateerd 21 augustus 1668, en besloot dat beroep aan te
nemen. Zijn bevestiging vond plaats op 23 september168. In de classicale vergadering van 6
nov. 1668 werd hij als lid aangenomen. Zijn traktement bedroeg per 1 oktober 586 gulden
inclusief huurvergoeding169. 
Van zijn verhuiskosten, 3 vrachten, moest de predikant zelf 2/3 betalen, terwijl het dorp 1/3
voor zijn rekening nam170. Schout en heemraden besloten dat men deze kosten voortaan
op de oude voet zou blijven dekken, namelijk door hoofdelijke omslag in het dorp171.
Op zondag 14 juni 1671 hield hij zijn afscheidspreek en vertrok naar Tholen (beroepen op
17-5-1671) en vandaar naar Middelburg, waar hij op 29-10-1679 intrede deed. Op 24
februari 1701 overleed hij. Zijn vrouw heette Catharina Brughmans (huwelijk te Amsterdam)
. Zijn zoon Daniel (geboren 1662) zou later ook de Alblasserdamse kerk dienen. Andere
kinderen waren Adriaan (in 1660 te Amsterdam geboren, werd later predikant) en Gosinnus
(28-10-1668 te Alblasserdam gedoopt door zijn vader172).  
In november 1669 en februari 1671 werd aan de predikant 30 gulden toegekend voor
"onderhout van sijnen soone en studie"173. 
Of hij na zijn vertrek nog vaak Alblasserdam heeft bezocht, is niet bekend, maar wel dat hij
op 6-10-1686 als getuige in de kerk stond bij de doop van zijn kleinkind Machtelina
Catharina174. 
De doopinschrijvingen van zijn hand gaan van 2-9-1668 t/m 7-6-1671 en hij noteerde de
huwelijken van 26-8-1668 t/m 6-6-1671. 

JOHANNES VAN DORESLAER 1671-1679

Levensloop

Ook deze predikant was Amsterdammer van origine (geboren 21-6-1641)175. Zijn vader en



     176 Zijn broers en zusters: Catrina (1631-1676), Anna (geb. 1632), Maria (1634-1714), Abraham (1639-
1693), daarna komt Johannes. Bron: Gens Nostra 20 blz. 21, en 21 blz. 206.

     177 Hij staat in het Album Studiosorum Academiae Lugduno Bataviae in het jaar 1661 vermeld.

     178 W.M.C. de Regt.

     179 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv. nr. 151/13. Merkwaardig is dat in de brief van de kerkenraad, op
de plaats waar de voornaam van Doreslaer had moeten staan, een plek is opengelaten. Men wist blijkbaar niet
dat hij Johannes heette.

     180 Acta Classis Dordrecht.

     181 Kerkenraadshandelingen. Ook in Ordonnanties op de tractementen.

     182 Ordonnanties op de tractementen.

     183 Heerlijkheidsarchief. inv.nr. 151/15.

     184 Notulen kerkenraad van Medemblik.

     185 "Want wij prediken niet onszelven, maar Christus jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uwe dienaars
zijn om Jezus' wil".
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moeder waren Petrus van Dooreslaer (1605-1661) en Elisabeth Jansd. Malines. Johannes
was de jongste van vijf kinderen176. Na zijn studie in de filosofie en de theologie aan de
universiteit van Leiden177, diende hij als eerste gemeente Opperdoes bij Medemblik, waar
hij als kandidaat in oktober 1668 zijn dienst begon178. 
Op 18-8-1671 vroeg de kerkenraad toestemming aan de Vrouwe om hem te mogen
beroepen. Zij verleende haar goedkeuring179. Het beroep werd uitgebracht op de 19e. De
approbatie van de ambachtvrouwe dateerde van 29 augustus en van de classis van 1
september180. Zijn bevestiging te Alblasserdam was op 4-10-1671181. Hij genoot
aanvankelijk een traktement van 586 gulden per jaar inclusief een huursubsidie van 36
gulden, later oplopend tot een totaal van 686 gulden in 1678182. 
Hij bewoonde het huis op de Dam, waarvan zijn voorganger Samuel van Horne eigenaar
was. 
Zijn beroep had nog al wat voeten in de aarde, omdat Dooreslaer "difficulteerde" tegen de
voorwaarden die de heemraden net hadden opgesteld voor het beroepen van een
predikant. Een van die voorwaarden was namelijk dat hij bij vertrek een vierde deel van zijn
jaarinkomen moest afstaan als bijdrage in de kosten van het beroepen van zijn opvolger.
Hiermee ging Van Doreslaer niet akkoord en het dorpsbestuur schrapte die voorwaarde
vervolgens. 
Hij bleef tot 18-6-1679 (afscheidsdatum)183, en vertrok, gevolggevend aan een beroep naar
Medemblik. De kerkenraad van Alblasserdam werkte aanvankelijk niet mee, 

ende sijne dimissij in den kerckenraed van Alblasserdam versocht, welcke aldaer geensins
konnende verkregen werden, soo heeft de saecke des maendags daer aen, sijnde den 29
Meij, gedient voor de gedeputeerden van den E. Classis van Dordrecht, die toen Van
Dooreslaer van de kercke van Alblasserdam ontslagen ende de kercke van Medenblick
toegewesen184. 

Ds. Van Dooreslaer werd aldaar op 25-6-1679 door zijn collega ter plaatse Ds. Dengbertius
bevestigd en preekte zelf die middag bij zijn intrede over 2 Cor. 4:5. 185. 



     186 "De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen".

     187 W.M.C. de Regt.

     188 Dit portret, een kopergravure, meet 15.5 x 9.5 cm. Te vinden in het Iconographisch Bureau in Den Haag.

     189 Zijn ouders waren toen reeds overleden. Ondertrouw op 13-1-1673. Ned. Leeuw 39 blz. 236.

     190 Te Amsterdam.

     191 Ook wel: Nieuubergen, of Nuberge.

     192 Ned. Leeuw 39 blz. 236.

     193 Rijksarchief, Oud-notarieel archief Alblasserdam, inv. nr. 23, document 152.
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Nog geen twee jaar later, op 23-3-1681,  hield hij zijn afscheidspreek, uit 2 Thess. 3:16186,
om de zondag daarna in zijn geboorteplaats Amsterdam bevestigd te worden.
Later (1690) werd hij assessor van de Noordhollandse Synode. Hij overleed op 2-4-1707187.
Van hem is een portret bewaard gebleven188. 

Huwelijk en gezin

Hij was gehuwd met Rebecca Gabry van Amsterdam, 19 jaar oud (huwelijkssluiting
7-2-1673 te Amsterdam189), werd weduwnaar en trouwde op 9-3-1690 opnieuw190, nu met
Anna Willemsdochter van Niersbergen191 uit Amsterdam, 34 jaar oud192. Hoe Jacobus
Gabry, de vader van Rebecca, over Johannes van Dooreslaer oordeelde, is beschreven in
een notariële acte, die hieronder in extenso volgt.

Transcriptie notariële acte193. 
 
Op huyden den 8en September 1672: Compareerde voor mij Willem van Dijck openbaer
notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert, tot Alblasserdam residerende en de
getuygen naergenoempt, Johan van Asperen, Schout deser heerlijckheijt van
Alblasserdam, out ontrent 60 jaren, mij notaris bekent. Ende verclaerde hij comparant bij
ware woorden in plaetse van Eeden ter instantie en versoecke van den E.weerden dos.
Johannes van Dooreslaer, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen desen dorpe van
Alblasserdam voornt., requirant, waerachtigh te sijn, dat inde maent October van den
verleden jare 1671: sijnde ten tijde als den voorn. dos. van Dooreslaer alhier als predicant
van dese plaets bevesticht wiert, sonder in den precijsen tijt begrepen te willen sijn, tot sijn
getuygens huyse, met meer compagnie is gelogeert geweest eenen Sr. Jacobus Gabrij,
alsdoen residerende tot Tilburgh, met desselffs dochter Rebecca Gabrij, alsdoen
woonende tot Amsterdam. Ende dat alsdoen in denselven tijt van haer logieringh tot sijn
getuygens huyse is voorgevallen, dat hij getuyge per occasie met den voorn. Sr. Gabrij in
presentie van noch meer eerlijcke luyden van sijn bijhebbent geselschap onder andere
gedroncken heeft een glaessie wijn, dat denselven Hr. Gabrij uyt sijn eijgen motijve instelde
opt goet succes vant huwelijck van den voorn. dos. van Dooreslaer met de voorn. sijne
dochter Rebecca Gabrij, getuygende hij deposant wijders, dat den voorn. Sr. Gabrij tot een
teecken van sijn genegentheijt ontrent die saecke daer bij voegde dat hij niet gedacht en
hadt dat Alblasserdam soo goede plaets was, als hij nu selffs bevondt, endat hij bij dese
gelegentheijt aldaer verhoopte meer te comen.dat hij oock groote genegentheijt hadde, in
den persoon, humeur, en gaven van den voorn. dos. van Dooreslaer, in summa den



     194 Geboren te Alblasserdam 29-11-1673. Doopgetuigen ds. Vrechemius in de plaats van Jan Duijffkens, en
juffr. Vrechemius. Hij was predikant te Oosthuizen, Enkhuizen en Dordrecht, overleden 7-9-1719. DB.
Alblasserdam en Gens Nostra 20 en 21.

     195 Geboren 21-7-1675. Getuigen: Laurens Vrij (zwager) en Catharina van Dooreslaer (zuster van onze
predikant).

     196 Geboren 26-6-1678. Ambachtsvrouwe Dorothea Berck was getuige, samen met Anthony Repelaer en
Hester Repelaer.

     197 Geboren 23 of 27 december 1676. getuigen Jan Duijfkens, ds. Abraham van Dooreslaer en Maijken
Bastiaens.

     198 Ook Wilhelmus genoemd. Predikant te Zutfen.

     199 Gegevens ontleend aan Doopboek Alblasserdam en Gens Nostra 20 en 21.

     200 Zie het  voorbeeld van zijn handschrift. Dat handelt over deze kwestie.

     201 Pas op 5 april 1685 werd dit bedrag officieel vastgesteld doordat het voorstel van schout, heemraden,
kerkmeesters en kerkenraad door de ambachtsvrouwe Dorothea Berck werd goedgekeurd. Volgens dit voorstel
zou de kerkmeester uit de kerkmiddelen zodra de avonddiensten afgelopen waren (in april) 100 gulden aan de
predikant betalen, mits de kerkenraad de kosten van de kaarsen voor de avonddiensten voor zijn rekening zou
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voorn.Sr. Gabrij verthoonde een volcome toestemminge vant voorsz.huwelijck van den
voorn. dos. van Dooreslaer met de voorn. Rebecca Gabrij, sijne dochter, offte alle die en
diergelijcke reden en woorden en omstandicheden, en noch veele meerder dese saecke
raeckende in substantie, voor redenen van wetenschap allegerende, bij alle t'gene voorsz.
staet present en tegenwoordich geweest te sijn en t'selve alsoo gehoort, gesien en
verstaen te hebben, presenterende tselve des noots en daertoe versocht sijnde met
solemnele eeden te bevestigen. 
Aldus gedaen en gepasseert binnen Alblasserdam voornt. ter presentie en ten overstaen
van Sr. Leendert van Asperen, procureur binnen de stadt Haarlem, ende Pieter Bouwens,
woonende binnen de stadt Amsterdam, beijde als getuygen met geloove hiertoe versocht
en gebeden, die de minuutte deses neffens den comparant en mij notaris hebben
onderteeckent, op datum alsboven. 

(was getekend)  
Jan van Asperen 
L. van Asperen 
Pieter Bouwens 
Mij t'oirconde, Wm. van Dijck, nots:pub. 1672. 

Johannes van Dooreslaer was de vader van Johannes194, Elisabeth195, Dorothea196 en
Rachel197. Deze kinderen werden te Alblasserdam geboren en hadden Rebecca Gabri als
moeder. Uit het 2e huwelijk, met Anna van Nuberge, werden geboren Willem198, Pieter en
Abraham199. 

De avondpredikaties 

Met bittere gevoelens ten opzichte van schout en heemraden heeft Van Dooreslaer
Alblasserdam verlaten. Vlak voor zijn vertrek, getuigde hij daarvan in een aantekening in
het kerkenraadsboek, waarbij hij zijn hart luchtte en stelde, dat hij door sommige
heemraden was gedwarsboomd in zijn gerechtvaardigde verlangens om een redelijk
traktement te ontvangen voor de winteravonddiensten200. Tenslotte was hem op 1 maart
1676 een bedrag van 100 gulden toegezegd201, ten dele te betalen uit een hoofdelijke



nemen.

     202 Zo schrijft ds. Geelkercken te Haarlem in juni 1679 aan Balthasar Koijmans, heer van Streefkerk en Nw.
Lekkerland, "ik hoope dat God ten goede uwer kercke sal sorge en u een man toebrenge die het misse van uwe
begaefde Dooreslaer mag versoete." Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv. nr. 151/14.

     203 Kerkelijk Dordrecht, deel 2 blz. 280, Utrecht 1845.

     204 Rijksarchief, Oud notarieel archief Alblasserdam voor 1843, inv.nr. 23.

     205 Zie het hoofdstuk over het beroepen van predikanten.

     206 Heerlijkheidsarchief inv.nr. 151/27.
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omslag op de inwoners (64 gulden) en de overige 36 gulden werden verrekend met de
huur die hij jaarlijks voor de pastorie betaalde.  

Een begaafd predikant

Met zijn vertrek verloor Alblasserdam een begaafd predikant, zo oordeelde ds.
Geelkerken202 in juni 1679 over hem en Schotel203 beschrijft hem als "een in dien tijd om
zijne vroomheid en geleerdheid algemeen geacht leeraar". 

Testament

Johannes van Dooreslaer liet op 30 maart 1673, in zijn Alblasserdamse tijd dus en kort na
zijn huwelijk, bij Willem van Dijck, notaris te Alblasserdam, zijn testament204 opmaken.
Daaruit blijkt dat het echtpaar op 2 februari reeds een "contract nuptiael" (huwelijkse
voorwaarden) had laten vastleggen bij een Amsterdamse notaris. Die beslissing werd
herroepen en van onwaarde verklaard. In het nieuwe testament werd bepaald dat alle
goederen voor de langstlevende zouden zijn, ook in geval van een tweede huwelijk, met
onderhoudsplicht van de kinderen tot hun twintigste levensjaar: 

dat den langstlevende gehouden sal sijn deselve kint offte kinderen eerlijck te alimenteren
ende optebrengen in eten, drincken, cleeden, reeden, ter scholen te houden gaen, en
deselve yetwes te laeten leeren, waarmede sij haer eerlijck sullen connen generen

JOHANNES VELSEN 1681-1685

Door de onverkwikkelijke competentiestrijd tussen Dorothea Berck en de kerkenraad
duurde de vacaturetijd twee jaar205. Op 19-5-1681 kwam de kerkenraad met een nominatie
van vier predikanten en proponenten206: 
 - Johannes Quintius, predikant te Aarlanderveen; 
 - Johannes Velsen, proponent te Delft; 
 - Rutgarde van Bommel, predikant te Mijndrecht; 
 - Daniel Bongaert, proponent te Utrecht. 



     207 Hij wordt ook wel Johannes van Velsen genoemd. Zelf schrijft hij: Johannes Velse, soms: Velsen, maar
nergens "van".

     208 Datum beroepbrief volgens Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard. Rijksarchief, Classis
Dordrecht, inv.nr. 44.

     209 "De Heere is mijn Herder; mij zal niets ontbreken".

     210 Kerkenraadshandelingen.

     211 Ordonnanties op de tractementen.

     212 Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605), Hendrik Johan Jaanus, Amsterdam 1950.

     213 Kerkenraadshandelingen.

     214 Deze gegevens en die over Maria de Winter zijn ontleend aan het Gemeente Archief van Delft.

     215 Album Studiosorum Academiae Lugduno Bataviae. Aldaar in het jaar 1675 genoemd.

     216 Maria was dus nog geen 19 jaar oud. In het gemeentearchief van Delft is zij de enige onder die naam die
in aanmerking komt. Haar eigen doopgetuigen, vergeleken met die bij de doop van haar zoon Hendrik
(genoemd naar haar vader), geven aan dat zij inderdaad de echtgenote werd van Ds. Velse.

     217 Trouwboek Alblasserdam. De ondertrouw vond plaats in Delft. De drie afkondigingen ("huwelijkse
proclamatien") werden in de kerk van Alblasserdam gedaan. Op 30 maart kreeg het paar attestatie om in
Leidsendam te trouwen.

     218 Doopgetuigen: Gerard Jacobsz. van den Broek, Willem van der Hiel, Maria van 't Wout, Maria Vroulings.
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De voorkeur ging uit naar Johannes Velse207, die dan ook op 13-6-1681 beroepen werd208. 
De ambachtsvrouwe approbeerde nog dezelfde dag en de classis keurde het beroep goed
op 17-6-1681. Johannes Velse was zelf aanwezig toen de kerkenraad in de classicale
vergadering om goedkeuring van het beroep vroeg. De reden was dat hij en de kerkenraad
wensten dat hij zijn examen nog op dezelfde dag, "stante classis", deed. Hij werd
ondervraagd over Ps. 23:1209. Velse werd op 13 juli 1681 te Alblasserdam in zijn dienst
bevestigd210. 
Zijn traktement bedroeg 686 gulden. Later, toen Alblasserdam een eigen pastorie bezat
(1683), ging de 36 gulden huursubsidie er af211. 
Misschien is deze Johannes Velse familie van ds. Johannes Velsius die in 1575 te Delft
stond212. 
Op 17-7-1685 ontving hij een beroep naar Woerden213, waar hij in augustus intrede deed.  
Johannes werd op 12 december 1658 te Delft in de Nieuwe Kerk gedoopt, als zoon van
Gijsbrecht Velse en Machtelt van der Sanden. Hij was de oudste uit een gezin waarin
(minstens) 7 kinderen werden geboren. Toen Johannes 15 jaar oud was, overleed zijn
moeder. Zijn vader hertrouwde met Lijsbeth de Graeff214. Johannes studeerde te Leiden
filosofie en theologie215. Hij overleed in 1694. 
Zijn vrouw heette Maria de Winter. Zij kwam eveneens van Delft. Haar ouders waren
Hendrik de Winter en Maria van der Hiel, die haar op 4-10-1663 in de Nieuwe Kerk te Delft
ten doop hielden. Het paar trouwde op 6-4-1682216 te Leidschendam, nadat zij op 6 maart
in Delft onder de geboden gegaan waren217. 
In hun Alblasserdamse tijd kreeg het echtpaar Velse twee kinderen, Hendric (12-9-1683)218



     219 Getuigen: Gijsbert Velsen, Elisabeth Velsen.

     220 Bron: doopboek Woerden.

     221 getuigen: Ragele leureus, huisvrouw van Ds. Lamorael van Nottelen, predikant te Woerden.

     222 Getuige: Aniigje Aarjens, huisvrouw van Gijsbertus Velse.

     223 Getuige, ook bij de volgende twee, Maria van der Hiel, huisvrouw van Cornelis de Rooij.

     224 Acta classis Dordrecht 30.4.1680.

     225 W.M.C. de Regt geeft 25-3-1681 als begin van zijn dienst te Vrouwenpolder. De kerkenraadsnotulen van
die plaats vermelden echter als datum van beroep 7-11-1680 en als datum van bevestiging 1-12-1680.

     226 Volgens de kerkenraadshandelingen van Vrouwenpolder leidde hij de kerkenraadsvergadering van 15-12-
1684 daar nog. De datum van 26-11-1684 is ontleend aan een lidmatenlijst van Groot-Ammers.

     227 Kerkenraadshandelingen.
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en Gijsbertus (22-7-1685)219. In Woerden220 werd het gezin uitgebreid met:  Magadelena
(gedoopt 18-2-1687)221, Gijsbertus (gedoopt 30-6-1688)222, Wilhelmus (gedoopt 30-12-
1689)223, Wilhelmus (gedoopt 25-12-1691), Maria Magadalena (gedoopt 7-6-1693). 
Zijn doopinschrijvingen gaan van 2-7-1679 t/m 26-8-1685 en hij hield het trouwboek bij van
18-10-1679 t/m 18-8-1685. 

DANIEL BEUCKELAAR JR. 1685-1693

Deze zoon van de Alblasserdamse oud-predikant Daniel Beukelaar werd in 1662 te
Amsterdam geboren. In 1679 ging hij theologie studeren in Utrecht.  

Is binnengestaan D. Daniel Beuckelaer Junior in de Classe van Walcheren praeparatoir
geexamineert, versoeckende van dese E. vergaederinge voor gerecommandeert
aengenomen te werden, en is sulx van de E. Classe om synodale redenen uytgestelt.224 

Beukelaar jr. begon zijn loopbaan als kandidaat in Vrouwenpolder op 1 december 1680,
waar hij door zijn vader, Daniel Beuckelaer te Middelburg, in zijn dienst bevestigd werd225. 
Tijdens de vacaturetijd 1679-1681, die zo lang duurde vanwege een conflict met de
ambachtsvrouwe, heeft Daniel een aantal malen in Alblasserdam gepreekt. Dat was tegen
de regels en ook duidelijk tegen de wil van de classis, die zich  over het gedrag van
Beukelaar jr. beraadde. Op 5 november 1680 wordt het volgende vastgelegd: 

Is voorgestelt hoe men sig soude gedraegen met dom. Bueckelaer die tegens acte van ons
synode publijck in vaceerende kercke onser classis sigh verstout te prediken. Is
geconcludeert hem noch eens maal te waarschouwen als mede den kerckenraat van
Alblasserdam. 

Het punt was dat vacante gemeenten zonder consulenten van de classis geen kerkelijke
zaken mochten verhandelen. 
Zijn volgende gemeente was Groot-Ammers (bevestigd 26-11-1684)226.
Al spoedig ruilde hij deze gemeente voor Alblasserdam (bevestiging 2-12-1685)227. De



     228 Heerlijkheidsarchief inv.nr. 151/19.

     229 In het Heerlijkheidsarchief bevindt zich in inv. nr. 151 een copie van de beroepbrief en van de approbatie
van Andries Bogaert, respectivelijk gedateerd 25 en 27 october 1685. De hier vermelde data zijn ontleend aan
het boek Beroepingen en approbaties etc.

     230 Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard. Rijksarchief, Classis Dordrecht inv. nr. 44.

     231 Ordonnanties op de tractementen. NB. Er wordt geen huurvergoeding van 36 gulden per jaar meer
uitbetaald.

     232 Kerkenraadshandelingen. Op die datum komt er een delegatie uit Schoonhoven een beroep op hem
uitbrengen.

     233 Beide data van W.M.C. de Regt.

     234 Hij stond 42 jaar lang te Utrecht. De Navorser 1882 blz. 346.

     235 Op 3-2-1746. De Navorser 1882 blz. 346.

     236 Diaconiearchief inv. nr. 21.

     237 De andere getuige: juffr. Catharina Struijs, huisvrouw van de heer Cornelius Gentman, predikant te
Utrecht.
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kerkenraad verkoos hem uit de volgende vijf228: 
 - Daniel Beuckelaer, predikant te Groot-Ammers; 
 - Samuel Immens, proponent in de Meierij van Den Bosch; 
 - N. Muntendam, proponent te Harlingen; 
 - N. v.d. Velde, proponent te Middelburg; 
 - Hendrick Herinkhuysen, proponent te Delft. 
De beroepbrief is van 6-11-1685229. De approbaties van de ambachtsheer en de classis zijn
van respectievelijk 6 en 7 november230. Zijn traktement bedroeg 650 gulden per jaar231. 
Van Alblasserdam vertrok hij naar Schoonhoven (beroep 23-6-1693)232. Net als zijn vader
diende hij de gemeente van Middelburg (bevestiging 18-4-1700), waar hij op 19-6-1708
stierf233. 
Daniel was gehuwd met Maria Gentman, dochter van Cornelis Gentman, predikant te Hulst
en later hoogleraar te Utrecht234, en van Maria Driewegen. Zijn zoon Daniel (geboren te
Middelburg in 1684) werd later predikant te Veere (aldaar overleden in 1746235). Deze
Daniel heeft in Alblasserdam ook nog land in leen gehad. Hij wordt althans genoemd in een
verleibrief van 22-1-1754, als het land overgaat in andere handen: "sijnde open en ledig
gevallen door 't overlijden van Daniel Beukelaar, in leven laast predikant tot Veere"236. 
In Alblasserdam werd zijn dochter Machtelina Catharina geboren (6-10-1686). Doopgetuige
was Beukelaar sr237. 
Zijn doopinschrijvingen omvatten 2-9-1685 t/m 5-7-1693; het trouwboek hield hij bij van
9-9-1685 t/m 30-5-1693  

FRANCO VAN DER KLUYT 1693-1727

Beroep en levensloop 



     238 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv. nr. 151/23. Handopening werd verleend op 24 juni 1693. De
goedkeuring van de nominatie staat op 26 augustus.

     239 Vanaf 24 juni.

     240 Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard.

     241 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam inv. nr. 151.

     242 Beroepingen en approbaties in den Alblasserwaard.

     243 Heerlijkheidsarchief Alblasserdam, inv. nr. 151.

     244 Melchior Veeris, Vernieuwt Kerkelijk Alphabeth etc. Noord-Holland 1566-1749, Enkhuizen 1750.

     245 Kerkenraadshandelingen. Hij werd bevestigd door ds. Martinus Soermans, predikant te Goudriaan.

     246 Kerkenraadshandelingen.

     247 Kerkenraadshandelingen.

     248 Rijksarchief, Gaardersarchief Alblasserdam.

     249 Geboren 1666.
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Franco van der Kluyt stond op het lijstje van de kerkenraad, de nominatie van vijf,
bovenaan. In ieder geval letterlijk en misschien ging de voorkeur ook wel het meest uit naar
hem. Op de nominatie stonden verder238: 
 - Ds. Theodorus de Haen (Gramsbergen); 
 - Ds. Immants (West-Souburgh); 
 - Ds. Van der Kemp (Dirksland); 
 - Ds. Van der Velde (Nieuw Lekkerland). 
De kerkenraad had bijna twee maanden nodig gehad239 om deze vijf dominees te horen en
verkreeg op 26-8-1693 goedkeuring op deze nominatie van de Heer Andries Bogaert. 
Het beroep werd uitgebracht op Franco van der Kluyt (28-8-1693)240. 
De ambachtsheer approbeerde op 29 augustus241 en de Classis op 1 september242.
Consulenten waren de naburige predikanten Gerard Croese (Oud-Alblas) en P. v.d. Velde
(Nieuw-Lekkerland)243. De laatste had zelf ook op de nominatie van vijf gestaan. 
Franco van der Kluyt werd op 26.3.1666 te Grave gedoopt als zoon van Seger van der
Cluyt en Margrieta Diepenbroeck. De familie was niet onbemiddeld.
Van der Kluyt begon zijn loopbaan in 1689244 als predikant in Noordscharwoude (boven
Alkmaar) en werd daarna op 4-10-1693245 te Alblasserdam bevestigd. Zijn intredetekst koos
hij uit Romeinen 1:7 ("Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepene heiligen,
genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Here Jezus Christus"). Hij zou blijven
tot zijn dood (4-10-1727)246. De laatste vergadering die hij in het kerkenraadsboek weergaf
dateert van 9 april 1727. Zijn opvolger Johannes Beukelman tekende aan: 

4 October 1727 is in de Heere godsalig ontslapen Franco van der Kluyt, waardig en ieverig
Leeraar in dese gemeente, tot droefheijd van veelen, die God vreesen.247  

Hij werd begraven in de klasse van 3 gulden248 (de klassen waren: pro deo, 3, 6 en 15
gulden). 
Franco was getrouwd (15.12.1689 te Rotterdam) met Sulamith à Brakel249, dochter van



     250 In 1712 erfde Sulamith als enige erfgename van haar in dat jaar overleden vader een tuin, tuinhuis en erf,
gelegen in Rotterdam. Het werd voor fl. 900 verkocht. Oud-notarieel archief Alblasserdam 26 okt. 1712.

     251 In de doopaantekening heet hij "Wilhem". Getuigen waren: ds. W. a Brakel, predikant te Rotterdam en
Sara Neef, genaamd a Brakel. Hij werd genoemd naar zijn beroemde grootvader van moeders kant. Hij
overleed 0- 18-2-1762. Zie voor zijn grootvader De Bie en Loosjes, Biogr. Woordenboek van Prot. Godgeleer-
den in Nederland.

     252 Melchior Veeris, Vernieuwt Kerkelijk Aphabeth etc. Noord-Holland.

     253 Bij de doop van Sara en Theodorus dezelfde getuigen als bij Wilhelmus.

     254 Gedoopt 19-1-1701. Getuigen Daniel Rollok en Catharina Rollok.

     255 Getuigen ds. Wilhelmus à Brakel en Sara Nevius.

     256 Getuigen ds. Wilhelmus à Brakel, Daniel Rollok, Catharina Rollok en Neeltje Krijne.

     257 Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem 1980. Hij promoveerde op het onderwerp
reumatiek en hoofdpijn.

     258 Lidmatenregister Alblasserdam.

37

Wilhelmus à Brakel, een vooraanstaand predikant te Rotterdam.250 

Kinderen

Te Alblasserdam werd zijn zoon Wilhelmus Brakel v.d. Kluyt geboren (14-11-1694)251. Deze
zoon zou later predikant zijn te Schellinkhout (29-8-1717) en Sommelsdijk (5-12-1722),
emeritus sept. 1748252.  
Andere te Alblasserdam geboren kinderen: Sara (3-2-1697); Theodorus (19-1-1699)253,
Cornelia 254, Maria (11-3-1703), Theodorus (28-6-1705)255 en Matthias (11-1-1708) 256.
Laatstgenoemde studeerde in 1741 medicijnen aan de Academie te Harderwijk.257

Sulamith van Brakel woonde na het overlijden van haar man nog vele jaren in
Alblasserdam, samen met haar dochter Maria Brakel van der Kluyt. Sulamith overleed in
1742. Maria vertrok op 14-8-1749 naar Rotterdam258. In 1773 worden er in het
lidmatenregister weer drie uit de familie genoemd, alle drie met attestatie van Rotterdam
gekomen, Cornelia (weduwe), Maria j.d. en Sara Anna. In 1779 komt daar een Johanna
Cornelis bij. In 1780 wordt daarenboven nog een Susanna genoemd. In juli 1783 voegt
zich, komend uit Rotterdam Maria Magtelda daarbij.  

Handschrift

Zijn doopinschrijvingen lopen van 18-10-1693 t/m 14-9-1727 en zijn trouwinschrijvingen van
9-12-1693 t/m 18-9-1727. 

Het beroepen van predikanten



     259 Deze onafhankelijkheid was een aantal notabelen in het dorp een doorn in het oog. In 1747 tekenden
enkele van hen openlijk bezwaar aan tegen de jaarrekening. Die rekeningen waren inderdaad onbeholpen.
Zonder duidelijke indeling, datering. Namen waren onvolledig of ontbraken. Kerkenraadsleden traden soms op
als leveranciers etc. De classis moest zich ermee bemoeien. Uiteindelijk oordeelde de classis dat Alblasserdam
nauwkeuriger moest boekhouden.
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Zoals in zoveel plaatsen kon de kerkenraad niet zonder meer een predikant beroepen.
Medewerking van de magistraat was nodig. Zonder diens handopening (toestemming bij
kennisgeving van vacature en verzoek om te mogen omzien naar een nieuwe dominee) en
approbatie (als de kerkenraad een beroep had uitgebracht, na 1683 moest eerst een lijst
van vijf gegadigden ingediend worden).
Wat de ambachtsheer of ambachtsvrouwe niet mocht doen, was zelf actief deelnemen aan
het beroepingswerk, door zelf ook naar geschikte kandidaten te zoeken en die aan de
kerkenraad voor te dragen. Dat deed echter Dorothea Berck in 1679 wèl. Dat leverde een
fikse ruzie met de kerkenraad op. Tot aan het Hof van Holland heeft de kwestie gelopen.
De ambachtsvrouwe kreeg ongelijk, maar handelde daar niet naar. De kerkenraad heeft
haar toen laten gijzelen. Intussen was het dorp ruim twee jaar vacant.

De diaconie

In 1689 kon de "neutrale" armenzorg, de Heilige Geest-armenzorg, het financieel niet meer
redden. Na toestemming van de ambachtsheer werden alle baten en lasten overgedragen
aan de diaconie, die daardoor de enige instelling voor armenzorg in Alblasserdam werd,
maar daarmee ook de zorg voor de niet-kerkelijke armen op zich moest nemen. Overigens
bleef de diaconie onafhankelijk, dat wil zeggen, de rekening werd gedaan ten overstaan
van kerkenraad en eventueel gemeenteleden. Men was geen verantwoording schuldig aan
ambachtsheer, schout en heemraden. 259

Dat bleef zo tot 1860. Toen kon men, door het toegenomen aantal inwoners en het grotere
aantal niet-kerkelijke armen de inkomsten en uitgaven niet meer in evenwicht houden.
Eigenlijk al niet meer sedert 1800. Door verkoop van land en effecten en het beknibbelen
op de uitgaven heeft men het zo nog bijna zestig jaar weten vol te houden.
Na 1860 wordt er weer een neutrale gemeentelijke armenzorg opgestart, naast de
diaconie, die zijn lasten drastisch zag verminderen omdat voortaan alleen nog maar de
armen van de eigen kerk verzorgd hoefden te worden.

Pastorie

Alblasserdam behoorde zelf voor goede huisvesting van zijn predikant te zorgen. Petrus
Costerus bezat een eigen huis, dat door zijn opvolger Andreas van der Corput
overgenomen werd. De Staten van Holland gaven een jaarlijkse vergoeding van 36 gulden.
Samuel van Horne kocht een huis op de Dam, in het centrum. Nadeel was dat het daardoor
nogal ver van de kerk af lag, en ook van het boomgaardje dat van oudsher voor de
predikant bestemd was. Toen hij vertrok huurden de kerkmeesters het huis van Van Horne. 
Het verzoek van 1658 om geld voor de bouw van een predikantshuis, werd door de Staten
afgewezen. Pas in 1681 verkreeg men een eigen pastorie. Met financiële steun van de
Staten van Holland kon toen de woning aangekocht worden die nog steeds eigendom was
van de reeds in 1668 vertrokken predikant Samuel van Horne.
De Staten kochten de jaarlijkse huursubsidie van 36 gulden af door het kapitaal, ƒ 900
(tegen 4%), in een keer uit te keren voor de aankoop van deze woning. Bovendien gaven
zij nog ƒ 400 voor reparatie.
Tot 1882 heeft dit huis dienst gedaan als predikantswoning. De nieuwe pastorie stond toen
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naast de kerk (Koepelkerk) aan het Cortgene. De oude pastorie wordt gemeentehuis.

Enkele bronnen voor de Alblasserdamse kerkgeschiedenis:
1. Vier Eeuwen Hervormde Gemeente Alblasserdam 1585-1985, A. Korpel en G.

Ouweneel. Uitgave van de Kerkenraad van Alblasserdam, 1985. o.a. in Bibliotheek
Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag.

2. Alblasserdams Heden en Verleden, Ir. P. Boersma, Gorkum 1939.
3. Zo was het vroeger, G. Vos. Uitgave De Klaroen Alblasserdam, 1982.
4. Beschrijving van de Heerlijkheid Alblasserdam, L. G. Herfst 1817. Uitgegeven in een

transcriptie van G. Ouweneel door de Stichting publicaties West-Alblasserwaard 1990.
In bibliotheek CBG Den Haag en in bibliotheek van de Historische Ver. Alblasserwaard-
West te Alblasserdam.

5. Kerken, klokken en kosters. De kerkgebouwen van Hervormd Alblasserdam 1475-1950.
G. Ouweneel, 1987. Niet uitgegeven. In bibliotheek van Hist. Ver. Alblasserwaard-West
te Alblasserdam.

6. Voor de kerkgebouwen zie ook De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, Catharina L. van Groningen, Zwolle 1992.

7. Heerlijksheidsarchief Alblasserdam. In Alg. Rijksarchief, Den Haag.
8. Acta classis Dordrecht. Het manuscript In Rijksarchief Den Haag. De tekst over de jaren

1573-1620 Is in druk uitgeven in twee delen in de serie RGP (kleine serie). 
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NOTULENBOEK VAN DE KERKENRAAD DEEL 1: 1666-1708
(Transriptie G. Ouweneel, Alblasserdam, 1990)

In de onderstaande transcriptie van het manuscript zijn door de bewerker de volgende tekens
toegevoegd:
     /15/  - Begin van pagina 15 in het origineel. 
     [  ]  - Teksten tussen vierkante haken zijn opmerkingen van              de bewerker.
     [..]  - Niet leesbaar of onduidelijk.

KERKENBOEK TOT ALBLASSERDAM ANNO 1666

[Het notulenboek begint met twee later toegevoegde, aantekeningen. Op pag.1 van de hand van ds.
J.E.C. de Wijs (1824-1863) en op pag. 2 van ds. H.J. Eykmans (1816-1821).]

/1/ Petrus Costerus was de eerste die na de hervorming in de gemeente van Oud Alblas als ook in
die van Alblasserdam van 1585 tot 1600 het leeraarsambt heeft waargenomen. Na het jaar 1600
werden beide gemeenten door een eigen predikant afzonderlijk bediend.
P. Costerus diende in 1606 in Alblasserdam (Schotel Kerk Dordr. bl. 375 in nota, en in het aldaar
aangeh. Kerk. reglem. van Soerman bl. 41).
Het beroep geschiedt in deze gemeente door de kerkeraad op vertoonde acte van collatie door den
Ambachtsheer.
De laatste oude pastoor of vicaris in de gemeente van Oud Alblas is geweest Johan Nicolaas van
Schoonhoven.
In een brief aan het Dom. Capittel van Maria te Utrecht van 17 Junij 1571 wordt aan hen gezegd, dat
hij was een eerlijk en deugdzaam man, een goed Katholijk. Anders was het met zijn naasten
voorganger Matheus Arents zn over wiens levensgedrag klagten vielen. Zie Oudh. en gestich. Z.
Holl. door H. V. R. bl. 171, 172 te Leiden bij Verheij 1719.
                                J.E.C. de Wijs v.d.m.
Scripsie 11 Juni 1850.
De aantekening op de volg. bl. is van een mijner voorgangers Eikmans v.d.m. pred. alhier.

/2/  Aantekening.
De kerk voor deze heeft gestaan in een Weerland genaamd het Blokweer, 't welk nu gelegen is
buitendijks in de diepte van de Merwe.
Oud Kerkb. 1532.
Voor den, in herbergen dezer Handelingen, vermelden Predikant, Pr. Brandwijk, als Proponent
beroepen, en overleden 17 Julij 1766 [Eykmans bedoelt natuurlijk 1666], zijn nog als Predikanten na
de Hervorming bekend
Mr. Pieter, de eerste na de hervorming; en
A. van den Corput.
Mr. Pieter, de eerste zijnde, is opgevolgd door een ander, tot hiertoe onbekend. Daarna A. van den
Corput, als de derde. Op dezen volgde Pr. Brandwijk, als de vierde.

[Verder in het handschrift van ds. Samuel van Horne.]

1666
/3/ In den jare onses Heeren en Saligmakers J. Christi 1666 hebben de ouderlingen en diaconen van
de kercke tot Alblasserdam, in plaetse van haren voorgaenden leeraer Do. Petrus Brantwijck zalgr.
beroepen en wederom tot haeren harder vercooren Do. Samuel van Horne S.S. minist: Candidatus
waer van het instrument van beroepinge luijt als volght
                        Copia
(Beroepbrief van Do Samuel van Horne)
Wij ouderlingen en diaconen der Christelijcke gemijnte in den dorpe en landen van Alblasserdam
getuijgen hier mede, dat nae dien door 't overlijden van onsen waerden broeder Do. Petro Brantwijck,
de kercke is koomen te vaceeren; wij met goetvinden en approbatie van de wel Ed. Vrouwe Dorothea
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Berck, van Do. vrouwe van  Alblasserdam &ct. als mede met de toestemminge van de Classe van
Dordrecht beroepen en vercooren hebben, gelijck wij beroepen en verkiesen  mits desen tot een
predikant en herder onser gemeente, Do. Samuel van Horne, proponent in de H. Theologie, den
welcke wij vriendelijck en gedienstigh om Christi wille bidden, dat ons beroep te willen aenneemen in
de name des Heeren, en dienvolgende als eenen getrouwen dienaer onses Heeren Christi sijne
kudde die onder ons is te  wijden met suijvere leere des H. Evangeliums en bedieninge der H.
Sacramenten, en /4/ deselve voortegaen met gemeene gebeden, en  eenen Christelijcken
godtsalighen wandel, oock goede opsight op deselve onse gemijnte te neemen, en deselve met
goede vermaningen vertroostingen der krancken, en andere bedroefde, en benaeuwde persoonen te
stighten, en te bouwen, en voorts alles te doen, wat een getrouwen harder en toesiender van Christi
gemijnte toestaat. Beloovende van onsent wege, den voornoemden onsen beroepen predikant, alle
behoorlijcke eerbiedinge, liefde en trouw te bewijsen, en onse gemeente daer toe te helpen
vermanen, dat sij den selven haren harder en voorganger in den geloove en godtsalighijdt soodanige
gehoorsaemheijt en onderdanigh. bewijsen, als een goede gemeijnte naer den regel van godts woort,
haren getrouwen harder schuldigh is; en op dat hij sijnen dienst sonder sughtinge onder ons mooge
bedienen waer toe wij godt Almachtigh bidden sijnen zegen te willen verleenen. Des oirconde hebben
wij desen onsen beroepbrief, met onse eijgen handen ondertekent. Actum desen sesden September
1666 in onse kerckelijcke vergaderinge tot Alblasserdam.
en was ondertekent
    Claes Sterrenburgh, ouderlingh
    Pleun Jansz Stam, ouderlingh
    Cornelis Jan Cleijsz, diaken
    Cornelis Cornelisz Redelijchijdt, diaken
    Leendert Leendertsz Metselaer, out-dia:
En is de selve beroepinge geschiet ten overstaen van D. Huberts Conincx predicant tot Alblas, die 't
selve met sijne /5/ ondertekeninghe getuicht wettigh bevonden te hebben waer van de copia luijt als
volght
                         Copia
Ick ondergeschr. nabuerigh predikant, van kerckenraet voornoemt, versoght sijnde, hebbe dit beroep
in alles ordentelijck bevonden, en was ondertekent
                     Huberto Conincx V.D.M. in Alblas
Waer op oock gevolght is, de approbatie van de Wel Ed. vrouwe van Alblasserdam, waer van de
copia luijt als volght
                         Copia
Alsoo de beroepinge hier vooren aen de andere sijde deses bladts gestelt, op onse ordre en met
goetvinden is geschiet, hebben wij deselve geapprobeert, en approberen die als nogh met desen,
gedaen den 6 September 1666 tot Alblasserdam, en was ondertekent
                         Dorothea Berck
                         vrouwe van Alblasserdam
En dewijle de boven in corte woorden gestelde approbatie vande voornt. beroepinge, aen de E.
Classe van Dordrecht vertoont, scheen eenige duijsterheijdt te geven, hebben goetgevonden de
forme van approbatie en beroepinge in dier gelijcke geleegenthijdt Ao. 1655 bij ons gebruijckt, van
woorde te woorde als hieronder te stellen
                         Copia
Gesien bij ons, de voorenstaende beroepinge door den kerckenraet van Alblasserdam voors. op de
persoon van D. Samuel van Horne gedaen met 't verder gevolght versoeck tot approbatie van
deselve /6/ en in regarde van dien geexamineert hebbende de versoecken en instantien, bij die van
den kerckenraet voornoemt, te vooren aen ons gedaen met den gevolge van dien, en wel te
considereren was, hebben de voorgaene gedaene beroepinge geapprobeert, en approbere deselve
bij desen.
Actum op Alblasserdam, op datum als boven
en was ondertekent
                           Dorothea Berck
                           vrouwe van Alblasserdam
waer op gevolght is dat voors. beroepinge voor den tweden mael de E. Classe van Dordreght
vertoont, oock is van deselve geapprobeert op de wijse als volght
                      Copia
De E. Classe van Dordrecht, hebbende gesien de boovenstaende beroepinge, en d'approbatie van
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de E. vrouwe van Alblasserdam, heeft de selve beroepinge geapprobeert gelijck sij doet mits desen,
wenschende de kercke aldaer den zegen des Heeren. Actum in onse classicale vergaderinge binnen
Dordrecht den 8 September 1666, ende nomine Classis getekent
                          Henricus Dibbetig Eccles: 
                          Dordraemis, Classis p.t. scriba
waer op voorts naer het examen doctrinae et morum gevolght is de bevestiginghe den 28 November
1666 opentlijck, daer men gewoon is sulx te doen van Do. N. Wijngaerden predikant tot Slijdrecht.
De Heere wil sijnen nieuw bevestighden dienaer in sijnen dienst zeegenen. Amen.

Den 12 December 1666
/7/ Kerckenraet vergadert, en tegen het nachtmael ordre gestelt op de huijsbesoeckinge.

Den 19 ditto 1666
Kerckenraet vergadert, en rapport gedaen, en is de kercke in goede ruste gevonden.

Den 25 ditto 1666 
Het nachtmael gehouden in goede ordre.

Den 23 Januarij 1667
Verandering van kerckenraet.
Kerckenraet gehouden en tegen de herstellinge en veranderinge van kerckenraet in plaets van de
afgaende soo ouderlingh als diaken een dubbelt getal gemaeckt om den gemijnte voor te stellen, op
dat die  van elcken twee een moghten kiesen, en alsoo int laeste van den voorleeden jare door de
doot van  sijnen dienst ontslagen is Cornelis Cornelisz Redelijchijdt, soo is het getal der diakenen
verdubbelt, en in plaets gestelt, om als ouderlingh vercooren te worden sijn de gemijnte voorgestelt:
    Bastiaen Jansz Visscher
    Zeger Jansz
als diakenen
    Leendert Leendertsz Metzelaer
    Arie Huijbertsz
    Jacob Pleunen Thoen
    Pieter Huijbertsz

Den 30 ditto 1667
Hebben de bovenstaende persoonen gehadt haer eerste voorstellingh.

Den 6 Febr. 1667
/8/ Hebben de bovenstaende persoonen gehadt hare tweede voorstellinge, en ten selven dage sijn bij
meerderhijdt van stemmen naer aenroepinge van godts H. Naem tot ouderlingh verkooren,
    Bastiaen Jansz Visscher,
tot diakonen
    Leendert Leendertsz Metzelaer
    Pieter Huijbertsen

Den 13 Febr. 1667
Sijn de voors. persoone opentlijck voor de gemijnte bevestight, yder in sijn ampt.

Den 16 Februarij 1667
Heeft Cornelis Jansz Cleijs, sijn req[ening] gedaen in tegenwoordighijdt van den kerckenraet, en is
bevonden de selve te avanceren 353 g. en is voor sijn goede sorge en moyte bedanckt, en van
sijnen dienst neffens Claes Sterrenburgh out-ouderlingh ontslagen, en hebben de voors. niewe
kerckenraet den dienst en last der gemijnte op sigh genoomen. 

Den 27 Maert 1667
Kerckenraet vergadert, en alsoo tegen Paeschen de tijdt naderde tot het houden van 't H.
Avondmael, is ordre gestelt op de huijsbesoecking.

Den 3 April 1667
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Kerckenraet vergadert, en rapport gedaen, en is de gemijnte in goede ruste en eenighijdt bevonden.

Den 10 April 1667
Het avondmael des Heeren gehouden met goede ordre en stightinge.

Den 12 Juni 1667
Kerckenraet gehouden en dewijle de tijdt des Avondmaels aenstaende was, soo is ordre gestelt op
de huijsbesoeckinge.

Den 19 Juni 1667
Pleuntje Maertens. 
Kerckenraet wederom vergadert, en rapport gedaen, is de gemijnte /9/ in goede ruste bevonden 
dogh  onder de besoeckinge is bevonden dat Pleuntje Maertens j.d. haer selven hadde te buijten
gegaen in hoererije, waer door groote onstightinge in de gemijnte te vreesen stondt, is dien volgende
volgens ordre des kerckenraets een besendinge aen haer gedaen en men heeft haer de
grouwelijchijdt harer sonde voor oogen gestelt, en haer tot berouw vermaent mits haer aengedient,
haer voor dit mael van de tafel des Heeren te onthouden, en haer daer toe niet te vervoegen, voor
dat wij van haer berouw moghten versekert sijn, en alsoo dese gegeven ergernisse door een
contrarie godtvrughtighijdt wegh te neemen.

Den 18 September 1667
Dirck Cornelissen Romeijn
Kerckenraet vergadert, en dewijle het was de tijdt vant avondmael des Heeren, is ordre gestelt op de
huijsbesoeckinge. Is oock voor den kerckenraet  ontboden Dirck Cornelisse die in onecht hem te
buijten gegaen hadde, om hem reden af te vorderen, waerom hij soo lange den doop van 't kindt uijt
stelde: tegen den aenstaenden Sondagh.

Den 25 ditto 1667
Kerckenraet gehouden, en rapport gedaen van de huijsbesoeckinge, en is de kercke in tamelijcke
vreede bevonden. Dogh Dirck Cornelisse is niet verscheenen. Is goetgevonden een besendinge te
doen waer toe gecommitteert is den predikant met een ouderlingh en diaken.

Den 27 ditto 1667
Hebben dese voors. leden des kerckenraets haer plight ontrent hem volbraght, en hem sijns amps
vermaent, doe beloofde sulx naer te koomen.

Den 2 October 1667
't kind gedoopt
't Avondmael des Heeren gecelebreet met goede ordre, en is het kindt van Dirck Cornelisse gedoopt.
Dogh is Pleuntje Maertens onder suspensie gelaten. 

Den 6 November 1667
Avondprediken
/10/ Den 6 November 1667 is kerckenraet gehouden, en voorgeslagen of niet oorbaer en stigtelijck
soude sijn, dat des woonsdaghs avondt in de 4 achter een volgende winter maenden de kercke
versien wierde met een avondt predikatie, te meer dewijle sommige leeden des kerckenraedts daer
toe gesolliciteert wierden van sommige lidt maten, als oock van sommige uijt den gerechten, is goet
gevonden alles te contribueren tot stigtinge der gemeijnte, en dat sulx soude aengevangen worden
op approbatie van de E. vrouw van Alblasserdam, die versoght soude worden de noodige
behulpmiddelen te willen bijdehant stellen op dat soo groot en heijligh werck niet soude moogen
gestuijt worden. Is echter niet als last den bedienaer des woorts opgelijdt, maer in vrijhijdt gestelt, en
sal noyt moogen strecken in praejudicie van andere bedienaren die naemaels moghte volgen.
En alsoo ordre gestelt sijnde op alles, is het werck aengevangen den 15 november, en sal dueren tot
de eerste woonsdagh in Maert.

Den 11 December 1667
Kerckenraet vergadert, en is binnen gestaen Jan van Asperen onsen Schout, die ons inbracht hoe
dat onder de jonge luijden van ons dorp wiert aengepresenteert een vrij willige gifte tot verkrijginge
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van noch een kerck kroon, en heeft men raetsaem geacht dit werck voort te setten mits dat men
woonsdaghs daer aen de predikatie daer toe soude praepareeren en aenleijden, twelck oock geschiet
is. En is de dagh van de collecte vast gestelt op den 19 December op de welcke twee uijt de
kerckenraet en twee uijt de hymraden de collecte hebben gedaen, en is doen /11/ bevonden dat in
gelde was ingesamelt hondert negen en tachentig gulden en 16 st. twelck oock met den eersten sal
aengeleijdt worden tot verkrijginge van een kroon en andere behulpmiddelen tot den godtsdienst.

Huijsbesoeckinge
Is oock ordre gestelt op de huijsbesoeckinge, alsoo de tijdt vant avondmael des Heeren aenstaende
was.

Den 18 December 1667
Kerckenraet gehouden en rapport gedaen, is de gemeijnte in volcoome rust gevonden en Pleuntje
Maertens onder suspensie gelaeten.

Den 25 ditto 1667
Het H. Avondmael gehouden met goede ordre en stightinge.

Den 22 Januarij 1668
Verandering van kerckenraet
Kerckenraet gehouden, en alsoo het tijdt was de kerckelijke persoonen volgens ordre te veranderen,
soo is wederom bij de kerckenraet gestelt een dubbelt getal soo van ouderlingen en diakonen, om
die de gemeijnte voor te stellen, opdat die soude moogen kiesen, soo is tot ouderlingen genomineert
Zeger Jansz aen den Hoogendijck
Arie Jansz Visscher aen de kinderd.
tot diaconen
Arie Huijberden achter de kerck
Jacob Pleunen Thoen op de kinderd.

Den 29 ditto 1668
hebben dese bovenstaende persoonen gehadt haer 1. voorstellinge.

Den 5 Feb. 1668
hebben dese boovenstaende persoonen gehadt haer II. voorstellinge, en naer de predikatie is naer
aenroepinge van de name Godts, met meerderheijt van stemmen verkooren tot ouderlingh Zeger
Jans, tot Diaken Arie Huijberden, en is de vergaderinge met dancksegginge tot godt geschijden.

Den 12 Feb. 1668
/12/ sijn dese 2 persoonen opentlijck voor de gemijnte bevestight en in haeren dienst in gehuldt.

Den 14 Feb. 1668
Kerckenraet gehouden en heeft Leendert Leendertsz metselaer sijn req. [= rekening] gedaen in de
tegenwoordighijdt van den kerckenraet en is bevonden de voorsz. req. te avanceren 892.5 en is voor
sijne goede en trouwe sorge hertelijck bedanckt en van sijnen dienst ontslagen, neffens Pleun Jansz
Stam outste ouderlingh en hebben de niewe bevestigde persoonen neffens ons den last der
bedieninge op haer genoomen: waer in haer de heere met sijnen geest wil verstercken.

Den 18 Maert 1668
Kerckenraet gehouden, en alsoo de tijdt vant houden des H. avondmaels aenstaende was, is order
gestelt op de huijsbe- soeckinge.

Den 25 ditto 1668
Pleuntje Maertens 
Wederom kerckenraet vergadert, en rapport gedaen, en is de gemeijnte in goede ruste bevonden.
Ondertussen is Pleuntje Maertens met haar oom binnen gecoomen, en heeft wederom versoght van
de gemeijnte als een lidt aengenoomen te worden, met beloftenisse, van voortaen voorsightiger haer
te draegen. Kerckenraet haer boetveerdigheijt voor desen getoetst hebbende, en die oock op die tijdt
volcoomen bleeck, heeft geresolveert, voor die tijdt, tot contentement van de ganse gemeente, haer
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nogh onder suspensie te laten, met belofte, haer indien sij in haere goede begonne boetveerdigheijt
volharde, wederom de /13/ aenstaende tijdt van de bedieninge des H. avondmaels des heeren, in de
gemijnschap van des heeren gemijnte op en aen te neemen, en alsoo geen meer swarighijdt
voorquam is de vergaderinge geschijden.

Den 15 April 1668
Beroepinge van Schiedam
Heeft de kercke van Schiedam een beroep gemaeckt op D. Samuel van Horne, predikant alhier, en
sijn de heeren gedeputeerden van die kerckenraet op den 26 ditto alhier gecoomen om den voorsz.
beroepinge in te brengen, en mij van de kercke te ontslaen, dogh de E. kerckenraet alhier en heeft
voor die tijdt tot de ontslaginge niet willen verstaen, maer haer onderworpen het oordeel van de E.
Classe van Dordrecht, mits haer daer nae te sullen reguleeren, soo is die saecke uijt gestelt tot op
den 19 Juni 1668. De saecke geeijndight sijnde, is de vergaderinge met aenroepinge van godts
naem geschijden.

Den 10 Juni 1668
Kerckenraet vergadert, en alsoo de tijd van 't houden des avondmaels voorhanden was, is ordre
gestelt op de huijsbe- soeckinge.

Den 17 Juni 1668
Wederom kerckenraet vergadert, is rapport gedaen van de huijsbesoeckinge, en is de gemijnte in
goede ruste bevonden.

Pleuntje Maertens opgenoomen
Ter selver tijdt is ons wederom gecompareert Pleuntje Maertens, en heeft versoght nu immers
wederom met de gemeente versoent te worden aengesien haer, haer bedreven mislagh van herten
leet was, gelijck dat en voorheenen, en oock nu gebleeken was, met belofte haer voortaen
voorsightiger, naer godts wille te sullen dragen, waerom de E. kerckenraet niet heeft gedifficulteert,
de /14/ selve wederom in de schoot van de kercke wederom op te neemen, twelck oock alsdoen
geschiet is, en is de vergaderinge naer aenroepinge van de name des heeren geschijden.

Den 19 Juni 1668
Ontslaginge van Do. Samuel van Horne
Is de voorsz. kerckenraet met haeren predikant (van de E. Classe van Dordrecht ontboden sijnde) 
vertrocken om reden te geven van hare gewijgerde ontslaginge, en die gegeven sijnde, is die van de
E. Classis geexamineert, en is echter geoordeelt, dat haeren predikant van de kercke van
Alblasserdam ontslagen soude sijn, en de kercke van Schiedam toegevoecht soude worden.

Den 1 Juli 1668
heeft Do. Samuel van Horne in de kercke tot Alblasserdam gedaen de laaste afschijdt predicatie en
heeft ten selven dagen geimpetreert dese navolgende attestatie.

Attestatie van Do. Samuel van Horne, beroepen op Schiedam
Wij ondergeschreven ouderlingen en diaconen der kercke J. Christi tot Alblasserdam getuijgen bij
dese dat onsen waerden predikant Do. Samuel van Horne niet alleen is een godsaligh lidmaet der
gereformeerde Christelijcke kercke, gesondt int geloove, en stichtelijck van wandel maer dat oock
sijn E. sigh in den tijdt sijner bedieninge onder ons soodanigh heeft gedragen als een vroom
godsaligh, en yverigh predikant betaemt, int waer nemen van den predickdienst, Catechizerent,
visitatien van de krancken, en andere dingen tot den dienst behoorende, soo dat tot onse droeffhijdt
sijn E. door de beroepinge van Schiedam ons is affgewesen. Evenwel dewijle het den heere des
ooghst belieft heeft onsen broeder voornoempt, de kercke van Schiedam toe te wijsen, hebben dese
attestatie sijnE. geerne willen inwilligen, versoeckende derhalven, dat de E. kerckenraet van /15/
Schiedam sijn E. voor soo danigh als gesijdt is, gelieve te erkennen, en als een godsaligh en vroom
predikant aen te nemen, wenschende voorts met alles, haer E. den rijken zegen des heeren.
Actum in onse kerckelijke vergaderinge op Alblasserdam den 1 Juli 1668. Was ondertekent
Bastiaen Jansz. Visscher   ) ouderling
Zeger Jansz                )
Pieter Huijbertsz         ) diaconen
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Arie Huijberden           )
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[Vanaf hier zijn de handelingen geschreven door Ds. Daniel Beukelaar, predikant te Alblasserdam
1668-1671]

1668
Beroep op D. Beukelaar
/15/ Alzoo dese Gemeijnte Jezu Christi door het vertrek         van haren waarden en getrouwen
herder D. S. van Horne ontbloot was van een ordinarisch leraar, heeft voorts de kerckenraat zich
bekommert en alle devoiren aangewent om de zelve Gemeijnte wederom    behoorlijk te voorzien,
en te verzorgen. Tot dien  eijnde dan vele proponenten en verscheijdene predicanten gehoort zijnde,
is eijndelijck in plaatze Ds. Samuel van Horne tot een ordinaren leeraar dezer Gemeijnte met
eenparige stemmen dezer vergaderingh beroepen D: Daniel Beuckelaar predicant tot Varik waar van
tot instruement van beroepingh met de approbatie van onze Wel Edele Vrouwe van Alblasserdam
als ook van de eerw. Classe van Dordrecht van woorde tot woorde luijdt als volgt
                         Copie
Wij ouderlingen en diaconen der Christelijke Gemeijnte inden dorpe ende landen van Alblasserdam
getuijgen met dezen dat naardien door het vertrek van onsen waarden Broeder D. Samuel van Horne
voor eenige maanden beroepen in de Gemeente tot Schiedam, de kerke alhier is komen te vaceren,
wij met goetvinden ende approbatie van de Wel Edele vrouwe Dorothea Berk Vrouwe van
Alblasserdam etc. als mede onder de toestemminge van de Classis van Dordrecht beroepen ende
verkoren hebben, gelijk wij beroepen en verkiezen mits dezen tot predikant ende harder onzer
Gemeente Dominum Daniel Beukelaar jegenwoordigh predikant tot Varik, de /16/ welke wij
vriendelijk ende gedienstelijck om Christi wille bidden, dit ons beroep te willen aannemen in den
name des Heeren. Ende dienvolgens als een getrouwe dienaar onses Heeren Jezu Christi, zijnen
kerk die onder ons is te wijden, met de suijvere leere des H. evangeliums, de bedieninge der H.
Sacramenten, ende de selve voor te gaan met gemeene geboden ende eenen Christelijken
Ghodsaligen wandel, ook goede opsigt op de selve onse gemeente te neemen, en de selve met
goede vermaninge vertroostinge der kranken en andere bedroefde en benaude persoonen te stighten
en te bouwen, ende voorts alles te doen wat een getrouwe herder en opziender van Christi
Gemeente voorstaat, belovende van onsent wegen den voorn. onsen beroepen predicant alle
behoorlijke eerbiedinge, liefde en trouwe te bewijzen, ook ons gemeente daar toe te helpen
vermanen dat sij den zelven haren herder en voorganger inden gelove ende Ghodtsaligheijt, sodanig
gehoorsaamheijt en onderdanigheijt bewijzen, als een goede gemeente naar den regel van Ghods
woort haren getrouwen herder schuldich is, op dat hij zijnen dienst sonder suchten onder ons moge
bedienen. Waartoe wij Ghodt Almachtich bidden zijnen zegen te willen verleenen. des T oirconde
hebben wij dezen onzen beroep brieff met onse eijgen handen onderteijckent. Actum dezen 21
Augusti 1668 in onse kerkelijken vergaderingh tot Alblasserdam.
Was ondertekent
    Basteijaen Jansen Vijsser als ouderlink
    dit is het IXX merk van Zeger Jansz ouderlingh
    Aerien Huijbertsz als diaken
    Pieter Huijbertsz als diaken 

Onder stont
Ick ondergeschr. nabuijrich predicant als daartoe versocht zijnde hebbe alles ordentelijk bevonden,
en het selve beroep onderteijkent, Alblasserdam, dato als boven.
Ende was ondertekent Hubertus Conink, v.d.m. in Alblas.

Desselfs approbatie
1. van mevrouw
Copie van de approbatie
Gesien bij ons de voorenstaande beroepingh, door den kerckenraat van Alblasserdam voorschreven,
op den     persoon van D. Daniel Beukelaar gedaan, met het   verder gevolgt versoek tot approbatie
vande selve, ende int regart van dien geexamineert hebbende, de versoeken en instantien bij die
vande kerkenraadt  voornt. te voren aan ons gedaan, met den gevolge vandien, en wel te
considereren was, soo hebbe de voorsz. gedane beroepinge geapprobeert en approberen de selve
bij desen. Actum in Haarlem den 29 Augusti Anno 1668. Ende was ondertekent   Dorothea Berk
                               Vrouw van Alblasserdam 
2.van de Classis
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Copie
/17/ De Classis van Dordrecht gezien hebbende dit beroep op den Eerw. D. Daniel Beukelaar
uijtgebracht, hebben de selve geapprobeert, gelijk zij doet bij dezen, wenschende daar toe de
verdere zegen des Heeren, versoeckende insonderheijt de Eerw. Classis van Bommel, onder welke
zijn Eerw. plaatse sorteert, tot de ontslagingh van den beroepenen predicant alle hulp te verleenen.
Actum in Dordrecht in onse Classicale vergaderingh den 4 September 1668.
Ende was ondertekent   Henricus Francken
                       pastor Dordr. p.t. scriba

Losmakingh van D. Beukelaar door procuratie op monsr. Goris
van zijn kerk en Classe
Welcke beroepingh den perzoon van Daniel Beukelaar  bekent gemaakt en de zelve aan hem
overgelevert     zijnde is van den zelven in de vreze des Heeren aangenomen.
Waar op voorts ordre is gestelt om den zelven onzen beroepen predicant zoo haast doenlijk tot ons
te verkrijgen en tot dien eijnde den zelve van zijn  kerke tot Varik en van den E. Classis van Bommel
los te maken, waar toe gearresteert, procuratie te passeeren op Monsr. Leonard Goris rentmr. tot
Bommel om zulx ordentelijk in onsen name te effectueren, gelijk tot dien eijnde is geschiet en de
ontslagingh daar op gevolgt, als blijkt uijt de copie van de attestatie zoo van de kerkenraat tot Varik
als van de E. Classis van Bommel luijdende als volgt 

    Copie van het gepasseerde
    voor den kerkenraat tot Varik
    den 27 Augusti 1668 St.v.
Is op zijn versoek in den vergaderingh des kerkenraats tot Varik ingestaan de erentf. Leonard Goris
Rentmr. van de Wel Ed. Heere van Nijewaal en Bruchom, vertonende seekere missive bij welke zijn
E. werd versocht en geauthoriseert om uijt de naam des E. kerkenraats van Alblasserdam op het
voorgaande beroep van de voorsz. kerke op D. Daniel Beukelaar tot noch toe predicant alhier
gevallen, behoorlijke dimissie bij deze E. kerkenraat te /18/ versoecken ten eijnde hij van  deze kerke
van Varik tot die van Alblasserdam overgelaten mochte worden. Deze vergaderingh daar bij het
voorsz. beroep hebbende gezien, en de toestemminge van D. Beukelaar mitsgaders de redenen van
het aannemen des beroeps hebbende verstaan, hadden wel van herten gewenscht haar soodanigh
niet voorgekomen en waar, en zij de getrouwe diensten van haren tot noch toe gewezen predikant
langer hadden mogen genieten.
Evenwel haar den wille Ghods, en de wettelikheijt van de gegeven reden, die zijn E. tot aannemingh
des beroeps voorsz. bewogen hadden, onderwerpende, staan voor zo veel in haar is de versochte
dimissie toe, en dat die verder bij de E. Classe van Bommel moge werden geprocureert, gelijck zij
dan zijn E. dimitteren mits dezen, Ondertusschen betuijgende voor allen en een ijgelijk, die sigh daar
aan soude laten gelegen zijn, dat den wandel van D. Daniel Beukelaar voorsz., onder haar noijt
anders geweest is of zij hadden den selven soo het Ghode belieft hadde van herten langer onder
haar begeert, evenwel de eere Ghods en het welvaren van een grotere Gemeijnte stellende voor
hare genegentheijt, blijft er niet over als datse D. Beukelaar voor al zijn trouwe en dienst
hertgrondelijk bedanken, hem voorder des Heeren rijken zeegen, in zijn van nieus aangenomen
bedieninge hertelijk toewenschende.
Actum als boven in de kerkelijke vergaderingh tot Varik desen 27 Aug. 1668. Was ondertekent
    Reijnier Willemsz Harres, als ouderlingh
    Aart Petersz, als ouderlingh
    Gerrit Aartsz, als diaken in der tijt
    Cornelis Remmetsz, als diaken in der tijt
Onder stont
    In presentie van mij als nabuijrich predicant.
    Ende was ondertekent     Petrus Aerlebouts
                         Eccl. in Oppijnen et Heessel

/19/ Copie van de dimissie en attestatie 
     door de E. Classis van Bommel
     verleent aan onsen beroepen predikant
De Classis van Bommel gesien en geexamineert hebbende een instrument van beroepinge door de
Gemeijnte van Alblasserdam gedaan op den Eerw. Ghodzaligen en welgeleerden D. Daniel
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Beukelaar predicant tot Varik waar op gevolgt de approbatie des E. Classis van Dordrecht als mede
hoe dat de dimissie desselfs daar op bij de Gemeente van Varik was geeefectueert, en alles wat daar
aan dependeert geexamnineert, en in forma bevindende, heeft daar op gehoort de genegenheijt en
motiven van Do. Beukelaar tot het beroep voorsz., welke zodanigh bevonden zijn, dat de E. Classis
van Bommel (hoewel ongeerne) haar selven genootsaakt gevonden heeft zijn E. dimissie van de
Gemeijnte van Varik en van den Classe toe te staan, gelijk de zelve wert toegestaan bij dezen.
Verklarende dat de zelve D. Daniel Beukelaar bij den Classe is gehouden en erkent voor een
waardich lidtmaat desselfs, die tot allen tijt is bevonden in zijn bedieninge getrouw, Ghodtzalich,
ijverigh en voorsichtich in wandel, vreedtzaam en lieftallich in ommegangh en in alles sodanich als in
een beproeft leeraar vereijscht wort. Wenschende en vertrouwende dat den oversten Herder der
zelve zijn perzoon en dienst in de Gemeente tot Alblasserdam zodanigh zal zegenen, dat hem veele
zielen Christi gewonnen worde, hij voor hem selven teenigen dage een vrolijken opgangh erlangen
en de onverderffelijke en onverwelckelijke kroon der Heerlikheijt ontfangen zal. Datum Bommel den
28 Aug. Anno 1668 st.v.
Ende was ondertekent       J. Minninghen
                 Eccl. in Rossum et St. Andries
                 Cl. p.t. scriba 

Daniel Beukelaar bevestigt op den 23 September 1668
Op het ontfangen van de bovenstaande dimissie en attestatie is voorts order gestelt op de
proclamatien en is de bevestigingh geschiet op den 23 September anno 1668 volgens de ordre onzer
kerke door Ds. Coccius. De Heere verlene daartoe de rijke mededeelingh zijnes H. Gheestes. Amen

/20/ 1668
Ende alzoo den tijt der bedieninge des H. avontmaals op handen was is Ds. Coccius versocht
hetzelve af te kondigen en is voorts ordre gestelt op de huijsbesoeckingh en alles in redelijke order
en ruste bevonden en alzoo des Heeren J. hoogw. avontmaal bedient op den 7 October anno 1668,
alleen is Maritje Jans gesegt sich vant avontm. te onthouden.

19 Decemb.1668
Kerckenraat gehouden en rapport gedaan van de visite en is de Gemeijnte in redelijcken welstant
gevonden, alleen dat er questie was tusschen Arjaantje Jacobs en Arie Crijnen met zijn huijsvrouw
Pietertje Jans, en is raatsaam geoordeelt de zelve aanstaande rustdagh voor de kerkenraat te
ontbieden gelijk geschiet is. Ook vont sich Arie Woutersz ontrust over eenige beschuldigingh en
lasteringh daar hij sich over beklaagde en is bij provisie verstaan dat de zelve sich voor deze reijze
zoude van des Heeren Avontmaal absenteren om dat die sake zoo ras niet konde afgedaan worden,
welke evenwel daar na door hem weggenomen is, en hij tot het avontmaal des Heeren gekomen.

23 dito 1668
Kerkenraat gehouden, bijsonder om te sien off de bovenstaande persoonen te weten Arjaantje
Jacobs aan de eene zijde en Arie Crijnen en zijn vrouw aan de andere zijde waren te versoenen,
waar toe alle mogelijke middelen te vergeefs aangewent zijnde is bij provisie haar aangesecht haar
voor deze reijze van de tafel des Heeren haar te onthouden.

26 dito 1668
Is verschenen Cornelis Cornelisz de man van de voorsz. Arjaantje Jacobs sich beklagende over het
ongelijk dat hem van Arie Crijnen wierd aangedaan en dat hij zoude met den politijken rechter zich
moeten behelpen om restitutie te hebben van zijn eere, welke vermaant zijnde tot sagtmoedigheijt en
praesenteerde zich geheel versoenlijk twelk van de vergaderingh opgenomen zijnde, is hem
toegesecht hare hulpe tot versoeninge en is goetgevonden door /21/ onsen Broeder Pieter
Huijbertsz. den voornoemde Arie Crijnen op den aanstaanden dag des Heeren voor onse
vergaderinge te versoecken om zoo te beste de partijen tot erkentenis en versoeningh aan
elkanderen te brengen.

25 Dec. 1668
Is het avontmaal des Heeren bij ons wederom gehouden met goede order en stichtingh.

30 dito  1668
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Is voor de vergaderingh verschenen en gecompareert Arie Crijnen en is den zelven voorgehouden
een serieuse vermaninge om den vrede na te jagen, en met den anderen te versoenen en na vele
redenen over en weder is de zelve alsnoch ten gewenschten uijtslag niet geraakt en alzoo hij te
veele van zijn zijde scheen te willen bedingen ende is die zake alzoo voor een tijt tot nader
gelegentheijt uijtgestelt.

10 Martij 1669
Kerkenraat gehouden, overmits het tijt was om volgens de ordre onzer kerken de kerkelijke perzonen
ouderlingh en diacon te veranderen en is dienvolgens met gemeen goetvinden volgens gewoonte
van deze kerke een dubbelt getal gestelt om de zelve de Gemeijnte voor te stellen om daar uijt een
te mogen kiezen.
Tot ouderlingen zijn genomineert
    Arie Jansz Visser
            en
    Claas Jansz Sterrenburgh
Tot diaconen
    Jacob Pleunen Thoen
            en
    Cornelis Jansz Muijs

17 dito 1669
Hebben de voorgestelde perzonen hare eerste voorstellinge gehadt.

24 dito 1669
Hebben de zelve perzoonen gehadt haren twede voorstellingh en naar aanroepingh van de naam
des Heeren is tot ouderlingh verkoren 
    Arie Jansz Visser     en tot diacon
    Jacob Pleunen Thoen
welke bedieningh van de voorsz. Broeders zijnde aangenomen, is de vergaderingh met
dankseggingh tot Ghodt gescheijden.

/22/ 14 April 1669
Avontmaal
Kerckenraat gehouden overmits de bedieningh des H. Avontmaals op handen was en ordre gestelt
op de huijsbezoeckingh.

22 dito 1669
Wederom kerckenraadt gehouden en rapport gedaan van de huijsbezoeckingh op welken tijt ook des
Heeren Avontmaal bij ons in goede order en stichtingh is gehouden en bedient door Ds. De Vos
wegens swakheijt van D. Beukelaar.
Zijnde Maritje Jans wegens haar berouw wederom ten H. Avontmale toegelaten, gelijck ook Arie
Crijnen en huijsvrouw, met Arjaantje Jacobs huijsvrouw van Cornelis Cornelisz, hare onderlinge
differentien afgeleijdt en zich met den anderen versoent hebbende op onse ernstige instantien en
vermaningen. 

Ondertusschen is in de visite nieuwe quaestie aangegeven van Hendrick Cornelisz timmerman
tusschen hem en Arie Cornelisz grote kees, doch alzoo de laatste van huijs was is die zake blijven
staan tot naarder gelegentheijt.

18 Maij 1669
Accoort van Tobias Pieterse en Geertje Andries
Kerkenraat doen vergaderen bij occasie dat de houwelijkze proclamatien van Tobias Pietersz j.m.
van leckerlant wonende tot Alblasserdam wierden ingesprooken door Geertje Andries dr. van Alblas,
welke tot dien eijnde voor deze vergaderingh te zamen zijn ontboden. Geertje Andries van Alblas
instaande geassisteert met den Eerwaarden Ds. Hubertus Cooningh haren predicant, wert afgevraagt
de redenen die zij mocht hebben tot insprake en verhinderingh van de houwlickze proclamatien van
Tobias Pietersz met Geertje Everts j.d. wonende tot Schiedam zoo heeft Geertje Andries de
vergaderingh voorgedragen dezelve redenen die wederzijds zijn gedebatteert en is eijndelijk door
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tusschenspraak van Ds. Cooningh in deze kerkenraat de zake geaccordeert en de proclamatie haren
voortgangh gehadt.

Bevestigingh
/23/ De verkoren ouderlingh Arie Jansz Visscher en diacon Jacob Pleunen Thoen hebben op den 28
April laastleden haar laatste voorstellinge gehadt en zijn ten selven dage in hare respective
bedieningen bevesticht naar gewone stijl en ordre onzer kerke, en zijn de afgegane Broederen voor
hare bedieninge bedanckt, de nieuwe verkorene in hare plaatze getreden zijnde. 

24 Maij 1669
Rekeningh
Heeft Pieter Huijbertsz afgegane diaken zijn reeckeningh van zijn ontfangh en uijtgaaf gedaan, in
praesentie van de kerckenraat, tot desselfs wel genoegen, en is den selve gequiteert, en voor zijn
getrouwe administratie wegens de armen bedankt, zijnde het gelt bij zijn rekeningh overschietende,
gesloten in de kiste, berustende ten huijse van den predikant, waar van hij eene en Arie Huijberden
den anderen sleutel heeft. Zijnde geresolveert de gerede penningen, die in de kist leggen, ten
eersten uijt te zetten, bedragende omtrent de somme van tweduijsent guldens.

1 Junij 1669
Armegelt beleijdt
Waar van besteeedt is aan een obligatie opt lant, ter somme van 1000 gl. en een van 600 gl. te
samen met het opgelt, a vier ten hondert, en een half jaar verlopen renten, op de obligatie van 600
gl, te zamen de somme van zeshondert ses en twintich gulden, noch is vant selve gelt darenboven
betaalt aan de secretaris Van Dijck voor verpondingh 49 gl, tsamen f 1725.
De rest vant gelt van den armen bestaat in gout, leggende int kistge, twelk daar in kan worden
nagezien.

3 Junij 1669
/24/  Kerckeraat vergadert en gehouden opt versoek van D.D. visitatoren der kerken in deze waart
welke behoorlijke ondersoeck volgens de ordre der E. Classis van Dordrecht nopende den welstant
dezer Gemeijnte gedaan hebbende bijzonder op de leere en het leven van de opsienders dezer
Gemeijnte, en is door des Heeren genade alhier alles in behoorlijken welstant bevonden en de E.
vergaderingh gelijck die met den gebeden begonnen was alsoo ook met dankseggingh tot Ghodt in
vrede en vrientschap gescheijden. Visitatoren waren Ds. Colosse, D. Crucius en D. Du Bois.

30 Junij 1669
Is wederom bij de kerkenraat ordre gestelt tot de huijsbezoeckingh, waar van den 1 Julij rapport
gedaan zijnde dat de Gemeijnte in goede ordre bevonden was, oock de questie tusschen Hendrik
Cornelisz en Arie Cornelisz nu bijgeleijdt was, is des Heeren Avontmaal daar op met goede ordre en
stichtingh gehouden op den 7 Julij 1669, alleen is Maijken Cornelis geraden haar daar af voor dezen
maal te onthouden.

6 October 1669
Kerkenraat gehouden en ordre gestelt op de huijsbesoeckingh en alzoo tzedert het voorleden
avontmaal verscheijden abuijzen onder de ledematen die herberge hielden waren vermerkt, is
goetgevonden die te recommanderen sulx te verbeteren.

11 dito 1669
Kerkenraat gehouden zijnde, is rapport gedaan van de huijsbesoekingh, in welken verscheijden
oneenicheden zijn bevonden. Bijsonder beklaagden zich Neeltje Pleunen over Pleun Arisz Kommer
haar verscheijdenste onbehoorlikheden verweten te hebben en daar over in woorden geraakt was
met den selven en darom niet konden na behoren nu ten avontmaal gaan.

/25/ En Geertje Foppen over desselfs Pleun Arisz huijsvrouw dat die haar weer verweten hadde haar
perzoon en overleden moeder rakende. De welke beijde sulx bekent gemaakt en hare
verantwoordingh gehoort zijnde, is die zake ten merendele zo bevonden alleen dat Pleun Arisz
huijsvrouw dat van Geertje Foppen ontkende. Sulx in den kerkeraat overwogen zijnde is
goetgevonden dat de zake zo staande die perzonen haar vant avontmaal zouden onthouden alleen



52

dat Geertje Foppen van herten vergevende zoude konnen komen daar toe dezelve niet gedisponeert
en was.

Is ook bekent gemaakt dat de Broeders de besoecking gedaan hebbende ten huijse van Arjaantje
Jacobs huijsvrouw van Cornelis Cornelisz, die van geen swaricheijt of oneenicheijt met haaren
naasten repten, daar zij ten huijse van Cornelis Jacobsz Stout en Lijsbeth Cornelis van de zelve
verstonden dat zij ontstelt waren om dat de voorsz. Cornelis Cornelisz de huijsvrouw van Stout
zoude met woorden en werken beledicht hebben en dat Arjaantje Jacobs de zelve ook gescholden
hadde daar van in de bezoeckingh van andere leden ook getuijgenis der waarheijt gegeven was waar
uijt de kerkenraat zulx afwegende genoech overtuijgt was de voorn. Arjaantje Jacobs aan te seggen
dat zij haar mits de sonde openbaar was haar vant avontmaal zoude hebben te absenteren en dat de
kerkenraat qualijk nam dat zij zulx met haar naasten hebbende uijtstaande, sulx aan den predikant
en ouderlingh in de besoekingh (die ook daar toe gedaan wert) niet hadde bekent gemaakt, waar toe
Mr. Boudewijn gelast is zulx haar aan te dienen.

Ook is rapport gedaan dat Willem Derksz wegens vechterij en quetsen van zijn naasten van het
avontmaal gelast was sich te onthouden om den groten gegeven ergernis.

Ook wasser eenige oneenicheijt tusschen vier leden van veel minder gewicht die versocht wierden
bijgeleijdt te sullen worden, gelijk ook geschiet is.

Maijken Cornelis lidtmaat is op belijdenis van haar hertelijk berouw wederom ten avontmale
toegelaten.

13 Octob. 1669
/26/  Is des Heeren avontmaal bij ons wederom met goede ordre na de instellingh des Heeren Jezu
gehouden. De voorige gemelte personen wegens hare differenten haar van absenterende ook onzen
Broeder Bastiaan Ariensz mede wegens een different dat hij met een ander lidtmaat hadde
openstaande, twelk nader zoude onderzocht worden.

18 Decemb. 1669
Is bij den kerkenraadt wederom ordre gestelt op de huijsbezoeckingh en zijn de ledematen alzoo
bevonden datter geen nieuwe questien zijn bevonden en dat de perzonen boven gemelt zoodanich
met den anderen waren verdragen en hertelijk versoent dat zij te zamen met ernstige vermaningen
om haar naar dezen voorzichtiger te dragen en wel te bereijden wederom ter gemeijnschap zijn
toegelaten en is daar op het Heijlige avontmaal des Heeren bij ons met ordre en stichtinge bedient
op den 25 Decemb. 1669.

Alleen Willem Derksz in de bezoeckingh niet thuijs gevonden zijnde, en zich ook niet vertonende, is
alzoo gehouden in suspensie tot naarder gelegenheijt.

/27/ 29 Jan. 1670 
De sake van Hendrik Cornelisz
Is voor de kerkenraat verschenen onzen officier Jan van Aspereen voordragende dat Hendrik
Cornelisz timmerman iets te pretenderen hadde op de diaconije, seekere penningen eertijts door Ds.
Brantwijk de diaconije toegevoegt en onttrocken de weduwe en erven van wijlen Ds. Corput, en is
daar op goetgevonden dat men over 8 dagen ten dien fine vergaderingh zoude aanstellen en
verzoecken eenge oude Broederen voor dezen in kerkendienst geweest als Pleun Jansz Stam,
Sterrenburg, Cornelis Jan Cleijsz en Leendert Leendertsz om ons te dienen van bericht, en is alzoo
deze zake uijtgestelt. 

5 dito 1670
De kerkenraat vergadert met de bovengesz. personen, is van de diaconie geeijscht de somme van
500 guldens welke Ds. Brantwijk zoude gekort hebben de erven van Ds. vande Corput spruijtende
uijt seeckere recipisse van 500 gl. welke de ontfanger Hogeveen bekent schuldich te zijn aan de
diaconie, doch den selven is doorgegaan eer de voorsz. 500 gl den selven zijn gegeven zoo dat Ds.
Brantwijck ten onrechte de zelve de erfgenamen van Ds. van de Corput zoude onthouden hebben
sustinerende dat hij Ds. Corput die zoude gehadt hebben, en hij Hendrik Cornelisz van hem en dat
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de zelve 500 gl. hem alsnoch behoorde gerestitueert te worden gelijck hij darom voor dezen dikwils
hadde aangehouden, de kerkenraat hierop gedelibereert hebbende vonden haar onbewust dat die
500 gl oijt tot de Diaconie was gekomen, en sochten, eer men hier van meerder wercks maakte dat
zulx mocht bewezen worden, om dan voorder te zien wat in deze sake mochte te doen zijn.
Waar op de zake weder is uijtgestelt.

9 April 1670
/28/ Alzoo de tijt der bedieningh des avontmaals weder op handen was is de besoeckingh gedaan
door onzen Broeder Zeger Jansz ouderlingh en Arie Huijberden diaken, wegen de swakheijt van den
predikant en den anderen ouderlingh Arie Jansz Visser, en daar op des Heeren Avontmaal bedient
op den 12 April en is Willem Dirksen op zijn versoek en zonde belijdenis, van zijn hertgrondige
droefheijt, over zijn ergerlijke misdaat, wederom ter H. tafel toegelaten.

Daar wiert ook den kerkenraat aangegeven door Claas Pietersz van leckerlant dat hij iet hadde tegen
zijn buijrvrouw Dirkxje doch wiert in der minne bijgeleijdt.

Alleen is Zeger Jansz versocht Susanna Gerrits aan te zeggen haar voor deze reijze vant H.
avontmaal te onthouden, wegens de gegeven ergernis van met haar man doorgegaan te zijn, voor
het trouwen, dat grote opspraak hadde veroorsaakt.

13 Julij 1670
Is wederom ordre gestelt om des H. J.C. Avontmaal te bedienen en de besoeckingh te doen naar
gewoonte.
Is rapport gedaan van de besoeckingh na de voorbereijdinghs predicatie, en is de Gemeijnte in
redelijken welstant bevonden zoo dat Susanna Gerrits op verklaringh van berouw, van hare
gegevene ergernis wederom tot het H. avondmaal is toegelaten.
Alleen was de kerkenraat ter ooren gekomen eenige klachten tegen Arjaantje Jacobs huijsvrouw van
Cornelis Cornelisz, dat zij iets hadde uijtstaande met Claas Pietersz van leckerlant, waar op aan haar
besendingh is geordineert door Arie Jansz Visser en Jacob Pleunen Thoen diacon, en is de zake alzo
bevonden, dat haar uijt de naam van de kerkenraat belast is, haar van het avondmaal des Heeren te
onthouden.

20 Julij 1670
/29/ Is des Heeren avontmaal bij ons gehouden volgens des Heeren Jezu bevel met behoorlijke
ordre en stigtingh.

11 Octob. 1670
Kerckenraat gehouden om volgens ordre de kerckelijke personen te veranderen, en zijn naar rijpe
deliberatie, met eenparich goetvinden tot ouderlingh en diacon een dubbelt getal genomineert om
van de Broederen dezer gemeijnte daar uijt te verkiezen
Tot ouderlingh
    Cornelis Jan Cleijsz, en
    Arie Jansz Muijs
Tot Diac:
    Huijgh Willemsz, en
    Arie Crijnen

12 dito 1670
Belijdenis predicatie
Hebben de zelve personen hare eerste voorstellinge gehadt.
Ook mede ordre gestelt op de huijsbezoekingh om des Heeren avontmaal over acht dagen te
bedienen.
Is mede vast gestelt dat tot meerder onderwijzingh en nutticheijt der Gemeijnte voortaan op den
dagh des Heeren acht dagen voor de bedieninge van het heijlige avontmaal zal geschieden een
belijdenis predicatie, ten deele voor ende ten deele naar de middagh.

18 dito 1670
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Naar de proefpredicatie is aan de E. kerckenraat raport gedaan van de besoekingh der Gemeijnte en
is onder anderen bekent gemaakt dat Arjaantje Jacobs berouw verklaarde van hare gegeven
ergernis, en dat na voorgaande ernstige vermaninge haar weder tot het H. Avontmaal te komen
toegelaten was, twelk van de Broederen voor goet gekeurt is.
     
/30/ Is ook bekent gemaakt, dat Cornelia Ariens, huijsvrouw van Arie Woutersz swaricheijt maakte
om ten avontmaal te gaan, gelijck na vorige deliberatie goetgevonden is dat zij en haar man zich
voor deze reijze zouden absenteren, twelk door onsen Broeder Jacob Pleunen haar is bekent
gemaakt.

19 Octob. 1670
Is het avontmaal na onses H. Jezu instellingh wederom bedient.
Ten zelven dage hebben de voorsz. verkorene personen om de Gemeijnte voor te dragen en daar
uijt een ouderlingh en een diaken te verkiezen, gehadt hare tweede voorstellingh.
En naar de naarmiddachs predicatie zijn de leden der Gemeijnte bij ons gebleven, ende is naar
aanroepinge van des Heeren Naam bij pluraliteijt van stemmen verkoren
    Cornelis Jan Cleijsse             Tot ouderlingh
     en
    Arie Crijnen                      Tot diaken
Welke present zijnde is gevraagt of zij in de vreeze des Heeren de respective diensten aannamen,
twelk zij consenterende, is haar daar op den zegen des Heeren toegewenscht, en is de vergaderingh,
met danksegginge tot Ghodt in vrede gescheijden.

Daar naar is de kerkenraat door den predicant voorgedragen, het hem op gisteren avont was
voorgekomen, dat Lijsbeth Aarts bij hem hadde wezen klagen over zeekere kijvage haar ten
onrechte zo zij zeijde aangedaan door haar buijrvrouw en mede suster der Gemeijnte Arjaantje
Jacobs, en hoe zij daar in zich zoude dragen, en of zij darom zich zoude moeten absenteren vant H.
avontmaal, en dat hij haar hadde gesecht (om dat de zake niet konde /31/ ondersocht worden) dat zij
mochte toegaan, indien zij haar Christelijk gedragen en geen kijven met kijven vergolden hadde, etc.
En dat men gezien hadde dat niet alleen zij maar ook Arjaantje ten avontmaal hadde geweest, en is
gevraagt wat daar in te doen. En is goet gevonden dat de predicant de zaak nader zoude
onderzoecken.

Is ook geobserveert dat Leentje Jans op de Hogen Dijk niet was ter H. tafel geweest, waar op mede
zoude ondersocht worden, en bevonden door sieckte belet.

26 Octob. 1670
Bevestigingh van Cornelis Jan Cleijs en Arie Krijnen
Hebben Cornelis Jan Cleijsz en Arie Krijnen hare derde voorstelling gehadt, ende zijn de voorsz
Broederen elk in haar ampt als Ouderlingh en Diaken bevesticht en alzoo in haren dienst getreden,
naar gewone stijl en ordre onzer Gemeijnte , ende zijn Zeger Janssen Ouderlingh en Arie Huijberden
Diaken van hare bedieninge ontslagen en bedankt, en de aankomende Broederen is door den
kerckenraat den genade des H. Gheest toegewenscht om in hare respective bedieningen getrouw te
zijn. Amen.

Novemb. 1670
Kerkenraat gehouden over de rekeningh van Arie Huijberden, ende alzoo wegens den ontfangh
eenich verschil was in afrekeningh met de erfgenamen van Ds. Brantwijk, is de zake uijtgestelt.

17 Decemb. 1670
Alzoo de tijt der bedieningh des H. Avontmaals was aanstaande, is de belijdenis predicatie gedaan
op den 21 December, en order gestelt op de huijsbesoeckingh.

21 dito 1670
Huijsbesoekingh en questie daar in voorgevallen
Kerkenraat gehouden en rapport gedaan van de huijsbesoeckingh, en voorgestelt, dat de predicant al
voor dezen volgens de ordre des kerkenraats de twistzake van Arjaantje Jacobs nader hadde /32/
ondersocht, en vernomen dat de zelve van gelijken Lijsbeth Aarts beschuldichde, gelijk nu in de



55

bezoecking naarder was gebleken, daar bij noch was gekomen dat Dirxje Ariens ook eenige
swaricheijt tegens Arjaantje moveerde, en is voorts gedelibereert wat best in die zake gedaan ware,
dewijl elk in zijn oogen rechtvaardich scheen, en is eenparichlijk goetgevonden de zelve perzonen
tegen den anderen dach voor de kerkenraat te ontbieden, twelk de zelve door Mr. Boudewijn is
aangezecht.

22 Decemb. 1670
Kerkenraat gehouden, ende zijn de voorsz. personen elk int bijsonder gehoort, ende daar na te
zamen en is die zake zodanich bevonden, dat Arjaantje met Lijsbeth versoent zijnde, de zelve
Lijsbeth naar ernstige vermaninge tot des H. Avontmaal is toegelaten.
Maar de zake tusschen Arjaantje Jacob en Dirxjen Ariens van verder verwijderingh zijnde en van
meerder opspraak, en dat ook de kerkenraat verscheijden malen van hare twisten de onbedwongen
tongen hadde gehoort, hebben de zelve personen verklaart dat zij haar voor deze reijze van het H.
Avontmaal zouden hebben te onthouden, en voorts de zelve met bestraffingen en vermaningen als
vereijscht worden, laten vertrecken, en indien zij met malkanderen of ijmant anders haar wederom in
twistinge en verwijtingen verliepen, dat dan ook de kerkenraat haar gedwongen voelden deze
censure langer uijt te strecken, tot weeringh der ergernissen uijt de Gemeijnte des Heeren, waar toe
de Heere zijn genade geve.

Is darenboven door een der Broederen  des kerckenraats ons bekent gemaakt, verstaan te hebben,
dat Cornelis Jacobsz Stout zich in openbare dronkenschap zoude verlopen hebben etc., waar op die
zake na behoren onderzocht zijnde, zulx warachtich bevonden is, en is den predicant en Cornelis Jan
Cleijsz van de vergaderingh belast den zelven aan te spreken, en hem aan te zegge zich om de
gegevene ergernis voor deze reijze van des H. Avontmaal te onthouden, twelk ook is geschiet, en
van den zelven is aangenomen, als bij hem selven daar van overtuijgt zijnde, twelk de vergaderingh
wel geviel, en grote sege dede hebben van zijn bekeeringh, dat de Heere geve. 
/33/ Is darenboven de kerckenraadt noch voorgekomen dat den Broeder Jan Jansz in geselschap
was geweest met de voorsz. Cornelis Stout en zich mede in dronkenschap zoude hebben verlopen,
twelck ook eenichzins na ondersoeckingh bevonden is, hoewel den zelven zulx gevraagt zijnde als
men de bezoeckingh dede fel hadde ontkent, ende is goet gevonden den zelven voor den
kerckenraadt te ontbieden door den Broeder Jacob Pleunen tegen aanstaande woensdagh avont en
dat men ondertusschen de zake noch naarder zoude ondersoecken, waar mede deze vergaderingh is
gescheijden.

24 Decemb. 1670
Naar de voorbereidinghs predicatie kerkenraat gehouden en den Br. Jan Jansen voorgehouden soo
dat in de bezoeckingh hem gevraagt zijnde, of hij des avonts te voren niet dronken hadde geweest of
thuijsgekomen was, dat en hij en zijn vrouw beijde gezecht hadden van Neen. daar de zake nu
bekent was van Ja, etc., waar op hij voor deze vergaderingh sulx weder ontkende zo gezecht te
hebben, maar aldus dat hij wel een heugje hadde gehadt, maar niet dronken geweest was, twelk een
openbaren bemantelingh en onwaarheijt zijnde, is voorts na bestraffingh en vermaningh gevraagt, of
hij zich wel bereijt voelde tot des Heeren avontmaal, en dat de vergaderingh oordeelde het beter was
om de gegevene opspraak hem voor deze reijze te onthouden, zoo heeft hij daar inne
geacquiesceert, ende alzoo hij niet zeer gevoelich was over zijne sonde, is hij daar over ernstig
aangesprooken en vermaant tot boetvaardicheijt, waar mede deze vergaderingh wederom is
gescheijden.

25 Decemb. 1670
Avontmaal
/34/ Is het avontmaal des Heeren bij ons wederom bedient met goede ordre en stichtinge.
Naar de bedieninge desselfs is door de Broederen van den kerckenraat gesproocken, of er ook
ijmant hadde opgemerkt dat er eenige vande ledematen zich geabsenteert hadde meer als de
voorige afgehoudene, en die door siekte of ouderdom niet en konden komen, en is sulx in naarder
bedenkingh genomen.
Wiert ook opgemerkt dat eenige ledematen waren uijtgegaan voor de dankseggingh en den zeegen
en is besloten naar dezen wat nauwer daar op te letten.

28 Decemb. 1670
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Aartje Cornelis geabsenteert
Is door onsen Broeder Arie Jansz Visser den kerckenraat bekent gemaakt dat Aartje Cornelis sich
hadde geabsenteert van des Heeren Avontmaal, nopende de ongerusticheijt (zo zij zeijde) van haar
man, die zij in de kerk wilde hebben waar door zij in woorden met hem was geraakt, zonder haar
schult. Twelk naarder bij gelegentheijt zoude worden ondersocht.

21 Jan. 1671
Reekeningh
/35/  Is opgenomen de rekeningh van Arie Huijberden, als ook van den predikant selfs van het gene
zij voor den armen hadden zoo ontfangen als uijtgegeven, gelijk naarder kan gezien worden int boek
van de ontfangh, ende alzoo daar een merkelijke somme van penningen in de armen kist ledich licht,
gelijk net is aangeteeckent int voorn. boek is geresolveert om de zelve penningen met den eersten
uijt te setten ten profijte van den armen.

1 April 1671
Alzoo het wederom tijt wiert van de ordinare bedieninge des H. Avontmaals zoo is wederom ordre
gestelt tot het bezoecken der ledematen en de zelve gedaan zijnde is van het zelve in de
kerckenraat op den 4 April rapport gedaan.
En zijn in de kerckenraat verschenen Arjaantje Jacobs en Dirxe Ariens verklarende met elkanderen
verzoent te zijn, en berouw te hebben van hare misslagen, versoeckende wederom ten H. Avontmale
toegelaten te worden, twelk naar vorige vermaningen de zelve is toegestaan, hebbende de
kerkenraat, voor hare gedane vermaninge en censure bedankt.
Aartje Cornelis mede van haren vorige onrust met haar man berouw hebbende, en nu een geruijme
tijt vredich geleeft hebbende en voor het toekomende ook belovende, is ook tot het H. Avontmaal op
haar versoeck toegelaten.
Cornelis Jacobsz Stout, is nog gehouden onder suspensie, wegens nieuwe onrust met zeeker
jonghman, en om dat hij voor de kerkenraat niet en quam verschijnen, die darom zijn zake, niet /36/
konde afdoen. Jan Jansen wiert in de besoeckingh niet thuijs gevonden, noch is in de
proefpredicatie, noch aan des Heeren Avontmaal verschenen.
Is ook den kerckenraat bekent gemaakt dat Leentje Aarts voor dezen lidtmaat dezer Gemeente, en
nu eenige jaren afgehouden, wegens schandige bijslapingh met haar overleden mans broeder waar
bij zij noch woont was aangesprooken en ernstich vermaant haar van die te scheijden en zich met de
kerke weder te versoenen, om gelijk zij zeijde haar bekeert te hebben van haar onreijnheijt voor
Ghodt, haar bekeeringh ook te doen blijcken voor de menschen met zich van die perzoon af te
scheijden, waar toe zij niet konde verstaan, en is nochtans haar ernstich bevolen na Ghods woort, en
van ons vermaant haar nader te beraden.

5 April 1671
Ist H. Avontmaal des Heeren bij ons wederom gehouden met behoorlijke order en stichtingh.

        Memorie van de Beroepinge
        van de E. Kerckenraat tot
        Tholen op den persoon 
        van Daniel Beukelaar,
        predikant alhier.

/37/  Alzoo door het vertrek van de Eerw. Ds. Johannes Dibbetius na de Gemeijnte van den Briel,
zijn plaatse tot Tholen was vacerende, zoo heeft de zelve kercke van Tholen of het gequalificeerde
Collegie aldaar in plaatse van Ds. Joh. Dibbetius met eenparige stemmen beroepen den predicant
van Alblasserdam Daniel Beukelaar.
Waar op de Gecommitteerden uijt het zelve Collegie alhier verschenen zijn, met versoek van de
kerkenraat alhier te vergaderen, om de dimissie van de voorn. Daniel Beukelaar van deze Gemeijnte
te impetreren.

19 Maij 1671
De kerckenraat alhier vergadert zijnde, is de zelve voorgehouden de gedane beroepinge met het
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schriftelijk instrument desselfs, als mede acte van credentie tot dit werk, en het versoeck van
dimissie aangedrongen door verscheijdene redenen, zoo krachtich werkende op de gemoederen van
de tegenwoordige leden des kerckenraats dat zij haar selven overtuijght vonden, de versochte
dimissie toe te staan, voor zoo veel in haar was, edoch dat zij niet finalijk daar in kosten voor
tegenwoordich resolveren, alzoo haar de resolutie van haren predikant noch onlangs was bekent
gemaakt, waar over zij geschreven hadden aan de E.E. Vrouw van Alblasserdam om haar wel
Edelheijts advis te hebben over deze zake, die zij op morgen waren verwachtende welk advis des
anderen /38/ daags  (zijnde den 20 Maij)  van den kerkenraat bekomen en verkregen zijnde, zoo
hebben zij het versoek van de E.E. Gedeputeerden uijt het gequalificeert Collegie van Tholen,
toegestaan, en tot dien eijnde verleent de navolgende acte van dimissie van woorde tot woorde aldus
luijdende.

Sijn op haar versoek in de vergaderingh des kerckenraads van Alblasserdam ingestaan, de Ed.
Heeren Gedeputeerden van het gequalificeerde Collegie tot Tholen met behoorlijke credentie, om
volgens de beroepinge gedaan van het zelve Ed. Collegie, op de persoon van D. Daniel Beukelaar
tot noch toe predicant alhier (welke haar E.E. ook schriftelijk overleverden) de behoorlijke dimissie
desselfs uijt te werken, ten eijnde hij van deze kerke mochte worde ontslagen en de kerke van
Tholen toegevoecht. De E. vergaderingh, het voorsz. beroep hebbende gezien en de toestemminge
van D. Beukelaar, mitsgaders de redenen van het aannemen des beroeps hebbende verstaan, hadde
wel gewenscht van herten, haar sodanich niet voorgekomen en waar, en zij den /39/ getrouwe
diensten van haren tot noch toe gewesene predikant, langer hadden mogen genieten. Evenwel haar
de wille Ghods, en de wetticheijt van de gegeven reden, die zijn E. tot aannemingh des beroeps
voorsz. bewogen hadden, onderwerpende, staan voor zoo veel in haar is, de versochte dimissie toe,
en dat die ook voorder bij de E. Classe van Dordrecht moge worden geprocureert gelijk zij dan, zijn
E. dimitteren bij dezen. Ondertusschen betuijgende voor allen en een ijgelijk die zich daar aan
souden laten gelegen zijn, dat den wandel van de voorsz. D. Daniel Beukelaar onder ons zoodanich
is geweest, als een vroom en eerlijk predikant betaamt, zoo dat wij de zelven (indien het Ghodt
belieft hadde) van herten langer onder ons hadden begeert, evenwel de eere Ghods en het welvaren
van een groter Gemeijnte stellende voor hare genegenheijt, blijfter niet over als dat zij D. Beukelaar
voor al zijn trouwe diensten, hertgrondelijk bedanken, hem vorder des Heeren rijken zegen in zijne
vanniuws aangenomene bedieninge hertelijk toewenschende.
Actum Alblasserdam in onse kerkelijken vergaderinge den 20 Maij Anno 1671.
Ende was ondertekent  
    Aerijen Jansen Vijsser ouderlijng
    Cornelis Jan Cleijsz ouderlingh
    Jacob Pleunen Thoen diaken
            Arie Crijnen was absent.

/40/ De Heeren gedeputeerden van het gequalificeerde Collegie van Tholen voorsz., de voornoemde
dimissie ontfangen hebbende voorts op den 22 maij de dimissie van D. Beukelaar van de Classe
versocht en met eenparige stemmen in behoorlijke forme verkregen, waar mede deze kerke en
Gemeijnte is comen te vaceren. De Heere des Oogstes wil een getrouwen herder en man na zijn
herte in dezen oogst uijtstoten. Amen. Amen.

12 Junij 1671
Is Hendrik Cornelisz Timmerman binnen gestaan ter oorsake van zijn pretens op deze Diaconije
vooren gemelt. Doen is hem vriendelijk aangesecht dat hij zijn zaake naarder en klaarder most
bewijzen, of dat wij anders in zijn zaken niet en kosten treden.
En is voorts goetgevonden alles te overlezen, en overlezen zijnde is alles geapprobeert ende
onderteekent en hebben de Broederen elkanderen bedankt voor hertelijke en broederlijke bijwoningh,
wenschende elkander den zegen des Heeren, en hebben tot dien eijnde dezen ondertekent. 12 Junij
Anno 1671.
    Arijen Jansen Vijsser     [allen tekenden in  
    Cornelis Jan Cleijszn      eigen handschrift]
    Jacob Pleunen Thoen
    Arijen Crijnnen
    D. Beukelaar
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[Het volgende is geschreven door Ds. Johannes van Dooreslaer, predikant te Alblasserdam van
1671-1679
Deze predikant begon zijn aantekeningen op een pagina die hij aangaf met "folio 1". Wij zullen zijn
eigen nummering als volgt combineren met de normale telling: /41(1)/.]

4 October 1671
/41(1)/  Op den 4 October is in de plaets van Do. Daniel Beukelaer, vertrocken sijnde nae ter Tholen,
in den dienst van dese gemeijnte tot Alblasserdam bevestight Do. Johannes van Dooreslaer voor
dese predikant tot Opperdoes, door het selve instrument van beroepinge en Approbatie als voren.

Den 20 Dec. 1671
Wouter Jacobs en Gillis de Bode. Leentje Jans
Volgens besluijt van de kerkenraet tegen het aenstaende avontmael des Heeren huijsbesoekinge
gedaen sijnde, is tot rapport ingebracht dat alles onder de gemeijnte in goede rust en vrede
bevonden is; uijtgesondert dat Wouter Jacobs en Gillis Cornelisse Bode in twistredenen met
malkanderen gekomen sijnde, en niet konnende bevredight werden voor die tijt selfs van meeninge
waeren van de taefel J.C. haer te onthouden, en dat Leentje Jans om ergerlijke en beledene
dronkenschap door de predikant vermaent is, voor dat mael aen het nachtmael des Heeren niet te
koomen tot nader berouw van sonden en beterschap des levens.

Den 27 Dec. 1671
Is alhier des Heeren Heijlich en hooghweirdig Avontmael gehouden met behoorlijke ordre, en goede
stichtinge.

Den 17 Martij 1672
Willemtje Cornelis
Is Willemtje Cornelis Wed. (nae dat sij 't eerst hartneckiglijk geloochent hadde) op neerstich
ondersoek en eijge belijdenis bevonden haer in dieverij vergreepen, waer op haer uijt last van de
kerkenraet door den predikant, des Heeren avontmael ontseijt is, tijnde de toorn Gods over de
gantsche gemeijnte niet en kome, en sij is ernstig vermaent tot waere boete en bekeering van haer
bedrevene misdaet, en halsterrige leugentael.

Den 17 April 1672
/42(2)/  Op den eersten Paeschdag is met goede ordre en stichtinge der gemeijnte gehouden het H.
Nachtmael onses lieve Saelichmaekers en sijn Wouter Jacobsen en Gillis de Bode, nae voorgaende
bevrediging, daer toe mede toegetreden.

Den 28 Maij 1672
Kerkenraet gehouden om volgens ordre de kerkelijke persoonen te veranderen, en is nae ouder
gewoonte (als wij God om sijn Geest gebeden, en alles wel overleijt hadden) een dubbelt getal van
ouderling en diacon gemaekt en sijn daer in dese volgende genomineert
       Tot ouderling
    Cornelis Cornelissen Spruijt
    Leendert Leendertsen Metselaer
       Tot diacon
    Huijgh Willemsen
    Pieter Paulussen
en is hierop de vergadering met dancksegging tot God gescheijden.

Den 29 Maij 1672
Sijn de voornoemde persoonen de gemeijnte voor de eerste mael voorgedraegen, en den 5 Junij
voor de tweede mael, waarop des namiddags gevolgt d'electie van de gemeijnte, verkooren is
       Tot ouderling
    Cornelis Cornelissen Spruijt
       Tot diacon
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    Huijgh Willemsen
Welke persoonen ijder sijn bedieninge in de vreese des Heeren hebben aengenoomen.

Den 12 Junij 1672
/43(3)/Sijn de verkooren Broederen wederom de gemeijnte voorgehouden.

Den 19 Junij 1672
En also niemant ijets tegen haer tot verhinderinge ingebracht heeft, sijn sij in haere respective
diensten bevestight, d'afgaende broederen voor haer getrouwigheijt en sorge voor Gods kerke
bedanckt, en den nieuwe des Heeren milden zeegen ijder in haere beroepinge toegewenscht.

Den 7 Julii 1672
Art. 1
Nae dat afgekondight was dat over 14 daegen daer aen gehouden sou werden des Heeren
Hooghweirdig Avontmael, is ordre gestelt op de huijsbesoekinge.

Art. 2
Welke verricht sijnde, is aen de kerkenraet rapport gedaen hoe alles in de gemeijnte in goede rust en
vrede gevonden of gebracht is.

Art. 3
Ariaantje Cornelis
Doch is nae de huijsbesoekinge, door Neeltje Muijs, Schoutinne, klaghe aen de predikant gedaen
over Ariaentje Cornelis, welke geseijt sou hebben dat de schoutinne was een diefachtige hoer, en dat
sij haer man verleijt sou hebben tot dieverij of vuijlicheijt &c. Het welk Ariaentje voorgehouden sijnde
so heeft sij 't noch ten volle bekent, noch ten volle ontkent. Waer op goet gevonden is tot te beter
versoeninge beijde voor de kerkenraet te ontbieden, het welk geschiet sijnde door Mr. Boudewijn
heeft de schoutinne belooft te sullen compareren, maer Ariaentje eerst toesegginge gedaen
hebbende is naderhant bij Mr. Boudewijn gekoomen, seggende dat sij niet begeerde voor de
kerkenraet te komen, het welk aengedient sijnde van de kerkenraet seer hoogh /44(4)/ opgenoomen
is, sijnde in waerheijt een grouwelijke ongehoorsaemheijt en rebelli tegens belofte en verplichting van
schuldige onderwerping van de kerkelijke discipline, doch is hier in echter van de kerkenraet met de
geest der sachtmoedigheijt geprocedeert en goetgevonden andermael haer door Mr. Boudewijn te
laeten ontbieden met waerschouwing dat bijaldien se niet compareerde toe te sien had wat van haer
worden sou. Waer op sij wederom eerst aennam te verschijnen, doch daer nae henen gong nae
Cornelis Jansen Cleijs regerende ouderling, hem aendienende dat sij niet en wilde voor de kkenraet
komen, voorgevende dat sij gods-huijs niet begeerde tot een kijfhuijs te maeken. Met diergelijk een
voornemen, en reden quam sij oock bij den predikant, welke haer voor oogen gelegt hebbende, haer
verkeert voorwenden, en grousaeme ongehoorsaemheijt, en genoeghsaeme bespottinge van de
kerkenraet, met scherpe en ernstige vermaninge datse haer van die sonde sou bekeeren, op dat de
kerkenraet niet genootsaekt en wierde om haer als een exempel van anderen te straffen, so heeftse
aengenoomen te compareren; gelijk sij oock nevens de schoutinne gecompareert is; Alwaer eer wij
toeleijden tot de versoeninge Ariaentje voorgestelt is, ofse hertelijk leetwesen had van haer
ongehoorsaemheijt en rebelli tegen de kerkenraet en heeft betoont van jae, gelijk 't oock haer
vergeven en vermaent is in 't toekomende haer voorsichtiger en gehoorsaemer te draegen ontrent
haere voorgangeren als dewelke voor haer siele waeken, en rekenschap sullen geven, op dat sij dat
doen mogen met vreughde en niet al suchtende, daer op is men getreden om haer met haer partij te
bevredigen en nadien de kerkenraet hoorde beschuldiginge en ontkentenis sonder wedersijtse
getuijge, so heeftse haer beijde voorgehouden onder generaele termen ofse niet gesint waeren d'een
d'ander vergiffenis te bidden, en te vergeven, daer se malkander mochten beledight hebben, waer op
beijde ja geantwoort hebbenden, so is /45(5)/ door het geven van de rechterhant de liefde en vrede
gemaekt met  belofte nae gedaene vermaeninge dat sij haer voortaen souden onthouden van
achterklap, en liefdeloosheijt.

Art. 4
Mr. Boudewijn
Is oock door Arien Pleunen den predikant aengedient, hoe qualijck Mr. Boudewijn sich gecomporteert
had op de peerdemarckt van Alblasserdam dat hij droncken sijnde op de vollen dam hem op sijn
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borst gestooten, en hem en alle de gerechten voor schelmen uijtgescholden had. Het welk in de
kerkenraet Mr. Boudewijn voorgedraegen sijnde of dese dingen also waeren van hem geantwoort is
dat hij alles bekende behalven dat hij niet alle de gerechten, maar alleen Arien Pleunen en sijn soon
voor schelmen uijtgemaekt hadde, dog nadien Arien Pleunen hier toe geen getuijgen bijbracht, so
heeft de kerkenraet Mr. Boudewijn ernstelijk bestraft over sijn dronkenschap, en lastering en is hem
die van Arie Pleunen vergeven, en is also de verschille ter nedergeleijt, nae dat Mr. Boudewijn
behoorlijke schultbekentenis en leetwesen betoonde.

Den 7 Aug. 1672
is gehouden met goede stichtinge en vrede het hooghweerdig Avontmael onses Heeren J.C. en is
alleenlijk geobserveert dat Abraham Pijl en Ariaentje Cornelis van selfs haer van de taefel
afgehouden hebben, om wat reden staet verder te ondersoeken, waer naer door besluijt van de
kerkenraet van de predikant ondersoek gedaen sijnde heeft bevonden datse sonder wettige reden
sulx gedaen hebben gelijk oock de naeste reijs; en sijn daer op vermaent die hoohghweirdige saek
so licht niet te achten, maer weirdighlijk den [Eu] te leven, en de stemme Chi tot haer eijgen troost te
gehoorsaemen, gelijck sij beijde dat aengenoomen hebben voortaen te sullen doen.

Den 16 Oct. 1672
Leentje Jans
/46(6)/ is met goede ordre en stichting deser gemeijnte alhier gehouden des Heeren hooghweirdig
avontmael, en is Leentje Jans nae gedaen belijdenis van haer dronckenschap wederom tot de taefel
des Heeren toegelaeten.

Den 23 Decemb. 1672
Jan Hendricksen Tromp
is kerkenraet gehouden, en sijn aldaer gecompareert Cornelis Cornelissen en sijn buurman Jan
Hendricksen tromp litmaet deser kerke, klaegende Cornelis Cornelissen van groot gewelt hem
aengedaen, van Jan Hendricksen, en dat hij hem in het waeter geworpen, en veel scheltwoorden
gegeven en swaerlijk gedreijght had. Het welk Jan Hendricksen niet tenemael ontkende maer seijde
van sijn buurman eerst qualijk bejegent en geslagen was, en bleef bij dat voornemen, indien 't
wederom so voorquam, dat hij eveneens sou toetasten. Het welk bij de kerkenraet overwogen sijnde,
als een ergerlijke daet en een bitter en onversoenlijk woort geoordeelt is, en heeft daer op nae datse
te vergeefs vermaninghe tot versoeninge voorgestelt heeft, Jan Hendrickse tromp vermaent sich
schickelijker, en stichtelijker te draegen, en voor de naeste reijs om gegevene ergernis aen de
gemeijnte van de taeffel des Heeren sich te onthouden.

Den 25 Decemb. 1672
Is in goede rust en Christelijke vrede alhier het H. Avontmael onses gesegenden Saelich-maekers
gecelebreert.

Den 30 Martij 1673
Art. 1 
Jan Hendriksen Tromp
/47(7)/Kerkenraet gehouden sijnde is rapport gedaen van de huijsbesoekinge, als dat alles in rust en
vrede bevonden is, uijtgesondert alleen dat Jan  Hendricksen Tromp voorbijgegaen sijnde den
predikant en diacon naegevolght is, vraegende waerom hij niet mede genodight wiert, tot den taefel
des Heeren; den welke geantwoort is, dat hij sich eerst beter most schicken, en volgens belofte te
vooren gedaen tot het gehoor van Gods woort komen, het welk hij schandelijk van het een tot het
ander Avontmael toe versuijmt had, is vermaent sich stichtelijker te draegen, het welk hij
aengenoomen heeft, waer op dat vorder eer hij tot de communie toegelaeten wort, te letten staet.

Art. 2
Verandering van de kerkenraets persoonen
Is vastgestelt dat voortaen de verandering van de kerkenraet begonnen sal werden in de week voor
paesch, en dat men op d' eerste paeschdag een dobbel getal voor d' eerste mael den gemeijnte
voordraegen sal, en voor de twede mael op de tweede paeschdag, en nae de predikatie van de
gemeijnte door meerderheijt van stemmen verkiesinge gedaen sal worden, en dat de verkoore
broederen noch eens afgekondight sijnde sondagh daer aen in haer respective ampt so ouderling als
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diacon bevestight sullen worden.

Art. 3
Volgens het voorgaende art. is op op den selve dito in plaetse van onse overledene broederen
ouderlingen Cornelis Jan Cleijssen sal[iger] en Cornelis Cornelissen sal. (die d' een nae den andere
begraeven sijn) en in plaets van Arien Krijnen de Cleijne door den predikant en de twee diaconen
sijnde voor die tijt de geheele /48(8)/ regeerende kkenraet, een dobbel getal van ouderlingen en
diaconen gemaekt en sijn den eerste paesdag d' eerste mael en de tweede paeschdag de twede
mael de gemeijnte voorgestelt te weten in plaets van Cornelis Cornelissen Decker sal. om een jaer te
dienen
    Pleun Janssen Stam
    Leendert Leendertsen metselaer
in plaets van Cornelis Jan Cleijssen sal. om twee jaer te dienen
    Arie Huijberden
    Claes Cornelissen
in plaets van de afgaende broeder diacon
    Pieter van Asperen
    Pieter Huijbertsen
en sijn op de tweede paeschdag nae de predikatie hier uijt door de gemeijnte gekoozen tot
ouderlingen
    Pleun Janssen Stam
    Arien Huijberden
Tot diacon
    Pieter van Asperen
Welke voornoemde broederen (nae datse op woensdag daer aen sijnde d' ordonnaire maendelijke
bededag de gemeijnte als beroepen voorgedraegen sijn) ijder in haer respective diensten op den 9
April bevestight sijn.

Op den 2 Apr. Anno 1673
/49(9)/Is des Heeren hooghweirdig avontmael in goede ruste en onderlinge liefde stichtelijk
gehouden.

Den 25 Junij 1673
Is ordre gestelt op d' huijsbesoekinge, welke afgedaen sijnde gerapporteert is, dat de gantsche
gemeijnte in goede eenich[eijt] en vrede ijder met sijn naesten sich bevond, uijtgesondert

1. Leentje Jans
dat Leentje Jans (dewelke als blijckt fol. 6 [pag. 46] wederom tot de gemeijnschap opgenomen was)
meer als eens in ergerlijcke dronckenschap haer selve verloopen had, waerom se tot betooninge van
boetveerdich[eijt], en beterschap van haer onstichtelijk leven des Heeren avontmael is opgeschort.

2. Jan Hendricksen Tromp
dat Jan Henrickse Tromp (staende onder de kerkelijcke censure als te sien is fol. 6 [pag.46]) op den
dijck hem verloopen heeft in een seer boosaerdige bejegening van sijn buurman Eldert Willemssen
niet alleen malkanderen scheldende, en met vuijle en schrickelijke woorden lasterende maer
daerenboven dat hij Jan Hendricksen sijn voornoemde buurman, deerlijck met vuijsten geslaegen,
jae met een mes in sijn arm gequetst heeft. Waer over hij als noch onder de censure gehouden, en
tot boete over sijn grouwelijcke sonde vermaent is.

3. Jillis de Bode
Dat Jillis de Bode en sijn huijsvrouw sich beswaert vonden wegens oneenichijt welke geresen was
tusschen haer aen de' eene sijde en tusschen Annichje Jans en haer soon Frederick aen d' andere
sijde, ontstaende uijt een ongelijck en bittere ontmoeting, welke Annichje en haer soon aen Jillis de
Bode en sijn huijsvrouw aen gedaen heeft, twelk van den predikant en sijn ouderling Pleun /50(10)/
Janssen Stam  ondersocht sijnde also oock inder waerheijt bevonden is; waer op gemelte partijen
voor de kerkenraet ontboden sijn; doch is alleenlijk Jillis en sijn huijsvrouw gecompareert, welke haer
tot de versoeninge genegen toonde, willende, so se verklaerden, vergeven en vergiffenis versoecken
over 't gene in dese misdaen was; is derhalven geresolveert haer aen te seggen bij aldien se
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oprechtelijck sulx meenden, en in 't werck stelden dat men haer toeliet tot het avontmael des Heeren
te koomen het welk de huijsvrouw van Jillis de Bode heijlichlijck betuijgende en beloovende is
genodight tot de taefel J.C. te naderen, doch nademael Jillis selve eerst begeerde dat Annichje
voornoemt (die hem voor een dief en een hoerejaeger uijtgescholden had) hem dese boose
beschuldiging sou waermaeken of suijver erkennen; is hij voordat mael aen sijn eijge beproeving
overgelaeten, en achtergebleven.

Den 9 Julij 1673
Is het hoogh-weerdigh avontmael in goede ruste, vergenoegingh, en liefde alhier gehouden.

In Septemb. 1673
Huisbesoeckinge gedaen sijnde, is aen de kkenraet ingebracht dat de gemeente in goede rust
gevonden is, alleen

1. Leentje Jans
Leentje Jans waer van fol. 9 [pag. 49], is noch onder censure gebleven.

2. Jan Hendrikse Tromp
Jan Hendrickse Tromp, waer van fol. 9 [pag. 49], blijft noch als vooren doch beloften gedaen
hebbende van beterschap, is aengenoomen dat men op sijn wandel en oock op sijn te kerke komen,
daer hij doorgaens seer slap in is, letten sal.

3. Jillis de Bode
Jillis de Bode is om deselve oorsaeke boven voornoemt, nochmael niet konnen verschijnen aen de
taeffel des Heeren.

4. Arien Krijnen Bruijdegom en sijn vrouw
/51(11)/Arien Krijnen Bruijdegom sich halstarrichlijck en meer als eens vergrepen hebbende, in
liefdeloose jae grouwsaeme lasterwoorden tegen schout en gerechten, van dat sij waeren schelmen
en dieven is aengeseijt sich voor dit mael van het avontmael onses Heeren te onthouden, 't welck
niet alleen hij maer oock sijn Huijsvrouw in dese met hem aenspannende, gedaen heeft.

Den 8 Octob 1673
is met goede stichtinge en liefde des Heeren Avontmael gehouden.

In Decemb. 1673
1. Leentje Jans
Huijsbesoekinge gedaen sijnde is alles welbevonden alleen Leentje Jans staet noch onder voorige
censure om datse haer op nieuws in ergerlijke dronckenschap verloopen had.

2. Mr.Huijgh
Mr. Huijgh meer als eens in ergerlijke dronckenschap gesien sijnde, is uijt last van de kerkenraet
aengeseijt sich voor datmael van de taefel des Heeren te onthouden.

3. Jillis de Bode
Jillis de Bode verklaerende sijn versoenlijk hert met gemelte partij fol. 10 [pag. 50] en sijn
genegenheijt tot het H. Avontmael te naederen, is op sijn beproeving toegelaeten, en aen des
Heeren taeffel geweest.

4. Jan Hendrickse Tromp
/52(12)  Jan Hendrickse Tromp (waer van fol. 9 en 10 [pag. 49, 50] betuijgende hertelijck leetweesen
voor sijn begaene sonden en naelatich[eijt] is op sijn ernstigh versoek toegestaen tot het avontmael
J. Christi te komen, met beding en belofte om in het toekomende sich heijlighlijck en stichtelijck door
Gods genade te dragen, waerop gelet moet worden.

5
Den 25 Decemb. is op een seer stichtelijke en vreedsaeme wijse het Sacrament des avontmaels
bedient en genoten.
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6. Arien Krijnen Bruijgom en huijsvrouw
Arien Krijnen Bruijgom en sijn Huijsvrouw sijn uijt dit dorp metter woon vertrocken nae Oude-water,
doch tot noch toe geen attestatie geeijscht hebbende.

7. Arien Ceessen en huijsvrouw
Arien Ceessen en sijn Huijsvrouw haer selven ongerust gemaekt hebbende, wegens seeker proces
van Schout en gerechte raekende haer schoonsoon, hebben sich dese en de laetst voorlede mael
van het H. avontmael geabsenteert.

Den 23 [?] Maart 1674
1. Leentje Jans, Mr. Huijgh
/53(13)Huijsbesoekinge gedaen sijnde is in de kerkenraet ingebracht, dat alle de huijsen deser
gemeijnte die besocht sijn, God danck, in goede vrede bevonden sijn, alleen Leentje Jans, en Mr.
Huijgh waer van fol. 11 [pag. 51], sijn gebleven onder vorige censure, tot naeder betooninge van
ernstigh berouw, en bekering van haer sondigh leven.

2
Also nae genomen resolutie fol. 7 art. 2 [pag. 47], de tijt om de kerkenraet te veranderen verschenen
was, sijn alle de leden van de tegenwoordigen kkenraet (uijtgenomen Huijgh Willemsen diacon) nae
voorgaende aenroepinge van de naem des Heeren toegetreden tot het stellen van een dobbel getal,
en hebben daerop genomineert
        Tot ouderling
    Leendert Leendertsen Metselaer, en
    Jacob Pleunen 't Hoen
        Tot diacon
    Jan Willemsen Deucht, en
    Arien Jasse Molenaer
Welk dobbelt getal tweemael nam. op den eersten en op den tweede paeschdag, de gemeente
voorgedraegen sijnde, doch sonder inspraeke, so is nae het spreken van de Seegen op den tweede
/54(14)/ paeschdagh, door die geen welke van de ledematen haer bij de kerkenraet gevoeght
hebben, door meerderh[eijt] van stemmen, daer uijt verkooren 
        Tot ouderling
    Leendert Leendertsen Metselaer
        Tot diacon
    Arien Jasse Molenaer
Welke persoonen nae datse op den 1 April wederom sonder verhindering van de gemeente haer
laetste voorstelling gehad hebben, Sondaegs daer aen op den 8 April ijder in sijn respective dienst
bevestigt, en door de rechterhant der gemeijnschap en toewensching van des Heeren segen van de
kkenraet aengenoomen sijn, en sijn d' afgaende broederen voor haer trouwe diensten bedanckt.

Den 25 Mart. 1674
Is het hooghweerdigh Avontmael onses gesegende Saelichmaekers met besondere goede stichting
en liefde alhier gehouden. 

Den 24 Junij 1674
Secretaris Willem van Dijck
Kerkenraet gehouden, is vast gestelt huijsbesoekinge te doen tegens het aenstaende avontmael des
Heeren, en is goet gevonden den secretaris Willem van Dijck, sich verloopen hebbende in seer
scandaleuse dronckenschap, te vermaenen voor dat mael van de taeffel des Heeren te onthouden,
ten waer hij naer gedaene schultbekentenis en betooning van een hertelijk leetweesen over begaene
sonden, en gegeven ergernisse, beloofde sich selve voortaen beter, en onergerlijck te comporteren,
gelijck hij vermaent is, doch Secretaris voorschr. hem halsterrig tegen /55(15)/  dese vermaeningh
aenkantende, heeft hemselve voor dat mael geabsenteert.

2. Ariaantje Jacobs en Christijntje Davids
Onlusten, en seer quade en bittere bejegeningen voorgevallen sijnde tusschen Ariaentje Jacobs, en
Christijntje Davids, heeft de kkenraet getracht de geresene verschillen tusschen gemelte susters te
appuisseren, maer also se beijde in onversoenlijkheijt quaemen te volherden, sijn vermaent van de
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taeffel des Heeren haer te onthouden, en met alle ernst voorgedraegen en gerecommandeert d'
onderlinge versoeninge en vrede.

3. Grietje Willems en Aachje Abrahams
Dewijl Grietje Willems en haer schoondochter Aachje Abrahams in oneenich[eijt] en twist leefden,
sijnse gewaerschouwt van die sonde haer te bekeren, doch also alle moeijte hier toe vergeefs
aengeleijt is, heeft den predikant en sijn ouderling haer aengeseijt voor dat mael niet te naederen tot
het hooghweerdigh avontmael Chi.

4. Leentje Jans, Willemtje Cornelis
Leentje Jans is gelaeten onder voorige censure als mede Willemtje Cornelis.

5. Mr. Huijgh
Doch Mr. Huijgh belijdende sijn voorgaende misdaet van dronckenschap en betuijgende als inde
tegenwoordigh[eijt] Gods dat hem sulx leets was, verhoopende en belovende onder Gods genade in
het toekomende sich voorsichtiger en heijliger te dragen is wederom den voorige censure ontslaegen
en tot de H. Commune toegelaeten.

Den 8 Julij 1674
Is alhier in liefde, vrede en goede ordre het avontmael   sacrament des avontmaels bedient en
ontfangen.

/56(16)/Also bij de diaconij-armmeesteren van Alblasserdam, met goetvinden van de gantsche
kerkenraet, gekoght is een stuk lants, groot 6 1/2 mergen, met de huijsinge en stee daerop staende,
van Arien, en  Lijsbeth Pleunen, en geltmiddelen tot de promte betaeling ontbraecken, is van de
gantsche kerkenraet vastgestelt 1500 car. gul. op renten te neemen, gelijck de voorsz. somme op
renten genoomen is, door Pieter van Asperen (door de kerkenraet voornoemt met een credentiale
daer toe geauthoriseert) en is gepasseert sekere obligatie van gemelte somme ten laste van de
diaconij voornoemt ten behoeve van Janneken Jans, woonende tot Dordrecht tegen 5 per hondert in
't jaer en sijn op versekering tege pant van minne aen Janneken Jans voornoemt, gegeven twee
obligatien ten laste van het gemeene lant beijde te saemen bedraegende 2000 gl. den diaconij
toebehoorent welke met het restitueren van gemelte penningen weder ingetrocken sullen worden. 
[in margine stond aangetekend:] NB. sijn dese penningen ten volle afgeleijt.

Den 15 Julij 1674
Kerkenraet gehouden sijnde, is binnen gestaen Schout Jan van Asperen geassisteert met twee leden
van de gerechte van Alblasserdam, te weten Bastiaen Arienssen en Jan Marijnessen, nevens de
twee dorp armmeesteren Pieter Huijbertsen Kroon, en Pieter Pijl, voordraegende dat nademael de
dorp arm-meesteren vernoemt verklaerden de hooge noot en de weijngh subsidien van de armen
onder haer administratie behoorende, sij van raede geworden waeren bij de kerkenraet te
versoecken, gelijk sij versochten bij dese, dat de kerkenraet haer wilde toestaen de helft van de
collecte welke ten behoeve van de diaconijs armen, ontfangen wierden. Waer op gemelte persoonen
uijt en weder ingestaen sijnde, tot antwoort bekoomen hebben dat de kerkenraet dat haer versoek
niet konden, noch wilde toestaen als sijnde een exempel sonder exempel, met de redenen haer daer
toe moverende, doch dat sij haer adviserende aenwesen de halve collecten, welke ten behoeve van
de kerk ingegaert worden, als mede een bosch in de kerk te setten &c. Hier naer is de kerkenraet
gescheijden. 

Den 7 Octob. 1674
Avontmael, wie van de censure gereleveert, en wie daer onder ge- 
bleven sijn
/57(17)/Is alhier onder Gods genade het heijligh en hoogweirdigh avontmael onses Heeren in liefde,
stichtinge, en vrede gecelebreert. Nae dat alvoorens Secretaris van Dijck, als mede Grietje Willems
en Aachje Abrahams (van fol. 14, 15 [pag. 54,55]) berouw getoont hebbende van haer begaene
misdaet, tot de communie toegelaeten sijn, doch sijn onder censure gebleven Willemtje Cornelis,
Leentje Jans,  Ariaentje Jacobs, Christijntje Davids.

Den 25 Decemb. 1674
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Alhoewel wegens siekte van den predikant geen huijsbesoeckingh gedaen is, is echter het
hooghweirdigh Avontmael des Heeren op d' eerste kersdagh alhier met goede ordre, stichtingh, en
liefde door hem gecelebreert, so dat een ijder daer toe naederende op eijgen beproevingh, de
persoonen hoc folio voornoemt, onder censure gelaeten sijn.

Anno 1675
Also d'ordinaire tijt van verandering der leden des kerkenraets gekoomen was, is men volgens
genomen resolutie fol. 7 [pag. 47] in de week voor paesch, present de gantsche regerende
kerkenraet, getreden tot een dubbel getal, so van ouderlingen als diaconen en sijn dese navolgende
gecoosen
        Tot ouderlingen 
/58(18)/  Jacob Pleunen 't Hoen, en
    Willem Cornelissen Spruijt
        Tot diaconen
    Jan Willemssen Deucht, en
    Jacob Pleunen Stam
Welke persoonen op den eersten en tweede paesdagh voorgestelt sijnde, hebben de leden der
gemeijnte, nae de laatste predikatie door meerderh[eijt] van stemmen verkooren
        Tot ouderling
    Jacob Pleunen 't Hoen
        Tot diacon
    Jan Willemssen Deucht
en sijn voorsz. Broederen na datse Sondaegh nae paeschen noch mael den gemeijnte
voorgedraegen waeren den Sondagh daeraen op den 28 April, ijder in haer respective diensten
bevestight.

Den 14 April 1675
Is alhier door Gods genaede het hoochweirdigh avontmael met goede stichtinge en ordre
gecelebreert, en sijn de voorgemelte persoonen sonder betooning van berouw onder censure
gebleven.

Den 7 Julij 1675
/59(19)/Is het nachtmael des Heeren met behoorlijke stichtinge gehouden, en sijn geen nieuwe
voorvallen geweest.

Den 6 Octob. 1675
Is het H. avontmael onses Saelichmaekers Jes. Christi alhier gehouden, en is Aeriaentje nae
schultbekenning en belijdenis haerer sonde weder tot de communie toegelaeten doch onder voorige
censure dese volgende gebleven
        Willemtje Cornelis
        Leentje Jans
        Christijntje Davids

Den 25 Octob. 1675  [de predikant heeft zich kennelijk vergist en bedoelde 25 December]
Is in dese gemeijnte het liefdeteken Christi, het broot en den wijn tot sijner gedachtenis, met goede
ordre, genoten, en is in de huijsbesoekinge geen twisten tusschen de naesten voorgevallen.

Den 1 Martij 1676
/60(20)/Naer dat den predikant Joh. van Dooreslaer, gecompareert sijnde ter vergaderinge van
Schout en gerechte alhier, voorgestaen hadde verscheijde redenen van billijckh[eijt] aengaende een
tractement voor het avont prediken van 4 maenden in de winter, is bij Schout en gerechte voorsz.
goet gevonden en gearresteert, hebbende alvoorens approbatie van de Weled. Vrouw van
Alblasserdam, dat de predikant van dese plaets tot een recompens en verdient loon van sijn winter
avont predikatie, sal genieten alle jaeren de somme van hondert guldens en met eenen dat deselve
aldus gefourneert sullen worden te weten dat de ses-en dertigh gl, die de kerk treckt van de staet, en
neven het ordinaire predikants tractement ontfangen worden op het comptoir te delf, den predikant
als sijn eijgen ontfangen sal; daerenboven, dat d' overige vierensestigh gl op de huijsgesinnen van
Alblasserdam omgeslaegen, en door de gaermeester geinnet sijnde, aen den predikant gegeven
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sullen worden.

[Later, vlak voor zijn beroep naar Medemblik, tekende Johannes van Dooreslaer onder het
voorgaande nog aan:]
Doch is dese billijke bovenstaende resolutie door quaetwilligh[eijt] van eenige, die naederhant
heemraeden geworden sijn getraverseert, so dat tegens gedaene belofte, de predikant van sijn
gewenst eijnde, gefrustreert is, niet tegenstaende hij aengehouden heeft in sijn winter avont
predikatie als vooren.
Geschreven den 20 Maij 1679.

Den 5 Apr. 1676
/61(21)/  Op den eersten paeschdagh is het Avontmael des Heeren met goede ordre en stichting
alhier gehouden en is in de huijsbesoeking niet sonderlings voorgevallen.

Dewijle d' ordinaire tijt van de veranderingh des kerkenraets verschenen was, sijn desselfs leden bij
een vergadert den 1 Apr. en hebben een dubbelt getal so van ouderlingen als diaconen genomineert,
sijnde dese naervolgende
        Tot Ouderling
    Willem Cornelissen Spruijt
    Pleun Janssen Stam
        Tot Diaconen
    Aerien Cornelissen Coelhoeck
    Huijbert Cornelissen de Hoogh
Uijt welke nominatie nae datse tot twee reijsen voorgestelt was op paesch-maandagh nae de
predicatie door meerderh[eijt] van stemmen, so van kerkenraet, als gemeijnte beroepen is 
        Tot Ouderling
    Willem Cornelissen Spruijt
        Tot Diacon
    Aerien Cornelissen Coelhoek
en sijn dese broederen Sondaghs daer aen noch-mael geproclameert en naedemale geen inspraeke
voorgekomen is, sijnse den 26 Apr. in haer respective ampten bevestight, het welk niet eerder kon
geschieden door absentie van den predikant.

Den 5 Julii1676
/62(22)/  Is alhier onder des Heeren genaede het heijlich avontmael J.C. met goede ordre en
stichtinge gecelebreert.

Den 11 Octob. 1676
Is het hooghweirdigh avontmael Jes. Chi. in goede ordre en stichting in dese gemeijnte gehouden; en
is in de huijsbesoekinge alles gerust gestelt, of gevonden, alleenlijck sijn gelijck vooren gemelt onder
censure gelaeten Leentje Jans en Willemtje Cornelis en Christijntje Davids en hebben opnieus
Meester Huijgh en sijn Huijsvrouw om redenen geabsenteert.

Den 25 Decemb. 1676
Is de communie vreedsaem en stichtelijck gecelebreert, en sijn geen nieuwe ongemacken in de
huijsbesoeckinge voorgekomen, alleenlijck, staet te noteren dat de voorgemelte persoonen in statu
gebleven sijn, oock Meester Huijgh en sijn huijsvrouw.

Den 18 Apr. 1677
Op de eerste paeschdag is alhier ordentelijk en in liefde gehouden des Heeren H. Nachtmael, en
behalven dat Leentje Jans, en Willemtje Cornelis, en Christijntje Davids als noch wegens
onboetvaardigh[eijt] onder censure staen, so is van Meester Huijgh en sijn Huijsvrouw daerenboven
aentemerken, dat sij schoon ontboden sijnde voor de kerkenraet te compareren, sulx halstarrighlijck
geweijgert, en haer als vooren van het avontmael, jae oock in 't geheel van 't gehoor des woorts
geabsenteert hebben.

Den 15 Apr. 1677
/63(23)/  Also de ordinaire veranderingh der broederen ouderling en diacon, op handen was, is de E.
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kerkenraet na gedaene proefpredikatie bij eengebleven om een dubbelt getal te maeken en sijn
daerop genomineert
        Tot Ouderlingen
    Pleun Janssen Stam
    Aerien Cornelissen Grote
        Tot diaconen
    Pieter Huijbertssen Croon
    Bastiaen Leendertssen Pijl
Welke nominatie de E. Broederen voorsz. den gemeijnte op de eerste en tweede paesdagh
voorgedragen sijnde, is door meerderh[eijt] van stemmen der gemeijnte verkooren
        Tot Ouderlingh
    Pleun Janssen Stam
        Tot diacon
    Pieter Huijbertssen Croon
En nae dat dese geeligeerde Broederen Sondaghs daer aen noch mael de christelijke gemeijnte sijn
voorgedraegen, sijnse, also geen inspraeke altoos tusschen gekoomen is, in haer respective
diensten op den 2 Meij, bevestight. Waerin haer de rijke God wil segenen.

Den 11 Julij 1677
/64(24)/Is alhier met goede stichting gehouden het hooghweirdigh Avontmael onses Heeren J.C. en
zijn als boven deselve persoonen onder censure gelaeten.

Den 10 Octob. 1677
Is alhier gecelebreert het H. Nachtmael, sonder verandering of betooning van beterschap der
gecensureerde.

Den 25 Dec. 1677
Hebben wij in liefde en vrede met malkanderen gecommuniceert en is niet nieus voorgevallen.

Den 10 Apr. 1678
Op paesdagh hebben wij met stichtinge en in des Heeren vreese, wederom het hooghweirdigh
avontmael gecelebreert, en het staet met de gecensureerde als boven.

Den 5 Apr. 1678
Is de kerkenraet vergadert en heeft volgens gewoonte een dubbelt getal van oud. en diac. gemaekt
en sijn dese
        Tot Ouder[lingen]
    Aerien Cornelissen de Groote
    Aerien Huijbertssen
        Tot diaconen
    Wouter Willemssen Spruijt
    Cornelis Janssen

/65(25)/Welke voorsz. Broederen op den eerste en tweede paesdagh, de gemeijnte voorgedraegen
zijnde is daeghs daeraen door meerderh[eijt] van stemmen verkooren 
        Tot ouderlingh
    Aerien Cornelissen de Groote
        Tot diacon
    Wouter Willemssen Spruijt
en is nochmael dese Electii Sondaghs daeraen coram facie ecclesiae voorgestelt en also niemant
ijetwat tegens de verkooren broederen had in te brengen, so sijnse op den 24 April ijder in haer
respective diensten ingesegent, waer van wij haer genoegsaeme gaven en den goddelijke seegen
overvloedigh toewenschen.

Den 17 Julij 1678
Is alhier in goede vrede en stichtinge des Heeren avontmael gehouden, nae gedaene besoekinge, en
is niet nieus aen-merkwaerdigh voorgevallen.
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Den 9 Octob. 1678
Hebben wij onder Gods Genaede in broederlijcke liefde het hooghweirdigh avontmael Christi, in dese
gemeijnte gecelebreert en sijn de persoonen uijtgedruckt fol. 22 [pag. 62] als noch onder haer
censure gebleven. Van gelijken hebben haer geabsenteert om onderlinge twisten, en
onversoenlijk[heijt] Sijghje Gerrits, Grietje Willems, en Aachje Abrahams.

/66(26)/ Den 25 Decemb. 1678
Is het hoogwaerdigh avontmael gecelebreert in liefde en vrede, en is in de huijsbesoeckinge geen
verandering voorgevallen, als dat Grietje Willems en Aachje Abrahams nae onderlinge versoeninge
wederom tot de communie toegelaeten en genoodight sijn.

Den 2 April 1679
Is het heijligh nachtmael onses Heeren Jesu Christi alhier in broederlijke eendracht gehouden, en
Sijchje Gerrits versoent sijnde, wederom genoodight, en toegelaeten, en sijnde gecensureerde die
aangetekent staen fol. 22 in fine [pag.62].

Den 30 Maert 1679
Kerkenraet vergaedert sijnde, zijn nae aenroepinge van des Heeren naem dese navolgenden op 't
dubbel getal van ouderlingen en diaconen genomineert
        Tot ouderlingen
    Leendert T Hoen
    Aerien Pieterssen Bouw
        Tot diaconen 
    Jacob Pleunen Stam
    Aerien Jasperssen
Welke Broederen den eersten en tweede paeschdag den Gemeinte voorgedraegen sijnde, is door
meerderh[eijt] van stemmen in /67(27)/ plaets van de afgaende broederen verkooren op den 3 April
even nae 't scheijden van de vergadering
        Tot ouderling
    Leendert T Hoen
        Tot diacon
    Jacob Pleunen Stam
en sijn de broederen voorsz. nae dat se noch mael een voorstelling gehad hebben, den 16 Apr. in
haer respective diensten ingesegent. God verleene haer overvloedige gaeven.

27 Meij 1679
Beroepinge der kerke van Medenblic
Op den 27 Maij des jaers onses Heeren 1679, de kerkenraet van desen plaets bij eengeroepen
sijnde, zijn naer aenroepinge van des Heeren H. Naem binnengestaen vijf gecommitteerde
Broederen van de E. kerkenraet van Medenblic, geassisteert met een Burgemeester der selve stede,
vertoonende behalven haer behoorelijke credentiaelen, een schriftelijck instrument van beroepinge,
door meerderh[eijt] van stemmen des E. kerkenraets voorsz. gevallen op de persoon van Do. Joh.
van Dooreslaer, predikant tot Alblasserdam, welk instrument geleesen, en overwoogen sijnde, is in
alle deelen oock in de approbatie, so van de achtbaere Magistraet der stad Medenblic, als mede van
de E. Classis van Enckhuijsen, wettigh en volledigh bevonden.
Waerop de EE. gecommitteerden, door de mont van de Eerwaerdige Godsaeligen Do. Christianus
Denghbertius, haeren predikant, verscheijde kraghtige en gewichtige redenen, in nette ordre
voortgebracht hebben, om de dimissie uijttewerken, ten eijnde Do. Joh. van Dooreslaer de kerke van
Medenblic mocht toegewesen werden. 
/68/ De EE gecommitteerde buijtengestaen zijnde, heeft de E. kerkenraet van Alblasserdam verklaert
haere groote inclinatie tot haeren tegenwoordigen predikant Do. Joh. van Dooreslaer met betuijginge
aen den selve, dat sij van herten wenschten sijn E te moogen in dese kerke behouden, konnende
van haer selven niet verkrijgen, om den volkomene dimissie toe te staen, doch wetende dat haer
kerkenraet stont onder de E. Classe van Dordrecht, als onder een hooger vergaedering, hebbense
haer aen derselver uijtspraeke gerefereert en gesubmitteert.
Welke resolutie bekent gemaekt is aen de Ee gecommiteerde die daer in voor so verre contentement
geschept hebben, datse de E kerkenraet aenseijden, haer voornemen te sijn, de E Classicaele
vergaedering (so haest moogelijk was) te convoceeren, om aldaer de gedesidereerde dimissie, ten
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volle te effectueren, en is de E. kerkenraet nae aenroepinge van Gods naem gescheiden.
Hierop is de E Classicale vergaederinge tot Dordrecht den 29 Maij 1679 bij eengekomen, voor welke
de EE. gecommitteerde met de achtbaere Burgemeester voorsz. haer mede hebben gesisteert, met
praesentatie en van haer credentiaele, en van het selve instrument der beroepinge voornoemt,
naederhant deducerende de wettelijkh[eijt], en goddelijkh[eijt] deser beroepinge, met verscheijde
motiven, en kraghtige beweeghredenen, ter materie dienende, met eenen bekent maekende dat de E
kerkenraet tot Alblasserdam, wegens haer groote inclinatie, niet willende haeren predikant Do. Joh.
van Dooreslaer dimitteren, haer selve echter hadden gerefereert, en gesubmitteert aen d' uijtspraek
van de E. Classicale vergaderinge tot Dordrecht. 
/69/ Het welk alles in de vreese des Heeren overwoogen sijnde, nevens de verklaering van Do. Joh.
van Doreslaer voornoemt, heeft de E Classicale vergadering tot Dordrecht, den EE gecommitteerde
Heereen en Broederen, door den E praeses bekent gemaekt, dat sij hoewel ongeerne, nochtans
eenparighlijck, nae rijpe deliberatien haeren Eerwaerdigen en seer lieve Medebroeder van de kerke
van Alblasserdam ontsloegen, en die van Medenblic toevoeghden, met toewensching van Gods rijke
seegen, so over sijn E persoon, als over de gantsche Gemeinte, en is sijn E door den E Scriba kort
daerna de Schriftelijke dimissie uijt de naem des E Classis behandigt.
Die aen den E kerkenraet van Alblasserdam vertoont sijnde hebben sij haer te vreden gehouden in
de wille des Heeren, voor af verstaen hebbende het hoogh wijs advis van haer Weled. Vrouwe
Dorothea Berck, vrouwe van Alblasserdam &c. en verder aen Do. Joh. van Dooreslaer haeren tot
noch toe gewesene predikant bij geschrifte vergunt en onderteekent dese dimmissie, welke van
woort tot woort aldus luijt:

De kerkenraet van Alblasserdam gesien, en in des Heeren vreese overwoogen hebbende, het
schriftelijck instrument bij 't welk blijckt, dat haeren tot noch toe gewesene predikant Do. Joh. van
Dooreslaer, van de kerke van Alblasserdam gedimitteert, en de kerke van Medenblic toegevoeght is,
door de E Classicale vergaedering tot Dordrecht, aen welkers uijtspraeke sij haer gerefereert, en
gesubmitteert hadden, so ist dat sij hoewel ongeerne, van gelijken, de eerwaerdigen Do. Joh. van
Dooreslaer dimitteren, gelijk sij hem dimitteren bij desen, en betuijgen aen een ijgelijck, die het
aengaen mach, en in sonderh[eijt] aen de E. kerkenraet van Medenblic, dat haeren seer lieven
predikant voorsz. de tijt van ruijm seven jaeren, die hij onder haer verkeert heeft sich selve in alle de
deelen van sijn dienst /70/ gedraegen heeft als een getrouw Evangelist, en als een voorbeelt der
kudde, suijver in de leere, vroom van leven, neerstig in 't prediken, en catechizeren, en in 't
waernemen van de vordere plichten, die van een Godvruchtig leeraer vereijst worden; waerom sij
wel gewenst hadden, indient den Heere des oogstes also hadde behaeght, Sijn E langer bij haer te
behouden, doch haer onderwerpende aen de wille van den Grooten God, en konnen sij niet anders,
dan den Eerwaardigen Do. Joh. van Dooreslaer bedankende voor sijn trouwe diensten, van herten
toewenschen Gods rijke seegen in sijn op nieus aengenoomene bedieninge.
Gedaen in onse kerkelijke vergaderinge tot Alblasserdam desen 14 Junij 1679.

Is voorts op den selven dagh goet gevonden alles wat van weegen de diaconij onder Do. Joh. van
Dooreslaer was berustende te oversien en over te nemen, wedersijts malkanderen bedankende voor
broederlijke en vriendelijke bijwooninge, ontslaende van alle naemaeninge, en wenschende
malkanderen de Zeegen des Algenoeghsaemen, geapprobeert en onderteekent van ons navolgende
kerkelijke persoonen
[in hun eigen hand]
    Leendert thoen
    Pleun Jansz Stam, out oud[erling]
    Wouter Willemsz diaken
    Pieter Huijberts Croon outdiaken
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[Het volgende is geschreven door Ds. Johannes Velse, predikant te Alblasserdam 1681-1685].

Den 13 Julij 1681
Beroep van J. Velse
/71(1)/Den 13 Julij  is in de plaats van Do. Johannes Dooreslaar vertrocken na Medenblik, bevestigt
tot predicant van Alblasserdam, Johannes Velse, doenmaals proponent in de H. theologie tot delft,
het instrument van beroepinge is van woort tot woort hetselve met de voorgaanden van Do. Horne
en Do. Beuckelaar, hier voor van woort tot woort te neergestelt, en was onderteijckent en
geapprobeert op dese wijse.
Des ter oirkunden hebben wij desen onsen beroepbrieff met onse eijgen hant onderteijkent.
Actum in onse kerkelijke vergaderinge tot Alblasserdam den 13 Junij 1681.
    Leendert Thoen ouderlingh
    Wouter Willemsen diacon
    Jacob Pleune Stam diacon
    Pleun Jansz Stam out ouderlingh
    Pieter Huijbertsz out diacon

Wij ondergeschreven nabuijrigen predicanten als consulenten van de E. Classis van Dordrecht
gecommitteert, en door de voornoemde kerkenraat daar toe versocht, hebben alles ordentelijk
bevonden.
    Abr. de Leonarts eccl. Dordr.
    Johannes van den Hatest eccl. tot Papendrecht
    Leonardus Groenewegen v.d.m. in Streefkerk

/72(2)/  Gesien bij ons de beroepinge aan d' andere sijde gestelt van den kerkenraat tot
Alblasserdam op den persoon van Do. Johannes Velse gedaan, met het verder gevolgh, versoek tot
approbatie van deselve, en in 't regard van dien geexamineert hebbende de versoeken aan ons
gedaan, met den gevolgen van dien, wel te considereren stont, soo hebben wij de voorschreven
gedaane beroepinge geapprobeert, en approberen deselve bij desen.
Actum in Alblasserdam den 13 Junij 1681.
                                      Dorothea Berck

De E. Classis van Dordrecht gesien hebbende de bovenstaande beroepinge, heeft deselve
geapprobeert en gelaudeert, gelijk wij deselven approberen en lauderen mits desen.
Actum in onse Classicale vergaderingh gehouden tot Dordrecht den 17 Junij 1681.
    Antonius Vreckemius Classis p.t. preses
    Lenneus Haackx presidis assessor
    M. Santvoort Classis p.t. scriba

Den 20 Julij 1681
/73(3)/Nadat afgekondicht was, dat over 14 dagen daar aan gehouden soude werden het H.
avontmaal des Heeren, is ordre gestelt op de huijsbesoekinge.

Den 27 Julij 1681
is de gemeijnte voorgestelt een dubbelt getal van ouderlingen en diaconen, na dat sedert het vertrek
van Do. Dooreslaar geen veranderinge geschiet was, en alsoo Arij Cornelissen de Groote ouder[ling]
in de vacature van de plaats gestorven, en Wouter Willemssen Spruijt nu al ontrent 3 1/2 jaar
gedient hadde als diacon (vid. Ao. 1678 fol. 25 [pag. 65]) en versogt nu ontslagen te sijn, soo hebben
wij leden des kerkenraats goetgevonden, een nieuwen ouderling in plaats van den overledenen, en
een diacon in plaats van Wouter Willemssen te verkiesen, om neffens Leendert Thoen ouderl. en
Jacob Pleune Stam diacon te dienen; en is hier toe van ons tot een dubbel getal genomineert en de
gemeijnte voorgestelt
        tot ouderl[ing]
    Jan Cornelissen de Groote
    Jan Gijsbertsen
        tot diaconen
    Cornelis Jassen Visscher
    Cornelis Leendertsen Pijl
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Den 1 august. 1681, op vrijdach avont,
/74(4)/ is voor d' eerstemaal van mij de proefpredicatie gedaan en rapport gedaan in de kerkenraat,
dat in de huijsbesoekinge de gemeijnte in goede vrede bevonden is, behalven dat Willem Dirksen
met sijn buurlieden Lijsbeth Willems met haar man over 't slaan van een kint in oneenich[eijt] waren,
en malkanderen gescholden hadden, waar over die selve tijt Willem Dirksen en Lijsbeth Willems sijn
voor de kerkenraat verschenen, welke haar tot onderlinge versoeninge radende, waar ook Willem
Dirksen sich seer bereijt toonde, doch Lijsbeth Willems wilde daar niet na hooren, soo dat de
kerkenraat goet vondt dien broeder, op betuijginge, dat hij van sijn sijde de minste haat niet hielde,
tot des Heeren avontmaal toe te laten, sij sich seer gewillichlijk absenterende, en daarna versoent
sijnde, weder toegelaten. 

Den 3 aug. 1681
is des Heeren avontmaal in goede ordre en stichtinge gehouden en uijt het dubbel getal met
meerderheijt van stemmen gekoren
        tot ouder[ling]
    Jan Cornelissen de Groote
        tot diacon
    Cornelis Leendertsen Pijl
en sijn dese broederen, na dat sij de gemeijnte noch eens voorgestelt waren, in haar dienst bevestigt
den 17 August.

Den 18 Aug. 1681
Heeft Wouter Willemsen, afgaande diacon, sijn rekeninge gedaan, publice [in de marge staat als
noot:] ('t was nu gewoonte rekeningh privatum in t predicants huijs te doen, doch dewijl daar over
sommigen der gemeente niet wel te vreden waren, is het weder als op anderen plaatsen en ook ten
tijde van Do. Corput, publijk gestelt) in de kerk, na dat het Sondachs afgekondicht was en daar toe
de mannen ledematen genodicht, alwaar ook eenigen tegenwoordich waren, onder anderen Schout
Jan met eenigen gerechten, welke uijt naam van de E. vrouwe van Alblasserdam, en andere
ledematen, een copije eijste van de rekeninge, na dat sij ontfangh en uijtgift post voor post hadden
hooren oplesen, en niemant daar iets tegen gesprooken hadde, twelk van de kerkenraat in beraat
genomen is en goet gevonden, die niet te geven als na dat sij ondersocht heeft, of sij ook gehouden
is dat te doen 
[vervolgd onderaan pag. 75/pag.5]
en een tijt daarna weder van Schout Jan uijt naam van sich en anderen ledematen versogt sijnde
aan Huijsman, regerend diacon, heeft die het aan de kerkenraat gerapporteert, en heeft de
kerkenraat goetgevonden, hier over, als een saak sonder practijck en van quade gevolgen, door mij
de E. Classis van Dordrecht te consulteren, gelijk ik ook op het Classis van November 1681 de saak
door een ander predicant, odij declinandi causa, aan 't Classis heb laten voorstellen, of men
namentlijck aan een of meer ledematen sal inwilligen een copie van diaconies rekeninge, welke
publice na voorgaande afkondiginge gedaan sijnde, niet tegengesproken is en is van de E. Classis
eenparichlijk, geantwoort: Neen, en is in 't Classicale boek aangetekent.

Den 26 Octob. 1681
/75(5)/hebben wij, na voorgaande huijsbesoekinge, en proefpredi- catie des H. avontmaal in goede
ordre en stichtinge gecelebreert waartoe ook Leentje Jans, na betuijginge van leetwesen over haar
fout, waar over sij gecensureert was van Ds. Dooreslaar fol. 9 [pag. 49], en na getuijgenisse harer
buuren, dat sij nu al lange haar stichtelijk gehouden hadde, weder toegelaten is.
Doch is Catalijntje Thomas van wegen haar ontuchtigh[eijt] waar door sij ontrent 5 maanden voor
haar trouwdach swanger is geweest, bevolen tot boete, in beteringe van gegeven ergernis, voor dese
reijs van de H. tafel sich te absenteren, gelijk sij ook gewillich gedaan heeft, en daarna op betoning
van leetwesen weer toegelaten.

Den 19 Novemb. 1681
Avontpredicatien
Den 19 Novemb. hebbe ik de winteravontpredicatien nam[elijk] alle  's woensdachs avonts
aangevangen, en saltem pro tempore die last tot stichtinge der gemeijnte vrijwilligh opgenomen, in
soo een opsicht en conditie als Do. van Horne, vide fol. 6 [pag. 46]. 
Doch wat hierontrent naderhant gedaan is vide hoc pagina versa.
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Den 25 decemb. 1681
/76(7)/ op kersdach is na gewoonte na voorgaande huijsbesoekinge en proefpredicatie het H.
avontmaal in goede stichtinge gecelebreert, en Catalijntje Thomas onder censure gebleven, doch na
betuijgen van leetwesen daarna weer toegelaten. 

Ontrent de selve tijt hebben de heemraden onder 't goetvinden van de E. vrouwe het huijs, dat de
voorgaande predicanten te huijr bewoont hadden, gekocht en soo het dorp ook van een ordinair
predicantshuijs versorgt, en 't selve behoorlijk gerepareert.

Recognitie voor d'avontpredicatie
Een weijnich daarna hebben de heemraden op mijn voorstel aan haar, dat nam[elijk] de gemeente,
bij gelegentheijt van het komen der gedeputeerden van de E kerkenraat en Magistraat van Bommel,
mij het beroep van Bommel aanbiedend, sich gewillig toonde, om voor het avontprediken den
predicant een recognitie te geven, vast gestelt dat sijn voortgangh te doen hebben, committerende
Schout Jan met twee heemraden om met mij over de maniere van dat te collecteren te spreken,
waarvan wij d' uijtkomst afwachten, dan op dese saak goetgevonden een omslach te maken op de
huijsgesinnen, gelijk Schout en geregten in 't begin van November 1682 gedaan hebben ter somme
van 75 guldens, en sijn dese penningen door den gaarmeester gecollecteert, en den predicant
behandigt.
Soo ook heb ik ontfangen 't jaar 1683.
Soo ook heb ik ontfangen 't jaar 1684

NB Doch om dese saak op een vaster voet en ook fatsoenlijker wijse te verkrijgen, hebbe ik daar toe
Schout en gerechten versogt, en is eijndelijk tusschen Schout, heemraden en kerkm[eesteren] ten
eenen, en de kerkenraadt van d' andere sijde geaccordeert, dat den kerkmeester in der tijt, uijt de
middelen der kerk, aan den predicant jaarlijks, soo ras d' avontpredicatien geeijndigt sijn, sal betalen
vijftich carolus guldens, mits conditie dat de kerkenraat op sich gantschelijk neemt het besorgen van
de kaarsen tot d' avontpredicatien nodich, welken tot noch toe van de kerk besorgt sijn; welken dan
den diacon uijt de middelen der diaconie betalen sal.
[In margine stond:] Actum hier in gesamentlijke vergadering van de geregten en kerkenraet den 5
Apr. 1685.
En is dese resolutie van d' erfgenamen der E. vrouwe van Alblasserdam, of derselver [...],
geapprobeert, en soo in het dorpsresolutieboek van de Secretaris aangetekent en van Schout,
heemraden, kerkm[eesteren] en kerkenraat gelijklijk ondertekent.

Den 15 Maart 1682
/77(8)/is na oude gewoonte de gemeijnte voorgestelt een dubbelt getal van ouderl[ingen] en
diac[onen] nam[elijk]
        tot ouderlingen
    Jan Gijsen
    Jacob Pleunen 't Hoen
        tot diaconen
    Cornelis Jassen
    Jan Corn. Beenhacker

Den 29 Meert 1682
is des H. avont[maal] in goede ordre gecelebreert en is uijt het dubbelt getal, dat nu tweemaal de
gemeijnte voorgestelt was met meerderh[eijt] van stemmen gekoren
        tot ouderlingh
    Jan Gijsen
        tot diacon
    Cornelis Jasse
en sijn dese broederen, nadat sij de gemeijnte nogh eens voor gestelt waren, in haar diensten
bevestigt den 5 april.

Den 25 Julij 1682
is na voorgaande huijsbesoekinge en proefpredicatie des heeren H. avontmaal in vrede en stigtinge
gecelebreert.
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Den 18 Octob. 1682
is weder des H.H. avontm[aal] in goede stigtinge gehouden.

Den 25 Decemb. 1682
is weder na voorgaande huijsbesoeking en proefpredicatie, des Heeren H. avontmaal in vrede en
stichtinge gecelebreert, doch is Leentje Jans waar van pag. 5 [pag. 75] omdat sij sich tot haar
voorige dronckenschap ende daar uijt rijsende  sonden van vloecken, sweren, schelden, dreijgen etc.
als sij dronken is, weder gantsch overgegeven hadde, niettegenstaande veelvoudigen vermanigen, is
weder op een nieuw de tafel ontseijt, en sal sonder twijffel niet weder toegelaten worden dewijl d'
ervarentheijt meer als eens geleert heeft, dat sij in die sonde van dronkenschap verhart is, en sij self
opentlijk betuijgt heeft aan verscheijdene, dat sij 't niet laten kan of sal.

Den 18 april 1683
/78/op paschen is weder des Heeren H. avontmaal in goede stichtinge gehouden.
En is voor de tweede maal een dubbel getal van ouderlingen en diaconen voorgestelt nam[elijk]
        tot ouderlingen
    Pieter Huijbertse Croon
    Leendert Leendertse Metselaar
        tot diaconen
    Arie Wouterse Spruijt
    Pieter Wouterse
hier uijt is na de namiddachs predicatie na aanroeping van Gods naam bij meerderh[eijt] van
stemmen verkoren
        tot ouderling
    Pieter Huijbertse Croon
        tot diacon
    Pieter Wouterse
en sijn dese broederen na dat sij de gemeijnte den tweede paaschdach noch eens voorgestelt waren
in haar bevestigt den 25 april 1683.

Den 18 Julij 1683
is weder het H. avontmaal na voorgaande huijsbesoeking en proefpredicatie in goede stichtinge
gehouden, doch is Andries van den Corput, en Jannichje Bouwens, dewijl sij wel 6 weken, of meer
voor haar trouwdach te samen een dochter geprocreeert hadden, 't welk sij evenwel eenige weken na
's kints geboorte bedekt gehouden hadden, en 't kint ongedoopt gelaten, tot haar trouwdach, wanneer
sij 't gelijk self hebben laten doopen tot Willige Langerak bij Schoonhoven, en soo schandelijk aan
openbare hoererie sich schuldig gemaakt voor God en de menschen; soo sijn sij van 't avontmaal
gesuspendeert en coram facie van de kerkenraat, scherpelijk bestraft, en tot boete en /79  bekering
vermaant  hetwelk de kerkenraat afwachten, en sien hoe sij dan verder met haar handelen sal, 't welk
sij met droefh[eijt] erkent, de suspensie sich gewillich onderworpen hebben, gelijk sij de twee
voorgaande avontm[alen] al vrijwilligh geabsenteert hadden.
Desgelijks ook Pleuntje Jans, welke ook ontrent 4 weken na haar trouwdach in de kraam viel, voor de
kerkenraat ontboden en verschenen sijnde, is gesuspendeert, en bestraft, en tot boete en beterschap
vermaant, 't welk de kerkenraat afwagtende, na behoren met haar handelen sal.
Ook is Marichje Otten gecompareert voor de kerkenraat en heeft versogt tot het H. avontmaal, waar
van sij nu al eenige jaren sich selven vrijwillgh en met regt van wegen haar ongeregelt leven,
geabsenteert hadde, weder toegelaten te worden. 't Welk voor dese reijse haar is afgeslagen, omdat
men eerst van haar leven geinformeert most sijn, tot welkers stichtelijken wandel wij haar
vermaanden; sullende in 't toekomende sien, wat de kerkenraat hier in bevinden sal te behooren,
maar heeft hier na geen instantie gedaan.
Ook bevonden wij in de huijsbesoeking different tussen Teuntje Willems met haar man Dirck de
Snijder en Geertje Everts, klagende sijlieden, dat sij van Geertje Everts gescholden was voor een
oneerlijke vrouw, twelk Geertje ontkende, haar woorden anders verklarende en dreijgde Teuntje de
saak aan de bailluw van Suijt Hollant te brengen; twelk Geertje ook niet declineerde, en dewijl wij
veel te vergeefs deden om haar te versoenen sijn sij onversoent gebleven, en niet tot het H.
avontmaal genadert.

Den 5 Octob. 1683
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is weder het H. avont[maal] in goede stichtinge gehouden na voorgaande huijsbesoekinge en
proefpredicatie.
NB
1. sijn Andries van den Corput en Jannichje Bouwens, ook Pleuntje Jans onder censure gelaten.
2. Marichje Otten, sich weder niet wel gecomporteert hebbende, is niet aangesproken, noch heeft
ook ons             aangesproken. 
/80/  3. Teuntje Willems met haar man en Geertje Everts verklaarende elk bijsonder aan ons, dat sij
malkander vergaven, 't geen elk meende hem misdaan te sijn, hebben wij vorder vermaant tot
Christelijke liefde en vrede, en sijn ten H. avontm[aal] genoodigt, doch Teuntje Willems, is er van
selfs geabsenteert voor datmaal.

Den 25 Decemb. 1683
is weder na gewoonte des Heeren H. avontmaal in goede stichtinge gecelebreert na voorgaande
huijsbesoekinge en proefpredicatie.
NB
1. Andries van den Corput en Jannichje Bouwens sijn noch onder censure gelaten.
2. Pleuntje Jans op het vernemen van haar hertelijk berouw is op haar beproevinge weder genoodigt,
doch oordeelde self om de gegeven ergernisse beter te sijn voor ditmaal noch te absenteren.

Den 14 Meert 1684
is de gemeijnte voorgestelt een dubbel getal van kerkenraden
        tot ouderlingh
    Arie Cornelisse Coelhoek
    Cornelis Jansse
        tot diacon
    Pieter Gijsbertse Pijl
    Bastiaan Leendertse Pijl

Den 26 Mert 1684
na dat dese haar tweede voorstel gehad hadden, sijn 's namiddachs uijt desen met meerderh[eijt]
van stemmen gekoren
        tot ouderlingh
    Arie Corn. Coelhoek
        tot diacon
    Bastiaan Leendertse Pijl
en sijn desen, na dat sij op den eersten paasdach noch eens afgeroepen waren, den tweeden
paasdach den 3 april bevestight.

Den 2 april 1684
/81/op paasdach is na gewoonte het H. avontm[aal] na voorgaande huijsbesoeking en proefpredicatie
gehouden.
NB. Pleuntje Jans is weder ten H. avontmaal genoodigt en verschenen maar Andries van den Corput
en Jannichje Bouwens onder censure gebleven.

Den 8 Julij 1684
is weder na gewoonte het H. avontm[aal] in vrede en stichtinge gecelebreert na voorgaande
huijsbesoekinge en proefpredicatie.

Den 1 Octob. 1684
is weder het H. avontm[aal] na gewoonte in stichtelijke ordre gecelebreert.
NB. Andries van den Corput versoekende weder tot het H. avontm[aal] toegelaten te worden, met
betuijginge van Christelijk berouw over sijn ergerlijke sonde, heeft den E. kerkenraat nu ontrent
anderhalf jaar sijn stchtelijken en sedigen wandel, waar in hij ook voor sijn val uijtstak, opgemerkt
hebbende, hem met blijtschap weder aangenomen, hem vermaant hebbende tot een exemplaire
Christelijken wandel.
NB. sijn huijsvrouw Jannichje Bouwens, dewijl sij self niet versogt toegelaten te worden, als 't noch
niet tijdich oordelende om de gegeven groote ergernisse, is noch onder censure gebleven. 
Den 25 Decemb. 1684
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is weder het H. avontmaal na gewoonte in vrede gecelebreert.

Den 1 april 1685
is de gemeijnte weder voorgestelt een dubbel getal van te verkiesenen leden des kerkenraats
        tot ouderlingh
    Bastiaan Arentse
    Cornelis Jansse
        tot diacon
    Bastiaan Jasperse
    Cornelis Cornelisse Spruijt

Den 15 april 1685
is uijt dit dubbelt getal, na dat sij de gemeijnte noch tweemaal voorgestelt waren, nam. den 8, en 15
's namiddachs na de godsdienst met meerderh[eijt] van stemmen gekoren dese navolgende /82/   
tot ouderlingh
    Cornelis Jansse
        tot diacon
    Bastiaan Jasperse

Den 22 april 1685
op den eersten paaschdach sijn desen de gemeente noch eens voorgestelt en daar op den tweeden
paasdach in haar respective diensten bevestigt.

Eodem die is weder na gewoonte 't H. avontm[aal] in goede stichtinge en vrede gecelebreert en is
Jannichje Bouwens onder censure gebleven. 

Den 8 Julij 1685
is weder het H. avontmaal na voorgaande huijsbesoekinge en proefpredicatie in vrede en stichtinge
gehouden; en is Jannichje Bouwens dewijl sij 't noch niet versogt heeft, onder censure gebleven. 

Den 17 Julij 1685
Beroep der kerke van Woerden op den persoon van Joh. Velsen
Op den 17 Julij 1685, de kerkenraat vergadert sijnde, sijn binnengestaan de E. gedeputeerden der
kerke van Woerden geassisteert met de leden van de vroetschap aldaar, vertoonende, behalven
haar credentialen, een instrument van beroepinge door eenparicheijt gevallen op Joh. Velsen,
predicant tot Alblasserdam, en in omni dibita forma geapprobeert, waar op de E. gedeputeerden aan
den kerkenraat versogten dat sij haren predicant Joh. Velsen souden willen dimitteren, en de kerke
van Woerden toewijsen, als een gemeente van grooter consideratie, en waar in sij oordeelden de
tegenwoordicheijt van den voorgen[oemde] Joh. Velsen noodich te sijn om bijsondere redenen van
gelijk sij darom ook gantsch eenparichlijk beroepen hadden. Wanneer nu de E. gedeputeerden
buijten gestaan waren, heeft den E. kerkenraat haar liefde en genegenheijt ontrent haren predicant
/83/  getoont, betuijgende haaren wensch om hem te mogen houden; en verklaarden, dat sij van haar
niet verkrijgen konden de dimissie toe te staan, dewijl sij oordeelden, dat de redenen, daartoe
bijgebragt door Do. Van Nottelen, niet wichtich genoech waren, doch wetende, dat den kerkenraat
den E. Classis van Dordregt onderworpen is, heeft den E. kerkenraat sich aan den E. Classis, als een
hooger en wijser vergaderinge gedragen, en die gantsche saak haar overgevende, sich
submitterende aan 't geen de E. Classis daar in doen of oordelen soude. Welke resolutie des E.
kerkenraats aan de E. gedeputeerden van Woerden bekent gemaakt sijnde; welken dan een
extraordinaire classicale vergaderinge hadden doen beschrijven tegen 18 Julij alwaar de E.
gedeputeerden haar hebben gesisteert met vertooninge van 't instrument van beroepinge, en ook de
resolutie des E. kerkenraats, en de bijgebragte redenen. 't Welk alles de Classis overwegende, en
specialijk Joh. Velsen afgevraagt hebbende sijn oordeel en genegenheijt, heeft eenparichlijk de
versogte dimissie toegestaan, en hem de kerke van Woerden toegewesen; en den voorn. Joh.
Velsen acte van dimissie in dibita forma ter hant gestelt.
't Welk nu den E. kerkenraat voorgestelt sijnde, hebben sij sigh te vreden gehouden, en, hoewel
ongeerne, sich die nootsakelijkheijt onderworpen, hebbende bijgevolgh ook aan haren tot noch toe
gewesenen predicant gegeven een acte van dimissie, welke van woort tot woort luijt, als die van Do.
Dooreslaar fol 28 [pag. 69] te neergestelt.
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En hebben wij soo tesamen 4 jaren in volkomen vrede, liefde [dus] geleeft hebbende, malkander
daar voor hertelijk bedankt, en onderlinge segenen gewenscht. De Heere segene sijn dienaar in sijn
nieuwe bedieninge, en geve weder een man aan dese plaatse na sijn herte tot welstant deser
gemeente. Amen.
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[Het volgende is geschreven door Ds. Daniel Beuckelaer jr., predikant te Alblasserdam 1685-1693.
Zijn handschrift is dermate persoonlijk dat de 'vertaling' soms grote problemen geeft.] 

Op den 6 november 1685
/84/  is in plaets van Do. Johannes Velse, beroepen en  vertrocken naer Woerden, tot predikant
beroepen, Daniel Beuckelaer doenmaels predikant van GrootAmmers en naerdat de selve van hem
was aengenomen is sijn Eerw. in den heijlige dienst alhier bevestigt op den 2 December 1685, door
een instrument van beroepinge als voren geapprobeert bij den Wel Edele Heer Andries Bogaert,
Ambachts Here van Alblasserdam, luijdende van woorde tot woorde als volgt:

Gesien de vorenstaende electie of het beroep van den Eerwaerden Do. Daniel Beuckelaer
(jegenwoordig predikant tot Ammers) bij den kkenraet tot Alblas[serdam] tot predikant van haere
gemeente aldaer gedaen, alsmede de getuijgenisse van de naebuerige predikanten van Alblas en
Leckerlant daer toe versocht sijnde, soo ist dat de selve van herte approberen mitsdesen, blijvende
God de Here gebeden dat hij tot dit goede werk vorder sijnen segen wil geven. Amen.
                Rotterdam 6 Nov. 1686
                Andries Bogaert

De approbatie der Classis is van woort tot woort als voren.

/85/ Is daer op even voor het Avontmael des Heren de behoorlijke huijsbesoekinge gedaen door den
predikant beneffens den E. ouderlingh Arien Coelhoeken, en geen de minste swaerigheden sig
ergens op doende, is het hoogwaerdig Avontmael des Heren Jesu Christi met stichting alhier
gehouden op kersdagh 1685.

April 10, 1686
Is toegetreden tot het maeken van een dobbelt getal ouderlingen en diaconen om in de twee
volgende jaeren te dienen 
        tot ouderlingh
    Bastiaen Ariensse
    Jan Cornelisse
        tot diaconen
    Wouter Willemsse
    Cornelis Cornelisse
en sijn door de gemijnte met meerderheijt van stemmen hier uijt verkoren
        tot ouderling
    Bastiaen Ariensse
        tot diacon
    Cornelis Cornelisse
/86/  Welke persoonen naer dat sij noch eens de gemijnte waren voorgestelt in haere respectieve
diensten op paes Maendagh bevestigt.

Is het Avontmael des Heren op paesdagh naer voorgegaene huijsbesoeking alhier met stichting
gehouden.

In Juli 1686
Naer voor af gecondigt was, dat over 14 daegen het H. Avontmael des Heren soude gehouden en
gecelebreert werden, sijn tot de huijsbesoekinge afgesonden, de predi[cant] en ouderling Bastiaen
Ariensse, in plaets en bij afwesighijt der ouderling Cornelis Jansse wiens beurte het anders was en is
in de besoekinge den staet van de gemijnte heel gerust en vreetsaem bevonden, uijtgenomen dat
Meester Jan Laeting, niet wilde ten avontmael verschijnen, om dat de kkenraet Geertje Everts toe
gelaeten hadde aldaer te verschijnen. Hij naer reden des selfs gevraegt sijnde, antwoorde die vrouw
voorn. van hem en andere, voor den gerechte als een dievegh beschuldigt en uijtgemaekt te sijn, en
wijl sulx den kerkenraet bekent was, oordeelde hij Meester Jan, het dan de plicht des predikants
geweest te sijn, dat hij eerst dat geschil tussen hem en Geertje Everts hadde moeten wegnemen, bij
wijse van versoeninge, welke hij soude hebben kunnen te weegbrengen, indien sij beijde door hem 't
sijnen huijse ontbeden waren geweest. 
/87/  Dogh wijl sulx niet was geschiet, en de kerkenraet Geertje toelaetende getoont hadde sijn
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woorden maer voor leugen te houden, soude, noch wilde hij niet ten avontmaele gaen, maar soude
nu alles op saeke wat mogelijk was om haer, Geertje voorn., meer en meer te verswaeren en te
beschuldigen, hier bij voegende, dat hij op toekomende vrijdag den kkraet, naer gedaene
proefpredicatie, verschijdene attestatien soude vertonen, alle verifierende, sijn gedaene
beschuldiginge jegens Geertje Everts, en geschiede dese betuijging met een ongemeijne hevighijt
soo dat den haet, en nijt en wraekgierighijt, onder dien gelijkelijk desen man ten oogen uijtsage.
Den predikant en ouderling verstelt over dit onverwachte voorval, alsmede over die vinnighijt en
oneerbiedighijt met welke sij sich door hem bejegent vonde, antwoorde sachtelijk:
1. Dat hij, Meester Jan voorn., in de laetste huijsbesoekinge, met ijgen mont tegens hem de
predikant gesegt hadde tegens niemant ter werelt iets te hebben waerdoor verhindert was, om te
verschijnen aen des Heren tafel, hoe konde dan den predikant twist wegnemen, dewelke hij selve
niet wist dat daer was, jae, die hij selve ontkende tegens iemant te hebben. In tegendeel, dat hij selfs
de predikant en ouderling door sulke antwoort mislijt en bedrogen hadde.
2. Wat die beschuldiging aenging, soo vraegde de predikant of die bewesen en al gedecideert was
door Schouwt en gerechten, geantwoort sijnde van neen, soo sijde de predikant daer op, den kkraet
niet gevoegt te sijn volgens Classicaele en Synodaele ordre, iets te doen tot beswerenis van die
beschuldiginge, voor dat sij voor haere rechters als schuldig verklaert was, en wij dienvolgens niet
anders konden dan aen haer het selve errenstig haer ijge geijst ter ondersoeking aen te bevelen,
gelijk geschiet was. 
/88/  3. Wat dat het brengen en vertoonen van sijn Attestatie belangt, antwoorde de predikant, van
gelove te sijn, den E. kkraet haer wel soude wachten, die aen te nemen, of volgens de selve te
handelen, haer niet willende vermengen in een saeke, die haer niet raeckte, maer moest bewesen en
gedicideert worden door den politijque rechter voor welken datse dankbaer was, en dienvolgens dan
sijn verschijning voor den kerkenraet vruchteloos soude wesen. Soekende alsoo de predikant
Meester Jan van dit sijn voornemem te diverteren.
4. Vraegde hem den predikant, of hij nu wel sage, dat hij dit alles quam te doen niet met intentie, om
daer door voordeel en verbetering aen sijn naeste toe te brengen gelijk het betaemde, maer alleen
uijt enkel bitterhijt en wraekgierighijt tegens haer.
Hierop berste hij uijt, hij soude dit nu noch driemael meer tegens haer doen, sij hadt dit en dat aen
hem gedaen, en hij wilde haer dit nu vergelden en verselde Meester Jan, door woorde, met slaen
sijns hants in de lucht, en stampe sijner voeten op de aerde, soo dat de predikant hem errenstig daer
over bestrafte, en hij daer naer niet luijsterende, tot sich de predikant genoodigt, te seggen, dat hij
noch was een bittere galle, maer alles was om niet, en bleef hij ere heviger roepende, hij wilde en
soude voor den kkraet komen, waerop ijndelijk den predikant antwoorde: ghij kont doen wat ghij wilt,
maer dan sal ik ook de kkraet in bedenke geven wat men met soo een man behoort te doen, en die
altemets in geen zes weken in de kerke komt, en sal sig de kkenraet van geen een man laeten
ringelooren.
/89/  Wat gebeurt: des vrijdaghs naer gedaene proefpredikatie, juijst niemant van alle de leden des
kkenraets praesent sijnde als alleen de ouderling Bastiaen Ariensse die mede was afgesonden
geweest om de besoeking te doen, soo vertoont sich Meester Jan Laeting, met sijn attestatie, den
predikant wijgert se te aenvaerden, alsoo hij geen kkenraet bij de hant hebbende, onmogelijk in die
saeke niet en derfde treden. Meester Jan instaent, den predikant blijft wijgeren, daerop soo komt hij
tot die enormitijt dat hij Do. Croeze, pr[edikant] van Alblas, bij geval toen in de kerke sijnde, versoekt
dat die hem soude horen, de welcken sulx wijgherende, als sijnde saeken die hem niet raekende
waeren, soo gaet hij voort, en roept den schoolmeester van Alblas, met welcke en noch enige
anderen hij in het school gaende alle dese saeken quam te verhandelen tot haer alle seggende, de
predikant heeft mij ontboden voor de kkenraet en nu ik daer voor kome sent hij mij met een
[swaeren] bockkinge wech, in welcke woorden twee notoire leughens sijn:
1. uijt het vorige blijkt genoeg dat de predikant hem noijt ontboden heeft, maer ten hoogste dat hij
een saeke dien hij niet konde weren, heeft toegestaen.
2. wijl daer gene kkenraet was, soo konde Meester Jan daer niet voor verschijnen, doch konde de
predikant (wijl de afwesige leden des kerkenraets alle buijten het dorp waren werkende, en hij selve
met rust was) voor die tijt tot wering van al die ongehoorde saeke niets doen, en is daer op het H.
Avontmael des Heren Jesu met stichting alhier gehouwden, haar van het selve afhoudende Meester
Jan voorn. en Geertje Everts.   

/90/  Naer dat voor afgekondigt was, dat over 14 daegen het H. Avontmael des Heren soude
gehouden worden, soo sijn tot de besoekinge, afgesonden den predikant D. Beuckelaer met den
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ouderling Bastiaen Ariensse, wijl Cornelis Jansse werkende ontrent het Sas van Gent niet konde
tegenwoordig sijn.
Is in omvraegh gebracht wat men soude doen in de saeke van Meester Jan Laeting en Geertje
Everts, de predikant vermelt hebbende, alle die voor vermelde ontmoetingen, en onbehorelijke
bejegeningen hem beneffens de E. ouderling voorgekomen, de kkenraet hier over verbaest en ten
hoogste ontset, heeft het oordeel van haren predikant ontrent die saeke eerst versogt, de welke alle
partijdigheeden aen een sijde settende van oordeel was, dat bij aldien Meester Jan hem met sijn
mede gedeputeerde gevraegt hat, in de besoekinge de saeke als dan bij te leggen, en is dit goet
gekeurt.
Is mede daer om gevraegt hoe diende gehandelt te worden met Roelant Claesse en sijn vrouw
Crijntje Maertens, welke naer ontrent vijf weken getrouwt te sijn in de kraem was gekomen, tot grote
ergernis van allen, en ontsteltenis van Godts kinderen. Te meer om dat dese Roelant Claesse
verschijde mael van de predikant daer over aengesproken sijnde, sig daer in seer verhart hadde
getoont, willende beweren, hij geen ergernisse daer mede en hadde gegeven, jae, den predikant seer
onfatsoenelijk bejegenende en tot driemael toe de selve laetende liegen en wanneer de predikant
sulx met ontroerenis sijner siele aenhorende hem, gelaste uijt sijn huijs te vertrecken, met ene
seggende hij de kkenraet niet van sijn onfatsoenlijke handelinge soude berichten, antwoorde den /91/
selve, fijne man, hij lachte met den kerkenraet. De kkenraet dit alles met grote droefhijt aenhorende,
heeft besloten, in het doen van de besoeking dese Roelant Claesse voor bij te gaen en niet aen te
spreken, en door de koster haer bijden te laeten aenseggen datse haer van de taefel des Heren
souden onthouwden.
Is hierop de besoekinge geschiet, de gemeijnte in rust en in vrede gevonden geen uijtgenomen;
Meester Jan ook bekennende qualijk gedaen te hebben, ende wenschende het noijt geschiet te sijn,
soo heeft de predikant beneffens sijn mede ouderling, daer ook genoege in genomen, hem de hant
van vrientschap gegeven en ter taefel des Heren toegelaeten, waer op hij de predikant tot driemael
toe bedankt heeft voor sijn moeijte in dese aengewent, en sijn alsoo met vrientschap geschijden.
Tot Geertje Everts komende wierde van haer gevraegt of sij haer onthielde van het H. Avontmael
des Heren. Wij sijden daer toe geen last te hebben, maer bevolen haer met krachtige redenen, ter
motive dienende, datse haer dienaengaende maer te rechte beproeve, en voor de Here ondersoeke.
Is hierop het Avontmael des Heren in goede stichtinge gehouden op Sondagh den 23 October en sijn
bijden Meester Jan Laeting en Geertje Everts daer mede verschenen.
                         Quod Attestor 
                         D. Beuckelaer, predikant in
                         Alblasserdam

/92/   Naer voorafgegaene verkondiging, dat het Avontmael des Heren over 14 daegen soude
gehouden worden, soo is tot de huijsbesoekinge afgesonden, beneffens den predikant den ouderling
Cornelis Jansse, en sullen van haer weder [waere] rapport doen.
Jannichje Bouwens, met traenen en suchten haer leetwesen betonende, beklaegende haere vorige
misdaet, en belovende in het toekomende, onder des Heren segen hijlig en godtsaelig te leven, is
daer op door den EE. kkenraet weder toegelaeten tot het Hoogwaerdig Avontmael des Heren.
Is ook daer vastgestelt in den vollen kkenraet dat het Avontmael des Heren niet meer kersdaegs,
maer des Sondaeghs daer aen volgende soude werden uijtgedijlt, ten waere dat kersdach quam op
de dach des Heren. 
In de huijsbesoeking geen de minste swarigheden sig opdoende, is het Avontmael des Heren in
vrede al hier gehouden 29 December 1686; sijn op nieuws tot ledemaeten aengenomen:
    Cornelis Jansse Focker
    Neeltje Willems Jongeneel, met attestatie van Blesgraef
    Wouter Pleunen
    Jacquemijntje Cornelis
    Neeltje Jacques
    Crijn Ariensse
De Here doe dagelijx tot dese sijne gemeijnte die saelig worden. Amen.

Roelant Claessen en sijn vrouwe Crijntje Maertens blijven bijde noch onder censure.

/93/  Naer voor afgedaene huijsbesoekinge is het avontmael des Heren alhier met stichtinge
gehouden op den eersten paesdach 1687 en hebben haer geen nieuwe onruste in dese gemijnte
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opgedaen, alleen dat Roelant Claesse en sijn vrouw hartneckigh sijnde als noch onder censuere
wierden gehouden.

Naer voorafgegaene verkondigingh dat het H. Avontmael des Heren over 14 daegen soude
gehouden worden, soo is de huijsbesoekinge gedaen door den predikant en E. ouderlingh Bastiaen
Ariensse en hebben alles wel het uijterlijk aengaende, in de gemijnte gevonden, en is daer op het H.
avontmael des Heren uijtgedijlt 3 Augusti 1687.
Roelant Claesse met sijn vrouw blijven als voren onder censuere, is ook naer voorgedaene
belijdenisse tot het avontmael des Heren toegelaeten de Heer Niclaes Bogaert van [Beloeijs],
schoonsoon van den Heer van Alblasserdam.

/94/  Naer voor afgedaene huijsbesoekinge is het avontmael des Heren alhier met stichtingh
gehouden in October 1687, en hebben haer geen nieuwe onlusten opgedaen, als allenelijk tussen
Wouter Pleunen kerkmeester, en Marijtje Biesevelt, dogh is de selve door den predikant
wechgenomen en bijgeleijt.
Roelant Claesse en sijn vrouw blijven noch onder censuere.

Naer dat op 28 December 1687 was afgekondigt, dat het H. Avontmael des Heren soude werden
gehouden over 14 daegen, soo sijn tot het doen van de visitatie der kerke afgesonden den predikant
beneffens den E. ouderlingh Bastiaen Ariensse, en hebben de gemeijnte alle leden des selfs in volle
vrede en ruste gevonden, sonder dat sig de minste swarighijt heeft opgedaen, de Here sij dank voor
desen uijtwendige goede gestalte, en voege een goede hoedaenighijt der sielen hiertoe. Is hier op
het H. Avontmael des Heren alhier met stichtinge gehouden 11 jann. 1688, en sijn opnieuw door
belijdenisse tot de gemijnte aengenomen:
    Pieter Jansse Focker
    Joost Pleunen
    Goris Jaquesse
    Cornelis Janssen

/95/  Roelant Claesse en sijn vrouw Crijntje Maertens in haere hartneckighijt en onberouwelijkhijt
volherdende, volhert ook den kerkenraet in haer te blijven houden onder censuere.

Naer dat het H. Avontmael des Heren op de behorelijken tijt was afgecondigt, soo is de
huijsbesoeking gedaen door den E. predikant beneffens den E. ouderlingh Bastiaen Ariensse en is de
gemijnte in ruste en vrede alhier gevonden, behalve dat daer verschil was tussen Cornelis Schouten
en sijn buervrouw het welk nedergelegt sijnde, is het Avontmael des Heren met stichting alhier
gehouden op paesdach 1688. Roelant Claesse en sijn vrouw Crijntje Maertens, in haere
hartneckighijt en onberouwelijkhijt volherdende, volhert de kkenraet in haer te houden onder
censuere.
                                        D. Beuckelaer
Is naer voren afgedaene huijsbesoekinge de gemijnte over al in ruste en vrede gevonden sijnde, het
Avontmael des Heren met stichting alhier gehouden, den 18 Juli 1688.
                                        D. Beuckelaer
Roelant Claesse en sijn vrouw hartneckig blijvende, werde ook noch gehouden onder censuere.

/96/  tSedert die tijt, is het avontmael des Heren voorts op sijn behoorlijken tijt uijtgedeelt, en naer
voorige huijsbesoeking sonder dat iets aentijkeningswaerdigh is voorgevallen, tot kersmis 1688, dan
iets voor vallenden sal door mij soo de Here wil, en wij leven werden aengetijkent, allenelijk soo sijn
Roelant Claessen en sijn vrouw Crijntje Maertens, op betoningh van berouw, en op belofte van
beternis weder tot het avontmael des Heren toegelaeten.
                              Quod Attestor
                              D. Beuckelaer 
Heeft de Weled. Heer Schout, en gerechten van Alblasserdam, gesaementlijk overgegeven aen de
diaconie armen aldaer, alle de goederen, [incomens] soo roerende als onroerende, baeten en
schulden van de huijsarmen, soo als de selve nu bevonden worden, sonder dat egter de Heer uijt
dese hoofde soude vermogen als Heer te sitten of te verschijnen in en over de kerke rekeninge,
maer de kkenraet in dese laetende, in haer volle besit, en recht, altoos van haer gehat, gelijk dan ook
de predikant, gesaementlijk met de oude en nieuwe kerkenraet goet gevonden hebben de goederen
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en schulden, baeten en schaeden, der dorps (anders H. Geest armen) op de vorige conditie aen te
nemen, vermits die jaerelijx verminderen, en ijndelijk stonden haer te niet te lopen, en soo egter de
armen voorn. tot laste der diaconie stonden te komen.
                              Qoud Attestor
                              D. Beuckelaer
                              v.d.m. tot Alblasserdam

/97/ Kerkelijke vergaderingh gehouden den 18 December 1689.
Heeft Pieter Huijbertse Croon regerende ouderlingh aen den E. kkenraet geklaegt, en bekent
gemaekt, dat hij seer verongelijkt, en gedrijgt soude sijn geweest tsijnen onschult, door Huijbert
Cornelisse de Hoogh, kerkmeester, welks vrouw Susanna Gerrets sijn E. ook gescholden, en lelijk
uijtgemaekt hebben, de beschuldigde persoonen voorn., voor de kerkenraet ontboden en hierop
gehoort sijnde, soo is haer door den predikant voor gestelt, de onbillikhijt dier saeke, en het ongelijk
in deses Croon geschiet, waer op sij leetwesen hebben vertoont, schult bekent, vergevingh versocht,
en versoening hebben aengeboden, en de hant van vrientschap gepresenteert, hetwelk van de
ouder[ling] Croon op aenraeden des predikants, en goetvinden des kerkenraets, aengenomen en soo
wedersijts de hant van vrientschap gegeven hebbende, sijn se in liefde en in vrede geschijden.
                                        Qoud Attestor
                                        D. Beuckelaer
En is hier op des Heren Avontmael met stichtinge gehouden.

/98/  Sijn genomineert het dubbelt getal van ouderlingen en diaconen, namelijk
        tot ouderlingen
    Pieter Woutersse
    Cornelis Jansse 
        tot diaconen 
    Wouter Willemsse
    Cornelis Jasse
en sijn uijt dese verkoren
    Pieter Woutersse
    Wouter Willemse
en in haere respectieve diensten bevestigt 27 Maert 1690.

Naer voor afgedaene huijsbesoekinge (in welke alles in de gemeijnte is stil en gerust gevonden) is
des Heren Avontmael gehouden 26 Maert, sijnde paesdagh 1690.

Den 16 Juli 1690 (naer dat alvorens de huijsbesoekinge gedaen, en alles wel bevonden was) soo is
des Heren Hooghwaerdig Avontmael alhier met stichtinge gehouden.

Desgelijks den 22 Octob. 1690.

Desgelijks den 14 jannuari 1691, naer dat alvorens de huijsbesoekinge gedaen en alles wel
bevonden was.

/99/  Sijn genomineert het dobbel getal van ouderlingen, en diaconen,
        tot ouderlingen
    Cornelis Jansse
    Jan Clijsse
        tot diaconen
    Cornelis Jasse
    Bastiaen Leendertse Pijl
En sijn uijt dese verkoren, en in haere respective diensten bevestigt op den tweede paesdagh, sijnde
16 April 1691 
    Cornelis Janssen
    Cornelis Jassen

Is ook des H. hijligh avontmael naer voor afgedaene huijsbesoekinge, en haer onderlingh geen
swaerigheden opdoende, gehouden, den 15 April, sijnde paesdach 1691.
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Voorts is het H. avontmael des Heren ook op sijn tijt bedient in Juli op de 22 der selve maent, dogh
vermits het schielijk tussen komen des bededaeghs is geen besoekinge gedaen, alleen is Meester
Cornelis Muije uijt naem des kerkenraets aengesijt, sigh van het H. avontmael des Heren te
onthouden wegens dronkenschap, en onenigheden met sijn vrouw.

/100/  Is ook op de gewonelijke tijt het H. avontmael des Heren alhier met stichtinge gehouden in het
laatst van September of eerst van October, dogh vermits de sieckte des predikants is geen
huijsbesoekinge geschiet, en blijft Meester Cornelis Muije, noch onder censuere.

Naer voorafgedaene huijsbesoekinge geschiet door de predikant, en door den E. ouderlingh Pieter
Woutersse in welke haer geen de minste swaerigheden of onruste hebben opgedaen, alleen Meester
Cornelis Muije blijft noch onder cencuere. En is hier op des heren avontmael met stichtinge alhier
gehouden 3 weken na kersmis, int jaer 1692.

Sijn genomineert het dobbel getal van ouderlingen en diaconen
        tot ouderlingen
    Jan Clijsse
    Cornelis Leendertse Pijl
        tot diaconen
    Bastiaen Jasperse
    Cornelis Cornelisse Spruijt

/101/  Naer dat op de 30 Maert was afgecondigt dat des H. avontmael soude gehouden werden acht
daegen daer naer, sijnde paes dach, soo is de besoekinge geschiet door den predikant D. Beuckelaer
en de E. ouderlingh Pieter Woutersse en is sonderlingh, in de gemijnte geen swaerighijt gevonden,
als dat den diacon Wouter Willemsse ons sijde wijl hij hoorde dat de gemeijnte haer daer aen
ergerde, dat hij niet in het kerken sackje gaf, hij ook niet wist of het niet beter was dat over sulx oock
niet tot het H. avontmael des Heren naederde, sustineerende, dat diegene welke ergernis gaeve, niet
en mochte naerderen tot des Heren avontmael, waerop de predikant geantwoort hebbende, dat ellijk
van sijn doen in sijn gemoet te vollen moest versekert sijn, of het selve quaet dan goet oordeelde,
soo als hij dochte Gode daer van requenschap te sullen geven, en voorts hem met het seggen der
lieden niet te becommeren, soo stelde hij ons dees vraege voor, dat wenste te weten van ons, of van
de kkenraet, ons oordeel in dese saeke, namelijk of dit nu een gegevene ofte een genomen
ergernisse was.
/102/  Den predikant hoe listigh ende verstrickend dat dees vraegh gestelt was siende, en merkende,
dat soo hij antwoorde het een genomene ergernisse was, dan soude voor goet gekeurt hebben, die
bose daet, waer aen dat wel 3 deelen deser gemijnte haer schuldigh maeken, als niets willende
geven tot onderhout van Godes huijs, en dat op dit verkeert voorgeven om dat haer door de Heer en
kerkmeesters van Alblasserdam gewijgert werde, het gelt de kerk toebehorende te nemen, en daer
mede durps schulden te betaelen. Soo de predikant gesecht hadde van jae, het een gegeven
ergernis te sijn, soo soude wel 3 deelen deser gemijnte door hem daervan verwittight sijnde haer
onthouden hebben van de H. Communie het welke een grote commotie, ende opschuddinge in dees
gemijnte soude gegeven hebben. Dierhalve, hoewel het warelijk een gegeven ergernis was, soo
oordeelde de predikant het niet tijdigh als doen dit opentlijk te seggen, maer antwoorde, dat in dese
conjunctuere van tijde de E. kkenraet haer wel wachten soude daer rondelijk haer gevoelen op te
verklaeren.
Waer op niets verder ons is voorgecoomen als alleen dat Wouter Baas, welke sijde dat daer een
gerucht liep, dat sij gerechten /103/ handelden in die saeke van de verkopingh of liever van de
opvijlingh des predikants of schoolmeesters huijs, op een onbehorelijke en een christen
onbetaemelijke wijse, en dat sulx soo sijnde hij niet wel konde ten avontmael gaen. Den predikant
versocht te weten den auteur van dat bericht, welke Baas wijgerde te noemen, soo antwoorde de
predikant ongehouden te sijn weder daer van te spreken maer dat hij predikant, als predikant
oordeelde, jae dit middel nu van haer bij de hant gevat een onbehoorlijk middel te sijn, en dat hij dit
aen het oordeel van de gantsche werelt stelde, of dat hier een onbehorelijke saeke was, kerke
goederen te nemen en daer durps schulden mede te betaelen, waer op hij Baas weer antwoorde, soo
sal ik ook niet ten avontmael gaen, den predikant vraegende waerom, soo repliceerde hij Baas, om
dat ghij segt dat een onbehorelijk middel te sijn, waer op den predikant sijde, ghij toont een seer
klijne bevattingh en achtingh te hebben, van dat Grote werk dat daer te doen en te verrichten is, dien
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volgens geven wij u aen u selfs beproevingh over om in dese naer [eigen] gemoet te handelen.
Is hier op het H. avontmael des Heren met stichtingh alhier gehouden op paesdach 1692. Haer daer
van onthoudende Wouter Baas voorn., Cornelis van der Wiel, en Jacob Thoen, 3 gerechten. Blijft
Meester Cornelis ook noch onder censuere.
                                        Quod Attestor
                                        D. Beuckelaer

/104/  Tot ouderling is verkoren
    Jan Clijssen
Tot diacon
    Cornelis Cornelisse Spruijt

Naer voor afkondigingh en bekentmaekingh is de besoekingh wederom gedaen door den predikant
beneffens de E. ouderlingh Jan Cleijsse, en is alles in rust en vrede gevonden. Wouter Baas en
Cornelis van der Wiel niet thuijs sijnde, en haer verder van het Avontmael des Heren absenterende,
doch Jacob Thoen is dese rijs daer toe genadert. Cornelis Huijge Muije blijft noch onder censuere.

Den 11 jan[uari] 1693 is het Hooghw[eerdig] Avontmael des  Heren met stichting alhier gecelebreert,
de besoekingh niet konnende gedaen werden, wegens swackhijt des predikants, eerst even uijt sijn
siekte opcomende, en soo is alles in staet als voren gebleven.

/105/  Vrijdagh den 6 Maert , soo is naer aenroepinghe van des Heren Naem toegetreden tot het
maeken van een dobbelt getal ouderlingen en diaconen, om in de twee volgende jaeren te dienen,
en sijn daertoe verkoren, 
        tot ouderlinghen
    Cornelis Leendertse Pijl
    Bastiaen Jaspersse Grote
        tot diaconen
    Cornelis de Focker
    Leendert Leendertse de Jonghe
Sijn uijt dit dobbel getal door de gemijnte gecoren
        tot ouderlingh
    Cornelis Leendertse Pijl
        tot diacon
    Cornelis de Focker
En in haere respectieve diensten bevestigt op paes maendagh, dat de Here segene.

/106/  Naer dat de huijsbesoekinghe gedaen was door den predikant beneffens de E. ouderling
Cornelis Jansse, en dat in de selve alles wel was bevonden, en geen nieuwe swaerigheden sigh op
deden, ook vonden wij thuijs Cornelis van der Wiele, welke sijde dat nu genegen was tot het
Avontmael des Heren sich weder te willen begeven, het welke wij naer enighe onderrichtingh hebben
toegestaen, Jacob Thoen en Wouter Baas mede thuijs vindende, hebben ontrent die stoffe breet en
wijt met haerlieden gesproken, en is de saeke van haer in bedenkinghe genomen, dogh sijn aen het
avontmael des Heren niet verschenen. Is daer op het hoochwaerdigh Avontmael des Heren Jesu
Christi alhier met stichtinge gehouden paesdagh 22 Maert 1693.
En sijn op nieuws tot ledemaeten aen genomen
    Willem Jansse
    Maria Pietersse de Kroon
    Maria Cornelis
    Ariaentje
    Ariaentje Cornelis

/107/ Is het hooghwaerdigh avontmael des Heren afgecondigt op de 21 Juni als sullende gehouden
werden op de 28 Juni, dogh wijl het ontslagh en de losmakingh des predikants alhier juijst voor viel in
die selve week, soo is geen besoekinghe geschiet, en alsoo alles gebleven in die staet als voren.
gelijk sulx oock op den selfde dagh met stichtinge geschiet is.

Beroep van Schoonhoven op de persoon van D. Beuckelaer
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Op den 23 Juni sijn in onse kkenraet verschenen de E. gedeputeerden der kerke van Schoonhoven,
geassisteert met drie heren van de Achtbare Magistraet dier stat voorn., exhiberende behalve haere
credentiale een Acte van beroepinge, door eenparighijt van stemmen gevallen op D. Beuckelaer,
predikant van Alblasserdam, welke beroepinghe de Ed. Achtbaere Magistraet aldaer oock
eenpariglijk hadde believen voor goet te keuren, waer op de gedeputeerden aen de E. kerkenraet
alhier versochten, sij wilden haeren predikant D. Beuckelaer dimitteren, om de kerke van
Schoonhoven toe te wijsen, als een gemijnte van groter consideratie en waer in sij oordeelden de
tegenwoordighijt van de /108/ Classis ten hoogste nodigh te sijn, om vrij gewichtighe redenen gelijk
sulx de kkenraet breder wierde voorgehouden door den Eerw Gods[alige] wel geleerde Heer Martinus
Colonius, predikant tot Schoonhoven, waer op de gedeputeerden buijten gestaen sijnde, soo heeft de
E. kerkenraet alhier, eenpariglijk betuijgt haer leetwesen hier ontrent, van herte gaeren wenschende,
dat haer predikant welker dienst en persoon haer soo lief en aengenaem was, in dit selfde geliefde te
volherden, maer horende, dat de voorschr[even] beroepinghe door haere predikant in de vrese des
Heren was aengenomen, mitschaeders de redenen, die sijn E. daer toe waren bewegende, soo is het
dat sij haer wel ongaerene, en met leetswesen haerer herten egter haer de Goddelijke wil, en
voorsienighijt, in dese onderwerpende, haere predikant ontslaen, gelijk sij hem ontslaen en dimitteren
bij desen, hem van herte des Heren segen toewenschende, gelijk dan oock dees vergaderingh naer
dankseggingh tot God, en onderlinghe segewenschinghe aen malkanderen in liefde is geschijden.
                                        D. Beuckelaer

/109/  Heeft hier op de predikant het Armen kistje, de twee hondert en achtien gulden, welke in de
selve geweest waeren als mede aen het oortjes gelt, mitschaders de obligatie rente brieven op het
lant, of particulieren, en alles wat tot den Armen was behorende, als oock de k[erkelijke] doop, en
trouwboeken aen de kkenraet ter hant gestelt, welk alles van haer is aengenomen, de predikant voor
sijne moeijte in dese aengewendt bedankt, hem mitsdesen ontslaende van alle verdere namaeningh,
en een Attestatie toestaende gelijk als die van Do. Doreslaer, en Do. Velse, en sijn hier op in liefde
en vrede, met onderlinge segen wenschinge van de andere geschijden.
Ach dat Jehovaes aangescicht met mij mede ginght, en dat hier een man mochte komen naer U
herte, Here, was mijn innigste wens en begeerte. Amen.
                                        D. Beuckelaer
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[Ds. Franco van der Kluijt, die de volgende bladzijden van de kerkeraadshandelingen schreef, stond
te Alblasserdam van 1693 tot 1727.]

/110/ (Blanco)

/111/  Alsoo door het vertrek van Rev. D. Daniel Beukelaar naer Schoonhoven dese plaatse was
vacant geworden, soo heeft de E. Kerkenraet, in des selfs plaetse beroepen D. Franco van der Kluijt,
doemaels predikant tot Noort-Schaerwoude. En nae dat het beroep mij in debita forma was
opgedragen, en van mij in des Heeren vreese was aangenomen, soo ben ik daer op den 4 october
1693 door Rev. D. Martinus Soermans, predikant tot Goudriaen, in den H. dienst bevestigt,en heb
nae de middig mijne intreed gedaen uijt Rom. 1:7, nota de copia van de beroepbrief luijd als de
voorgaende, en staet ook in 't Ringsboek.

Anno 1693 den 25 Octob. is in dese gemeijnte, nae dat deselve van ons besogt en in redelijke
welstant bevonden was, het Heijlig avondmael gehouden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 17 Januarij 1694
Art. 1
Is van de gantse Kerkenraet, met eenparigh[ijt] van stemmen, beslooten, dat van nu voortaan altijd
14 dagen voor de bedieninge van het H.A. sal Kerkenraet gehouden worden, om gesettelijk onse
gedagten te laten gaen over den tegenwoordigen toestant deser gemeijnte, en te besorgen 't gene tot
wel-wesen van dien nodig is.
Art. 2
Alsoo bekent was, dat Cornelis Harmense Pijl, weduwenaer, sich met sijn dienstmaegt had verloopen
in de grouwelijke sonde van overspel, soo is beslooten, dat de gedeputeerde tot de visitatie hem, uijt
naem van de gantse Kerkenraet, het gebruijk van /112/ het H.A. ontseggen, tot soo lange dat hij
blijken van berouw en bekeeringe gaf, 't welk hem ook alsoo door de gedeputeerde is aengeseijt, die
hem ook ernstig over die sonde bestraft en tot een beter leven opgewekt hebben. Hier op deed hij
belijdenisse van sonde, seijde dat hij groot berouw hadde, en sich in het toekomende soude soeken
beter te gedragen, waer op sij seijde te sullen acht-geven.
Art. 3
Is tot de visitatie gedeputeert, nevens den Predikant, Jan Cleisse ouderling. Hier op is de
vergaderinge, gelijkse met den gebede was begonnen, met danksegginge tot Godt, in liefde en vrede
gescheijden. En, nae dat de gemeijnte besogt, en in vrede bevonden was, het H.A. gehouden den 31
Januarij 1694.

Anno 1694
Kerkelijke vergaderinge gehouden, den 27 Maert 1694
Alsoo de tijdt gekomen was, dat de Kerkenraet moste verandert worden, soo hebben wij een dubbelt
getal gemaekt om dat aen de gemeijnte voor te stellen, en zijn verkooren
        Tot ouderling
    Pieter Huijbertse Kroon, tegen
    Tobias Pieterse 
/113/    en tot diaken
    Wouter Willemse Spruijt, tegen
    Jan Cornelisse, anders genaamt Jan Claeisse
Hier op is de vergaderinge, gelijkse met den gebede was begonnen, met danksegginge tot Godt, in
onderlinge liefde en vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 30 Maert 1694
Nae aenroepinge van Godts naem hebben wij, alsoo het H.A. over 14 dagen in dese gemeijnte
soude bedient en gehouden, onse gedagten laten gaen over den tegenwoordige toestant deser
gemeijnte, maer daer en was niets bijsonders voorgevallen, als dat Cornelis Harmense Pijl als noch
gehouden wiert onder censure. En tot de Huijsbesoeckinge gedeputeert, nevens den Predikant, Jan
Cleisse ouderling. Hier op is de vergaderinge met danksegginge tot Godt, in vrede gescheijden. De
gemeijnte is besogt en in redelijke welstant bevonden, en het H. Avondm. gehouden den 11 april
1694.
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K. vergaderinge gehouden 7 april 1694
Nae aenroepinge van Godts naem zijn uijt voornoemde dubbelt getal nae dat het driemael aen de
gemeijnte was voorgestelt, en niemant ijets daer tegen heeft ingebragt, verkooren  
        Tot ouderling
    Tobias Pieterse, en  
        Tot diaken 
/114/  Jan Claeisse Hier op is de vergaderinge, met danksegginge tot Godt, in vrede gescheijden. En
zijn dese Broederen den 12 april in haren dienst opentlijk voor de gemeijnte bevestigt, en
verwellekomt.

Den 18 april heeft Cornelis de Focker diaken gepresenteert en versogt, dat het gelt van ijdere
collecte, aenstons na het eijndigen van den Godtsdienst, in de tegenwoordigh[ijt] van de gantse
kerkenraet mogte getelt, en de somme ook van een der broederen aengetijkentt worden. Welke
vrijwillige presentatie de E. Kerkenraet ten hoogsten aengenaem was, en heeft, bij die occasie, om
gewigtige redenen, met eenparigh[ijt] van stemmen beslooten, dat van nu af aen altijd sal
geschieden.

K. vergaderinge gehouden den 3 Julij 1694
Alsoo het H.A. over 14 dagen soude gehouden worden, soo hebben wij wederom, nae aenroepinge
van Godts naem, onse gedagten laten gaen over den toestant deser gemeijnte, maer daer zijn, de
Heere zij gedankt, geen nieuwe swarigheden voor-gekomen, en Cornelis Harmense Pijl als noch
gehouden onder censure.
Tot de visitatie is gedeputeert, om het geheele jaer met den Predikant mede te gaen, Cornelis
Leendertse Pijl ouderling, hier op is de veranderinge [bedoeld wordt 'de vergaderinge'], met
danksegginge tot Godt, en in onderlinge vrede gescheijden. En, nae dat de gemeijnte besogt was, is
het H.A. gehouden den 17  Julij 1694.

K. vergaderinge gehouden den 3 Octob. 1694
Alsoo huijden morgen was afgekondigt, dat heden over 14 dagen, soo Godt wil en wij leven, het H.A.
soude bedient worden, soo hebben wij als vooren wederom onse gedagten laten gaen over de /115/
tegenwoordigen toestant deser gemeijnte, maer, de Heere zij gedankt, daer zijn wederom geen
nieuwe swarigheden voorgekomen. En is Cornelis Harmense Pijl wederom vrijh[ijt] gegeven om het
H.A. te mogen genieten.
Hier op is de vergaderinge, gelijkse met den gebeden begonnen was, met danksegginge tot Godt in
vrede gescheijden. En nae dat de gemeijnte besogt, en in vrede bevonden was, het H.A. op de
gemelde tijd gehouden.

Anno 1695
K. vergaderinge gehouden den 10 Januarij 1695
Alsoo Bela [geen verdere naam vermeld] bij nae in een half jaer (immers soo veel wij weten) niet
inde publijke Godts-dienst geweest, en laest van de Tafel des Heeren gebeleven is, en dat noch daer
en boven aen de E. Kerkenraet verscheijde quade gerugten van haer ter ooren gekomen zijn, soo
heeft de E. K.raet haer laeten citeren, en zijn haer in de tegenwoordigh[ijt] van de gantse
vergadering, op een beleefde en sachtmoedige wijse, dese twee vragen voorgestelt, waer de E.
K.raet catgoris antwoort begeerde, namelijk
1. waerom datse in soo langen tijdt niet in de Kerk geweest, en nu laest niet aen de Tafel des Heeren
geweest was.
2. ofse wilde belooven, datse in het toekomende, den openbaren G.dienst soude soeken bij te
woonen, en alse haer selven, nae behooren, beproeft en bereijd had, verschijnen aen des H. tafel,
gelijk een waer X.ten [= Christen] en Lidmaet van dese gemeijnte betaemt. 
Maer sij heeft rond uijt geweijgert redenen te geven waerom datse soo lange niet in de Kerk geweest,
en laest van des H. Tafel gebleven is. En ook niet willen belooven, datse in het toekomende /116/ 
soude soeken den openbaren G.-dienst bij te wonen, en alse haer selven nae behooren beproeft en
bereijt had, te verschijnen aen des H. Tafel, maer in tegendeel de E. K.raet gelastert en smadelijk
bejegent, seggende, onder anderen, mij dunkt ik stae hier als een schaep in het midden van de
wolven, en als Xtus voor de Raet van Cajaphas, ghij soekt mij maer te verstricken, en beschuldigde
de diakonen datse een vrouw van honger hadden laten sterven. De E. Kerkenraet heeft alle dese
lasteringen met groote sachtmoedigh[ijt] en lijdsaemh[ijt] verdragen, en heeft, om te toonen datse
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niet uijt een personeele haet tegen haer ontstoken was, aen haer noch acht dagen uijtstel gegeven,
om haer selven in stilh[ijt] te bedenken, ofse op de twee voornoemde vragen nae behooren wilde
antwoorde, en getoont indiense noch satisfactie gaf, dat men dan haer soude toelaten tot het H.
Avondmael, maer soo niet datse dan niet anders had te verwagten, als dat de E. Kerkenraet, volgens
haer pligt, haer het H.A. verbieden soude. Maer sij is binnen dien tijdt niet verschenen om haer
resolutie aen de E. K.raet bekent te maken. Evenwel heeft de E. K.raet geresolveert dat men haer in
de visitatie noch eens soude aenspreken, en haer antwoort op die twee vragen afvorderen, en
indiense dan noch niet wilde antwoorden, dat dan de gedeputeerde haer uijt naem van de gantse
K.raet het H. Avondmael sullen verbieden tot nader ordre. De gedeputeerde hebben  dese resolutie
/117/ getrouwelijk volbracht, en haer in de Huijs-besoekinge hier over aengesproken, en op een
beleefde wijse haer antwoort op die twee vragen versogt, maer sij bleef even hartneckig in het
weijgeren, en heeft de gedeputeerde wederom norts en spijtig bejegent, waer op sij haer uijt naem
van de gantse Kerkenraet het H. avondmael verboden hebben tot nader ordre.
Nota, dese Bela is daer na getrouwt met een Paapse man, met hem ook Paaps geworde, getrocken
na Gorkom, en aldaer gestorven.

Anno 1695
Den 7 Maert heeft Vander Wiel van de Kerkenraet (die op sijn versoek 's avondts ten 7 ure ten huijse
van Cornelis de Focker vergadert was, geeijst een somme van ses en dertig guldens, omdat hij, soo
hij voorgaf, over 27 of 28 jaren de Pestmeester van Papendregt 18 mael hadde gehaelt, ten dienst
van verscheijden armen in dese plaetse, maer de E. Kerkenraet toonde datse dese schult niet konde
aennemen of betalen, ten zij hij klaer toonde daer toe van de Kerkenraet expresse last en ordre
gehad te hebben, en datse hem soo een somme daer voor belooft hebben; En dat hij dan met eenen
most aenwijse de namen der personen voor wien, en de tijdt wanneer hij de Pestmeester gehaelt
had, doch dewijl hij sulks niet konde doen, en nae verschijden redenen hier over gewisselt te hebben,
soo seijde hij eijndelijk, dat hij nae desen van die schult niet meer spreken soude, 't welk wij nodig
hebben geacht hier aen te teijkenen, of het noch oeijt konde dienstig zijn.

/118/  Anno 1695
K. vergaderinge den 16 Maert
De tijdt van de veranderinge des Kerkenraets gekomen zijnde, soo hebben wij, nae aenroepinge van
G. naem, een dubbelt getal gemaekt, en verkooren
        Tot ouderling
    Pieter Ghijsbertse, tegen
    Wouter Willemse Spruijt
        en tot diaken
    Bastiaen Leendertse Pijl, tegen
    Pieter Janse Focker
Hier op is de vergadering, met danksegging aen Godt, in vrede gescheijden.

K. vergadering den 18 dito
Alsoo huijden morgen het H. Avontmael voor de eerste mael is afgekondigt, soo hebben wij
wederom, nae aenroepinge van G. naem, onse gedachten laten gaen over den tegenwoordige
toestand deser gemeijnte, en zijn, Gode zij dank, geen nieuwe swarigheden voorgekomen. Maer de
saek van Bela blijft in statu, hier op zijn wij met danksegging aen Godt in vrede gescheijden, de
gemeijnte besogt en het H. Avondmael, gehouden den 3 april.

/119/ Anno 1695
K. vergadering den 30 Maert
Alsoo het voornoemde dubbelt getal driemael, sonder verhindering voorgestelt is, soo zijn daer uijt,
nae aenroeping van Godts naem, verkooren
        Tot Ouderling
    Wouter Willemse Spruijt
        en tot Diaken
    Pieter Janse Focker
Hier op is de vergadering, met danksegging tot Godt, in vrede gescheijden. En zijn dese Broeders
den 4 april in haren dienst opentlijk voor de gemeijnte bevestigt, en verwellekomt.
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K. vergadering den 9 Octob. 1695
Huijden morgen afgekondigt zijnde dat heden over 14 dagen, soo de Heere wil en wij leven, het H.
Avondmael aen dese plaetse soude bedient worden, soo hebben wij, nae aenroeping van Godts
naem, wederom onse gedachten laten gaen over den tegenwoordigen toestant deser gemeijnte, en
zijn geen n[ieuwe] swarigheden voorgekomen (ook niet in de huijsbesoekinge). En daer op is de
vergadering met danksegging aen Godt in onderlinge liefde en vrede gescheijden. En het H.A. op de
bestemde tijdt gehouden.

/120/ K. vergaderinge den 1 Januarij 1696
De ordinaire tijd des Avondmaels aenstaende zijnde, soo hebben wij wederom nae aenroeping van
G. naem onse gedachten laten gaen over de tegenw. toestand deser Gemeijnte, maer zijn en [=er] in
de huijsbesoekinge geen nieuwe swarigheden voorgekomen, en daer op is de vergaderinge in vrede
en met danksegging tot Godt gescheijden. En het Avondm. gehouden den 15 dito.

K. vergaderinge den 27 Maert 1696
Alsoo de tijd van de verandering des Kerkenraets gekomen was, soo zijn wij nae aenroeping van
Godts naem voortgegaen, om een dubbelt getal te maken, en zijn verkooren
        Tot ouderling
    Cornelis Janse, tegen
    Jan Claesse
        Tot diaken
    Pieter Ghijsbertse Pijl, tegen
    Cornelis Spruijt
En daer op is de vergadering in vrede en met Danksegging tot Godt gescheijden.

K. vergaderinge den 8 April 1696
Dewijl huijden morgen afgekondigt was, dat het H.A. soo de Heere wil en wij leven over 14 dagen sal
gehouden worden, soo hebben wij nae aenroeping van G. naem, overwogen den staet deser
Gemeijnte, maer zijn noch geen nieuwe swarigheden voorgekomen, ook niet inde huijs-besoekinge.
En daer op is de vergadering in vrede en met danksegging tot Godt gescheijden, en het H.A.
gehouden den 22 april.

/121/  K. vergaderinge gehouden den 18 april 1696 
Alsoo het voornoemde dubbelt getal aen de Gemeijnte nae behooren voorgestelt is, en daer tegen
niets ingebragt is, soo zijn daer uijt, nae aenroeping van G. naem verkoren
        Tot Ouderling
    Jan Claesse
        Tot Diaken
    Pieter Ghijsbertse Pijl
Hier op is de vergadering in vrede en met Danksegging tot Godt gescheijden. En den 23 april zijn
dese twee broeders opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt, en verwellekomt.

    K. vergaderinge den 23 Maert 1697
Nae aenroepinge van G. naem, zijn verkooren, om op het dubbelt getal gestelt te worden
        Tot ouderling
    Arij Jacobse Soetman, tegen
    Cornelis Spruijt
        en Tot Diaken
    Cornelis de Focker, tegen
    Andries van de Corput
Hier op is de vergadering met danksegging tot Godt gescheijden.

    K. vergaderinge den 3 april 1697
Alsoo voornoemde dubbelt getal, volgens gewoonte, aen de gemeijnte voorgestelt was, en niets daer
tegen ingebragt was, soo is daer uijt, nae aenroeping van Godts naem, verkoren
        Tot ouderling
    Cornelis Spruijt
        en tot diaken
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    Andries van de Corput
Hier op is de vergadering met danksegginge tot Godt gescheijden, en zijn dese twee broederen den
8 april, opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en verwellekomt.

/122/ 1697
Alsoo de E. Kerkenraet van verscheijden kanten ter ooren gekomen was, dat Leendertje Stout, en
Lijsbet Aerts 't samen harde woorden gehad, en dat dit groote aenstoot en ergernisse gegeven
hadde, soo is den 13 Octob. 1697 met eenparigh[ijt] van stemmen vastelijk beslooten, dat den
predicant en ouderling Jan Claesse in de huijsbesoekinge daer nae vernemen souden, en uijt naem
van de gantse Kerkenraet met haer beijde handelen, soo als sij souden bevinden te behooren. Ende
alsoo Leendertje selve bekende, datse Lijsbet hadde uijtgemaekt voor een Toverhoer etc., soo
hebben de Predicant en Ouderling haer daer over ernstig bestraft, en het H. Avondmael ontseijt tot
nader ordere. Ende dewijle Leendertje ook klaegde over Lijsbet, en dat het den Predicant en
Ouderling wel klaer bleek, datse niet in staet was, om met stigting ten avondmael te gaan, soo
hebbense haer geraden om selve van 't avondmael te blijven, gelijkse ook aengenomen heeft, waer
van den 20 dito breder rapport gedaen zijnde, is dat van alle goet gekeurt.

Den 22 Decemb. 1697. De tijd des avondmaels aenstaende zijnde, soo is wederom met eenparigh[ijt]
van stemmen beslooten, dat de Predicant en ouderling met de twee voornoemde ledematen
wederom uijt naem van de gantse Kerkenraet soude handelen, gelijkse souden bevinden te
behooren. Dese in de huijsbesoekinge eerst gekomen zijnde bij Leendertje, hebben haer
verscheijden-mael dese drie vragen voorgestelt:
1. ofse in de tegenwoordigh[ijt] van Lijsbeth soude willen bekennen, dat haer seer leet was, datse
haer hadde uijtgemaekt voor een Toverhoer?
2. ofse aen Lijsbet van herten wilde vergeven al 't gene sij haer mogte misdaen hebben?
/123/  3. ofse ook wilde belooven int toekomende met haer in liefde, rust en vrede te leven, gelijk het
Ledematen betaemt?
Maer zij stelde haer telkens seer onchristelijk en quetaerdig aen, en seijde meer als eens dat niet te
willen doen, daerom hebben ook den Predicant en ouderling haer onder censure laten blijven, en
getoont datse noeijt soude mogen ten avondmael gaen, ten zij datse alle die voornoemde dingen
aennam.

Ende alsoo den Predicant en Ouderling nader berigt gekregen hadden van andere Ledematen, dat
Lijsbet sich aen haer zijde ook niet wel gedragen en Leendertje getergt hadde, soo stelden sij, nae
veel andere redenen, haer voor, ofse wel genegen was om met Leendertje te versoenen? Maer sij
stelde haer ook seer onversoenlijk, quaetaerdig, boos en hartneckig aen, en wilde niet bekennen,
datse selfs in de minste omstandigh[ijt] schult hadde, schoon het haer Sonne-klaer getoont wierde,
en hoe klaerder datse overtuijgt wierde, hoe boser datse wierd, waer op haer door den Predicant
meer als eens, met grooten ernst, duijdelijk en klaer, aengesegt en betuijgt is, datse haer schrickelijk
besondigde, en datse niet in staet was, om ten avondmael te gaen, en daerom nu daer van moest
blijven. Sij vraegde waerom dat men haer en Leendertje niet voor de Kerkenraet riep? Daer op
antwoorde den Predicant, dat dit niet nodig was, dewijle hij met sijn ouderling volle magt van de
Kerkenraet ontfangen hadde, en dat al het gene nu ontrent haer gedaen en haer aengeseijt wierd,
geschiede uijt naem van de gantse Kerkenraet. En datse dat nu soo moeste aenmerken, als ofse
voor de geheele Kerkenraet stont, en dat die haer het avondmael onweerdig oordeelde. En andere
redenen meer die klaer toonde, datse nu gesuspendeert was, waer van rapport gedaen zijnde, is dat
goet gekeurt.

/124/ 1698
Den 29 Jan. 1698 zijn Lijsbet Aerts en Leendertje geciteert en 's avonds nae de predicatie
verschenen voor de E. Kerkenraet, om te sien of men het geschil tussen haer beijde geheel konde
wechnemen. Nae datse beijde gehoort waren, soo heeft Leendertje eerst voor de volle Kerkenraet
bekent en betuijgt, dat het haer leed was, datse Lijsbet hadde uijtgemaekt voor een Toverhoer etc,
datse dat nu herriep, en haer daer voor niet hield.
Daer op zijnse met malkanderen versoent, en hebben over en weder met het geven van de regter
hand, belooft, in alle liefde en vriendschap met malkanderen te leven, gelijk het Ledematen betaemt.
Daer nae heeft den Predikant haer beijde uijt naem van de gantse Kerkenraet vermaent, om die
voornoemde belofte wel te onderhouden, en haer uijtdruckelijk gewaerschouwt en aengesegt, soose
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int toekomende wederom in questij quamen, en de een den andere, of sijne kinderen en huijs
genooten, schelde en lasterde, of met woorden, gesten en daden qualijk bejegende, dat de schuldige
meer als eens daerom van des Heeren Tafel soude moeten blijven.
Eijndelijk, soo heeft de Predikant haer beijde gevraagt, ofse nu met ijemand anders noch eenig
verschil hadde, diese een quaet hert toedroegen? Waer op sij beijde opentlijk neen seijden.

/125/ K. vergaderinge den 12 Maert 1698
De ordinaire tijd gekomen zijnde dat de Kerkenraed moeste verandert worden, soo zijn, nae
aenroeping van Gods naem, verkooren, om op 't dubbel getal gestelt te worden
        Tot Ouderling
    Cornelis Leenderse Pijl, tegen
    Tobias Pieterse
        Tot diaken
    Cornelis de Focker, tegen
    Jan Cleijsse
Hier op is de vergadering, met danksegging aen Godt, in vrede gescheijden.

K. vergaderinge den 26 Maert 1698
Nae dat het voornoemde dubbelt getal twee mael aen dese gemeijnte voorgestelt was, en niemant
ijets daer tegen te seggen wist, soo zijn wij nae aenroeping van Godts naem, tot de verkiesing
voortgegaen, en zijn met meerderh[ijt] van stemmen verkooren 
        tot ouderling
    Cornelis Leendertse Pijl
        tot diaken
    Cornelis de Focker
Daer op is de vergadering, met Danksegging aen Godt, in vrede gescheijden. Ende zijn dese
Broeders den 31 dito, opentlijk in de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.

Dewijl Marij Cornelis  Geertje Everts over een seker voorval eens in groote haestigh[ijt] hadde
gescholden, seggende dat heeft Geert die hoer etc. den Domine aengebragt ('t welk de predicant
getuigt heeft vals te zijn). Waer over sij groot berouw getoont heeft, soo ras haer dit ter ooren
gekomen was. Ende dat Geertje Everts om redenen hadde betuijgt, datse het van Marijgje Illes, die
daer over gesuspendeert wierde, niet gehoort hadde. Soo wilde Jannige Illes met alle kragt en
gewelt, dat Geertje Everts ook /126/ opentlijk soude seggen, ofse het dan van haer gehoort hadde
ofte niet, en haer soo beschuldigen ofte ontschuldigen, dewijl sij nu daer over bij veele verdagt
gehouden wierde, 't welk Geertje Everts weijgerde te doen. Den Predicant en ouderling hebben in de
huijsbesoekinge alle middelen aengewent om Jannigje Illes tot stilte te brengen, alsoose van Geertje
Everts noijt beschuldigt was, maer het was alles te vergeefs. Eijndelijk zijn Jannigje Illes en Geertje
Everts geciteert en verschenen voor de E. Kerk[enraet], den 2 Julij 1698, al waer Geertje Everts
seijde, datse het alles van Jannigje Illes gehoort hadde, 't welk ook twee getuijgen Aertje Hendriks en
Marijke Jans, bevestigden, die seijden dat Jannigje Illes voor haer bekent hadde, datse het tegen
Geertje Everts gesegt hadde. Doch Jannigje Illes ontkende het egter even sterk, en stelde haer voor
de E. Kerk[enraet] seer quaetaerdig aen, en sogt met veele lichtveerdige Eeden haer selven te
verontschuldigen. Ook waren twee getuijgen tegenwoordig, waer van de eene haer eerst hadde
hooren bekennen, datse het tegen Geertje Everts gesegt hadde, en daer nae wederom lichtveerdig
hooren sweeren, seggende, ik moet van de stoel niet opstaen en door de aerde versinken, soo ik het
haer gesegt hebbe. En de andere getuijgde dat se haer hadde hooren seggen, dat se daer op het
heijlig avondmael wilde ontfangen, dat se het haer niet gesegt hadde.
De E. Kerk[enraet] alles in de vreese des Heeren overgewogen hebbende, heeft eenparig
geresolveert, dat men, om verdere verwijdering voor te komen, het verschil ongedecideert soude
laten, en haer te vermanen tot versoeninge, en alles over en weder, soo er ijets mogte zijn van
herten te vergeven en vergeten, en soo in onderlinge liefde en vriendschap te leven, ende soose dat
niet wilde doen, datse dan van het H.A. soude /127/ gesuspendeert worden tot nader ordre. Dit aen
haer bekent gemaekt zijnde, soo toonde Geertje Everts haer terstont seer gewillig daer toe, en bood
Jannigje Illes eerst de hand van vriendschap aen. Jannigje Illes seijde eerst dat se genegen was om
te versoenen, maer als de getuijgen nader eijste dat Geertje Everts haer soude ontschuldigen, gelijk
se dede, seggende datse het voornoemde van haer niet gehoort hadde, soo toondese haer daer nae
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wederom onwillig, en seijde meer als eens niet te willen versoenen, voor dat se ook eerst van
Geertje Everts opentlijk ontschuldigt was. Waer op den Predicant haer uijt naem van de gantse
Kerkenraed het H. avondmael ontseijde tot nader ordre. 
Den 1 april 1700 is Jannigje Illes, ten huijse van de ouderling Pieter de Kroon, versoent met haer
partije, en daer op door de Kerkenraed van de censure ontslagen, op hope datse haer nu beteren en
in vrede leven soude.
Dog de Predicant en Ouderling Pieter de Kroon hebben, in de volgende huijsbesoekinge, tot hun
groot leetwesen, den 5 Julij 1700, bevonden, dat Jannigje Illes alles weder ophaelde, haer gants
onversoenlijk, boosaerdig, en onverstandig aenstelde, niet alleen haer partijen maer ook den
Predicant en Kerkenraad, beschuldigde en lasterde, seggende, datse onregtveerdig met haer
gehandelt hadden etc, waer van rapport gedaen zijnde, is daer na eenparig beslooten, dat de
Predicant en Ouderling Jannigje Illes in de huijsbesoekinge souden voor bij gaen, tot datse haer
beter aenstelde.

/128/ K. vergaderinge den 29 maert 1699
De tijd van de veranderinge des Kerkenraads gekomen zijnde, soo zijn, na aenroepinge van Gods
naem, verkoren tot het dubbeld getal,
        Tot Ouderling
    Pieter Huijbertse Croon, tegen
    Wouter Willemse Spruijt
        Tot diaken
    Cornelis Cornelisse Redelijkh[ijt], tegen
    Cleijs Arijense Sterrenberg
Hier op is de vergaderinge, met danksegging tot God, in vrede gescheijden.

K. vergaderinge de 15 April 1699
Nae dat het voornoemde dubbeld getal tweemael aen de gemeijnte voorgestelt was, sonder dat
ijemand daer tegen iets ingebragt heeft, soo zijn, nae aenroepinge van Gods naem, met alle
stemmen verkoren, tot ouderling Pieter Huijbertse Croon, en tot diaken Cleijs Arijense Sterrenberg,
waer op de vergaderinge wederom, met danksegging tot God, in vrede gescheijden is. Ende zijn die
Broederen de 20 dito opentlijk voor de gemeijnte bevestigt, en verwelkomt.

/129/ K. vergaderinge den 21 Maert 1700
Om de Kerkenraad op de gewoone tijd wederom te veranderen zijn, nae aenroepinge van Gods
naem, verkoren tot het dubbeld getal,
        Tot ouderling
    Tobias Pieterse, tegen
    Wouter Willemse Spruijt
        Tot diaken
    Bastiaen Redelijkh[ijt], tegen
    Jan Cleijsse de Jonge
Hier nae is de vergaderinge, met danksegging aen God, in onderlinge vrede gescheijden.

K. vergaderinge den 7 April 1700
Nae aenroepinge van Gods naem zijn uijt het voornoemde dubbeld getal ('t welk eerst tweemael
sonder tegenspraek aen de gemeijnte voorgestelt was) verkoren
        Tot ouderling
    Tobias Pieterse
        en tot diaken
    Jan Cleijsse de jonge
Waer op de vergadering met danksegging aen God, in vrede is gescheijden. Ende zijn dese
broederen den 12 dito opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.

K. vergadering den 6 Maert 1701 
De gewoone tijd gekomen zijnde, in welke de Kerkenraad moeste verandert worden, zijn, nae
voorgaende aenroepinge van Gods naam, verkoren om op 't dubbelt getal gestelt te worden
        tot ouderling
    Bastiaen Redelijkh[ijt], tegen
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    Wouter Willemse
        tot diaken
    Bastiaen Leendertz. Pijl, tegen
    Jan Cornelisse
Hier op is de vergaderinge, met danksegging aen God, in vrede gescheijden.

/130/  K. vergaderinge den 25 Maert 1701
Na dat het voorsz. dubbelt getal tweemaal aen de Gemeijnte voorgestelt was, sonder de minste
tegenspraak, soo zijn, na aenroepinge van Gods naam, daer uijt verkoren
        tot ouderling
    Wouter Willemse Spruijt
        en tot diaken
    Bastiaen Leendertsz. Pijl
Hier op is de vergadering wederom, met danksegging aen God, in vrede gescheijden. Den 27 dito
zijn dese Broederen opentlijk bevestigt, en verwelkomt.

K. vergaderinge den 26 Maert 1702
De tijd van de veranderinge der Kerkenraad gekomen zijnde, zijn, na aenroepinge van Gods naam,
op 't dubbel getal verkoren:
        tot ouderling
    Jan Claase, tegen
    Cornelis Spruijt
        en tot diaken
    Andries van de Corput, tegen
    Cornelis de Focker
Hier na is de vergadering, met danksegging aen God, in vrede gescheijden.

K. vergadering den 12 April 1702
Zijn, na aenroeping van Gods naem, uijt voorgaende dubbelt getal ('t welk tweemaal sonder eenige
tegenspraak aen de Gemeijnte voorgestelt was) verkoren 
        tot ouderling
    Jan Claase
        en tot diaken
    Andries van de Corput
Daer op is de vergadering met danksegging aen God, in vrede gescheijden. Den 17 dito zijn dese
broederen opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en met hertelijke toewensing van alle heijl en segen
verwelkomt.

/131/  1702
Den 30 Meij hebben D.D. Corn. van den Bende en Joh. Groen, respective Predicanten van
Molenaars-graav en Heerjansdam, als visitatores Classis, de Kerke van Alblasserdam gevisiteert, en
daer in alles wel gevonden, gelijk ook, geduerende de dienst van D. Fr. van der Kluijt, telkens van
jaar tot jaar geschied is, sonder dat in alle die tijd, de Heere zij gedankt, eenige redenen van klagten
gevonden zijn.

Den 17 September is in de Kerkeraad ordre gesteld op de huijsbesoekinge, en eenparig beslooten,
dat de sake van Jannigje Illes soude blijven in statu quo, den 5 Julij 1700. De huijsbesoekinge bijtijts
geschied, de gemeijnte in redelijke welstand bevonden, en de proefpredicatie den 24 dito gedaan
zijnde, soo is 't H. Avondmaal na Christi instellinge gehouden, den 1 October 1702.

[NB] [De kwestie over het vergeven van het schoolmeesters-ambt, die ook in het jaar 1702 speelde,
is door Ds. Van der Kluijt achterin het "Kerkenboek" geschreven. Zie de pagina's 151 t/m 161.] 

1703
Den 14 Januarij is, na voorgaande visitatie en proefpredicatie, wederom des Heeren H. Avondmaal
met stigtinge gehouden, blijvende de saake van Jannigje Illes nog in statu.

Den 18 Meij zijn, na aanroepinge van Gods naam, om de Kerkenraad te veranderen, met
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eenparigh[ijt] van stemmen verkoren, tot een dubbeld getal,
        tot ouderling
    Cornelis Jansz., tegen
    Cornelis Spruijt
        tot diaken
    Pieter Paulusz., tegen
    Cornelis de Focker
Hier op is de vergadering met dankseg[ging] aen God in vrede gescheijden.

/132/ 1703 Kerkelijke vergaderinge gehouden den 4 April.
Het voornoemde dubbeld getal, volgens ouder gewoonte, tweemaal sonder tegenspraak aen de
gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn na aenbidding van Gods naam, met meerderh[ijt] van stemmen
verkoren 
        tot ouderling
    Cornelis Jansz.
        en tot diaken
    Pieter Paulusz. 
Hier op is de vergadering, met danksegging aen God, in volle vrede gescheijden.
Dese verkiesinge den 8 dito, volgens gewoonte, van den predikant aen de Gemeijnte, en ook in 't
bijsonder aen de beroepene Broederen, bekent gemaakt zijnde, met versoek, datse haer den 9 dito
in den dienst wilde laten bevestigen. Soo maakte Pieter Paulusz. in 't eerst groote swarigh[ijt] dit
beroep aen te vaarden, gevende eenige redenen, die de E. kerkenraad, en ook de E. Classis niet
konde goetkeuren, maer daer na door de E. Classis overredet zijnde, soo zijn die beijde broederen
opentlijk voor de gemeijnte in hare diensten voorsz. bevestigt, en van de gantse Kerkenraad, met
toewensinge van alle heijl en Zegen, verwelkomt den 22 april 1703. 

Den 25 Maart hebben wij wederom onse gedagten gesettelijk laten gaan over den toestant deser
gemeijnte, en is geresolveert, dat men de sake van J. Illes als nog soude laten in statu, de
huijsbesoekinge gedaen, de Gemeijnte in vrede bevonden zijnde, soo is, na voorgaande
proefpredicatie, het H. Avondm. gehouden, den 8 april 1703.

/133/  Kerkelijke vergaderinge den 29 Meij 1703
Zijn in de Kerkenraad verschenen rev. D.D. Visscher, Van Kleef en Cruin, respective predicanten
van Sliedregt, de Klundert en Hendrik-iden-ambagt, als visitatores van de E. Classis van
Suijdholland, welke na voorgaende aenroepinge van Gods naam, en hertelijke zegenwenssch, de
Kerke gevisiteert hebben, met het voorstellen van de ordinaire vragen, en het houden van censura
morum, en door Gods goeth[ijt] alles welgevonden hebben, is dese vergadering met danksegging
aen God in vrede gescheijden.

Den 7 October is wederom, na voorgaende huijsbesoekinge, het H.A. in dese Gemeijnte gehouden,
blijvende de sake van Jannigje Illes als nog in statu.

Kerkelijkelijke [verschrijving van Ds V.d. Kluijt] vergaderinge den 14 October. 
Alsoo de laastverkorene diaken Pieter Paulusz. heel schielijk is overleden, nadat sijn E. den dienst
maer ettelijke weken waergenomen hadde, en het nodig was dat er een andere diaken in des selfs
plaats verkoren wierde, soo heeft de E. Kerkenraad na aenroepinge van Gods naam, tot het dubbelt
getal, met eenparigh[ijt] van stemmen verkoren
    Cornelis de Focker, tegen
    Cornelis Leendertsz Backer
Hier op is de vergadering, met danksegging aen God, in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergadering den 24 october.
Dit dubbelt getal tweemaal sonder de minste tegenspraak aen de Gemeijnte bekent gemaekt zijnde,
soo is, na voorgaende aenroepinge van Gods naem, eenparig verkoren 
        tot diaken 
     Cornelis de Focker   
de vergadering in vrede met danksegginge gescheijden, en dese Broeder den 28 dito opentlijk
bevestigt 
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/134/ 1704
Den 1 [?] Januarij is wederom, na voorgaende huijsbesoekinge en proefpredicatie, 't H. avondmael
gehouden na de instellinge Christi, en dus viermael in dit jaer op de ordinaire tijd en wijse.

Kerkelijke vergaderinge den 5 Maert 1704.
De gewoone tijd gekoomen zijnde, dat de Kerkenraad moeste verandert worden, zijn, na voorgaende
aenroepinge van Gods naam, op 't dubbeld getal met eenparigh[ijt] van stemmen verkoren,
        tot ouderling
    Bastiaen Redelijkh[ijt], tegen
    Cornelis Spruijt
        tot diaken
    Leendert Leendertsz. Metselaer, tegen
    Cornelis Leendertsz.
Hier op is de vergadering met danksegging aen God in vrede gescheijden.

[Aantekening in de marge:]
Den 15 Maert zijn uijt dit nevenstaende dubbeld getal, nadat het alvorens op de gewoone wijse aen
de gemeijnte sonder tegenspraak was voorgestelt, verkooren
        tot ouderling
    Bastiaen Relijk[ijt]      [sic]
        en tot diaken
    Cornelis Leendertsz.
welke den 20 dito opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt zijn.

Den 9 Maert heeft mr. Bouwe dit onderstaende briefje ingelevert, luijdende van woord tot woord
aldus: Jannigje Illes versoekt van de Kerkenraad te weten welke de getuijgen zijn, die  getuijgt
hebben dat sij   lasterlijke woorden gesproken heeft, om haer dus te konnen verweeren, of soo haer
dat geweijgert word,  datse haer als dan beroept op de Classis.
De E. Kerkenraad niet anders konnende begrijpen, of Jannigje Illes hadde hier weder het ooge op die
getuijgen, die met haer en Geertje Evers den 26 Maert 1698 voor de Kerkenraad geweest hadden,
en met welke sij al versoent was den 1 april 1700, quam dit versoek seer vreemt en absurd voor, en
besloot eenparig dat /135/ de Predicant en ouderling haer daer over in de huijsbesoekinge eens
souden aenspreken. Welke des anderen daegs bij haer komende, haer vraegden, ofse het
voorschreven briefje, niet door Mr. Bouwe aen de Kerkenraed hadde laten overleveren? Waer op sij
verscheijden mael antwoorde, datse daer op een schriftelijk antwoord wilde gebragt hebben door Mr.
Bouwe en toonde haer onwillig om te hooren, wat dat de Predicant en ouderling daer op te seggen
hadden, niet tegenstaende Predicant en ouderling bekent maekten, datse daer gekomen waren, om
in de naem der Kerkenraad daer op te antwoorden.
Evenwel bekendense datse dat briefje aen Mr. Bouwe behandigt hadde, en datse daer in het ooge
hadde op deselve getuijgen die met haer en Geertje Everts voor de Kerkenraad geweest hadden,
den 26 Maert 1698. Verder steldense haer in alles wederom seer boosaerdig, bitter en onverstandig
aen, beschuldigde den Predicant dat hij haer de waerh[ijt] hadde heeten jocken, hielde hem als of hij
haer Partije was, en seijde datse met hem niet wilde versoenen, en geen onderwerpent hert onder
hem soude toonen, en beklaegde sig dat de Predicant haer gedwongen hadde, om te versoenen met
haer partije etc, waer op de Predicant en ouderling haer op alderhande wijsen seer bedaert en
sagtmoedig hebben soeken te overtuijgen van haer verkeerde en onchristelijke handelingen, maer 't
was alles vergeefs, sij bleef even hartneckig en wierd hoe langer hoe booser, waer na de Predicant
en ouderling eijndelijk tot haer seijden dat de Kerkenraad al lange gewenst hadde, dat dese sake van
haer eens mogte gebragt worden, op de E. Classis, en daerom vriendelijk en ernstig op haer
versogten datse dat maer eens souden doen, op dat die E. vergaderinge eens van alles mogte
oordeelen, maer daer op is niets gevolgt, etc.

/136/ 1704
Den 21 Meij is dese Kerke weder op de ordinaire wijse gevisiteert door D.D. Gravius, Cleijpol, en
Steijn en alles wel gevonden.

1705
Kerkelijke vergaderinge gehouden den 22 Maert 1705
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Dewijl het wederom de nette tijd was, dat de E. Kerkenraad moeste verandert worden, soo zijn, na
aenroepinge van Gods naam, op 't dubbeld getal verkooren
        tot ouderling
    Wouter Willemz. Spruijt, tegen
    Bastiaen Leendertz. Pijl
        tot diaken
    Jan Cleijse de Jonge, tegen
    Leendert Leendertz. Metselaer

Den 5 april zijn voor de Kerkenraad geciteert en verschenen Lijsbet Aerts, Leendertie Stout, Marij
Pieters, en Neeltie Cornelis, die 't samen eenig verschil hadden, maer zijn, na veel redenwisseling,
eijndelijk met het geven van de regterhand versoent, en hebben alle vier gewillig aengenoomen en
belooft, datse om geen ergernis te geven aen de Gemeijnte, desemaal van 't H. Avondmaal souden
blijven.

/137/ 1705
Kerkelijke vergadering gehouden den 8 april 1705
Het voornoemde dubbelt getal tweemaal sonder tegenspraak aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde,
soo zijn, na aenroeping van Gods naam, daer uijt met alle stemmen verkooren  
        tot ouderling
    Wouter Willemz. Spruijt
        en tot diaken
    Leendert Leendertz. Metselaer
Hier op is de vergadering met danksegging aen God in vrede gescheijden. En zijn dese broederen de
13 dito opentlijk voor de Gemeijnte in hare diensten bevestigt en verwellekomt.

Den 13 Meij is door D.D. d'Outrein en Vander Zegen, na ouder gewoonte, dese Kerke wederom
gevisiteert, en alles wel gevonden.

Lijsbeth Aerts, die van tijd tot tijd de Kerkenraad soo veel moeijte gebaert heeft en in alle gevallen
toont datse seer onverstandig en quaataerdig handelt, heeft in de laast gemaekte versoening al
wederom niet konnen rusten, en als of de sake nog in verschil was, isse daer mede gekomen voor de
E. Classis, wat daer op gevolgt is, sal blijken uijt dese extracten.

Extract uijt de Classicale handelingen binnen     Dordregt gehouden den 21 en 22 april 1705.
                      Artic. VI
Is binnengestaen Lijsbeth Ariens van Alblasserdam, versoekende /138/ dat den Advocaat Stricke van
harentwegen eenige klagten aen de E. vergaderinge mogte voorstellen. Zijn gecommitteert D.D. Van
den Hatert, Boschart, Franken en Van Heusden, om de saeke te ondersoeken, die gerapporteert
hebben dat hen gebleken was, dat die klagten dier vrouwe ongefondeert waren, ende dat de E.
Kerkenraad behoorlijk ontrent haer gehandelt hadde, waer in de E. vergadering berust. Do. Van der
Kluijt vraagt, of in cas van verschillen tusschen ledematen, procureurs en advocaten in Kerkenraden
behoren geadmitteert te worden? De E. vergaderinge antwoord dat sulkx niet stijli is.
Naer Collatie dese met de voorsz. handelingen voor soo veel 't ge-extraheerde aengaat, bevonden te
accorderen qd testor Classis pro tempore scriba, en was getekent 
                        Adr. Celosse 1705 6/30

Extract uijt de Classicale handelingen gehouden     binnen Dordregt den 30 Junij en 1 Julij 1705
                       Art. VI
In den name van de Kerkenraad van Alblasserdam, Do. Vander Kluijt vraagt hoe met Lijsbeth Ariens
te handelen, die versoent zijnde met hare Partije, des niet tegenstaende appelleert aen het Classis,
en aldaer hare ongefondeerde klagten afgewesen zijnde, indien naer dese wederom quaed-aardig
continueert te leven? Is geresolveert, dat bij aldien sij wederom nieuwe staalties van /139/
quaad-aerdigheden naer desen quam te geven naer het oordeel van de Kerkenraad van
Alblasserdam, dat de selve Kerkenraad nomine Classis mits desen wierde gelast en gevolmagt om
haer te censureren naer bevint van saken, en sal haer sulkx door D. Vander Kluijt worden
voorgelesen, ende sijn E. ten dien eijnde copije van desen en voorgaende acte werden gegeven.
Collata concordat voor soo veel het ge-extraheerde aengaat met de voorsz. acten qd testor, en was
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getekent
                          Adr. Celosse 1705 6/30

De E. Kerkenraad heeft Lijsbeth Aerts driemaal door Meester van Straten geciteert, om haer de
bovenstaende resolutie des E. Classis voor te leesen, maer sij weijgerde op die twee eerste citatien
te verschijnen, seggende datse in dese   plaats niet  en wilde compareren, maer wilde de Do  haer
citeren voor de Classis, ofte voor de Baljuw van  Suijdholland dat mogt hij doen. Op de derde citatie
verschenen zijnde, soo steldense haer voor en onder het voorlesen van dese resolutie des E.
Classis, in alles seer onverstandig, quaadaerdig, en hartneckig aen (gelijk ook haer soon voor en aen
de Kerkdeure een grouwelijk misbaer maekte met roepen, schreeuwen, kloppen op de deur etc.) en
liep terstont na het voorleesen van die acten met een quaat hooft uijt de Kerk.
De Predicant en ouderling Bastiaan Redelijkh[ijt], den 28 September in de huijsbesoekinge bij haer
komende, en haer seer beleeft aensprekende, soo steldense haer terstont al wederom grouwelijk
onverstandig, boosaerdig en hartneckig aen, onder /140/ andere ook met schelden en lasteren
seggende, dat de Predicant en Kerkenraad haer hielde voor een Toverhoer   etc., waervan rapport
gedaen zijnde, en de Kerkenraad van alle kanten ter ooren gekomen zijnde, dat het gedrag van dese
vrouw groote aanstoot en ergernisse in de Gemeijnte gaf, soo is daer op geresolveert het gene volgt
in dese onderstaende copije.

Dewijle Lijsbeth Aerts wederom verscheijden nieuwe staelties van quaadaerdigheden heeft gegeven,
soo heeft de E. Kerkenraad, volgens expresse last en volmagt van de E. Classis van Suijdholland,
met eenparigh[ijt] van stemmen haer nomine Classis gesuspendeert van het H. Avondmaal des
Heeren, tot datse een regt berouw en leetwesen sal getoont, en een ware verbeteringe des levens sal
belooft, en ook met 'er daad bewesen hebben, het welk haer door Mr. Van Straten met het voorlesen
van dit briefie sal bekent gemaekt worden, om haer daer na te reguleren.
    Actum Alblasserdam, den 4 October 1705
    uijt last des E. Kerkenraad,
                    Franco vander Kluijt
                    Eccles. ibidem

Maer Lijsbeth Aerts is al wederom sonder appel aen de E. Classis komen klagen over de
bovenstaende resolutie des E. Kerkenraad, en het gene daer op van de E. Classis geresolveert is sal
blijken uijt dese

                  Copie, Artic. XII
Ad artic. 14 Classis proced, insisteerde Lijsbeth  Aerts /141/  geassisteert zijnde met haer man
Cornelis Woutersz, wonende tot Alblasserdam, dolerende over Do. Vander Kluijt Praed[ikant] en
Kerkenraad aldaer, door welke sij buijten genoegsame reden van de H. Tafel des Heeren
afgehouden wierd, waer op voornd. Do. Vander Kluijt en Kerkenraad in 't brede gehoort zijnde in haer
luijder verweringe. Soo is alles nauwkeurig overwogen in de vreese des Heeren, en geoordeelt, dat
den Praed[ikant] en Kerkenraad voornt., die sig noijt partijdig gestelt hadde tegen gemelde Lijsbeth
Aerts, omdat noijt geoordeelt hadden dat deselve een toover-hoer was, nogte ooijt van haer als
Rigter daer voor gehouden was, gelijk ook niet de E. Classis doed, deselve egter de voornd. Lijsbeth
Aerts wettelijk nomine Classis van de H. Tafel hadde gecensureerd, en de gedane suspensie des
wegen bij deselve gelaudeerd. En is wijders goedgevonden de voornoemde Lijsbeth Aerts te
vermanen, dat sig in 't toekomende onderwerpelijk onder haer Praed[ikant] en Kerkenraad mag
gedraegen, ten eijnde sij dus in 't toekomende wederom tot troost van haren ziel tot des Heeren H.
avondmael toegelaten mogte werden.
Dus getrocken uijt de handelingen des E. Classis van Zuijd-holland, gehouden binnen Dordregt, den
13 en 14 Meij 1706. En hier mede vergeleken is 't selve bevonden te accorderen met sijn principaal,
en hierom bij mijn ondertekent,
        En was getekent
Dordregt
den 29 Junius                   Joh. Bovie
1706                            p.t. Classis Scriba

/142/  Kerkelijke vergadering gehouden, den 20 Maert 1706
Alsoo de gewoone tijd gekomen was, dat de Kerkenraad moeste verandert worden, soo zijn, na



98

aenroepinge van Gods naam, op 't dubbeld getal verkoren
        tot ouderling
    Pieter Hubertz. Kroon, tegen
    Bastiaen Leendertz. Pijl
        en tot diaken
    Jan Cleijsse de Jonge, tegen
    Cornelis Pietersz. Quakernaak
Hier op is de vergadering, met danksegging aen God, in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergadering, den 30 Maert 1706
Het voorn. dubbelt getal eerst tweemael aen de Gemeijnte bekent gemaekt zijnde, soo zijn na
aenroeping van Gods naam, verkoren
        tot ouderling
    Pieter Hubertz. Kroon
        en tot diacon
Jan Cleijse de Jonge Waerna de vergadering al wederom, met danksegging aen God, in volkomen
vrede is gescheijden. En zijn de voorn. broederen den 5 april opentlijk in de Gemeijnte in hare
diensten bevestigt en verwelkomt.

/143/ Den 2 Junij 1706 is dese Kerke, volgens loffelijke gewoonte des E. Classis, wederom
gevisiteert door D.D. Hollebeek, Amerongen en Kolsen en is alles wel gevonden.
       
Het H. avondmaal is in dit loopende jaar van 1706 viermaal, telkens ontrent de gewoone tijd, na
voorgaende huijsbesoekinge en proefpredicatie bedient, blijvende Jannigje Illes en Lijsbet Aerts nog
onder censure.

Kerkelijke vergadering gehouden, den 9 april 1707
Dewijl de E. Kerkenraad na ouder gewoonte op dese tijd wederom moeste verandert worden, soo
zijn, na voorgaende aenroeping van Gods naam, met eenparigh[ijt] van stemmen op 't dubbelt getal
verkooren,
        tot ouderling
    Cornelis Leendertz. Pijl, tegen
    Jan Claase de oude
        en tot diacon
    Andries van de Corput, tegen
    Tijs Bastiaense
Hier op is de vergadering met danksegging aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergadering den 20 april 1707
Dewijl het voorsz. dubbelt getal, volgens de ordinaire gewoonte, tweemaal sonder de minste
tegenspraak aen de Gemeijnte was voorgestelt, soo zijn, na aenroepinge van Gods naam, verkooren
        tot ouderling
    Jan Claase
        en tot diacon
    Andries vande Corput
Waer na de E. vergadering al wederom met danksegging aen God in vrede is gescheijden. En zijn
dese broederen op de gewoone tijd en wijse opentlijk bevestigt en verwelkomt.

/141/  Den 24 Meij 1707 hebben D.D. Hamerus, Celosse en Van Groeningen dese Kerke gevisiteert,
en hebben alles wel gevonden.

Kerkelijke vergadering, den 31 Augusti 1707
Dewijl de ouderling Pieter Huijbertsz. Kroon binnen den tijd sijner bedieninge van God door de dood
is weggehaelt, en het de E. Kerkenraad nodig oordeel[de] een ander in des selfs plaatse te
verkiesen, soo zijn na voorgaende aenroepinge van Gods naam, op een dubbelt getal verkoren 
        tot ouderling
    Cornelis Leendertz. Pijl, tegen
    Bastiaen Leendertz. Pijl
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Hier op is de vergadering, met hertelijke danksegging aen God, in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergadering, den 18 Sept. 1707
Het voorsz. dubbelt getal, na ouder gewoont, eerst tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde,
soo is, naer aenroeping van Gods naem, daeruijt tot ouderling verkoren
    Cornelis Leendertz. Pijl
En is daer op de vergadering al wederom met hertelijke danksegging aen God, in volkomen vrede
geschieden. Ende desen nieuwen ouderling, den 21 dito opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt, en
met toewensing van alle heijl en zegen verwelkomt.

/145/ Den 21 September 1707 is door den Predicant, volgens de eenparige en vaste resolutie des E.
Kerkenraad, tot aller waerschouwinge, opentlijk van Stoel aen de Gemeijnte bekent gemaekt, dat na
desen de kinderen, die in onegt geteelt zijn, sonder de alleruijterste nootsakelijkh[ijt] niet meer sullen
gedoopt worden in absentie van de eijgen moeder al was 't dat de moeder seijde verkragt te zijn, ten
ware dat met sulke overtuijgende blijken getoont konde worden, dat het eenparig van de gantse
Gemeijnte gelooft wierde, maer dat men met het doopen van die kinderen wagten sal, tot de moeder
in staat is om haer eijgen kind ten doop te houden.

Dewijle Jannigje Illes, eerst op de 26 Maert 1698 van de E. Kerkenraad met eenparigh[ijt] van
stemmen van het H. avondmaal gecensureert is, wegens hare groote onversoenlijkh[ijt] en
weergaloose boosaerdigh[ijt] en dat selve ontrent een seer geringe sake. Ende onder dese censure
ontrent twee jaren lang telkens den Predicant en ouderling in de huijsbesoekinge seer oploopende
met de aldervinnigste en bitterste woorden, beschuldigingen en lasteringen bejegent heeft, dikwils
niet anders als of de mond van de Hel open ging, ende datse den 1 April 1700 ten huijse van de
ouderling Pieter de Kroon, met al haer partijen versoent is, en daer op doe van de E. Kerkenraad van
de censure ontslagen wierde, op hope datse haer nu beteren en in vrede leven soude, maer in de
volgende huijsbesoekinge, /146/ den 5 Julij 1700 de Predikant en ouderling Pieter de Kroon tot hun
groot leetwesen ondervonden hebben dat Jannigje Illes alles wederom ophaelde, haer gants
onversoenlijk, seer boosaerdig en onverstandig aenstelde, niet alleen haer Partije maer ook den
Predicant en Kerkenraad al wederom beschuldigde en lasterde, waer van rapport gedaen zijnde, is
daer na eenparig geresolveert dat de Predicant en ouderling haer voortaen in de huijsbesoekinge
geheel souden voorbijgaen, tot datse haer beter aenstelde. 
Ende den 9 Maert 1704 met het inleveren van een briefie door Mr Bouwe en in de volgende
huijsbesoekinge al wederom haer groote onversoenlijkh[ijt] en weergaloose bitterh[ijt], boosh[ijt] en
hartneckigh[ijt] toonde, ende sonder ophouden de Predicant en Kerkenraad blijft valschelijk
beschuldigen, schelden en lasteren, over al door het geheele dorp, en selfs ook nog op soo een tijd,
datse voor eenige weken in gevaer des doods zijnde, den Predicant en ouderling Cornelis Pijl bij
haer on[t]bood, om met haer te versoenen, seggende, dat sij gelijk hadde, en dat de Predicant en
ouderling onregtveerdig met haer gehandelt hadden etc, gelijkse ook uijt enkele boosh[ijt] en
bitterh[ijt] vele jaren na malkanderen alhier bij haer eijgen Predicant niet heeft willen in de Kerk
komen, gelijk dat sonneklaer gebleken is, niet alleen uijt haer gedrag, maer ook uijt het eenparig
getuijgenisse van seer vele en verscheijdene lidmaten, die tegen den Predicant en ouderling in de
huijsbesoekinge gesegt hadden, datse haer selve hebben hooren seggen, datse bij Do. Vander Kluijt
niet soude in /147/  de Kerke komen, soo lange als hij hier  stont.  Ende alsoo [zij] met dit haer
gedrag de grooste aenstoot en ergernisse geeft aen de Gemeijnte, soo heeft de E. Kerkenraad den 9
October 1707, eenparig geresolveert dat de Predicant en ouderling Jan Claasse in de volgende
huijsbesoekinge haer in de naam van de gantse Kerkenraad nog eens souden aenspreken, en
vermanen tot een opregt berouw en leetwesen wegens al de voornoemde onchristelijke handelingen,
en indiense dan haer niet vernederde, tot haer te seggen, dat de E. Kerkenraed aen haer tijd gaf om
in de Kerk voor haer te verschijnen, 't zij des woonsdags avond na de Bedestond, of des Sondaags,
of den 19 October, 's avonds na de proefpredicatie, om aldaer haer berouw en leetwesen te toonen,
of anders voor te stellen al watse te seggen hadde.
Het welk de 10 October van de Predicant en ouderling seer bedaert en sagtmoedig gedaen zijnde,
soo stelde se haer selven daerna al wederom seer quaadaerdig aen, ontkende dat se de versoeninge
verbroken hadde, en uijt boosh[ijt] uijt de kerk gebleven was, weijgerde op 't seggen van de
Predicant en ouderling voor de Kerkenraad te komen, maer eijste datse door de Kerken Bode
moeste geciteert worden etc. Waer van rapport gedaen zijnde, soo heeft de E. Kerkenraad haer den
11 October, door Mr Van Straten als Kerken Bode, laten citeren, om 's woonsdaags avonds na de
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/148/ Bede-stond voor haer te verschijnen, waer op sij,  volgens het schriftelijk relaas van de Kerken-
Bode voorsz. heeft geantwoord, datse niet en kan, nog  niet en sal, nog niet en  wil komen, nu, nog
ten eeuwigen dage niet, over dit geval.
Waerom de Kerkenraad, dit alles in de vreese des Heeren overwoogen hebbende, met eenparigh[ijt]
van stemmen beslooten heeft, dat Mr Van Straten als Kerken-Bode, met het voorlesen en
overleveren van dit geschrift, aen Jannigje Illes sal bekent maeken, dat de gantse Kerkenraad om al
de gemelde redenen voorsz. haer opentlijk gesuspendeert heeft, en suspendeert mits desen van het
H. avondmaal des Heeren, tot datse een opregt berouw en leetwesen sal hebben betoont, de
Kerkelijke censure ontrent haer volkomen geregtveerdigt, en een ware beteringe des levens belooft,
en ook met 'er daad bewesen sal hebben.
            Alblasserdam, den 19 October 1707
            Geschreven in de naam van de ganse
            E. Kerkenraad,
                    Franco Vander Kluijt
                    Eccles. ibidem.

/149/   (Blanco)

/150/   (Blanco)
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1702
/151/  Waeragtig verhael rakende 't vergeven van 't School- meester, Koster, voorleser en voorsinger
ampt, tot Alblasserdam, bij den Wel Ed. Heer en Vrouw gepraetendeert, en van het geregte,
Kerkenraad en ingesetenen tegengesproken.

Dewijl Mr. Boudewijn, wegens sijn hoogen ouderdom van ontrent de 80 jaren, geheel onbequaem
geworden was, om het Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger-ampt, dat hij alhier ontrent
de 37 jaren bedient hadde, langer waer te nemen; En men hoorde dat er mogelijk verschil soude
komen over het aenstellen van een ander Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger, soo is
den 27 Julij 1702 in de Kerkenraad, daer toe extra-ordinair vergadert zijnde, van den predicant D. Fr.
Vander Kluijt, van de beijde ouderlingen, Wouter Willemse Spruijt en Jan Claase den oude, en van
den Diaken Bastiaen Leendertse Pijl, eenparig beslooten, dat wij volgens onse pligt, souden staende
houden, dat het beroepen van een Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger behoorde te
geschieden van de Regenten en Kerkenraad conjunctim, en dat den Wel Ed. Heer of Vrouw alleen
soude hebben de approbatie, dog datse niet soude mogen improberen sonder wettige redenen te
geven, gelijk wij ook den 28 dito in 't Collegie van het geregt, over dese sake ook extraordinair
vergadert zijnde ten huijse van de Schout, aen den Wel Ed. Heer en al de Regenten bekent gemaekt
hebben. Alleen heeft den Diaken Andries van de Corput versogt in 't stemmen over dese sake
geexcuseert te zijn, gelijk hij sig in 't eerst daervan onttrocken heeft, om dat hij stonde na het School
etc. ampt.
/152/  Den 28 Julij hebben de Wel Ed. Heer, Schout, alle zeven de Heemraden, met den Predicant,
beijde ouderlingen en diaken voornoemt, ten huijse van de Schout, gewillig en eenparig 't samen
geaccordeert en beslooten, om verdere verhindering en verwijdering voor te komen, dewijl men over
het regt van aenstellen van een Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger het niet eens konde
worden, dat men dese mael in de plaats van Mr. Boudewijn alleen pro interim een Schoolmeester,
Koster, Voorleser en Voorsinger soude verkiesen met volkomen genoegen van de Wel Ed. Heer,
Schout, Heemraden en Kerkenraad, sonder praejudicie van ijemands regt in 't toekomende; Ende dat
de beroepene Schoolmeester etc. aen Mr Boudewijn, als Emeritus, jaerlijks soude moeten geven een
summa van hondert en agttien gulden. Verder is van de Predicant en Kerkenraad versogt, van de
Wel Ed. Heer toegestaen, en ook van de Schout belooft, dat de copie van dit contract, 't welke de
Schout beschreven hadde, soude gegeven worde aen de Kerkenraad, maer dit is daer na geweijgert
van de Schout.

Den 30 dito, alsoo den Wel Ed. Heer, Schout en eenige Heemraden sig genegen toonden, om
Andries van de Corput, de swager van Mr Boudewijn, te beroepen tot Schoolmeester, Koster,
Voorleser en Voorsinger, en hem al dese ampten te geven ad vitam, of soo lange hij deselve wel en
na behooren soude bedienen; soo hebben den Predicant, met de beijde ouderlingen en den diaken
voorschreven, hen daer toe ook genegen getoont, mits dat Andries van de Corput het timmeren
geheel soude nalaten, en alleen dood-kisten mogen maaken, dat men hem verder een goet
Reglement soude /153/ voorschrijven, en ook eens hooren het oordeel van de Gemeijnte, en indien
men konde merken dat het meerder deel ook tot hem genegen was, dat men hem dan op de voorsz.
conditie beroepen soude.

Den 3 Augusti, de Predicant, met de beijde ouderlingen en diaken voorsz. des versogt en
verschenen zijnde in 't Collegie van 't Geregt, hebbende aldaer de voorsz. resolutie en genegenth[ijt]
des E. Kerkenraad aen Schout en Heemraden bekent gemaekt, dog alsoo de Schout en eenige
Heemraden sig genegen toonden, om aen Andries vande Corput meerder vrijh[ijt] te laten in 't
timmeren, ja bij na alle vrijh[ijt] als 't maer was buijten de School-tijd, soo hebben de Predicant,
beijde ouderlingen en den diaken voornoemt met vele redenen getoont, datse dat niet konden
toestaen, hoe seer datse anders ook tot de Persoon van Andries genegen waren, dewijle dat niet
alleen seer schadelijk en nadeelig soude wesen voor het School etc, maer ook ten volle versekert
waren, dat de meeste ingesetenen met allen ernst daer tegen souden zijn, en een groot mishagen
daer in hebben, gelijk ook daer na wel gebleken is.

Den 28 dito zijn de Predicant, beijde ouderlingen en de diaken voorsz. tesamen tot Delft geweest, en
hebben aldaer met de Wel Ed. Heer en in de tegenwoordigh[ijt] van de Wel Ed. Vrouwe van
Alblasserdam, inder minne en heel omstandig gesproken van al 't gepasseerde, en over 't regt van
beroepen en aenstellen van eeen Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger, in welk gesprek
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den Wel Ed. Heer staende hielt, dat hem toequam het regt /154/  van beroepen en aenstellen van
een Schoolmeester en Koster, maer zijn Wel Ed. bekende meer als eens klaer en duijdelijk, dat hem
niet toequam, en daerom ook niet praetendeerde, het regt van aenstellen van een voorleser en
voorsinger in de Kerk, dewijl sijn Wel Ed. niet hadde het jus patronatus. Na dit gesprek is van den
Wel Ed. Heer met de Predicant en Kerkenraad, in tegenwoordighijt van de Wel Ed. Vrouwe van
Alblasserdam, eenparig en met volkomen genoege geresolveert, beslooten en vastgestelt, dat men
eerst aen Andries van de Corput nog eens soude vragen, of hij genegen was het School, Koster,
Voorleser en Voorsinger-ampt aen te nemen op die conditie, dat hij het timmeren geheel soude
nalaten, en alleen dood-kisten mogen maken? Soo ja, dat men hem dan soude beroepen, en dese
ampten opdragen ad vitam, maer indien hij dat wijgerde, dat dan den Wel Ed. Heer met de
Kerkenraad en Geregt terstont gesamentlijk souden voortgaen tot het beroepen van een ander
persoon, en hem al de voorsz. ampten ook opdragen ad vitam. Dog alsoo sijn Wel Ed. eerst
praetendeerde, dat hij alleen een acte soude geven aen Andries vande Corput, soo heeft de
Predicant aen sijn Wel Ed. getoont, dat dit het verschil raekte, indien er een acte soude gegeven
worden, dat dit dan moeste geschieden van al de verkiesers en beroepers, dat is, te gelijk van de
Wel Ed. Heer en Kerkenraad en 't Geregt. En op dat dit de voortgank van het beroep niet mogte
stuijten, soo is eijndelijk eenparig /155/  geaccordeert en vast beslooten, dat de Schout alleen in het
Doprs-boek soude aentekenen van wie en op wat conditie Andries van de Corput, of ijemand anders
desemael verkooren was tot Schoolmeester, Koster, Voorleser en Voorsinger, dat niemand aen hem
een acte soude mogen geven, en dat de Schout van dit aengetekende een copie soude geven aen
de Kerkenraad, om die ook te schrijven in 't Kerkenboek. Den Wel Ed. Heer heeft aengenomen en
belooft, van dese resolutie spoedige kennisse te sullen geven aen Schout.

Den 4 September is over dese sake wederom een comparitie geweest van het Geregt en Kerkenraad
ten huijse van de Schout, in welke de Schout eerst verhaelde en aen alle bekent maekte, dat hij bij
den Wel Ed. Heer tot Delft hadde geweest, en dat sijn Wel Ed. hem hadde verhaelt de voorsz.
resolutie, en het nader contract tusschen sijn Wel Ed. met de Predicant en Kerkenraad tot Delft, en
dat hij last hadde, om dit alles ter executie te brengen. Andries van de Corput binnen geroepen
zijnde, soo is hem gevraegt of hij genegen was het Schoolmeester, Koster, Voorleser, en Voorsinger
ampt op de voorsz. conditie aen te nemen, en dat hij het timmeren geheel soude nalaten, en alleen
de vrijh[ijt] hebben om dood-kisten te mogen maken? Hij verklaerde dat hij de voornoemde ampten
op dese conditie aennam, en beloofde sig in alles daer na te sullen gedragen, en ook alles te sullen
doen dat sijn pligt was, en als een goet reglement hem soude voorgeschreven worden, daer op heeft
hem de Predicant en Kerkenraad, met alle de Heemraden geluk gewenst, 't selve heeft ook de
Schout gedaen, niet alleen voor hem selve, maer /156/  ook, soo hij uijtdruckelijk seijde, volgens last
en uijt naem van den Wel Ed. Heer en Vrouw van Alblasserdam, de Predicant en Kerkenraad
versogten dat dit nu, volgens de resolutie tot Delft, mogte te boek gestelt, en daer van copie
gegeven worden aen de Kerkenraad, maer de Schout seijde, dat de Wel Ed. Heer selve een
concepte wilde opstellen, en dat dan oversenden, het Geregt en Kerkenraad toonden daer niet tegen
te hebben, als het maer wel opgestelt wierd, en dat men Andries van de Corput niet konde, nog
soude opentlijk verklaren tot Schoolmeester etc, voor en al eer dit concept soude gesien, goet
gekeurt en geboekt zijn.

Den 20 September, 's avonds naer het Gebed, hebben de Schout en Andries van de Corput, tegen
aller verwagtinge en tot de grooste verwondering, aen de Predicant en Kerkenraad genotificeert, dat
den Wel Ed. Heer van Alblasserdam haer beijde hadde tot Delft ontboden, en tot haer gesegt, dat hij
sig niet wilde houden aen de voorsz. resolutie en contracten, dat hij wilde houden en gebruijken al
dat regt, soo als het hem met de Heerlijkh[ijt] verkoft was, dat sijn Wel Ed. ook alleen op sijn
authoriteijt een acte, of commissie hadde gepresenteert aen Andries vande Corput, en dat Andries
deselve ook hadde aengenomen, alsoo sijn Wel Ed. anders dreijgde terstont een ander in sijn plaats
te sullen verkiesen.

/157/   Den 21 dito, ontrent de middaag, is er bij de Predicant gekomen een Exploictier met een
mandament uijt den Haag, waer in bleek, dat de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam eerst aen de
Wel Ed. Hove van Holland hadde bekent gemaekt, hoe en met wat voor regten datse hadde gekoft
de Heerlijkh[ijt] van Alblasserd[am] en daerna doleerde, datse van den Predicant en Kerkenraad, en
van het Collegie van 't Geregt tot Alblasserdam, geturbeert wierde in de geruste possessie van haer
regt, en wel insonderh[ijt] in 't regt van aenstellen van een Schoolmeester, Koster en Voorleser, waer
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op het Wel Ed. Hof van Holland den Predicant en Kerkenraad, misgaders het Collegie van 't geregt,
door den Exploictier geordineert heeft, de Wel Ed. Vrouw van Alblasserdam te laten in de geruste
possessie van al het regt, dat haer Wel Ed. praetendeerde in dit mandament, en te betalen al de
onkosten daerover gemaekt, of in cas van oppositie den Predicant en Kerkenraad, met het Collegie
van 't Geregte, en was 't nodig, ook alle andere ingesetenen, citeerde voor den Wel Ed. Hove van
Holland, tegens maandag den 9 October 1702.

Den 24 dito heeft de Predicant dit mandament aen de Kerkenraad bekent gemaekt en van woord tot
woord geheel voorgelesen, waer na de Predicant met de beijde ouderlingen en de diaken voorsz.,
alles in des Heeren vreese wel overwogen hebbende, geoordeelt hebben, datse ex officio verpligt
waren, en daerom ook te samen vast beslooten, om met de Heemraden het regt der Kerke te helpen
defenderen, op kosten van het gemeene Dorp van Alblasserdam.

/158/  Den 27 September, 's avonds nade Bedestond, zijn alle de Heemraden, n. Cornelis Leendertse
Pijl, Jacob 't Hoen, Cornelis Leendertse Backer, Cornelis de Focker, Huijbert Ariense Starrenberg,
Arij Claase en Krijn Kort, te samen van selfs gekomen bij den Predicant en Kerkenraad in de Kerk,
en verklaerden daer datse alle (behalven Krijn Kort) ook vast geresolveert waren, om met de
Kerkenraad het regt der Kerke etc. te defenderen, tegen de Wel Ed. Vrouw van Alblasserdam, op
kosten van het gemeene Dorp. Dog seijden dat se sulks niet konden uijtvoeren, sonder eerst het
oordeel vande ingesetenen daer over te hooren; En datse derhalven aenstaende Sondag, den 1
October, souden laten publiceren, indien ijemand daer ijets tegen hadde, datse haer belang des
maandags avonds ten 6 uren moesten komen seggen bij de Schout, maer dat se niet komende
souden gehouden worden als approberende stemmen, die dit proces toestemden, en gewillig waren
om de kosten daer van te helpen dragen. En dat men sig in desen soude voegen na de meerderh[ijt]
van stemmen.

Den 4 October, 's avonds na de Bede-stond, heeft de Diaken Andries van de Corput uijtdruckelijk
verklaert nu ook geresolveert te zijn, om voortaen met de Predicant en Kerkenraad ook het regt der
Kerke te helpen defenderen tegen de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam.
Terstont daer na zijn ook bij den Predicant en Kerkenraad in de Kerk verscheenen de Schout en ses
Heemraden, n. Cornelis Leendertse Pijl, Jacob 't Hoen, Cornelis Leendertse Backer, /159/  Cornelis
de Focker, Huijbert Arijense Starrenburg, en Krijn Kort, dewelke aen den Predicant en Kerkenraad
bekent maekten, dat er 's maandags avonds ontrent de tagtig gekomen waren bij de Schout en
Heemraden, en verklaert hadden, niet te willen procederen. Waer op de Predicant haer eerst indagtig
maekte de resolutie van over agt dagen, en sonneklaer toonde dat de meeste van al de genen, die
sig tegen het proces verklaert hadden, waren eenvoudige en geringe lieden, die door sommige
geintimideert en als met een Bullebak vervaert gemaekt waren, dat het de andere ingesetenen niet
konde scheelen, ofse voor of tegen het proces waren, dewijle se daer toe bijna niets konden geven, 't
zij de onkoste gebragt wierden over de landerijen of over de hoofden; dat er ook verscheijden
kinderen, van andere daer toe aengeport zijnde, het proces op de name van hun ouders hadden
wesen afseggen, sonder dat de ouders ijets daervan wisten; dat het klaer bleek, gelijk se ook alle
moesten bekennen, dat verre het grootste deel, en daer onder ook al de vermogenste en
voornaemste ingelanden niet verscheenen waren, om het proces af te seggen, dat we dan
derhalven, volgens de resolutie van over agt dagen, moesten concluderen en vast stellen, dat de
meerderh[ijt] der stemmen geresolveert was, om het proces voort te setten.
Daer en boven zijn ook terstont van selfs voor de Kerkenraad gekomen, in tegenwoordigh[ijt] van
Schout en Heemraden, de voornaemste ingesetenen en grooste ingelanden van Alblasserdam, n.
Pieter de Focker, Pieter Gijse, Jan Gijse, Pijl Gijsen Arij Gijse, Pieter de Kroon, Cornelis Janse,
Huijme Cornelisse, Jacob Cornelisse, Jan Jakisse, Arij Leendertse, Willem Wouterse, Pieter
Pauwelse, Bastiaen Redelijkh[ijt], Pieter Huijge, versoekende met /160/  groote ernst en met alle
beleefth[ijt], dat de Predicant en Kerkenraad en het geregt, het regt der Kerke te willen beschermen
tegen de Wel Ed. Vrouwe van Alblasserdam, en wanneer de Predicant haer opentlijk afvraagde -
Broeders is 't dan uwe begeerte datwe met het proces sullen voortgaen, en zijt gij alle dan ook
gewillig, om te betalen de onkosten van dit proces? Soo hebben se daer op gelijkelijk, de eene sagter
en de andere harder, ja geantwoord, sonder dat er ijemand ijet tegensprak, om de voortgang van het
proces te verhinderen.
Daer op hebben de Predicant en Kerkenraad en alle de praesente Heemraden (behalven Krijn Kort)
eenparig geresolveert en vast beslooten, dat men op kosten van het gemeene, met het proces soude
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voortgaen. En als er voorgestelt wierd, dat men dan bequame mannen moest verkiesen, om het
proces in aller name waer te nemen, soo hebben de Kerkenraad verkooren den Predicant, de
Heemraden Cornelis de Focker, en de vermogenste ingesetenen en ingelanden voorsz. hebben ook
verkooren en daer bij gevoegt Pieter de Focker. Cornelis en Pieter de Focker hebben het beijde
absoluijt en onbepaelt aengenomen, dog de Predicant alleen voor dese eene reijs, om aen den
advocaat en procureur informatie en ordre tot het proces te geven.

Den 5 en 6 October zijn de Predicant en Pieter de Focker te samen in den Haag geweest, en hebben
aldaer, volgens de voorsz. resolutie, behoorlijke informatie en ordre tot het proces gegeven, met
onse stucken en bewijsen daer toe dienende, aen de Hr. advocaat Nobeling en aen de Hr. Procureur
Sterreveld. 
/161/  Den 8 October heeft de Predicant in de volle Kerkenraad van sijn verrigting met Pieter de
Focker in den Haag rapport gedaen, 't welk van alle de leden met genoegen aengehoort, en
volkomen goet gekuert is. En hebben daerom ook den Predicant hertelijck bedankt voor sijne moeijte
en getrouwe diensten in dese.
In oirkonde der waarh[ijt], soo hebben wij onder geschrevene dit bovenstaende verhaal gewillig
ondertekent
                Franco Vander Kluijt, Predicant
                Wouter Spruijt, ouderlingh
                Jan Cleijssen den ouden
                Bastiaen Leend. Pijl diaken
Hetgene dat beijde de reijsen hier voor verhaelt in de kercke is voorgevallen daer ben ick
ondergeschrevene mede present geweest
                Andries vande Corput, dijaken.



105

NOTULENBOEK VAN DE KERKERAAD DEEL 2: 1708 t/m 1788
(transcriptie G. Ouweneel, Alblasserdam, 1990)

[Het tweede KERKE-BOEK van Alblasserdam begint met 18 maart 1708. Ds. Franco van der Kluijt
heeft de aantekeningen ingeschreven t/m 9 april 1727.]

/1/ Kerkelijke vergadering gehouden den 18 Maert 1708.
De ordinaire tijd gekomen zijnde, dat de E. Kerkenraad moeste verandert worden, soo zijn, na
aenroepinge van Gods naam, op 't dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Tobias Pietersz. tegen Bastiaen Redelijkh.
     en tot diacon Tys Bastiaensz tegen Jan Kroon.
Hier op is de vergaderinge met hertelijke danksegging aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergadering den 4 April 1708.
Het voorsz. dubbelt getal sonder eenige tegenspraack volgens ouder gewoonte tweemael aen de
Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn daer uijt na aenroeping van Gods naam, verkoren 
     tot ouderling Tobias Pietersz.
     en tot diacon Tys Bastiaensz.
waer na de vergadering al wederom met hertelijke danksegging aen God in vrede is gescheijden,
ende zijn dese Broeders den 9 April opentlijk in de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.

Den 5 Junij 1708, hebben de Heeren Clapman, Van Kleef en Bijsterveld, als visitatores Classis, dese
kerke op de gewoone wijse gevisiteert, en alles welgevonden.

/2/  De E. Classis van Zuijdholland uijt verscheijde Predicanten gehoort hebbende, dat Lijsbeth Aerts
onder de censure des E. Classis, hier en daer  evenwel heijmelijk ten avondmael gaet, en aen de
menschen een indruk soekt te geven datse niet gesuspendeert is; soo heeft de E. vergaderinge goet
gevonden, dat D. D. Croese en Van den Velden nomine Classis met haer daer over in loco soude
spreken, maer dewijlse al wederom seer onverstandig en boosaerdig geweijgert te verschijnen voor
dese Heeren gedeputeerde des E. Classis, waer op geresolveert is het gene volgt in dit

Extract uijt de acta Classis Zuijdhollandiae, gehouden tot Dordregt, den 19, 20 en 21 Junij 1708.
De vergaderinge gehoort hebbende 't rapport van D. D. deputati in de saak van Lijsbeth Aerts tot
Alblasserdam, waer van breder te sien is art. 15 Classis praecedentis, heeft die saak in overleg
gebragt, en approbeert als nog de proceduyren van Kerkenraad van Alblasserdam in desen tot hier
toe gehouden en dewijl de voorsz. Lijsbeth Aerts bij alle gelegentheijt ontkent gesuspendeert te zijn,
en halsterrig in haer boosheijt voortvaert, soo word de E. Kerkenraad tot Alblasserdam voorschr.
geraden en gelast de suspensie van die vrouwe (met communicatie van de Classis gedaen) voor het
eerst te houdene avondmaal publice van den predikstoel af te lesen en bekent te maken.
Actum den 21 Juij 1708. En was getekent T. Clapman Cl. p.t. scriba.

/3/  Den 24 Junij 1708 soo heeft de Predicant volgens resolutie van de E. Kerkenraad, publice van
den predikstoel van woord tot woord voorgelesen, eerst dit extract uijt de acta Classis
Zuijdhollandiae, en daer na de suspensie van de Kerkenraad, soo als die den 4 October 1705 over
haer gevelt, en door Mr. van Straten haer voorgelesen en schriftelijk overgelevert is.

Voor het aflesen van dese resolutie des E. Classis, soo stak Trijntie de dochter van Lijsbeth Aerts,
hare hand op, en seijde met een luijde stemme, daer sult gij copy van geven, Domine Kluijt. Soo ras
de Predicant van stoel quam, en terwijl meest al het volk nog in de Kerk was, soo komt dese Trijntie
met een groote boosheijt en bitterheijt geloopen voor de Kerkenraad, en begint daer in 't openbaer en
met een luijde stemme D. van de Kluijt dapper te schelden en lasteren, seggende Gij zijt een
leugenaer en lasteraer, dat de Classis dit niet hadde geboden, dat hij dat uijt hem selve dede; dat de
beijde Frankens anders getuijgen, en dat de domine van Papendregt en Bosschaard dat ook seijden,
en dat sij ordre hadde om te spreken, ende Gij meent mijn moeder van de tafel te houden, maer gij
sult selve van de stoel moeten blijven.
Zij riep ook haer Broeder bij haer, welke voor de Kerkenraad gekomen zijnde, eijste nevens sijn
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suster copy, en bragt ook een text bij uijt de rijm van Ps. 35:5 Valsch getuijgen seggen mij aen, dat ik
noijt en hebbe begaan.
De predikant heeft onder al dit schelden en lasteren geheel stille geswegen, en seijde alleen seer
bedaert tot de soon: jongman, gij en weet niet wat je doet.
/4/  Evenwel heeft Lijsbeth Aerts al wederom de stoutigheijt gehad, van met haer dogter te komen
klagen aen de E. Classis waer van het gevolg ook blijkt uijt dit

Extract uijt de Classicale handelingen van de E. Classis, gehouden tot Dordregt den 4 en 5 Sept.
1708.
Art. 6
Ad art. 33 Cl. peaec. rakende Lijsbeth Aerts van Alblasserdam heeft binnen gestaen Lijsbeth Aerts
met haer dogter Trijntie, klagende over de proceduuren van haren Predikant D. vander Kluijt, als die
haer Lijsbeth Aerts publijk en met name van den predikstoel hadde gesuspendeert. En versogt van
dese E. vergadering van haer censuer ontheven en tot het H. Nagtmael des Heeren wederom
toegelaten te worden. De Classe haer versoek en redenen hebbende aengehoort, en daer gehoort
het rapport van het gepasseerde in dese saak, vervat in een geschrift, 't welk D. vander Kluijt op de
tafel van dese E. vergadering gelegt heeft, en welke inhoud voor waeragtig verklaert, selfs bij de
dolerende Lijsbeth Aerts en haer dogter Trijntie, heeft geoordeelt.
1. Dat D. vander Kluijt niets heeft gedaen in dese als volgens en op ordre van dese E. vergaderinge,
gelijk de Classis zelver in dese openbare censure te ordonneren niets heeft gedaen, dan hetgeen
regt billik, noodsakelijk en voor Lijsbeth Aerts heijlsaem was.
2. Dat de gemelde Lijsbeth Aerts hare ongehoorsaemheijd, quaadaerdigheijt en halsterrigheijt door
D. Praeses levendig /5/ voor oogen soude worden gestelt, en sij  vermaent tot berouw en leetwesen
over het gepasseerde, en tot een prompte submissie onder haren predikant en Kerkenraad.
3. En wat aengaat de dogter, dewelke onder den openbaren Gods-dienst in de Kerk overluijt
gesproken, en voor de duer van de Kerke-kamer, wel nae het eijndigen van de Gods-dienst, egter in
tegenwoordigheijt van vele menschen, D. vander Kluijt geinjurieert ende gelastert heeft, oordeelt de
Classis, dat men haer hetzelfde, als de moeder soude voorhouden; met bedreijginge, dat ingevalle
sij en haer Broeder binnen de 14 dagen geen satisfactie en gaf aen Predikant en Kerkenraad voorn.,
dat de Classis zig sou addresseeren aen den Wel Ed. Bailluw van Zuijd-Holland, en aen de zelve
kennis sou geven van haer misdrijf.
't Welk alles door D. Praeses aen Lijsbeth Aerts en haer dogter Trijntie met veel nadruk
voorgehouden zijnde, soo hebben sij sig laten bewegen, om in facie van dese E. vergaderinge aen
D. vander Kluijt haren Predikant satisfactie en genoegen te geven, 't welk sij in dier voegen hebben
gedaen.
1. Heeft de moeder erkent, datse wettig van de E. Kerkenraad van Alblasserdam eerst, en daer na
ook van de E. Classis van Zuijd-Holland was gesuspendeert.
2. Hebben ze beijde, moeder en dogter,
   a. betuijgt haer berouw en leetwesen over alle de injurien en lasteringen, diese gesproken en
begaen hadden tegens D. vander Kluijt en des selfs Kerkenraad.
b. En versogt, dat voorg. haer Predikant en Kerkenraad alle dese hare leugenen, lasteringen en
misdrijven soude gelieven /6/ aen haer te vergeven.
c. Met belofte, dat zij moeder voortaen als een lidmaadt der gemeijnte, en sij dogter als een gedoopt
Christen zoude tragten in alle vrese Gods geschiktheijd, onderwerpinge aen hare opsienders, en tot
stigtinge der gemeijnte, te wandelen de overige dagen hares levens.

T'welk alles van D. Kluijt zijnde aengehoort, heeft verklaert daer in te nemen contentement en
genoegen voor zig selve en voor sijn Kerkenraad, en nam voorders aen gemelde Lijsbeth Aerts, bij
aldien bevonden wierd haer belofte van beterschap nae te komen, met alle sagtmoedigheijd en
bescheijdentheijd te behandelen en van haer suspensie ontheven, tot het gebruijk van des Heeren
nagtmaal te sullen toelaten.
Collatione facta concordat.
Ende was getekent, L. de la Coste, scriba.

Extract uijt de handelingen des E. Classis van Zuijdholland, gehouden op den 6 en 7 November
1708.
Art. VIII
Kornelis Wouterse, de man van de bekende Lijsbet Aerts van Alblasserdam, doet een brief brengen
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aen dese E. vergadering, dog na de lesing is deselve geseponeert en verworpen. Bij dese
gelegentheijd doet D. vander Kluijt rapport wegens het gedrag /7/ van Lijsbeth Aerts, sedert de
voorlede Classis, en vraagd sijn Eerw. uijt de naam van sijn consistorie raad, hoe men sig in opsigte
der ontheffing van hare suspensie, en de maniere van dien, gedragen sal?
De vergaderinge heeft, na rijpe overweging, goet gedagt, sijn Ew. te raden en des noods te gelasten,
dat hij D. D. Croese en Van de Velde, als naburige Predicanten, tot het bijwoonen van sijn
Kerkenraad, nodigen sal. Dat Lijsbet Aerts als dan voor die vergadering sal gedagvaard worden, en
dat men haer met ernst, dog ook met alle sagtmoedigheijd, sal afvragen, of d' erkentenis van de
wettigheijd haren suspensie, de betuijging van haar berouw, en 't versoek van vergeving laast voor
de E. Classis uijtgebragt, gedaen zijn wel-bedagtelijk van goeder herte, en in Gods vreese? En of sij
in die gedane belijdenis nog wel menendlijk volharde, en voor toekomende belooft, sig in alle
kristelijke bescheijdenheijd, tegen den predikant en Kerkenraad, te sullen gedragen, en voortaen,
onder de medewerking van Gods genade, stigtelijk te wandelen?
Welke of diergelijke vragen indien sij sijn rondelijk met een ernstig ja beantwoord, sal voorsz. Lijsbet
Aerts opentlijk van de predikstoel, door D. vander Kluijt, van hare censure ontheven, en weder tot de
gemeijnschap van 's Heeren tavel toegelaten werden.
Pro vero extractu.
Was getekent T.R. Kelderman, Classis h.t. scriba.

/8/  Tot voldoeninge van de voorsz. resolutie des E. Classis, is gevolgt de
Kerkelijke vergaderinge gehouden den 19 November 1708.
D. D. Croese en Vander Velden met de Kerkenraad 't samen vergadert, en des Heeren naam
alvorens aengeroepen zijnde, soo is de geciteerde Lijsbet Aerts, geassisteert met haer susters soon,
verscheenen voor dese E. vergaderinge, eerst inleverende een onverstandige brief van haer man,
vol ongefondeerde klagten, en onbillijke eijsschen, welke geheel verworpen zijnde, soo sijn haer door
D. Croese van woord tot woord voorgelesen al de artikelen van satisfactie uijt de voorgaende
Classicale acten van den 4 en 5 Sept. art. 6, waer opgemelde Lijsbet Aerts, na lang talmen, eijndelijk
in dese volle vergaderinge opentlijk bekent heeft, dat dit alsoo waerlijk voor de E. Classis geschied
is, en datse nu daer bij nog bleef, het welk van dese vergaderinge aengehoort, en aen haer een
goede vermaninge gegeven zijnde, heeft daer op geresolveert, om haer 14 dagen voor het eerst
aenstaende H. avondmaal, volgens ordre des E. Classis opentlijk van de predikstoel te ontheffen van
de suspensie. Hier op is dese vergaderinge met danksegging aen God in vrede gescheijden.

Maer alsoo gemelde Lijsbet Aerts versogt hadde, datse alvorens mogte gewaerschouwt worden, soo
heeft de E. kerkenraad daer toe verkoren den ouderling Tobias Pietersz., welke op den 23 /9/
December, op een Sondagavond bij haer gekomen zijnde, haer bekent maekte datse aenstaende
rustdag, volgens de resolutie des E. Classis, opentlijk van den predikstoel soude ontheft worden van
de suspensie, en weder aengenomen om met andere leden wederom ten avondmael te mogen gaen.
Dog sij stelde haer doe al wederom heel onverstandig en boosaerdig aen, seggende datse niet
gesuspendeert was, dat geen Classis daer van wist, dat dit alleen het werk van D. vander Kluijt was
etc., waer op haer dogter Trijntje met groote boosheijd en bitterheijd opstont, eerst de deur vast in 't
slot dede met den grendel daer voor, seggende: gij oude duijvel, gij sult hier niet uijtkomen, maer ik
sal u den bek opbruijen, en soo havenen dat gij hier niet van daen sult komen, en het mes treckende
begon sij den ouderling te snijden en te steken, met wel 10 of 20 steken en sneden in den rok en
hoet, en niet tegenstaende dien ouderling seer beweeglijk aen de vader en moeder om hulp riep, soo
bleven die egter stil en onbeweeglijk sitten, tot dat die man seer hart begonde te roepen moord,
moord, doe stonde de moeder eerst op, en haer dogter vasthoudende, soo vond dien ouderling nog
gelegentheijd om uijt dat huijs te raken.
D. D. Croese en vander Velden het wedervaren van dien ouderling gehoort hebbende, hebben
eenparig met de Kerkenraad geresolveert, in plaatse van te ontheffen, haer door de Schout, als
Kerke-bode, opentlijk te laten aenseggen, datse nog onder censure gehouden wierde, en indiense
tegen dit verbod evenwel wilde aengaen, datse dan opentlijk in den Kerk soude geweert /10/ worden
van 't H. Avondmaal des Heeren, waervan op den 9 April rapport gedaan zijnde aen de E. Classis,
soo heeft de E. vergaderinge dese nieuwe verlenginge van dese suspensie geapprobeert, gelijk blijkt
uijt dit

Extract uijt de Classicale handelingen, art.8
De E. vergadering alles overwogen hebbende oordeelt dat Lijsbeth Aerts wettig onder suspensie
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gehouden is, en ook soo lang blijven sal, tot dat genoegsame blijken van beterschap betoont, en
worden D.D.D. vander Kluijt, Croese en vander Velde benevens de E. kerkenraad van de
vergaderinge van herten bedankt voor de aengewende vlijt en moeite.
Collata concordat, quod testor,
J. v. Kleef, Classis h.t. scriba.

Eijndelijk is dese voorsz. Lijsbet Aerts veertien dagen na de Classis, dat is op den 23 April 1709,
onder dese censure van de E. Classis en Kerkenraad seer haastig getorven, na datse twee dagen
van te vooren nog in de Kerk geweest was.

/11/ Kerkelijke vergaderinge, den 10 maert 1709
Dewijle de ordinaire tijd van de veranderinge des E. Kerkenraads gekomen was, soo zijn, na
voorgaende aenroepinge van Gods naam, op 't dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Jan Claase de oude tegen 
                    Bastiaen Leendertse Pijl
     en tot diacon Cornelis de Focker tegen Jan Kroon. Hier op is de vergaderinge, met hertelijke
danksegging aen God, in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge, den 31 Maert 1709.
Zijn, na voorgaende ernstige aenroepinge van Gods naam, uijt het tweemael aen de Gemeijnte
voorgestelde dubbelt getal, verkoren
     tot ouderling Bastiaen Leendertse Pijl
     en tot diacon Jan Kroon
Hier op is de vergadering al wederom, met hertelijke danksegging aen God, in volkomen vrede
gescheijden.
En zijn dese Broederen den volgenden dag alhier opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en hertelijk
verwelkomt.

/12/ Kerkelijke vergaderinge den 30 Maert 1710.
Alsoo de tijd gekomen was, dat de Kerkenraad wederom moeste verandert worden, soo zijn, na
voorgaende aenroepinge van Gods naam, op 't dubbelt getal verkoren 
     tot ouderling Jan Claasz. de oude tegen
                   Cornelis Spruijt
     ende tot diacon Cornelis de Focker tegen
                   Leendert Leendertsz. Metselaar
Hier op is de vergaderinge met hertelijke danksegginge aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge den 16 April 1710.
Dit voorn. dubbelt getal, tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn, naer aenroepinge
van Gods naem, daer uijt verkoren
     tot ouderling Jan Claasz.
     en tot diacon Cornelis de Focker
Waer op de vergadering al wederom met hertelijke danksegging aen God in vrede is gescheijden.
En zijn de twee op nieuws verkorene Broederen op den 21 April opentlijk voor de Gemeijnte
bevestigt en verwelkomt.

/13/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 26 Maert 1713.
Na voorgaende aenroepinge van Gods naam zijn, om de Kerkenraad op de ordinaire tijd te
veranderen, verkoren op 't dubbelt getal
     tot ouderling Tobias Pietersz tegen
                   Jan Cleijsz. de jonge
     tot diacon Leendert Leendertsz. Metselaar tegen
                    Tijs Bastiaensz.
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 12 April 1713.
Dit voorgaende dubbelt getal tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn, na
voorgaende aenroepinge van Gods naam, daer uijt verkoren



109

     tot ouderling Jan Cleijsz. de jonge
     en tot diacon Leendert Leendertsz. Metselaer
Hier op is de vergaderinge al wederom met danksegginge aen God in vrede gescheijden.
Ende zijn dese twee nieuwe leden des Kerkenraads den 17 April opentlijk voor de Gemeijnte
bevestigt en verwellekomt.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 10 Maert 1714.
De tijd van de veranderinge der Kerkenraad gekomen zijnde, soo zijn na voorgaende aenroepinge
van Gods H. naam op 't dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Jan Claasz. de oude tegen
                   Leendert Willemsz.
     en tot diacon Jan Cornelisz. Pijl tegen
                   Cornelis Cornelisz Spruijt
Hier op is de vergaderinge met hertelijke danksegging tot God in vrede gescheijden.

/14/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 28 Maert 1714.
Dit voornaemde dubbelt getal, volgens ouder gewoonte eerst tweemael aen de Gemeijnte
voorgestelt zijnde, soo zijn na aenroepinge van Gods H. naem daer uijt verkoren 
     Jan Claasz. den oude tot ouderling, en
     Jan Cornelisz. Pijl tot diacon
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.
Ende zijn dese Broederen den 2 April alhier opentlijk in de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 13 Maert 1715.
Om de Kerkenraad op sijn tijd te veranderen, soo zijn, na voorgaende gebeden tot God, op het
dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Leendert Willemsz. Spruijt tegen
                   Cornelis de Focker
     en tot diacon Jan Kroon tegen
                   Arij Pietersz.
Hier op is de vergadering met danksegging aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge den 17 April 1715.
Het voorsz. dubbelt getal tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn na aenroepinge
van Gods naem, daer uijt verkoren
     tot ouderling Leendert Willemsz. Spruijt
     en tot diacon Jan Kroon
Waer na de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede is gescheijden.
Ende zijn dese nieuw verkorene Broederen den 22 April opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en
verwelkomt.

/15/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 22 Maert 1716.
De ordinaire tijd gekomen zijnde, dat de Kerkenraad moeste verandert worden, soo zijn, na voorg.
aenroepinge van Gods naem, op 't dubbelt getal verkooren,
     tot ouderling Tobias Pietersz. tegen
                   Cornelis de Focker
     en tot diacon Arij Pietersz. van Stek tegen
                   Paulus Woutersz. Spruijt
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God, in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 8 April 1716.
Dit bovenstaende dubbelt getal tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn, na
aenroepinge van Gods naem, daer uijt verkoren 
     tot ouderling Cornelis de Focker
     en tot diacon Arij Pietersz. van Stek
Waer na de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden is.
Ende zijn dese nieuw verkorene Broederen den 12 April opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en
verwelkomt.
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K. vergaderinge gehouden den 10 Maart 1717.
Na aenroepinge van Gods naem zijn op het dubbelt getal verkoren      tot ouderling Bastiaen
Leenderdz. Pijl tegen
                   Cornelis Spruijt
     en tot diacon Tijs Bastiaensz. tegen
                   Paulus Woutersz.
Hier op is de vergaderinge met danksegginge tot God in vrede gescheijden.

/16/ K. vergaderinge gehouden den 24 Maert 1717.
Dit voorsz. dubbelt getal tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo zijn, naer voorgaende
aenroepinge van Gods naem, daer uijt verkoren 
     tot ouderling Cornelis Spruijt
     en tot diacon Paulus Woutersz.
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.
Ende zijn dese nieuw verkoren Broederen den 29 dito opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en
verwelkomt.

K. vergaderinge gehouden den 27 maert 1718.
Om de Kerkenraad op sijn tijd te veranderen zijn op 't dubbelt getal verkoren 
     tot ouderling Jan Cleijse de jonge tegen
                   Joris Bijlwerf
     en tot diaken Tijs Bastiaensz. tegen
                   Adriaen Corn. Visser
Gelijk dese vergaderinge met den gebeden was begonnen, alsoo is die ook met danksegginge aen
God in vrede gescheijden.

K. vergaderinge gehouden den 13 April 1718.
Naer voorgaende aenroepinge van Gods naem zijn uijt bovenstaende dubbelt getal met
eenparigheijd van stemmen verkoren  
     tot ouderling Joris Bijlwerf
     en tot diaken Tijs Bastiaense
Waer op de vergaderinge met danksegging aen God in vrede is gescheijden en zijn dese nieuw
verkorene Broederen, volgens gewoonte voor de derde mael aen de Gemeijnte voorgestelt en den
18 April opentlijk bevestigt en verwelkomt.

/17/ K. vergaderinge gehouden den 18 Maert 1719.
Om de Kerkenraad al wederom op sijn gesette tijd te veranderen, soo zijn, na voorg. aenroepinge
van Gods H. naam, op 't dubbelt getal verkoren,
     tot ouderling Jan Klaasz. den oude tegen
                   Bastiaen Leendertsz. Pijl
     en tot diacon Willem Ariensz. Sterck tegen
                   Maerten Kleijsz.
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.

K. vergaderinge gehouden den 5 April 1719.
Dit voorn. dubbelt getal volgens gewoonte weder tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, soo
zijn na aenroepinge van Gods H. naam, daer uijt verkoren 
     tot ouderling Bastiaen Leendertz. Pijl
     en tot diacon Maerten Kleijsz.
Waer op de vergadering wederom met danksegging aen God in vrede is gescheijden, en zijn dese
nieuw verkorene Broederen volgens de ordinaire gewoonte, voor de derde mael aen de Gemeijnte
voorgestelt, en den 10 dito opentlijk hier in de Kerke bevestigt en verwelkomt.

K. vergaderinge gehouden den 26 December 1719.
Dewijle het God behaagt heeft de diacon Maerte Kleijsz. tot onser aller droefheijd door de dood weg
te halen en geoordeelt werde alderbest te zijn, om terstont een ander diacon in des selffs plaats te
beroepen, zoo zijn, nae aenroepinge van Gods naem op 't dubbelt getal verkoren
     Jan Kroon tegen Jan Pijl
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Hierop is de vergad. met dankseg. aen God in vrede gescheijden.

/18/ K. vergaderinge gehouden den 10 januarij 1720.
Dit dubbelt getal tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, zoo is, nae aenroepinge van Gods
naem, daer uijt verkoren 
     tot diacon Jan kroon
Hier op is de vergaderinge in vrede met dankseg. tot God gescheijden. Den 14 dito die nieuw
verkorene voor de derde mael aen de Gemeijnte voorgestelt en den 17 dito 's avonds opentlijk
bevestigt en verwelkomt.

K. vergaderinge gehouden den 10 Maert 1720.
Om de Kerkenraad op sijn tijd te veranderen zijn nae aenroepinge van Gods naam op 't dubbelt getal
verkoren
     tot ouderling Jan Klaasz. tegen
                   Wouter Willemsz. Spruijt
     en tot diacon Cornelis Spruijt tegen
                   Wouter
Hier op is de vergaderinge met danksegging tot God in vrede gescheijden.

K. vergaderinge gehouden den 27 Maert 1720.
Dit dubbelt getal volgens gewoonte tweemael aen de Gemijnte voorgestelt zijnde, zijn met
aenroepinge van Gods naam daer uijt verkoren 
     tot ouderling Wouter Willemsz. Spruijt
     en tot diacon Corn. Spruijt de jonge
Waer op de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede is gescheijden.
/19/ Ende zijn dese Broederen nog eens aen de Gemeijnte voorgestelt, en den 1 April opentlijk
bevestigt en verwelkomt.

K. vergaderinge gehouden den 24 Maert 1721.
Om de Kerkenraad te veranderen zijn in alles op de voorg. wijse op 't dubbelt getal verkoren 
     tot ouderling Jan Klaasz. tegen
                   Kornelis Leendertz. Bakker
     en tot diacon Leend. Leendertsz. Metzelaer tegen
                   Eeuwit Roelandze van der Zijden.

K. vergaderinge gehouden den 9 April 1721.
Zijn al wederom in alles op de voorn. wijse uijt dit dubbelt getal verkoren 
     tot ouderling Kornelis Leendertz Bakker
     en tot diacon Leendert Leendertze Metzelaer
En zijn dese Broederen bevestigt den 14 dito.

K. vergaderinge gehouden den 20 Maart 1722
Na aenroepinge van Gods naam zijn wederom om de Kerkenraad te veranderen op 't dubbelt getal
verkoren 
     tot ouderling Jan Klaasz tegen 
                   Andries van de Korput
     en tot diacon Eeuwit Roelandze vander Zijden
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.
[Ds. Van der Kluijt noemt slechts 1 diaken]

/20/ K. vergaderinge gehouden den 12 April 1722.
Zijn al wederom in alles op de voorn. wijse uijt het dubbelt getal verkoren
     Jan Klaasz
     en tot diacon Eeuwit Roelandze vander Zijden
En zijn dese Broederen opentlijk bevestigt den 19 April 1722.

Den 14 October 1722.
Cornelis Pieterse op de gedane kerkelijke citatie verschenen zijnde, zoo heeft de Kerkenraad, nae



112

hem alvorens gehoort te hebben, hem over al sijn wangedrag ontrent sijn oude moeder met
eenparigheijd van stemmen gesuspendeert van 't H. Avondmael des Heeren, aen welke censure hij
zig terstont heeft onderworpen, met betuijginge van sijn berouw en leedwesen over al het quade dat
hij daer in bedreven hadde, en belofte van een beter leven. Ende daer op is hij ook in de
tegenswoord. van de gantsche Kerkenraad met sijn oude moeder versoend, onder het geven van de
regter hand en het kussen van malkanderen.

Kerkelijke vergaderinge den 27 Maart 1723.
Om de Kerkenraad te veranderen zijn, nae aenroepinge van Gods H. naam, op 't dubbelt getal
verkoren
     tot ouderling Krijn Tijsz. tegen
                   Krijn Ariensz Teeu
     ende tot diacon Jan Kroon tegen
                   Paulus Woutersz. Spruit
Hier op is de vergaderinge met danksegginge aen God in vrede gescheijden.

/21/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 24 Maart 1723.
Dit dubbelt getal volgens gewoonte tweemaal aen de Gemeijnte voorgestelt zijn, zoo zijn met
aenroepinge van Gods H. naam daer uijt verkoren 
     tot ouderling Krijn Tijsz.
     en tot diacon Jan Kroon
Hier op is de vergaderinge met danksegginge tot God in vrede gescheijden.
Ende zijn die nieuw verkorene Broederen den 29 dito opentlijk voor de gantsche Gemeijnte bevestigt
en verwelkomt.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 26 Maart 1724.
Om de Kerkenraad op de gewoone tijd te veranderen zijn, nae aenroeping van Gods naem, op 't
dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Wouter Willemse Spruijt tegen
                   Cornelis Spruijt
     ende tot diaken Ari Pieterse van Stek tegen
                   Jan Cornelise Pijl
Hier op is de vergadering met danksegging tot God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 12 April 1724.
Dit dubbelt getal volgens gewoonte wederom tweemael aen de Gemeijnte voorgestelt zijnde, zijn
met aenroeping van Gods naem daer uijt verkoren 
     tot ouderling Wouter Willemse Spruijt
     en tot diaken Ari Pieterse van Stek
Hier op is de vergadering met danksegging tot God in vrede gescheijden.
Ende zijn dese nieuw verkorene Broederen den 17 dito opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en
verwelkomt.

/22/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 11 Maart 1725.
Zijn op het dubbelt getal verkoren, om daer uijt de gewoone tijd de Kerkenraad te veranderen
     tot ouderling Krijn Ariensz. Teeuw tegen
                   Jan Willemsz de Jong
     ende tot diaken Cornelis Pijl tegen
                   Aard Baas
Gelijk dese vergaderinge met den gebeden was begonnen, alzoo met danksegging tot God
gescheijden.

K. vergaderinge gehouden den 28 Maart 1725.
Dit voorn. dubbelt getal, volgens gewoonte, tweemaal aen de Gemeijnte sonder verhindering
voorgesteld zijnde, zijn na aenroepinge van Gods naam, daer uijt verkoren
     tot ouderling Jan Willemsz de Jong
     en tot diaken Cornelis Pijl
Ende daer op de vergadering met danksegging aen God in vrede gescheijden.
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Ende zijn zijn dese nieuw verkorene [Broederen] den 2 April opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 30 Maart 1726.
Om de Kerkenraad op zijn tijd te veranderen, zijn met aenroepinge van Gods naam op het dubbelt
getal verkoren
     tot ouderling Cornelis de Fokker tegen
                   Leendert Leendertsz. Metzelaer
     ende tot diaken Aard Baas tegen
                   Cornelis van Bekum
Hier op is de vergaderinge met dankzegginge aen God in vrede gescheijden.

/23/ Kerkelijke vergaderinge gehouden den 17 April 1726.
Nae dat dit dubbelt getal wederom sonder verhindering tweemaal aan de gemeijnte was voorgestelt,
zijn met aanroepinge van Gods naam verkoren met alle de stemmen
     tot ouderling Cornelis de Fokker
     ende tot diaken Aard Baas
Hier op is de vergaderinge met dankzegginge aan God in vrede gescheijden, en zijn dese Broederen
den 22 April opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 23 Maart 1727.
Om de Kerkenraad te veranderen, zijn met aenroepinge van Gods naam op 't dubbelt getal verkoren
     tot ouderling Andries van de Korput tegen
                   Arij van Stek
     ende tot diaken Kornelis Spruijt de jonge tegen
                   Willem Kort
Hier op is de vergaderinge met dankzegginge aen God in vrede gescheijden.

Kerkelijke vergaderinge gehouden den 9 April 1727.
Het voorz. dubbelt getal volgens gewoonte alhier tweemaal aan de Gemeijnte sonder verhindering
voorgestelt zijnde, zoo met aenroepinge van Gods naam daar uijt verkoren
     tot ouderling Andries van de Korput
     ende tot diaken Kornelis Spruijt de jonge
Hier op is de vergaderinge met dankzegginge tot God in vrede gescheijden.
Ende zijn dese Broederen den 14 April alhier opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt en verwelkomt.
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*[De volgende aantekeningen zijn gemaakt door ds. Joannes Beukelman, predikant te Alblasserdam
1728-1729.]

1727
4 October,
Is in den Heere godsalig ontslapen Franco van der Kluyt, waardig en ieverig Leeraar in dese
gemeente, tot droefheijd van veelen die God vreesen.

1728
20 April 1728,
Is, bij requeste door den E. Kerkenraad van den Heere van Alblasserdam handopening versogt en
verkregen. Waar op den E. Kerkenraad een nominatie van vijf Predikanten heeft gemaakt, te weten: 
D.D. Adrianus Ham               predikant te West-Zanen
Eppo Sparringa                          Lantsmeer
Melchior de Gijser                      Dreischor
Joannes van Wingerden                   Molenaarsgraaf
Gerardus ten Dam                        Hoornaar
Welke bovenstaande nominatie door den Wel-Ed. Ambagts-Heere is geapprobeert.

31 Julij 1728
Heeft den E. Kerkenraad, na aanroepinge van des Heeren name de beroepinge uijtgebragt op den
Eerw. Godsaligen en Wel-geleerde Hr. Ds. Eppo Sparringa, predikant te Lantsmeer.

24 Augusti 1728
Is dese bovenstaande beroepinge door den Wel-Ed. Heere gereprobeert.

26 Augusti 1728
Is bij requeste door den E. Kerkenraad van den Heere van Alblasserdam wederom handopening
versogt en verkregen.

29 Septemb. 1728
Is door den E. Kerkenraad een nominatie van vijf Predikanten gemaakt, namentlijk:
D.D. Joannes van Wingerden,     Predikant te Molenaarsgraaf
Georgius Sohnius                        Zuijdland
Gerardus ten Dam                        Hoornaar
Joannes Beukelman                       Driehuijsen
Joannes Bont                            Oost en Wester Blokker
Welke bovenstaande nominatie door den Wel-Edele ambagts-Heere is geapprobeert.

/25/ 7 October 1728
Heeft den E. Kerkenraad na aanroepinge van des Heeren name de beroepinge uijtgebragt op den
E.E. Dus. Joannes Beukelman, Predikant te Driehuijsen.

10 October 1728
Is de bovenstaande beroepinge door de Wel-Edele Heere geapprobeert.

2 November 1728
Is de bovenstaande beroepinge door het E.E. Classis van Zuijd-Holland insgelijks geapprobeert.

10 November 1728
Is Joannes Beukelman, Predikant te Driehuijsen, van de E.E. Classis van Alkmaar losgemaakt door
Dus. Regnerus Groes, Predikant te West-Graftwijk, als gevolmagtigde van den Kerkenraad van
Alblasserdam.

                              Kopije
                   van den beroep-brief van mij
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                        Joannes Beukelman.
Wij ouderlingen en diaconen der Christelijke gemeente in den Dorpe en den lande van Alblasserdam
getuijgen hiermede dat, nadien door het overlijden van onse waarde Broeder Ds. Franco van der
Kluijt de Kerke is komen te vaceren, wij met goedvinden en approbatie van den Wel-Edele Heere
Nicolaas Bogaart, Heere van Alblasserdam, beroepen en verkoren hebben, gelijk wij beroepen en
verkiesen mits dese, tot den Predikant en Herder onser gemeente Ds Joannes Beukelman, Predikant
tot Driehuijsen, den welken wij vriendelijk en gedienstelijk om Christi willen bidden dit ons beroep te
willen aannemen in den name des Heeren, en dien volgende als een getrouw Dienaar onses Heeren
Christi,zijne kudde die onder ons is te weijden met de zuijvere leere des Heijligen Evangeliums en de
bediening der H. Sacramenten, en de zelve voor te gaan amet de gemeene gebeden en eenen
Christelijken Godsaligen wandel, ook goede opsigt op de zelve onse gemeente te nemen ende de
zelve met de goede vermaningen, vertroostingen der kranken en andere bedroefden ende benaude
personen te stigten ende te bouwen, en voorts alles te doen wat een getrouwe Herder en Toesiender
van Christi gemeente toestaat, beloovende van onsent wegen den voornoemden onse beroepenen
Predikant alle behoorlijke eerbiedingen, liefde /26/ ende trouwe te bewijsen, ende onse gemeente
daar toe te helpen vermanen, dat zij den zelve haare Herder en Voorganger in den geloove en
Godsaligheijd zoodanige gehoorsaamheijd en onderdanigheijd bewijsen als een goede gemeente na
den regel van Gods woord haren getrouwe Herder schuldig is, opdat hij zijnen dienst zonder
zugtingen onder ons mooge bedienen, waar toe wij God Almagtig bidden Zijnen Zegen te willen
verleenen;
Des oirkonde hebben wij dese onse beroep-brief met onse handen ondertekent.
Actum desen zevende October 1728 in onse Kerkelijke vergadering van Alblasserdam.
En onder stond
Andreas van den Korput, ouderling
Aart Baas, diaken
Kornelis Spruijt, diaken
Jan Willemsz de Jong, out ouderling
Wouter Spruijt, out ouderling
Kornelis Pijl, out diaken
Arij van Stek, out diaken
Wij ondergeschrevene naburige Predikanten van de Kerkenraad voornoemd hier toe versogt zijnde,
hebben dit beroep in alles ordentelijk bevonden.
Joannes Bagelaar, Predikant te Oud-Alblas
Joannes Boudij, Predikant te Lekkerland.

                              Kopije
             van de Approbatie van den Wel-Ed. Heere
Gesien het nevenstaande beroep van den Eerwaardigen Dus. Joannes Beukelman, Predikant te
Driehuijsen, bij den Kerkenraad van Alblasserdam tot Predikant der gemeente Jesu Christi aldaar
gedaan, alsmede de getuijgenisse der naburige Predikanten van Alblas en Lekkerland, daar toe
versogt geweest zijnde, zoo approbere de voorst. Electie en beroep volkomentlijk, gelijk wij doen bij
desen, blijvende God de Heere gebeden vorder Zijne Zegen tot dat goede werk te willen geven.
Delft den 10 Octob. 1728.
En onder stond, N. Boogaert, Heere van Alblasserdam.

/27/                          Kopije
      van de Approbatie van het E. Classis van Zuijdholland
De Eerw. Classis van Zuijd-Holland dese bovenstaande beroepinge gesien en overwogen hebbende
in de vreese des Heeren, heeft de zelve geapprobeert, gelijk het zelve approbeert mits desen,
wenschende de Kerke met haare beroepene Predikant alle heijl ende zegen van den Almagtigen.
Actum in onse Classicale vergaderinge desen 2 Nov. 1728.
En onder stond
H. van Bijsterveld, Cl. p.t. scriba
J. v. Cleeff, Clas. h.t. Praeses
A. Verster, Cl. p.t. assessor

28 November 1728
Ben ik, Joannes Beukelman, in den H. Dienst van dese gemeente bevestigt door Marinus Hoog,
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Predikant tot Papendregt, waarop ik na den  middag mijn intreede deed met de woorden van Paulus
uijt Rom. 1: 15, 16.
Den Kerkenraad die ik alhier gevonden heb, waren:
     Ouderlingen                   Diakenen
     ------------                  Aart Baas 
     Andreas van den Korput        Kornelis Spruijt

1729
1 April 1729
Is na aanroeping van des Heeren name, dit dubbel getal van nieuwe kerkenraads personen gemaakt,
     tot ouderlingen Wouter Willemsz Spruijt
                     Jan Jaquesz
     tot diakenen    Paulus Woutersz Spruijt
                     Tijs Ariensz

3 April 1729
Zijn na aanroepinge van des Heeren name uijt dat bovenstaande dubbel getal verkoren, 
     tot ouderling   Jan Jaquesz
     tot diaken      Paulus Woutersz Spruijt

18 April 1729
Zijn de bovenstaande nieuw verkorene ouderling en diaken, na drie voorstellingen, opentlijk in de
gemeente bevestigt.

/28/ 12 Junij 1729
Alsoo er eenige onlusten ontstaan waren tussen Juffr. Sulammith van Brakel, wed. van Ds. Van der
Kluijt en Maria van der Kluijt, haar dogter, aan de eene kant en tussen Pietertje Krijne van de andere
kant, wordende de laatste van  eenige menschen beschuldigt zig niet al te trouw gedragen te hebben
bij de zoon van de bovengenoemde Juffr, Matthijs van der Kluijt, en alsoo zij Pieterje Krijne
vermeende te weten, dat de bovengemelde Juffr zulks had uijtgestroeijt, en daarom een groot
misnoegen tegen haar had opgevat, en met eenige smaadwoorden haar had bejegent, zoo is't dat zij
alle drie met den anderen te gelijk, na aanroepinge van des Heeren name voor den Kerkenraad zijn
verscheenen, om die zake te versoenen en bij te leggen.
Verklaarende bijde de Juffr Sulamith van Brakel, wed. van Dus Van der Kluijt en Maria van der Kluijt,
van haar zijde:
1. Dat zij nooit in eijgen persoon iets dat ontrouw was aan of van Pietertje Krijne hadden bevonden
nog omtrent haar zelve, nog omtrent de haren.
2. Dat zij beloofden nooit op eenige wijse iets ten laste van Pietertje Krijne te zullen voortbrengen ten
zij ze alvorens Pietertje Krijne daar over hadden aangesproken, of den Kerkenraad daar kennisse
van gegeven. En dat ze de reets gepasserde zaaken zoo veel 't mogelijk was zouden laten rusten.
3. Verklaarde de Juffr nog daar en boven dat zij nooit Pietertje Krijne daar van hadden beschuldigt.
Waar op Pietertje Krijne van haar zijde verklaarde:
1. Dat ze dan qualijk gedaan had met smaadwoorden van en tegen de Juffrouwen te spreeken.
2. Ook beloofden nooit iets ten nadeele of ten laste van de Juffrouwen te zullen zeggen, tenzij ze
alvorens haar daar over had aangesproken, of aan den Kerkenraad kennis gegeven.
/29/ Waar op zij alle drie, tot groote vreugde en blijdschap des E. Kerkenraads, in vreede en met
genoegen van den andere zijn gescheijden.

25 Julij 1729
Heeben de ouderling Jan Jaquesz en ik huijsbesoekinge gedaan, in welke Pietertje Krijne klaagde
dat de Juffr Sulammith van Brakel, wed. van Dus Van der Kluijt, en Maria van der Kluijt, haar dogter,
niet nalieten haar heijmelijk over ontrouw te beschuldigen, door niet getrouw, maar met aflatinge en
veranderinge te verhalen hetgeen voor den Kerkenraad, hier voren gemelt, geapasseert was,
zeggende, zij Pietertje Krijne, dat Bastiaantje Ariens, huijsvrouw van Kornelis Spruijt, het haar als
zelve gehoort hebbende had gesegt. Het welke Bastiaantje, van ons gevraagt zijnde, heeft gesegt
waarheijd te zijn. Dog doordien Juffr Sulammith van Brakel, wed. van Dus van der Kluijt, niet in dit
dorp maar tot Sommelsdijk was, hebben wij hier in niets verder konnen verrigten, dan alleen hun alle
tot liefde en vreede vermanen.
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13 November 1729
Heeft Juffr Sulammith van Brakel, wed. van Dus van der Kluijt, versogt dat door de Kerkenraad
haare open staande zaake mogte worden afgedaan.

17 [?] November 1729
Is na aanroepinge van Gods name de Kerkenraad vergadert geweest, dog hebben de bovenstaande
zake niet kunnen afdoen.

5 December 1729
Is wederom na aanroepinge van des Heeren name de Kerkenraad over de zelve zaake vergadert
geweest, en is tot wederzijdse genoegen besloten de zake en alle verschillen te vergeten en agter de
rug te werpen, tot groote vreugde des E. Kerkenraads.

6 December 1729
Alsoo ik tot Zierikzee beroepen was, ben ik van dese kerke losgemaakt.

/30/ 7 December 1729
Ben ik van de Eerw. Classis van Zuijdholland losgemaakt, en de Kerke van Zierikzee toegewesen.

11 december 1729
Heb ik alhier mijn afscheijd gepredikt over Hand. XVIII: 18-21.
Nalatende dese Kerkenraad
ouderlingen                      diakenen
Andreas van de Corput          Cornelis Spruijt
Jan Jaquesz                      Paulus Woutersz Spruijt

                     Eijnde van mijnen dienst
                        Joannes Beukelman
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[De volgende aantekeningen zijn gemaakt door ds. Joh. Wilh. Ruijsch, 1730-1732.]

/31/ Extract uit 't Rings-Acteboek.
Notulen van 't gene in verscheide bijeenkomsten ten overstaan van ons ondergeschrevene
consulenten is verhandeld bij de E. Kerkenraad van Alblasserdam, vaceerende wegens 't vertrek van
Do Joh. Beukelman na Zirkzee.
Den 7 Febr. 1730
Eerste handeling in de vacature van Alblasserdam.
Zijn D.D. Joh. Bagelaer en Joh. Baudij, respective predikanten te Oud-Alblas en te Lekkerland, als
ordinaire consulenten op verzoek van de E. kerkenraad aldaer gekomen om 't maken van een
nominatie van vijven bij te wonen en als doe hebben de regerende leden des Kerkenraads (vid. pag.
prec.) na dat de vergadering door den gebede was ingezegent, en na dat de handopening van den
Wel Ed. Ambag. Heer van datum den 22 Dec. 1729 was opgelesen en in 't zakelijke goed en met de
vorige conform bevonden op de nominatie van vijven gebragt dese navolgende personen
D.D. Regnerus Groes. predikant te Westgraftdijk
Johannes Temmink, predikant aan den Korendijk
Remko Haeijens, pred. te Geervliet
Wilhelmus Dico, pred. te Varik
Aegidius Burs Fruitier, pred. te Ridderkerk
Op die wijse dat elk lid er een nomineerde, en de vijfde gesamentlijk stemden, zijnde de eerstgem.
ouderling wegens ziekte niet tegenwoordig, dog evenwel gegunt  geweest de eerste te nomineren en
voor de vijfde sijn stem te geven. Waer mede na 't opmaken van 't instrument deser nominatie en na
danksegging tot God dese vergadering is gescheiden.

Den 2 Maert 1730
Tweede handeling in de vacature van Alblasserdam.
Zijn voorschr. consulenten weder verschenen op verzoek des E. Kerkenraads, zijnde bijeengekomen
de voorgem. regerende leden des Kerkenraads (uitgezondert Andries van de Corput, die eenige /32/
dagen te vooren gesturven was) mitsgaders ook van de oude Kerkenraad Jan Willemsz. de Jong,
oud ouderling, en Aart Baas, oud diaken, zijnde absent Cornelis Pijl, oud diaken, en dese
vergadering met den gebede aangevangen zijnde, en de approbatie van den Wel Ed. Ambagts Heer
op de vorenstaande nominatie van vijven opgelesen en met de oude gecollationeert, en in eenige
uitdrukkingen dog niet in 't zakelijke daer van verschillig bevonden zijnde, soo is tot predikant
verkoren met vier stemmen Do Regnerus Groes, predikant te Westgraftdijk, hebbende Do Remko
Haeijens eene stem gehad en 't instrument der beroepinge opgestelt en ondertekent zijnde, soo is
dese bijeenkomste met den gebede weder geeindigt.

Den 9 Maert 1730
Derde handeling in de vacature van Alblasserdam.
Zijn meergemelde consulenten weer verschenen op de begeerte des E. Kerkenraads en als doe is
van de drie voorn. regerende Kerkenraads leden weder een nieuw request opgesteld ter verkrijginge
van handopening alsoo de Wel Ed. Ambagts Heer 't beroep uitgebragt op D. Regnerus Groes had
gelieven te improberen.

Den 29 Maert 1730
Vierde handeling in de vacature van Alblasserdam.
Zijn voorn. consulenten in gevolge de begeerte des E. Kerkenraads weder verschenen, en met de
drie regerende leden in des Heeren vrese met den gebede bij een vergadert en de handopening van
de Wel Ed. Ambagts Heer gelesen zijnde, soo hebben de Kerkenraden op deselve wijse als in de
eerste handeling vermeld staat dese personen op 't vijftal gebragt
D.D. Marinus Hoog, pred. te Papendregt
Georgius Sohnius, pred. te Zuidland
Remko Haeijens, pred. te Geervliet
Joh. Wilhelmus Ruijsch, pred. te 's H. Arentskerke
Daniel Securius, prop. onder Utrecht
Zijnde dese E. vergadering na 't opstellen van 't instrument met den gebede weder gescheiden.
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Den 4 April 1730
/33/ Vijfde handeling in de vacature van Alblasserdam.
Hebben de voorgem. consulenten volgens verzoek des Kerkenraads sig weder vertegenwoordigt in
de vergadering van alle voorgemelde regerende en oud Kerkenraads leden, en na dat God de Heere
door een ernstig gebed was aangezogt, en de approbatie van den Wel Ed. Ambagts Heer ten
aanzien van de laastgenoemde nominatie van vijven was opgelesen, soo zijn de E. Broederen des
E. Kerkenraads voortgegaan tot 't beroepen, en vermits er drie leden hun stem gaven aan Do Joh.
Wilh. Ruijsch en even soo veel leden ook hunne stem gaven aan Do Georg. Sohnius, soo is men
getreden tot 't lot, 't welk op D. Ruijsch viel, soo dat alle de leden den selven rekenden voor den
genen dien te beroepen tot haren predikant, en 't instrument der beroepinge opgemaakt en
ondertekent zijnde, soo is dese E. vergadering met den gebede gescheiden.
In oirkonde der waerheid hebben wij onderschreven consulenten 't voornoemde ondertekent.
                                Joh. Bagelaar, Eccl. in Alblas
                                Joh. Baudij, Eccl. in Lekkerland

De beroepinge van den Ed. Ambagts Heer en de Ew. Classis van Zuijd-Holland geapprobeert zijnde
([in margine:] de acten van beroepinge en approbatie van Ambagts Heer en Classis zijn woordelijk
de selve gelijk de voorgaande bij D. Beukelman), is vervolgens den 3 Meij bij de E. Classis van
Zuid-Beveland, en den 12 dito bij de Kerkenraad van 's Heer Arentskerk  na alvorens volgens
Zeeuwsche Kerkenordre losgemaakt, een opvolger in zijn plaats te hebben beroepen, alhier in den
dienst bevestigt den 2 Julij door sijn E. Oom Johannes Wilhelmus, predikant te Rotterdam, welke
predikte uit 1 Tim. IV:12, doende de bevestigde sijne intree reden uit 1 Cor. III:9 'Want wij zijn Gods
medearbeijders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.'

/34/            Acten des E. Kerkenraads onder den
                  dienst van Joh. Wilh. Ruijsch

Consistorie gehouden den 27 Jul. 1730.
Art.
1. De vergaderinge is met aenroepinge van Gods Heiligen Naam begonnen.
2. De Kerkenraad haren oudsten broeder ouderling Andries van de Corput door den dood verloren
hebbende, heeft goedgevonden eenen anderen in zijn plaats te  beroepen en door Cornelis Spruit als
oudste diaken bij die gelegnheid voorgeslagen zijnde of hij nu ook niet konde en mogte van sijnen
dienst afgaan, dewijl hij niet alleen bij dese, maar ook bij de vorige vacature van D. Van der Kluijt
was aangebleven, soo heeft de Kerkenraad hem sulks toegestaan, en is dus getreden tot 't maken
van een dubbeltal van ouderlingen en diakenen.
[In de marge stond:] Nota. Diergelijke verandering van Kerkenraad is ook voorgevallen in 't begin
van den dienst van D. Velse. Zie 't voorg. Acte boek Ao 1681, pag. 3.
3. Naer omvrage zijn genomineert en op 't dubbeltal gezet
     tot ouderling Jan Claesz.
                   Jan Willemsz.
     tot diaken    Jacobus Visser
                   Willem Kort
4. Hier op Gods naem gedankt zijnde is de vergadering gescheijden.

Consistorie gehouden den 13 Aug. 1730.
Art.
1. Des Heeren Naem aengeroepen zijnde,
2. Is men getreden tot een beroep uit de voorgem. nominatie en daeruit (na twee gepasseerde
voorstellingen aan de Gemeente) bij de E. Kerkenraad, en twee leden uit de gemeente verkoren
     tot ouderling Jan Claesz. met eenparige stemmen van den Kerkenraad.
     tot diaken    Willem Kort, met 't lot, zijnde eene uit de. Kk.raed en de twee uit de gemeente voor
J. Visser.
3. Hier op is de vergadering met dankzegginge gescheiden. (De broeders zijn den 20 Aug. in hunnen
dienst bevestigt.)
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/35/ Consistorie gehouden den 6 Jan. 1731.
Art.
1. Des Heeren Naem over de vergadering aengeroepen zijnde, is gelet op 't gedrag der ledematen
om in de aanstaende huisbezoekinge daer na te handelen, en bevonden
a. dat Matthijs Lievens sig aan dronkenschap hadde schuldig gemaakt, welke daer over voor dese
reijse zal gecensureert werden van des Heeren tafel.
b. dat Martinus Grijson hooggaende woorden en openbaren straat-twist hadde gehad met Pieter de
Schipper waer over hij zal werden aangesproken en tot weeringe van ergernisse voor dese reijse
afgehouden.
't Welk beijde uitgevoert is.
2. Voorts heeft de predikant aan de Kerkenraad voorgestelt die persoonen, welke hij voornemens
was tegen 't aenstaande avondmaal aan te nemen (te vinden in 't ledematen boek) en zijn deselve
daerna aengenomen.
3. Hier op des Heeren Name gedankt zijnde, is de vergadering in onderlinge vrede en liefde
gescheijden.

Consistorie gehouden den 8 Maert 1731.
Art.
1. Na voorgaande aenroepinge van Gods H. naem is men naer gewoonte des tijds getreden tot 't
maken van een dubbeltal van nieuwe Kerkenraets personen, en zijn daer op gebragt
     tot ouderling Wouter Willemsz. Spruijt
                   Jan Kroon
     tot diaken    Jacobus Visser
                   Jan Jansz.
2. Wijl de huijsbezoekinge aanstaende was, is daer op ordre gestelt, en niets voorgekomen, als 't
geval van Matthijs Lievens, waer mede te handelen na bevind van zaken.
3. Hier op is de vergadering met dankzegginge tot God en in onderlinge liefde gescheijden.

/36/ Consistorie gehouden den 21 Maert 1731.
Art.
1. Des Heeren naem aengeroepen zijnde, is men voortgegaen tot de verkiesinge uit 't gen. dubbeltal
en beroepen
     tot ouderling Wouter Spruijt
     tot diaken    Jacobus Visser
Welke Broeders op den 26 maert in hunnen dienst zijn bevestigt.
2. Van de gedane huijsbezoekinge raport gedaen zijnde, is niets van belang voorgekomen, zijnde
Matthijs Lievens wegens aanhoudend ergerlijk gedrag onder censure gelaten.
3. Zijn weder twee personen van den predikant genoemt welke stonden aengenomen te werden.
4. Hier op is de vergadering na voorgaende dankzegginge gescheijden.

Consistorie gehouden den 17 Jun. 1731.
Art.
1. Na aanroepinge van des Heeren H. Name is gelet op den toestand der Gemeente om in de aanst.
huijsbezoekinge sig daer na te gedragen, en bevonden
a. dat Matthijs Lievens geen beterschap betonende onder censure dient gelaten te werden, en over
sijn ergerlijk gedrag ernstig aangesproken.
b. dat Hermen Jansz. te Alblas gevogten en selfs 't mes getrokken hebbende daer over diende
gecensureert te werden, quod factum.
2. Voorts heeft de predikant met den Kerkenraad gesproken over eenige personen die op
voorgaende belijdenisse tot lidmaten zouden werden aangenomen.
3. Hier op is de vergadering met dankzegging tot God en onderlinge vrede en liefde gescheiden.

/37/ Gedagtenis.
Collecte voor de Piemontoisen.
Op den 10 Sept. 1731 is uit last van Hun Ed. Gr. Mog. eene generale collecte bij de huijsen door
dese gehele Provincie gedaen ten behoeve van de Piemontoisen Dalluijden, welke door den Hertog
van Savoijen uit 't land verdreven en van goederen berooft zijnde 't voorwerp geworden waren van 't
medelijden en weldoen hunner geloofsgenoten. Om dit te kragtiger aan te dringen hebben Hun Ed.
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Gr. Mog. de predikanten geinjungeert daegs te voren, zijnde Rustdag, de Gemeente in beijde
leer-redenen berigt en indruk van dese zake te geven tot een gewenschte uitvoeringe van soo een
Godvrugtige en prijselijke resolutie, gelijk dan, soo elders, als hier, eenparig is geschied, zijnde hier
gepredikt des voormiddags over Hoogl. 1:6 'Ziet mij niet aen dat ik zwartagtig ben', en des
namiddags over Gal. VI:10 'Soo dan terwijle we tijd hebben', dienende 't eene om den erbarmelijken
toestand van die luijden te beschrijven, en 't andere om de Gemeente tot weldadigheid aen dezelve
te bewegen, 't welk van die uitwerking is geweest, dat 's anderen daags, die daer toe bepaelt was,
door Schout en Gerechte in dit dorp gecollecteert is de somme van driehondert guldens.
De Heere beware ons land nog lang in dien staat, dat wij den bedrukten kunnen te hulpe komen!

Consistorie gehouden den 30 Sept. 1731.
Art.
1. Te voren naer 't gedrag der ledematen onder malkander omvrage gedaen en niets voorgekomen
zijnde, is in dese vergaderinge, naer aenroepinge van Gods naem, van de gedane huisbezoekinge
raport gedaen, waer in ook niets van belang of opmerkinge is voorgevallen, blijvende 't met Matthijs
Lievens nog als voren, dat is, sonder veranderinge ten goede.
2. Heeft de predikant aan de Kerkenraad voorgeslagen eenige persone die hij voornemens was
hunne belijdenis af te nemen, 't welk goedgekeurd is, en de aenneminge in die eigen weke geschied,
zie op 't ledematen boek.
3. Waer op de vergadering met dankzegginge is gescheiden.

/38/ Consistorie gehouden den 6 Jan. 1732.
Art.
1. Naer aenroepinge van Gods heiligen Name is omgevraegt naer ieder opgelesen lidmaat ten einde
om sig in de aenstaende huijsbezoekinge daer na te rigten, (dog behalven 't vorige cons. praec.)
niets bijzonders voorgekomen als alleen dat Cornelis Swaenshoek die al eens over te veel gebruik
van drank was gecorrigeert, nu om gegeven ergernis deswegen diende gesuspendeert te werden,
quod factum.
2. Hier op is de vergaderinge met dankzegginge tot God en onderlinge liefde gescheiden.

Consistorie gehouden den 28 Maert 1732.
1. De vergaderinge met den gebede begonnen zijnde, is men getreden tot 't maken van een
dubbeltal van nieuwe Kerkenraats leden, waer op gebragt zijn tot
     ouderlingen   Jan Willem de Jong
                   Anthonij de Hoij
     diakenen      Cornelis van Beekum
                   Eeuwit Roeldze v.d. Zijden
2. Waerna de vergaderinge met dankzegginge is gescheiden.

Consistorie gehouden den 4 April 1732.
1. Naer aenroepinge van Gods Naem heeft de predikant aen de Broederen bekent gemaakt, als een
reden van dese belegde vergaderinge, dat hij den 30 Maert laestleden te Naerden was beroepen, en
de aengebodene beroepinge na rijpe deliberatie hadde aengenomen, om verscheide redenen die hij
opgaf en deduceerde.
2. Alsoo d'aenstaende Paasch-dag 't avondmaal des Heeren stont gehouden te werden, is gelet op 't
gedrag der ledematen en aangaande de huisbezoekinge geresolveert dat die om  gewigtige redenen,
voor dese reijse niet zoude gedaen werden, zijnde 't gene te doen was aan den predikant en
ouderling gedemandeert om dat uit te voeren daer en soo 't behoorde.
3. En is daerop de vergaderinge met dankzegginge geeindigt.

/39/ Consistorie gehouden den 9 April 1732.
1. Des Heeren name over de aanstaende verkiesinge aengeroepen zijnde, is uit 't vorenstaande
dubbeltal bij de Kerkenraat en Gemeinte verkoren tot
     ouderling     Jan Willemsz. de Jong
     diaken        Eeuwit Roeldse v.d. Zijden
(Welke op den 14 April in hunnen dienst zijn bevestigt.)
2. Is daer op de vergaderinge met dankzegginge gescheiden.
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Losmakinge van den predikant van de Kerk.
Den 21 April zijn alhier in onse consistorieele vergaderinge verschenen D.D. Aegidius Burs Fruitier
en Gerhardus van den Camp, respective predikanten te Ridderkerk en Papendrecht als
gevolmagtigde van de Magistraat en Kerkenraad van Naarden om derzelver beroepen predikant van
sijne tegenwoordige gemeente los te maken, gelijk dan geschied is met bewilliging van den
Kerkenraat alhier, geassisteert van de twee gewone consulenten, welke de acte van dimissie door
den Kerkenraad aen haer predikant gegeven hebben ondertekent.

[Losmakinge] van de Classis.
Hier op is den 22 April dezelve losmaking bevordert bij de E. Classis van Zuidholland te Dordrecht,
en is dus de predikant aan de gemeente van Naarden toegewesen.

Afscheijd
Heeft ten laatsten sijn afscheijd met veel beweginge en wederzijdse ontroeringe van sijne dierbare
gemeente genomen op den 4 Meij 1732 met de woorden van Johann. 2 Zendbr.:7 'Ziet toe voor u
selven dat wij niet en verliesen 't gene wij gearbeijd hebben, maer eenen vollen loon mogen
ontfangen.'

Nagelaten Kkenraed
De Kerkenraat die hier in dienst blijft bestaat uit
Ouderlingen                     Diaconen
Wouter Willemsz Spruit Jacobus Visser
Jan Willemsz de Jong Eeuwit Roeldse van der Zijden

                                Q.T.
                                Joh. Wilh. Ruijsch
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[De volgende aantekeningen zijn van de hand van ds. Michael Bertling, te Alblasserdam 1732-1733.]

/40/ 5 Maij 1732 
Is bij requeste door den E. Kerkenraad van den Wel E. Heere van Alblasserdam handopening
versogt en verkreegen.
Waarop de E. Kerkenraad een nominatie van vijf predicanten heeft gemaakt, te weten
Do Wilhelmus Lonij, predikant aan de Koorndijk
Do Gerhardus ten Dam, pred. te Hoornaar
Do Gosuinus van Zeffel [?], pred. aan de Koog
Do Michael Bertling, pred. te Renswoude
Do Martinus Westerhout, pred. te Bodegraven

10 Junij 1732
Welke bovenstaande nominatie door den Wel Ed. ambagts Heere is geapprobeert.

16 Junij 1732
Heeft de E. Kerkenraad na aenroepinge van des Heeren name de beroepinge uitgebragt op den E.E.
Dus Michael Bertling, predikant te Renswoude.

23 Junij 1732
Is dese bovenstaande beroepinge door de Wel Ed. Heere geapprobeert.
Is dese bovenstaande beroepinge door het E. Classis van Zuit Hollant insgelijks geapprobeert.

7 September 1732
Is Michael Bertling van den E. Kerkenraad van Renswoude losgemaakt door J.J. Kraemer, predicant
te Scherpenzeel, als gevolmagtigde van de kerkenraad van Alblasserdam.

22 Sept. 1732
En door den selven van de E. Classis van Reenen en Wijk.

5 October 1732
En daarop bevestigt door Do 't Gilde, predicant te Wingerden, welke predikte.
Doende de bevestigde zijn intreeden uit Zacharias 6 vs. 15 'Ende die verre zijn zullen komen' etc.
NB. De acten van beroepinge en approbatie van Ambagts Heer en Classis zijn woordelijk deselve
gelijk den voorgaande bij D. Beukelman en Ruijsch.

/41/        Acten des E. Kerkenraads onder den dienst 
                       van Michael Bertling

Kerkenraad gehouden den 20 Maart 1733
Om de kerkenraad op zijn tijd te veranderen, zijn op het dubbeltal gebragt
     tot ouderling   Paulus Wouterse Spruit
                     Aart Baas
     tot diaken      Jan Kroon
                     Jaques Jansen
Is voorts geresolveert dat de huisbesoekinge voor deese reijs niet zoude gedaan worden.
Waarop de vergadering in vreede en liefde gescheijden is.

Kerkenraad gehouden den 1 April 1733
Na aenroepinge van des Heeren naam is men voortgegaan tot verkiesinge van nieuwe kerkenraads
leeden uit het voornoemde dubbeltal, en zijn verkoren
     tot ouderling   Paulus Wouterse Spruit
     tot diaken      Jan Kroon
(Welke broeders op den 6 April in hare bedieningen zijn bevestigt.)
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Hier op is de vergaderinge met dankzegginge tot God in liefde en vreede gescheijden.

Den 14 April 1733
Also ik tot Hillegonsberg beroepen ben, ben ik van deese kerk losgemaakt. Zijn ook door de
kerkmeester van Hillegonsberg de onkosten, die op mijne beroepinge van Renswoude na
Alblasserdam gevallen waren gerestitueert, nam. 37 g.

Den 15 April 1732
Ben ik van de E. Classis van Zuit Hollant losgemaakt. 

/42/ Den 26 April 1733
Heb ik alhier mijn afscheit gepredikt over Jerem. 17 vs. 16.
Nalatende deese kerkenraad
     Ouderlingen                 Diakenen
     Jan Willemse de Jong        Eeuwit Roelantze van der Zijde
     Paulus Wouterse Spruit      Jan Kroon

                                 Q.T.
                                 Michael Bertling, ecclesiastes.
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[Het volgende is geschreven door ds. Bernardus Brunius, predikant te Alblasserdam 1733-1743.]

Den 29 Apr. 1733
Is bij requeste door de E. kerkenraad van Alblasserdam bij de Wel Ed. Heer hantopening versogt en
verkregen.

4 Jun. 1733
Daar op is een nominatie gemaakt
D. Martinus Westerhout, pred. tot Bodegraven
D. Leonardus Brakel, pr. tot Schellinghout
D. Johannes Wencelaus [..], pr. tot IJsendijke
D. Samuel Barovius, pr. tot Renswoude
D. Bernardus Brunius, prop. tot Groningen
Welke nom. geapprobeert is door de W.E.H. [= de Wel Edele Heer]

9 Jun. 1733
Waar uit den 9 Jun. beroepen is Bernardus Brunius, prop[onent] tot Groningen, en den

21 Juni 1733
door den Wel Ed. Heer van Alblass[erdam] geapprobeert. (Ziet den inhoud des beroepbriefs sakelijk
bij Beukelman) en den

27 Juli 1733
[waarschijnlijk had hier moeten volgen: beroepen]

20 Sept. 1733
Waar op den beroepenen de 20 Sept. is bevestigt door den Eerw. H.  M. Bertling, pred. tot
Hillegonsberg, welke predikte uit /43/  Jes. 3: 10,11 en de bevestigde uit Hand. 26: 16.

Act. des Kerkenraads onder den dienst van Bernardus Brunius.

Kerkenraat gehouden den 2 [?] April 1734
Om de kerkenr. te veranderen en dus sijn op het dubbel getal gebragt
     tot ouderlingen  Jan Jaques
                      Wouter Pieters
     tot diakonen     Arij Jacobus
                      Jasse Teewen

20 April 1734
Waaruit den 20 April verkoren sijn 
     tot ouderling    Jan Jaques
     tot diaken       Arij Jacobus
Welke Broeders in haren dienst sijn bevestigt op Paasmaandag den 25 April 1734.

24 Maart 1735
Den 24 Maart kerkenraat gehouden. Na gewoonte met den gebede begonnen en geeindigt, en dus
sijn op het dubbel getal gebragt
     tot ouderlingen  Wouter Pieters
                      Aart Wouters Baas
     tot diakens      Arij Wouters Baas
                      Jacobus Vischer

6 April 1735
Waar uit den 6 April verkoren sijn 
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     tot ouderling    Wouter Pieters
     tot diaken       Arij Wouters Baas
Welke Broeders op Paasmaand. den 11 April sijn bevestigt.

/44/ 15 Maart 1736
Den 15 Maart kerkeraat gehouden, begonnen en geeindigd met den gebede, om de kerkeraat te
veranderen en sijn op de nominatie gebragt
     tot ouderlingen  Jacobus Vischer
                      Klaas Roelands van der Zijden
     tot diakenen     Eeuwit Roelands van der Zijden
                      Jaques Jans

28 Maart 1736
Waar uit den 28 Maart verkoren zijn 
     tot ouderling    Jacobus Vischer
     tot diaken       Eeuwit Roelants van der Zijden
Bevestigt den 12 April.

3 April 1737
Den 3 April kerkeraat gehouden, beginnende en eindigende met den gebede en danksegginge. Sijn
op de nom. tot verandering van de kerker. gebragt 
     tot ouderlingen  Pieter van Dijk
                      Jaques Huimen
     tot diakenen     Harmen Jans
                      Jaques Jans

17 April 1737
Waar uit den 17 April verkoren zijn
     tot ouderling    Pieter van Dijk
     tot diaken       Harmen Jans
Bevestigt den 22 April.

3 April 1738
Den 3 April volgens oude gewoonte kerkeraat gehouden om deselve te veranderen en zijn op de
nominatie gebragt
     tot ouderlingen  Jan Kroon
                      Jan Jansen van Wijen
     tot diakenen     Claas Roelands van der Zijden
                      Arij Jacobus de Jonge

/45/ 12 April 1738
Waar uit den 12 April verkoren zijn
     tot ouderling    Jan Kroon
     tot diaken       Claas van der Zijden
Welke Broeders op Paasmaand. volgens gewoonte bevestigt zijn.

16 Maart 1739
Kerkeraad gehouden, beginnende met den gebede en eindigende met dankzegging. Zijn op de
nominatie gebragt
     tot ouderling    Paulus Spruit
                      Wouter Pieterze
     tot diaken       Arij de Jong
                      Jaques Jansen Smit

26 Maart 1739
Waar uit den 26 Maart verkoren zijn
     tot ouderling    Paulus Spruit
     tot diaken       Arij de Jonge
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Die op Paasm. op 30 Maart bevestigt zijn. 

24 Maart 1740
Den 24 Maart kerkeraad gehouden op de oude wijse tot verandering en zijn op de nominatie gebragt
     tot ouderling    Wouter Pietersze
                      Jacobus Visser
     tot diaken       Gerit de Kreij
                      Jan de Kreij
Waar uit des woensdags zijnde [datum ontbreekt] verkoren zijn
     tot ouderling    Wouter Pietersze
     tot diaken       Gerit de Kreij
Welke Broeders op Paasm. [18 april] bevestigt zijn.

[..] Maart 1741
Den [..] Maart kerkeraat gehouden op de oude wijse tot veranderinge van deselve en sijn op de nom.
gebragt
     tot ouderling    Jacobus Visser
                      Willem Prins
     tot diaken       Eeuwit van der Zijden
                      Jaques Jans
Waar uit des woensdaags voor Pascha [29 mrt] verkoren zijn
     tot ouderling    Jacobus Visser
     tot diaken       Eeuwit van der Zijden
Welke broeders op Paaschmaandag [3 apr.]bevestigt zijn.

[..] Maart 1742
Den [..] Maart kerkeraad gehouden tot verandering van den zelve en zijn op de nominatie gebragt
     tot ouderling    Willem Prins
                      Pieter van Dijk
     tot diaken       Jasper Teuwen
                      Willem Kort
Waar uit des woensd. voor Pascha [21 mrt] verkoren zijn
                      Willem Prins [ouderling]
                      Jasper Teuwen [diaken]
Welke broeders op Paasm. [25 mrt] bevestigt zijn.

/46/ 1743.  Den ... kerkeraad gehouden volgens gewoonte met den gebede begonnen en zijn dus tot
veranderinge van de kerk[eraad] op de nom. gebragt
     tot ouderling    Paulus Spruit
                      Pieter van Dijk
     to diaken        Arij de Jong
                      Jan de Kreij
Waar uit des woensdags voor Pascha [10 apr.] verkoren zijn
     tot ouderling    Paulus Spruit
     tot diaken       Arij de Jong
Welke broederen op Paasm. [15 apr.] bevestigt zijn.

23 April 1743
Den 23 April zijn hier in onse kerkel[ijke] vergadering verschenen N. van Wessem en N. Korteweg
als gevolmagtigde van Magistraat en kerkeraad van de Clundert om hare beroepene predikant van
dese gemeente los te maken, gelijk geschied is met bewilliging van dese kerkeraad ten overstaan de
eene gewoone E. consulent H. Boonders, pred. te Oud Alblas, die de acte van demissie door de
kerker[aad] gegeven ondertekent heeft.

Den 5 [mei] heeft de pred. zijn afscheit genomen met de woorden van Paulus Hand. 20:32 'Broeders'
etc.

De kerkeraad bestaat uit
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     ouderlingen                     diakenen
     Willem Prins                    Jasper Teuwen
     Paulus Spruit                   Arij de Jong

                                     Q.T.
                                     Bernardus Brunius

[Het volgende werd geschreven door Nicolaas Guyking, predikant te Alblasserdam 1743-1749.]

/48/Extract uijt het Rings-Acteboek.
Aantekeningen van 't geen ten overstaan van ons ondergeschrevene consulenten en in verscheijde
bijeenkomsten is verhandelt door de kerkenraat van Alblasserdam, vacerende wegens 't vertrek van
D. Bernardus Brunius na de Clundert.

Artik. I
Den 3 Maij 1743
Ten zelven dage wanneer D. Brunius zijn afscheijt predikte wierden de consulenten in loco zijnde,
door den kerkenraat verzogt een acte ter verkrijging van hantopening te vervaardigen 't welk
geschiet zijnde is dit request den Wel Ed. Achtb. Heere van Alblasserdam aangeboden, en door
denzelve hantopening verleent.

Art. II
Den 12 Junij 1743
De kerkenraat in tegenwoordigheijd van cons[ulenten] vergadert, en de vergadering met den gebede
tot God Almagtig geopent zijnde, is men getreden tot een nominatie van dese 5 predikanten
 Ds. Henrikus Grijp, pred. te Veenendaal
     Samuel Barovius, pred. te Renswoude
     Albertus Alting, pred. te Slijdregt
     Johannes Groenewegen, pred. te Werkendam
     Franco Gaveel , pred. in de Nieuwe Tonge
Hiervan een acte opgestelt zijnde, werd de vergadering met den gebede gesloten.

/49/ Art. III
Den 17 Junij 1743
Vergaderde de regeerende en naar gewoonte ook de afgegane leeden des kerkenraats om uijt de
bovengemelde nominatie door den Heer goedgekeurt, een beroep te doen en is, na dat de
vergadering met den gebede was ingesegent, met eenparigheijt van stemmen beroepen Franco
Gaveel. pred, in de Nieuwe Tonge. waar op dese vergadering ook met gebede en dankzegging
geeijndigt is. Dese beroeping is kort daar aan, den Heere van de plaats gepresenteert en door den
zelve geapprobeert.

Art. IV
De 8 Julij 1743
De kerkenraad wederom in 't bijzijn der consulenten vergadert, gaf hun een brief in dato den 3 Julij,
waar bij D. Gaveel na beraad van 14 daagen voor de beroeping bedankt, en is toen andermaal een
request ten versoeke van hantopening vervaardigt.

Art. V
Den 12 Augusti 1743
De kerkenraat wederom vergadert en de vergadering met aanroeping van 's Heeren heijligste naam
ingezegent zijnde, wierd dese volgende nominatie van 5 predikanten uijtgebragt
 D.  Johannes Groenewegen, pred. te Werkendam
Albertus Alting, pred. te Slijdregt
Jacob Mulder, pred. in de Ketel
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Everardus Oostrum, pred. te Drijschor
Henricus Liens, pred. te Molenaarsgraaf
En is dese vergadering met den gebeden gesloten.

/50/ Art. VI
Den 22 Augusti 1743
De regeerende en afgegane kerkenraad als vooren tot een beroeping getreden, en eenparig
beroepen Do Everardus van Oostum, predik[ant] te Drijschor, 't welk verrigt zijnde, is de vergadering
gelijk se met den gebede begonne was, met gebeede en danksegging ge-eijndigt. Dese beroepinge
wierd ook gunstig van den Heer der plaats geapprobeert.

Art. VII
Den 20 Septemb. 1743
Berigtende zommige leden van den kerkenraat den oudsten cons. Ds Baudy van Lekkerland (sijnde
de jongste cons. van Suijt [?]) dat Ds van Oostum na eenige tijd van beraad, de beroeping door een
brief in dato 13 Septb. had afgeschreeven, bij welke gelegenheijd op 't nieuw een acte van
hantopening word opgesteld, en dit als vooren door de Heer van de plaats goedgekeurt.

Art. VIII
Den 8 November 1743
Is in een vergadering van kerkenraad, na behoorlijke inzegening dese nominatie gemaakt
  Ds Conradus Blom, predik. te Broek
Adrianus van der Wel, pred. te Randsdorp
Henricus Liens, pred. te Molenaarsgraaff
Cornelis Oosterwijk, propon. te Woerden
Nicolaas Guyking, propon. te Naarden
Waar op, als vooren de vergadering met danksegging en gebeden gescheijden is.

/51/ Art. IX
Den 12 November 1743
Is de kerkenraat so regeerende als afgegane eijndelijk vergadert in tegenwoordigheijd van de
ordinaire consulenten en na dat men Gods zegen had ingeroepen uijt de voorgemelde nominatie van
den Ambagts Heere goegekeurt, eenstemmig beroepen N. Guyking, propon[ent] te Naarden. Het
beroep in forma geschreeve zijnde, is de vergadering met danksegging besloten.
NB. De acten zo van hantopening als nominatie en beroeping zijn telkens met de voorgaande
gecollationeert en eenparig bevonden, door den kerkenraad na dat ze hun waaren voorgelesen
eenparig ondertekent.
Dat dit alles soo geschiet zij ten overstaan van ons consulenten Ds Baudy, predik. te Nieuw
Lekkerland en Boonders, predik. te Oud Alblas, getuige ik met dese mijne hanttekening.
                                Hendrik Boonders v.d.m.
                                in O. Alblas

Copye
De acte van beroepinge, en approbatie so veel de Classis van Zuijd Hollant aangaat, zijn (mutatis
mutandis) de selve als bij de voorgaande beroepinge, daar de approbatie door den Wel Ed.
Ambagtsheer dese is:
Gesien en overwogen bij mij ondergeschr. dit nevenstaande beroep van de proponent Nicolaas
Guyking, verklaare /52/ dit beroep mij niet alleen aangenaam is, maar approbeere het zelve ten volle
bij desen, daar God sijn zegen verder toe geeven wil.
Actum in Delft den 12 Novemb. 1743.
                                N. Boogaart, Heer v. Alb.

Den 6 April 1744
Is de beroepene in den H. dienst bevestigt door de Eerw. Heer Bern. Elikink, pred. te Papendregt,
met de woorden uijt Jes. XXX vs 20,21 (wanneer dese lande, selfs nog een groot gedeelte van de
weg na de kerk, nog met de wateren bedekt waaren door de inundatie) en de bevestigde maakte des
nademiddaags een aanvang sijnes dienst met Pauli woorden 1 Cor. IV vs 1 'Alzoo houde ons een
(yder) mensche als dienaars Christi en uijtdeelers der verborgentheden Gods.'
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Vindende alhier dese kerkenraat welke van D. Brunius gelaten was
     ouderlingen                diakenen
     Willem Prins               Jasper Teeuw
     Paulus Spruijt             Arij de Jong

/53/      Handelinge des E. Kerkenraats onder de dienst
                          van N. Guyking

Den ... Maij 1744 kerkenraat gehouden
In dese vergadering (met aanroeping van des Heeren naam begonnen en gesloten) is tot
veranderinge des kerkenraads dit dubbeltal gemaakt
     tot ouderling   Pieter van Dijk
                     Tijs Cortland
     tot diaken      Gerrit Kraaij
                     Cornelis Bergwerff

Den ... 1744
Zijn na des H. naam om segen gebeden te hebben uijt het gemelde dubbeltal verkooren
     tot ouderling   Pieter van Dijk
     tot diaken      Gerrit Kraaij
En zijn bevestigt. Hier op is de vergadering met dankzegging gescheijden.

Anno 1745
Zijn, tot verandering des kerkenraads, in onse vergadering, met een gebed tot den H. begonnen en
gesloten, op het dubbeltal gestelt
     ouderlingen     Wouter Pietersse
                     Jacobus Visser
     diakenen        Eeuwit van der Zeijde
                     Claas van der Zeijde

/54/ Den 16 April 1745
Zijn na aanroepinge van des H. naam uijt het voorgestelde dubbelt getal verkoren tot
     ouderling       Jacobus Visser
     diaken          Eeuwit van der Zeijden
(Welke broederen bevestigt zijn den 19 April). Na dese verkiezing is de vergadering met
dankzegging gesloten.

Den 24 Maart 1746
Is in onse vergadering, over welke des H. zegen in den gebede gezogt is, een dubbeltal gemaakt tot
verandering des kerkenraads en zijn daar op gestelt tot
     ouderling       Jaques Sijmensse
                     Wouter Pietersse
     diaken          Jasper Teeuwe
                     Jan Paulisse Breure
Waar op de vergadering met danksegging tot God geeijndigt is.

Den 6 April 1746
Zijn uijt het gemelde dubbeltal in de vergadering des kerkenraads, met gebede en danksegging
begonnen en geeijndigt, verkoren tot
     ouderling       Wouter Pietersse
     diaken          Jasper Teeuwe
Zijnde dese broederen bevestigt den 11 April 1746.

/55/ Den 17 maart 1747
Na de aanroeping van den Heere om een segen over het werk dat ons te verrigten stond, is door ons
op het een en ander agt gegeeven, en
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1. Goedgevonden om tot nog toe niet over te gaan tot het sluijten der rekening van de laast
afgegaane diaken Gerrit Kraaij, welks sluijting op den 2 Novemb. 1746, door eenige omstandigheden
verhindert is.
2. Ter verandering des kerkenraads sijn ook op het dubbelt getal, door ons gestelt
     tot ouderlingen Paulus Spruijt
                     Cornelis van Beekum
     tot diakenen    Willem Kort
                     Arij de Jong
3. En voor het aanstaande avondmaal, gesproken zijnde over de toestand der gemeijnte, is niets
gevonden ontrent de ledemaaten, waar ontrent wij ons 't hans konde inlaten.
4. Hier na is de vergadering met danksegging tot God gescheijden.

/56/ Den 25 Maart 1747 [Guyking schreef per abuis 25 April]
Den 25 April [!] kerkenraad gehouden en begonnen met aanroeping van des H. naam.
De predikant stelde de E. Broederen voor (als een reden waarom ook de kerkenraad so laat en
schielijk beleijd was) dat de koster Corn. van Straten dese selve avond na vijf uuren bij sijn E.
geweest was met een seker geschrift, en 't zelve hadde voorgeleesen, waar in vier leden der
gemeijnte naaml. Leendert Pijl, Anthony de Hooy, Jan Pijl en Corn. Pijl voorkwamen, als
protesteerende onder andere tegen de verdere proclamatie van het dubbelt getal ter verandering des
kerkenraads, eens geproclameert op de gepasseerde Sondag, en dat de meester de copij
overgegeven hebbende, door zijn E. was bescheijde om tegen half agt uure dese selvde avond voor
kerkenraad te komen en zijn propositie te doen.
Bleek ook doe, dat soodanig geschrift, aan 't huijs van drie leden, Jacobus Visser, Wouter Pietersse,
Jasper Teeuwe, na dat het bij de predikant geheel was mede voorgeleese, waar van evenwel twee 't
maar hebben gehoort, zijnde het aan 't huijs van Jac. Visser gelesen voor desselvs huijsvrouw.
De koster op de bepaalde tijd des avonds verschenen zijnde, en 't zelve hebbende voorgelesen (na
dat de predikant de aan hem /57/ overgegeven copij in kerkenraad reeds had voorgelesen, en daar
over geadvizeert was) heeft dit antwoort van ons ontfangen:
Wij hebben 't voorstel gehoort en copij ontfangen, en sullen verder na ons oordeel of goedvinden
met of ontrent de geproponeerde stukken handelen.
Ook is bij ons geresolveert, op dat wij in sulk een schielijk voorval niets deden dan na rijp overleg op
de volgende dag, Sondag den 26 April [moet zijn: 26 Maart] niet voort te gaan met de proclamatie,
ten zij wij eer de tijd daar was nog gewigtige reden vonden om dese resolutie te veranderen.

't Geschrift so als de copij door de koster overgegeven opgeeft, luijd als volgt.
                              Copie
Cornelis van der Straten, koster tot Alblasserdam, sal uijt naam, en van wegen de
onderges[chrevene] ledematen van de gemeente tot Alblasserdam, hem vervoegen aan de personen
van den predicant en verdere leden des kerkenraads tot Alblasserdam voors. en deselve insinueren
en aanseggen dat de insinuanten wegens de differenten geresen over de rekening door Gerrit Kraij
/58/ als afgegane armmeester overgegeven, en dewelke over de menigvuldige daar in gebragte
onbehoorlijkheden niet opgenomen en gesloten heeft kunnen werden en andere grieven, oorsaken,
en redenen daar uijt resulterende (welke differenten de insinuanten wel op allerlij redelijke en
ordentelijke manieren getragt hebben te vereffenen, dog waartoe den voorn. kerkenraat ofte
geinsinueerdens sig nooijt hebben willen inlaten, veel min dat dezelve soude hebben aangeboden
om pacifique wegen in te slaan) sig genootsaakt vinden tot redres van dezelve grieven haar te
adresseeren aan 't Eerw. Classis van Zuijdholland, dat de insinuanten met de uijterste bevreemding
gehoort en vernomen hebben (dat niet tegenstaande de voorsch. onafgedane differenten en grieven)
den predikant en kerkenraad hebben kunnen goedvinden voort te gaan tot 't maken en op voorleden
dag des Heeren in de kerke voorstellen van een nominatie van dubbelde personen tot verandering
van den kerkenraad welke verandering in de tegenwoordige omstandigheijd om gewigtige redenen
(en om welke redenen de huijsbesoeking door den predikant tegen 't aanstaande nagtmaal des
Heeren mogelijk ook werd nagelaten) niet en of vermag te geschieden dan met de uijterste prejuditie;
vervolgens /59/ sal denzelve koster uijt naam van de ondergeschr. aan den voorschr. predikant en
verdere kerkenraad verbieden verder voort te gaan met 't publiceeren en voorstellen van deselve
nominatie als mede tegen 't doen van de verkiesing uijt deselve nominatie, nemaar dat de
geinsinueerdens alles sullen hebben te laten in den staat waar in de saken tegenwoordig zijn, ter tijd
en wijle toe de insinuanten hun grieven aan 't Eerwaarde Classis van Zuijdholland zullen hebben
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voorgedragen en bij 't zelve Classis anders sal sijn geordonneert, protesterende wel expresselijk
tegen 't verder voortvaaren in voorn. saken tot verandering des kerkenraads als anders. Levert copij
aan den predikant en relateert u wedervaren.
Gedaan in Alblasserdam den vijf en twintigsten Maart seventien hondert seven en veertig, en was
getekent
Leendert Pijl, A. d. Hoij, Jan Pijl, Corn. Pijl
Uijtgegeven voor kooppie bij mij als koster op dato voorsz.
Korn. van Straaten
Hier op is de vergadering wederom met danksegging en gebeden gesloten.

/60/ Den 26 Maart 1747
Sijn des na de middags (door D. Teering doemaals in plaats des predikants predikende) den
gemeijnte bekent gemaakt en voorgeleesen dese woorden:
Met de proclamatie van het dubbelt getal ter verandering des kerkenraads, word, weegens een
schielijk opgekomen geval, voor dit maal niet voortgegaan.
Den 2 April dit volgende:
Den gemeijnte word bekend gemaakt dat nog op heden met de proclamatie van het te vooren
gemelde dubbelt getal ter verandering des kerkenraads, van wegen 't laast enigsints gemelde
voorval niet zal worden voortgegaan.
Den 9 April dit:
Nog word den gemeijnte bekent gemaakt dat op heden met de proclamatie van het gemelde dubbelt
getal niet zal worden voortgegaan.

Den 11 April 1747 
Hebben wij 't advis van de Eerw. Classis van Suijdholland versogt in dit stuk, en als een queritus of
vraagstuk voorgestelt.

Den 15 April 1747
Kerkenraad gehouden, met gebede tot God begonnen. Gesproken zijnde over 't stuk aangaande de
proclamatie van het eenmaal den /61/ 19 Maart gepubliceerde dubbelt getal ter verandering des
kerkenraads en de verkiesing uijt het zelfde (waar over het advis van 't Wel Eerw. Classis versogt,
dog niet verkregen is) is goed gevonden
1. Op Sondag den 16 April de tweede proclamatie van 't zelvde te doen.
2. Als ook woensdag avond daar aan volgende te seven uuren tot de verkiesing over te gaan, en dit
na gewoonte den gemeijnte bekent te maken.
Hier op is de vergadering met gebeden en dankzegg[ing] gesloten.

Den 19 April 1747 kerkenraad gehouden.
De vergadering is met aanroeping van Gods naam geopent.
Uijt het tweemaal gepubliceerde dubbelt getal zijn door kerkenraad en eenige leden uijt de gemeijnte
verkoren
     tot ouderling   Paulus Spruijt
     tot diaken      Willem Kort
/62/ Hier op is de vergadering met dankzegginge tot God gescheijden

Den 23 April 1747
Zijn dese broederen weder den gemeijnte voorgestelt.

Den 30 April 1747
Is derselver bedieninge in 't openbaar voor de gemeijnte bevestigt.

Den 13 Junij 1747
Is onse kerke gevisiteert door de E.E. Heeren Verster, Meurs en de Ridder, pred. te Dordregt en
Hilliansdam.

Den 26 Junij 1747
Kerkenraad gehouden met gebeden de vergadering geopent.
A. Op der ledematen gedrag gelet zijnde, is gevonden en geresolveert



133

1. Dat Aart Meeveren openbaar tot grote ergernisse der gemeijnte sig aan dronkenschap hadde
schuldig vertoond, die deswegens behoorde bestraft en tot betering vermaant te worden, als ook dat
hij om de gegeven ergernis sig van 't avondmaal voor ditmaal soude onthouden.
2. Dat na 't gedrag des dogters van Pieter Teunisse behoorde vernomen te worden (welke in des
vaders huijs is dog geen lidmaat) also deselve van een onegt kind bevallen was, om na bevind van
saken daar te handelen.
B. Is ook de ouderling Wouter Pietersse gecommitteert tot de huijsbesoeking met de predikant en om
't beslotene uijt te voeren.
Hierna is de vergadering met danksegging gescheijden.

/63/ Den 12 Julij 1747
Kerkenraad gehouden na de voorberijdings predicatie.
De vergadering met gebede geopent zijnde, is rapport gedaan van de gedane huijsbesoeking, en
gerapporteert
1. Dat Aard Meevere na de voorgaande resolutie behandelt zijnde sig schuldig kennende onderwierp.
2. Dat de dogter van Pieter Teunisse wonende in sijn huijs, vanwege haar zonde en onreijnigheijd is
bestraft en vermaant tot boete en bekeering.
3. Dat men ondersoekende of dat onegte kind was gedoopt, en door de moeder gelijk ook desselve
ouders wierd gesegt dat sulks te Dordregt in de Augustine Kerk geschiet was, en zij uijt vrees en
schaamte 't hier niet had durven doen.
Hier op is de vergadering met aanroepen van Gods naam gescheijden.

Den 20 September 1747
Kerkenraad gehouden met gebede en danksegg[ing] tot God begonnende en sluijtende.
Na t' gedrag der ledematen onderling gevraagt zijnde, was niets sonderlings aangaande ergelijk leer
of leven van ledematen den broederen voorgekomen.
Wordende de ouderl. Wouter Pietersse tot de huijsbesoeking met de predicant gecommitteert.

/64/ Den ... October 1747
Kerkenraad gehouden na de voorberijdingspredicatie.
Na aanroeping van des Heeren H. naam is rapport gedaan van de volbragte huijsbesoeking, dog
niets bijsonders voorgekomen.
Hierop is de vergadering met dankzegging gescheijden.

Den 10 Jan. 1748
Kerkenraad gehouden. Met gebede begonnen zijnde, is, ofschoon geen huijsbesoeking (na de
gewoonte in de winter) geschiedde, na de toestand der ledematen ondervraagt.
En vermits bleek dat Arij de Jong weduwn. steeds afwesig was op de tijd der ordinaare
huijsbesoeking, en ook niet aleen van 't avondmaal gedurig afbleef, ja steeds gemist wierd onder de
prediking van Gods woord so des Sondaags als in de week, ja daar beneve van dronkenschap niet
sonder grond mogt gedagt worden sig schuldig te maken, so is goedgevonden dat predicant en
ouderling sig bij hem zouden vervoegen en tot zijn pligt vermanen, met bestraffing over zijn
nalatigheijd, ja teffens om sig, opdat de gemeijnte niet geergert werde  van 't avondmaal te
onthouden, tot dat beterschap betoonde.
Hier op is de vergadering met danksegging gesloten.

/65/ Den 24 Maart 1748
Kerkenraad gehouden, met gebede begonnen en gesloten.
Gebleken zijnde alvorens dat de predicant en ouderling 't saame en afsonderlijk sig hadden vervoegt
aan 't huijs van Arij de Jong wed., dog niet 't huijs gevonden, dat ook de predikant aan sijn dogter, 't
huijs sijnde, had gelast haar vader te zeggen (die so sij seijde eeven was uijtgegaan) van sig op een
bepaalde tijd aan sijn huijs eens te komen, dat hij niet gedaan hadde. So is 't zelve in de vorige
vergadering geresolveert weder in last gegeven.
Niets nieuws waar ontrent wij ons konden inlaten zijnde voorgekomen.
De oudste ouderl[ing] W. Pietersse na gewoonte gecommitteert zijnde tot de huijsbesoeken met de
predicant, is de vergadering gescheijden.

Den 29 Maart 1748
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Kerkenraad gehouden. De vergadering met gebed om ligt en zegen geopend zijnde.
1. Is door de predicant en ouderl. rapport gedaan van de aanneming der ledematen, waar van de
kerkenraad te voren was kennis gegeven, de namen in het ledematen boek te vinden zijnde.
/66/ 2. Daar de tijd der verandering des kerkenraads daar was, is tot zulk een eijnde een dubbelt
getal gemaakt en daar op gestelt
     tot ouderlingen    Willem Prins
                        Cornelis van Bekum
     tot diaconen       Claas van der Zijden
                        Arij Jacobse de Jong
Hier op is de vergadering met gebede en danksegging gesloten.

Den 10 April 1748
Kerkenraad gehouden, na de voorberijdings predicatie. De vergadering is met gebede begonnen.
1. De predicant en ouderling deden rapport van de huijsbesoeking.
a. Dat haar niets bijsonders bij de ledematen so veel sij besogt hadden was voorgekomen.
b. Dat van wege de meer dan gemeene koude, als ook de doortrekking en inquartiering de
huijsbesoeking maar gedeeltelijk was volbragt.
c. Dat aan Arij de Jong wed. 't geen ontrent hem was besloten niet kon worden volbragt, afwezig
zijnde.
2. Is ook het dubbelt getal den 31 Maart en 7 April, dus tweemaal, gepubliceert, verkiesing gedaan
door KKenraad en zijn verkoren
     tot ouderling      Corn. van Bekum
     tot diaken         Arij de Jong
Met aanroeping van Gods naam is de vergadering gescheijden.

/67/ Den 14 April 1748
Op den dag van 't H. Avondmaal zijn dese personen den gemeijnte laastelijk voorgestelt.
Den 19 dito in hare bedieninge bevestigt.

Den 10 Junij 1748
Is onse kerke gevisiteert door de Heeren Haak, de Ridder, Rossijn, en niets bijsonders op te geven
geweest, blijvende de saak in questie in deselve termen.
Na met gebede te hebben begonnen, is ook zo de vergadering geeijndigt, na dat ook over de
aanstaande huijsbesoeking was gedelibereert.

Den 23 Junij 1748
Kerkenraad gehouden en is de vergadering met gebeden geopent.
Door predicant en ouderling P. Spruijt is van de verrigte huijsbesoeking rapport gedaan, en was haar
niets bijsonders voorgekomen, Arij de Jong wed. ook niet thuijs gevonden sijnde.
De voorberijdings predicatie is dese Sondag middag gedaan nadat dit den gemeijnte 's morgens was
bekent gemaakt, om de invallende Classis met consent des kerkenraads.
Blijvende de tijd des Avondmaals tegen de volgende Sondag vastgestelt.
Hier op is de vergadering met danksegging gescheijden.

/68/ Den 24 Aug. 1748
Kerkenraad gehouden. De vergadering met bidden begonnen.
Is gedelibereert over de brief van D. Meurs, Cl. Suijdh. scr., gedateert den 8 dog ontfangen den 10
Aug., waarin den KKraad wierd geordonneert (volgens laste des E. Classis) om tegen de aanstaande
Classis van September op den eersten dinsdag in die maant des morgens tegen 10 uur op de eerste
sessie binnen Dordregt aan de Classis tegenwoordig te zijn, en wel met de rekening in questie, om
die ter redres op de Classicale tafel open te leggen, welke resolutie genomen was in de Classis
antisin. in Junij. Dog de KKraad vond zig beswaart om in die toegezonden resolutie te berusten,
aangezien deselve haars oordeels aanliep tegen de sententie oft vonnis des E. Classis genomen den
6, 7 Sept. 1747, waar in bij de KKraad doe is berust en bij haar geagt de saak in quaestie doe
getermineert te zijn, en was dus van oordeel tegen die resolutie en manier van handelen des E.
Classis te moeten protesteren en appelleeren tot de Chr. Synodus, resolveerende dus sulks bij de
aanstaande Classis te doen, dog daar van vooraf aan de D. Deputatij onser ring, thans D. van
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Oudheusden tot Giessennieukerk, kennis te geven om sulks bekent te maken daar 't behoort.
Met aanroeping van G[ods] naam is de vergadering gescheijden.

/69/ Den 18 Sept. 1748
Kerkenraad gehouden. De vergadering is met gebede geopent.
Ontrend de ledematen ondersoek gedaan zijnde, is ontrent Arij de Jong wed. 't zelve geresolveert
gebleven.
De ouderling P. Spruijt gecommitteert om met de predicant de huijsbesoeking te doen.
Met danksegging is de vergadering gesloten.

Den 27 Decemb. 1748
Kerkenraad gehouden. Is ontrent de staat en toestand der ledematen ondersoek gedaan, en
aangaande Arij de Jong wed. nu in 't dorp zijnde geresolveert als vooren om hem ernstig te
vermanen tot waarneming van 't gehoor van Gods woord en zig tot hij daar in beterschap betoont
had van 't Avondmaal des Heeren te onthouden.
De vergadering met gebede begonnen is ook so gesloten.

Den 10 Jan. 1749
Kerkenraad gehouden, met gebed geopent.
De predicant en ouderling P. Spruijt deden raport van 't geen ontrent A. de Jong wed. was verrigt, dat
zij hem op de woensdagavond na de proefpredicatie, waar in [hij] weder niet was geweest, volgens
last hadden behandelt en vermaant, 't welk /70/ van hem wierde aangenomen.
Na nog voorts over 't een en ander niet van dat belang om aan te tekenen was gehandelt, is met
aanroeping van Gods H. naam de vergadering gescheijden.

Den 20 Maart 1749
Kerkenraad gehouden.
1. Deden de predicant en ouderling rapport van de gedane huijsbesoeking, over welke te voren met
de leden des KKraads was gesproken.
2. De tijd der verandering des KKraads daar zijnde, so is tot verkiesing van nieuwe leden dit
dubbeltal gemaakt.
     tot ouderlingen    Willem Prins
                        Jaques Sijmensse
     tot diaconen       Claas Roelands van der Zeijde
                        Arij van Daelen
3. Is geresolveert met de KKraad van Lekkerland een onderlinge verbintenis te tekenen van
wedersijdse actens van indemniteijt aan allerlij personen te geeven.
4. Hier bij heeft onse medebr. Corn. van Bekum de KKraad aangaande zijn catechisatie des
Sondaags avonds kennis gegeven, en voorgestelt, of 't was met genoegen des kerkenraads dat hij
/71/ daar in voortging, 't welk is geconcedeert, mits voor al ook dit in agt nemende dat bij alle
gelegenheijd de openbare predikdienst aanprijsende.
Met aanroeping van Gods naam is de vergadering begonnen en geeijndigt.

Den 2 April 1749
Kerkenraad gehouden, met gebede tot God beginnende.
Is uijt het tweemaal gepubliceerde dubbeltal van nieuwe KKraad verkiesing gedaan en zijn verkoren
     tot ouderling      Willem Prins
     tot diaken         Claas van der Zeijden
De vergadering is met danksegging gescheijden.

Den 6 April 1749
Zijn de verkoren ouderl. en diaken weder den gemeijnte voorgestelt.
Den 7 dito in haare bedieninge ingezegent.

Den 6 Julij 1749
Kerkenraad gehouden, na ordre en gewoonte.
Nadat wij op de Classis den 24 Junij het appel des voorledene jaars was aangegeven. En is om de
saak voor 't Chr. Synode uijt te voeren gecommitteert de predicant en oud. Corn. van Bekum met
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schriftelijk credentiaal daar toe voorsien wordende.

/72/ 1 October 1749
Kerkenraad gehouden, en met gebede begonnen.
1. De predikant heeft kennis gegeven van de beroeping na Sloten en dat hij gewigtige redenen vond,
die hij voorstelde, waarom deselve aangenomen had.
2. Van wege de omstandigheijd der beroeping niet raadsaam gevonden zijnde de huijsbesoeking te
doen, is nogtans over de ledematen gedrag gesproken.
3. Is ook met betrekking op 't voorgevallene door Corn. Pijl secret. den predikant (op den laaste
Augusti van de predikstoel komende des voormiddags) op een gansch niet betaamlijke wijs,
aansprekende, als of geen waragtig berigt aangaande de dingen de afgedaane questie voor 't synode
aangaande had gegeven (nader elders in omstandigheden beschreeven). gedelibereet en
geconcludeert, dat ofschoon daardoor veel stof van ergernis was gegeven, dat wij ons daar voor als
nog, om redenen ons niet konden inlaten.
Met gebede en danksegginge is ook de vergadering gesloten.

Den 29 Oct. 1749
Zijn door de predicant en oudste ouderling, na dat daar van te vooren was kennis gegeven aan de E.
KKenraad, negen personen op belijdenis aangenomen, in 't ledematenboek te vinden. Zijnde ten tijde
der bediening van mij N. Guyking dit ook steeds op die form gedaan.

/73/ Den 30 Oct. 1749
Compareerde D. J. Baudy en L. Teering, respect. predicanten te Nieuw Lekkerland en Ridderkerk,
versoekende de dimissie des predicants voor de predikant na Slooten, zijnde dezelve geconcedeert
en door D. Baudy als consulent een acte van dimissie nom. syn. geschreeven.

Den 4 Novemb. 1749
Is de losmaking voor de E. Classis geschiet.

Den 9 November 1749
Heeft de predicant van de gemeijnte afscheijt genomen, predikende over de woorden des apostels
Hebr. XIII vs 20, 21 "De God des vredes" etc.

De kerkenraad welke hier in de bedieninge gelaten word is bestaande uijt
     ouderlingen                diakenen
     Cornelis van Bekum         Arij de Jong
     Willem Prins               Claas R. van der Zeijden

                                Q.T.
                                N. Guijking
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[Het volgende werd in het kerkeboek geschreven door ds. Hermannus Huydekoper, predikant te
Alblasserdam 1749-1755.]

/74/ Den 13 November 1749
Is bij requeste door den E. kerkenraad van den Heer van Alblasserdam handopening versogt en
verkregen.
Waar op den E. kerkenraadt een nominatie van vijf predikanten heeft gemaakt, te weeten
  Do Alexander Comrie, philos. doct. en pred. te Woubrugge
  Do Anthonij La Motte, pred. te Arnemuijden
  Do Bartholomeus van Essen, pred. te Goederee
  Do Hermannus Huijdekoper, pred. te Haring-Carspel
  Do Paulus Rutgers, pred. te Moercapel

Den 8 December 1749
Is dese bovenstaande nominatie door den Wel-Ed. Ambagts Heer geapprobeert.

Den 9 December 1749
Heeft de E. kerkenraad de beroeping uitgebragt op Dnus Hermannus Huijdekoper, pred. te
Haring-Carspel.

Den 10 December 1749
Is deese bovenstaande beroeping door den Wel-Ed. Heer gunstiglijk geapprobeert.

Den 23 December 1749
Is deeze bovenstaande beroeping door het E.E. Classis van Zuidtholland insgelijks geapprobeert.

Den 7 Januarij 1750
Is Hermannus Huijdekoper, predikant te Haring-Carspel van de E.E. Classis van Alkmaar losgemaakt
door Dnus Georgius de Bie, predikant te Alkmaar, als gevolmagtigde van de kerkenraad van
Alblasserdam.
De acten van beroeping en approbatie van den Ambagts-Heer en Classis, zijn deselve met die van
Dnus Joh. Beukelman, boven te vinden.

Den 8 Februarij 1750
Ben ik, Hermannus Huijdekoper, in den H. dienst van deese gemeente bevestigt door mijn Wel
Eerw. schoonbroeder Dnus Alexander Cramer, predikant te Purmerland, uit Jer. 3:15 'Ende ik zal U
lieden Herders geven na mijn herte, die zullen U weijden (met) wetenschap ende verstandt', waarop
ik 's nademiddags mijn intrede deed met de woorden uit Zacch. 4:6 'Doe antwoorde Hij en sprak tot
mij, seggende, dit is het woord des Heeren tot Zerubbabel, seggende, niet door kracht, noch door
gewelt, maar door mijnen Geest (sal het geschieden) seidt de Heere der heijrscharen.'

/75/      Acten des E. Kerkenraadts onder den dienst van
                      Hermannus Huijdekoper

Den 12 Maart 1750
- Het maken van een dubbeltal tot verandering des kkraadts.
Is naa aanroeping van des Heeren naam dit dubbel-getal van nieuwe kerkenraadts personen
gemaakt
     tot ouderlingen   Jacobus Visser
                       Pieter van Dijk
     tot diakenen      Jasper Teeuwe
                       Arij Willemsz Teeuwe

Den 27 Maart 1750
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- Het beroepen van kkraadts personen.
Sijn naa aanroeping van des Heeren naam uit het bovenstaande dubbeltal verkoren, na dat het
selve, volgens gewoonte, tweemaal de gemeente was voorgestelt
     tot ouderling     Jacobus Visser
     tot diacon        Jasper Teeuwe

Den 30 Maart 1750
- Derselver bevestiging.
Sijn de bovenstaande nieuw verkoren ouderling en diacon, naa dat sij 's daags te vooren, zijnde de
eerste Paaschdag, de gemeente waaren voorgestelt, in haren dienst bevestigt, in plaats van den
afgaanden Cornelis van Bekum, als ouderling, en Arij de Jong als diacon.

Den 21 Junij 1750
Kerkenraad gehouden voor het H. Avondtmaal, waar in tot smertelijk leetwesen, wegens gegevene
ergernis van het H. Avondmaal gecensureert sijn, Neeltje Besemer en Arriaantje Jans Swart, welk
censuur haar beijde door mij en de oudste ouderling Willem Prins uit naam van de kerkenraad is
aangesegt.

Den 5 October 1750
Kerkenraad gehouden, welke met gebeden en danksegging begonnen en geeindigt, en waarin
eenpariglijk beslooten is 
1. Arij Boele aan te seggen sig soo lang van het H. Avondtmaal te onthouden, tot dat hij sig
stigtelijker vertoonde in sijn leven en wandel, en sijn huisvrouw Arriaantje Jans te vermanen om
meer gebruik te maken van de openbaare Godtsdienst. Quod factum.
2. Cornelis van der Veer aan te seggen sig voor ditmaal wegens gegevene ergernis van de tafel des
Heeren te onthouden, quod factum. En eindelijk
3. Cornelis van Wijhe ook insgelijks aan te seggen sig voor ditmaal wegens gegevene ergernis van
het gebruik des avondtmaals sig te onthouden, quod factum.

/76/ Den 4 Jan. 1751
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen, ende met danksegging tot Godt gescheiden is,
en in die vergadering is besloten
1. Dat terwijl Corn. van der Veer (soo veel ons bekent was) sich onergerlijk had gedragen sindts het
laatste avondtmaal, den selven vrijheidt te geeven, om tot des Heeren tafel te meugen naderen.
2. Dat terwijl wederom nieuwe berigten inkwaamen ten laste van Corn. van Wijhe, dat hij selve in
persoon dien aangaande soude ondervraagt worden, ende soo hij beleedt het selve waarachtig te
sijn, dat hij dan gehouden soude sijn voor ditmaal sich wederom te onthouden van 's Heeren tafel.
3. Dat Arij Boele sich wegens aanhoudent ergerlijk gedrag had te onthouden.
4. Wierde ons aangebracht, dat er seer hevige woorden, gepaart met schelden (eenige tijdt geleden)
geresen waaren, eerst tusschen Pleun Pijl en Cornelis van Asperen, en daarna tusschen de Schout
Leendert Pijl en voorn. Corn. van Asperen, sijnde ook de huisvrouw van voorn. Corn. van Asperen
daar mede ingemengt geweest. Waar over beslooten is, dat men Schout Pijl en Dorothea Roos,
huisvrouw van voorn. Corn. van Asperen (terwijl deese twee alleen maar lidtmaten waaren) soude
onderstaan naa de oorsaak van sodanige aanstotelijken kijverij, om te meugen weeten bij wien de
schuld gevonden wierde, en haar dan te seggen, dat de E. kerkenraad vriendelijk versogte, dat sij
sich in het toekomendt voor soodanige ergerlijkheden hadden te wagten, of anders dat de
kerkenraad (hoewel ongaarne ende tot haar smerte) genootsaakt soude sijn amptshalven swaarder
wegen te moeten inslaan.
Qd testor, Hermannus Huijdekoper, Eccl.
[Met eigen hand tekenden:]
           Willem Prins, ouderling
           Jacobus Vijsser, ouderling
           Klaes van der Sijde, dijaken
           Jasper Teeuwe, dijaken

/77/ Bovenstaande resolutie is ten uitvoer gebragt door mij als predikant en Willem Prins als
ouderling, op Donderdag den 7den dito, hebbende Dorothea Roos schuld beleden, ende de Schout
doemaals bekent, dat sijn soon, Pleun Pijl, in woorden geweest was met voorn. Corn. van Asperen,
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ende dat hij ook daar naa een hertelijk woord gesproken had.
Quod testor, Herm. Huijdekoper, Eccl.
           Willem Prins, ouderling [in eigen hand]

Den 22 Maart 1751
- Kkenr. gehouden en een dubbel getal gem. tot verandering des kkraadts.
Kerkenraadt gehouden, welke met gebede en danksegging tot God begonnen en geeindigt is, sijnde
daar in besloten
1. Dat er terwijl er niets tot beswaarnis van Cornelis van Wijhe ons was bekent geworden, de
kerkenr. het aan sijn eigen gemoedt overliet, hoe sig te gedragen omtrent het gebruik van des
Heeren Avondtmaal.
2. Dat Arij Boele, schoon (soo veel ons bekent was) er sedert het laatste Avontmaal, niets bijsonders
ten sijnen laste was voorgevallen, hij echter van wegens sijn voorgaand sondig en aanhoudent
ergerlick gedrag sich voor ditmaal noch had te onthouden van 's Heeren Avondtmaal.
3. De tijdt tot de verandering des kerkenr. daar sijnde, soo is dit dubbel-getal gemaakt
     tot ouderlingen   Willem Kort
                       Wouter Pietersz
     tot diaken        Eeuwit v.d. Sijden
                       Arij Groenendijk

Den 7 April 1751
- Het beroepen van kkr.
Sijn naa aanroeping van 's Heeren naam uit het bovenstaande dubbel-getal, naa dat het selve,
volgens gewoonte, tweemaal de gemeente was voorgestelt, in de kerk verkoren
     tot ouderling     Willem Kort
     tot diacon        Eeuwit v.d. Sijden

Den 12 April 1751
- Derselver bevestiging.
Sijn de bovenstaande nieuwsverkoren ouderling en diakon, nadat sij 's daags te voren, sijnde de
eerste Paasch-dag, de gemeente waaren voorgestelt, in haren dienst bevestigt, in plaats van den
afgaande Willem Prins, als ouderling, en Klaas v.d. Sijden, als diakon.

Den 19 October 1751
Kerkenraad gehouden, terwijl in de laatste huisbesoeking voor het Avondtmaal (gedaan door mij als
predikant en Jac. Visser, als ouderling op den 30 Sept. laastl.) verstaan was, dat er seer hevige
oneenigheden geresen waaren tusschen Willemptje Hardam ter eenre sijde en tusschen Heiltje van
de Corput en haar dochter Neeltje Claas de Winter ter andre sijde, beschuldigende de voorn.
Willempje de laastgen. Neeltje van ontrouwigheidt, waarover sij /78/ doemaals in hevige woorden
geweest waren, spreekende voorn. Heiltje haar dochter met veel hevigheidt voor,haar doemaals
geraden sijnde om sig voor datmaal te onthouden van des Heeren Avondtmaal, en dat wij de saak
selvs met den eersten (indien het ons mogelijk was, terwijl voorn. Neeltje de beschuldigingen tegens
haar ingebracht sterk ontkende) souden sien uit de weg te krijgen, soo is het dat wij op datum boven
genoemt, de verschillende partijen hebben doen koomen voor de kerkenraad, en hebben deselve
eerst elk in het afgetrokkene onderstaan, daar naa Willemtje en Neeltje bij den anderen, doch  alles
tevergeefs, vermits Willemptje haare beschuldigingen en Neeltje haare ontkenninge staande hielden,
betuigende ook Heiltje op het allersterkste nooit gemerkt te hebben, dat de beschuldigingen tegens
haar dochter ingebracht, waarheidt sijn of souden kunnen sijn.
Waar op dese vergadering, gelijk se met gebeden begonnen was, met danksegginge geeindigt is.

Den 26 October 1751
Kerkenraad gehouden, alsoo de verschillende partijen, boven genoemt, ons hadden te kennen
gegeven genegen te sijn om met den anderen te versoenen, hetgeen dan, tot onse blijdtschap, ook
geschiedt is, op deese wijs dat
a. Willemptje Hardam
1. Heeft staande gehouden, die goederen te vermissen, welke sij als sodanig in de voorgaande
kerkenr. aan ons had opgegeven, en desw[egen] daar in niet gelogen had, maar
2. Heeft betuigt dat sij niet langer durfde staande houden (alsoo sij het niet seker wist) dat Neeltje de



140

Winter haar deselve ontvreemt hadde, maar dat sij in tegendeel Neeltje daar geheel en al van vrij
kende, indien Neeltje voor den Heere en voor ons met een ruim gemoet kon betuigen dat sij de
vermiste goederen niet genoomen had, en dat sij dan wederom wilde versoenen, en Neeltje en haar
moeder, als vooren in haar dienst wilde gebruiken, waar op
b. Neeltje Claas de Winter
betuigt heeft dat sij met volkomene ruimte van haar gemoedt voor Godt en menschen durfde
belijden, dat sij de vermiste goederen nooit genomen had, en haar niet bekent was, dat sij Willemptje
ooit ergens in benadeelt hadt.
Dit geschiedt sijnde soo hebben Willempje, Heiltje en Neeltje malkanderen vergeven hetgeen sij den
anderen misdaan hadden, en betuigt van voornemen des herten te sijn om het gepasseerde geheel
te vergeten, en voortaan in onderlinge lievde en vreede met malkanderen te leeven.
Waar op dese vergadering, gelijk se met gebede begonnen was, met danksegginge geeijndigt is.

/79/ - Reglement der oefeningen van particulieren.
In den jaare 1747 is geappelleert door eenen Jacob Kapper, lidtmaat te Hellevoet-Sluis, op het
Zuidhollandts Synode, gehouden te Gorinchem, wegens een sententie tegens hem (als
oefeninghouder) uitgesprooken in de Classis Voorn etc.. Sijnde de uitspraak van dat voorn. Hoog
eerw. Synode over voorn. Jacob Kapper in soo verre als het sijn oefening houden betreft,
overgenoomen van de E. Classis van Zuidholland, gehouden binnen Dordrecht den 2 en 3 Nov.
1751, en in een Classicale resolutie verandert, teffens besluitende, dat een iegelijk der leeden van
het Eerw. Classis dese articulen (de oefening specterende) soude copieren in de kerkelijke acte
boeken opdat predikanten in het admitteren, en particulieren in het houden van oefeningen sich daar
naa gedraagen souden.
Welke articulen dese navolgende sijn, dat namentlijk Jac. Kapper vrijheidt gegeven wordt om een
bijsondere huis-catechizatie te houden bij wege van vragen en antwoorden tot onderlinge stigtinge
van hem selven en die daar moogen koomen, doch in dit geval onder die mits
1. Dat hij sich sal hebben te verbinden aan den leidraat van de Heidelb. Catechismus, in duidelijke
vragen en antwoorden, en selvs in de stukken die de praktijk der Godtsaligheidt betreffen.
2. Dat hij die catechizatie nimmer houde op een tijdt, wanneer openbaare catechisatien of
predikatien in de kerk, of aan het huis van den predikant sijn.
3. Dat in die catechisatien telkens twee stoelen staan moeten voor den predikant of eenig ander lidt
van den kerkenraad, om daar te koomen soo dikwerf het den selven sal gelieven.
4. Dat alle jaaren in de E. kerkenraad sal moeten verschijnen, om schriftelijk op te geeven de
naamen der geene, die vragers of antwoorders sijn in de catechisatie, en dat nooit iemant uit eenige
andere gemeente sal toelaten om te vraagen of te antwoorden of alleen te spreken.
5. Dat hem ernstig aanbevolen wordt om in die catechisatie bij /80/ alle voorkomende gelegentheden
aan te prijsen het naarstig waarnemen van den openbaren godtsdienst, soo predikatien als
catechisatien, en sijne toehoorders in te boesemen alle eerbiedt voor den wettigen leeraar en
kerkenraad in die gemeinte.
6. Dat sich voorn. Kapper ook wel degelijk sal hebben te onthouden van al het geene tot het werk
van den openbaren predikdienst behoort.
     Welke articulen accorderen met de acta van het voorn. Hoog      Eerw. Synode
     Quod Attestor, Hermannus Huijdekoper, V.D.M. te Alblasserdam

Den 10 Januarij 1752
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen en met danksegg. tot Godt gescheiden is, en in
welke vergadering ons sijn ingebracht door Huijg Redelijkheidt seer vuijle beschuldigingen van Maria
van der Hoogt, sijn gedissolveerde huisvrouw (sijnde dese twee genoemde geen ledematen) tegens
den lidtmaat deser gemeente Arij Stout.

Den 13 Januarij 1752
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen, en met danksegg. tot Godt geeindigt is, en in
welke vergadering (naa voorg. citatie) verschenen sijn Arij Stout en Huijg redelijkheidt, sijnde de
stukken van beschuldiging den voorn. Arij Stout voorgehouden, doch heeft deselve ontkent, en
daarenboven aan kerkenraad vertoont een attestatie van bovengen. Maria v.d. Hoogt, welke duidelijk
het tegengestelde van de beschuldigingen te kennen gav, doch die attestatie, welke Arij Stout had, is
door M. v.d. Hoogt voor valsch verklaart, en in tegendeel haare beschuld[iging] tegens A. Stout voor
waarachtig, doch dit door Arij Stout op het allersterkste wordende ontkent, soo is de saak voor ons in
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het duistere gebleven, vermits de beschuldig[ingen] niet bewesen, nog weerlegt, maar wel ontkent
sijn, hebbende Arij Stout, op sijn versoek, copie ontvangen van de beschuldigingen.

/81/ Den 16 Maart 1752
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen, en met danksegginge tot Godt geeindigt is,
sijnde daar in
1. Besloten voor ditmaal wegens den invallenden verbotsdag en de daarop volgende
voorbereidingspredikatie geen huisbesoeking te doen, en
2. De tijdt tot veranderinge des kerkenraadts daar sijnde, soo is dit dubbeltal gemaakt
     tot ouderlingen   Corn. van Bekum
                       Pieter van Dijk
     tot diakonen      Arij de Jong
                       Arij van Dalen

Den 29 Maart 1752
Sijn naa aanroeping van des Heeren naam uit het bovenstaande dubbel-getal naa dat het selve
volgens gewoonte tweemaal de gemeente was voorgestelt, in de kerk (naa gebruik) verkoren
     tot ouderling     Cornelis van Bekum
     tot diakon        Arij de Jong

Den 3 April 1752
Sijn de bovenstaande nieuws verkoren ouderling en diakon, nadat sij 's daags te voren, sijnde de
eerste Paasch-dag, de gemeente waren voorgestelt, in haren dienst bevestigt in plaats van den
afgaanden Jacobus Visser als ouderling en Jasper Teeuwe als diakon.

Den 5 Julij 1752
Bij gelegentheidt van de proefpredikatie voor het heilig avondtmaal is gedoopt het kint van Maria van
der Hoogt, gedissolveerde huisvrouw van Huijg Redelijkheidt, en genaamt Daniel Adriaan, gelijk op
dato voorn. kan nagezien worden in het doopboek.
Welk kint reedts over het halv jaar oudt was, sijnde de oorsaak van dat lange uitstel des doops, dat
Huijg Redelijkheidt het voornoemde kint niet wilde erkennen voor het sijne, schoon dat het selve
voor de echtscheiding was ontfangen, en hij de mogelijkheidt, dat het van hem konde sijn, niet
durfde ontkennen, hebbende de kerkenraad alle mogelijke vlijt aangewent, dat hij als vader over de
doop van het kint soude staan, terwijl hij er doch geen andere vader van wist te noemen, ende de
moeder van het kint voor de volle kerkenraad hem erkende /82/ de vader van het selve te sijn, doch
te vergeefs, sijnde echter eindelijk soo verre gekomen, dat hij aangeboden heeft sich als vader te
laten aantekenen in het doopboek, doch weijgerachtig bleev, om in het openbaar als vader over de
doop te staan, soo is het dat de kerkenraad, naa dat deselve daar over geraadtpleegt had bij het Wel
Eerw. Classis van Zuid-Holland, gehouden den 20 sten Junij desesjaars, het op dese wijs heeft
gedaan dat Huijg Redelijkheidt selvs in persoon het kint heeft aangegeven bij den predikant, en sig
als vader heeft laten aanschrijven, sijnde het kint door Maaijke Troojen, een onberispelijk lidtmaat
van onse kerk, bij afwesigheidt des moeders, te doop gepresenteert. Het geen wij ondergeschrevene
getuijgen de waarheidt te sijn. [zij tekenden ieder persoonlijk]
     Hermannus Huijdekoper, Eccl.
     Willem Kort, ouderling
     Kornelis van Beekum, ouderling
     Eeuwit van der Sijde, diaken
     Areij de Jong, diaken

Den .. September 1752
- Avondpredikaties
Is op voorgaande versoek door de Geregten van Alblasserdam copie gegeven van het accoort of
conventie, welke over de Winter-avond- predikaties getroffen is tusschen de Gerechten en
kerkenraadt van Alblasserdam in den jaare 1685 (waar van in het oude kerkel. acte boek eenige
aantekening gemaakt is) welke copie gevonden wordt in de kerke kist, behelsende hooftsakelijk in
sich, dat er de vier maanden van Novemb., Dec.,Jan., en februarij 's avondts moet gepredikt worden,
dat het tractement daar voor sal sijn 50 gulden, en dat de betalinge geschieden moet soo ras de
avondt-beurten geeindigt sijn.
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/83/ Den 16 januarij 1753
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen, en met danksegging tot Godt gescheiden is, in
welke vergadering (naa voorgaande citatie) gecompareert sijn Cornelis Jansz van der Kuil en Aaltje
Aarsen Breur, echtelieden in dese gemeente,omdat den kerkenraad was aangebracht, dat Corn. J.
v.d. Kuil het kint, van welke sijn huisvrouw in de voorleden maandt bevallen was, niet voor het sijne
erkende, en het selve uit dien hoofde niet wilde laaten doopen, het geene door hem ook is staande
gehouden voor de kerkenraad, seggende dat hij met een ruim gemoedt voor Godt en menschen
durvde seggen, dat hij er geen vader van konde sijn, en derhalven het ook nooit soude laten doopen,
doch dat hij met volkomen sekerheidt niet konde aanwijsen, wie of er de vader van was.
Sijn huisvrouw daar en tegen beleed, dat sij met een ruim gemoedt voor Godt en menschen konde
en durfde seggen, dat sij nooit huwelijksgemeenschap met iemant behalven haar man geoefent hadt,
en deswegen dat het volkomen seker was, dat haar man vader van haar kint was, doch de man dit
sterk ontkennende, soo is de saak voor ons in het donkere gebleven.
Eindelijk de vrouw gevraagd sijnde, of sij het kint wilde laten doopen, heeft geantwoordt, dat sij het
kint niet wilde laten doopen sonder vader, derhalven soo blijvt het kint noch ongedoopt.

Den 4 April 1753
Sijn naa aanroeping van 's Heeren naam, op de nominatie gestelt tot het verkiesen van nieuwe
kerkenr. personen
     ouderlingen     Pieter van Dijk
                     Claas v.d. Sijden
     diaken          Arij van Dalen
                     Goris Roos, met het lot tegen Gerrijt de Kraaij.

Den 18 April 1753
Sijn naa aanroepinge van des Heeren Naam uit de bovenstaande nominatie naa dat deselve
tweemaal aan de gemeente was voorgestelt, in de kerk, naa het eindigen van de proefpredikatie,
volgens gewoonte, beroepen met eenparige stemmen.
     tot ouderling   Pieter van Dijk
     tot diaken      Arij van Dalen

/84/ Den 13 April 1753
Sijn bovenstaande nieuws verkoren ouderling en diaken, naa dat sij 's daags te vooren, sijnde de
eerste Paasch-dag, de gemeente waren voorgestelt, in haren dienst bevestigt, in de plaats van den
afgaanden Willem Kort, als ouderling, en Eeuwit v.d. Sijden, als diaken.
Op die selvde dag sijn voor de kerkenraad verschenen (naa voorgaande citatie) Cornelis Jansz. v.d.
Kuil, en Aaltje Aarsen Breur, hebbende de kerkenr.
1. Aan Aaltje Aarsen Breur voorgestelt, of sij genegen was haar kint selvs te doop te presenteren,
wanneer haar man, Corn. Jansz. v.d. Kuil, voor vader wierde te boek gestelt. Waar op sij
geantwoordt heeft jaa.
2. Aan Corn. J. v.d. Kuil is
   1. Gevraagt, of hij noch gelijk stond in sijn gemoedt omtrent sijn huisvrouw en haar kint, als hij voor
de kkr. betuigt had op den 16 Jan. laatstleden (boven te sien) en heeft geantwoordt jaa, waarop de
kkr. denselven
   2. Heeft aangesegt, dat terwijl hij sijn huisvrouw niet konde bewijsen aan overspel schuldig te sijn
(volgens eigene betuiginge) en hij daarenboven ook niet gestaan had na een dissolutie van het
huwelijk, noch geprotesteert had tegens de doop van het kint, als sijn kint, de kkraad geresolveert
had, om het kint te doopen, en hem voor vader in het doopboek aan te schrijven, en daarenboven
van de predikstoel bekent te maken dat hij voor vader was te boek gestelt.
Het geen de vrouw is aangesegt op sodanigen wijse haar kint aanstaande Sondag te kunnen laten
doopen, indien er onder des niet gerigtelijk geprotesteert wierd.

Den 28 April 1753
Is bovengenoemde Aaltje Aarsen Breur verschenen aan het huis van den predikant, en heeft
denselven bekent gemaakt, dat sij haar kint op de bovengestelde wijse niet durfde laaten doopen,
alsoo dat haar man, Corn. Jansz. van der Kuil, haar gedreigt had van het leeven te sullen berooven,
indien het op sodanigen wijse geschiede.
Daarop heeft de E. Kerkenraadt goedt gevonden dese netelagtige saak op de E. Classis van
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Zuidtholland, gehouden binnen Dordrecht den 1 Maij deses jaars, te brengen, met ootmoedig
versoek, dat de E. Classis raadt wilde geven, hoe de kkraad sig in dit geval hebbe te gedragen.
Sijnde het oordeel van de E. Classis dit volgende geweest, dat het kint moet gedoopt worden, en de
vader als vader te boek gestelt worden, sonder den naam van de vader van den predikstoel bekent
te maken, sijnde verder de saak politiek.
Dit oordeel van de E. Classis van Zuidtholland is den moeder door de kkraad bekent gemaakt, en
heeft gesegt, dat sij het op sodanigen wijs niet durfde doen.

/85/ Beroeping des predikants en afslaan van die verroeping.
Naa dat mij, Herm. Huijdekoper, predikant van dese gemeente, den eersten Augustij een volledige
beroeping op mijn persoon tot ordinaris herder en leeraar, in de gemeente van Bleijswijk was ter
hand gestelt, en ik die beroeping 14 dagen in beraadt genomen had, soo heb ik op heden, den 6ten
deser, voor die beroepinge bedankt, daar toe bewogen sijnde door verscheidene redenen, welke ik
aan de broederen des kerkenraads (ten dien einde vergadert) heb te kennen gegeven, strekkende dit
niet alleen tot blijdschap van de kerkenraadt, maar ook van genoegsaam de geheele gemeente,
sijnde dat ook in sonderheidt openbaar geworden Sondaags daar aan volgende, terwijl er doemaals
voor de diakonie is gecollecteert de somma van vijftig gulden en een stuijver.

Den 11 November 1753
Is het kint van welke op de twee voorgaande bladtsijden meldinge gemaakt wordt, gedoopt,
hebbende de moeder, Aaltje Aarsen Breur, het selvs in persoon aangegeven bij den predikant, en
het insgelijks ook selve in persoon te doop gepresenteert. Dog haar man Corn. Jansz. v.d. Kuil,
deselve blijvende omtrent dat kint gelijk als op de twee voorgaande bladtsijden is aangetekent, soo is
deselve (volgens de gegevene raadt van het Eerw. Classis van Zuidholl. op de voorgaande
bladtzijde te vinden) als vader te boek gestelt, dog heeft als sodanig niet over de doop willen staan.

Den 28 Maart 1754
Sijn naa aanroeping van 's Heeren Naam op de nominatie gestelt tot het verkiesen van nieuwe
kerkenraadts personen
     ouderlingen     Willem Prins
                     Jacobus Visser
     diakonen        Jasper Teeuwe
                     Gerrijt de Kraaij

Den 10 April 1754
Sijn, naa aanroeping van des Heeren Naam, uit de bovenstaande nominatie, naa dat deselve
tweemaal aan de gemeinte was voorgestelt, in de kerk, naa het eindigen van de proefpredikatie,
beroepen met eenparige stemmen
     tot ouderling   Willem Prins
     tot diakon      Jasper Teeuwe

Den 16 September 1754
Kerkenraad gehouden, welke met gebede begonnen, en met danksegging tot Godt geeindigt is, en
waarin gecensureert sijn van het Heilig Avondtmaal, tot nader order, Gerrigje de Lijster, en Arriaantje
de Hoog, wegens gegevene ergernis, welke censuur haar beijde voor de kerkenraadt is aangesegt.

/86/ Den 27 December 1754
Kerkenraadt gehouden, welke met gebede begonnen, en met danksegging tot Godt geeindigt is, en
sijn daarin (na voorgaande citatie) verschenen
1. Jannigje Jacobsdr Kuijper, welke hier van Soeterwoude in den jaare 1740 met haar wooninge
gekomen is, en van daar (wegens haar misgedragingen, waar over sij leetwesen betoont heeft) geen
attestatie van lidtmaatschap hebbende kunnen krijgen, soo heeft de kerkenraadt naa rijpe deliberatie
goedtgevonden, voorn. Jannigje (als sich nu onberispelijk gedragende, (soo veel de kerkenraadt
bekent was) aan te merken als ofse geen lidmaat was, haar wederom toe te laaten tot het doen van
belijdenis, en haar door die weg wederom vrijheidt te geven tot het gebruik van S'H. Avontmaal,
welke belijdenis haar op die selve dach is afgenomen, benevens twee andere, gelijk te sien is in het
registerboek der ledematen.
2. Jacob Kruijt, welke om een onordentelijke wijse met kijven en schelden Martijnus Chrijson,
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chirurgijn, bejegent had, welke deswegens geraden is sich voor ditmaal van des Heeren Avondtmaal
te onthouden.
3. Gerrigje de Lijster en Arriaantje de Hoog, welke, na voorgaande belijdenis van haar bedrevene
kwaadt, wederom met den anderen versoent sijn op de volgende wijse 
1. Dat Gerrigje bekende kwalick gedaan te hebben in Arriaantje aan te setten tot het bedrevene
kwaadt.
2. Dat Gerrigje en Arriaantje beide beleden hebben in woorden gestruikelt te hebben tegen
malkanderen.
3. Dat sij van wedersijden belooft hebben in het toekomende sich sorgvuldig te sullen wachten, om
niet iets te spreeken of te doen tot malkanders nadeel.

Resolutie van de Ed. Gr. Mog. Staten van Holland etc. over de bewooners van de hooge
watermolens.
In den jaare 1754 den 21 Janis [?] is een resolutie (waar van de copie gevonden wordt in de
kerkenkist) genomen door de Ed. Grootmog. Staten van Hollandt en Westvrieslandt over de
inwoonderen der voormolens in den Over- en Neder-Waart (namentlijk) deselve sullen parochieren
gelijk ook waar deselve in cas van noodt sullen moeten worden gealimenteert, en de hooftsakelijke
bepaling is
1. Ten aansien van het alimenteren, dat het selve geschieden moet door die plaatsen alwaar de
menschen te huis behoorden eer sij op de molens kwamen en dat die verpligting van alimentatie ook
haar kracht sal hebben in betrekking tot de kinderen die op de molens geboren worden.
2. Ten aansien van het parochieren, dat het selve sal sijn onder Nieuw Lekkerland alwaar de
kinderen moeten gedoopt worden, ter school gaan, en de ledematen het nachtmaal gebruiken.

/87/ 20 Febuarij 1755
Beroeping des predikants en aanneming van die beroeping.
Nadat mij, Hermannus Huijdekoper, predikant in dese gemeente, den 30 Jan [1755] een volledige
beroeping op mijn persoon tot ordinaris herder en leeraar in de gemeente van Bodegraven was ter
handt gestelt, soo heb ik op heden, den 20 Febr. uit overredinge van mijn gemoedt (in soo verre als
ik licht heb) dat het des Heeren wil was die beroeping aangenomen, daar toe bewogen sijnde door
verscheidene redenen, welke ik aan de broederen des kerkenraadts  (ten dien einde vergadert)
opgav en deduceerde.

Den 12 Maart 1755
Kerkenraadt gehouden, welke met gebede begonnen en met danksegging tot Godt geeindigt is, in
welke
1. Een nominatie gemaakt is van nieuwe kerkenraadts persoonen, waar op gestelt sijn
     tot ouderlingen    Jacobus Visser
                        Willem Kort
     tot diakonen       Euwit van der Sijden
                        Goris Roos
2. Terwijl niets ten laste van Jacob Kruijt is gekomen is den selven vrijheidt gegeven het H.
Avondtmaal te gebruijken.

Den 26 Maart 1755
Sijn, naa aanroeping van des Heeren Naam, uit bovenstaande nominatie, naa dat deselve tweemaal
aan de gemeente was voorgestelt, in de kerk, naa het eindigen van de proef-predikatie, beroepen
met eenparige stemmen
     tot ouderling      Willem Kort
     tot diakon         Euwit van der Sijden

Den 31 Maart 1755
Sijn de bovenstaande nieuw verkoren ouderling en diakon, na dat sij 's daags te voren, sijnde de
eerste Paasch-dag, de gemeente waren voorgestelt, in haaren dienst bevestigt, in plaats van den
afgaanden Pieter van Dijk, als ouderling, en Arij van Dalen, als diakon.

Den 2 April 1755
Losmaking van de predikant van de kerk.
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Den 2 April sijn alhier in onse kerkelijke vergadering, in de kerk gehouden, verscheenen D.D.
Alexander Cramer, Joh. Baudij, en Hendrik Boonders, respective predikanten te s'Gravendeel,
Lekkerland, en Oud-Alblas, als gevolmagtigden van de kerkenraad van Bodegraven, om derselver
beroepene predikant van sijn tegenswoordige gemeente los te maken, gelijk dan geschied is met
bewilliging van den kerkenraadt alhier, geassisteert van de twee gewoone consulenten, de voorn.
Heeren Baudij en Boonders (welke in de losmaking van een predikant altijdt moeten gekent worden)
die de acte van dimissie, door den kerkenraadt aan haar predikant gegeven, hebben ondertekent.

/88/ Den 8 April 1755
Losmaking van de Classis.
Den 8 April is door de drie bovengenoemde Heeren de losmaking des predikants bevordert bij het
Wel Eerw. Classis van Dordrecht, en dus is den selven aan de gemeinte van Bodegraven
toegewesen.

Den 4 Maij 1755
Afscheidt.
Heb ik, Herm. Huijdekoper, ten laatsten mijn afscheidt van dese mijne seer geliefde gemeinte
genomen, op den 4 Maij 1755, met de woorden van Paulus 1 Cor. 16:23,24 "de genade des Heeren
Jesu Christi sij met U, mijne lievde sij met U allen in Christi Jesu, Amen.'
De kerkenraadt die hier in dienst blijft, bestaat uit
     ouderlingen        Willem Prins
                        Willem Kort
     diakonen           Jasper Teeuwe
                        Euwit van der Sijden

     Quod Testor
     Hermannus Huijdekoper
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[Ds. Lambertus de Beveren Esveld, die de volgende aantekeningen maakte, was predikant te
Alblasserdam 1755-1756.]

/88/ Is bij request door den E. kerkenraad van den Heer van Alblasserdam handopening versogt en
verkregen.
Waarop den E. kerkenraad een nominatie van vijf predikanten heeft gemaakt, te weeten
Dom.Schelvisvanger te Outdorp
Dom.Brinkman, pred. te Ingen
Kampmeijser, praed. te Zevenhoven
Ottinge, praed. te Moerkapel
L. de Beveren Esveld, praed. te Watergang
Is dese bovenstaande nominatie door den Wel Edelen Ambagtsheer geapprobeert.

Den 10 Junij 1755
Heeft de kerkenraad de beroepinge uitgebragt op Dom. Lambertus de Beveren Esveld, praed. te
Watergang.

Den 11 Junij 1755
Is desen bovenstaande beroeping geapprobeert door den Wel Edel. Ambagts Heer.

[In de marge staat:]
(Den 24 Junij 1755
De approbatie van het Classis Zuid. Den 21 Julij de losmakinge van het Classis van Edam. ) 

Den 21 Julij 1755
Is Lambertus de Beveren Esveld van de E. Classis van Edam, na voorgaande approbatie van het
Classis Zuidholland losgemaakt door Dom. Srader [?], praed. te [?].

/89/ De acte van beroepinge en approbatie van den Ambagts Heer en het Classis zijn mutatis
mutandis deselfde als bij voorgaande beroepingen.

Den 17 Augustus 1755
Ben ik Lambertus de Beveren Esveld in den dienst van dese gemeinte bevestigt door mijn Wel
Eerwaarden oom A.W. de Beveren, predicant te Middelburg uit Joh. 21:17, waarop ik 's
nademiddaags mijn intrede deed met de woorden uit Jes. 3:7

                               1755
          Acten des E. kerkenraadts onder de dienst van 
                   Lambertus de Beveren Esveld.

De 10 October 1755
Kerkenraad gehouden. Doch geen saken van belang ingebragt zijnde, is de vergadering gelijk met
den gebeden begonnen ook aldus geeindigt.
                                Quod Testor
                                L. d. Beveren Esveld

Febr. 1756
- De losmakinge van de kerkenraat.
Den 23 [21?] Febr. zijn alhier in onsen kerkelijke vergaderinge verscheenen Dom. Joh. Baudius,
Hendrik Boonders en Petrus Rosier, respective predikanten te Lekkerland, Oud-Alblas en Otteland
als gevolmagtigden van de magistraat en kerkenraad van Vlaardingen, om desselfs beroepen
predikant van zijn tegenwoordige gemeente los te maken, gelijk dan geschiet is met bewilliging van
de kerkenraad alhier, geassisteert van de twee gewoone consulenten, de voorn. Heeren Baudius en
Boonders, die de acte van dimissie door den kerkenraad aan haar predikant gegeven, hebben
ondertekent.
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Den 24 Febr. 1756
Is door die bovengemelde Heeren de losmaking des predikants bij het Eerw. Classis extraordin. te
Dordrecht bevordert en dus is deselven aan de gemeente van Vlaardingen toegewesen.

Den 7 Maart 1756
- Afscheijd
Den 7 Maart hebbe ik, L. de Beveren Esveld, mijn afscheid van dese mijn veelgeliefde gemeente
genomen met de woorden van Exod. 33:14,15.

De kerkenraadt die hier in dienst blijft, bestaat uit
     ouderlingen     Willem Prins
                     Willem Kort
     diakonen        Jasper Teuwen
                     Ewit van der Zijden

                     Q. Testor, L. de Beveren Esveld.
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[Ds. Cornelis Brinkman diende de Alblasserdamse gemeente in de jaren 1756-1772. De volgende
notities zijn van zijn hand.]

/90/ Acta des Eerw. kerkenraads van Alblasserdam
gehouden den 1 Julius 1756
Alle present.
Art. 1
Dom. Cornel. Brinkman van Ingen alhier beroepen sijnde, en dit beroep aangenomen hebbende, is
hier bevestigt door Dom. Theod. te Bokkel, pred. te Bodegraven uit Psalm 146:5 en heeft hier sijn
intrede gedaan den 20 Junius uit Matth. 28:20.
Art. 2
Sijn E. den kerkenraad belegt en door den gebede geoopent hebbende, versogt als een lid en als
praeses der kkenraad te mogen aangenomen worden.
Art. 3
De ouderlingen en diaconen de getuigenissen van de Ingensche kkenraad en het Thielse Classis
omtrend Dom. Brinkman overwogen hebbende, was seer gewillig sijn Eerw. als soodanig aan te
nemen.
Art. 4
Is eenparig besloten dat de E. kerkenraad sal gehouden worden maandag den 5den smorgens om 9
ure, tot het maken van eene nominatie van ouderling en diaken.
/91/ Art. 5
Willem Prins, ouderling, stelde voor dat hij van oordeel was, dat hij met den predikant geen huis
besoeking behoevde te doen, omdat hij reeds over sijn tijd gedient had, waar in de E. kerkenraad
bewilligde.
     Q.T. Nomine Synedrii, Cornel. Brinkman, praeses.

Acta des Eerw. Kerkenr. gehouden den 5 Julius 1756.
Na den gebede sijn alle present bevonden.
Art. 1
Tot ouderlingen sijn op het tweetal gebragt
          Cornelis van Beekum
          Jacobus Vischer
Tot diaconen
          Goris Roos
          Arien de Jong
uit een grooter getal van Jacobus Vischer, Gerrit de Kraei, Cornelis van Beekum en Wouter
Pieterssen; Arien de Jong, Wouter Spruit, Goris Roos en Arien Groenendijk.
/92/ Voorts is de kerkenraad in vrede en lievde, met danksegging gescheiden.
          Q.T. Cornelis Brinkman, V.D.M.

Acta der EErw. Kerkenraad gehouden den 21 Julius 1756.
Na den gebede sijn alle praesent gevonden.
Art. 1
Uit de nominatie van ouderlingen en diaconen sijn met meerderheit van stemmen, soo der
ledematen, als der kerkenraad, verkoren tot
     ouderling      Cornelis van Beekum
     en tot diaken  Goris Roos
Art. 2
Hier op heeft Dom. praeses den afgaanden ouderling Willem Prins, en diaken Jasper Teeuwen
bedankt.
Dus is dese vergadering in vrede gescheiden.
          Q.T. Cornel. Brinkman.

/93/ Acta des Eerw. kerkenraads den 30 Augustus 1756.
Alle praesent.
Jasper Teeuwen deed sijn arme reekening oopendlijk, welke na alles wel bevonden te hebben
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behoorlijk geslooten, en in de boeken daar toe sijnde onderteekend wierd.
          Q.T. Cornel. Brinkman.

Acta des Eerw. Kerkenr. gehouden den 3 November 1756.
Na den gebede sijn alle praesent gevonden
C. Brinkman v.d.m.
Willem Kort, ouderling
Corn. van Beekum, ouderl.
Eeuwit van der Sijden, diaken
Goris Roos, diaken.
Art. 1
Dom. praesesgav de vergadering in overweging de volgende kerkenraadswetten
1. Dat ten minsten  alle vierendeel jaars, naa de proevpredikatie een formele  kerkelijke vergadering
behoorde gehouden te worden.
2. Indien iemand in die tuschen tijd saken van gewigt had, dat deselve het behoorlijk aan den
predikant moest te kennen geven, op dat die of kerkenraad beleidde, of ten minsten met de leeden
daar over besoigneerde.
/94/ 3. Dat in de vergadering niemand voor sijn beurt spreeke, sonder gevraagt te sijn van, of
gevraagt te hebben van den praeses, op boete van 2 stuiv.
4. Dat buiten de vergadering niemand vertelle de bijsondere adviesen der leeden, of de besluiten der
vergadering welke verborgen moeten blijven op boete van 6 stuiv.
5. Dat de diaken in het verhogen van het geld aan den armen des kerkenraads toestemming eerst
sal vragen.
6. Door Van Beekum, ouderling, is er bij gevoegt dat telkens voor de huis besoeking des predikants,
behoorde gevraagt te worden aan de leeden des kerkenraads omtrend de staat der gemeente.
Art. 2
Deese regulen sijn door de broederen gesamentlijk toegestemt.
Art. 3
Dom. praeses gav aan de vergadering te kennen, dat Dom. Boonders, pred. te Alblas, sijn Eerw.
gewaarschouwt had, dat eene vrouw onder sijn gemeente van sijn Eerw. vermaant was om van het
avondmaal af te blijven, en dat deselve nu voornemens was hier te communiceeren, waar omtrend
de vergadering besloten heeft haar door den custor dit te laten afmanen.
Art. 4
Is beslooten, op voorstelling van Dom. praeses, dat den armen door den diaken sal aangesegt
worden, dat sij moeten den oopenbaren Godsdienst bijwonen, of anders, buiten noodsake dit
versuimende, sullen verstooken sijn van de bedeeling, wanneer /95/ daar tegen veele uitvlugten
inbrengen, sal de Eerw. vergadering over derselver valeur oordelen, en de diaken sig daar na
reguleren.
Art. 5
Na deliberatie is toegestaan 
1. aan Marijgje Muijen [?] een deeken
2. aan Lijntje 4 stuiv. 's weeks
3. aan Marijgje Cornelis een dubbeltje verhoging
4. dat Arriaantje Pieters 26 stuiv. 's weeks sal gegeven worden.
Art. 6
Is censura morum gehouden.
Hier op is de vergadering in vrede, met danksegging geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman v.d.m.

Acta des E. Kerkenraads gehouden den 22 Maart 1757.
Art. 1
Pieter van Wijen, grootvader van een sesjarig kind Arij de Keiser, heeft van onse diaconie
onderstand voor dat kind versogt, dog de E. vergadering sustineert dat hetselve te Werkendam
behoorde onderhouden te worden, omdat de vader daar met het kind verre over het jaar gewoond
heeft, sonder dat aan het selve een acte van indemniteit gegeven was, door welk versuim het aan
die diaconie vervallen is.
/96/ Hierover heeft de predikant aan de kerkenraad van Werkendam geschreven, welke weder
geantwoord heeft, dog daarop heeft de predikant weder geschreven breeder aantonende dat het kind
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daar vervallen was, waarop tot nog toe geen antwoord is ingekomen, mooglijk omdat de kerkenraad
van Werkendam overtuigd is dat het voorn. kind ten laste van hare diaconie blijvt.
Art. 2
Alsoo voor eenigen tijd Mr. Chrijson, en desselvs vrouw en dogter wegens het leggen van een gert
tusschen het predikantshuis en haar huis een bittere haat en vijandschap tegen den schout en den
predikant opgevat hebben, en die in 't oopenbaar vertoond, onder anderen ook door dat sij uit de
oopenbare Godsdienst gebleven zijn, hoewel de vrouw van die ongodsdienstigheit tzedert 3 weken
afgestaan is, soo oordeelt de E. vergadering dat de predikant en ouderling in de huisbesoeking
haarlieden daarover onderhouden sullen, en na den toestand van hun hert in dit geval ondersoeken,
en daar van rapport doen in de E. kerkenraad, opdat er dan na bevind van saken daarover
geoordeeld werde.
Art. 3
De ordinaire tijd tot kerkenraadsverandering nabij sijnde, is de /97/ nominatie gemaakt van
ouderlingen en diaconen en tot ouderlingen genomineert
                    Pieter van Dijk
                    Wouter Pieterssen
     tot diaconen   Arij de Jong
                    Arij Teeuwen
Dus is dese vergadering in vrede en lievde geindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman v.d.m.

Acta des E. Kerkenraads gehouden den 6 April 1757.
Alle praesent
Art. 1
Nadat de genomineerde ouderlingen en diakenen aan de gemeente twee malen voorgesteld waren,
is door de E. Kerkenraad verkoren 
     tot ouderling  Pieter van Dijk
     tot diakon     Arij de Jong
Art. 2
Welke op Paaschen na gewoonte in hunne diensten bevestigt zijn.
     Q.T. Cornel. Brinkman

/98/ Den 6 April 1757
Bragt Dom. praeses berigt in nopens Mr. Chrijson en de sijne, 't welk eenen gematigtheit en
verbetering van die menschen te kennen gav.
Waarop de E. Kerkenraad besloot deese sagte weg in te slaan, dat Dom. praeses met den ouderling
C. van Beekum hen soude onderrigten wat er tot het communiceren met stigting voor sig selven en
anderen vereist wierd, en het dan aan hunne gewetens over te geven wat sij thans te doen hadden.
Dit is ook den 8 April ten uitvoer gebragt, en van hun vriendelijk aangenomen.
     Q.T. C. Brinkman.

Acta des E. Kerkenraads gehouden den 13 Julius 1757.
Dewijl voor, onder en na de huis besoeking niets sonderlings is voorgevallen, soo heeft er geen
verdere aantekening plaats.
     Q.T. C. Brinkman.

/99/ Acta des E. Kerkenraads gehouden den 18 October 1757.
Alle praesent.
Art. 1
Voorheen door de E. Kerkenraad beslooten sijnde, dat de huisen der diaconie, als deselve nodig
souden sijn, aan menschen tot onse armen vervallen souden ingeruimt worden, heeft de E. kkenraad
goedgevonden dat het huis, door Arij Janssen Keesmaat tot nog toe bewoond, tegen November
aanstaande door Leendert de Groot sal bewoond worden.
Art. 2
Omtrend Marrijtge Meuije, Lijntje de Kraai en Pieter Kan, is geresolveert dat aan hun nu nog geen
verhoging van weekgeld sal toegelegt worden, maar dat de regeerende diaken sal vrijheit hebben,
om in drukkende nood, bijsonder in de aanstaande wintermaanden, wat meer aan deselve te
bedeelen.
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Art. 3
Leendert de Groot sal tegen November tot 4 brooden vermindert, en Arij Keesmaat een schelling 's
weeks gegeven worden.
Art. 4
Na acten van indemniteit voor Pieter Jurgens en sijne vrouw is te vergeevs gesogt, alsoo die in de
kist niet sijn.
/100/ Art. 4
In de huisbesoeking is niets voorgevallen 't welk Dom. praeses en de ouderling nodig agteden voor
te stellen, alleenlijk behoort onthouden te worden dat Cornelis van Wije wel begeerde tot het
avondmaal toegelaten te worden, waarover in 't vervolg behoord gehandelt te worden.
     Q.T. Cornelius Brinkman.

/101/ Acta des E. Kerkenraads gehouden  den 10 Martius 1758
Alle praesent
Art. 1
Na aanroeping van des Heeren Naam is men overgegaan tot het maken van eene nominatie tot een
nieuwen ouderling in plaats van den afgaanden Cornelis van Beekum, en tot eenen nieuwen diakon
in plaats van den afgaanden Goris Roos.
Art. 2
Na een grooter getal sijn daar uit op het tweetal der ouderlingen gebragt
     Jasper Teeuwen
     Arij van Dalen
Op het tweetal der diakonen
     Cornelis van Proyen
     Arij Groenendijk
Art. 3
Deselve 2 maal den gemeinte voorgesteld zijnde, sijn daar uit verkoren tot ouderling Arij van Dalen,
door stemmen ook van eenige leedematen, tot diakon Cornelis van Proyen, door meerderheid des
kerkenraads op den 22 Maert, na de proevpredikatie.
/102/ Art. 4
Voornoemde verkorene ouderling en diakon Arij van Dalen, Cornelis van Proyen sijn volgens
gewoonte in hunne diensten bevestigt op Paasch maandag den 27 Maert 1758.
     Q.T. Cornel. Brinkman
     Voorts is in dit jaar niets noterenswaerdig voorgevallen.

/103/ Acta des Eerw. Kerkenraads gehouden te Alblasserdam
Den 30 Maart 1759
Alle praesent
Art. 1
Na den gebede is door Dom. praeses voorgesteld dat de reden der bijeenkomst was, om persoonen
tot nieuwe kerkenraadsleeden te benoemen, in plaats van de afgaanden ouderling Pieter van Dijk en
diacon Arij de Jong.
Art. 2
Uit een grooter getal sijn gebragt op het tweetal
     der ouderlingen Willem Kort
                     Jasper Teeuwen
     der diaconen    Eewit van der Sijde
                     Leendert Bakker
Art. 3
Deese genomineerden sijn den gemeente voorgesteld tweemaal, en er is niets tegen deselve
ingebragt.
Art. 4, den 11 April
Naar gewoonte sijn hier uit, na de proevpredikatie door den Eerw. kerkenraad met meerderheit van
stemmen verkoren
     tot ouderling   Willem Kort
     tot diacon      Leendert Bakker
/104/ Art. 5
Den 15 April sijn de verkoorene ouderling en diacon de gemeente voorgesteld.
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Art. 6
Den 16 April, op Paas-maandag, sijn deselve in hunne diensten oopendlijk bevestigt.
Art. 7
Waar op door Dom. praeses de afgaande ouderling Pieter van Dijk, en diacon Arij de Jong,
vriendelijk bedankt zijn, voor hunne getrouwe diensten, en broederlijke tsamenleeving, en sijn met
zeegen wenschingen ontslagen, gelijk sij ook daar meede broederlijk afscheit genomen hebben.
Art. 8
Insgelijks sijn toen de nieuwe ouderling Willem Kort, en diacon Leendert Bakker, vriendelijk tot onse
vergadering aangenomen.
     Q.T. Nomine Synedrii, Cornel. Brinkman V.D.M.
NB. In de oud-kkenraad sijn ouderlingen Cornelis van Beekum en Pieter van Dijk, diaconen Goris
Roos en Arij de Jong.
In de regeerende kkenraad sijn ouderlingen Arij van Dalen en Willem Kort, diaconen Cornelis van
Proyen en Leendert Bakker.

/105/ Acta des Eerw. kerkenraads gehouden den 24 Junius 1759.
Alle praesent, uitgesondert Arij van Dalen, ouderling, die niet in het dorp was.
Art. 1
Na dat de vergadering door den gebede geopent was, stelde Dom. praeses voor dat men over de
toestand der gemeente spreeken soude.
Art. 2
In 't bijsonder, dat het bekend was, dat Elisabeth van Beekum, lidmaat der gemeente in een
ergerlijke sonde gevallen was, daarin bestaande dat sij met Dom. Joannes Lindeman, pred. in De
Lier, ondertrouwt sijnde, en 2 houwlijks voorstellingen gehad hebbende, trouwlooslijk die
trouw-verbintenis verbroken heeft, niet rustende voor dat sij eene notariele scheidbriev gekregen
had, tot groote ergernis en ontstigting van de gehele gemeente.
Dit merkte de predikant aan als eene sware sonde.
1. In sig selven al sijnde
a. een trouwloose verbondsbreking,
b. en wel eene echtbreeking, uitdruklijk in Gods wet verboden.
2. In hare verswarende omstandigheden als sijnde begaan
a. omtrend een predikant in onse kerk aan wien geen geringen schande, smert en nadeel daar door
toegebragt is,
b. van haar die alomme voor godvrugtig gehouden wierd, en haarselven hield, die eene catechisante
in de oopenbare catechisatie was,
c. en wel op eene snoode wijse
d. sonder dat haar bruidegom haar eenige reedenen gav, maar veele lievde bewees
e. sonder dat sij iets tot nadeel van Dom. Lindemans naam of bediening te zeggen had, gelijk uit de
notariele scheidbriev blijkt,
f. te schandelijker omdat sij dikwijls betuigd had, met den /106/ Heere, met sijn licht en goedkeuring
de verbintenis begonnen te hebben,
g. en dat sij hardnekking in dit voornemen volhard heeft, niettegenstaande zij van veelen van het
snoode van dit stuk seer ernstig gewaarschouwt was.
3. Te verfoeilijker omdat sij tot nog toe in die verbreeking geen schuld erkent, maar haar geheele
gedrag eene groote en beschaamtheit uitroept, als had sij daar in wat goeds verrigt.
Art. 3
Hierop gav de predikant aan de kkenraad in overweging of sijn Eerw. niet wel gedaan had, van haar
om die schandelijke sonde, niet in het openbaar te laten catechiseren, en of het niet nodig was, dat
sij nog eenigen tijd daar van geweert wierde, 
1. omdat God selve een ongenoegen daar tegen vertoonde, Ps. 50:16,17
2. omdat iemand die met sijn wandel ontsticht, en de sonde   goed keurt, met woorden, niet stichten
kan, maar veel eer de dierbare waarheit in verachting brengen,
3. omdat veele uit de gemeente veel eer uit de catechisatie souden weggaan, als soo seer aan haar
geergert sijnde,
4. omdat wij door haar toe te laten een schijn souden geeven als of haar wangedrag ons niet seer
mishaagde en wij het eenigsins goedkeurden,
5. omdat iemand opendlijk sondigende, ook wel openbaar behoort vernedert te worden.
Dit dagt allen leeden des kkenraads voorsigtig en welgedaan te zijn, en dat die [wet] voortaan
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moeste gehouden worden.
Art. 4
Voorts gav de predikant in overweging of sij om voornoemde sonde voor ditmaal althans niet
behoorde van het avondmaal geweert te worden
1. omdat sij groote ergernis gegeven heeft,
2. als in 't bijsonder omdat sij echtbreeking begaan heeft,    welke het formulier uitdrukkelijk noemt.
Hier op wierd eenparig geantwoord van ja.
/107/ Art. 5
Nog stelde de predikant voor, dat sijn Eerw. ook met kennisse des E. kkenraads aan de Wel Eerw.
Heeren visitatores Ecclesiae, D.D. Semeins, Ten Brink en Kluit, gevraagt had, hoe daar in te
handelen, dat die Heeren niet in hun qualiteit, maar voor hun bijsonder, van oordeel waren "Dat men
die sagte weg soude inslaan met haar de terugblijving van H. Avondmaal aan te raden, en indien sij
dat aannam, het dan wel was, dog indien sij dien raad versmaade, dat men het haar dan verbieden
mocht."
Art. 6
Dit overwogen sijnde, vond de E. kkenraad eenparig goed, soo te handelen, omdat sij hare
behouding ter harte neemt, en beveelt daar om die saak aan aan den predikant en ouderling Willem
Kort, om die saak sagt, voorsigtig, dog niet min gemoedelijk en ernstig te behandelen, in herten
wensent dat dit middel tot hare ware wederkeering in suchtingen en geween door Gods Geest mag
gezegent worden.
Dus eenparig beslooten door ons ondergeteekenden den 24 Junius.
     Cornel. Brinkman V.D.M.
     Willem Kort, ouderl.
     Cornelis van Prooijen, dijaken
     Leendert Bakker, dijaken
Hierop is deese vergadering in gebede en dankzegging tot God geeindigt.

/108/ Acta des Eerw. kkenraads  gehouden te Alblasserdam den 11 Julius 1759.
Alle praesent, uitgesondert Arij van Dalen die nog uit het dorp was.
Art. 1
Na den gebeede stelde de predikant voor, dat sijn Eerw. nevens ouderling Willem Kort, berigt
souden geeven, over de gehoudene huisbesoeking.
Art. 2
Dit berigt kwam sakelijk hier op uit
A. Dat in het gemeen in onse gemeente geene ongenoegens, of ergernissen gevonden waren.
B. In het bijsonder
AA. Dat sijluiden omtrend Elisabeth van Beekum de commissie des kkenraads, in de laaste
vergadering beraamt, voorsigtig, sachtmoedig, en ernstig ten uitvoer gebragt hadden, en bevonden
1. Dat Elisabeth van Beekum vriendelijk, enigsins gedwee en onderworpen sig gedragen had,
2. dat sij wel beleed [in de] saak met Dom. Lindemans schandelijk gesondigt te hebben, betuigde
daarover voor den Heere sig verootmoedigt te hebben, schuldvergiffenis gesogt en gevonden te
hebben in het dierbare bloed van Jesus,
3. dog sij scheen weinig of geen schuld te zien in de verbreeking van de aangegane verbintenis met
sijn Eerw. omdat sij dagt gewigtige reedenen in sijn persoon gehoort en bevonden te hebben,
waarom sij haar van die band ontslaan mogt,
4. Wat ook door den predikant daartegen ingebragt wierd had die uitwerking niet dat sij wenschen
soude met sijn Eerw. het huwelijk ingegaan te hebben, maar wel dat sij wenschte nimmer aan sijn
Eerw. verbonden geweest te zijn, en verblijd dat sij uit die verbintenis gered was,
5. voorts onderwierp sij sig vrij ootmoedig aan den gegevenen raad van sig van het H. Avondmaal te
onthouden.
BB Bij den Heer Schout Pijl sijnden sprak de predikant over .... [door Brinkman is hier een open
plaats gelaten] geweesene dienstmaagt van Marijtje de Haan, weduwe Stout, welke beswangert
zijnde thans in het huis van haar suster zig ophield, en welke een kind ter waereld brengende alhier,
dan dat kind ten laste van onse diaconie vervallen soude; hoe daar best in te doen? Sijn Ed.
antwoorde daarop: "dat daar alreede voor gesorgt was, dat bij sijn Ed. berustede eene genoegsame
cautie voor de diaconie, dat de selve door dat kind niet soude belast worden. Wat nu voorn.
dienstmaagt aan betreft, indien sij hier bleev wonen, dat men voor haar een acte van indemniteit te
Alblas behoorde te besorgen."



154

Art. 3
De Eerw. kkenraad was in die behandeling van predikant en ouderling ten vollen voldaan, verheugde
sig over het goede, dat in de gesteldheit van Elisabeth van Beekum gevonden was, wenschte
hertelijk dat sij ook in de schuld van trouw-verbreeking mogt ingeleid worden, blijken van een oprecht
berouw geeven, en sig voortaan Christelijk gedragen mogt, ten einde sij op goede gronden, met
stichting, en tot blijdschap der gemeente weder mogt aangenomen worden tot de deelgenoodschap
der Heilige Bondzeegelen.
Art. 4
Censura morum gehouden.
Hierop is deese vergadering in vreede en lievde met dankzegging tot God geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Willem Kort, oud.
     Cornelis van Prooyen
     Leendert Bakker

/110/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 27 August. 1759
Alle praesent, uitgesondert de sieke ouderling Arij van Dalen.
Art. 1
Dom. praeses berichtede aan de E. kkenraad, dat Elisabeth van Beekum bij sijn Eerw. een en
andermaal versogt had, om weder meede in de oopenbare catechisatie te mogen antwoorden, dewijl
het haar tot groote smert was daar van versteeken te zijn, sij daar een groote sugt toe had, en het
haar tot nadeel in de Godsdienst diende dat sij niet mede catechiseerde, dat sij gaern schuld belijden
wilde over haar gedrag met Dom. Lindeman, dat zij nu konde geacht worden genoeg daar in gestraft
te zijn enz.
Dom. praeses versogt het advies de broederen wat in deese saak te doen?
Art. 2
Het besluit des kkenraads kwam daar op uit dat men dit vooralsnog aan haar niet konde toestaan
1. omdat men bij niemand bespeurt had, dat sij sig over haar sonde beklaagt had en daarom de
gemeente haar nog als leggende in die selve schuld aanmerkte,
2. omdat men bij verscheidenen bespeurt had dat sij er seer door souden geergert sijn, indien men
haar weder liet catechiseren. Weshalven de kkenraad hertelijk wenscht dat sij sulke bewijsen /111/
van berouw geeven mag, waar in immers de Godvrugtige den eenige voldaanheit mogen hebben, 't
welk daar sijnde, sij seer geneegen sijn souden om haar als vooren te herstellen.
     Cornel. Brinkman
     Willem Kort
     Cornelis van Prooyen, dijaken
     Leendert Bakker, dijaken

Acta des Eerw. kkenraads te Alblasserdam den 18 October 1759
Na dat de E. vergadering met den gebeede tot God geoopent was, sijn alle leeden praesent
gevonden.
Art. 1
De ouderling Arij van Dalen door eene schielijke dood ons ontrukt sijnde, en daardoor een
ouderlingeplaats oopen sijnde, besloot egter de E. kkenraad die plaats maar oopen te laten, tot de
gewone tijd der kkenraadsverandering, ten zij dat eene bijsondere reeden in 't vervolg het tegendeel
raden mogt.
Art. 2
Nopens de saak van Elisabeth van Beekum
A. Berichtede de predikant dat sijn Eerw. het voorg. besluit des E. kkenraads aan haar had bekent
gemaakt, 't welk die uitwerking had dat sij daar over seer te onvreeden was, en met veel geschreeuw
en geschreij voorgav hard en onregt behandelt te worden, en voorgav genoodsaakt te worden om
wel op eene andere /112/ plaats ter kerke te gaan, dewijl haar dit soo seer stuitte, enz.
B. Gelijk dit nu veel meer eene hoogheit des herten en ongebogendheit te kennen geevt, soo is het
niet minder dan een blijk van eenen Christelijke verneedering dat sij ook alreeds meer dan eens
geheele Sondagen hier niet in de kerk geweest is, voorts heeft nog predikant, nog de andere leeden
des kkenraads eenige blijken van ware boetvaardigheit ergens bespeurt.
C. Hierom is eenparig beslooten haar op een bekwame tijd voor de kkenraad te ontbieden, en dan na
haar toestand te verneemen, en de beste weegen tot hare overtuiging en verneedering in te slaan.
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Art. 3
Abraham Stout sullende naar Oostindien varen, heeft versogt dat sijne vrouw 's weekelijks van den
diacon 2 guldens mogt ontvangen, waar voor hij aan de diaconie sijn maandbriev geeven soude,
waar uit die dan het geld weeder soude kunnen ontvangen.
Art. 4
Dit is geaccordeert, en de maandbriev met een handschrivje van Abraham Stout is in de kist gelegt.
Art. 5
Voorts is beraamt dat die vrouw 3 brooden hebben soude en voor een gulden aan waren te halen bij
Jannigje Kreine, en het overige aan geld tot 2 gulden 's weekelijks, 't welk wat de saak betreft naa 't
genoegen van den man was.
/113/ Voorts is dese vergadering in vreede en lievde gescheiden, en met dankzegging tot den Heere
geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Willem Kort
     Cornelis van Prooyen als dijaken
     leendert Bakker, dijaken

Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 24 October 1759.
De vergadering door den gebeede ingezeegent sijnde, waren alle leeden tegenwoordig.
Art. 1
De predikant, in de gedane huisbesoeking, met den ouderling Willem Kort, niets bijsonders ontmoet
hebbende, berichtede alsdat sijn Eerw. volgens besluit des E. kkenraads van den 18den deeses,
Elisabeth van Beekum versocht had om voor de vergadering te verschijnen. Men beraamde daarop
onderling wat nu in die saak te doen.
Art. 2
Op de bestemde tijd verscheen Elisabeth van Beekum, welke gevraagt sijnde of sij nog geen berouw
had van haare gedane sonde. Sij antwoorde daar op sakelijk "Dat sij beleed schandelijk en grouwelijk
gehandelt te hebben in die saak met Dom. Lindeman, dat sij daar van ook hertgrondige belijdenis
voor God gedaan had, dat sij wel om alles wat liev is wenschte dat die saak nimmer gepasseert was,
en dat sij vriendelijk versogt /114/ van hare banden ontslagen te mogen worden, , hoewel sij dan wel
vrijwillig voor ditmaal sig van het H. Avondmaal wilde onthouden, indien de vergadering dit nodig
bevonde."
Art. 3
De predikant haar over hare misdrijven wat nader onderhoudende, en bij de stukken bepalende,
bleek het ons klaar uit hare antwoorden, dat dit berouw
1. soo diep niet ging of sij had veele verschoningen en uitvlugten tot kleinmaking van haar schuld in
te brengen,
2. als ook dat het selve sig niet bepaalde tot de oopenbare overtreding van het seevende gebod, als
meenende sij niet anders gekunt of gemogt te hebben dan het trouw-verbond te verbreeken. Waar in
egter de predikant aanwees wel grootelijks hare overtreeding te bestaan.
Art. 4
Na gedane pogingen om haar in die schuld in te leiden, 't welk wij hertelijk wenschen dat door Gods
Geest ingang in haar herte mag hebben, wierd haar eenparig door de E. vergadering aangesegt, dat
het nodig was, dat sij sig ook voor ditmaal van het H. Avondmaal onthield, maar dat wij tot nog toe
niet konden resolveren om haar in het toekomende vrij te stellen, als waaromtrend in volgende tijd
soude moeten geoordeelt worden.
Art. 5
Hier in moest de vergadering berusten. Die in gebeden en dankzegginge geeindigt wierd.
     Q.T. Cornel. Brinkman, V.D.M.
     Willem Kort
     Cornelis van Prooye als dijaken
     Leendert Bakker als dijaken

/115/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 23 Jannuari 1760.
Met den gebeede tot God de vergadering geoopent sijnde, waren alle leeden tegenwoordig.
Art. 1
Elisabeth van Beekum, tijdig ontboden sijnde, verscheen voor deese vergadering.
Art. 2
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De predikant stelde haar beweeglijk voor de noodsakelijkheit en hoogste betamelijkheit, dat sij over
meergemelde schandelijke misdraginge tot opregt berouw en boetveerdige schuldbelijdenis kwam,
vroeg haar daar op, en wenschte van haar sulk eene boetveerdigheit en berouw te mogen
verneemen.
Art. 3
Hierop gav Elisabeth van Beekum tot antwoord sakelijk "Dat sij dieper in haar schuld had ingesien en
nu wel needrig en droevig belijden wilde, dat sij in de houwlijksverbreeking ook schandelijk gesondigt
had, door trouwloose verlating van den aan haar verbondenen Dom. Lindeman, dat die sonde haar
van herten leed was, en sij opregtelijk wenschte, door Gods genade, voor diergelijke of andere
sonden en ergernissen bewaart te worden, en vriendelijk versogt, dat de E. kkenraad haar van hare
banden ontslaan mogt, en weder tot het Heilig Avondmaal toelaten enz." Dit geschiede met teekenen
van indruk en welmeenendheit.
Art. 4
Dom. praeses betuigde over deese belijdenis sijne blijdschap, en na eenige nuttige vermaningen
versogt dat sij nu heen wilde gaan, sullende haar het besluit des kkenraads naderhand bekend
gemaakt worden.
/116/ Art. 5
Nadat Elisabeth van Beekum weggegaan was, betuigde de kkenraad onderling hare blijdschap over
de gehoorde verneedering en schuldbekentenis van haar, wenschte van herten dat die welmeenend
en welgegrond mogt zijn, en verder mogt blijken uit een Godvrugtig gedrag, en besloot eenparig "Dat
sij uit aanmerking van die verneedering weder konde tot het H.Avondmaal toegelaten worden, edog
dat om de grootheit der sonde, en omdat hare verneedering weinig bekend was, het raadsaamst was,
dat sij nog ditmaal tot de communicatie niet toegelaten wierd, maar dat sij, bij aldien sij bij die
belijdenis bleev, en sig in die tuschen tijd niet misdroeg, tegen het Paasch-avondmaal vrijheit
ontvangen soude, sullende de predikant en ouderling in de gewone besoeking voor Paschen daar op
behoorlijk acht geeven. Dit besluit soude door de custor haar bekend gemaakt worden."
Hier op is de vergadering, na gebeede en dankzegginge tot den Heere gescheiden.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Willem Kort
     Cornelis van Prooyen, dijaken
     Leendert Bakker als dijaken. 
/117/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 19 Martius 1760.
Na den gebeede sijn alle tegenwoordig bevonden.
Art. 1
Dom. praeses stelde voor, dat de voorname reeden onser bijeenkomst was, om in plaats van den
overleedenen ouderling Arij van Dalen, en den afgaanden diacon Cornelis van Prooyen, een
dubbeltal van ouderlingen en diaconen te benoemen.
Art. 2
Hierop heeft de Eerw. kkenraad eenparig gesteld op het dubbeld-tal der
     ouderlingen      Jasper Teeuwen, en
                      Cornelis van Beekum
     diaconen         Goris Roos, en
                      Arij Teeuwen
Art. 3
Nopens Elisabeth van Beekum heeft de kkenraad beslooten, dat, dewijl sij niets ergerlijks bedreeven
had, maar sig stigtelijk gedragen had, sij nu weder tot het H. Avondmaal, en catechiseren soude
toegelaten worden, 't welk haar door predikant en ouderling, indien sij in haar gesprek voldoet, sal
aangezegt worden.
/118/ Hierop is de vergadering in vreede en lievde gescheiden.
     Q.T. Cornel. Brinkman
     Willem Kort
     Cornelis van Prooyen, dijaken
     Leendert Bakker, dijaken

Acta des E. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 2 April 1760.
Na den gebeede sijn alle tegenswoordig geweest.
Art. 1
Uit de bovengemelde nominatie sijn verkoren 
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     tot ouderling    Jasper Teeuwen
     tot diacon       Goris Roos
Art. 2
Denselven is daarvan door den custor kennis gegeven, gelijk sij ook die bediening aannamen.
Art. 3
Na alvorens aan de gemeente voorgesteld te zijn, sijn voorn. ouderling en diacon ook in hunne
diensten ingezeegent den 7 April, op tweede Paas-dag.
     Q.T. Corn. Brinkman

/119/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 4 Maart 1761.
De vergadering door den gebeede geopent zijnde, waren alle de leeden praesent.
Art. 1
Dewijl in den voorleden jare geene saken van gewigt behandeld zijn, heeft geene aantekening nodig
geweest.
Art. 2
De kkenraad heeft goedgevonden aan te tekenen, "dat omtrend het begin van de aanvaarding der
bedeeling door diacon Goris Roos, Cornelia, vrouw van Arij Keesmaat, hem op eene bittere en seer
honende wijse was tegengevallen, sonder dat aan haar eenige reeden gegeeven was, dat sij van
agteren voorn. diacon sogt leelijk swart te maken, en sijne reedenen leugenagtig verdraaide, dat sij
voor de E. kkenraad ontboden zijnde niet tot bedaardheit, veel min tot behoorlijke schuldbelijdenis te
brengen was, maar met honende woorden en gebeerden wel meest Goris Roos beleedigde in de
kerk, selvs over den weg, dat even daarna de E. kkenraad resolveerde in 6 weeken haar niet te
bedeelen, 't welk uitgevoerd is, te meer omdat sij kwaad spreekende en onberouwelijk bleev. Na
verloop van die ses weeken was eevenwel die Cornelia Keesmaat geensins tot boetvaardigheit en
schuldbelijdenis te brengen, soo dat de kkenraad haar wel /120/ waerdig soude gekeurt hebben om
verder van de bediening versteeken te blijven, eevenwel heeft sij beslooten om haar eenige
onderstand in geld en brood te geeven, wel geenzins daarom dat de E. kkenraad oordeeld dat de
diacon Roos ergens in die vrouw mishandelt heeft, of dat haare betigting, dat de diacon haar soude
versonden hebben tot hare rijke vrienden, om daar onderhoud te soeken, waargtig is, want die houd
de kkenraad voor eene boose verdraaying van 's mans goede woorden 'dat sij daar in een voorregt
had, dat sij rijke vrienden had, die nog wel wat aan haar deeden'. Maar tot die bedeeling besloot de
E. kkenraad, ook wel om haar ouderdom, en om haar man, maar allermeest dewijl wij van die lastige
vrouw dog niet konden afkomen, en haar tot geene beetering konden brengen, om dus maar van
haar moeylijkheden ontslagen te worden, in wensch dat deese toegevendheit door Gods genade tot
haar nut verstrekken mag!
Art. 3
Dom. praeses stelde voor dat de gewoone tijd tot kkenraads verandering daar was, dat het
bijgevolge nodig was om in plaats van den afgaanden ouderling Willem Kort  en diacon Leendert
Bakker, een nieuw dubbeltal soo van ouderlingen als diaconen te formeren.
Art. 4
Ingevolge van dien is dan door de E. kkenraad op het dubbeltal van ouderlingen gebragt
     Cornelis Brinkman en
     Pieter van Dijk
/121/ en op het dubbeltal der diaconen
     Arij de Jong, en
     Wouter Spruit
Waar op deese vergadering in aangename vriendschap, en met dankzeggingen tot God gescheiden
[is].
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Willem Kort
     Jasper Teeuw
     Leendert Bakker
     Gooris Roos

Acta des E. kkenraads gehouden te Alblasserdam den 18 Maart 1761.
Art. 1
Na de proevpredikatie is de vergadering, in de kerk geoopent met den gebede, om te treeden ter
verkiesing van eenen nieuwen ouderling en diacon, uit de voorgemelde dubbel-tallen, welke op de
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twee voorgaande Sondagen aan de gemeente voorgesteld waren, en waartegen niets was ingebragt.
Art. 2
Waar uit dan door de E. kkenraad eenstemmig verkoren sijn
     tot ouderling    Cornelis Brinkman
     tot diacon       Arij de Jong
/122/ Art. 3
Voornoemde verkorene ouderling en diacon sijn op de volgende Sondag den gemeente voorgesteld.
Art. 4
Dewijl daartegen niets ingebragt is zijn deselve op den 23, Paasch-maandag, na gewoonte, in hunne
diensten opendlijk bevestigt met het daartoe zijnde formulier.
Art. 5
Waarop deselve met zeegenwenschingen in onse vergadering verwelkomt zijn, gelijk de afgaande
ouderling Willem Kort, en diacon Leendert Bakker, voor hunne wel waargenomene diensten bedankt
zijn, en vriendelijk afscheid genomen hebben.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.

/123/ Acta des E. kkenraads gehouden te Alblasserdam 23 Maart 1762.
Alle praesent.
Art. 1
Nadat de vergadering door den gebeede geoopend was, stelde Dus praeses voor, dat het oogmerk
deeser bijeenkomst was, om, in plaats van den afgaanden ouderling Jasper Teeuwen, en diacon
Goris Roos, een dubbel-tal van ouderlingen en diaconen te formeren.
Art. 2
Overeenkomstig daaraan is met eenparige stemmen het dubbeltal van ouderlingen gesteld
     Eeuwit van der Zijde
     Jan Teeuwen
en het dubbeltal van diaconen
     Cornelis van Prooyen
     Meerten Jans de Jong
Dewijl geen andere saken van gewigt te doen waren, is hier op de vergadering in vreede en lievde
gescheiden, en met den gebeede en dankzegging geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman.

/124/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam 7 April 1762.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering wierd door den gebeede geoopend. Dewijl de voorschreevene dubbeltallen van
ouderlingen en diaconen den gemeente op 2 voorg. Sondagen waren voorgesteld, sonder eenige
inspraak, trad men na gewoonte tot verkiesing.
Art. 2
En door de E. kerkenraad wierd eenstemmig verkoren 
     tot ouderling    Eeuwit van der Zijde
     tot diacon       Cornelis van Prooyen
Waarop de vergadering in vrede en lievde geeindigd en met dankzegging tot God beslooten wierd.
     Q.T. Cornel. Brinkman.

Voorn. verkoorene ouderling en diacon Eeuwit van der Zijde, en Cornelis van Proyen zijn op
Paasch-Sondag 11 April den gemeinte voorgesteld.
Na gewoonte Paasch-Maandag den 12 April oopendlijk in hunne diensten bevestigd.
Daar op in de vergadering vriendelijk door Dom. praeses verwelkomt, gelijk de afgaande ouderling
Jasper Teeuwen, en diacon Goris Roos voor hunne diensten met heilwenschen bedankt zijn.
     Q.T. Corn. Brinkman.
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/125/ Acta des Eerw. kerkenraads gehouden te Alblasserdam den 27 Meij 1762.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering door den gebeede behoorlijk geoopend zijnde wierden in deselve ingeleid de Wel
Eerw. Heeren A.L. Rossijn, G. Loeff en L. Kluit, predikanten te Dordrecht, Rijsoort en den Hitzert, als
afgesondene van het Wel Eerw. Classis van Zuid Holland ter visitatie der kerke.
Art. 2
Op de gewoone vragen dier Heeren visitatores wierd door den kkenraad tot vol genoegen
geantwoord.
Art. 3
Maar belangende den schoolmeester en voorzanger C. van Straaten, en de onlusten daaromtrend
gereesen, stelde de predikant uit naam en met toestemming der geheele kkenraad aan de visitatores
voor
I. Dat op den 1sten Meij eene vegterij in en bij het schoolhuis was voorgevallen tusschen voorn.
schoolmr, desselvs vrouw en haar twee broeders Jacob Jansz. de Jong en Jan Jansz. de Jong aan
de eene zijde, en Jacob van Dulst, een boer die op des meesters boereplaats gewoond heeft, aan de
andere zijde, sonder dat de kkenraad tot nog toe seeker weet of en hoeverre de schoolmeester daar
in schuldig is, terwijl hij zig selven voor den predikant ontschuldigd heeft.
/126/ II. Dat voorn. Van Straaten op den 9 Meij en vervolgens wederom voorleesende en
voorzingende, de gansche vergadering volstrekt algemeen, somtijds enkelden uitgesondert, heeft
stilgesweegen sonder te willen meede zingen, terwijl verscheidene tot naa het gezang uit de kerk
bleeven, of voor het selve weder wegliepen, sonder ook door voorzigtige vermaningen van den
predikant eenigzins daar in tot beeter te veranderen.
III. Dat de predikant op den 19 Meij den Wel Ed. Gestr. Ambagts Heer Bogaard verslag van saken
heeft gedaan, sonder dat er tot op heden toe redres gemaakt is.
IV. Dat, dewijl dat gedeelte van den godsdienst het zingen geheel verwoest daardoor is, en de
overige godsdienst niet weinig daardoor gekrenkt word, de E. kkenraad seer vriendelijk de Heeren
visitatores om hunnen wijsen raad en hulp in dit stuk vraagd.
Art. 4
De Wel Eerw. Heeren visitatores hebben ook gewillig op zig genomen om over die moeilijke en
veruit  zunde saak ernstig  te delibereren. Hebben ten dien einde den schoolmr ontboden, en met
hem daarover gehandeld.
Art. 5
Den schoolmr buiten staande, pred. en kkenraad binnen geroepenn zijnde, hebben die Heeren
visitatores aan ons voorgehouden
I. dat zij den schoolmr daar toe bewerkt hadden
A. Dat hij, met goedvinden van pred. en kkenraad voor een tijd, tot dat de saken in eene vaste stand
gebragt waren, /127/ iemand anders aanstellen tot het voorleesen en zingen.
B. Onder die voorwaarden nogtans
A. dat de kerkenraad op aanstaande Pinxteren met hem soude meedezingen, om te zien of de
gemeente dan niet volgen soude en indien dit niet hielp dat hij dan ad interim soude afstaan,
B. dat de kkenraad van dit compromis een diep stilzwijgen op zig neeme,
C. dat die afstand ook niet het allerminste soude getrokken mogen worden tot praejudicie van zijn
persoon of zaak, als dienende tot bewaring van den gerusten godsdienst alleenlijk. 
II. De Heeren visitatores dringen vriendelijk en ernstig aan. pred. en kkenraad de aanneming van dit
verdrag, met billijke reedenen aan.
Art. 6
De predikant, en alle de leeden van de kerkenraad hebben, met dankzegging voor de soo geneegen
als wijselijk aangelegde moeiten aan de Heeren visitatores, dit op zig genomen.
Art. 7
Waarop den schoolmr binnengeroepen zijnde, in zijn tegenwoordigheid dit aangenomen en beloovt
is, betuigende de schoolmr aan den raad en vermaning van zijnen predikant, dien hij vertrouwde na
waarheid en regt te sullen oordeelen, zig te willen onderwerpen.
Dus is deese vergadering in vreede en lievde geeindigd.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Cornelis Brinkman, ouderlingh
     Euwit van der Sijde, ouderlingh
     Arij de Jong, dejake
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     Cornelis van Prooyen, dijaken.

/128/ Acta des Eerw. kerkenraads gehouden 1 Junius 1762.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering wierd door den gebeede geoopend. De voorige acte geresumeert en ondertekend.
Art. 2
De predikiant herinnerde aan de vergadering dat wij in tegenwoordigheid en op raad van de Heeren
visitatores twee conditien, welke nu behoorden volbragt te zijn, hadden op ons genomen:
I. dat de kerkenraad op Pinxteren met den voorzanger Van Straaten soude meede zingen,
II. en diep swijgen soude van het gemaakte compromis na dat de schoolmr beloovt had voor een tijd
van het voorzingen te sullen afstaan, indien het meedezingen der kerkenraad niet vorderde om de
gemeente insgelijks tot meedezingen te brengen, mogende de kerkenraad wel oopenbaren dat de
visitatores het billijk en raadsaam gekeurt hadden dat de kerkenraad meedezong.
[De artikelen 3,4 en 5, samen ongeveer een bladzijde beslaande, zijn door ds. Brinkman zelf
onleesbaar gemaakt.]
/129/ Art. 6
Rakende de andere voorwaarde van stilswijgendheid, betuigden predikant en alle de leeden
gemoedelijk het geene in 't gemaakte compromis moest geheim blijven, voorsigtiglijk geswegen te
hebben, waarin wij ons onderling verheugden.
Art. 7
Hierop droeg de predikant aan de vergadering voor
I. Dat hij bespeurd had dat op het voorzingen van de kkenraadsleeden
A. Seer enkelde uit de gemeente hadden misschien meedegezongen, maar genoegsaam de geheele
gemeente het stilzwijgen gehouden.
/130/ B. Dat derhalven dit expedient in dat opzigte niet gewonnen had, maar in anderen verergerd
had, alsoo
A. een groot aantal van menschen of na het zingen inkwamen, of met het zingen wegliepen, veel
erger dan voorheen.
B. Ja ook veele geweigerd hadden in het arme-sakje geld te geeven, waar in een bewijs van
ongenoegen selvs tegen de meedezingende kerkenraad opgeslooten legd.
C. Eindelijk dat er meer heevigheid en animositeit onder het volk gemerkt zijn.
II. De gansche vergadering, voor soo veel zij in de kerk geweest waren, en het van buiten gehoord
hadden, betuigden eenparig, dat zijlieden dit alles soo bevonden hadden.
Art. 8
De pred. stelde daar op aan de vergadering voor, of het nu niet billijk en noodsakelijk was, dat de
voorzanger Van Straten voor een tijd, volgens zijne vrijwillige belovte tuschen de Heeren visitatores
en ons gedaan, eenen anderen tot voorleeser en voorzinger aanstelde met t'samenstemming van
pred. en kkenraad, opdat alle die ontstigtingen in de godsdienst mogten ophouden! Waarop de
geheele vergadering antwoorde dat dit hoog noodsakelijk was.
Art. 9
Na over de wijse hoe? en de persoon wie ad interim aan te stellen? onderling geraadpleegd te
hebben, heeft de gansche kerkenraad den predikant verzogt om met den voorzanger C. van
Straaten, daar over te handelen, met onbepaalde magt van na bevind van saken te handelen,
sullende het beraamde van de pred., als of zij het alle gedaan hadden, overneemen, in /131/
vertrouwen en wensch dat de schoolmr Van Straten zig gemakkelijk en billijk daarin sal laten vinden.
Art. 10
De predikant heeft dien moeilijken last op zig genoomen, en den kerkenraad tegen morgen te twee
uren bescheiden, om rapport van zijne volbragte commissie, en van den uitslag daarvan aan de
vergadering te geeven.
Hierop is de vergadering in vreede en lievde en met gebeeden en dankzeggingen tot God geeindigd.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Cornelis Brinkman, ouderlingh
     Eeuwit van der Sijde, ouderlingh
     Areij de Jong, deijake
     Cornelis van Prooijen, dijaken

Acta des Eerw. kerkenraads gehouden t'Alblasserdam den 2 Junius 1762.
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Alle praesent.
Art. 1
Nadat de vergadering door den gebeede geoopend was, wierd de voorgaande acte des kerkenraads
geresumeert en geteekend.
Art. 2
De predikant deed rapport van zijne volvoerde commissie omtrend den schoolmr Van Straaten,
sakelijk hier op uitkomende
I. "Dat sijn Eerw. den schoolmr ontboden hebbende tegen 8 ure voor de midd. van den volg. dag,
deselve nog  op dien avond omtrend 9 ure kwam. Sijn Eerw. vond hem jammerlijk bedroevt en
bekneld. Naar eenige bedaring stelde sijn Eerw. aan hem voor, hoe nu de E. kerkenraad op
Pinxteren meedegezongen had, hoe de droevige gevolgen geweest waren, dat maar seer enkelde
hadden meedegezongen, de geheele gemeente bij het stilswijgen gebleeven, dat veele na het
gezang gekomen, voor het selve weder heengeloopen waren, dat veele geweigerd hadden in het
arme-sakje te geeven, dat de verbitterdheid en animositeiten meerder geworden waren, dat daarom
sijn Eerw. met de geheele kkenraad van oordeel was, dat er nu volgens het gemaakte compromis
een ander voorzanger ad interim behoorde aangesteld te worden, dat sijn E. hem nu ontboden had
om daar over met hem te handelen.
II. Dat de schoolmr daar teegen verscheidene uitvlugten en tegenreedenen had ingebragt,
bijvoorbeeld
1. dat het zingen nog al reedelijk gegaan was,
2. dat hij meende dat men van te voren niet had moeten zeggen dat de visitatores geoordeeld
hadden dat de kkenraad behoorde meede te zingen,
3. dat hij meende dat de predikant daar van iets op den predikstoel had moeten zeggen,
4. dat hij onschuldig in dat berugte geval was, en het ondraaglijk hard viel van de lessenaar te
moeten afblijven.,
5. dat dit de weg soude zijn, dat hij er nimmer weder op kwam,
6. dat het tot zijn nadeel bij den Baljuw soude zijn.
/133/ III. Dat zijn Eerw. getragt had alle die teegen reedenen weg te neemen, door onder anderen te
antwoorden
op het 1ste, dat het tegendeel maar al te waar was,
op het 2de, dat dit tot zijn voordeel was aangenomen en volbragt,
op het 3de, dat daar van niets bedongen was,
op het 4de, dat zijn E. nog de kkenraad hem beschuldigde dat het blijven van de lessenaar geen
schuldbelijdenis was, maar eene vrijwillige afstand voor een tijd, om de rust en stichting in de
Godsdienst dus weder te herstellen,
op het 5de, dat dit wel de weg soude zijn om de gistende gemoederen te bedaren, maar indien hij
anders sijne jammerlijk gestelde saken konde herstellen, dit hem niet in 't minste soude benadeelen,
op het sesde, dat sijn Eerw. gereed was om door een extract uit het kkenraadsboek aan hem te
geeven, zorg te dragen, dat dit bij den Baljuw tot zijn praejudicie niet soude strekken.
IV. Dat sijn Eerw. voorts met alle vriendelijke en bescheidene reedenen, genomen van zijne eigene
rust, van zijne veiligheid, van de billikheid om de ontstichting uit den Godsdienst te weeren, van de
noodsakelikheid om zijne belovte daaromtrend te volbrengen, heeft aangedrongen dat de schoolmr
dog daartoe maar kwam om bij provisie eenen anderen tot voorleeser en voorzinger aan te stellen,
en dien aan zijn E. te noemen.
V. Dat de schoolmr seer traaglijk daartoe resolveren konde, zeggende dat hij eerst hoogere moest
spreeken, nadat zijn E. daarover met hem geredeneert had, staande op de volbrenging van dat
compromis, tenminsten dat wij voor de volgende Sondag iemand anders hadden, en hij dat behoorde
nu te beloven, opdat dit tijdig mogt onder het volk bekend worden ten einde de gemoederen te
bedaren, en de rust in die Godsdienst te houden, soo heeft hij dit hoewel seer schoorvoetende op zig
genomen.
/134/ VI. Dat zijn Eerw. verblijd was van sooveel in een twee-urig gesprek, met alle de kragt zijner
reedenen aangewend te hebben, gewonnen te hebben, dat hij vertrouwde tegen den volg. Rustdag
rust en stichting in den Godsdienst te sullen hebben, hoewel meedelijden hebbende met den
bedroevden schoolmr! Maar niet lang daarna wierd dit genoegen aan sijn Eerw. benomen, doordat
de Matres, de vrouw van den Meester aan zijn huis kwam, met de boodschap dat haar man zig aan
die belovte niet hield, dat zij eerst hogere moest spreeken enz., waarop zijn Eerw. had geantwoord,
dat die belovte staan moest, tenzij dan dat de Wel. Ed.gestr. Heer van Alblasserdam hem gebieden
mogt om onaangezien dat compromis zijnen kerkendienst te vervullen. Wanneer zijn Eerw. wenschte



162

een gehoorsaam onderdaan te zijn, maar dat zijn Eerw. soude zorgdragen dat onse Wel Ed.gestr.
Ambagts Heer van alles een waar berigt kreeg."
Art. 3
De E. kerkenraad dit ampel berigt gehoord hebbende, bedankte den predikant vriendelijk voor zijne
wel uitgevoerde commissie, neemende hetselve ten volle over.
Art. 4
Maar bedroevde zig tegelijk dat de uitkomst van die veelvuldige pogingen niet gewenschter was,
besloot eenparig den predikant, den oudsten ouderling Corn. Brinkman, en den jongsten diacon
Cornelis van Proyen te committeren om op morgen onsen Wel Ed.gestr. Ambagts Heere Bogaardt
verslag van saken te doen, en daartoe het acteboek mede te neemen.
Art. 5
De predikant en genoemde leeden namen ook gewillig die commissie /135/ aan, en de predikant
bescheidde den kerkenraad tegen aanst. vrijdag om 10 ure weder om rapport te hooren.
Hierop is deese vergadering in vreede en lievde gescheiden, en met gebeeden en dankzegging tot
God geindigd.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Cornelis Brinkman, ouderlingh
     Eeuwit van der Sijden, ouderlingh
     Areij de Jong als deijake
     Cornelis van Prooyen als dijaken

Acta des Eerw. kkenraad gehouden t'Alblasserdam den 4 Junius 1762.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering wierd door den gebede geoopend. De voorige acte was alreede geresumeert en
getekend.
Art. 2
De pred. nevens den oudsten ouderling Corn. Brinkman en jongsten diacon Corn. van Proyen
berigten aan de vergadering
I. Hoe zij niet traag geweest waren in het volvoeren hunner commissie, maar alreede kort na 8 ure 's
morgens aan 't huis van den Wel Ed. Gestrengen Ambagts Heer gekomen waren, en het geluk
hadden van sijn Wel Ed. gestr. t'huis te vinden en te spreeken.
II. Hoe zij aan Zijn Wel Ed. gestr. een naauwkeurig en uitvoerig berigt gegeven hebben van de ware
toedragt der saken, en van de handelingen des kkenraads daaromtrend, leesende uit het /136/
actenboek hetgeen daartoe specteerde aan sijn Wel Ed. gestr. voor, met bijgevoegd seer ootmoedig
en aandringend versoek dat sijn Wel Ed. gestr. dog de rust en stichting in den oopenbaren
Godsdienst, na zijne hooge vrijheid en magt mogt herstellen, met toewensching van licht en zeegen.
III. Zijn Wel Ed. gestr. had de vriendelikheid om ons voor het berigt te bedanken, en voorts sakelijk
te antwoorden "dat sijn Wel. Ed. gestr. op zig nam om de rust en stichting in den Godsdienst te
herstellen, neemende zijn Wel. Ed. gestr. dit en het welzijn der gemeente ter herte, dat zijn Wel. Ed.
gestr. ten dien einde terstond naar Alblasserdam soude varen om met den Schout Pijl daarover
bestellingen te maken, versoekende dat wij in ons retour, wanneer wij zijn Wel. Ed. gestr. jagt
ontmoeteden, in het jagt souden stappen om te hooren hoe zijn Wel. Ed. gestr. het geschikt had, met
bijvoeging evenwel dat zijn Wel. Ed. gestr. het gedrag dat de gemeente gehouden had niet
goedkeurde, hetwelk de pred. betuigde ook nimmer gepreesen maar tegengegaan te hebben".
Hierop wierd vriendelijk afscheid genomen.
IV. Wij voeren op onse tijd van Rotterdam en hadden het geluk om niet verre van Crimpen het jagt
van onsen Wel. Ed. gestr. Ambagts Heer te ontmoeten, aan het selve aan te leggen. De predik. op
het jagt gegaan zijnde, wierd door sijn Wel. Ed. gestr. vriendelijk ontvangen en berigte, "dat zijn Wel.
Ed. gestr. den Schout Pijl niet had t'huis gevonden, maar eene briev aan sijn Ed. geschreeven, waar
in zijn besluit gemeld was, versoekende dat sijn Wel Eerw. denselven aan den Schout Pijl wilde
bezorgen". Hierop wierd minnelijk afscheid genomen.
/137/ V. Wij kwamen niet eer t'huis voor ook nog aan Mijn Heer Pijl dien briev overhandreikt te
hebben, die op zig nam de orders van den Wel. Ed. gestr. Ambagts Heer wel uit te voeren.
Art. 3
De overige leeden des kerkenraads bedankten den pred. en de twee afgesondene leeden, voor
hunne vigilantie en wel uitgevoerde commissie, met wensch van eenen gezeegenden uitslag.
Art. 4
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Daar wierd eenparig beslooten dat de kkenraad nu rusten konde, en eenen goeden uitkomst
afwagten, dat zij nu souden de gemeinte tot ordentelikheid, en stichtelikheid in den godsdienst, na
vermogen, vermanen, en om geene dan billijke weegen in te slaan.
Hierop wierd deese vergadering in vreede en lievde, en met gebeden en dankzeggingen geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.
     Cornelis Brinkman [ouderling]
     Eeuwit van der Sijde, ouderl[ing]
     Areij de Jong, dejake
     Cornelis van Prooyen, dijake

/138/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden t'Alblasserdam 13 September 1762.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering wierd door den gebeede geopend, de voorige acte geresumeert en geteekend.
Art. 2
De pred. herinnerde aan de broederen
1. hoe met aller toestemming het H. avondmaal, dat gewoonlijk in Julius gehouden word, was
uitgesteld om de menigvuldige onruste en onlusten, welke in de gemeente gevonden wierden, in de
saak van de schoolmr C. van Straaten, totdat er meer bedaardheid en rust mogten geboren worden.
2. Hoe de saken door 's Heeren voorzienigheid, in Augustus daartoe gekomen zijnde, dat onse Wel
Ed. gestr. Ambagts Heer den voorn. schoolmr bedankt, en eenen anderen in zijnen plaats, Meerten
Bree, verkooren heeft, en dat daar door ook eene aangename bedaardheid en genoegen in de
gemeente verwekt is, het nu raadsaam geoordeeld wierd om het H. avondmaal te houden op den 19
September.
3. Ten welken einde de predikant en de oudste ouderling Cornelis Brinkman gecommitteert waren
om de besoeking der leedematen te verrigten.
Art. 3
Nopens die besoeking der leedematen, berigtede de pred. dat zij den selven verricht hadden, en
daarin geene ongenoegens ontmoet, alleenlijk hadden sij den geweesenen schoolmr Van Straten en
zijn vrouw niet t'huis gevonden, waarom daar omtrend niets hadden konnen uitvoeren.
Art. 4
Waarom zijn Eerw. nu die vraag aan de vergadering voorstelde, wat omtrend voorn. Corn. van
Straten en desselvs vrouw, tegen de /139/ welken het volk wel veele ongenoegens betoond had,
maar niets het minste ten hunnen laste aan de kkenraad aangebragt, veelmin beweesen had, van
welken de kkenraad selve ook geene misdaden, welke behoorlijk beweesen waren, en van dien aart,
dat zij kerkelijke censure verdienden, wist, maar die evenwel naa Pinxteren tot nu toe, een geheel
vierendeel jaars lang, zig van de oopenbare Godsdienst, althans hier en waarschijnlijk ook elders,
onthouden hadden en zig ook in de huisbesoeking onttrokken hadden, wat omtrend hen nu te doen
stond?
Art. 5
Na rijpe overweeging van dit moeilijke stuk, is op voorstel van den predikant eenparig beslooten, om
voor het avondm. door den custor aan Corn. van Straten en sijne huisvrouw de volgende boodschap
te laten brengen
"I. Dat de kkenraad met leedweesen ter herten neemd dat zij zig eenen geruimen tijd van den
oopenbaren Godsdienst onttrokken hebben.
II. Dat even daarom de kkenraad
A. hen wel seer ernstig vermaand om niet tot het nu aanstaande avondmaal toe te treeden.
B. Maar niet minder gemoedelijk opwekt, om zig dog voortaan van de middelen der genade niet te
onttrekken, tot versmading van den Godsdienst en tot verderv van hunne zielen, maar in tegendeel
daar een neerstig gebruik van te maken, als eene nuttige pligt, waarvan niets ontslaan kan.
Wenschende de kkenraad van herten dat het gebruik der ingestelde genademiddelen soo aan hunne
zielen mag gezeegend worden, dat zij ook in 't vervolg waardiglijk de zeegelen der genade mogen
gebruiken."
/140/ Dus is deese vergadering in vreede en lievde, met dankzegging tot God gescheiden.
     Q.T. Cornel. Brinkman praeses
     Cornelis Brinkman, oud.
     Euwit van der Sijde, ouderling
     Arij de Jong, dejake
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     Cornelis van Prooijen, dijake

Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam 5 October 1762.
Alle praesent.
Art. 1
Naar opening der vergadering door den gebeede wierd de voorige acte geresumeert en geteekend.
Art. 2
De pred. stelde aan de vergadering voor hoe sijn E. den custor met de voorbepaalde boodschap aan
Corn. van Straten en desselvs vrouw gesonden had, en sakelijk tot antwoord gekreegen, dat zij ook
niet voorneemens waren het avondmaal te gebruiken, en wat het kerkgaan betreft, dat zij souden
zien wat dienst en waar hun nuttigst soude zijn
Art. 3
Dewijl nu voorn. Corn. van Straaten en desselvs vrouw tzedert die aanmaning niet dan eens, bij het
houden van 't avondm. in de kerk hier gesien zijn en wij ook niet vernomen hebben dat zij /141/
elders den Godsdienst waarnemen, soo vroeg sijn Eerw. wat nu, daar het avondmaal aanstaande
was, te doen?
Art. 4
Waar op beslooten wierd andermaal den custor naar hen te senden met volgende boodschap
"I. dat de kkenraad met smert bemerkt heeft, dat zij hare gemoedelijke opwekking tot gebruik van
den oopenbaren Godsdienst verworpen hadden,
II. dat hunne voortgang in Godsdienstverwaarlosing haar noodsaakte om voort te gaan
1. in hun het aanst. avondmaal te ontzeggen.
2. En in opnieuws ernstig te vermanen om zig tot den openbaren Godsdienst te bekeeren.
3. Ook vraagt de kkenraad de reedenen waarom zij den godsdienst verwaarloosen."
Hierop is de vergadering in vreede en lievde en met dankzegging tot God geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.

/142/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden t'Alblasserdam 3 Febr. 1763.
Alle praesent.
Art. 1
Naar opening der vergadering wierd de voorgaande acte voorgeleesen en goedgekeurt.
Art. 2
De predikant herinnerde aan de vergadering dat het rapport van den custor op voorgemelde
boodschap aan Corn. van Straaten en sijne vrouw sakelijk daar op uitkwam "dat zij van hem niets
anders hooren wilden, dan alleenlijk of hun het avondmaal ontzegt wierd, 't welk dan onse custor met
inmenging der reeden ook deed, en sonder verder te konnen uitrichten, heenging."
Art. 3
Voorts berichtede de predikant, hoe sijn E. op goedvinden des kkenraads, door den custor voorn.
Corn. van Straaten en sijn vrouw voor deese vergadering ontboden had, maar tot antwoord gekregen
"dat zij niet souden verschijnen, dat de predikant eerst bij hen mogt komen."
Art. 4
Hierop is beslooten nogmaals den custor te senden alleenlijk met die boodschap, dat zij zig van het
aanstaande avondmaal onthouden souden.
/143/  Hierop is de deese vergadering met dankzegging tot God geeindigt.
     Q.T. Cornel. Brinkman V.D.M.

Acta des Eerw. kkenraads gehouden t'Alblasserdam 18 Maart 1763.
Alle praesent.
Art. 1
Na dat de vergadering door den gebeede geoopend was, wierd de voorg. handeling voorgeleesen en
goedgekeurt.
Art. 2
De predikant berigte noopens de volbragte huisbesoeking, dat sijn E. met den ouderling Corn.
Brinkman ook Corn. van Straaten en sijne huisvrouw besogt hadden, hen ernstig onderhouden over
het versuimen van den oopenbaren Godsdienst, en daarvan gemoedelijk afgeraden, waarop Corn.
van Straten sakelijk antwoordde, dat dit niet sproot uit veragting van den Godsdienst of van den
dienst van den predikant, maar dat het hem onmooglijk was van weegens de ongelukkige
gesteldheid waarin hij door de woeling des volks tegens hem gebragt was, dat hij wel wenschte en
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poogde dat te boven te komen, maar tot nog toe te vergeevs. Waarop na toewensching van nodige
genade zij vermaant zijn en /144/ aangenomen hebben om zig van het aanst. avondm. te onthouden.
Art. 3
De kkenraad was in die handelingen ten vollen voldaan, en wenschte dat zij voor hunlieden van eene
gezeegende uitwerking zijn mogten.
Art. 4
De predikant stelde voor hoe nu de gewone tijd was tot verandering des kkenraads, om in plaats van
den afgaanden ouderling Corn. Brinkman en diacon Arij de Jong een dubbeltal van ouderlingen en
diaconen te formeren.
Art. 5
Hierop sijn met meerderheid van stemmen gesteld op het dubbeltal      
der ouderlingen   Leendert Bakker, en
                       Jan Teeuwen
     der diaconen Arij Teeuwen, en
                       Cornelis Mak
Hierop is de vergadering, na dankzegging tot God, gescheiden.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

/145/ Acta des Eerw. kkenraads gehouden t'Alblasserdam 30 Maart 1763.
Alle praesent, uitgesondert de ouderling Eeuwit van der Zijde.
Art. 1
De predikant gav het oogmerk deeser vergadering te kennen om uit voorgem. dubbeltallen, die
tweemaal sonder inspraak der gemeente voorgesteld waren, eene verkiesing te doen.
Art. 2
Dit is soo geschied dat eenparig verkoren sijn
     tot ouderling     Jan Teeuwen
     tot diacon        Cornelis Mak
Hierop is de vergadering, gelijk zij met den gebeede geoopent was, met dankzegging tot God
beslooten.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

Acta des Eerw. kkenraads gehouden te Alblasserdam 6 Jun. 1763.
Art. 1
Na dat de vergadering door den gebeede geoopend was, namen in deselve beneevens de
aangebleevene leeden de nieuws verkorene ouderling Jan Teeuwen en diacon  Cornelis Mak, die, na
gewoonte op Paasch-maandag, 4 April, bevestigt waren, sitting.
Art. 2
De predikant las de Vreedens Articulen, agter in dit boek geschreeven, na Synodale last, voor.
/146/ Art. 3
Hierop wierden de Wel Eerw. Heeren D.D. Haak en Teering van het Wel E. Classis van Suid Holl. tot
visitatores der kerk gesonden, in de vergadering ingeleid.
Art. 4
Het gewone ondersoek tot wel genoegen verrigt sijnde, namen die Heeren met wedersijdse zeegen
wenschingen afscheid.
Hierop wierd de vergadering in dankzegging geindigt.
     Q.T. C. Brinkman

Acta des Eerw. kerkenr. gehouden den 4den April 1764.
Art. 1
Na den gebeede wierden alle de leeden tegenwoordig bevonden.
Art. 2
Nopens de gedane besoeking der ledematen hadden de predik. en ouderling Ewit van der Zijde niets
noterenswaardig te berigten, als dat Cornelis van Straten en sijne vrouw, die tot nog toe van de kerk
zig onttrekken (hoewel de vrouw nu en dan onder den oopenbaren godsdienst geweest is) daar over
bestraft en daar tegen vermaant zijnde, egter niet konden besluiten tot verbeetering, immers Cornelis
van Straten niet, niet uit kleinagting van godsdienst en predikant, maar omdat het voorgevallene in
den jare 1762 hem alsnog te seer in den weg stond. Zij sijn daarop vermaant om zig van het
avondmaal te onthouden, hetwelk zij aangenomen hebben.
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Art. 3
/147/ De predikant stelde voor dat het nu de gewoone tijd van kkenraadsverandering was, en dat
men treeden moest ter nominering van een dubbeltal ouderlingen en diaconen in plaats van den
afgaanden ouderling Ewit van der Zijde en Cornelis van Proyen.
Art. 4
Hierop sijn bijkans eenparig genomineert
     tot ouderlingen   Goris Roos, en
                       Leendert Bakker
     tot diaconen      Wouter Spruit, en
                       Sijmon Stout
De vergadering is in vreede en lievde geeindigt en met dankzeggingen tot God beslooten.
     Q.T. Cornel. Brinkman

Acta des Eerw. kkenraads gehouden na de proevpredikatie den 18 April 1764.
Alle present. De vergadering wierd met den gebeede geoopend.
Art. 1
Dewijl de genoemde dubbeltallen van ouderlingen en diaconen tweemalen den gemeente bekend
gemaakt waren, sonder inspraak, moest men nu tot verkiezing voortgaan.
Art. 2
Door de kkenraad sijn eenstemmig verkozen
     tot ouderling     Goris Roos
     tot diacon        Wouter Spruit
De vergadering is vreedig en dankzeggende geeindigt.
     Q.T. Corn. Brinkman

/148/ Acta des E. kkenraads gehouden den 21 Maart 1765.
Alle praesent.
Art. 1
Naa de oopening der vergadering door den gebeede gav de predikant te kennen dat het oogmerk der
bijeenkomst was, om, in plaats van den afgaanden ouderling Jan Teeuwen en diacon Cornelis Mak
eene nominatie van ouderlingen en diaconen te maken.
Art. 2
Hierop is dit dubbeltal van ouderlingen uitgebragt
     Arij de Jong en Willem de Jong
en van diaconen
     Simon Jakesz Stout en Cornelis Cornelisz Stout
De vergadering met den gebeede beslooten zijnde, scheide in lievde en vreede.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

Acta des E. kkenraads gehouden den 3 April 1765.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering wierd met den gebeede begonnen. Dom. praeses versogt om nu tot de verkiesing uit
de dubbeltallen, die den gemeente tweemalen sonder inspraak voorgesteld waren, te treeden.
Art. 2
Sijn verkoren 
     tot ouderling    Arij de Jong 
     tot diacon       Sijmon Stout
Met dankzegging geeindigt.
     Q.T. C. Brinkman V.D.M.

/149/ Den 8 April [1765] zijn de verkorene leeden des kkenraads oopentlijk in hunne diensten
bevestigt, en met seegen wenschingen in de vergadering verwelkomt, gelijk de afgaande vriendelijk
en met heilbeeden bedankt wierden en afscheid namen.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

Acta des Eerw. kerkenraads gehouden t'Alblasserdam 3 Maart 1766.
Nadat de vergadering door den gebeede geoopent was, sijn alle leeden praesent bevonden.
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Art. 1
[In de marge stond:] Voorstel van de ouderl. G. Roos om 2 ouderlingen te verkiesen.
Dom. praeses stelde aan de vergadering voor het versoek van den oudsten ouderling Goris Roos,
dat, dewijl de jongste ouderling Arij de Jong, door den dood tot onse smerte uit onser midden was
weggerukt, de kkenraad besluiten mogt om twee nieuwe ouderlingen te verkiesen, opdat hij sijn
uitgediende post mogt konnen nederleggen, gelijk hij ernstig wenschte, en daartoe al voorheen
aansoeken gedaan had.
Art. 2
[In de marge:] Overwogen.
De vergadering dit versoek, in sijn E. afwesigheid overweegende, /150/ was eenparig van oordeel en
geneegentheid om den oudsten ouderling Goris Roos, vrindelijk te versoeken dat sijn E. zig wilde
laten overhalen om nog een jaar in de bediening des ouderlingschaps te continueren, soo om de
broederlijke verkeering welken zij wenschten verlengt te zien, als wel vooral om de schaarsheid van
bekwame voorwerpen in de gemeente om twe ouderlingen te konnen verkiesen, waarbij nog komt
dat inconvenient dat soo er twee nieuwe ouderlingen verkoren wierden, de eene of 3 of maar 1 jaar
soude moeten dienen.
Art. 3
[In de marge:] Beantwoord met eenstemmig versoek dat sijn E. nog een jaar dienen mogt.
De ouderling Goris Roos binnenstaande, en hem het gemelde eenparig versoek door Dom. praeses
vriendelijk en gemoedelijk bekent gemaakt. Waarop hij zig ook heeft laten overhalen om dit versoek
als eene vernieuwde roeping in te willigen, hoewel hij lievst soude gewenscht hebben dien last te
mogen afleggen.
Art. 4
[In de marge:] Dat toegestemt.
De kkenraad verblijdde zig over die gedane toestemming, en wenschte sijn E. alle genade en zeegen
in de verdere continuerende bediening.
Art. 5
[In de marge:] Rakende Fija de Wit.
De kkenraad vond goed de volgende historie van Fija de Wit, jonge dogter van 24 jaren, aan te
teekenen.
Fija de Wit kwam in het begin van dit jaar, in Jannuari bij de /151/ broederen diaconen, vertonende
dat zij hoog swanger was, en betuigende dat .... [niet ingevuld] een jongman van Ammerstol, op
welke plaats zij dienstbaar was, haar daartoe verlokt had, en versoekende dat de diaconen haar in
deese nood mogten bijstaan.
Dit versoek door den kerkenraad overwogen zijnde, hebben de diaconen eerst de meest vermogende
vrienden van Fija de Wit tot hulp voor haar aangezogt, dog te vergeevs, en zijn toen genoodsaakt
geweest zig ter hulpe van haar, welk eene arme wees was, in te laten.
Hare saken zijn te Ammerstol onderzogt geworden, en bevonden dat gem. beschuldigde persoon
sterk ontkende met haar te doen gehad te hebben, en volstrekt weigerde haar te willen trouwen. Dog
veele menschen waren van oordeel dat hij wel schuldig was en waren Fija gunstig. Sommigen gaven
ook eenig, hoewel gering getuigenis, tot beswaar van dien jongeling. De kkenraad was om
verscheidene reedenen van oordeel dat het best was dat Fija te Ammerstol besteld wierd tot den tijd
van hare herstelling na hare bevalling, en gav ten dien einde aan haar meede een acte van
indemniteit voor haar persoon.
Dog de Schout van die plaats, wilde haar niet gedogen, dan met eene volledige acte van indemniteit
voor haar, voor de kraamsonkosten, en het aanstaande kind. De twee eerste conditien nam de
kkenraad aan, maar het laaste niet, ingeval een inwoonder van Ammerstol vader van het kind mogt
beweesen worden te zijn. Dan na deese of andere voorslagen wilde die Schout niet horen. De
kkenraad pleegde daarover raad met onsen Schout, den Heer Cornel. Pijl, en met den Heer Broeling,
procureur te Zwijndregt voor den Hove van Zuidholland enz., welke kundige Heren  ons
verseekerden, dat het kind tot den moeder behoorde, en derhalven ten laste van onse plaats komen
moest, en de vordering van den Schout van Ammerstol billijk was.
Hierop heeft de kkenraad beslooten haar de geeischte acte te geeven, waarmede zij vertrokken is
naar Ammerstol, om bij lieden, daar de diaconen het besteld hadden, de kraam uit te leggen.
Dus is deese vergadering in vreede en lievde geeindigt na dankzegging tot God.
     Q.T. Corn. Brinkman

Acta des Eerw. kkenraads gehouden 13 Maart 1766.
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De vergadering is door den gebeden geoopent.
Art. 1
Dus praeses droeg voor dat de voorname reeden der t'samenkomst was om eene nominatie tot
kerkenraads verandering te maken.
Art. 2
/153/ Waar toe getreeden zijnde is [op] het dubbeltal der ouderlingen gestelt 
     Ewit van der Zijde
     Cornelis Redelikheid
en dat der diaconen
     Cornelis van Proyen
     Jan Meertens Mak
Het eerste in plaats van den overledenen ouderling Arij de Jong, het andere in plaats van den
afgaanden diacon Wouter Spruit.
Hierop is deese vergadering met dankzegging tot God geeindigt.

Acta des Eerw. kkenraads gehouden 26 April 1766.
Alle praesent.
Art. 1
Na dat de vergadering door den gebeede geoopent was, stelde de predikant voor dat de gemaakte
dubbeltallen van ouderlingen en diaconen den gemeinte tweemalen waren bekend gemaakt, en dat
het nu de gewone tijd van verkiezing was.
Art. 2
Dewijl zig geen ledematen ter stemming opdeeden, soo is door den kkenraad eenparig verkoren 
     tot ouderling    Ewit van der Zijde
     tot diacon       Cornelis van Proyen
Hierop is de vergadering met dankzegging tot God geslooten.
     Q.T. Corn. Brinkman

/154/ Acta des Eerw. kerkenraads gehouden t'Alblasserdam den 2 April 1767.
Alle praesent.
Art. 1
Na de opening der vergadering gav Dus praeses te kennen dat het oogmerk der bijeenkomst was
eene nominatie ter verkiesing van een nieuwe ouderling en diacon, in plaats van de afgaande
ouderling Goris Roos en diacon Simon Stout.
Art. 2
Ingevolge van dien zijn gestelt op de nominatie der
     ouderlingen      Cornelis Redelikheid, en
                      Jan Teeuwen
     en der diaconen  Cornelis Stout, en
                      Cornelis Mak
Hierop is de vergadering in vreede en lievde geeindigt, en met dankzegging tot God besloten.
     Q.T. C. Brinkman V.D.M.

Acta des Eerw. kerkenraads gehouden 15 April 1767.
Alle tegenswoordig.
Art. 1
/155/ De vergadering met den gebede geopent zijnde, stelde de predikant voor, dat het gemelde
dubbeltal van ouderlingen en diaconen aan de gemeinte tweemalen was bekent gemaakt, en
niemand iets daar tegen had ingebragt, dat men derhalven nu na gewoonte, tot de verkiesing
behoorde voort te gaan.
Art. 2
Hierop wierden met meerderheid van stemmen des kerkenraads, alsoo zig uit de gemeente geene
leeden ter stemming opdeeden, verkoren
     tot ouderling    Jan Teeuwen
     en tot diacon    Cornelis Mak
Art. 3
Censura Morum gehouden.
Hierop is deese vergadering in vreede en lievde geeindigt, en met gebeden en dankzeggingen tot



169

God besloten.
     Q.T. Corn. Brinkman, Synodii praeses.

20 April 1767.
Na het eindigen van den Godsdienst zijn de nieuw verkoren ouderling Jan Teeuwen en diacon
Cornelis Mak, die de voorigen dag den gemeinte waren bekend gemaakt, opentlijk in hunne diensten
bevestigt.
De afgaande ouderling Goris Roos en diacon Simon Stout wierden door den predikant met
goedkeuring van de overigen broederen /156/ vriendelijk en met heilwenschen bedankt, soo voor
hunne getrouwe diensten als broederlijke t'samenleving, en namen op deselve wijse afscheid. De
nieuw bevestigde ouderling en diacon wierden door den predikant en overige broederen lievderijk
verwelkomt en met zegenbiddingen tot medeleden des kerkenraads ontvangen.
     Q.T. Nomine Syndrii, Corn. Brinkman Ecclesiastes

Acta Synedrii 17 Maart 1768.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering met den gebeede geoopent zijnde, stelde Dus praeses voor dat de reeden der
bijeenkomst ware om een tweetal van ouderlingen en diaconen te formeren in plaats van den
oudsten ouderling Ewit van der Zijde en den oudsten diacon Cornelis van Proyen, die hunne
tweejarige diensten souden nederleggen.
Art. 2
Ingevolge van dat voorstel sijn genomineert 
     tot ouderlingen  Cornelis Redelikheid, en
                      Pieter de Slegte
     tot diaconen     Wouter Spruit, en
                      Adriaan Westerhout
Hierop is de vergadering vriendelijk en met dankzegging tot God beslooten.
     Q.T. C. Brinkman V.D.M.

/157/ Handelingen des E. kkenraads gehouden den 30 Maart 1768.
Alle praesent.
De vergadering wierd met den gebeede geoopent.
Art. 1
De pred. droeg voor dat twee nominatien van ouderlingen en diaconen op twee voorgaande
Sondagen der gemeente waren bekend gemaakt sonder eenige wettige tegenspreeking, dat men
derhalven nu volgens gewoonte, tot de verkiesing moest voortgaan.
Art. 2
Alsoo niemand der ledematen tot stemming verscheen, wierden door den kkenraad eenparig
verkoren
     tot ouderling    Cornelis Redelikheid
     tot diacon       Wouter Spruit
Art. 3
Aan den custor wierd deese verkiesing bekend gemaakt met last om dit aan den nieuw beroepenen
te boodschappen, hunne toestemming te vragen, en te versoeken dat zij op Paasch-maandag zig in
hunne diensten mogten laten bevestigen.
Art. 4
Censura Morum gehouden.
Hierop scheidde de vergadering lievderijk met dankzegging tot God.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

/158/ Acta van 4 April 1768.
Nadat voorgen. ouderling Cornelis Redelikheid en diacon Wouter Spruit, opentlijk in hunne
bedieningen waren ingezegent, bedankte de pred. vriendelijk en met heijlwenschingen de afgaande
ouderling en diacon Ewit v.d. Zijde en Corn. van Proyen, die ook een vriendelijk afscheid namen.
Daar op verwelkomde Dus praeses in lievde en toebidding van nodige genadens de bevestigde
ouderling en diacon.
     Q.T. Nomine Synedrii, Corn. Brinkman V.D.M.
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Acta Syndedrii gehouden te Alblasserdam den 9 Maart 1769.
Alle praesent uitgesondert de ouderling Corn. Redelikheid wegens lighaams indispositie.
Art. 1
Dus praeses opende de vergadering met gebeeden tot God, en herinnerde het oogmerk deser
bijeenkomst tot nominering van ouderlingen en diaconen.
Art. 2
Eenparig wierden genomineert 
     tot ouderlingen  Goris Roos, en
                      Pieter Kroon
/159/ en tot diaconen Simon Stout, en
                      Cornelis Stout
Hierop is deese vergadering in broederlijke lievde en met dankzegging tot God gescheiden. 
     Q.T. Corn. Brinkamn V.D.M.

Kerkenraads Handelingen van 22 Maart 1769.
Alle tegenswoordig, behalven den ouderling Cornelis Redelikheid wegens onpasselikheid.
Art. 1
De vergadering met smeekingen tot God geoopent sijnde, droeg de pred. voor dat de gemaakte
nominatie op 2 Sondagen sonder inspraak afgekondigt waren, dat men derhalven nu tot verkiesing
konde en behoorde voort te treden.
Art. 2
In beantwoording hier aan wierden door praesente leeden des kkenraads, terwijl zig niemand der
ledematen ter stemming opdeed, eenstemmig verkoren
     tot ouderling    Goris Roos, en
     tot diacon       Simon Stout
Art. 3
Van dese verkiesing wierd aan den custor kennis gegeven, met last om den beroepenen sulks
bekend te maken en te versoeken dat /160/ zij op Paasch-maandag [zig] mogten in hunne diensten
laten bevestigen.
Art. 4
De predikant berigtede aan de broederen dat sijn Eerw. bij den jongsten ouderling Cornelis
Redelikheid, die aan hevige pijnen in de ingewanden laboreerde, geweest was, en dat die broeder
versogt hadde dat de afgaande ouderling Jan Teeuwen tot den tijd sijner herstelling sijne plaats en
post bekleden mogt.
Art. 5
Dus praeses met de twee overige leeden betuigden dat dit voorstel en versoek hun seer aangenaam
was en billijk voorkwam. Sij drongen daarom vriendelijk bij den ouderling Jan Teeuwen aan dat hij
dien last nog soo lange dragen mogt tot de herstelling van sijnen ongestelden medebroeder welken
wij wenschten dat Israels Geneesmr spoedig soude doen uitspruiten.
Art. 6
De ouderling Jan Teeuwen heeft ook, na eenigen tegenstand, dit reedelijk versoek tot algemeene
blijdschap ingewilligt.
Dus is dese vergadering in lievde en vreede met dankzegging tot God geeindigt.
     Q.T. Corn. Brinkman 
/161/kerkenraads Handelingen van 27 Maart 1769.
Art. 1
Na de predikatie wierden de nieuw verkorene ouderling Goris  Roos en de diacon Simon Sout, met
de gewone formulieren in hunne H. diensten bevestigt.
Art. 2
De predikant bedankte vriendelijk de afgaande broederen ouderling Jan Teeuwen en diacon Cornelis
Mak voor hunne getrouwe diensten en vredelievende verkeering, waarop zij ook een vriendelijk
afscheid namen van deese vergadering, hoewel de ouderling bewilligde in plaats van Cornelis
Redelikheid ons eenigen tijd te adsisteren.
Art. 3
De bevestigde ouderling en diacon wierden met zeegen biddingen en de hand van broederschap
verwelkomt, en namen op die selve lievderijke wijse hunnen plaatsen in.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.
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/162/ Handelingen des E. kerkenraads 29 Maart 1770.
Alle praesent.
Art. 1
Na de opening der vergadering met den gebede, wierd de voorname oorsaak deserbijeenkomst
geoppert, zijnde om in plaats der afgaande leeden Cornelis Redelikheid en Wouter Spruit eene
nominatie te maken.
Art. 2
Hier op wierden eenparig gestelt op het dubbeltal der  ouderlingen
      Cornelis van Prooyen, en
      Cornelis Stout
en op het 2 tal der diaconen
      Jan Mak, en
      Pleun Muijs
Art. 3
Ofschoon de pred. met goedkeuring der kkenraad om het ruwe weeder en eenige lighaamszwakheid
geene besoeking der ledematen doen soude, wierd egter over den toestand der gemeinte gesproken,
en omtrend seekeren persoon besluiten genomen dat de pred. hem soude bestraffen en vermanen
om voor dit maal zig van het H. avondmaal te onthouden.
Deese vergadering scheidde in vrede, na dankzegging tot God.
     Q.T. Corn. Brinkman.

/163/ Acta Synedrii 11 April 1770.
Alle praesent.
Art. 1
De vergadering met gebeden geopent zijnde, trad men tot verkiesing uit de 2 dubbeltallen die der
gemeinte 2 malen sonder inspraak afgekondigt waren.
Art. 2
Men verkoor eenparig 
     tot ouderling    Cornelis Stout,
     en tot diacon    Jan Mak
Art. 3
De pred. had het geene Art. 3 der vorige vergadering beslooten was, niet ongelukkig uitgevoert,
althans die persoon nam op zig van t'H. avondmaal voor ditmaal af te blijven.
Men eindigde lievderijk en met dankzegging tot God.
     Q.T. Corn. Brinkman.

/164/ Kerkenraads Handelingen 10 April 1770.
Art. 1
De nieuw verkorene ouderling Cornelis Stout en diacon Jan Mak der gemeinte bekent gemaakt
zijnde, wierden opentlijk in hunne diensten bevestigt.
Art. 2
De afgaande ouderling Cornelis Redelikheid en diacon Wouter Spruit, wierden met zegenbiddingen
bedankt en namen ook op die wijse afscheid uit onse vergadering.
Art. 3
De nieuw verkorene leden wierden met hertelijke toewenschingen van genade en heijl, en met de
hand van broederschap verwelkomt, en namen plaats in onse vergadering.
     Q.T. Corn. Brinkman.

/165/ Kerkenraad gehouden 18 Junii 1770.
Art. 1
Na den gebeede stelde Dus praeses voor aan de vergadering hoe het den vrijmagtigen Heere van
leeven en dood behaagt hadde op 31 Meij onsen waardigen en veel gelievden oudsten ouderling
Goris Roos door den dood van ons weg te rukken, tot geene geringe droevheid van ons allen, en
deed omvrage of men die open staande plaats door eene nieuwe verkiezing soude aanvullen?
Art. 2
Dewijl alle daar voor waren, wierd eenstemmig dit dubbeltal der ouderlingen geformeert
     Cornelis van Prooyen, en
     Willem de Jong, chirurgijn
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Hier op wierd in broederlievde en met dankzegging tot God de vergadering besloten.
     Q.T. Corn. Brinkman V.D.M.

/166/ 11 Julius 1770. Kerkenraads Handelingen.
Nadat het voorgemelde dubbeltal aan de gemeinte tweemalen was voorgesteld, wierd daar uit
eenparig verkoren
     tot ouderling    Cornelis van Prooyen

15 Julius, Voorn. Corn. van Prooyen sijne beroeping aangenomen hebbende, wierd in deselve
opentlijk bevestigt en in onse vergadering vriendelijk verwelkomt.
     Q.T. Corn. Brinkman

/167/ Kerkenraad gehouden met gebed en dankzegging 14 Maart 1771.
Art. 1
De reeden der bijeenkomst was eene nominatie van ouderlingen en diaconen te maken.
Art. 2
Ingevolge daarvan zijn gesteld op het dubbeltal der
     ouderlingen      Jan Teeuwen, en
                      Cornelis Mak
     en der diaconen  Eldert Maat, en
                      Johannes de Vos
Men scheidde in lievde en vreede.
     Q.T. Corn. Brinkman

Kerkenraadsvergadering 27 Maart 1771.
Art. 1
Naa 't gebed stelde de pred. voor dat voorgen. nominatie aan de gemeinte sonder inspraak was
bekend gemaakt.
Art. 2
De verkiezing viel eenstemmig op
     Jan Teeuwen tot ouderling en
     Eldert Maat tot diacon.
Men eindigde met dankzegging tot God.
     Q.T. C. Brinkman.

/168/ Kerkenraads Handelingen van 3 April 1771.
Art. 1
De nieuw beroepene ouderling Jan Teeuwen en diacon Eldert Maat, wierden opentlijk in hunne
diensten bevestigt.
Art. 2
De afgaanden ouderling en diacon, Cornelis Stout en Simon Stout, wierden voor hunne goede
diensten, met toebidding van zeegen bedankt, gelijk zij ook vriendelijk van onse vergadering
afscheid namen.
Art. 3
Eindelijk wierden de nieuws ingekomene broederen lievderijk verwelkomt, en namen in onse
vergadering sitting.
     Q.T. Corn. Brinkman.

/169/ Notanda, 1772.
1.
Ao 1769, 9 November verklaarde aan mij de Wel Ed. Heer Schout Cornelis Pijl, dat sijn Wel Ed. toen
begraven vrouw, Mevrouw Maria Armiger, in haar Ed. testament een legaat gemaakt had voor de
kerk en armen van Alblas en Alblasserdam, 't welk naa 't overlijden van sijn Wel Ed. soude
uitgekeert moeten worden.
2. 
Daar is eene Classicale resolutie genomen Ao 1770 of 1771, dat de consulenten, als die door den
kerkenraad gebruikt worden, terstond bij iedere adsistentie moeten betaald, en de reijs onkosten
gedragen worden.
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3.
1 April 1756 is hier, ten overstaan der Wel Eerw. Heeren J. Baudy en H. Boonders, pred. te
Lekkerland en Alblas, dit 5 tal gemaakt D.D. C. Krayeveld, pred. te Hoornaar
     H. Hondius, pred. te Broek in Waterland
     C. Brinkman, pred. te Ingen
     J.E. Kampmeijer, pred. te Sevenhoven
     J. Schelvisvanger, pred. te Ouddorp
Den 7 April 1756 ben ik daar uit beroepen met het lot tegen D. J.E. Kampmeijer.
Mijne bevestiging en intreede, zie Ao 1756 1 Julii, art. 1.

/170/ 4.
5 December 1771 wierd mij eene volleedige beroeping naar de Oude Tonge thuis gebragt. Ik wierd
van aanzienlijken en geringen, vromen en onbegenadigden, ouden en jongen, seer algemeen en
sterk aangezogt om te blijven, maar op die selve wijse van de Oude Tonge gebeeden om over te
komen  en in die gemeente te helpen. Den 15 Xber [December] hebbe ik, niet wetende wat te kiesen,
plegtig en godvrugtig de beslissing aan den Heeren, door het lot antwoordende, aanbevolen, en het
uitwijsen was naar de Oud. Tonge toe, waarop ik mij selven aan den Heere en den dienst dier
gemeinte verbonden hebbe.
5.
1772 op 31 Jann. heeft de Wel Ed. Groot Agtb. Heer P. Boogaerd het versoek des kkenraads om
handopening gunstig, verstandig en Godvrugtig geteekend.
6. 
1772, 25 Maart, heeft de E. kkenraad, ten overstaan van de Wel Eerw. Heeren H.G. Bakker en P.
Bosveld, pred. te Lekkerland en Alblas, deese nominatie gemaakt
D.D. 1. Bruiningh aan den Bergsenhoek
     2. Van Kessel te Benthuisen
     3. De Voogt te Voorhout
     4. 't Hooft te Zegveld
     5. Prinse te Lekkerkerk
Op het grooter getal stonden D.D. Arrenberg te Giesen, Sieverts te Herkingen, Drubbels [?] in de N.
Tonge, Van Dueren te Slied. en Kock te Papendr.
/171/ 7.
Nadat gem. nominatie door de Wel Ed. Gr. Agtb. Heer P. Boogaerd 6 April geapprobeert was, is uit
deselve 10 April, door den breeden kkenraad eenparig en tot genoegen des volks beroepen Dus
Abraham Bruiningh, pred. aan den Bergsenhoek. Den 12den is deselve beroeping door den Ambagts
Heer geapprobeert, maar 18 April door den beroepenen beleevdelijk bedankt.
8.
Den 17 April deed Dus Brinkman aan den E. kkenraad verslag van de volbragte algemeene
huisbesoeking.
I. Berigtende
A. Tot algemeene blijdschap dat sijn Eerw. veel hoopgeevend goed in veelen der gemeinte
gevonden had.
B. Maar dat sijn Eerw. geadsisteert met beide de ouderlingen Jacobus de Winter
a. gevraagt hadde of hij ook iets tegen sijn Eerw. leere of leeven had in te brengen? - Waarop
geantwoord wierd, neen.
b. Hem ondersogt hadde, of hij niet smadig en veragtelijk van hem predikant lang, dikwijls en op
veele plaatsen gesprooken hadde?  Of hij ook niet met laagvalling van den regeerenden kkenraad
gesprooken hadde? Of hij niet gewerkt hadde om de vrugt der bediening van den predikant te
benadeelen? - Het antwoord was meest ontkennende en verbloemende.
c. Schoon nu sijn Eerw. J. de Winter sijne schult /172/ had vergeeven, had egter sijn Eerw. hem
thans voor den kkenraad ontboden, om den hoogmoedigen man, ware het mooglijk, te verneederen
en te bekeeren.
II. Jacobus de Winter kwam. De predikant stelde genoemde beschuldigingen duidelijk, ernstig en
zagtmoedig voor, en bragt om hem te overtuigen den schoolmr. M. Bree te voorschijn. J. de Winter
verstomde en beleed eenigsints schuld, verzogt en bekwam vergeving van den predikant, van alle
leeden der kkenraad, en voor gemelden schoolmr.
9.
Den 6 Meij berigte Dus Brinkman aan den kkenraad, dat Jacobus de Winter op sijn versoek 21 April
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bij sijn Eerw. geweest was. Dat sijn Eerw. langmoedig hem van sijne hooggaande schuld ontdekt
hadde, met die vrugt dat hij hooren wilde, verlangde sijn schuld te zien, voorbidding verzogt, en
vriendelijk aanhield dat sijn Eerw. nog eens bij hem komen mogt, dat ook sijn Eerw. beloovde, indien
daar eenige tijd toe was. Dit is ook geschied 5 Meij, en hij betuigde mij niet te haten, nog kwalijk te
neemen dat ik gezegt hadde. Soo verre het mij aanging wij zijn toen zeegenwenschende gescheiden.
Alblasserdam                    Corn. Brinkman
6 Meij 1772

Voor soo verre dit geschreevene ons raakt en wij het gehoort en bijgewoont hebben, getuigen wij
ondergeschrevene leeden des /173/ kerkenraads het selve ten vollen de waarheid te zijn.
     Cornelis van Prooijen, ouderling
     Jan Teeuwe, ouderling
     Jan Mak, diacon
     Eldert Maat, diacon.
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[Het volgende is geschreven door Ds. Anthonius Breur, predikant te Alblasserdams van 1772 t/m
1802.]

/174/ Notulen na het vertrek van Ds. Brinkman.
[In de marge:] Zie vorige handeling des k.k.raads.
Ds. Bruijning bedankt hebbende, is opnieuw na verzogte en verkreegen handopening van den W.Ed.
Geb. Ambachts Heer Paulus Boogaert een nominatie van predikanten gemaakt den 19 Meij 1772.
Zijnde deze navolg. persoonen
D.D. Jan Louis Vester, pred. te Zuijlen
     Anthony Breur, pred. te Naaldwijk
     Jan de Voogt, pred. te Voorhoud
     Gosuinus t'Hoofd, pred. te Zegveld
     Johan Prinse, pred. te Lekkerkerk
Zijnde deze nominatie van den W.Ed. Ambachts Heer wederom goedgekeurt. Is op den 29 Meij 1772
daar uit met eenparigheijd van stemmen beroepen Ds. Jan Louis Vester, pred. te Zuijlen, welk
beroep geapprobeerd door voorn. Ambachts Heer zijn E. in plena forma is te huijs bezorgt, dog voor
t'welk zijn Wel E. na eenige tijd beraad, als intussen elders beroepen zijnde, beleefdelijk bedankt
heeft.

/175/ Vervolg der beroeping.
Hier op nieus wederom handopening verzogt en bekomen zijnde is den k.kraad getreeden tot het
maaken ener nominatie zijnde daar toe geassisteerd door E. Heren W. Kok, pred. te Papendrecht en
P. Bosveld, pred. te Oud Alblas, op den 29 Julij 1772.
De nominatie bestond uit de volg. Heren,
D.D. Anthony Breur, pred. te Naaldwijk
     Jan de Voogd, pred. te Voorhoud
     Gosuinus t'Hoofd, pred. te Zegveld
     Willem Kok, pred. te Papendrecht
     Philip van Duuren, pred. te Sliedrecht
Welke nominatie op den 3 Aug. geapprobeert zijnde door den Ambachts Heer, is daer uit op den 5
do [dito] met zoo door de regerende als laast afgegane k.kraad met meerderheijd van 5 tegen 3
stemmen beroepen Dom. A. Breur, predikant te Naaldwijk, zijnde het instrument der beroeping,
voorts opgemaakt zijnde, overgelevert aan den E. Ambacht heer die [de] zelve goedgunstig heeft
willen goedkeuren.
En t'welk den beroepene t'huijs gebragt zijnde heeft het zelve /176/ na eenig dagen beraad in
s'Heeren vreesen aangenomen.
Zijnde voorts dit beroep door het E. Classis van Zuijdholland gehouden op den 2 7ber [September]
geapprobeert, waer na den beroepene losgemaakt van zijnen k.kraed te Naaldwijk ook afgescheijd
genomen heeft en van het E. Classis van Delft en Delfland op den 7 do.
Den 20 do nam bij zijn afschijd van zijn gemeente te Naaltwijk.
En wiert alhier op den 10 Oct. ingesegend door Do de Jongh, predikant te Streefkerk, met Pauli
woorden 2 Tim. 5:4 [moet zijn 2 Tim. 4:5] 'Weest wakker in alles'.
Waarna den bevestigde des namiddags zijn intreede deed uit Hand.26:16.
De Heere gelieve zijn knegt te ondersteunen en het werk tot hijl van veelen te zegenen.
Het ouderlingschap word bediend door de E. broeders Cornelis van Prooyen en Jan Teeuwen,
diaconen zijnde Eldert Maat, Jan Mak.

/177/ Kerkenraad gehouden den 3 Jan. 1773.
Na aenroeping van s'Heeren hijligen naem, berigte praeses dat de huijsbezoeking in de wintertijd niet
geschied zijnde en het avondm. aenstaende was, of de broederes iets van de ledemaaten gehoort
hadden, en of onderlingen vrede plaets hadde.
Tot blijdschap en vergenoeging wierd niets gevonden weerdig den aandagt.
Waarom geresolveert wierd de huijs bezoeking bij mogelijkhijd te Paschen te doen.
En alle vierendeel jaars buijten noodsakelijkheijd k.kraad te houden.
Waerna de vergadering in liefde en vreede met dankzegginge geschijden is.
     A. Breur, Syned. P.ses.
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/178/ K.kenraad gehouden 17 Maart 1773.
1. 
De vergadering wierd met gebeeden tot God geopend.
2. 
En dewijll de tijd tot het formeeren van een dubbeltal gekomen was, zoo hebben de broeders
eenparig beslooten daer toe te nomineeren
     tot ouderlingen    Cornelis Redeelijkhijd, en
                        Cornelis Mak
     tot diaconen       Pleun Muijs, en
                        Crijn de Craa
3.
Na t'welk de broeders met dankzegging tot God geschijden zijn.
     A. Breur, syn.s.

/179/ K.kenraad gehouden 7 April 1773.
1.
Na het eijndigen van den Godsdienst wierd de vergadering met gebeede tot God geopent.
2.
En ofschoon broeder van Prooyen wegens ziekte absent was, had hij egter zijn stem aan de andere
broeders gecommuniceerd.
3.
Wanneer bleek dat met eenparigheijd beroepen waren
     tot ouderling      Cornelis Mak
     tot diacon         Crijn de Craa
Welke op den 2 Paasdag in hunne dienst aan de gemeente bevestigd zijn, zijnde op den 14 April.
Daer aen volgende de diaconierekening gedaen, toen de oude broeders met dankzeggingh afschijd
namen.
4.
Voorts is dese vergadering met gebeede en dankz. geijndigt.
/180/ NB. op den 30 April daeraen volgende heeft den vrijmagtige God behaagt onzen gel. broeder
Corn. van Prooyen door den doot weg te neemen. En ofschoon hier door een oud-ouderlings stemme
ontbrak in een vollen k.kraed (die aleen bij beroeping van een predikant vergadert) zoo heeft men
beslooten deze stemme te laaten rusten, en geen ander in des zelvs plaets te verkiesen, hetgeen
alleen ad notam is aengetekend geworden.
     Q.T. Antonius Breur V.D.M.

/181/ K.kenraad gehouden den 27 Junij 1773.
1.
Na aenroeping van s'Heeren naam communiceerde praeses dat hij thans de helft zijner
huijsbezoeking volbragt hadde, en voorneeme[ns] om het andere deel tegen het volgende nagtmaal
insgelijks af te doen, en dewijls het avondmael des Heeren aenstaende was, wierd de censura
morum gehouden, zijnde alles in een behoorlijke order en vreede.
2.
Vervolgens wierd de zaak de broodbesteeding aangaende gereegeld.
Te weeten, alzoo broeder van Prooyen tevoren leverancier en bakker zijnde door den dood was
weggerukt, zoo wiert bij de broederschap geresolveert om ten meesten profijt der armenkasse /182/
voortaan tarwe of rooye tarwe brood, rogge te bedeelen, en dat publiecq aen de minst aennemende
te besteeden, ten welke eijnde de bekendmaking daervan opentlijk gedaen zijnde daertoe was
vastgesteld den 25 Junij des voormiddaegs ten 10 ure in de kerk.
Wanneer bleek, dat van de 5 bakkers aldaer tegenwoordig de minst aennemende was Jacobus
Grondell, praesenterende de leverantie van 4 ponds roggebrood voor 2 st. 10 penn., zoo nogthans
dat de setting daer van rijsende of dalende ook verandering zoude gemaakt worden, zijnde de
leverantie hem overgegeven voor een jaar, zoo nogtans dat de k.kenraed vrijheijd behoud om met
het half jaer verandering te maaken.
/183/ Ook is bij deze gelegentheijd geresolveert dat de brooden door den bakker s'vrijdaags zullen
bezorgt worden aan het huijs van den president diacon, alwaer voortaen de uijtdeling geschieden zal.
Eijndelijk is geresolveerd bij provisie aen niemand enig tarwebrood te uijtdeelen dan op ordre der
diacon, zijnde den bakker verpligt goed en weldoorbakken brood te leveren, zullende anders zonder
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tegenspreken uitgestoten [?] worden.
Zijnde de conditie door den armmstr. ondertekend.
3.
Voorts is de vergadering met dankzegging geijndigd.
Ter bevestiging der waerhijd hebben wij zulks onderteekend.
     Ant. Breur V.D.M.
Ouderlingen:
     IJan Teuwe
     Cornelis Mak
diaconen:
     Eldert Maat      
     Krijn de Kraaij  

/184/ Kerkenraad gehouden den 29 Sept. 1773.
1.
Alzoo den bakker Grondell die volgens de vorige acte, de leverantie van het gewone roggenbrood
voor den armen aengenomen hadde om hem daertoe bewegende redenen bedankt heeft, zoo is den
k.raed geresolveert, om in het vervolg alle moeijelijkheden die daer uit ontstaan konden af te snijden,
zelvs de rogge in te koopen, en voor ijgen rekening te laaten bakken, gelijk dat reeds  voor jaaren
alzoo pleeg te geschieden, en nu met effect is begonnen uitgevoerd te worden.
Zijnde deze aentekening ingerigt, om dat het voorg[aande] daar door buijten effect is gesteld
geworden.
2.
Voorts wierd censura morum gehouden, en niets bijzonders zijnde ingekomen, is de vergadering
geschijden.

/185/ Op ordre van het synodus gehouden te Cuijlenburg in het jaar 1773.
Is dit volgende arti[cu]lus bij de kerkelijke reglementen gevoegt.
Een lijst van alle k.kraads boeken en geschriften aan de Classis over te geeven, en bij de visitatie
der kerke te vragen of visie van dezelve kan gegeven worden, en de zelven te platten landen, bij
vertrek of overlijden van den predikant, te doen stellen in handen van een naburig predikant of
consulent.

/186/ K.kraed gehouden den 27 Dec. 1773.
Na aenroeping van Gods naem wiert censura morum gehouden, zijnde wegens de winter tijd geen
huijs bezoeking gedaen.
Tot blijdschap der broederen wierd niets gevonden eenige aenmerking weerdig, terwijl de pres. aen
de broeders Gods zegen en gunst in hun toenadering wenste.
Voorts zijn eenige armen zaaken besorgt, na het welk de vergadering met dankzegging aen Gode
geschijden is.

/187/ Kerkenraad den 17 Maart 1774.
Na aanroeping van Gods H. naam, herinnerde praeses de broeders dat de tijd gekoomen was, op
welke men tot het verkiesen van een nieuwen k.kenraad zoude overgaen, dus zijn met eenparigheijd
van stemmen hiertoe op het dubbeltal geplaast
     tot ouderlingen    Cornelis Stout, en
                        Pleun Muijs
     tot diaconen       Simon Stout, en
                        Leendert Teeuwe
Na het welk de vergadering met dankzegg. geschijden is.

/188/ Kerkenraad gehouden den 30 Maart 1774.
Na het eijndigen van den Godsdienst, en na aenroeping van Gods naam wierd van de broeders met
eenparigheijd van stemmen uit het voorg. dubbeltal tot de kerkelijke bediening verkooren deze
persoonen
     tot ouderling      Cornelis Stout
     tot diacon         Simon Stout
Welke broeders op den 2 paasdag in hunne bediening zijn ingesegent geworden. Voorts wierd
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censura morum gehouden, dog niets aenmerkelijks weerdig zijnde voorgevallen is na hijlwens de
vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/189/ Den 22 Aprill 1774.
Op deezen dag is des voormiddaags ten 10 ure de diaconie reekening geschied in de kerk door den
afgaande broeder diacon Eldert Maat.
Bij slot wiert gevonden meerder uitgegeven dan ontfangen te zijn de somma van f. 164-.
Welke penningen gevonden zijn ten deele uit het overschot van de gecollecteerde penningen bij
gelegenthijd van de beroepinge enes predikants, bedragende de somma van f. 74-5.
Hier bij gevoegt de somma welk elk der leeden des k.kraads hier toe contribueerden, zijnde elk
[doorgehaald] f. 13, deze [doorgehaald] bedragende te samen de somma van f. 90-.
En aldus is de rekening gesloten en voor goed opgenomen.
Zijnde deze aentekening hier gedaen opdat men bij tijdt vervolg /190/ weeten mogte dat de diaconie
deze penningen verschuldigt was, en welke ten tijde van het vertrek of versterving enes predikands,
allereerst behooren gerestitueerd te worden.
Terwijll in erkentenisse der waarhijd de broeders volveerdig deze resolutie met haren hand hebben
onderteekend.
In onze vergadering den 22 Aprill
     Antonius Breur V.D.M.
     Jan Teuwe
     Cornelis Mak, ouderling
     Eldert Maat, diacon
     Krijn de Kraaij, diaken

/191/ K.kraad gehouden den 3 Jan. 1775.
Na hijlwens is de vergadering met gebede geopent en insgelijks met dankzeggingen beslooten.
Het avondmaal aanstaende zijnde, wierd censura morum gehouden, dog niets onze bijsondre
aandagt weerdig voorgekomen zijnde, wenste praeses de broeders zegen.
terwijlk na het behandelen van enige armen zaken de vergadering in liefde en vreede geschijden is.

/192/ Kerkenraad gehouden den 30 Maart 1775.
1.
Nadat de vergadering met den gebeden geopent was,
2.
Zijn de broeders getreeden tot het nomineeren van een dubbeltal persoonen bequaam tot de
bediening der kerke en zijn daar op gebragt
     tot ouderlingen   Arij Groenendijk, en
                       Wouter Spruijt
     tot diaconen      Leendert Teeuwen, en
                       Hugo Kortland
Waarna de vergadering met dankzegging tot God geslooten is.

/193/ Kerkenraadt gehouden den 12 April 1775.
Na opening van de vergadering met gebede zijn uit het voorige dubbeltal verkooren
     tot ouderling     Wouter Spruijt
     tot diacon        Leendert Tewe
Terwijl na het houden van censura morum de vergadering met dankzegging gesloten is.
De beroepene broeders zijn op den 2de Paasdag in haare bedieningen ingesegent wanneer des
anderen daags door den afgegaane diacon broeder Krijn de Kraa rekening gedaan wierd. Bij slot
bleek dat in dit jaar meerder was ontfangen dan uitgegeeven de zomme van hondert vijf en tagtig
gld. 2 st. Van /194/ welke zomma het verschot in den voorledene jaar gedaan, wiert afgerekent,
zijnde eerst het gedeelte der overgeblevene penningen bij gelegentheijd van een predikants
beroeping gecollecteert ter zomma van f. 74.10.- hier bij het verschot der leeden des k.keraads ter
zomma van f. 91 gld. wanneer bleek dat bij slot van reekening was overgebleven de somma van f.
30-10 st. welke aan den oudste diaken Simon Stout zijn ter hand gesteld om in de ontfangst van dit
jaar gebragt te worden.
Waarna de afgaande broeders voor hunne dienst onder zegenbeede bedankt zijn en de rekening
gesloten is.
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In bevestiging der waarhijd hebben wij dit ondergetekend.
     Ant. Breur v.d.m.
     Cornelis Stout, ouderling
     Wouter Spruijt, ouderling
     Simon Stout, diacon
     Leendert Teeuwen, diaken

/195/ Kerkenraad gehouden den 5 Julij 1775.
Na het eijndigen van de voorberijding leerede, wierd kerkenraad en censura morum gehouden.
In de huisbezoeking (die thans de helft was afgedaan en (f.d.) tegen het Octob. nagtmaal stond
agtervolgt te worden) was niets aanmerkings weerdig voorgevallen, en dus is de vergadering na
zegenbeede tot God gescheijden.

Kerkenraed gehouden 27 Sept. 1775.
Na het eijndigen van den Godsdienst wierd wederom gelijk te vooren censura morum gehouden,
communiceerende den predikant dat het ander deel der algeneene huijsbez. thans ware teijnde
gebragt en niets bijzonders voorgevallen zijnde zijn de broeders met zegenbeede geschijden.

/196/ Kerkenraad gehouden 3 Jan. 1776.
Na aanroeping van des Heeren naam wierd
1. 
Censura morum gehouden. De broeders verblijden haar in de vrede der gemeente en den praeses
wenste haar zeegen.
2.
Vervolgens wierden enige zaaken den armen rakende behandelt en onder deze de leverantie der
roggen. Den predikant stelde voor hoe dusverre de leverancier geweest waare de Heer Beseemer te
Papendrecht, dog den tegenwoordige rendant diacon Leendert Teeuwe oordeelde het nuttiger en
voordeeliger te zijn voor den armen dat de leverantie  voortaan geschiede door den collecteur
Verkerk of deszelvs zoon.
/197/ Den predikant heeft, nadat hij voor zig zelve verklaart hadde niet voor de verandering te zijn,
de zaak in omvraag gebragt bij de broeders, wanneer door de 4 stemmen der ouderlingen en
diaconen besloten is dat de leverantie der roggen over dit jaar bij Verkerk geschieden zoude.
Hetgeen door den predikant pro memorie is aangetekend geworden.
Voorts is de vergadering na dankzegginge tot God gescheijden.

/198/ Kerkenraad gehouden den 22 Maart 1776.
Na aanroeping van des Heeren naam wiert door de broeders eenparig gestemt tot de bediening
deser gemeente, en op het dubbeltal gestelt
     tot ouderlingen   Jan Teeuwen, en
                       Arij Groenendijk
     tot diaconen      Jan Mak, en
                       Huig Kortland
Waar na de vergadering met dankzegging tot God geschijden is.

/199/ Kerkenraad gehouden den 3 April 1776.
Na aanroeping van des Heeren naam over de verkiesing der broeders uit het voorige 4tal gevallen
op deze persoonen
     tot ouderling     Jan Teeuwe
     tot diaken        Jan Mak
Ook wierd censura morum gehouden en niets van belang zijnde voorgevallen en na dat de predikant
en oudste broeder Cornelis Stout raport van de volbragte huijsbezoeking gedaan hadden, is de
vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/200/ [30-4-1776]
NB.
Op den dertigste April is des morgens ten 10 ure in de kerk de diaconie rekeninge gedaan door den
afgaande diacon Simon Stout wanneer bij het slot bleek dat meerder ontfangen dan uitgegeven was
de zomma van f. 248,10,12, welke penn. aan broeder Leendert Teeuwe zijn ter hant gesteld, en
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aldus is die rekening voor goed afgenomen en geslooten.
De afgaande broeders wierden met zegenbeede bedankt en de aangekomene hijl toegewenst.
Deze acte als ook de voorgaande den broeders zijnde voorgelezen is geresumeert en geapprobeert
gelijk blijkt uit de handteekeningen
     A. Breur v.d.m.
     Wouter Spruijt, ouderling
     Jian Teeuwen
     Leendert Teeuwen
     Jan Mak
Alblasserdam 13 Junij 1776.

/201/ Kerkenraad gehouden den 30 Junij 1776.
Na het eijndigen van den Godsdienst, wierd de vergadering met den gebeede door Ds. pres.
geopent, waar op hij
1.
raport dede van zijn aangevangene huijsbezoeking, dog welke door het classis gestuit zijnde voor het
overige deel tot het volgend avondmaal uitgesteld was.
2.
Vervolgens wierd censura morum gehouden, waar op na zegenbede aan de broeders en
dankzegging tot God de vergadering in liefde en vreede geschijden is.

/202/ Kerkenraad gehouden den 2 Oct. 1776.
1.
Den Godsdienst geijndigt zijnde wierd de vergadering met gebede door pres. geopent.
2.
Naar het welk verslag gedaan wierd van de volbragte huisbezoeking met broeder Spruijt. In het
gemeen wierd wel niets gevonden onse bijzondere opmerking weerdig, dan in het bijzonder wensten
wij dat meerdere opgewektheid, lust en ijver in de huijsgezinnen tot Godsdienst en Godsvrugt mogt
gevonden  worden, waar toe den predikant de gemeente had zoeken op te wekken en aan te sporen.
3. 
Vervolgens wierd censura morum gehouden en den broeders bij de aanstaande
avondmaalsbediening [zegen] toegewenst.
4.
Na het welk de vergadering met dankzegging geschijden is.

/203/ K.kenraad gehouden den 29 Dec. 1776.
1.
Na aanroeping van Gods naam
2.
wierd censura morum gehouden, de vergadering wenste in het gemeen dat de Geest van
opgewekthijd ijver en Godsvrugt meerder in de gemeente en onder de ledemaaten heerschen
mogten bijzonder daar een geest van laauhijd en indrukkeloosheid gevonden wierd.
Dan bijsonderheden waaren niet aan te merken. En vreede en eengesindheijd huisten onder de
broederschap.
3.
Vervolgens wiert enige armen zaken behandelt.
Vooral de inkoop van de rogge, welke bij de vergadering beslooten wierd nog bij Verkerk te
continueeren, dewijl geene redenen van klagten tegen hem  waaren ingekoomen, en men van
oordeel was dat zulks ten algemeene profijten der armenbeurse verstrekken zoude.
4.
Ook wiert geresolveert bij provisie nog te continueeren in de bedelinge van roggen, dog indien de
tarwe bij continuatie daalen en men het voordeele der armenbeurse daar bij vinden konde in het
vervolg over te gaan tot de bedeeling van tarwe voor den armen. Gelijk nu de resolutie reets
genomen is om zulke leeden die tarwebrood hebben, het zelve niet bij de bakkers, maar bij de geene
die voor den armen bakt, te laaten haalen.
5.
En dus is de vergadering in vreede na dankzegging aan den Heere gescheijden.
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/205/ Kerkenraad gehouden den 12 Maart 1777.
Nadat de vergadering met den gebeede geopent was, herinnerde praeses de broederen het eijnde
waartoe zij vergadert [waren], nam. tot het formeren van een dubbeltal van persoonen tot de
kerkebediening dezer plaats, waarna bleek dat benoemd zijn
     tot ouderlingen   Cornelis Mak, en
                       Adriaan Westerhout
     tot diaconen      Crijn de Craaij, en
                       Cornelis van der Kuijl
waarna de broederschap met dankzegging tot God gescheijden is.

/206/ Kerkenraad gehouden 26 Maart 1777.
Na het eijndigen van den Godsdienst wierd de vergadering met den gebede door praeses geopent en
vervolgens de stemmen opgenoomen zijnde, bleek dat met eenparigheijd beroepen zijn
     tot ouderling     Cornelis Mak
     tot diacon        Crijn de Kraa
Zijnde de schoolmeester gelast zulks aan de broeders bekend te maaken. Vervolgens is na het
houden van censura morum de vergadering met dankzegging geijndigt.

/207/ NB. Op den tweeden Paasdag zijn na gewoonte de gekoozene broeders in haaren dienst
bevestigt, waarna des anderen daags zijnde den 2 April de diaconie rekeening opentlijk ten
genoegen des k.kenraads door den aftredende broeder Leendert Teeuwe geschied is, zijnde
bevonden dat meerder ontfangen dan uitgegeven was de zomma van f. 579.14 st., welke penningen
aan den regeerende diacon Jan Mak zijn ter hand gesteld, waarna de broeders die afgingen met
hijlbeede zijn bedankt geworden voor de dienste aan de kerke en armen alhier bewesen.
Ter bevestiging zoo van deeze als de voorgaande actens hebben wij dit ijgenhandig ondertekent.
In onse vergadering van April 1777.
     Ant. Breur v.d.m.
     Jan Teeuwe, ouderling
     Cornelis Mak, ouderling
     Jan Mak, diacon
     Krijn de Kraaij, diacon

/208/ Op den 6 April 1777 is bij de broederschap eenstemmelijk beslooten voortaan aan de armen
tarw in plaats van roggenbrood te bedeelen, zijnde hier toe geresolveert door dien de prijs tussen
bijde zoo wijnig verschillende waaren en het tarwebrood altans profijtelijker voor een huijsgezin
konde gebruijkt worden.
Indien egter in het vervolg een merkelijk onderschijd mogt plaats grijpen, zal de broederschap
wederom verwisselen na voorkomende omstandigheid.
     Q.T. A. Breur v.d.m.

/209/ Kkenraad gehouden den 1 Oct. 1777.
Na het eijndigen van den Godsdienst en voorbereijdings predicatie is censura morum gehouden. De
predikant deet raport van zijn afgedaane algemeene huijsbezoeking met broeder Jan Teeuwen.
Geerne hadde hij gewenst meer ijver en opgewektheijd onder het groote gros gevonden te hebben.
De nalatigen hadde hij opgewekt, de slordigen vermaant en wenste dat ook  deeze pogingen mogten
gezegend worden, dog voorts was niets aanmerkelijks te berigten. Onder de broeders heerste vreede
en eendragt, na het welk de vergadering met zegenbeeden geschijden is.

/210/ K.kenraad gehouden den 1 April 1778.
1.
S'Heeren naam over deze vergadering aangeroepen zijnde,
2.
communiceerde pres., dat de tijd ter verandering van den k.kenraad gekomen was. Dus wiert van de
broederschap met eenparigheijd benoemt op het dubbeltal
     tot ouderl.       Cornelis Houtman, en
                       Cornelis Janse Pijll
     tot diaconen      Eldert Maat, en
                       Simon Stout
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waarna de vergadering met dankzegging tot God in vrede gescheijden is.

/211/ K.kenraad gehouden 15 April 1778.
Na het eijndigen van de voorbereijdings Godsd. is de vergadering geopent met den gebeeden door
praeses.
2.
Na hetwelk de broederschap is overgegaan tot het stemmen over het voorige dubbeltal, waarna
bleek dat tot de bediening verkoren waaren
     tot ouderling     Cornelis Stout
     tot diacon        Eldert Maat
welke de beroeping op haar persoonen uitgebragt in s'Heeren vreese hebben aangenoomen.
3.
Vervolgens deed praeses rapport van zijne volbragte /212/ huijsbezoeking. Niets bijzonders was in
dezelve voorgevalle, alleen wenste hij dat den geest van Godsdienst en ijver den geest van
ongodsdienst.hijd en ijverlooshijd verwisselen mogt.
4.
Eijndelijk wierd censura morum gehouden, vreede en eendragt heerste onder de broeders.
Waarna de vergadering met onderlinge zegenbede en dankzegging tot God geschijden is.
P.S. Is geresolveert dat de diaconiereekening op dinsdag na Paaschen ten 10 ure zal gedaan
worden.
Op den 20 April zijn de niewverkoorene broederen in haar bediening ingesegent, terwijl des
aanderendaags, zijnde den 21 /213/ April de armenreekening door broeder Mak geschied is, alles
wierd zeer wel bevonden, de reekening voor goed opgenoomen en geslooten, de broeders voor haar
hulp en vreedsaame t'zamenleving bedankt en de niewbevestigden met zegenbeede verwelkomt.
Bij slot van reekening is bevonden meerder ingekomen dan uitgegeven te zijn de zomma van f.
990-3-, welke penningen met algemeene goedkeuring in de armenkist ten huijze van den predikant
zijn opgesloten geworden, zijnde bij de broederschap geresolveert de armenhuijsjes naaukeurig na te
zien, de nodige reparatie bij wijse van inschrijving te laaten doen, en de dan /214/ overige penningen
ten meesten voordeelen der diaconij armen te besteeden. Zijnde broeders diaconen gevolmagt om
het nodige daar toe te besorgen, alles naaukeurig na te zien, en vervolgens raport te doen aan
k.kenraad. 
Hier op is door de broeders diaconen gerapporteert, dat zij voorn. werk bij inschrijving hebben
besteedt aan den timmerman Klaas Verloop voor de zomma van f. 224 eens of [?] om het zelve in
orden te brengen.
Ter bevestiging der waarheijd is dit ondergetekend door ons
     A. Breur v.d.m.
     Cornelis Mak, ouderling
     Cornelis Stout, ouderling
     Krijn de Kraaij, diaken
     Eldert Maat, diacon

/215/ K.kenraad gehouden den 27 Dec. 1778.
1.
Na aanroepinge van s'Heeren naam  wiert, alzoo het avondmaal op handen was, censura morum
gehouden, de vrede bloeijde onder de broederschap, en de Heere geve dat onder de ledematen den
geest van opgewekthijd den geest van laauwheijd verwisselen mag.
2.
Vervolgens deet broeder Crijn de Craa raport van het aangenoome werk in het voorige gemeld. Den
timmerman Klaas Verloop had het werk afgemaakt, dus zoude het geld hem kunnen gegeven
worden, dog dewijl enig buijtenwerk  was bijgevallen, en men die rekening bij het eijnde des jaars
verwagtede, oordeelde hij beter het eene zoo wel als het andere tegelijk te voldoen, hetgeene door
de broederschap is goedgekeurt.
/216/ 3.
Uit naam van de Heer Cornelis Pijll, Schout van Alblasserdam, berigt praeses aan de broeders dat
Zijn E. ijge beweging beslooten hadde te vereeren 2 zilveren beekers ter bediening van het hijlig en
hooge avondmaal en welke Zijn E. verzogt dat in de volg. bediening van Januarij mogten gebezigt
worden.
De broeders bedankten voor de gegevene communicatie en begreepen eenparig dat men eene
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commissie uit de broederschap behoorde te discernieren, om de Heer Pijll in ijgen persoon te gaen
bedanken hetgeen besloten is. Intusschen had het Zijn E. behaagt zijn intentie ontrent de silveren
beekers in schrift op te geven, zijnde van woort tot woort van dezen inhout

/217/         Wel-Eerw. Heeren de broeders leeden des k.kenraads               te Alblasserdam
"In aanmerking van de geringe stoffen en veroudering der beekers welke alhier in de kerk gebruijkt
worden ter uitdeeling van den wijn in het H[eilig] en H[oog]weerdig nagtmaal onses Heeren J.C., zoo
hebben uit eerbied en hoogagting voor die hijlige bediening, en vooral van den Godd. insteller van
dien, zoo hadde mij genegen gevoelt om daer toe  te besorgen, en de gemeente J.C. te deser
plaetse te beschenken met twee silveren beekers met verzoek op U. EW. om er in de eerstkomende
nagtmaals bediening gebruik van te maaken. Ick zal dezelve voormeld in mijn bewaring houden met
verder versoek dat die in het vervolg oft na mijn dood, in de armenkisten worden bewaard, en
expresse zulk een begeerte dat deselve in wesen gehouden en nooit ofte ooit werden veralieneerd
ofte vervreemd. Na toewensing van alle hijl en genade over U Ew. persoonen en dienst teken ick te
zijn
     Wel-Eerw. Heeren de broeders en leden des k.k.
     Cornelis Pijll - 1778."
Alblasserdam 24 Dec. 1778.

/218/ Deese brieff met dankzegging  ontvangen zijnde, is geresolveerd deselve in k.kenraadacte te
inseereren, gelijk geschied is en vervolgens de origineele in de k.kraadskist te leggen.
Ook communiceerde praeses verstaan te hebben, dat door Mevrouw Boogard van Alblasserdam
twee [schotels] zouden versorgt worden tot gelijken eijnde ter bediening van het H. avondmaal, met
welke op gelijke wijse zoude gehandelt worden, terwijl op der zelver ontfangst daer van nader
aentekening zoude geschieden.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God in vreede geschijden.
     Alblasserdam 28 Dec. 1778.
     A. Breur v.d.m.
     Cornelis Mak, ouderling
     Cornelis Stout, ouderling
     Krijn de Kraaij als diaken
     Eldert Maat, diacon.

/219/ NB. voornoemde silveren schootels zijn door de Heer en Mevrouw Boogaart ten geschenke
aan de kerk van Alblasserdam gesonden en tegelijk met de silveren beekers op den eerste
avondmaal bediening des jaars 1779 gebruijkt, zullende in bewaring en bezorging der zelve op
gelijke wijse gehandelt worden als met de silveren beekers.
Ook hebben de broeders diaconen berigt dat het armen huijsje door haar besteedt aan den
timmerman Verloop was afgewerkt en voor goed opgenoomen, ter voldoening van welke zomma den
broeder Crijn de Craa van de armen penningen in de kist bewaart, heeft medegenoomen de somma
van f. 420-.

/220/ K.kraad gehouden den 17 Maart 1779.
1.
De vergadering wierd met den gebede tot God geopent.
2.
De voorige acte den broederen voorgelezen  en goedgekeurt.
3.
Vervolgens is de broederschap overgegaan tot het maaken van een dubbeltal tot de bediening van
Gods kerke alhier en zijn op het zelve geplaest
     tot ouderlingen     Simon Stout
                         Wouter Spruijt
     tot diakenen        Adrianus van Werkhoven
                         Leendert Tewe
4. 
Waarna de vergadering met dankzegging tot God geschijden is.

/221/ Kerkenraad gehouden den 31 Maart 1779.
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Na het eijndigen van de voorberijdings leerede wiert de vergadering met gebede tot God geopend.
2.
De broeders stemden over het voorgemelde dubbeltal wanneer bleek, dat uit het zelve verkooren
zijn
     tot ouderling       Simon Stout
     tot diacon          Adrianus van Werkhoven
Welke op den 2den Paasdag in haar bediening staan te worden ingezegend.
3.
Voorts is na het houden van censura morum en zegenbede de vergadering met dankzegging tot God
geschijden.

/222/ Voornoemde perzoonen zijn op den tweden paasdag wettig in haar bediening ingesegent
geworden, zijnde des anderen daegs den 6 April in de kerke alhier de diaconie reekening gedaan
door den afgaenden broeder Crijn de Craai, welke rekening voor goed is opgenoomen en geslooten,
zijnde bij slot overgebleven de somma van f. 865-11-, welke penningen aan de regerende diacon
broeder Maat zijn overgegeven en in de kerkekist ter bewaring weggeleijt.
     Q.T. A. Breur v.d.m.
     Cornelis Stout, ouderling
     Simon Stout, ouderling
     Eldert Maat, diacon
     Adrianus van Werkhoven, diacon.

/223/ K.kenraad gehouden den 19 Sept. 1779.
De broeders vriendelijk tzamen gekomen zijnde
1.
deedt den predikant en broeder Stout raport van de volbragte hujsbezoeking. Sommige
omstandigheden uitgenoomen, was den staat der kerke vreedsaam en rustig. De Heere verniewe
ijver en ernst.
2.
Werd censura morum gehouden. Niets bijsonders voorgevallen zijnde is de vergadering in vrede met
zegenwens gescheijden.

/224/ K.kraad gehouden den 2 Jan. 1780.
Door absentie der broederen ouderlingen heeft men na het eijndigen van de voorberijding op den 26
Dec. 1779 geen censura morum kunnen houden. Dan dit geschied zijnde op den 1 Jan. zijn de
broeders na het eijndigen van den Godsdienst op den 2 Jan. weder vergadert geweest om op zaaken
den welstant der gemeente rakende te letten.
Onder andere quam na vooren, zoo enige nalatigen in het bezorgen van haare actens van
indemniteijt, aan welke geresolveert is te laaten aanzeggen dat aan haar bij langdurig versuijm de
inwooning zoude ontzegt worden.
/225/ Als het versoek van Jan van der Velden, weduwenaar alhier, om met Ariaantje Vijgeboom in
den echt te treeden, dese laaste thans ouderloos en bevorens van de diaconij gealimenteert, is op
last van praeses voor k.kraad verscheenen, haar het gewigt der zaaken voorgesteld, gewaarschuwt
voor het gevaar etc., dan dit alles niet kunnende laaten is haar den ondertrouw eijndelijk toegestaan. 
Voorts na het behandelen van andere zaaken is de vergadering in 
liefde en vreede geschijden.
     Q.T. A. Breur.

/226/ K.kraad gehouden den 9 Maart 1780.
1.
De vergadering met de gebede geopent zijnde,
2. 
herinnerde pres. den broederen dat de tijd gekomen was in welke de k.kraad moest verandert
worden, waarna men met eenparigheijd overging tot het maaken van een dubbeltal perzoonen
bequaam om de kerke Gods te dienen, en zijn toen op de nominatie gesteld
     tot ouderlingen    Wouter Spruijt, en
                        Jan Teeuwen
     tot diaconen       Jan Mak, en
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                        Henrik Pleunen v.d. Kuijl
waarna de vergadering met dankzegging tot God in liefde en vreeede geschijden is.

/227/ K.kraad gehouden den 22 Maart 1780.
Na het eijndigen van den Godsdienst ter voorberijding van het avondmaal werd de vergadering met
den gebede tot God geopend.
1.
Wanneer de broeders overgingen tot het stemmen over het voorige dubbeltal en zijn alsdoen
verkoren
     tot ouderling      Wouter Spruijt
     tot diacon         Jan Mak
2.
Waneer na het houden van censura morum de vergadering met dankzegging geschijden is.

/228/ De voornoemde broeders zijn op den 27 Maart, zijnde den 2de Paasdag, in hunne bediening
ingezegend, waarna op den 29 des morgens ten 10 uren de diaconie reekening door broeder Maat is
gedaan in de kerk, zijnde toen bevonden dat meerder ontfangen dan uitgegeven is de somma van
1278.15.14, welke penningen aan den rendant diacon A. van Werkhoven ter dispositie zijn
overgegeven en in de kerke kist ter bewaring weggelegt. 
Ter bevestiging der waarheijd hebben wij dit ondergetekend op den 29 Maart 1780.
     Antonius Breur v.d.m.
     Cornelis Stout, ouderling
     Sijmen Stout, ouderling
     Eldert Maat, diacon
     A. van Werkhoven, diacon
     Jan Mak, diacon

/229/ K.kraad gehouden den 30 April 1780.
Naardien bij gelegentheijd van den doop van het onegte kind van Maria van der Hoogt, enige
bedenkingen quamen oft de moeder zelve wel zoude verpligt zijn het kind ten doop te presenteren,
dan oft die plegtigheijd niet zoude mogen geschieden door een ander uit de gemeente, lidtmaat
zijnde en onbesprooken van wandel,
Zoo heeft den k.kraad de resolutien daar ontrent in voorige jaaren genoomen opgezogt en bevonden,
dat een vaste wet des k.kraads, bevestigd door een standvastig gebruijk van meer dan 70 jaar,
verijste, dat de moeder zelve verpligt was het kind ten doop te presenteeren. En dewijl deze resolutie
verre de meesten in de gemeente onbekend was, zoo heeft predikant en k.kraad /230/ geresolveert
voorn. wet bij gelegenthijd van het doopen van dit onegte kind opnieuw den gemeente voor te leesen
en bekend te maaken, hetgeen ook door den predikant op den 4 Meij, zijnde hemelvaartsdag,
geschied is.
De resolutie is te vinden in het oude k.boek. Luijd aldus:
Den 21 Sept. 1707 is door de predikant volgens de eenparige en vaste resolutie des k.kraads tot aller
waarschuwing opentlijk van stoel aan de gemeente bekend gemaakt, dat na deze de kinderen die in
onecht geteelt zijn zonder de uijterste noodsakelijheijd niet meer zullen gedoopt worden in absentie
van de ijgen moeder al ware het dat de moeder zijde vercragt te zijn, ten waare dat met zulke
overtuijgende blijken getoont kon worden, dat het eenparig van de ghanse gemeente gelooft werd,
maar dat men met het doopen van die kinderen wagten zal, tot dat de moeder in staat is om haar
ijgen kind ten doop te houden.
Ter bevestiging der waarheijd door ons getekend.
     A. Breur, predikant
     Simon Stout, ouderling
     Wouter Spruijt, ouderling
/231/ Ook heeft den k.kraad geresolveert ter vermijding van alle abuijzen en swarigheden de vaste
effecten of obligatie[s] den diaconie armen thans in bezit hebbende, in dit boek aan te tekenen,
zijnde als volgt

Ordinaire obligatie op Dordrecht.
fol. 378 - de do 22 Maart 1637 ten naame
van Lazarus van Zoest .......................  f.  450-
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fol. 344 - do 21 Maart 1644 ten naame
van Grietje Gerrits .........................  f.  400-
fol. 77  - de 28 Meij 1677 ten naame van
Neeltje Daniels  ............................  f. 1000-
fol. 103 - 7 Nov. 1647 ten naame van NN. ....  f. 1425-
fol. 139 - de 1 Dec. 1647 ten naame van NN...  f.  600-
fol. 213 - 18 July 1639 ten naame van
Thomas Pieterse .............................  f.  700-
fol. 651 verso - 28 Maart 1703 ten name
van den diaconij van Alblasserdam ...........  f. 1000-
fol. 721 verso - 27 Nov. ten naame
der diaconij van Alblasserdam ...............  f.  500-   
                                              f. 6025-
[nb. in een andere lijst staat in plaats van "1647", "1677"]
/232/ Alle deze obligatien zijn vrij van de halve twee hondertste penning.

Losrenten op Dordrecht.
fol. 5453 - de do 9 Decb. ten naame van
Pleuntje Arens .............................   f.  500-
fol. 6540 - do 30 Decemb. ten naame van
Geertruij Schilders ........................   f. 1600-
                                               f. 2100-
Deese losrenten zijn vrij van de halve twee honderste penning, en worden ten comptoire ontfangen
zonder enige andere bewijsen dan alleen de bijgevoegde quitantien getekend door diaconen, waar
van copijen te vinden zijn in de blikken bus.

Ordinaire obligatie op Dordrecht.
fol. 402 - de do Oct. 1667 ten naame
van NN .....................................   f. 1000-
Als een legaat van Alida Armiger aan de
diaconij armen besprooken en welke derhalve
niet mag gealieneerd of getransporteerd worden.
/233/fol. 867 verso - de do 3 Sept. 1709 ten
naame van Cornelia Antonisdog. .............   f.  700-
fol. 169 - de do 3 Junij 1680 ten naame
van vaders en regenten van t'leprooshuijs ..   f. 3000-
zijnde dese obligatie eerst ten helvte aangekogt door de armmeesters van Alblasserdam,en ten
helvte door de voogden over kinderen van wijlen Cornelis Spruijt, dog naderhand door de diaconie
armen geheel overgenoomen, zijnde dit geschied den 22 Meij 1780. [In de marge stond:] Voor de
helvte dezer obligatie is besteedt de somma van f. 530, zijnde aangekogt onder de bediening van
broeder A. van Werkhoven.

Ordinaire obligatie in s'Hage.
fol. 1443 - de dato 1 April 1709, in blanco    f. 1000-
Zijnde een legaat van de Heer Willem t'Hoen en welke dus niet mag gealieneert, of getransporteert
worden.
Aldus voorgelesen en goedgekeurt op den 29 Meij 1780.
     A. Breur v.d.m.
     Simon Stout, ouderling
     Wouter Spruijt, ouderling
     Adrianus van Werkhoven, diacon
     Jan Mak, diacon

/234/ Alzoo Maarten Bree op zijn verzoek als schoolmeester, coster en voorzanger zijn ontslag van
den Wel-Edele Gebooren Heer Paulus Boogaard, Heere van Alblasserdam, gunstig versogt en
verkreegen heeft, zoo heeft dezen op den 20 Aug. 1780 voor de laaste maal zijn openbaar werk in
een Godsdienst verrigt hebbende, een zegenend afschijd van de broederschap genoomen, en heeft
zijn woonplaats te Rotterdam in het Proveniershuijs verkooren, vervolgens is in voornoemde plaats
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door voorn. Ambachtsheer tot zijnen opvolger verkooren Mr. Frans van Werkhoven, schoolmeester
te Bommel. Deze tot ons overgekomen, /235/ heeft op den 27 Aug. 1780 voor de eerste maal zijn
openbaare bediening als voorzanger aanvaart tot genoegen der gemeente, zijnde in voorschreven
bedieninge ook van [de] broederschap aangenoomen en met segenbede verwelkomt.
Nog dient ter aanteekening dat aan de broederen diaconen is ter hand gesteld een obligatie ten
comptoire Dordrecht groot in capitaal duijzend gld. fol. 63, fol. 914 verso Nr 1923, ten naame van
Cornelis de Kraij de do 17 Oct. 1753 geagreert 27 Julij 1754, gesprooten uit een legaat door
Arjaantje Breur, /236/ weduwe van Cornelis de Craaij aan de diaconij armen getestateert zijnde door
haar erfgenaamen, overgegeven op den 29 Julij 1780, waarvan de acte getekend is door Krijn de
Craaij, Geertruij de Kraaij en Eldert Maat, en welk met andere papieren in de kerke kiste ter bewaring
is weggelegd, terwijl het collatoraal daar van betaalt met de 1 verhoging de somma bedraagt van f.
110.
Dus ter bevestigigng der waarhijd ondertekend.
In onse vergadering den 24 Septemb. 1780.
     A. Breur v.d.m.
     Simon Stout, ouderling
     Wouter Spruijt, ouderling
     Jan Mak, diacon

/237/ Kerkenraad gehouden 29 Maart 1781.
De vergadering wierd met den gebeede geopent.
2.
Vervolgens is de broederschap overgegaan tot het formeeren van een dubbeltal tot de kerkelijke
bediening alhier, wanneer bleek dat verkooren waaren tot
     ouderlingen    Cornelis Mak, en
                    Leendert Teeuwe
     diaconen       Johannes de Jong, en
                    Willem Slagboom
Voorts is de vergadering in dankzegging tot God gescheijden.

/238/ Kerkenraad gehouden den 11 April 1781.
1.
Na het eijndigen van den Godsdienst in de proefpredikatie is na voorgaande gebede tot God de
verkiesing geschied. Zijnde met het lot verkooren 
     tot ouderling  Leendert Teeuwe
     tot diacon (met alle stemmen) Willem Slagboom
Zijnde vervolgens rapport gedaan der huijsbezoeking, en censura morum gehouden. Waarna de
vergadering met dankzegging tot God gescheijden is.

/239/ Voorschrevene broeders zijn op den 2de Paasdag in haare bediening wettig ingesegend
geworden, en met segenbeeden in de vergadering aangenoomen.
Terwijl na bekendmakinge van den predikstoel de diaconie rekening door den afgaanden broeder A.
van Werkhoven op den 23 April in de kerke alhier geschied is, zijnde bij slot van rekening bevonden,
dat meerder ontfangen dan uitgegeven was de zomma van f. 657, waarna de rekening geslooten en
de overgeblevene penningen in de diaconie kisten zijn weggelegt.
Met dankzegging aan de afgaande broeders zoo ouderling als diacon voor de hulp aan de gemeente
bewesen, als voor de vriendelijke en liefdevolle tzamenleving in beede dat de Heere /240/ deze
arbeijd harer liefde vervullen, en haar met de beste zijner zegeningen bekronen mogt.
Ter bevestiging der waarheijd is dit ondertekend. In onse vergadering den 17 Meij 1781.
     A. Breur v.d.m.
     Wouter Spruijt, ouderling
     Leendert Teeuwe
     Jan Mak, diacon
     Willim Slagboom, diaken

/241/ K.kraad gehouden op den 27 Junij 1781.
Na het eijndigen van de proefpredikatie deet den predikant raport van de huijsbezoeking voor een
gedeelte met broeder W. Spruijt afgedaan, terwijl het andere gedeelte tot het volgend avondmaal
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van October is uitgesteld.
Na hetwelk censura morum is gehouden en de vergadering met zegenbeeden gescheijden.

/242/ Alzoo broeder de Winter openbaar catechisant in deze gemeente voorneemens was een
bijsondre catechisatie op te regten om de gene die voornemen hadden haar belijdenisse af te leggen
alvorens in de gronden van den Godsdienst te onderwijsen, zoo heeft hij alvorens daar van den
predikant kennis gegeven met verzoek om zijn gedagten daarover en de goedkeuring van den
k.kraad te mogen ontfangen.
Den predikant, begrijpende dat elk verpligt was zijne gave ten nutten van anderen aan te leggen, en
ziende de lust van onsen broeder, van welke wij met regt mogen getuigen dat hij geest en zinnen tot
het woord der waarhijd leit, maakte geen de minste swarigheijd dit verzoek toe te staan en dit
voornemen te /243/ begunstigen, wensende dat de pogingen van dien broeder mogten gesegent
worden.
Vervolgens heeft den predikant daar over met de E. broederen van den k.kraad gesproken en dese
begrepen eenparig dat de onderlingen bijeenkomsten tot stigting en vooral tot opbouw in de
waarheden niet mogte tegengegaan, maar veel eer aangemoedigt worden, weshalven zij dit verzoek
hebben toegestemt, en zijn voornemen met zegenbede goegekeurt.
Waar van door den predikant aan voorn. broeder is kennis gegeven, die dan ook met zijne
catechisatien een aenvang gemaakt heeft.

/244/ De predikant verzogt de broederen k.kraad op den 11 Nov. 1781 om na het eijndigen van den
Godsd. bij hem aan huijs te komen, alwaar hij voorstelde dat hij en zijn huijsvrouw ter gedagtenisse
besloten hadden een silveren doopbekken aan de kerke van Alblasserdam te vereeren, en hetwelk
hij ook haar overgav, met verzoek dat het zelve aan den schoolmeester ter hand werd gesteld, opdat
het in een bequaame orden onderhouden en ter gebruijk bij hem mogt bewaart worden.
Hetwelk geschied zijnde heeft den schoolm. dit aangenoomen, met belofte het zelve in een
bequamen order te bewaaren en telkens bij voorkomende gelegentheden in de kerke te bezorgen.
     Q.T. A. Breur

/245/ K.kenraad gehouden 13 Maart 1782.
1.
De vergadering door praeses met den gebeeden geopent.
2.
Vervolgens is de broederschap overgegaan tot het verkiesen van ouderlingen en diaconen zijnde op
het dubbeltal gebragt
     tot ouderlingen    Cornelis Stout, en
                        Cornelis Mak
     tot diaconen       Pieter Mak, en 
                        Jan Smit
3.
Vervolgens wierd binnengeroepen Huijbrecht Brandt met er woon alhier gekomen van
Bleskensgraave, dog die zijn acte van cautie wijgerde over te geeven, nog aan predikant, nog aan
diacon, nog /246/ aan schoolmeester, onder voorgeven, dat hij geen wet wist welke hem in dezen
bepaalde.
Toen egter hem wierd aangewesen dat er wel degelijk een bepaling bij de Magistraat geschied was,
nam. dat niemand vrijheijd soude hebben, zijn huijs aan eenen van buijten inkomende te verhuuren,
alvorens des zelvs acte ware overgeleijt in handen van predikant of diaconen op een boete van 25
gld. en welke wet door k.kraad nader was bepaalt, zie het k.k.boek de acte de do 2 Jan. 1780. Nadat
hem zulks waare voorgehouden, heeft hij beloovt zijn acte van indemniteit in conformite van anderen
te zullen besorgen, hetwelk ook van k.kraad verwagt en alsoo geschied is.
3. 
De vergadering is met dankzegging tot God gescheijden.

/247/ K.kraad gehouden den 27 Maart 1782.
1.
Na het eijndigen van de voorbereijdingspredicatie is de vergadering met gebede tot God geopend.
2.
Vervolgens is men overgegaan tot de verkiesing van niewe k.kraad, uit het voorge dubbeltal zijnde
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verkoren
     tot ouderling      Cornelis Stout
     tot diacon         Pieter Mak
Welke beroeping haar door den schoolmeester is bekent gemaakt.
3.
Was den predikant door het onbequaam weder verhindert geweest zijn huijsbezoeking te doen. Daar
werd censura morum gehouden en niets bijsonders te melden zijnde heeft den praeses de
broederschap zegen gewenst.
4.
Wanneer de vergadering met dankzegging geschijden is.

/248/ Op den tweeden paasdag zijn de broeders in haaren dienst bevestigd geworden, de
aankomende door praeses zeegen gewenst in haare niewe bediening, en de afgaande bedankt voor
haare liefdenrijke en vereend broederlijke regering, zijnde den 2 April de diaconie reekening gedaan
door broeder Mak, wanneer bevonden werd meerder ontfangen te zijn dan uitgegeven de somma
van f. 808.3.4, welke penningen aan den oudsten broeder Slagboom ter rekeninge zijn overgegeven,
zijnde voorts de rekening gesloten.
[In de marge:] Zijnde in de kist gebleven de somma van f. 644.11.8, en bij broeder Slagboom
medegenoomen de somma van f. 163.11.12.
In onse vergadering den 2 April 1782.
     Antonius Breur v.d.m.
     Wouter Spruijt, ouderling
     Leendert Teeuwe, ouderling
     Willim Slagboom, diaken
     Pieter Mak, dieaken

/249/ K.kraad gehouden 3 Julii 1782.
De vergadering met gebede geopent zijnde, communiceerde preses den uitslag van zijne gedaane
huijsbezoekingen. Niets bijsonders had hij onder de ledemaaten ontmoet. Hier of daar was wel enig
saat van twist gevonden, hetwelk men na behoren hadde zoeken weg te nemen, dog niets bijsonders
de aandagt der broederschap weerdig.
Waarop censura morum gehouden en de broeders zeegen gewenst zijnde, de vergadering met
dankzegging tot God geschijden is.

/250/ K.kraad gehouden 1 Octob. 1782.
De predikant deet raport van sijn huijsbezoeking, niets bijsonders was voorgevallen, alleen had hij
zeeker broeder wiens huijsvrouw voor haar tijd verlost en in de kraam bevallen was, niet
tegenstaande zij nog kortlings getrouwt waaren, vermaant zig van s'Heeren tafel te onthouden, terwijl
na censura morum gehouden te hebben, de vergadering met zegenbeede geschijden is.

/251/ K.kraad gehouden den 28 Decemb. 1782.
Na het eijndigen van den Godsdienst werd censura morum gehouden en niets bijsonders zijnde
voorgevallen, is den broederschap segen toegebeeden.
2.
Ook stond op haar versoek binnen Sijna Kortland, weduwe van Paulus Borsje, welke nevens haare
kinderen bevorens door diaconie gealimenteerd geweest zijnde, thans versogt te moogen weeten,
hoe veel het geene bedroeg dat zij getrokken hadde, en om bij wijse van accoord in onderhandeling
met k.kraad te treeden, opdat zij nog haar kinderen, daarover in tijdvervolg meerder aansprakelijk
zijn zouden.
/252/ De broeders de uitgaavboeken naziende bevonden dat de zelve ontrent f. 278 bedroegen,
waarover in gesprek en onderhandeling gekomen zijnde, is geresolveert dat Sijna Kortland betaalen
zoude de somma van f. 60- met welke zij en haar kinderen van verdere aanspraak zijn ontslagen,
belovende egter voorn. vrouwe altoos te zullen indagtig zijn de gunst door den k.kraad haar
toegestaan, en zoo zij in volgende tijden tot werkelijke verbeteringe mogt komen, alsdan haar gifte te
zullen vermeerderen.
Aldus in onse k[erkelijke] vergadering gedaan den 28 Decemb. 1782.
     Q.T. A. Breur v.d.m.
     Leendert Teeuwe
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     Cornelis Stout
     Willis Slagboom
     Pieter Mak

/253/ K.kraad gehouden den 2 April 1783.
1.
De vergadering wierd met gebede tot God geopent.
2.
De pres. herinnerde de broeders dat de tzamenkomst was ingerigt om een dubbeltal te formeeren
van ouderlingen en diaconen, wanneer bleek dat met eenpaarige stemmen verkooren waaren
     tot ouderlingen    Cornelis Mak, en
                        Huijg Kortland
     tot diaconen       Eldert Maat, en
                        Mels de Lange
Waarna de vergadering met gebede tot God geschijden is.

/254/ K.kraad gehouden den 16 April 1783.
1.
Na het ijndigen van den Godsdienst ter voorberijding van het Avondmaal werd de vergadering met
gebede tot God geopent.
2.
Praeses nam de stemming op, uit welke bleek dat bij algemeenhijd verkosen waren
     tot ouderling      Cornelis Mak
     tot diacon         Eldert Maat
Zijnde de schoolm. als coster gelast dit de beroepene broeders bekend te maken.
3.
Vervolgens werd censura morum gehouden en is de vergadering met dankzegg. tot God geschijden.

/255/ De beroeping door den schoolmeester aan de broeders bekend gemaakt zijnde, hebben deeze
die roepstem gewillig aangenoomen, zijnde op den 21 April den 2de Paasdag in hunne bediening
ingezegent, waar na op den 23 zijnde woensdag de diaconij rekening van den afgaanden broeder W.
Slagboom in de kerke is gedaan. Zijnde bij slot bevonden meerder ontfangen dan uitgegeven te zijn
de somma van f. 1087.19.2, welke penningen aan broeder Mak ter verreekening zijn overgegeven.
Voorts zijn door mond van praeses de afgegaane broeders, zoo /256/ ouderling als diacon voor
haare trouwe elk in sijne dienst, opregt bedekt [=bedankt?] met toebeede van Gods hijlrijke gunst en
genade in Christus.
En zijn de nieuw aangekomen broeders met zegen in hunnen bediening begroet.
Aldus in onse k.kraads vergadering den 23 April 1783.
     A. Breur v.d.m.
     Leendert Teeuwe, ouderling
     Cornelis Stout, ouderling
     Willim Slagboom, diaken
     Pieter Mak, dieacon

/257/ K.kraad gehouden den 2 Julij 1783.
1.
Na het eijndigen van den Woensdagavond Godsdienst ter voorberijding ingerigt, werd k.k gehouden.
2.
Predikant deed raport van sijn huijsbezoeking, zijnde nu algemeen geschied met broeder Stout. Hij
beklaagde zig over den vervallene, en treurige staat der gemeente. Neerstig had hij dezelve zoeken
op te wekken, dog bespeurde geene aandoening, of opmerkzaamhijd, hetwelk Gode te clagen was.
3.
Dog vervolgens niets bijsonders onder de ledematen of de broederschap te melden zijn[de], is de
vergadering in liefde geschijden.

/258/ K.kraad gehouden den 8 Oct. 1783.
1.
De vergadering wierd met gebeede tot God geopent.
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2.
Vervolgens hield men censura morum, zoo dat den predikant berigte gevende van zijne afgelegde
huijsbezoeking, berigte dat niets onder de ledematen, enig verschil rakende hem was voorgekomen
en gelijk niets onder de broeders plaats greep, heeft den predikant in hare nadering haar zegening
toegewenst.
3.
Voorts is de vergadering met dankzegg. gescheijden.

/259/ Kerkenraad gehouden den 24 Maart 1784.
De vergadering wierd met den gebeeden tot God geopend.
2.
De tijd der verkiesing van nieuwe opzienders der gemeente gekomen zijnde, zijn door de
broederschap op het dubbeltal geplaast
     tot ouderlingen    Simon Stout, en
                        Jan Mak
     tot diaconen       Jan Smit, en
                        Henrik v.d. Kuijl
3.
Voorts deet den predikant rapport van zijn gedaane huijsbezoeking, wierd censura morum gehouden
en de broeders zegen toegewenst.
/260/ 4.
De praeses communiceerde de broeders dat op den 31 Maart een dankuur door de gehele weerd
gehouden zoude worden vanwegen de genadige verlossing uit het drijgend gevaar der wateren.
Daarenboven dat op den 14 April, dus in de Paasweek, den bedendag inviel en bijgevolg dat hij
geresolveert had om in plaets van Woensdagavond Zaterdag namiddag de voorberijding te prediken,
na het eijndigen van dezelve de verkiesing van ouderling en diacon te doen, de Maandag Godsd. op
den 2 Paasdag op te schorten en de beroepen ouderl. en diacon agt dagen naderhand te bevestigen.
Hetwelk door de broederschap toegestemt zijnde, is de vergadering met dankzegging geschijden.

/261/ K.kraad gehouden den 4 April 1784.
1.
Na het eijndigen van den namiddag Godsd. ingerigt ter voorberijding tegen het avondm., werd de k.k
met gebede tot God geopend.
2.
Vervolgens zijn uit voorige dubbeltal tot de bediening verkoren
     tot ouderling      Simon Stout
     tot diacon         Hendrik v.d. Kuijl
Is voorkomen om deze broeders in plaats van op den 2den Paasdag den volgende dag des Heeren
(om den invallende bededag werd den 2de Paasdag niet gepredikt) te bevestigen.
3.
Na het houden van censura morum is de vergadering met dankzegging geschijden.

/262/ Gedagtenisse
Gelijk deese Waard meermaalen in voorige jaaren was doorgebrooken, zoo heeft dezelve nimmer in
grooter gevaar geweest dan bij den aanvang van dit jaar 1784, vooral op den 7, 8, 9 en 10 Maart.
Het water stond voor den Dief- en Lingendijk 8 duijmen hooger dan bij die gedugte inbraak van den
jaare 1741, waarom elk niet anders dan deze gevreesde slag verwagten, en zig zoo veel mogelijk
was tragte te bergen.
Op den 7 Maart predikte ick des namid. voor de gemeente Jerem. 10:24, en wij mogten toen al
biddende onse belangens den Almagtige voorstellen. 
/263/ Op den 8 Maart versprijde het algemeen gerugt, dat een versakking in den dijk bij Leerdam
gekomen was, gelijk daags te vooren eene bij Kedichem, welke bij menslike gedagte, niet zoude te
houden zijn. Dan de Heere gav redding, door den ijver der opsienderen, en vlijt der arbijderen werd
de versakking gered, en op den 11 en 12 Maart begon men sakking in het water te bespeuren,
waardoor het gevaar tegelijk verminderde.
Dus predikte ick op den 14 Maart des namidd. voor de gemeente Psalm 66:5, terwijl door s'Heeren
goedhijd de sakking van het water aanhoudende bleef, het ijs smolt en de dijken in stand bleven, zijn
wij boven menigte andere land gewesten behouden gebleeven, waarom ook de opsienders van dese
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Waart besloten een dankuur over alle dorpen uit te schrijven om eenstemmiglijk de Godd. gunst in
onzegbaare redding te erkennen en  welk dank uur hier plegtig gevierd is op den 31 Maart s'namidd.
ten 5 uren, predikende uit Jona 2:9.
De Heere bevijlige ons nog lange voor het geweld des waters.
     A. Breur v.d.m.

/265/ De broeders Simon Stout en Henrick van der Kuijl zijn op den 18 April in het H. dienstwerk
ingesegend, en met zegenbeede verwelkomt, en de afgaande broeders voor haar getrouwe
amptbediening bedankt, waarna door den afgaande broeder diacon Pieter Mak in de kerke rekening
der diaconie gedaan is op den 13e Meij 1784, zijnde bij slot bevonden meerder ontfangen dan
uitgegeven te zijn de somma van f. 1299.13.4, waarop de rekening gesloten en voor goed is
opgenomen, zijnde deze voorgaande actens gerecenseert en goedgekeurt op den 13 Meij 1784.
     Q.T. A. Breur v.d.m.
     Cornelis Stout, ouderling
     Cornelis Mak, ouderling
     Pieter Mak, dieacon
     Eldert Maat, diacon

/266/ Alzoo het armenhuijsje aan den Kinderdijk, thans bewoont bij Jan de Vries, zeer vervallen was,
en dus nodig ware te repareren, is bij de broederschap beslooten, nog een woning aan te bouwen, en
het zelve tegelijk met de reparatie te besteeden. Zijnde dit ook door de broederschap verrigt en het
ghanse werk aangenoomen bij Baas Rijke voor de zomma van f. 485.
Ook is bij de broederschap op den 15 Aug. bestelling gemaakt over de nagelaaten penningen van
Arien de Groot, gealimenteerd bij onse diaconie en welke op sijn rijse na Batavia overleden is.
/267/ De penningen welke ten zijnen behoeve nog te goede waaren bedroegen de somma van f.
350.9.-, en quamen nu ten voordeele van zijne broeder Abraham de Groot, insgelijks gealimenteerde
bij den k.k., zijnde de broeders geresolveert uit voorn. penningen de openstaande schulden, zoo van
Arie als Abraham de Groot te voldoen, aan zijne moeder Hilligje Volkers een praesent te doen van f.
20 gld en dan de overige penningen onder haar te behouden en dezelve ter gelegener tijd ten
behoeve van Abrah. de Groot te gebruiken, zijnde de lijst der verschotten in de kerke kist te vinden.

/268/ K.kraad gehouden den 27 decemb. 1784.
1.
De bediening des avondm. aanstaande zijnde, werd censura morum gehouden, dog niets bijsonders
voorgekomen, dus de broeders zegen is toegewenst.
2.
Alzoo de reparatie van een armen huijsje aan den Kinderdijk staande bij inschrijving door Adriaan
Rijke was aangenomen voor de somma van f. 484-, en het extraordinaire nog volgens rekening de
somma van f. 61 bedroeg, is het werk door broeders daarna opgenomen en in zoo verre goed
gekeurd, dat het overgeblevene nog ter bequamer tijd moest afgewerkt worden, hetgeen ook door
voorn. /269/ aannemer is belooft, waarna aan hem de penningen ter somma van f. 535 zijn
toegesteld en nog f. 10 blijven staan, welke na het afdoen van het geheele werk aan hem zullen
betaalt worden, tijnde het getekende en  voldaane bestek, als ook de extraordinaire rekening van f.
61 gld. aan den rendant broeder diacon E. Maat ter verantwoording overgegeven.
3.
Voorts is de vergadering met hijlbeede geschijden.

/270/ K.kraad gehouden den 10 Maart 1785.
1.
De vergadering wierd door praeses met den gebeeden geopent.
2.
Den tijd ter verandering der k.kraad naderende, is bij de broederschap een dubbeltal van ouderlingen
en diaconen met eenstemmighijd uitgebragt, zijnde benoemd
     tot ouderlingen    Jan Mak, en
                        Wouter Spruijt
     tot diaconen       Adrianus van Werkhoven
                        Hugo Kortland
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God gescheijden.
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/271/ K.kraad gehouden den 23 Maart 1785.
1.
De vergadering na het eijndigen van de voorberijdings leereden 
met den gebede geopent zijnde
2.
is men overgegaan tot de beroeping van niewe broeders uit het gemelde dubbeltal.
3.
Wanneer bleek dat verkoren waren
     tot ouderling      Jan Mak
     tot diacon         Hugo Kortland
Sijnde de custor versogt dit aan de beroepene broeders te communiceeren.
4.
Wegens het ongure jaargetij, was den predikant verhinderd /272/ geworden de gewoone
huijsbesoeking voor het Paas avondmaal te doen, waarom aan de broederschap gevraagt werd of
iets bijzonders, de leedemaaten rakende, was voorgekomen.
Dan geene particularia te melden zijnde,
5.
is ook censura morum onder de broederschap gehouden.
6.
Waarna de vergadering met dankzegging geijndigt is.

/273/ Op den 24 Maart 1785
hebben de broeders t'zaam vergadert geweest om met de anderen te spreeken over de bedeling van
rogge aan den armen, te weeten, ingevolge de resolutie des k.kraeds, zie 6 April 1772 [bedoeld is:
1777], werd dus over tarwe aan den armen bedeelt, dan wegens de hooglopende kosten en de
vermeerdering der gealimenteerden is eenparig bij den k.kraad besloten om na Paschen
roggenbrood te bedeelen, welkers leverantie publiecq in de kerk aan de minst aannemende der
bakkers zal besteed worden, zullende de conditie daar van nader bepaald en deze resolutie aan de
nieuw aankomende broeders berigt worden.
     Q.T. A. Breur

/274/ De broeders hebben de beroeping in den Heere aangenoomen en zijn op den 28 Maart, zijnde
2de Paasdag in haar bediening ingezeegent en met hijlbeede verwelkomt, hebbende den afgaande
ouderling en diacon met dankzegging haar afschijd bekoomen. Zoo ras mogelijk is, zal de diaconie
reekening geschieden.

/275/ Op den 18 April [1785] is door den afgaande diacon broeder Eldert Maat de rekening der
diaconie armen in de kerke te Alblasserdam gedaan, wanneer bij slot bevonden werd meerder
ontfangen dan uitgegeven te zijn de somma van f. 627-16-, zijnde de afgaande broeders voor haar
wel waargenomen bedieninge bedankt.
En voorts de voorige actens geresumeert, en voorts goed gekeurd ten dage voornoemd.
     Q.T. A. Breur v.d.m.
     Cornelis Mak, ouderling
     Simon Stout, ouderling
     Heijnderik v.d. Kuijl, diacon
     Eldert Maat, diacon

/276/ Op den 11 April 1785 ontfing den k.k. een briev van Mejuff. G.T. Loogen, wed. wijlen den Wel
Eerw. Heer N. Guijking, voorheen predikant alhier, dog laast te Amersfoord, met berigt dat uit het
testament van haren overleden man bleek, zijn E. had ten faveure der diaconie armen dezer plaatse
gedisponeerd over een legaat van f. 1000 te voldoen in een Hollandsche obligatie ten zijnen naame
staande, en dit voorschreven legaat is door Mejuff. Wed. de Heer Guijking ten volle voldaan. De
broeders S. Stout en H. v.d. Kuijl, gecommitteerd door den kkraad, hebben de obligatie uit handen
van Ds. A. Voorduijn, predikant te Rotterdam, tegelijk met het extract uit het testament [...]
ontfangen, zijnde het restant van het collateraal ter somma van f. 95-10- zijn E. bij quitantie voldaan
geworden.
     A. Breur v.d.m.
NB. Deze obligatie, groot f. 1000, is de do 11 Julij 1752 fol. 195 N. 2329 registrata fol. 3570 N.
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38079, 19 Sept. 1753 ten naame Nicolaas Guijking. 
/278/ Op den 22 Aug. 1785 ontfing den predikant uit monde van den Wel E. Heer J. Perduijn als
secretaris van de weeskamer te Dordrecht berigt dat aldaar brieven uit Batavia waren aangekomen,
tijding brengende van den doot van de Heer Pleun van der Kuijl, welke bij zijn testament aan de
diaconie armen van Alblasserdam besprooken hadde de somma van f. 2000, dog het welk na aftrek
van onkosten ontrent de somma van f. 1800 bedragen zoude, zulke penningen bij den eerste
gelegenthijd den diaconen zoude worden ter hand gesteld. Predikant en kkraad bedankten voor dat
berigt, verwagtende het volkomen  beslag van zaaken.

/279/ Op den 14 Aug. 1785, na het ijndigen van den Godsd. berigtede Mr. A. van Werkhoven aan
den k.kraad, dat hij den Wel Ed. Geb. Heer deezer plaatse voor zijne bediening als schoolm. en
voorzanger bedankte en dat de plaats vakant verclaard was geworden, versoekende dat de k.kraad
hem een voldoenend getuijgschrift en verder kerk. actens gelievde te besorgen. Alle de broeders
getuijgden eenparig haar leedwesen over zijn vertrek en hebben na voorg. dimissie hem een
getuigenisse na waarde gegeven, wenschende zeegen over zijn persoon en huijs.
Voorts berigte den predikant, dat zig bij hem vervoegt hadde eene Jan Appels, bevorens schoolm. te
Breskens, dog nu te /280/ Rotterdam, hem berigtende dat hij door den Wel E. Geb. Heer deeser
plaatse tot schoolm. was aangesteld geworden, versoekende in die qualitijd door den k.kraad te
mogen erkent en aangenomen worden. Predikant berigte dat hij den kkraad daar van zoude
kennisgeven, tegelijk versoekende dat zijn getuigschrifte hem mogte worden ter hand gesteld, opdat
dese den broeders voorgelezen worden en opentlijk mogt blijken dat hij in leer en leven die
bediening weerdig was en het welk hem beloovt en aangenoomen is. Dese getuigschrifte zijn
ingekoomen en bevonden van zodanigen aard, dat alle lof en goedkeuring waardig waaren,
weshalve den k.kraad geene swarighijd gemaakt heeft voorn. Mr. Jan Appel tot het openbr. werk toe
te laaten, wensende des Heeren zegen over zijn persoon en bediening. 
Gelijk hij daar ook op den 4 Septemb. de eerste maal het openbr. dienstwerk begonnen heeft, zijnde
Mr. Werkhoven 2 dagen te vooren vertrokken.

/282/ Op den 5 October 1785 zijn door den Wel-Ed. Heer Ouderwater, secretaris der weeskamer te
Dordrecht, ter hand gesteld 2 recipisse van den zelvden inhoud op den Oostindische Compagnie ten
kamer van Seventien, bedragend de somma van f. 1846.3 st. en tegen 3 p. cent s'jaars en te
betaalen 3 jaaren na het sluijten van de vreede met Engeland (dus in Meij 1787), en welke recipisse
door den predikant aan den k.kraad zijn overhandigt, en in des k.kraads kiste zijn geslooten worden. 
Dit pro memorie.

/283/ K.kraad gehouden den 29 Decemb. 1785.
1.
De broederschap vergadert zijnde, wierden de zaken der armen behandelt en broeder V.d. Kuijl met
Januarij uit zijn dienst tredende, werden de bussen geledigt en alles daar toe behorende, besorgt.
2. 
Voorts dewijl op den 1 ste dag des jaars de rustdag en bijgevolg de avondm. bediening inviel, werd
censura morum gehouden. De broeders klaagden eenstemmig over de geest van ijverloosheid en
onbekeerlijkheid en wensten omden geest van bekeering en verbetering, dog niets bijsonders hadden
te melden..
3.
Waarna de vergadering met hijlbeede gescheijden is.

/284/ K.kraad gehouden den 28 Maart 1786.
1.
De vergadering wierd door Do praeses met den gebeede geopent.
2.
Dewijl de tijd ter verandering des k.kraads was ingevallen is door de broederschap op het dubbeltal
geplaatst
     tot ouderlingen   Leendert Teeuwe, en
                       Cornelis Stout
     tot diaconen      Leendert t'Hoen, en
                       Jacobus Baan
3.
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Waar na de broederschap met dankzegging tot God geschijden is.

/285/ K.kraad gehouden den 12 April 1786.
1.
Na het eijndigen van de voorbereijdings leerede, wierd de vergadering met den gebede geopent.
2.
Vervolgens wierd door de broederschap op de nominatie van ouderlingen en diaconen gestemt,
wanneer bleek, dat met eenparigheijd der broederen verkoren waren
     tot ouderling     Leendert Teeuwe
     tot diacon        Leendert t'Hoen
Zijnde den meester als custor gelast dit den broederen aan te zeggen.
3.
Na het houden van censura morum, en berigt van gedaane huijsbezoeking is de vergadering met
dankzegging geschijden.

/286/ Voorn. broeders hebben deze wettige op haar uitgebragte beroeping in des Heeren vreese
aangenoomen en zijn op den 2de Paasdag in haaren dienst ingesegend met hijlbeede verwelkomt en
de afgegaane broeders Simon Stout als ouderl. en Hendrik v.d. Kuijl als diacon, met dankzegging
afschijd genoomen. Waarna den volgende dag de diaconierekening in de kerke is gedaan, blijkende
bij slot meerder ontf. dan uitgegeven te zijn de somma van 342-1-. De voorige actens zijn
geresumeert en goedgekeurt.
Alblasserdam, 18 April 1786.
     Q.T.  Ant. Breur v.d.m.
     Sijmon Stout, ouderling
     Jan Mak, ouderling
     Huijg Korteland, diaken

/287/ Abraham de Groot, erfgenaam van Arie de Groot, in het voorige van dit boek gemeld in den
aanvang van Meij dezes jaars te Streefkerk getrouwt zijnde, heeft reekening en voldoening versogt
der penningen onder de diaconie berustende. Hem is dit versoek toegestaan en de penningen ter
sommam van f. 195-12 op den 29 Meij 1786 ter hand gesteld. Zijnde de quitantie en verdere
papieren daar toe betrekkelijk in de kerke kist ter bewaring weggelegt.
Op die zelve dag is de visitatie der kerke geschied en alles in orde bevonden.

/288/ K.kraad gehouden den 24 Septemb. 1786.
1.
De vergadering wierd met den gebde geopend.
2.
Pres. deed berigt van de volbragte algemene huijsbezoeking met broeder oud[erling] Jan Mak. Hij
wenste meerdere ijver en lust onder het volk bespeurt te hebben, klaagde over den geest van
slaapzugt, biddende dat deeze genadig mogt weggenomen worden.
Dog voorts was er niets bijsonders onder de ledematen voorgevallen.
3.
Censura morum werd gehouden en de broeders zegen en hijl toegebeden in het gewigtig werk des
avondm.
4.
Praeses berigte dat de Hr. Schout Pijll hem gezegt hadde, dat de penningen voor de kinderen van J.
v.d. Kuijl, waarvan moeder is Zijgje van Krimpen, gesproten uit een erfenisse van Pleun v.d. Kuijl, in
de Oostindien overleden, zoude kunnen ontfangen worden. Den k.kraad in overweging nemende zoo
den groote gifte of legaat door Pleun v.d. Kuijl (zie aantek. in het voorige) aan diaconie-armen van
Alblasserdam besprooken, waarschijn[lijk] met dat oogmerk, opdat zijne behoeftigen in vrede daar uit
zouden kunnen gealimenteerd worden, zoo heeft den k.kraad besloten voorn. penningen de kinderen
van J. v.d. Kuijl behorende niet te eijgenen dan dezelve in haar geheel te laaten, die overgevende
aan weesmeester van Alblasserdam, ten eijnde daar voor een obligatie aan te koopen en bij tijd en
wijle onder de kinderen van J. v.d. Kuijl te verdeelen.
Wel verstaande indien voorn. kinderen voor haar mondige jaaren of huwlijk quamen te sterven, den
k.kraad alsdan haar regt behoud op voorn. penningen uit kragt van alimentatie aan de kinderen
gedaan, zijnde geresolveert hier van aantekeninge te doen, of het zelve t'eeniger tijd mogt te passe
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komen.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God in vreede gescheijden.

/291/ K.kraad gehouden den 2 Januarij 1787.
1.
De vergadering met den gebede tot God geopend.
2.
Het avondmaal des Heeren aanstaande zijnde, wierd na de gesteldheijd der ledmaaten gevraagt en
censura morum gehouden zijnde geene redenen van klagten ingekomen en de broeders zegen
toegewenst.
3.
Rakende het 4 artikel van voorige k.k handelingen. De predikant heeft de vergadering een concept
briev voorgeleesen, om den Heer Schout en weesmeester over te geven, welke bij de broeders is
goedgekeurd en eerlang staat getekend te worden.
4.
Met dankzegging is de vergadering gescheijden.

/292/ K.kraad gehouden den 21 Maart 1787.
1.
De vergadering wierd met den gebede door praeses geopent.
2.
De tijd tot formeering van het dubbeltal tot de k.klijke bediening alhier gekomen zijnde, zoo zijn op
het dubbeltal gebragt
     tot ouderlingen   Cornelis Stout, en
                       Eldert Maat
     tot diaconen      Crijn de Kraaij, en
                       Willem Slagboom
3.
Wegens invallende bedendag is de huijsbezoeking voor Paasen uitgesteld en is censura morum
gehouden, waarna
4.
de vergadering met dankzegging geijndigt is.

/293/ K.kraad gehoud den 4 April 1787.
1.
Na het eijndigen van de voorberijdings leerede, wierd de vergadering met den gebeeden tot God
geopent.
2.
Vervolgens wierd door de broederschap gestemd over het gemaakte dubbeltal van ouderlingen en
diaconen, zijnde met eenparige stemmen verkooren
     tot ouderling     Cornelis Stout
     tot diaken        Crijn de Kraaij
Waarna de vergadering met dankzegging beslooten is.

/294/ Voorts zijn voorn. broeders op den 2 Paasdag in haare bediening ingezegend en met hijlwens
verwelkomt en de afgaande broeders hebben met dankzegging afschijd genoomen, terwijl op den 23
April de diaconie rekening van den diacon Hugo Kortland is opgenoomen en  geslooten, blijkende bij
slot dat meerder is ontfangen dan ontfangen [bedoeld is natuurlijk: uitgegeven] was, de somma van
f. 56.10 welke door den regerende diaken Leendert t'Hoen zijn aangenoomen  en hem ter hand
gesteld geworden.
/295/ Eijndelijk zijn deese en voorgaande acten van k.kraad door den praeses de broederen
voorgeelezen en onderteekend op den 23 April 1787.
     Q.T. A. Breur v.d.m.
     Jan Mak, ouderling
     Leendert Teeuwe, ouderling
     Huijg Korteland als diaken
     Leendert tHoen als diaken



197

/296/ Den k.kraad heeft goedgevonden deeze navolgende regelen en wetten, bijsonder den diaconen
rakende, vast te stellen en welke jaarlijks bij de verandering des k.kraads den broederen zullen
voorgelezen worden.
1.
Den k.kraad verbind zig plegtig onder elkander, om bij de jaarlijkse verkiesing, bijzonder der
diaconen, uit te zien na de bequamste, godsdienstigste en meest geseetenste burgers dezer plaatse,
welke leesen, schrijven verstaande, haar ijgen boeken kunnen bijschrijven en nazien, en vooral na
zulke die meermaalen in bediening geweest zijnde, haar werk met lof verrigt hebben, terwijl indien er
een nieuwe diaken mogt nodig zijn, men alsdan bij een niewe een ouden, of bij een ouden een niewe
plaatsen zal, dog geen 2 niewe tegelijk, opdat den een den ander in het werk mag voorligten en te
hulpe koomen.
2.
Elk diacon zal verpligt zijn, zijne ijgene boeken te houden, zonder dezelve, buijten weeten des
k.kraads aan anderen over te geven, om daar in te schrijven, of die na te zien, zal ook verpligt zijn
ijgen rekening op te maaken of dezelve door den schoolmeester te laaten opmaaken, terwijl, indien
er enige swarighijd mogt zijn, hij daar over met den predikant of k.kraad zal raadplegen, welke haar
verbinden hun alle mogelijke hulp en bijstand te zullen bewijzen.
/298/ 3.
Geene diaken zal vermogen (ingevolge de wet van het E. Classis van Zuijdholland) bedeling aan
den armen te doen, tenzij met voorkennis van predik. en k.kraad,
4.
Hij zal ook geene penningen, den diaconie armen toebekomende vermogen in zijn ijgen kas weg te
sluijten, behalve de penningen van dagelijkse uitgaav en ontfang, de overige gelden zullen in de
diaconiekist opgeslooten worden, opdat de bijsondere gelden der diaconie met dat der armen niet
onder een en kome.
5.
Ook zal de regeerende diaken in de uitdeeling van de kleeding den armen met de uiterste
voorzigtigheijd te werk gaan en waarom den k.kraad bepaalt heeft, dat de bedeeling der kleederen 2
maal in het jaar zal geschieden, eens in de maand van Septemb., en eens in April, tegen welke tijd
den regerende diaken een lijst zal formeeren van de kleederen, en behoeftens der armen, dezelve
aan de k.kraad voorleesen om goedgekeurd te worden. Wanneer de vrouwen der bijde regerende
diakenen als diaconessen de voorschreven goederen zullen koopen, ten naausten [?] prijs bedingen,
en op de lijst aantekenen tot wat prijs ingekogt zijn, zullende zij voorts zorgen dat het gekogte
bequaamelijk genaaijt en door den armen ordentelijk onderhouden worde.
Aldus gedaan in onse k.kraadsvergadering den 23 April 1787.
     Q.T. A. Breur v.d.m.

/300/ In den k.kraad gehouden den 25 Septemb. is beslooten het avondmaal des Heeren, dat den 7
Octob. moest gehouden worden voor ditmaal uit te stellen, de beroeringen en veelvuldige
bewegingen welke in deze schrikverwekkende dagen ondervonden worden, maakten dat deze
plegtige maaltijd niet met die hertvereniging daar toe nodig konde gehouden worden.
Uit naam des k.kraads dus aangetekend.
     A. Breur v.d.m.

/301/ Wegens absentie van den schoolmeester die wegens den troeble tijden niet op het dorp was, is
beslooten bij predikant en k.kraad dat de woensdag winter avond beurten bij provisie zouden
opgeschort worden, hetwelk van den predikant op den 4 Novemb. van den predikstoel aan de
gemeente is bekend gemaakt.

K.kraad gehouden den 7 November 1787.
1.
De penningen van het legaat door de Heer Pleun van der Kuijl aan onse diaconie vermaakt
ingekomen zijnde, heeft de predikant /302/ dezelve in handen van de broederschap gesteld en
overgegeven.
2.
De ontfangen somma penningen bedroeg f. 1978-5- van welke zomma zijn uitgegeven f. 1010-8 st.
aan 2 obligaties looten in s'lands obligatie ten laste van het quartier van Dordrecht, zijnde Nr. 9616 &
17, welke looten in diaconie kiste tot de tijd der verwisseling zijn weggeleijt.
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3.
Dus resteerd nog de zomma van f. 967-17, welke ter verrekening aan den rendant diacon zijn
afgegeven, terwijl de schikking dezer /303/ penningen bij den k.kraad aldus bepaalt is, dat een
gedeelte daarvan aan de rendant diacon zijn overgegeven ter bestelling, en het andere deel in de
diaconie kist ter bewaring zijn weggelegt.
Aldus besloten en gedaan in onze k.kraads vergadering den 8 Novemb. 1787
[In de marge stond:] NB. van voornoemde f. 967-17 zijn bij broeder Leendert t'Hoen medegenomen
de zomma van f. 367-17, terwijl de f. 600 in de kiste zijn weggelegt. Van welke f. 600 broeder de
Craaij op den 19 Febr. 1788 f. 200 heeft medegenoomen.
     Antonius Breur v.d.m.
     Leendert Teeuwe
     Cornelis Stout
     Leendert Thoen als diaken
     Krijn de Kraai als diaken

/304/ K.kraad gehouden den 1 Jan. 1788.
1.
Na aanroeping van des Heeren naam
2.
Stelde praeses voor, dat het avondmaal des Heeren aanstaande zijnde, hij aan de broeders afvroeg,
of zij iets bijzonders de ledemaaten rakende, of onderling onder malkander te berigten hadden.
3.
Dan geene der broeders hadde iets bijsonders aan te merken. Zij wensten dat de eendragt hersteld
en den geest van verwarring mogt weggenoomen worden.
/305/ 4.
Voorts zijn eenige zaaken den diaconij armen rakende behandelt, onder anderen berigtede broeder
Leendert t'Hoen, dat aan de baasen Pijl en J. Mak, den hypotheek brief op het huijs van Ariaantje
Roos, bij ons gealimenteerd, ter somma van f. 154.12 voldaan en bijgevolg dit huijsje na doode van
Ariaantje Roos, wed. Meeveren, aan den diaconie armen zoude vervallen.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/306/ K.kraad gehouden den 5 Maart 1788.
1.
De vergadering wierd door pres. met den gebeede geopent.
2.
De tijd gekomen zijnde tot het maken van een dubbeltal van ouderlingen en diaconen, zijn daar toe
genomineert
     tot ouderlingen   Cornelis Jansen Pijll, en
                       Cornelis Mak
     tot diaconen      Cornelis Cornelisse Pijll, en
                       Cornelis Schouten
3.
Voorts is geresolveert dat wegens de vroeg invallende Paasen het /307/ ruwe jaar zaizoen [?], en
voor al den invallende bedendag op den 19 dezer maand,de huijsbezoeking nog uitgesteld en de
verkiesing des k.kraads op Zondag voor bededag na de voorbereijding zal gehouden worden.
4.
Vervolgens is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/308/ K.kraad gehouden den 16 Maart 1788.
1.
Na het ijndigen van de voorberijding leerede, wierd de vergadering met den gebede door praeses
geopent.
2.
Vervolgens is door de broederschap over het voorige dubbeltal gestemd, wanneer bleek dat
verkosen was
     tot ouderling     Cornelis Jansen Pijll
     tot diaken        Cornelis Schouten
Hebbende broeder Cornelis Stout op zig genoomen zulks de broeders te berigten.
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3.
Eijndelijk is censura morum gehouden en de vergadering met dankzegging geslooten.
/309/ De beroepen broederschap de boodschap ontfangen hebbende, zijn op den 24 Maart, zijnde
den 2de Paasdag, in haar bediening ingezegend, met hijlbeede onder den broederschap ontfangen
en de oude en afgaande broeders hebben met dankzegging afschijd genoomen.
Voorts is de rekening van de broeder t'Hoen uitgesteld, tot een bequame tijd, dewijl wegens de vroeg
invallende Paasen, alle rekeningen zoo spoedig niet konden geregeld worden.

Nadat alle rekeningen ingekomen en vereffent waaren, is door den afgaande diaken Leendert t'Hoen
de diaconie rekening op den 18 /310/ Meij 1788 in de kerke gedaan, wanneer bleek dat meerder
uitgegeven dan ontfangen was de somma van f. 37-9, welke aan broeder t'Hoen overhandigt zijnde,
dus deze rekening geslooten, en de voorige actens geresumeerd, en door den broederschap
ondertekend op den 18 Meij 1788.
     Antonius Breur v.d.m.
     Leendert Teeuwe, ouderling
     Cornelis Stout, ouderling
     Leendert Thoen als diaken
     Krijn de Kraaij als diaken.

/311/ K.kraad gehouden den 24 Aug. 1788.
1.
Alzoo Mr Jan Appel, schoolm. aan deze plaats, voor die bediening bedankt heeft, zoo heeft den Wel
Egest. Ambachts Heer behaagt vrijhijd te geeven om opentlijk te laaten bekend maaken indien
enigen lust hadden haare gaaven te laaten hooren, zij daartoe vrijhijd hadde, gelijk dan drie
Zondagen agter een ander enige schoolms. het werk opentlijk verrigt en haaren gaaven in lesen en
zingen hebben laaten horen.
Waar na uit deze pers. 4 en naderhand een dubbeltal van personen is genomen, uit welke den Wel
E.G. Heere heeft gelieven voor dese maal aan te stellen de persoon van Cornelis van t Verlaat,
welke op den 8 Aug. 1788 hier aangekomen zijnde, op den 10 daar aan volgende zijn openbaar werk
heeft aangevangen. Gelijk hij dan zijn k.klijk getuigschrift als lidtmaat en zijn verdere attestatie aan
den k.kraad vertoont heeft, welke hem daar op in zijn bediening geluk gewenst tot den  lessenaar
toegelaaten, en als haren custor hebben aangestelt.
/313/ Dat dit alles is met de waarhijd overeenstemmende zij, getuijgen wij onderschrevene k.kraads
leeden.
     Antonius Breur v.d.m.
     Cornelis Stout, ouderling
     Cornelis Janse Pijl
     Krijn de Kraaij als diaken
     Cornelis Schouten, diaken

/314/ K.kraad gehouden den 4 Oct. 1788.
1.
De vergadering werd door pres. met den gebede geopend.
2.
Raporteerde den predikant den uitslag zijner huijsbezoeking met den oudsten ouderling. Een klijn
gedeelte was door het ontijdig afsterven van zijn schoondogter overgebleven, dog voorts was haar
niets bijsonders ontmoet.
3.
Werd censura morum onder de broeders gehouden en deugt, eendragt en vreede heersten. Zegen
gewenst op den aanstaande avondmaals bedieninge.
4.
De vergadering is in liefde en vreede geschijden.
NB. op den 11 Novemb. is aan broeder Krijn de Kraaij uit de armen penningen 150 gld. ter hand
gesteld.

/315/ K.kraad gehouden den 29 Decemb. 1788.
1.
De vergadering is door Praeses met gebeeden tot God geopent.
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2.
Het avondm. des Heeren aanstaande zijnde werd censura morum gehouden en de broeders zegen
toegewenst.
3.
Alzoo dit k.k acte boek tzedert 1708 in gebruijk, thans vol  geschreven was, heeft den kerk beslooten
van een ander daar toe /316/ verveerdigd boek gebruijk te maaken, aanvang nemende met den
jaare 1789.
4.
Ingevolge den intentie van den Wel Ed. Heer Cornelis Pijll in het k.boek te vinden de do 24 Decemb.
1778, moesten de zilveren beekers tot het avondm. in gebruijk, staande zijn leven in zijn huijs, maar
bij zijn afsterven in de kerke of diaconie kist bewaart worden, dewijl nu den Heere C. Pijll dezen
wereld overleden was, heeft den k.kraad beslooten voorn. silver tot het /317/ avondm. in gebruijk te
laaten onder bezorging van den predikant en den schoolmr. te gelasten des Saturdaags voor elke
avondm. bediening voorn. kisje te haalen en Sondaags avonds wederom te bezorgen, terwijl bij
vacature of ledig staan van de pastotij voorn. kisje met silverwerk aan het huijs van den president
ouderling zal bezorgt worden.
5.
Voorts is de vergadering met dankzeggen geschijden.
     A. Breur v.d.m.
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[Achterin het kerkeboek is door Ds. Franco van der Kluijt het volgende aangetekend.]

/318/

VREDES ARTIKELEN GEARRESTEERD DEN 18 DECEMB. 1694

De Staten van Holland en West-Vriesland, niets meer ter herten nemende, als dat de ruste en vrede
in de Kerken deser Provincie geconserveert, en Gods H. Woord in deselve in alle juistheid geleert
moge werde, en in agtinge genomen hebbende de recommandatie van Zijne Majesteit van Groot
Brittanien, als Stadhouder van deselve Provintie, en haar Ed. Groot Mog. gedaan, hebben die
conform geordonneert en statueren mits desen.

Eerstelijk: dat alle leeraars, 't sij professoren of lectores theologiae, ofte predicanten der Gereform.
Kerke in Holland en West-Vriesland, in hunne schriften, predicatien, catechisatien, publike en private
lessen en disputen zullen blijven bij de gewoonlijke formulieren der Gereformeerde Kerken, die in de
Catechismus, consessie en canones Synodi Dordacenae begrepen zijn, en zig zorgvuldig wagten iets
te leeren of te schrijven dat daar tegen strijd, en dat mitsdien onder henluiden geen essentieel
verschil overblijvende, dezelve met malkanderen zullen ommegaan in broederlijke liefde, vrede en
eenigheijd, en zig omzigtelijk wagten voor alles dat daar tegen aanloopt. En wel bijsonderlijk dat sij
malkander op geenerleij wijse verdagt zullen maken bij de Heeren van de Regeringe, de ledemaaten
der Gemeijnten ofte anderen, 't zij in 't openbaar, ofte in 't bijsonder, directelijk ofte indirectelijk.
/319/ Ten anderen: dat zij luiden zoodanige pointen, die in de voorsz. formulieren van eenigheijd, en
de canones Synodi Nationalis Dordacenae ongedefinieert gelaten zijn, en waar in zij onder
malkanderen mogten discreperen, op haar eigen oordeel niet zullen voorgeven van zulke gewigte en
importantie te zijn, dat sonder dezelve de H. Schrift niet wel nog ter zaligheijd genoegsaam zoude
verstaan, geleert, gepredikt, nog het Rijke Christi bevordert konnen worden, maar dat zij ontrent
zoodanige pointen gehouden zullen blijven te procederen, ingevolge van de respective kerkelijke
ordres.
Ten derden: dat sij luiden van ongewoone en buiten schrifturelijke spreekwijsen, en niet
fondamenteele stellingen, ook applicatie der prophetien, zoo dat die misnoeginge en opschuddinge
zoude konnen veroorzaken, in haar schriften, predicatien, catechizatien, publyke en private lessen en
disputen zig zullen matigen, en zoo veel doenlijk is, zorgvuldig wagten, en indien het mogte
gebeuren, dat iemand onverhoeds iets diergelijks quam te uyten, ofte gebruiken, zoo zal hij telkens
soodanige verklaringen daer bij doen, waar uyt blijken kan, dat hij van de gewoonlijke leere der
Gereform. Kerken niet afwijkt.
Ten vierden: zullen voor al de professores, ofte lectores theologiae zig onthouden van iets in hunne
schriften, publyke en private lessen en disputen, voort te brengen, het welke de /320/ studenten
zouden konnen aenleijding geven om de mysterien van 't Christelijke gelove na de regels en
methode der philosophie te behandelen, zoodanig dat alles soude moeten werden verworpen, waer
van de reden juist soo duidelijk en klaar niet voorquam, als van enckele naturelijke saken, dewijl daar
door het ware Christelijke geloove schipbreuke zoude konnen lijden, en de kerke in de uijterste
verwarring geraken.
Ten vijfden: dat men in het beroepen der predicanten, alleen zoodanige persoonen in consideratie
zal nemen, die stigtelijk in leere en leven, en van een moderaat en vreedsaam humeur zijn,
bequaam om de voorsz. poincten tot vrede en stigtinge der gemeijnte, in allen deesen op te volgen.
Ten zesten: zullen ook dese articulen alle de aen te stellen professores en lectores theologiae
voorgehouden worden door de theologische faculteit van onse academie en door de curatores van
de gymnasien, of andere scholen respectivelijk, om zig daar na volkomen te reguleren, gelijk mede
deselve articulen tot die eijnde zullen werden voorgehouden aan de predicanten in de steden door de
consistorien, en aan die ten plattem lande door haar respective classe, op haar eerste sessie in de
selve.
Ende opdat dese articulen te beter mogen werden agtervolgt, zoo werden de respective magistraten
en allen anderen, die in 't beroepen, ofte approberen van predicanten te seggen hebben, ernstelijk
gerecommandeert en gelast daar aan de hand te houden en alle des selfs articulen, zoo veel in haar
magt zal zijn, /321/ exactelijk te observeren en doen observeren.
Gedaan in den Hage den agtiende decemb. 1694.
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Extract
uyt de 11 articul. der Synode te Rotterdam, 1724.
Dat men ook aen landlopers met boekjes niet zal geven, ten ware van de Christelijke Synodus, of de
magistraten onser provintie schriftelijk daer toe gemagtigt.
En worden alle leden gerecommandeert, zoo als dit ook verder door haar zal worden gedaen aen de
respective diacons en armmeesters met aenzegginge dat zij contrarie deses doende het haar in de
arme rekening niet zal valideeren, als mede dat de predikanten dit jaarlijks haar in den kerkenraad
zullen voorlezen, en in de kerkelijke reglementen ingevoegt zijnde, jaarlijks in Synodo herhaalt
worden.

/322/
Polityke en kerkelijke middelen bij placaten en resolutie van Staat ende Zuidhollandse Synoden
beraemt en vastgesteld tegen de Cocinianen en hunne dwalingen.

Polityke
1. Resolutie van de Staten van Holland den 19 Junij 1651 tegen de Cocinianen als Bijsterveld tot
professor in Transysulanie beroepen. Zie van Zurk Codex Bat. pag. 335 S. 2 in notis.
2. Placaet van de Staten van Holland tegens de leere der Cocinianen mitsgaders het inbrengen en 
drukken van haer boecken den 19 Sept. 1653. Kerkelijk Placaet Boek pag. 498. Daer in
a. werd verboden een ygelijk van wat staet hij zij eenige Cociniaensche dwalingen hier te lande in te
voeren ofte gemeen te maken, ofte daer toe bijeenkomste ofte samenrottingen te houden op poene
dat diegeen die het zelve zouden mogen gedaen hebben, als een lasteraer van Godes Heylige naem
en perturbateur van de gemeene ruste voor de eerste mael uyt den lande te bannen, en voor de
tweede mael arbitrairlijk en naer exigentie van zaken zal worden gestraft en gecorrigeert.
b. Verbiedende voorts wel expresselijk alle boekdrukkers  en boekverkoopers eenige Cociniaensche
boecken als godslasterlijk en pernicieus, in wat tale het ook zoude mogen zijn, hier te landen te doen
drukken, ofte elders gedrukt /323/ herwaerts over te brengen ofte te verkoopen, op poene dat
dengene, die dezelve gedrukt, ofte verkogt zal hebben: de drukker voor de eerste mael verbeuren
zal, boven de ontzegginge van zijn neringe, een boete van 3000 gulden, en den verkooper van 1000
gulden.
De boekdrukkers moeten na drie dagen alle de gedrukte en geschreven exemplaren in handen van
de magistraet brengen, om gesuprimeert te worden, en de boekverkopers die verdagt zijn, zullen op
eysch van de magistraet zig met eede moeten purgeren, en zulkx weijgerende eerst verbeuren 100
gulden, en voor de tweede mael nae 't verbod van neringe na exigentie van zaken gecorrigeert
worden.

Van dezelve inhoud bij na is een Placaet bij de Staaten Generael gegeven den 30 december 1659.
En van diergelijken inhoud een van de Staaten van Zeeland in dato den 20 maert 1660.

Het Hof van Holland heeft bij Placaet van den 19 Junij 1674
a. De Cociniaensche boecken verklaert voor godslasterlijke boeken, vol van ongefondeerde,
zielverderfelijke en dangereuse stellingen en grouwelen tot nadeel van de ware religie en
kerkendienst.
b. Verbied dezelve of diergelijke boeken te drukken, divulgeren, ofte verkoopen op auctien, ofte
andersints op poene bij de placaeten van den landen, en specialijk dat van den 19 Sept. 1653 daer
toe geflatuleert.

De Staaten van Holland en Westvriesland hebben bij haer resolutie van den 14 december 1654 op
de remonstrantie van de gedeputeerde van Zuijd en Noordholland verstaen, te vinden in /324/ actis
Synod. Woerd. 1655, art.
a. Dat aen de respective officieren en magistraeten binnen de steeden  deser provintie bij
aenschrijven zal worden geordonneert, dat dezelve met alle doenlijke vigilantie zullen hebben te
bezorgen ende hand daer aen te houden, ten eijnde het placaet (bij haer Ed. Mog. op den 19 Sept.
des voorleden jaers ge-emaneert) ter stuitinge van den aenwas der Cociniaensche secte, binnen
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desen lande, mitsgaders tegen het divulgeren der Cociniaensche boeken en schriften striktelijk en
vigoreuselijk na zijne forme en inhoud werde geexecuteert, en alle indragt tegen het zelve zorgvuldig
geprevenieert en verhoed.
b. Dat mede de president en raden van den Hove bij aenschrijven zullen werden verzogt en gelast,
een wakent ooge te houden op comportementen van de voorschreven officieren in 't voorschreven
reguard, en daer zij lieden eenig gebrek mogten vinden, het zelve aenstonds te doen beteren, en
daer en boven te decerneren soodanige correctie als na exigentie van zaken bevonden zal werden te
behooren.
c. Dat wijders de voorschreven magistraet bij de voorgevoerde te schrijven missive zullen werden
verzogt en vermaent omme in de hare op de inkruypinge van de voorgevoerde secte, die men berigt
word haer jegenswoordig onder de Remonstranten en Mennonisten te verschuijlen, nauw reguard te
nemen, en tot wering van dezelve, boven de middelen in de voorschreven placaten begrepen,
zoodanig rigoreuse ordre te stellen, als de zelve met de constitutie van de respective steeden zullen
oordeelen van de meeste vrugt en operatie te konnen weesen.
/325/ d. Dat de voorsz. magistraeten bij meer gevoerde te schrijven missive onder andere mede
gants ernstelijk zullen werden verzogt en vermaent tegens het drukken van zulke schadelijke en
verbooden boeken, agtervolgens de ge-emaneerde placaeten te voorzien, en voorts dien aengaende
zoodanige nader remedien te adhibeeren, als dezelve zullen bevinden van de meeste efficatie te
weesen.
e. Dat de voorschreven officieren en magistraeten bij rescriptie zullen hebben te doceren van de
devoiren bij dezelve in 't gene voorsz. is aengewent, en van 't succes dat daer op zal zijn gevolgt.

Kerkelijke
Als in den jare 1639 wierd ingebragt in Synodo Leijd. dat de Cocinianen van Cracouw en Polen, hier
te lande wilden overkomen, om zig daer neder te setten, en dat verscheijden Cociniaensche boecken
en boekjes wierden voortgebragt onder het volk alhier, zoo heeft het Synodis dese middelen
beraemt. Zie acta Synodi Leijd. 1639, art. 48.
1. Dat ten eersten door de ordinaire gedeputeerde aen de Ed. Hoog. Mog. Staaten Generael en aen
de Ed. Groot Mog. Staaten van Holland en West-Vriesland zal voorgehouden werden, dat de
overkomste van die gene, die op weg schijnen te zijn, mogte werden voorgekomen, en met eene
gelet op die gene, die alreede binnen 's lands zijn, ofte mogten komen, dat de conventiculen der
Remonstranten, in sonderlijkheijd zoodanige die volgens den brief Sartonie in goede broederschap
met de Cocinianen staen, mogte belet, ofte ingebonden worden, tegens het inkomen, drukken /326/
en verkoopen van Cociniaensche boecken ordere gestelt, en specialijk op den persoon en boecken
van Aholawene [?].
2. Dat van alle classen en kerken de agtb. Heeren magistraeten der Steden respect. zullen werden
verzogt, om alle ordere tegen dit dreijgende en treffende quaet in den haren te stellen.
3. Dat alle kerkendienaren en ouderlingen yder bij de zijne neerstelijk zullen vernemen, of niet
eenige van dese lieden zig onder haer mogte neder setten, ofte eenige boekjes van haer mogten
werden gestroyt, ende eenige bequame ledemaaten daer toe ook vermanen om op geduerige wagt
te staen, en neerstig in desen toe sal zien, en dat alle kerken-dienaren 't geene gevonden mogte
werden, aen gedeputeerde der classis bekent maken.
4. Dat met behoorlijke voorsigtigheijd, bijsonder in plaetse daer sulke mogte nodig zijn, in de
predicatien tegen de grouwelijke leere der zelve gehandelt, en alzoo de goede gemeijnte in tijde
tegen het vergift gewapent werde, en in examinibus van studenten en jonge predikanten daer op
scherpelijk gelet, of niet eenige besmettinge deser verdoemelijke dwalinge den zelve mogte
inkleven, op dat het quaad niet in en sluijpe en zig verspreijde.

In Synodo Hagiensi 1654 art. 6 als geklaegt was over het inkrimpen der Cociniaensche leere, is
bekent gemaekt dat een strikt placaet van de Staaten van Holland en Westvriesland was verkregen
tegen de Cocinianen en hunne boecken en leere, zoo is geresolveert, en voor de classen respective,
bijsonder de /327/ predikanten in de steeden serieus gerecommandeert, een wakent ooge daer over
te houden, om in 't vervolg sorgvuldig na te zien en het goed eijnde daer van te helpen bereijken.
Ende alzoo men bevind, dat de Cocinianen zig vermengen onder de Mennoniten en Remonstranten,
zijn op voorzlag van eenige broederen om dezelve uyt te vinden, om door dat middel met goede
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verzekertheijd na hare leere te vernemen,
a. Voor eerst dat eenige verstandige en ervaren luijden met kennisse en goedvinden van haer E.
Kerkenraad zoo nu en dan zig in hare vergaderinge zullen laten vinden, om door dat middel goede
verzekertheijd na hare leere te vernemen.
b. Ten anderen dat men haer Ed. Gr. Mog. door de deputaten zoude in bedenking geven, of niet een
goed middel zoude zijn tot parate executie van placaet tegen de Cocinianen, dat de magistraten van
de respect. steeden, als ook ten platten lande, verzogt werden de Mennoniten en Remosnstranten te
gelasten geen gemeenschap met de Cocinianen te houden, of anders dat men daer in volgens
placaet zoude handelen?

Na dat in Synodo Woerd. 1655 art. 5 was ingebragt de resolutie van Staat van den 14 december
1654, zoo vind de Synodus goed
1. dat de kerken en kerkenraden bij haer respect. magistraeten zullen vernemen of het placaet van
den 17 Sept. 1653 tegen de Cocinianen ge-emaneert, volgens dese jegenwoordige aenschrijvinge
werde geexecuteert ende gepractiseert? Ernstelijk verzoekende dat tog het zelve met allen ijver ter
zaligheijd van de zielen der onderdanen en eere van Gods H. Naem mogte geschieden.
/328/ 2. En zullen D. deputati met voorzigtigheijd, of bij de Ed. Agtb. H. Raadpensionaris, ofte ook
elders neerstelijk vernemen aengaende de voorsz. rescriptie, ofte en hoedanig dezelve zoude mogen
wesen geschied?

In Synodo Woerd. 1664 art. 5 zijn ingebragt van deputati verscheijden placaeten en ordonnantien
van de particuliere magistraeten tegens de zielverderfelijke ketters de Cocinianen.
Ende zijn dese middelen tegen de Quakers en Cocinianen geordonneert.
1. Dat men in 't prediken, catechiseren en visiteren der ledematen met alle voorzigtigheijd daer tegen
vigilere.
2. De Agtb. magistraeten verzoeken tot het inhiberen van hare stoutigheden, en weeren van haer
conventiculen, catechisatien etc.
3. Dat eenige van hare bekende en grouwelijkste dwalingen mogten werden 't samengestelt, waer op
door de authoriteijt van de agtb. magistraet de ministers en vermaenders der Doopsgesinden en
Remonstranten onder welke de Cocinianen en Cociniaensche leeraers meest schuijlen, mogten
gelast werden categorisch te antwoorden, om door eenige instelde vragen te vernemen, of zij daer
aen schuldig zijn?
4. Ende alzoo vernomen werd, dat sommige van haer opentlijk de leere der kerke zeer grouwelijk
lasteren en uytschelden, dat zoodanige lasteringe de officieren bekent gemaekt, en daer tegen /329/
door publyke authoriteijt voorzien werde.
5. Dat eenige verstandige en ervaren lieden met goedvinden van haren kerkenraad nu en dan in
hare vergadering gaen, om alzoo na haer leere te vernemen.
6. Dat men bij de agtb. magistraeten aenhoude, dat het placaet tegen de Cocinianen ge-executeert
werde.
7. Dat men in examinibus praeparatoris en peremtoriis daer op nauw agt geve, of de candidati de
dwalingen en schuijlhoeken der Cocinianen wel verstaen, en grondig wederleggen kunnen.

En zullen deputati kerken en classen tegen dese secte in alles met allen ijver bijstaen.
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KERKENRAADSNOTULEN DEEL 3: 1789-1831
(Transcriptie door G. Ouweneel, Alblasserdam, 1990)

                          KERCKEBOEK VAN
                           ALBLASSERDAM

                     Begonnen den 1 Januarij
                           1789 bij mij
                          als Predikant

                          ANTONIUS BREUR

/1/ Aantekening op den 19 Januarij 1789.
Uit de penningen welke van de erfenisse van Pleun van der Kuijl in de kerke kist bewaart wierden, is
het restant ter somma van f. 212.10.- door den rendant diakon Cornelis Schouten gehaalt om het
zelve in de uitgaav en ontfangst te verrekenen.
                                A. Breur

/2/ Den k.kraad heeft nodig geoordeelt deze volgende rekeningen in dit boek aan te teekenen.
Ingevolge de aantekening in het oude kerkboek te vinden, bedroeg de erfenisse door de Heer Pleun
van der Kuijl aan de diaconij armen van Alblasserdam gemaakt de somma van f. 1967.-17 St. van
welke penningen een obligatie ten comptoire Dordrecht is belegt ten naame van de diaconie armen
van Alblasserdam ter somma van f. 1000-.
/3/ De overige f. 967-17 St. zijn ten gebruijke voor de armen in de kiste weggelegt, en aldus
uitgegeven.

op den 8 Novemb. 1787 zijn aan den rendant 
diaken L. t'Hoen uitgerijkt de zomma van           f. 367.18.-
op den 19 Febr. 1788 aan Broeder C. de Craaij      f. 200.- .-
den 18 Meij de penningen welke bij het doen van
de rekening te kort waren                          f.  37. 9.-
op den 1 Nov. 1788 aan den diaken C. de Craaij     f. 150.- .-
op den 19 Jan. 1789 aan de regerende diaken 
Cornelis Schouten                                  f. 212.10.-
                                  Zomma totalis    f. 967.17.-

/4/ Aldus zijn deze penningen verrekent en vereffent, hetgeen wij ondergetekende k.kraad van
Alblasserdam getuijgen op den 25 Januarij 1789.
Antonius Breur v.d.m.
Cornelis Stout, ouderling
Cornelis Janse Pijl, ouderling
Krijn de Kraaij als diake
Cornelis Schouten, dieaken.

/5/ Aantekening gedaan van een legaat van f. 1000 glds. gevallen ten behoeve van de diaconij
armen van Alblasserdam door wijlen Aaltje Bakker.
Wouter Spruijt als erfgenaam en executeur van den nagelaatene boedel van Aaltje Bakker, bejaarde
vrijster, gestorven op het eijnde van den jaare 1788, berigte aen predikant en k.kraad dat /6/ deeze
bij haar testament ten behoeve van den armen van Alblasserdam besproken hadde een somma van
f. 1000-, welke haar in contante penningen ten bequamer tijd zouden worden ter hand gesteld, welke
bootschap met dankzegging is aangenoomen geworden.
En gelijk dit berigt wierd, is het ook dadelijk ten uitvoer gebragt, zijnde deze volle somma van f. 1000
op den 23 Januarij 1789 bij den Broeder ouderling Cornelis Janze Pijl en den diaken /7/ C. de Craaij
ontfangen en aan den predikant om in de kerke kist weggesloten te worden ter hand gesteld.
Hoe zeer den k.kraad gewenst hadde, dat tot nagedagtenisse van deze waarlijk godvrugtige vrijster,
en ter herinnering van deze loffelijke daat, eene obligatie hadde kunnen aangekocht worden, op dat
daar aan haar konde gedacht zijn, zoo heeft dezelve egter daar van, zoo om het groot aantal van
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armen die dagelijks moeten bedeelt worden, als om de tekort komende penningen welke nodig /8/
zijn om de rekening te vereffenen, beslooten met eenparigheid van stemmen, daar van bij provisie af
te zien, en deze zomma ten gebruijke van diakenen in de kerke kiste weg te leggen.
Aldus beslooten in onse vergadering te Alblasserdam, den 25 Jan. 1789.
Antonius Breur v.d.m.
Cornelis Stout, ouderling
Cornelis Janse Pijl, ouderling
Krijn de Kraaij als diake
Cornelis Schouten, dieaken.
Op den 30 Maart is door Broeder C. de Kraaij uit de kist gehaald f. 95.6.-.

/9/ K.kraad gehouden den 26 Maart 1789.
1.
De vergadering wierd door den Pres. met gebede tot God geopend.
2.
Vervolgens de tijd gekomen zijnde tot verandering van den k.kraadsleeden, zijn door de Broeders tot
nieuwe opzienders met eenparighijd op het dubbeltal gebragt
     tot ouderlingen   Wouter Spruijt, en
                       Jan de Graaf
     tot diaconen     Pieter Mak, en
                       Willem Slagboom
3.
Terwijl na het verhandelen van enige armen zaken de vergadering met dankzegging geslooten is.

/10/ K.kraad gehouden den 8 April 1789.
1.
Na het eijndigen van de voorbereijdings leerede wierd de vergadering met gebeede tot God
geopend.
2.
Vervolgens is door den k.kraad uit het vorige dubbeltal verkoren met eenstemmighijd
     tot ouderling     Wouter Spruijt
     tot diacon        Pieter Mak
Zijnde de schoolmr. als custor versogt dit aan de beroepenen te berigten.
3.
Den predikant deed verslag van zijne huijsbezoeking, en na het houden van censura morum, is de
vergadering met dankz. geijndigt.

/11/ Nadat de voorgen. Broeders de haar opgedragene beroeping in s'Heeren vreese hadde
aangenoomen, zijn dezelve op den 2den Paasdag in het H. dienstwerk ingezegend en met hijlbeede
verwelkomt, terwijl de afgaande Broeders met dankzegging haar afschijd genoomen hebben.
Vervolgens is daags daar aan volgende door den afgaande Broeder diaken Krijn de Kraaij de
rekening zijner bedieninge voor den jaare 1788 in de kerke van Alblasserdam gedaan, wanneer
bleek /12/ dat meerder uitgegeeven dan ontfangen was de somma van 479.6.-, dog welke penningen
uit het restant van het legaat van de Heer Pleun van der Kuijl en uit het legaat van Aaltje Bakker,
bijde aan de diaconie armen besproken en ontfangen, aan den Broeder uit de kiste zijnde ter hand
gesteld en aldus is de rekening voor goed opgenoomen en geslooten.
Voorts zijn de voorige acten de Broeders voorgelezen en eenparig getekend in onze vergadering den
14 April 1789.
Antonius Breur v.d.m.
Cornelis Stout, ouderling
Cornelis Janse Pijl, ouderling
Krijn de Kraaij als diake
Cornelis Schouten, dieaken.

/13/ K.kraad gehouden den 6 Octb. 1789.
1.
Na opening van de vergadering met den gebeede tot God
2.
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deet pres. berigt van zijne geijndigde huijsbezoekinge, het eene deel was in de somertijd, het andere
deel nu in het najaar volbragt.
3.
En zoo geene bijzonderheden waaren voorgevallen dan hij wenste dat meerder ernst en ijver in de
gemeente mogt heerschen, waartoe ook zijne gebeeden waren ingerigt.
4.
Onder de broederschap heerste vreede en eendragt waarom pres. haar zegen tot het avondm.
toewenste.
5.
Vergadering is met dankz. geslooten.

/14/ Resolutien in den k.kraad genoomen en aan de gemeente bekend gemaakt in den jaare 1790.
1ste Resolutie.
Alzoo den k.kraad tot haar leedwezen merkte dat veelen van buijten inkomende inwoonders
versuijmden haare acte van verantw. over te geven en darom de diaconen te vergeefs lieten
aanhouden.
Zoo heeft den k.kraad verclaard die versuijmende inwoonders voor gene burgers te erkennen, haar
in tijd van nood niet te zullen bedeelen en versoekende alle verhuurders van huijzen inkomende
inwoonders niet in te nemen tenzij [zij] alvorens de acte hadde overgegeven. 
Deze resolutie is bekend gemaakt 10 Jan. 1790.
/15/ 2de Resolutie.
De k.kraad vernemende dat niet tegenstaande alle aangewende moyte door de diaconen de zulke
welke van den armen bedeelt werden, egter zeldsaam oft nooit ter kerke quamen, heeft geresolveert
geene bedeling te doen dan aan alleen zodanigen welke gebruijk maakten van den Godsdienst.
Zijnde deze Resolutie van den predikstoel bekend gemaakt op den 7 Maart 1790.
3de Resolutie.
Alzoo de in onegt gebooren kinderen dagelijks op dit dorp vermeederen en de moeders bij diaconen
onderstand versogten, is geresolveert geene alimentatie aan zodanige kinderen te doen ten zij de
moeders door ziekte verhindert worden die kinderen te onderhouden.
Op dato als boven bekend gemaakt.

/16/ Reekening van het Legaat van Aaltje Bakker aan de diakonie vermaakt en ontfangen.
Van de penningen door Aaltje Bakker aan diaconie armen van Alblasserdam besprooken, zijn de
volgende uitgegeven.

Op den 30 Maart 1789 Aan broeder K. de Kraaij     
de somma uitgerijkt van                          f.  95. 6.-
Op den 22 Novemb. 1789 aan Broeder C. Schouten   f. 104. -.-
Op den 8 Maart 1790 aan Broeder P. Mak            f. 201. 3.-
                  Dus te zamen de somma van      f. 400. 9.-
Resteerd dus nog bij cassa de somma van f.  599.11.-

/17/ Aldus is deze rekening bij ons opgenoomen en nagezien op den 8 Maart 1790, hetgeen wij
getuijgen,
Antonius Breur v.d.m.
Cornelis Janse Pijl
Wouter Spruijt, ouderling
Cornelis Schouten , dieaken
Pieter Mak, diacon
Van  voorschr. penningen ter somma van f. 599.11.- zijn bij het doen van den rekeninge den 6 April
1790 aan Broeder Schouten nog ter hand gesteld de somma van f. 10-.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/18/ K.kraad gehouden den 18 Maart 1790.
1.
Na dat de vergadering met den gebeeden tot God geopend was
2.
Stelde Praeses voor het eijnde van onse zamenkomst nam: om te treeden tot het maaken van een
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dubbeltal van ouderlingen en diaconen, wanneer bleek dat na het opnoemen der namen geplaast oft
benoemd waren
     tot ouderlingen  Eldert Maat, en
                      Leendert Teeuwe
     tot diaconen     Willem Slagboom, en
                      Krijn Schouten
Voorts is de vergadering met dankzegging geschijden.

/19/ Kerkenraad gehouden den 28 Maart 1790.
1.
Na het eijndigen van de voorbereijdings leerede wierd de vergadering door pres. met den gebeede
geopend.
2.
Vervolgens ging men over tot het opneemen der stemmen, wanneer bleek dat uit het voorige
gemaakte dubbeltal verkoren zijn
     tot ouderling    Eldert Maat
     tot diacon       Willem Slagboom
Met last aan den schoolmeester om zulks de beroepene broeders te berigten en rapport te doen aan
den predikant.
3.
Eijndelijk is na het houden van censura morum de vergadering met dankzegging geschijden.

/20/ Na dat de beroepene broeders de roepstemme hadden ingewilligd [er staat: ingewiggeld], zijn
dezelve op den 2den Paasdag in haare dienst plegtig ingezegend en na het eijndigen van den
Godsdienst met hijlbeeden verwelkomt, waar na des anderen daags in de kerke van Alblasserdam
door den afgaande diacon Broeder Cornelis Schouten de rekening van diaconie armen is gedaan, uit
welkers uitkomst bleek dat in den jaare 1789 meerder uitgegeven dan ontfangen was de zomma van
f. 330.19.-, dog welke penningen zijn aangevuld uit den erfenisse van wijlen /21/ Aaltje Bakker, (zie
de aantekening hier voor pag. 16). Zijnde dus de rekening geslooten en voor goed opgemaakt. Na
hetwelk den afgaande Broeder Cornelis Janse Pijll als ouderling en Cornelis Schouten als diacon met
dankzegging voor haar bewesene diensten en vriendelijke t'zamen leving van de Broeders afschijd
genoomen hebben.
Deeze actens zijn de broeders voorgelezen en goedgekeurd op den 6 April 1790.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
     Cornelis Janse Pijl
     Wouter Spruijt
     Cornelis Schouten, dieaken
     Pieter Mak

/22/ K.kraad gehouden den 30 Juni en 29 Septemb. 1790.
1.
Bijde deze  k.k.vergaderingen zijn gehouden voor de bediening des avondm. waar in den predikant
2.
rapport deed van zijne huijsbezoekinge en censura morum gehouden wierd, zijnde de laaste
huijsbezoeking als na gewoonte voor de helft algemeen geschied, in voornemen om het andere deel
bij de eerste gelegenthijd te vervolgen.
3.
Voorts zijn de vergaderingen in vreede lievde en eendragt gescheijden.

/23/ Aantekening ter opheldering van het geene pag. 16 gevonden word.
Op den 16 Novemb. 1790 zijn aan Broeder P. Mak, rendant diacon alhier, uit de resterende
penningen van het legaat van Aaltje Bakker ter zomma van f. 588.11.- overgegeven de somma van
f. 188-, dus resteerd nog bij cassa de somma van f. 400.-11 st, hetgeen wij leden des k.kraads
getuigen.
A. Breur v.d.m.
Wouter Spruijt
Pieter Mak.



209

/24/ Nadere aantekening van het geene op voorg. pagina gevonden word.
Op den 1 Februarij 1791 is aan den rendant diacon Willem Slagboom uit de resterende penningen
van het legaat van Aaltje Bakker ter zomma van f. 400 ter hand gesteld de somma van f. 111.16.-,
dus nog bij cassa resteeren de somma van f. 289.-
Hetgeen wij leden des k.kraads getuijgen.
Antonius Breur v.d.m.
Wouter Spruijt
Pieter Mak
Willim Slagboom

/25/ K.kraad gehouden den 27 Febr. 1792.
1.
De k.kraad vergadert zijnde, stond op zijn verzoek binnen Jan Omes, burger en inwoonder van
Alblasserdam, berigtende de ongelukkige omstandigheijd van zijnen oudste zoon Jacobus Omes,
welke met innocentie bezogt, meer en meer scheen te verwilderen, zoo dat hij dezelve naauulijks
konde in teugel houden, versoekende de assistentie des k.kraads en wel om hem in een
verbeterhuijs te plaatsen in hoope oft ook aldaar enige beterschap te verwagten waar.
2.
De k.kraad op alles nauwkeuriglijk  gelet en overwogen hebbende, /26/ heeft die man aangezegt, dat
zij ja waarlijk met de omstandigheden van die jongeling bewogen waaren, zij egter daar toe ten
eerste niet zoude besluijten. Zij waren van oordeel dat bevorens alle middelen door hem als vader
behoorden te worden aangewend om zijn zoon in huijs te houden,  zoo naauw mogelijk was op te
sluijten en van alle samenspraak met menschen af te zonderen, en dus den uitkomst van s'Heeren
weg af te wagten, bevond hij zig volstrekt magteloos, zij zouden zich [niet] onttrekken zoo veel
mogelijk is de hand te bieden en alle hulp toe te brengen.
Dit hem aangezegt zijnde, is hij vertrokken.
De broederschap met hijlbeede geschijden.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/27/ K.kraad gehouden den 6 April 1791
1.
De vergadering met den gebeede geopend zijnde werd de voorige acte voorgelezen en
goedgekeurd.
2.
De tijd gekomen zijnde tot het veranderen van den k.kraad, zijn door de Broeders op het dubbeltal
geplaast
     tot ouderlingen    Leendert Teeuwen, en
                        Krijn de Kraaij
     tot diaconen       Hendrik van der Kuijl, en
                        Leendert t'Hoen
3.
Voorts deed de predikant raport van zijn volbragte /28/ huijsbezoeking, zijnde niets
aanmerkensweerdig voorge- vallen. De begeerte der broederschap was, dat de Heere eene
algemene opgewekthijd onder het volk gelievde te geeven.
4.
Den predikant berigte voorts dat hij 6 zijner leerlingen tot ledematen wenste aan te neemen, hetwelk
door de broederschap is aangenomen en goedgekeurd.
5.
Eijndelijk is na het houden van censura morum de vergadering met dankzegging gesloten. Deeze en
voorgaande acten zijn goedgekeurd en ondertekend op den 6 April 1791.
A. Breur v.d.m.

/29/ K.kraad gehouden den 20 April 1791.
Na het eijndigen van de voorberijdings predikatie wierd de vergadering door pres. met den gebede
tot God geopend.
2.
Vervolgens is men overgegaan tot het beroepen van een ouderling en diacon uit het voorige
dubbeltal, wanneer bleek dat met eenparigheijd verkooren waren
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     tot ouderling      Leendert Teeuwen
     tot diacon         Leendert t'Hoen
Zijnde de meester versogt dit de broeders te berigten om op den 2de paasdag bevestigd te worden.
3.
Voorts is de vergadering met dankzegging beslooten.

/30/ Op den 2den Paasdag zijnde den 25 April zijn voorn. Broeders na het ijndigen van den
Godsdienst in haare bediening ingezegent en in de vergadering verwelkomt.
Terwijl den afgaande Broeder diacon Pieter Mak woensdag 27 April daar aan volgende zijne
rekening in de kerke alhier gedaan heeft, wanneer bleek dat in den jaare 1790 meerder was
uitgegeven dan ontvangen de somma van f. 82.15.- en dewijl bij den rendant diacon Pieter Mak uit
diaconie kasse verschijdene tijden blijkens voorige aantekeningen ontleend waren de somma /31/
van f. 389.3.- zoo zijn de overige penningen ter somma van f. 306.2.- wederom in de kiste
weggelegd, bedragende nu het restant der penningen van het legaat van wijlen Aaltje Bakker nog de
somma van f. 595.2.- en zijn de afgegaane Broeders met dankzegginge en zegenbede uit de
vergadering geschijden.
Ter bevestiging van deze en voorgaande actens getekend op den 27 April 1791.
Ant. Breur v.d.m.
Wouter Spruijt, ouderling
Eldert Maat, ouderling
Pieter Mak, diacon
Willim Slagboom, diaken

/32/ K.kraad gehouden den 1 Junii 1791.
1.
De vergadering wierd met den gebede tot God geopent.
2.
Pres. herinnerde de Broederen het onverwagt en treffend afsterven van den weerdigen Broeder
Willem Slagboom, thans administreerende de diaconie armengoederen.
3.
Dan oordeelde tegelijk dat de overige maanden tot de bedeeling geschikt moeste waargenoomen
worden, waartoe hij niemand geschikter en na k.klijke regten en gebruijken gepaster erkende, dan de
laast afgegaane Broeder Pieter Mak, die daartoe behoort versogt te worden.
4.
Alle Broeders stemden eenpariglijk hiermede in en versogten Broeder Mak  deze post gewillig op zig
te nemen. Dan deze maakte hier omtrent swarigheden. Nog maar even had hij die last afgelegd en
hoe zoude hij dezelve opnieuw aanvaarden, zoo veel meer omdat hij bezet met bezigheden zig
beswaarlijk daar toe konde laten overhaalen.
De Broeders erkenden zulks geern, dan begreepen dat hier een hoger magtstem was, de alm.
vrijmagt, welke voorgaande, hij gewillig moeste volgen, vooral dewijl dit besluit zoude geschieden in
eenstemmighijd en met hulp van den bijzittende Broeder diacon Leendert t'Hoen, welke beloofde
hem in alles ten hulpe te zijn en zig niet te zullen onttrekken.
5.
Door deeze redenen dan ijndelijk overreed, heeft zig Broeder Mak deeze schikking laten
welgevallen, waarover des Heeren zegen en goedkeuring is toegewenst.
Voorts is de vergadering met dankz. tot God geschijden.
Aldus bij ons ondertekend op den 13 Junij 1791.
Antonius Breur v.d.m.
Eldert Maat, ouderlingh
Leendert Teeuwe, ouderling
Pieter Mak, dieacon
Leendert Thoen, diaken

/35/ K.kraad gehouden den 25 Septm. 1791
1.
De praeses deed raport van zijn huijsbezoeking met den Broeder ouderling en bijde wensten zij, dat
de opwekking tot Godsdienst en ijver in het waarnemen van de hijligen pligt mogt gesegent worden.
2.
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Het avondm. aanstaande zijnde, waartoe heden belijdenis en proefpredicatie gehouden was, wierd
censura morum gehouden.
3.
Alsoo den administreerende Broeder diacon enige penningen in /36/ zijne bedeeling nodig hadde, zo
zijn hem uijt de penningen welke nog in de kist bewaart worden ter zomma van f. 595 uitgerijkt de
somma van f. 195, dus nog resteerende de somma van f. 400. welke  alles ter bevestiging der
waarhijd is onder- teekend.
A. Breur v.d.m.
Eldert Maat, ouderlingh
Leendert Teeuwe, ouderling
Leendert Thoen, diaken
Pieter Mak, diacon

/37/ NB. op den 1 sten Januarij 1792 is na gehouden censura morum het h[eilig] en h[oogwaardig]
avondmaal alhier met de gemeente gehouden. Voorts zijn aan [de] rendant diacon Leendert t'Hoen
op den 6 Febr. uit de diaconie kist toegerijkt de somma van f. 104-, dus nog resteert de zomma van
f. 306-.
Aldus ondertekend in onze vergadering van 6 Febr. 1792.
Ant. Breur v.d.m.
Eldert Maat, ouderling
L. Teeuwe, oudling
Leendert Thoen als diaken

/38/ K.kraad gehouden 19 Febr. 1792
1.
Stond op zijn verzoek binnen Jan Oomes, burger van Alblasserdam, versoekende adsistentie voor
zijn zoon Jacobus Oomes die nu een jaar in het blaauhuijs te Dordrecht geseten hebbende, thans
beter was en zijn ontslag versogte, dog geen middelen wiste, om de nodige penningen te verkrijgen.
[inde marge: voorige k.k. de do 17 Febr. 1791.]
2.
De k.kraad raade hem bij de Hr. Schout Pijll zig te vervoegen en een collecte bij den burgers te
versoeken, terwijl zij haar,de uitkomst ziende,  niet onbetuijgd laten zoude.
3.
/39/ Gelijk dan ook de collecte eenige dagen later geschiet zijnde bleek gecollecteerd te zijn in
somma van ruijm f. 64-.
En dewijl den k.kraad besloten hadde  de uitkomst hier van af te wagten, en bij mogelijkheijd zig niet
onbetuijgd te laaten, is geresolveerd om voorsch. J. Oomes boven de gecollecteerde penningen nog
te zullen geeven, de somma van f. 35-, dus t'zamen f. 100, terwijl d'overige f. 21 door hem zelvs hier
bij is geleijt geworden, en aldus voorn. Jacobus Oomes wederom ontslagen en bij zijn ouderen t'huijs
gekomen.
Dit strookt met de waarheijd, hetwelk getuijgen,
A. Breur v.d.m.
Eldert Maat, ouderling
Leendert Teeuwe, oudling
Pieter Mak, dieacon
Leendert Thoen als diaken
Alblasserdam de 12 April 1792

/40/ K.kraad gehouden den 21 Maart 1792
1.
De vergadering wierd door Pres. met den gebede geopent.
2.
Den tijd tot het formeeren van een dubbeltal ouderlingen en diaconen gekomen zijnde, bleek dat met
eenparigheijd benoemd waaren
     tot ouderlingen   Krijn de Kraaij, en
                       Cornelis Jansen Pijll
     tot diaconen      Jan Smit, en
                       Cornelis Schouten



212

3.
Voorts deed den predikant berigt van zijne volbragte /41/ huijsbezoeking, daar niets bijsonders was
voorgevallen, biddende den Grooten Koning om goedkeuring op dese pogingen.
4.
Daar waaren seven catechisanten welke tot ledemaaten stonden aangenoomen te worden, alle
gevordert in de waarheden, in wien de Heere haar voornemen met zijn gunst gelieve te bekroonen.
4.
Voorts is de vergadering met dankzegging geschijden.

/42/ K.kraad gehouden den 4 April 1792
1.
Na het eijndigen van de voorbereijdingsleerede wierd de vergadering met gebede tot God geopend.
2.
De broeders stemden over het gemaakte dubbeltal, wanneer bleek dat verkoren was
     tot ouderling     Crijn de Craaij
     tot diacon        Jan Smit
Zijnde de schoolmeester gelast dit de beroepen broeders aan te zeggen en daar van raport te doen
aan den predikant ["prikant"].
3.
Vervolgens wierd censura morum gehouden en de vergadering met dankzegging tot God geslooten.

/43/ Voorn. Broeders zijn op den 2de Paasdag in haare bediening ingesegend, en verwelkomd, waar
na op den 12e April door Broeder Leendert t'Hoen, vervangende de post van den overleedenen
Broeder Willem Slagboom, de rekening van diaconie armen in de kerk gedaan, blijkende bij slot, dat
meerder uitgegeven dan ontfangen de zomma van f. 337.10.-. dog welke penningen uit de diaconie
gelden resterende van de legaat van Aaltje Bakker zijn teruggegeven en aldus is de rekening voor
goed opgenomen en geslooten.
Q.T. A. Breur v.d.m.
     Eldert Maat, ouderling
     Leendert Teeuwe, ouderling
     Pieter Mak, diacon
     Leendert Thoen als diaken
Alblasserdam 12 April 1792

/44/ K.kraad gehouden den 24 Junij 1792
1.
Na het eijndigen van den Godsd. vergaderde den k.kraad in het huijs van de predikant.
2.
Deeze deed raport van zijne volbragte huijsbezoeking, welke nu algemeen geweest zijnde, ten halve
volbragt was, in voorneemen de andere helft met het volgende avondmaal af te doen.
3.
En dewijl nu des namiddaags de voorbereijding in plaats van des Woensdaags zavonds gepredikd
was, wierd censura morum gehouden.
4.
Zijnde de vergadering in liefde gescheijden.

/45/ K.kraad gehouden den 30 Sept. 1792
1.
Na het ijndigen van de voorberijdings godsdienst, wierd censura morum gehouden.
2.
De predikant deed berigt van de volbragte huijsbezoeking van welke het overige deel nu geijndigt
was. Daar waaren wel geene onaangenaamheden voorgevallen, dan eene groote onvoorschil-
ligheijd en ongodsdienstighijd bespeurt. Og dat de geest van verbetering mogt gevonden worden.
Voorts wenste pres. de broederschap zegen in haar toenaderinge.

/46/ Aan Broeder Leendert t'Hoen rendant diaken zijn nog van het restant der penningen uit het
legaat van  Aaltje Bakker ter somma van f. 306, zie pag. 37, uitgerijkt de somma van f. 56-. Dus
resteert nog de somma van f. 250-.



213

Ter getuijgenis der waarhijd ondertekend door ons k.k leeden.
Antonius Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe o[uder]ling
Krijn de Kraaij, ouderling
Leendert 't Hoen, diaken
Jan Smit, diakon

/47/ K.kraad gehouden den 4 Novemb. 1792
Alsoo in gevolge de resolutie van Haar Edele Grootm. de Heeren Staten van Holland en WestFr. het
nodig waare dat in alle kerken een dubbeld trouw en doopboek gehouden worde, waarvan de
bezorging aan de respective k.kraaden ware toevertrouwt,
Zoo heeft den k.kraad alhier beslooten een dubbeld trouw en doopboek te laten verveerdigen met
versoek aan den predikant het nodige daartoe te willen bezorgen.
Gelijk dan nu ook geschied is, het dubbeld trouw en doopboek aanvang nemende met 1ste Julij
1792, was door den predikant tot /48/ dato deezes aangevuld en voorts overgegeven in handen van
den president ouderling, zijnde thans Broeder Leendert Teeuwe, aan wiens huijs dit zal bewaart en
aangevult en bij het eijndigen van zijne bediening aan den volgenden Broeder president ouderling
overgegeven worden.
Aldus gedaan in onze vergadering te Alblasserdam den 4 Novb. 1792.
Antonius Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, ou[der]ling
Krijn de Kraaij, ouderling
Leendert Thoen, diaken
Jan Smit, diaken

/49/ K.kraad gehouden den 14 Maart 1793.
1.
De vergadering wierd door Pres. met gebeden tot God geopent.
2.
De tijd gekomen zijnde tot de formeering van een nominatie ter vervulling van den afgaande
ouderling en diaken, zijn met eenparige stemmen benoemd
     tot ouderlingen   Wouter Spruijt, en
                       Henrick van de Kuijl
     tot diacene       Cornelis Schouten, en
                       Jan Hendrikse v.d. Kuijl
Voorts is geresolveert dat de voorberijdings leerede wegens de /50/ invallende bedestond in plaats
van Woensdag avond des Sondaags namiddaags zal gehouden worden, wanneer na het ijndigen van
den godsdienst de k.kraads verkiesing staat te geschieden.
Eijnd[elijk] berigte den predikant zijn voornemen om tien zijner leerlingen tot ledematen der kerke
aan te neemen , het welk door de broederschap is goedgekeurt.
3.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/51/ K.kraad gehouden 24 Maart 1793
1.
Na het eijndigen van de voorberijdings leereden is de vergadering met gebeede tot God geopent.
2.
Voorts is het voorg. dubbeltal tot de bediening der k.ke [kerke] met eenparighijd van stemmen
beroepen
     tot ouderling   Wouter Spruijt
     tot diacon     Cornelis Schouten
Met versoek aan den schoolm. om zulks de geroepene broeders te berigten en bekend te maaken
dat zij op den 2de Paasdag in haar bediening zoude ingehuldigd worden.
3.
Na het houden van censura morum is de vergadering met dankzegging geschijden

/52/ Deese beroepene broeders zijn op den tweeden Paasdag in haare bediening ingezegend, en met
hijlbeeden verwelkomt, en de afgaande broeders hebben met dankzegging haar afschijd genoomen.



214

Voorts is op den 2 Meij de diaconie reekening in de kerk te Alblasserdam geschied wanneer bleek
dat nog boven de toegerijkte penningen van f. 160- te kort quamen de somma van f. 20-, dog welke
aan den broeder t Hoen uit de resteerende penningen van het legaat van wijlen Aaltje Bakker zijn ter
hand gesteld en dus /53/ bij kassa nog overblijven de somma van f. 230-.
Zijnde dit alles ter bevestiging der waarhijd door ons getekend op den 2 Meij 1793.
Antonius Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, o[uder]ling
Krijn de Kraaij, ouderling
Leendert 't Hoen, diaken
Jan Smit, diaken

/54/ K.kraad gehouden den 27 Meij 1793
1.
De vergadering wiert met gebede geopent.
2.
De tijd der kerk visitatie daar zijnde compareerden de Heeren gecommitteerden in de vergadering
verrigtende haar werk met dankzegginge.
3.
Vervolgens wierd bij de broederschap gehandelt over de bezorging van een chirurgijn ter bediening
van den armen. Mr. G. Steenbus vertrokken na de Fijnaart hadde den k.kraad voor de verdere /55/
waarneming bedankt, terwijl de twee andere chirurgijns haaren dienst den k.kraad hadde
aangebooden. Om nu alle uitzondering te vermijden is bij de broeders beslooten dat bijde chirurgijns
jaar om jaar de bediening der diaconie armen zullen vervullen.
Gelijk dan ook Mr. R. Smits als de oudste zijnde wierd binnen geroepen en hem gevraagt, oft hij de
overige 7 maanden van dit lopende jaar de diaconie armen op die zelvde voorw[aarden] en voor die
zelvde prijs wilde bedienen als Mr. Steenbus, terwijl het volgende jaar de bezorging op Mr. J.S. Plet
[?].
/56/ Dit bij hem aangenomen zijnde, wierden de articelen voorgeleezen van hem toegestemd en ter
bevestiging der waarhijd met zijn ijgen hand ondertekend.
4.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.
Ter bevestiging der waarhijd door ons k.kraadsleeden getekend.
A. Breur v.d.m.
Krijn de Kraaij als oudeling
Wouter Spruijt, ouderling
Jan Smit, diaken
Cornelis Schouten, dieaken

/57/ K.kraad gehouden den 29 Sept. 1793
1.
Na den godsdienst wierd censura morum gehouden.
2.
Terwijl de predikant berigt deedt van zijne volbragte huijsbezoekingen en dewijl niets bijzonders ware
voorgevallen en geene ergernissen onder de broederen plaats hadden, wenste pres. zegen over de
aanstaande avondm. bedieninge.
3.
Vervolgens stond op zijn versoek binnen Adolph Nobbe, pannebakker in de steenplaats, welke voor
enige tijd van Utrecht /58/ hier zijnde komen werken geen acte van indemniteijd, nog voor zig, zijn
vrouw en kinderen hadde ingebragt, dog nu een acte versogt voor zijn kind onlangs hier gebooren en
gedoopt zijnde voornemens binnenkort te vertrekken. De k.kraad dit alles overweegende heeft
begrepen, dat wilde zij aan elk en ijgelijk die zonder acte van indemniteijd hier inquam en bij vertrek
egter een acte voor hier genoomen kinderen ijste, zij haar inkomsten, thans reets zeer beswaard, nog
verder zoude beswaaren en in het vervolg geheel en al uitputten. Dus heeft zij /59/ gewijgerd de acte
van indemniteijd te geeven, maar aangebooden een doopceel uit het doopboek te ligten, opdat de
ouders ten alle tijde zoude kunnen bevestigen den doop van dit kind in de Hervormde kerke geschied
te zijn.
Aldus besloten in onse k.kraad vergadering en ondertekend,
A. Breur v.d.m.
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Krijn de Kraaij als ouderling
Wouter Spruijt, ouderling
Jan Smit, diaken
Cornelis Schouten, dieaken

/60/ K.kraad gehouden den 29 Decemb. 1793
1.
Na het eijndigen van den godsdienst vergaderde den k.kraad aan het huijs van den predikant om
over voorkomende zaaken te handelen.
2.
Het eerste raakte een briev van den k.kraad van Boskoop ontfangen met een rekening t'zedert den
jaare 1791 en 92 ten behove van Ariaantje Spruijt. De briev zelvs ging verzeld met een consent b....
door broeder P. Mak in den jaare 1790 gegeven, /61/ in welke geschr werd, dat de bedeling mocht
geschieden zoo lange nodig was. Dit had den k.kraad van Boskoop doen door bedelen in den jaare
1791 en 92 en daar en tegen de broeders begreepen dat dit consent alleen betrekkelijk was tot het
jaar 1790, het jaar der bedeling van broeder P. Mak.
Dog dewijl dit een verschil was beeter met t'zamenspraak dan met de pen af te doen, zijn de
broeders diaconen verzogt en gevolmagtigd om na Boskoop te gaan en de zaak aldaar op de best
mogelijkste wijse te regelen, en af te doen, hetgeen bij de broederschap is aangenoomen.
/62/ 3.
Vervolgens is beslooten om het armen broot aan de bakkers ter bakkerij over te geeven. Marijtje
Brouwer had dat enige tijd waargenoomen, dog hier voor bedankende, was men nu geresolveert om
de 4 bakkers t'elken vierendeels jaar te laaten bakken en aldus de armen goed brood te bezorgen en
de zorg hierover is aan broeder Schouten toevertrouwt die zulks heeft op zig genoomen.
4.
Eijnd[elijk] is na het houden van censura morum, (dewijl het avondm. op den 1ste Zondag in Januarij
94 stond gehouden te /63/ worden) is de vergadering met zegenbede geschijden.
Aldus gedaan en getekend op den 5 Januarij 1794.
A. Breur v.d.m.
Krijn de Kraaij als ouderling
Wouter Spruijt, ouderling
Jan Smit, diaken
Cornelis Schouten, dieaken

/64/ K.kraad gehouden den 3 April 1794
1.
Na aanroeping van des Heeren naam, stelde pres. voor het bijsonder ijnde van de t'zamenkomst der
broederschap om een dubbeltal van ouderlingen en diaconen te formeren.
2.
Op het welk met eenparighijd van stemmen geplaast zijn
     tot ouderlingen    Cornelis Jansen Pijl, en
                        Eldert Maat
     tot diaconen       Jacob Corn. Pijll, en
                        Simon Bakker
3.
Waar na de vergadering met dankzegging tot God geschijden is.

/65/ K.kraad gehouden den 16 April 1794
1.
Na het ijndigen van de voorberijdings predicatie, wierd de vergadering met den gebeede tot God
geopend.
2.
Vervolgens stemde de broederschap over het voorgenoemde dubbeltal, waar na bleek dat met
eenpaarige stemmen verkooren waaren
     tot ouderling      Cornelis Janse Pijll
     tot diacon         Jacob Corn. Pijll
/66/ Zijnde de schoolm. verzogt om zulks de verkooren broeders te berigten en te versoeken dat zij
Maandag morgen, zijnde den 3de Paasdag, haar geliefden te laaten bevestigen.
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3.
Deed praeses rapport van volbragte huijsbezoek bij de ledemaaten en berigte, dat niets bijzonders
waare voorgevallen.
4.
Ook zij de praeses dat voornemen hadde 6 catischisanten tot ledematen aan te neemen, het welk
van de broeders is toegestaan.
/67/ 5.
Eijndelijk is censura morum bij de broeders gehouden waar na de vergadering met dankzegging tot
God geschijden is.

Na dat voors. broeders de beroeping op hen uitgebragt aangenoomen hadden, is de bevestigigng,
welke doorgaans op den tweeden Paasdag geschied, nu door ongesteldheijd van den broeder /68/
ouderling uitgesteld en op den 4 Meij verrigt, wanneer de broederschap opentlijk is bevestigd en de
afgaande broeders voor haar bediening en vreedsame t'zamenleeving bedankt zijn.
Vervolgens is op den 26 Meij de diaconie rekening in onse kerke door den afgaande broeder Jan
Smit gedaan, wanneer bleek dat meerder uitgegeeven dan ontfangen was de zomma van f. 45.17-
welke penningen van het legaat van wijlen Aaltje Bakker zijn ter /69/ hand gesteld, dus nog
resteerende zijn f. 184.3.-.
Voorts zijn de afgaande broeders voor haare getrouwe dienste bedankt en met hijlbeede geschijden.
Ant. Breur, v.d.m.
Krijn de Kraaij als ouderling
Wouter Spruijt, ouderling
Jan Smit, diaken
Cornelis Schouten, diaken.
     Alblasserdam, 26 Meij 1794.

/70/ Memorie
Op den 1ste Junij 1794 is alhier op aanschrijving van Heeren Dijkgraav en Heemraden een plegtig
dank uur gehouden ter erkentenisse der Godd. verschooning nu 50 jaar over deze waart uitgebrijd, in
welke wij voor overstroomingen zijn bewaart gebleven. Ick predikte bij de gelegenthijd Psalm
107:35-38.
De Heere bewaare deese plaets en de ghanse weerd voor overstroomingen en onhijlen en schenke
ons een erkennend harte voor geschonken zegeningen.
A. Breur

/71/ K.kraad gehouden den 28 Sept. 1794
1.
Na het ijndigen van den Godsdienst, deet predikant raport van de afgedaane huijsbezoek met
broeder Spruijt en in dezelve was niets bijsonders voorgevallen.
2.
Ook is de censura morum gehouden en de vergadering in liefde geschijden.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/72/ Op last van en ingevolge Synodale resolutie werd dit 49 No. van de kklijke regelementen in het
acteboek der kkraad geinserreert.
Die zig met de uitspraak van een kkraad beswaart vind en daraan wil appelleren, is verpligt zijn
appel te doen aantekenen uiterlijk 14 dagen nadat de sententie ter kennis van de daar in belang
hebbende partijen zal zijn gekomen en het zelve te vervolgen in de eerste classicale vergadering, na
dat de aantekening, oft in de tweede, indien tussen de dag der aantekening en de eerste classicale
vergadering geen vier weeken tussen bijde kome.
En die zig beswaard vind, met de uitspraak van een classis zal insgelijks verpligt zijn zijn appel te
doen aantekenen uiterlijk /73/ 14 dagen na dat de sententie ter kennis van de daar bij
belanghebbende partijen zal gekomen zijn en het zelve te vervolgen op de eerstkomende synodale
vergadering, alleen met die uitzondering, dat indien de uitspraak, waar van geappelleerd word,
geschied op de classis antesynodael, in dat geval de appelland, zoo hij het verkiesd, zijn appel zal
mogen vervolgen op de synodus van het volgend jaar bij nalatighijd van het een oft het ander, zal de
uitspraak voor bekragtigd, en het appel voor vervallen gehouden worden.
Synod. Brielle 1792, art. 1 s'Hage 1793, art 2.
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/74/ Alle deze voorgaande acta en aantekeningen zijn voorgeleesen en geinserreert op den 21
Decemb. 1794 toen bij de t'zamenkomst des k.k. voor het avondm. van N.jaar censura morum
gehouden wierd, en de armen zaken geschikt en geregeld.
Dus ondertekend door de broeders op dato als boven.
A. Breur v.d.m.
Wouter Spruijt, ouderling
Cornelis Schouten, diaken
Jacob Pijl, dieaken

/75/ NB Op den 20 Jan. 1795
Is aan broeder Jacob Pijll, thans rendant diacon, uit de kist afgegeven de somma van f. 26-.
Q.T. A. Breur v.d.m.

Voorts is op den 7 Febr. door de broeders diakenen het restant ter zomma van f. 158.3.-
medegenoomen.
Nb. Dit was het restant der penningen uit het legaat van Aaltje Bakker, zie pag. 16 en 24.
Q.T. A. Breur v.d.m.
     Cornelis Schouten, dieaken
     Jacob Pijl, dieaken

/76/ K.kraad gehouden den 19 Maart 1795
1.
Na aanroeping van s'Heeren naam, berigte praeses, welke het ijnde waare van onse t'zamenkomst
nam. tot het formeeren van een dubbeltal ouderlingen en diaconen.
2.
Waar op de broeders eenparig verkozen
     tot ouderlingen      Leendert Teeuwe, en
                          Pieter Mak
     tot diaconen         Simon Bakker, en
                          Jan v.d. Kuijl
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden

/77/ K.kraad gehouden den 1 April 1795
1.
Na het ijndigen van de voorberijdings predicatie wierd de vergadering met gebeede geopent.
2.
De stemmen opgenomen zijnde, bleek dat met volle eenparighijd verkozen waren
     tot ouderling       Leendert Teeuwe
     tot diacon           Simon Bakker
Zijnde den schoolmeester versogt zulks de broeders te berigten.
3.
Vervolgens deet den predikant berigt van zijn volbragte /78/ huijsbezoeking met den oudste broeder
Wouter Spruijt, zijnde niets bijsonders voorgevallen, wenste, dat meerder opgewekthijd en ijver
onder de huijsgezinnen mogt gevonden worden.
4.
Vervolgens is censura morum gehouden en de broeders bij de naderende avondmaalsbediening
zegen toegewenst.
5.
Eijnd. is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/79/ Op den 6 April zijnde 2de Paasdag, zijn na het ijndigen van den godsdienst de geroepene
broeders in haare bediening ingesegend, in de vergadering verwelkomt en de afgaande broeders
voor vreedsame t'zamenleving bedankt, zullende de rekening van broeder Cornelis Schouten ter
bequamer gelegenhijd geschieden.
Op den 27e April is de diaconie rekening door broeder Cornelis Schouten in de kerke van
Alblasserdam geschied, wanneer bleek dat f. 38.1.- meerder uitgegeven dan ontfangen was, dog
welke te /80/ kort komende penningen door broeder Jacob Pijll zijn betaald geworden, waar op die
rekening gesloten en voldaan is.
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Zijnde ter bevestiging der waarhijd dese en voorgaande acta ondertekend den 27 April 1795.
Q.T.T. A. Breur v.d.m.
       Wouter Spruijt, ouderling
       Cornelis Schouten, diaken
       Jacob Pijl, dieaken

/81/ K.kraad gehouden den 28 Aug. 1795
1.
De broeders diaconen klaagden over gebrek aan inkomsten, duurte der levensmiddelen en het
aantal der bedeelden en wensten derhalven dat men eenstemmig mogt uitzien na middelen om in
dese de inkomsten te ondersteunen.
2.
In den aanvang quam in bedenking, oft het niet nodig waare, dat enig stuk lands, oft obligatie verkogt
worde, om langs die weg /82/ gereede penningen te krijgen. Dan bij nadere overweging bedagt men
dus dubbele schade te lijden, deels door dien de besittingen in mindere prijs waren, deels om dat
men aldus het jaarlijks inkomen moest missen.
3.
Bij gevolg wierd beslooten voor deeze reijs een insameling aan de huijzen te doen, daar van kennis
aan de Hr. Pijll als Schout te geeven en 2 diaconen te committeren om dit werk te verrigten.
4.
Dit besloten zijnde is terstond ten uitvoer gebragt. De Hr. Pijll begreep het nuttige en nodige van een
collecte en beloofde daarvan berigt te geeven aan de municipaliteijt.
/83/ 5.
Hetwelk gedaan zijnde is de collecte op den 9 Sept. aan alle huijze der inwoonders geschied,
wanneer bij de uitkomst bleek, dat er ingesamelt waare f. 92.5.-.
Voor welke lievde gift den predikant Sondags daar aan volgende bedankt heeft met toewensing van
des Heeren verdubbelde zegen.
Q.T. A. Breur

/84/ K.kraad gehouden den 27 Sept. 1795
Na het ijndigen van de voorberijdings predikatie vergaderden de broeders.
1. 
Wanneer den pres. berigt deet van zijn volbragte huijsbezoeking met broeder C. Janse Pijll.
2. 
Niets bijsonders was in de huijsbezoeking voorgevallen. De gemeente was opgewekt tot ijver in den
godsdienst en tot het bijwoonen der huijselijken dienstter avond catechisatien, het welk was
aangenoomen.
/85/ 3.
De broeders wensten eenstemmig dat zulks de gewenste uitwerking mogt hebben en onse poginge
gezegend zijn mogt.
4.
Voorts is na het houden van censura morum de vergadering in liefde geschijden, de voorgaande en
deze acte is door de broeders goedgekeurd en getekend.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
     Cornelis Janse Pijl
     Leendert Teeuwe, o[uder]ling
     Simon Bakker, diaken.

/86/ Aantekening des k.kraads 10 Febr. 1796
Alsoo met het ijndigen des jaars 1795 ook het aangenomen werk door den chirurgijn Smits ter
cureering der armen ijndigde, is door den k.kraad beslooten het zelve op nieuw te besteeden, vooral
dewijl thans een 3de chirurgijn, de man van de niew beroepen vroedvrouw, op het dorp woonde.
Waar om de conditien van aanneming ook aan hem tegelijk met de twee anderen zijn ter hand
gesteld.
En dewijl de oudste chirurgijn Smits bedankte voor de /87/ inschrijving, zoo is het zelve door de twee
anderen gedaan, wanneer bleek dat het zelve bij Mr Cleeton is aangenomen als de minst
inschrijvende voor de somma van 49 gld en 12 st waarom ook de curering der armen voor dit jaar
aan hem is overgegeven
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Bij ons k.kraad dus bevestigd en onderteekent op den 9 Maart 1796.
Ant. Breur v.d.m.

/88/ K.kraad gehouden den 9 Maart 1796
1.
Na aanroeping van s'Heeren naam,
2.
zijn de broeders getreeden tot het formeeren van een dubbeltal van ouderlingen en diakenen,
wanneer met eenstemmighijd verkoren zijn
     tot ouderlingen    Eldert Maat, en
                        Jan Mak
     tot diakenen       Arij Spruijt, en
                        Arij van Stek
3.
Voorts berigte pres. dat hij wegens het vroege paas feest en /89/ ongunstig jaar saisoen de
huijsbezoeking uitgesteld hadde, en voornemens te zien wat de voorzienighijd in het vervolg geeven
zoude en anders dezelve in het volgende avondm. wenste uit te voeren
4.
Ook berigte hij voorn[emens] te zijn 8 catechisanten tot ledematen aan te neemen, waar van hij de
tijd nader wenste te bepaalen.
5.
Voorts is de vergadering in liefde met dankzegging geschijden.

/90/ K.kraad gehouden den 20 Maart 1796
1.
Na het ijndigen van de voorberijding predikatie wierd de vergadering met den gebeede tot God
geopend.
2.
Hier na traden de broeders tot de verkiesing van eenen ouderling en diaken uit het voorig dubbeltal
en dewijl broeder C.J. Pijll wegens ziekte afwezig was, wierd zijn stembrief ingelevert, wanneer bleek
dat met eenparige stemmen beroepen waaren
     tot ouderling      Eldert Maat
     tot diaken         Arij Spruijt
/91/ Zijnde de schoolmr. versogt, dit de beroepen broeders te berigten met versoek dat zij haar den 2
Paasdag gelievden te laten bevestigde [bedoeld is: bevestigen].
3.
Vervolgens deet den predikant berigt van zijn volbragte huijsbezoeking, zijnde alles zonder wesentlijk
beletsel verrigt.
4.
Eijndelijk is na het houden van censura morum de vergadering met dankzegging geschijden.
Voorn. broeders zijn op den 28 Maart, zijnde 2 Paasdag, in haaren dienst opentlijk ingesegend en
met zegenbeeden in de vergadering verwelkomt.

/92/ Deeze en voorgaande actens zijn den k.kraad voorgeleezen, door haar goedgekeurd en
onderteekend op den 10 April 1796.
Ant. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, oudling
Eldert Maat, ouderling
Simon Bakker, dieaken
Arij Spruijt, dieaken

/93/ K.kraad gehouden den 10 April 1796
1.
Dewijl de rekening der diaconie armen door het tekort komen der penningen is uitgesteld, is bij
provisie geresolveert aan broeder S. Bakker ter betaaling van nodige rekeningen ter hand te stellen
de somma van f. 74.4.-, zijnde het restant der penningen welke nog overgeschooten waaren toen
den predikant in den jaare 1772 alhier [is] bevestigd, en bij de burgers gecollecteerd waaren.
2.
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/94/ Ook is geresolveert om ter goed making en voldoening der te kort gekoomen gelden bij de
administratie van den diaken Jacob Pijll enige landerijen off effecten te verkoopen off te beswaaren,
waar over met de Hr. Schout Pijll zal gesprooken en alsdan nader gespecificeerd worden,waarvan
aantekening in het k.kraadsboek zal geschieden.
Voorts is de vergadering in vriendschap geschijden.
Dese acte getekend den 2 Meij 1796.
A. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, ouderling
Eldert Maat, ouderling
Simon Bakker, dieaken
Arij Spruijt, diaken

/95/ K.kraad gehouden 2 Meij 1796
1.
De vergadering met den gebede geopent zijnde,
2.
stelde praeses voor hoe door de municipalteijt aan de gemeente was bekend gemaakt dat onder de
administratie van den diaken Jacob Pijll veele penningen waaren te kort gekoomen en nu nodig
waaren tot sluijting der rekening waarom elk burger wierd uitgenodigt enige penningen tegen
behoorlijke interest aan diaconie armen op te schieten, dewijl bij faute van dien de armen goederen
moesten verkogt oft beswaart worden.
3.
Dewijl nu niemand was opgekomen, was het nodig daar over met den anderen te spreeken. Hiertoe
diende ten berigte
  1. Dat zekere twee hond lands bij de diaconie in ijgendom bezeten en gehuurt bij Dirk Tuijtel, waar
van s'jaarlijks f. 6 wierden opgebragt aan hem gevijlt en met toestemming des k.k. voor f. 105 ware
overgenomen, zijnde dese koop reets bij den Schout aangegeven en bekend gemaakt.
  2. Dat nog andere 4 hond land in het land van Ariaantje Baan insgelijks bij haar oft haar huurders
gebruijkt s'jaarlijks opbrengende de somma van f. 10.13.- aan haar gevijlt waaren voor de somma
van f. 200 gld, waarvan den uitslag wierd afgewagt.
/97/ 3. Dan dat deze penningen niet toerijkend waaren om de openstaande rekeninge te voldoen, zoo
dat nog eenige penningen ten gebruijke van den tegenw. rendant diaken overbleven, waar om na
behoorlijke middelen daar toe moesten worden omgesien.
4.
Daar toe moeste oft
  1. Enige landen der diaconie opgevijlt en verkogt worden, dog zulks wierd bij den k.kraad niet
raadsaam geoordeelt als zijnde dese thans ten hoogsten prijs verhuurt, waar door de jaarlijkse
inkomst te veel zoude verminderen.
  2. Oft men moest obligatie van diaconie armen verkopen, dog zulks was thans ook niet raadsaam,
als zijnde laag in prijs en /98/ wijnig meerder dan de helft van het capitaal bedragende, waarom zulks
wierd afgestemd.
  3. Daar bleev dan niets anders over dan om enige effecten te beswaaren, waarom praeses aan de
broeders vroeg offt zij ook lust hadden om op een obligatie bij pand der minne geld te schieten tegen
een behoorlijke interest.
Dog dit bij de broederschap afgeslagen zijnde heeft praeses aangeboden om op een obligatie te
schieten de somma van f. 550 tegen 4 p.cent intrest en welk pand der minne hem voor 2 a 3 jaaren
zoude worden ter hand gesteld mits dat daar van behoorlijke blijken door k.kraad ondert[ekend] en
van Magistraat /99/ goedgekeurd, wierden overgegeven.
Dit bij den k.kraad geresolveert zijnde is daar toe uitgekozen zekere obligatie haar bij wijse van
legaat aangekomen door Ds. Guyking ter somma van f. 1000, staande ten zijnen naame de do 11
Julij 1752.
Op welker vertoog [vertoon?] de penningen zouden overgegeven worden waarvan aangaave aan de
municipalieijd zoude geschieden.
5.
En aldus is de vergadering met dankz. tot God geschijden.
Ant. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, oudling
Eldert Maat, ouderlingh
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Simon Bakker, dieaken
Arij Spruijt, dieaken

/100/ K.kraad gehouden den 23 Meij 1796
1.
De vergadering met de gebeede geopent zijnde,
2.
stonden de visitatores van het Z.holl. classis binnen, welke hun werk met wederzijdse zegenbeede
verrigteden.
3.
Het was bij deze gelegenthijd, dat de broeders diaconen rapporteerden
  1. Dat het land aan Ariaantje Baan aangeboden bij haar gekogt was voor de somme van f. 180-,
zijnde reets bij de Heer Pijll aangegeven, en bij haar ontvangen.
  2. Vervolgens dat ook waren ingekomen de penningen van het land gekogt bij Dirk Tuitel ter
somma van f. 105.
/101/ 3. Laastlijk dat zij ook van de Hr. Papenhuizen, boekhouder van den predikant, ontvangen
hadden de somma van f. 550.- tegen overgifte van de obligatie en papieren daar toe behorend.
Dus thans bij cas was de zomma van f. 835- waar op besloten wierd de rekeninge nog openstaande
te betaalen, 
     als aan J. Vogelsang          f. 249   voor brood
     aan Jannetje Kortland         f. 175   voor kleeren
     aan C. Pijll                 f. 163   voor verponding
     te zamen   f. 587
En aldus waaren de rekeningen nog openstaande onder het bestuur van Jacob Pijll voldaan en dus
konde de rekening gesloten worden.
4.
/102/ Dan daar waaren nog enige klijne posten in te samelen als te Sliedrecht, Molenaarsgraav en
Bergambacht ter somma van f. 69-. Dese werden nu aan broeder S. Bakker toevertrouwt en om in
zijn rekening te verrekenen over gegeven.
Terwijl zoo dra den afgegaane diaken Jacob Pijll zoude t'huijs gekomen zijn de rekening in het
openbaar stond te geschieden.
5.
En alsoo is de vergadering met dankz. geschijden.
A. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, ou[der]ling
Eldert Maat, ouderling
Simon Bakker, dieaken
Arij Spruijt, dieaken

/103/ Aantekening
Bij den k.kraad is geresolveert om met voorkennis van de municipalitijt deser plaats, gelijk in het
voorleden jaar, een collecte te doen aan de huijzen der ingesetenen, het geen door den predik.
Sondag den 14 Julij zijnde aangekondigt, des Woensdaags daar aan volgende door broeders
diaconen is verrigt, wanneer bleek, dat was ingesamelt de somma van f. 75.4.- voor welke gifte de
gemeente den volgende Sondag opentlijk is bedankt.

/104/ K.kraad gehouden den 27 Julij 1796
Nadat de predikant Sondag hadde bekend gemaakt, dat de diaconie rekening zoude geschieden, is
zulks ook door den afgegane diacon Jacob Pijll in de kerke verrigt, wanneer bleek dat in den jaare
1795 meerder uitgegeven dan ontfangen was de somma van  f. 588-8, dog welke penningen uit de
belaste en verkogte diaconie goederen /105/ (zie acte des k.k. 23 Meij 1796) ter somma van f. 535,
zijnde de overige gelden ter somma van f. 248 aan den rendant diacon Simon Bakker ter
verantwoording overgegeven.
En dus is dese moijelijke zaak ten laaste geijndigt, en is de vergadering in vriendschap geschijden.
Alblasserdam 27 Julij 1796.
Q.T. Ant. Breur
     Leendert Teeuwe, o[uder]ling
     Eldert Maat, ouderling
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     Simon Bakker, dieaken
     Arij Spruijt, diaken

/106/ K.kraad gehouden den 28 Sept. 1796
1.
De vergadering geopent zijnde met gebede, deedt den predikant raport van de volbragte
huijsbezoeking. Niets bijzonders voorgevallen zijnde, wierd censura morum gehouden en den
broeders zeegen toegewenst.
2.
Den predikant gav aan broeder Bakker de zomma van f. 15-12 als een gifte hem van Dordrecht ter
hand gesteld.
Als ook f. 25, zijnde de interest van de obligatie van Ds /107/ Guijking, thans als een pand der minne
onder de predikant berustende, terwijl aan hem een 1/4 jaars interest ter somma van f. 5-10
comporteerde, dog welke van hem als een vrijwillige gift aan de armen geschonken wierd.
3.
Verv[olgens] heeft de k.kraad met elkander gesprooken over het doen eener collecte. De toestand
der armen goederen was beswaard, de inkomsten verminderden, en de uitgaaven bleeven de
zelvde.
Warom geresolveert is op niew een insameling te doen aan de huijsen der ingesetenen, zullende de
schout versogt worden dit /108/ aan het volk bekend te maken, terwijl de predikant het zelve van den
predikstoel aan de gemeente ten sterkste zoude recommandeeren.
De tijd daartoe is bepaalt op den 11 Octb.
4.
Vervolgens is de vergadering met dankzegging geijndigt.
Dus ondertekend op den [datum ontbreekt].
Ant. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, ou[der]ling Eldert Maat, ouderling
Simon Bakker, diaken
Arij Spruijt, diaken

/109/ Aanteekening
De collecte aan de huijzen der ingesetenen is geschied op den 19 Oct., wanneer bleek dat
ingesamelt was de somma van f. 52-3, voor welke mededeelsaamhijd de gemeente opentlijk is
bedankt geworden.

/110/ Resolutie des k.kraads van Alblasserdam genoomen den 3 Jan. 1797
Alzoo door de dringende noot der diaconie armen op veele plaatsen drukkend, verpligt word uit te
zien na middelen om dat gebrek enigsins te verhelpen, zoo is het dat zij met voorkennis van de
Regeering deezer plaatse geresolveert is een maandelijkse collecte aan de huijzen der ingezetenen
te doen, waar toe de laaste Maandag van elke maand bepaalt is, doch is de eerste ommegang op
den .. [is opengelaten] Jan. geschied is met /111/ versoek, dat elk der ingesetenen het zijne gelieve
toe te brengen om in den noot der diaconie armen te helpen voorzien.
Deze resolutie is van de predikstoel de gemeente voorgelesen en t'elke laaste Maandag der maand
de collecte geschied zijn versamelt

1797
In de maand Jan.       de somma van   f  40-
Februarij                 f  32-
Maart                     f  37-
April                     f  33-
Meij                      f  33-
Junij                     f  28-
Julij                     f  30-
Aug.                      f  30-
Sept.                     f  32-
Oct.                      f  32-
Novemb.                   f  31-
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Decemb.                   f  34-

[Ds Breur heeft op dezelfde bladzijde ook de opbrengst van het jaar 1798, 1799 en 1800
aangetekend.]

 1798
Jan.                      f  32-
Febr.                     f  28-
Maart                     f  29.8.-
April                     f  29.5.-
Meij                      f  28.3.-
Junij                     f  29-
Julij                     f  32-     [?]
Aug.                      f  29-
Sept.                     f  29-
Oct.                      f  31.12.-
Nov.                      f  31-

1799
April                     f  29-

1800
Junij                     f  23-

/112/ K.kraad gehouden den 29 Maart 1797
1.
De vergadering wierd door pres. met den gebeede geopent.
2.
De tijd tot verandering des k.kraads gekomen zijnde, wierd door de broeders eenparig op het
dubbeltal geplaast
     tot ouderlingen    Jan Mak, en
                        Krijn de Craaij
     tot diakenen       Leendert t'Hoen, en 
                        Cornelis Schouten
3.
Vervolgens stond in den k.kraad binnen Cornelis Pijll /113/ Maartenszoon van Alblas als voogt van
Lijntje Pijll en dogter van Herm. Pijll en Barbara Stout, gealimenteerd bij onzen k.kraad, welke voorn.
Lijntje Pijll gevallen was in een 1/2 [of 1/12 ?] deel der erfenisse van Cornelis Pijll en Maria Cla.. [?]
bevorens gewoont hebbende in Zeeland,. Aan deze wierd berigt dat enige penningen ter somma van
f. 150 Zeeus waren overgezonden ten behoeve van  voorn. Leijntje Pijll door den Hr. J. v.d. Kreke,
notaris te Middelburg.
Na enige woorden wisseling hierover heeft voorn. C. Pijll als voogt van zijn pupil, voorn. penningen
overgenomen met belovte haar te zullen bestellen ter plaatse daar zij kondenover ... /114/ worden en
zullende hierin t'zijn pligt ontrent haar als een getrouw voogt betragten, zijnde geresolveert de
penningen bij de eerste gelegenthijd aan hem over te geven.
4.
Voorts deedt de predikant berigt van zijn huijsbezoeking en van zijn voornemen om Zondag
aanstaande  belijdenis en na 8 dagen voorberijding te zullen prediken.
5.
Waarna de vergadering met dankzegging geschijden is.

/115/ K.kraad gehouden den 9 April 1797
1.
Na het eijndigen van de voorberijdings leerede, wierd de vergadering met den gebeden tot God
geopent.
2.
De stemmen der broederen over het dubbeltal tot ouderlingen en diaconen opgenomen zijnde, bleek
dat eenstemmig verkoren waren
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     tot ouderling      Jan Mak
     tot diaken         Leendert t'Hoen
zijnde de schoolmeester als coster versogt dit aan de broeders te berigten.
/116/ 3.
Stond wederom binnen Cornelis Pijll Maartenszoon van Alblas als voogt van Lijntje Pijll
gealimenteerd bij de diaconie, aan welke de Zeeuse penningen ter somma van f. 145.11.8 zijn ter
hand gesteld van welke hij een quitantie heeft getekend, met belovte bij een volgend ontfangst van
penningen voor voorn. Lijntje Pijll uit kasse te zullen doen en den k.kraad te zullen continueeren.
4.
/117/ Voorts berigte den predikant dat hij voornemen hadde 4 zijner catechisanten tot leedemaaten
aan te nemen hetgeen bij de broeders is goed gekeurd.
5.
Eijndelijk deet praeses rapport van gedaane huijsbezoeking terwijl na het houden van censura
morum de vergadering met dankzegging tot God geschijden is.

NB. Na dat de broeders de uitgebragte beroeping aangenomen hadden zijn zij in haare bediening op
den 2 Paasdag plegtig ingesegend geworden.
/117/ Alle dese voorgaande acten en handelingen des k.kraads zijn geresumeerd, ondertekend en
goed gekeurd op den 7 Junij 1797.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
     Eldert Maat, ouderling
     Jan Mak
     Arij Spruijt, diaken
     Leendert t'Hoen, diaken

/119/ K.kraad gehouden den 23 April 1797
1.
Stond op zijn verzoek binnen Adriaan Swartbol geadsisteert met zijn dogter en haar onegt kind alhier
gebooren en voor 21/2 jaar in onse kerke gedoopt, verzoekende dat een acte van alimentatie als na
gewoonte aan haar voor haar kind mogt gegeven worden.
2.
Dan dewijl bij gelegenthijd dat in den jaare 1790 zoo veele onegte kinderen tegelijk gedoopt wierden,
en de moeders terstond /120/ na de geboorte om alimentatie verzogten, is geresolveert en aan de
gemeente bekend gemaakt dat voortaan aan onegte kinderen geene alimentatie zoude gedaan
worden, ten zij alleen bij ziekte des moeders en dewijl geene redenen zig opdeden warom hier in
enige verandering zoude geschieden, heeft de k.kraad in haar resolutie gepersisteerd 
  1. om dat de moeder jong en sterk zijnde voor dat kind behoorde te zorgen
  2. om dat reets een acte van readmissie  gelijk op veele plaatsen geschied voor haar was
afgegeven
  3. en ter 3. om dat reets een klijne bedeling aan dat kind gedaan was.
Waarop de vergadering in vreede geschijden is.

/121/ K.kraad gehouden den 7 Junij 1797
1.
De vergadering wierd met den gebeden door pres. geopent.
2.
Stonden binnen de visitatoren ecclesiae der Zuijdhollandsche classen welke na onderzoek met
zegenbeede alles hebben welgevonden.
3.
En het was in deezen vergadering dat men vast stelde in den k.kraad te houden voor de bediening
des avondm. nader te /122/ handelen over de wijze op welke [men] de te kort komende penningen in
de nog openstaande rekening van den afgaande broeder S. Bakker ten best mogelijke wijze zoude
kunnen negotieeren.
Voorts is de vergadering met dankz. geschijden .
Deeze actens zijn geresumeerd en ondertekend op den 25 Junij 1797.
Q.T. A. Breur v.d.m.
     Eldert Maat, ouderling
     Jan Mak
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     Arij Spruijt, diaken
     Leendert t'Hoen, diaken

/123/ K.kraad gehouden den 16 Julij 1797
1.
Alsoo het nodig was, dat de diaconie rekening geschiede en er gebrek van contante penningen
waaren, heeft men als in het voorleden jaar geproponeert aan de gemeente zulks bekend te maaken
met versoek, dat imand uit de gemeente f. 400 geliefde op te schieten ten behoeve der diaconie
armen.
2.
Dit is geschied, dog niemand opgekomen zijnde, is men geresolveert zeeker stuk lands groot een
morgen en 250 roeden /124/ thans in huur gebruijkt bij den rendant diaken broeder A. Spruijt
opentlijk op te vijlen en te verkoopen op dat [met] de daar uit geprocreeerde penningen de
openstaande schuld betaald wierd.
Dit met voorkennis van de municipalitijd dus te werk gesteld, is op den 29 Julij voorn. stukje lands
opentlijk gevijld en bij voorn. broeder A. Spruijt voor de somma van f 400- ingekogt,zoo dat men nu
hoope voede dat eerlang de diaconie rekening zal kunnen geschieden.
/125/ Aldus heeft den k.kraad nodig geoordeelt, zulks in het kerkeboek te laaten aantekenen.
Deels op dat de reden bleek warom de diaconie rekening zoo lang is uitgesteld geworden.
Deels op dat de nakomelingenschap de reeden weete, warom dit stukje lands bevorens een
ijgendom van de diaconie, is moeten verkogt worden.
Na dat de voorn. penningen spoedig en rigtig waren ingekomen zijn de openstaande schulden
betaalt, waar door de afgegane diaken Simon Bakker is in staat gesteld om zijn rekening opentlijk te
doen.
/126/ Zijnde dit na voorg. bekendm[aking] van den predikstoel geschied op den 16 Aug. 1797,
wanneer bleek dat nog f 18.3.2 waaren overgebleven welke aan den rendant broeder A. Spruijt ter
verantwoording zijn overgegeven.
Ter bevestiging van deze waarhijd is deze acte ondertekend door den pred. en k.kraad op voorn. 16
Aug. 1797.
Ant. Breur v.d.m.
Leendert Teeuwe, oud[er]ling
Eldert Maat, ouderling
Arij Spruijt, diaken
Leendert t'Hoen, diaken

/127/ K.kraad gehouden den 1 Jan. 1798
Na dat de vergadering door pres. geopent was berigte deze dat op aanstaande dag des Heeren,
zijnde den 7e Jan. het avondm. stond gehouden te worden, vragende de broeders oft iets bijzonders
ware voorgevallen in de gem. Dan hier van niets bijsonders vernomen zijnde, en onderling eendragt 
onder de broederen heersende wenste pres. haar zeegen in haare toenaderinge.
2.
/128/ Broeder Arij Spruijt wiens bediening geijndigt was, wierd bedankt voor zijne getrouwe
waarneming, en de aankomende broeder L. Teeuwe zegen gewenst over zijne bediening.
Waarna de vergadering in dankz[egging] geschijden is.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/129/ K.kraad gehouden den 21 Maart 1798
1.
De vergadering wierd door den preses met den gebede geopent.
2.
Vervolgens de broeders herinnert zijnde het eijnde onser t'zamenkomst nam. tot het formeeren van
een dubbeltal tot ouderlingen en diaconen in de plaats dergenen die thans moesten afgaan, zoo
bleek bij de stemming der broeders, dat verkooren waren
     tot ouderlingen    Crijn de Kraaij, en
                        Simon Stout
     tot diaconen       Cornelis Schouten, en
                        Jan Smit
/130/ 3.
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De predikant deet vervolgens raport van zijne gedaane huijsbezoeking bij de ledemaaten, zijnde
geassisteerd geweest door broeder Eldert Maat en dewijl niets bijsonders was voorgevallen, hadden
de broeders ook niets aan te merken.
4.
Dewijl er klagten waaren ingekoomen dat verschijde zonder acte van indemniteijt, oft reets hier
woonden oft nog haar inwoning neemen zouden, zoo heeft den k.kraad geresolveert daar over /131/
klagte in te brengen bij de municipaliteijd deezer plaatse met versoek dat van wegen den drukkende
staat der armen dezer plaatze, dezelve mogten geweert en voor zulke onbehoorlijkheden gezorgt
worden.
5.
Eijndelijk is geresolveert, dat aanstaande dag des Heeren door den predikant des namiddags de
belijdenisse, en Sondag 8 dagen daar na de voorberijding zal gep[re]dikt worden, terwijl na het
ijndigen van den godsd[ienst] de verkiez[ing] des k.kraads staat te geschieden.
6.
Eijnd[elijk] is de vergadering met dankz[egging] tot God geschijden.

/132/ K.kraad gehouden 1 April 1798
1. 
Na het ijndigen van de voorberijdings predikatie is de vergadering met gebede tot God geopent.
2.
De stemmen der broeders over het dubbeltal tot de bediening der kerke opgenomen zijnde, bleek dat
gekoozen waren
     tot ouderling      Crijn de Kraaij
     tot diaken         Cornelis Schouten
Zijnde de schoolmeester als coster versogt dit de broeders te berigten.
/133/ 3.
Vervolgens wierd censura morum gehouden en de broeders betuijgden in vreede en eendragt met
elkander te verkeeren, zoo dat den pred. hun zegen wenste tegen het aanstaande avondmaal.
4.
Eijnd[elijk] is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

NB. Nadat de broeders de beroeping in s'Heeren vreese hadden aangenoomen, zijn dezelve op den
2de Paasdag, zijnde den 9 April, plegtig in haren dienst ingezegend geworden, terwijl de /134/
afgaande broeders voor haar vriendelijke en nuttige verkering zijn bedankt geworden.
Terwijl de rekening der diaconie armen ter bequamer tijd, als de gelden der verhuurde landen zullen
ingekomen zijn, is uitgesteld geworden, hetgeen dan door de predikant aan de gemeente zal bekend
gemaakt worden.
Alblasserdam 9 April 1798.
A. Breur v.d.m.
Jan Mak
Krijn de Kraaij
Leendert t'Hoen, diaken

/135/ K.kraad gehouden den 13 Junij 1798
1.
De vergadering wierd met den gebede geopend.
2.
Stonden op haar versoek binnen de E[erwaarde] visitatoren der kerke welke na hijlbeede den staat
der kerke na gewoonte onderzogten, en niets bijsonders bevonden hebbende met zegenbeede zijn
vertrokken.
3.
Alzoo de obligatie aan den predikant als een pand der minne toevertrouwt nu 2 jaaren was bezeten,
en na contract (zie voorg. acte 2 Meij 1796) nu zoude geexpireert zijn, dat dit contract /136/ nog 2 oft
3 jaaren zoude continueeren, hetgeen bij den predikant is aangenomen.
3.
Voorts is de vergadering in vreede met dankz[egging] tot God geschijden.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
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/137/ K.kraad gehouden den 24 Junij 1798
1.
Na het ijndigen van den godsdienst, waar in praeses de voorberijding leereden gepredikt hadde,
berigte praeses, dat hij voornemen hadde dynsdag nog een dag voor huijsbez[oek] te hebben
geschikt en welke hij ook volbragt heeft.
2.
Waar na censura morum is gehouden en den broeders in haar toenadering aan s'Heeren tafel zegen
is toegewenst, en de vergadering in vreede geschijden.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/138/ K.kraad gehouden den 27 Julij 1798
1.
De vergadering is na het ijndigen van den godsdienst met gebede geopent.
2.
Des morgens was van den predikstoel deze navolgende bekendmaking door den predikant
voorgeleezen.

Bekendmaking van den k.kraad van Alblasserdam.
Alzoo als agtervolgende de notificatie van het administratiev bestuur in s'Hage van dato 11 Junij
1798 het nodig zij, dat in elke gemeente gevolmagtigden verkooren worden om het pensioen, /139/
ten faveure van den predikant de volgende 3 jaaren toegelegd te ontvangen en voorts mede te
werken tot bezorging van het gene tot den openbaare godsdienst behoord.
Zoo is het, dat den k.kraad het gevoegelijk geoordeelt heeft, daar toe te verkiezen den oudste
ouderling en regeerende diaken in haar tijd zijnde thans de E. broederen Jan Mak en Leendert
t'Hoen.
Dan zij legt deze resolutie in de schoot der gemeente, niet alleen ter bekendmaking van deeze haare
keuse, maar ook met versoek en oproeping indien zij het nodig oordeelde, daar ontrent verandering
te maaken oft andere perzoone te verkiezen, alsdan daar van berigt te geeven aan den k.kraad.
Welke ten dien ijnde heden Maandag, na het ijndigen van den godsd. zal vergaderen, om daar
ontrent het oordeel der gemijnte te hooren [..] indien niemand mogte opkomen het daar voor houden
dat deeze haare keuse bij de gemeente volkomen goedgekeurd en aangenoomen worde.
Aldus gedaan in onse k.kraads vergadering den 15 Junij 1798.
3.
Na het ijndigen van den godsd. is k.kraad vergadert om te verneemen oft iemand uit de opgeroepen
gemeente iets voor te /141/ stellen  oft andere persoone tot gecommitteerde te benoemen hadde,
dog niemand verscheenen zijnde, is de keuse des k.kraads dus uit naam der gemeente bekragtigd
en de gekooren broeders tot gecommitteerde aangesteld, welke haar ook deze keuse hebben laten
welgevallen.
4.
Zullende tot dien ijnde de volmagt opgemaakt en door predikant en de andere broeders getekend
worden.
5.
Waar na de vergadering na dankzegging geschijden is.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/142/ Deese k.kraads actens zijn de broederen voorgelezen en op den 26 Aug. goedgekeurd.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
     Jan Mak, ouderling
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Leendert t'Hoen, diaken
     Cornelis Schouten, dieaken

/143/ K.kraad gehouden 22 Oct. 1798
De diaconie rekening drie verre door tussenkomende omstandigheden verhindert, is ijndelijk, na
afkondiging van de predikstoel, geschied in de kerke van Alblasserdam door de afgegaane diaken
Arij Spruijt, wanneer bleek, dat minder uitgegeven dan ontfangen was de somma van 5 st. welke aan
den broeder Spruijt zijn ter hand gesteld, met dankzegging voor zijn gelukkig gehouden bestuur en
zegenbede over hem en de thans regerende diaken.
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/144/ En aldus is deeze rekening voor goed opgenoomen en geslooten.
Q.T. Antonius Breur v.d.m.
     ouwd ouderling Eldert Maat
     Jan Mak, ouderling
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Leendert t'Hoen, diaken

/145/ K.kraad gehouden den 6 Maart 1799
1.
De vergadering wierd door pres. met den gebeede geopent.
2.
Naardien de tijd tot verkiesing van niewe k.kraads leeden gekomen was is men overgegaan tot
stemming, wanneer bleek dat op het dubbeltal geplaast word
     tot ouderlingen    Cornelis Cornelisse Pijl, en
                        Wouter Spruijt
     tot diaconen       Jan Smit, en
                        Arij van Stek
3. [in origine: 4]
Vervolgens heeft men op aanschrijving van de H.E. deputaten van het Zuijdh. synode 2 hoofd
poincten behandeld
  1. de eerste rakende de tract[ementen] der predikanten, wanneer volgens staatsregeling na verloop
van 3 jaar de gemeentens zelve zouden moeten betaalen.
Waar op geresolveert is, in deze tijds omstandigheden nog wat te wagten oft zomtijds gelukkiger
tijden mochten komen en dan bij inschrijving die gelden te fourneren.
  2. het 2 artikel raakt het jaarlijkse montant tot het houden van het synodus, waar toe elke gemeente
wierd opgewekt. Den /147/ k.kraad heeft geresolveert daar toe f. 4 s'jaarlijks te zullen toebrengen,
mits men ontslagen zij van het geld voor de noodlijdende kerken buijten s'lands.
4.
En dus is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/148/ K.kraad gehouden 17 Maart 1799
1.
De vergadering wierd door Do preses met den gebede geopent.
2.
Voorts is men overgegaan uit het gemelde dubbeltal een ouderling en diaken te stemmen waneer
bleek dat verkoren waren
     tot ouderling      Cornelis Cornelisse Pijll
     tot diacon         Jan Smit
Zijnde de schoolm. versogt dit de broeders te berigten [er staat: verrigten].
Dewijl het avondm. naderde, is er voorberijding gepredikt en censura morum gehouden en de
vergadering met dankzegging beslooten.

/149/ Gedagtenisse
Staande mijne bediening zijn drie afgesonderde dankuuren alhier gehouden
  1. De eerste den 30 Maart 1784, zie het vorige kerkeboek, toen de Waard met een gedugte
watersnood gedrijgt en bewaart wiert.
  2. De 2de op den 1 Junij 1794, toen de Waart 50 jaare van de overstrooming was bevrijt geweest.
  3. En heden de 3de op den 20 Maart 1799. Op eene allerstrengste winter volgde een gedugte
watervloed, waar door de Betouw, het rijk van Nijmweega, de Bommeler en Tielerwaard
geinnundeert wierden. Het water stond voor de Diev en Linge dijk tot een aanmerkelijke hoogte en
alles voorspelde een gevreesde doorbraak.
Dan door s'Heeren goedhijd gespaart, is daar voor in de Weerd een dankuur gehouden den 20 Maart
1799 onder een groote toevloed van menschen, predikende uit Psalm 32:7, zijnde toen ten behoeve
der noodlijdenden gecollecteerd de somma van f 64-.

/151/ Na dat voorn. broeders op bekendmaking en aansegging van den schoolm. als coster de
beroeping haddenaangenoomen, zijn dezelve op den 2de Paasdag, zijnde 25 Maart in haare
bediening ingezegend en na den godsdienst door den praeses verwelkomd en afgaande broeders
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met dankzegging geschijden, zullende de rekening van broeder Leendert t'Hoen bij de eerste
bequame gelegenthijd geschieden.
Alle deze actens zijn geresumeerd en geapprobeerd door den k.kraad op den 11 Juni 1799.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Cornelis Cornelisz. Pijl, ouderling

/152/ K.kraad gehouden den 1 Julij 1799
1.
De vergadering wierd door Ds pres. met den gebede geopent.
2.
Hij deed berigt van zijn volbragte huijsbezoeking, hadde niets bijsonders te berigten en na het
houden van censura morum, wenste hij zegen aan de broederen.
3.
Een briev van gecommitteerde te Dordrecht ter regeling van de belangens der Hervormde kerke
gelesen zijnde, bleek dat het versoek was, om een off 2 gecommiteerden uit elke gemeente /153/
derwaarts te zenden om eenstemmelijk te handelen, zijnde daartoe bepaalt den 3 Julij 1799. De
broeders daar over onderhouden zijnde, waaren gesamlijk van oordeel dat zulks nodig en nuttig was,
dus is broeder C. de Craaij, daar toe gecom- mitteerd zijnde, met een volmagt voorzien om die
vergadering bij te woonen.
4.
Voorts is de broederschap na dankzegging tot God in vreede geschijden.

/154/ K.kraad gehouden bij het doen der rekening den 30e Decemb. 1799
1.
De uitgestelde rekening van broeder t'Hoen door de langsaame inzameling der penningen ijndelijk
gereed zijnde, is dezelve geschied op den 30 Decemb. 1799.
2.
Wanneer bleek dat meerder uitgegeven dan ontfangen was de somma van f 22.9.-, dog welke
penningen door den broeder C. Schouten met broeder L. t'Hoen zijn afgerekend en dus is de
rekening voor goed opgenomen en gesloten.
/155/ 3.
De afgegaane broederen zijn bedankt voor haren dienst en na zegenbede geschijden, zijnde te
gelijker tijd, daar het avondmaal des Heeren inviel, censura morum gehouden.
Ter bevestiging der waarhijd, zoo van deese als voorgaande acten, bij ons getekend,
A. Breur v.d.m.
Jan Mak, ouderling
Krij de Kraaij, ouderling
Cornelis Schouten dieaken

/156/ K.kraad gehouden den 25 Maart 1800
1.
Na dat de vergadering door den praeses met gebede tot God geopent was,
2.
Berigte hij dat thans de tijd gekomen was tot verandering des k.kraads en het formeeren van een
dubbeltal, zoo van ouderlingen als diaken[en].
3.
Wanneer bleek, dat op het dubbeltal geplaast waaren
     tot ouderlingen    Eldert Maat, en
                        Leendert Teeuwe
/157/tot diakenen       Arij Spruijt, en
                        Krijn Schouten
4.
Voorts communiceerde pres. zijn voornemen om enige catechisanten tot lidtmaaten aan te neemen,
welke als onbesproken zijnde in leer en leeven wierden goedgekeurd.
5.
Eijd[elijk] berigte die zelvde praeses, dat gelijk hij met de huijsbezoeking begonnen hadde, hij
dezelve wenste voort te zetten en vervolgens op Palmzondag des namidd. de voorberijding te
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prediken en na den godsd[ienst] de k.kraads verkiesing te doen.
6.
Eijndelijk is de vergadering met dankzegging geschijden.

/158/ K.kraad gehouden den 14 April 1800
1.
De k.kraad wierd door pres. met de gebede geopent.
2.
Den predikant door ziekte verhindert zijnde geworden om op Palmzondag de verkiezing te doen,
zijnde op Paasen het avondmaal uitgedeelt door Ds van Schagen, zoo wierd op den 2de Paasdag de
dankzegging na het avondm. verrigt en na het ijndigen van den /159/ godsd. geschiede de verkiesing
des k.kraads, wanneer bleek dat verkoren waren
     tot ouderling      Eldert Maat
     tot diaken         Arij Spruijt
Zijnde den schoolm. als custor versogt dit de beroepene broeders bekend te maaken en den uitslag
aan den praeses te berigten.
3.
Voorts is de vergadering met dankz. tot God geschijden.

/160/ Vervolg van de handeling des k.k. [kerkeraads] in de beroeping van een ouderling en diaken.
1.
Den schoolmeester als koster verzogt om den beroepen ouderling en diaken daar van te verwittigen
berigte den predikant dat den beroepen ouderling deze beroeping ingewilligt maar de diaken dezelve
gewijgert hadde, voorgevende nog geen 2 jaar buijten de bediening geweest te zijn en dus
ongehouden dezelve aan te neemen.
2.
Hier op heeft de predikant voorn. beroepen diaken op den 16 April bij zig ontbooden, en hem op
allerlij wijzen zoeken over /161/ te halen de beroeping aan te neemen, betuijgende de wettighijd
daarvan, als ook hoe hier aan de rust der gemeente verbonden was, en hoe hij om s'Heeren wille en
om der conscientie willen verpligt was zulks in te stemmen, dan helaas, alles was te vergeefs, tot dat
eijndelijk den predikant hem uitstel gav tot Zaturdag daar aan volgende, in hoope dat hij zig in de
tussentijd mogt bedenken.
3.
Dan deze tijd verstreken en den predikant geen antwoord ontfangen hebbende, heeft daar van aan
den k.kraad berigt gegeven. Deze daar over ten uijterste aangedaan, hebben op versoek van
praeses haare berijdvaardighijd vertoont, om hem zelvs te bezoeken en door vermaninge, en
hartelijke raadgeving etc. op te wekken, ten ijnde den roepstemme te volgen en de bediening aan te
neemen, het geen dan ook met opregte hartelijkhijd volbragt is, dog wederom te vergeefs, blijvende
den broeder onwillig om de bediening aan te neemen.
4.
De pres. hier van verwittigt, heeft den k.kraad nog een middel aan de hand gegeeven, oft ook
zomtijds dit uitwerking hebben mogt.
Nam[elijk] om de Heeren consulenten van deze plaats, zijnde D.D. de Jonge van Oud Alblas en Van
Schagen van Lekkerland te versoeken dat deese als onpartijdge, schoon bevoegde /163/
hulpmiddelen de hand gelievden te leenen om dien broeder te overreeden en tot zijnen pligt te
brengen.
Dit bij de broeders toegestemd en goedgekeurd zijnde, heeft pres. zulks werkstellig gemaakt en de
E. Heeren verzogt deze gewigtige post op haar te neemen en te volvoeren.
5.
Dit bij haar E. berijdverdig toegestemt zijnde, is ook ten uitvoer gebragt.
Te weeten, op den 8 Meij heeft de pres. den k.kraad te zamen versogt en Arij Spruijt door den
schoolm. als koster insgelijks laten citeeren om [zich] ten halv drie uur aan de pastorie te vervoegen.
Hetgeen geschied zijnde, hebben de E. Heeren consulenten den /164/ tijd van bijna twee uur op
allerlij wijse met dringende versoeken dien onwilligen broeder tot zijn pligt zoeken te brengen, opdat
hij de wettige beroeping zoude aannemen en inwilligen.
Dan helaas alles vrugteloos. Eene volstrekte onwillighijd heerste in alle zijne antwoorden, zoo dat
deze Heeren eijndelijk moedeloos geworden Arij Spruijt zijn afschijd gaven en van hare vergeefse
pogingen den k.kraad hebben raport gedaan. De pres. en k.kraad over deze onwillighijd aangedaan,
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bedankten [de] consulenten voor haar moeijte, en hebben hier in moeten berusten.
5.
/165/ Deze pogingen dus verre te vergeefs afgeloopen zijnde, heeft den pres. aan den k.kraad op
den 11 Meij gezegt hoe zijns agtens in die zaak verder behoorde gehandelt te worden.
Hij begreep dat deze wijgering behoorde in het acteboek dezer kerke aangetekend te worden, opdat
de nakomelingschap kennis hadde van de zuijverhijd der handelingen des k.kraads in deze, en in
tegendeel van [de] aanhoudende wijgering van den beroepen broeder A. Spruijt.
Vervolgens dat men zonder verwijl behoorde over te gaan tot het formeren van een niew dubbeltal
diakenen en daar uit op zijn tijd ene verkiesing doen.
/166/ De k.kraad dit overwegende, begreep dat men vooraf middelen van bedwang behoorde te
gebruijken om dien broeder tot zijnen pligt te brengen.
Zij oordeelde dat dit onvoegzaam voorbeeld door anderen zoude nagevolgd en dus die bediening in
klijnagting gebragt worden.
Den pres. betoogde dat de grootte klijnagting op de wijgerende persoon zelve moest vallen en dat
men in de kerke van J.C. [Jezus Christus] een gewillig volk moest hebben en niet de zodanigen
welke gedwongen haar werk verrigten.

/167/ K.kraad gehouden den 2 Junij 1800
1.
Na bede van pres. om ligt en bequamhijd tot alles,
2.
Onderzogt pres. de gezindhijd der broeders over het al oft niet formeeren tot een dubbeltal.
Zij waaren alle van begrip dat nog enige dagen uit te stellen op dat men zig zoude informeeren oft er
eenig middel waar om den onwillige broeder te kunnen constringeeren. Dit toegestemd zijnde /168/ is
na het resumeeren der voorige actens en de goedkeuring der broeders de vergadering met
dankzegging tot God geschijden.

K.kraad gehouden den 29 Junij 1800
1.
De vergadering door pres. met den gebeede geopent zijnde,
2.
Ondervroeg den pres. de gesinthijd der broederen, en bleek dat men nu eenstemmig zoude
overgaan tot het formeeren van een dubbeltal diakenenin plaats van den wijgerende diaken Arij
Spruijt.
/169/ 3.
Wanneer na het opneemen der stemmen bleek, dat met eenparighijd benoemt waaren
     Arij van Stek, en
     Abraham Nugteren
terwijl pres. gevolmagtigt wierd om de intentie der benoemde broederen te verneemen oft zij de haar
voorgestelde stemmingen ook zouden willen toestemmen, en aannemen.
4.
Waarna de vergadering met dankzegging geschijden is.

/170/ NB. Intussen heeft den predikant op den 5 Julij dit navolgende aan de gemeente bekend
gemaakt.
  Aan de gemeente word bekend gemaakt, dat uijt het dubbeltal tot de kklijke bediening aan deeze
plaats verkoren  zijn tot ouderling Eldert Maat die deze beroeping in s'Heeren vreese heeft
aangenomen en tot diacon Arij Spruijt dog welke heeft gewijgerd [met] deze beroeping in te
stemmen.
Zijnde alle verzoeken en vriendelijke aanrading van den predikant, k.kraad en van de Wel E. Heeren
naburige consulenten /171/ en de wettighijd der beroeping te vergeefs aangevoert, om hem te
overreden, waarom den k.kraad is verpligt geworden tot het formeeren van een niew dubbeltal
diaconen op welke met volle eenstemmighijd geplaast zijn
     Arij van Stek, en
     Abraham Nugteren
wordende zulks voor de eerstmaal de gemeente bekend gemaakt.

K.kraad gehouden den 13 [?] Julij 1800
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1. 
De vergadering wierd met den gebede geopent.
2.
/172/ Na het opneemen der stemmen bleek dat met volle eenparighijd beroepen was tot diaken
Abraham Nugteren, zijnde de schoolmeester als koster verzogt zulks aan hem te berigten.
En voorts is de vergadering met dankzegging geschijden.

Voorn. broeder dit beroep in s'Heeren vreese aangenomen hebbende is daar op den 20 Julij in zijnen
dienst ingezegend, en door praeses met haar t'zamenkomst hijl toegewenst.
/173/ En de afgaande broederen voor haare vriendelijke verkeering bedankt, blijvende de rekening
van den broeder Cornelis Schouten tot bequamer gelegenthijd uitgesteld.
Alle deze acten zijn geresumeerd, goedgekeurd en ondertekend op den 20 Julij 1800.
Ant. Breur v.d.m.
Krijn de Kraaij, ouderling
Cornelis Cornelisze Pijl
Cornelis Schouten, dieaken
Jan Smit, diaken

/174/ Vervolg van de handelingen des k.kraads te Alblasserdam
1.
Uit de voorige acte bleek dat de rekening van den afgaanden diaken C. Schouten ter bequamer
gelegenthijd was uitgesteld. Dit uitstel was veroornzaakt door gebrek van penningen welke bij het
sluijten der rekening zouden te kort komen.
Om dan deze te vinden, was te dezer tijd, daar het geld zoo uitstekende beswaarlijk is te verkrijgen,
geen ander middel dan het verkoopen van enige effecten den diaconie armen toekomende.
En hier over gesprooken zijnde met de municipaliteijt dezer /175/ plaatse is met haar toestemming
daartoe uitgekozen
  eerstelijk een klijn huisje gelegen aan den Kinderdijk en dusverre bewoont bij gealimenteerden door
de diaconij,
  en dan ten 2 een klein stukje hooijland, groot ontrent een morgen 500 roeden, gelegen in Kortland
en gehuurt bij Hendrik Bas.
Uit welke verkogte goederen bij verkoop zijn opgebragt de somma van f 240, welke aan den
afgaande diaken C. Schouten ter hand gesteld zijnde, de te kort komende penningen ter somma van
f 194.5.- zijn voldaan geworden, zijnde het overige ter somme van 45.15.- aan den rendant diaken
Jan Smit ter verrekening ter hand /176/ gesteld  en aldus is de diaconijrekening van den jaare 1799
opentlijk in de kerke van Alblasserdam op den 6 Novemb. goedgekeurd en geslooten.
Ter bevestiging der waarhijd ondertekend door,
Ant. Breur v.d.m.
Krijn de Kraaij, ouderling
Eldert Maat, ouderling
Jan Smit, diaken
Am Nugteren, diaken

/177/ De k.kraad heeft nodig geoordeelt dit navolgende in haare acten aan te teekenen.
1.
Ingevolge het decreet van het departementaal  bestuur van den Rhijn in do 20 Sept. 1800,
is ons door het gemeente bestuur afgevraagd oft wij ons in staat en gewillig bevonden om de
behoeftige leeden van deze plaats zelve te onderhouden, onder speciaal verband om als dan aan
het algemeen armen bestuur te berigten, dat onze fondsen tot dat onderhoud toerijkend waaren, oft
dat wij bij gebrek van genoegzaame middelen daar toe onbequam waaren, zoo dat wij onse armen
als kinderen van staat tot onderhoud overgaven, mits /178/ afstand doende van alle onze fondsen,
door gifte, erfmaking, aankoop verkreegen.
Met instructie [?] om binnen 2 maanden op den vraag te berigten.
2.
Den k.kraad over deze vraag ernstig denkende vond zig zeer verlegen en wel om dese redenen
  1. Om dat zij nu reets t'zedert 8 a 9 jaaren telkens in haare rekeningen waar te kort gekoomen,
zijnde verpligt geweest de tekort komende penningen uit de verkogte oft beswaarde gelden der
diaconie te vinden hetwelk berijts in de vermeerdering der armen, verselt met de duurte der
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levensmiddelen en vooral van het kooren eene gehele uitputting der fondzen bedrijgde, zijnde dus
verpligt geheel afstand van alle haare bezittingen [te doen] en de dusverre bedeelden als kinderen
van staat met alle fondzen over te geven.
  2. Dan onder dat alles vond zij deese overgift zoo niet volstrekt onmogelijk, ten minste aan
gewigtige swarigheden onderhevig
  1. Deels omdat de bezittingen van onheuglijke tijden als een ijgendom der diaconie armen oft door
dezelve was aangekogt oft door erfenisse besprooken.
  2. Te meer om dat bij veele deezer erfenissen  een volstrekt clausul gevonden word om dezelve
niet te mogen verkoopen oft enigsins veralineren.
  3. Eijnd[elijk] vooral omdat de gedurige te kort koming in de rekening niet voortspruiten uit het
aantal der bedeelde lidmaaten, dan wel uit de dorps oft H.G. armen welke t'zedert den jaare 1689
met geluk van subsistentie met de diaconie armen waaren vermengt en ... [?] geworden.
/180/ Deese zaake dus bij den k.kraad overwogen zijnde, heeft het nodig geoordeelt deze schijding
opnieuw uit te werken warom zij bij een ample en geextendeerde memorie daarvan opening gedaan
heeft aan het gemeente bestuur dezer plaatse.
In welke memorie 3 stukken behandelt worden
  1. Hoe het armen bestuur  voor den jaare 1689 alhier plaats hadde.
  2. Hoe de tegenwoordige gesteldhijd is, nam. dat men door gedurige te kort komingen zoude
verpligt zijn het ghanse bestuur der armen te moeten laten varen en deze als kinderen van staat over
te geven.
  3. Dan met betoog van de gewigtige swarigheden daar in voorkomende, verselt met versoek dat
deschijding weleer plaats /181/ hebbende,  wederom  mogt  ingevoerd  worden,  wanneer men
volkomen zoude in staat zijn de armen, ledematen zijnde der kerk, te alimenteren en met ijgen
fondsen te onderhouden.
Zijnde dit ingerigt om het gemeente bestuur dezer plaatse te versoeken dat op de best mogelijke
wijse te helpen bevorderen.
En van welk versoek den k.kraad den goede uitslag is inwagtende.

/182/ K.kraad gehouden den 28 Decemb. 1800
1.
De vergadering door pres. met den gebede geopent zijnde,
2.
Stelde deese voor het ijnde der t'zamenkomst, nam. het naderent avondm. met onderzoek oft iets
bijsonders ontrent de lidmaten te berigten ware, dog de broeders antwoorden niets bijsonders
deswegens te berigten te hebben.
3.
Stond vervolgens op zijn versoek binnen den chirurgijn F. Hech- huijsen, welke met er woon hier 
gekomen was versoekende om de diaconie armen als zijn voorzaten in het volgende jaar te mogen
/183/ bedienen, op die zelvde voorwaarden en voor die zelvde conditie als zijne voorzaten en mede
broeders die vermogt hadden.
4.
Den k.kraad de billikhijd van dit verzoek in agt neemende, voor al daar hij een lidt der Hervormde
Gemeente was, heeft dit versoek ingewilligd, zijnde de conditien hem voorgelezen, toegestemd en
ondertekend.
Dus bij de cureering der armen ten jaare 1800 volverdig heeft aangenomen.
5.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.
Q.T. Ant. Breur v.d.m.

/184/ K.kraad gehouden den 20 Maart 1801
1.
Na dat de vergadering met den gebeeden geopent was,
2.
Wierd de voorige acte de broeders voorgelezen en goedgekeurd, zijnde de ondertekening uitgesteld,
tot de volgende actens zullen ten boeke gesteld en aangetekend wesen.
3.
Praeses berigte voorts, dat de tijd gekomen was, om te treeden tot het formeeren van een dubbeltal
ouderlingen en diaconen, /185/ uijt welke op zijn tijd de verkiezing stond te geschieden, waar op door
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de broeders op het dubbeltal geplaast zijn
     tot ouderlingen    Jan Mak, en
                        Leendert t'Hoen
     tot diaconen       Maarten Mak, en
                        Jan de Kraaij
4.
Voorts berigte de predikant zijn voornemen om huijsbezoeking te doen en 3 leerlingen tot ledematen
aan te neemen, het welk door de broeders is goedgekeurt, waar na
5.
De vergadering met dankzegging is geschijden.

/186/ K.kraad gehouden den 29 Maart 1801
1.
Na het ijndigen van de voorberijdings predikatie opende pres. de vergadering met gebede tot God.
2.
Vervolgens is men overgegaan tot de stemming om uit het dubbeltal een verkiesing te doen tot
ouderling en diaconen, wanneer bleek dat verkiesing met meerderhijd der stemmen gevallen was
     tot ouderling op   Jan Mak
     tot diaken         Jan de Kraaij
3.
/187/ Voorts berigt den pres. zijn voornemen om, zoo de Heere wilde Dynsdag daar aan volgende
het overige deel der huijsbezoeking te vervolgen en Woensdag de ledematen aan te nemen, het
geen door de broeders is aangenoomen.
4.
Voorts is de vergadering na het houden van censura morum met dankzegging geschijden.
Zijnde de meester als custor versogt, dit aan de beroepene broeders te communiceeren en daarvan
berigt aan den pres. te geeven.
/188/ Den schoolm. als koster berigt gedaan hebbende, bleek dat de beroepene broeders dit beroep
in s'Heeren vreese hadden aangenoomen, welke dan ook na dat het derde voorstel op den 1ste
Paasdag voor de gemeente gedaan was, op den 2de Paasdag in haare bediening zijn ingesegend en
de afgaande broeders met zegenbeede bedankt.
Zijnde het doen der rekening van den afgaande diaken nog onzeker.
Deze actens zijn de broeders voorgelezen, goedgekeurd en ondertekend op den 6 April 1801.
Q.T. A. Breur v.d.m.
     Cornelis Pijl
     Eldert Maat, ouderlink
     Abraham Nugteren, diaken

/189/ Aantekeninge wegens de gedaane diaconie rekening op den 23 Novemb. 1801 in de kerk van
Alblasserdam.
1.
Uit de voorige acte bleek dat de diaconie rekening uit gebrek van benodigde penningen nog onzeker
was. Den k.kraad heeft allerlij gepaste middelen bij de hand genoomen om bij mogelijkhijd dit deficit
te vinden.
2.
Onder welke middelen bijsonder gebruijkt zijn de  hulp van de municipalitijt deser plaatse.Na
vriendelijke t'zamenspreekinge /190/ met de Heer en Schout C.A. Pijll is geresolveert zulks te vinden
bij gewillige inschrijving der leeden dezer gemeente, en dit niet voldoende zijnde bij tenatie [?] der
huijsgesinnen.
Bijde deeze middelen zijn aangenomen en tegelijk met dat gewenst effect, en de nodige penningen
ten somma van f 684.4.- [?] bij de inwoonders deeser  plaatse zijn opgesamelt, dus de schuldenaars
voldaan en gelegenthijd gegeeven is, om deze rekening te kunnen sluijten.
/191/ t'Is zoo, bij slotte wierd nog bevonden te kort gekomen te zijn de somma van f 7-6, dog welke
door den regeerende diacon Abraham Nugteren zijn wedergegeven, waar door dan de rekening
geheel is gesloten en goedgekeurd.
Aldus gedaan in onse vergadering den 23 Novemb. 1801 en getekend door
Ant. Breur v.d.m.
Cornelis Cornelisz. Pijl, als ouderling
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Jan Mak, ouderling
Ab Nugteren, diaken
Jan de Kraaij, diaken

/192/ K.kraad gehouden den 30 Maart 1802
1.
De vergadering wierd door pres. met den gebede tot God geopent.
2.
Den predikant stelde voor het oogmerk der t'zamenkomst, nam. om een dubbeltal van persoonen te
verkiesen tot de bediening van ouderlingen en diakenen in deze gemeente, wanneer bleek dat door
de broeders tot het ouderlingschap op het dubbeltal geplaast waren
/193/ tot ouderlingen   Pieter Sterk, en
                        Krijn de Kraaij, en
     tot diakenen       Jacob Pijl, en
                        Arij van Stek
Voorts is de vergadering na het reguleeren van enige stukken tot het armen bestuur behorende met
dankzegging tot God geschijden.
Q.T. A. Breur v.d.m.

/194/ K.kraad gehouden den 11 April 1802
1.
Na het ijndigen van de voorberijdings leerede, wierd de vergadering met den gebede geopent.
2.
De pres. stelde de broeders voor het ijndigen [Breur bedoelt: ijnde] van deze t'zamenkomst nam. om
uit het dubbeltal nu 2 maalen de gemeente voorgestelt, eene verkiesing te doen, wanneer de
stemmen opgenoomen zijnde, bleek dat beroepen waren
/195/ tot ouderling     Pieter Sterk
     tot diaken         Arij van Stek
Zijnde de schoolmeester als custor versogt dit de broeders bekend te maaken en daar van berigt aan
pres. te geeven.
3.
De predikant deed berigt van zijne volbragte huijsbezoeking, en de aanneming der leedematen,
zijnde alle bequam gevonden, en haar naamen in het ledemaaten boek aangetekend geworden.
4.
Voorts is de vergadering met dankzegging tot God geschijden.

/196/ Vervolg der aantekeninge over de voorgaande beroeping.
  Nadat den schoolmeester als custor de bekendmaking van deze beroeping aan de broeders gedaan
hadde, hebben zij bijden dezelve in s'Heeren vreese aangenoomen.
Dan helaas, Gods weg was in deze anders als de onse. Het behaagde zijn onberispelijke vrijmagt
den geroepen broeder ouderling Pieter Sterk ten onverwagste door een swaare siekte aan te tasten,
door welke hij ook kort daar na tot  droefhijd zijner huijsvrouwe en van den geheelen k.kraad, op den
dag ter zijner /197/ bevestiging geschikt is weggerukt en in den Heere gerust [?]
Den k.kraad begreep de noodsakelijkhijd om het openstaande ouderlingschap zoo spoedig mogelijk
was te vervullen, waar toe de tijd bepaalt is op den 25 April om na den godsdienst een dubbeltal van
ouderlingen te benoemen, hetwelk wij wensen dat de Heere wel doe gelukken.
A. Breur

P.S. bij het voorleezen hebben alle de broeders deze acte goedgekeurd, de ondertekening zal in de
eerst volgende van allen geschieden.

/198/ K.kraad gehouden den 25 April 1802.
Art. 1
Na het ijndigen van den godsdienst opende pres. de vergadering met de gebeede.
2.
Voorts stelde hij voor gelijk reets is aangetekend, dat het ijnde der t'zamenkomst was, om in plaats
van den beroepene dog afgestorven broeder Pieter Sterk wederom een dubbeltal van ouderlingen te
benoemen tot dienste dezer kerke.
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/199/ 3.
Bij het opneemen der stemmen bleek dat de meerderhijd der broederen daar toe verkoren hadde
     Crijn de Kraaij, en
     Cornelis Schouten
welk dubbeltal zoo de Heere wil aanstaande dag des Heeren den gemeente zal worden bekend
gemaakt.
4.
De broeders voorts niets hebbende aan te merken is de vergadering met dankzegging tot God
geschijden.
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[Ds. Cornelis van Diest stond te Alblasserdam in de jaren 1803-1815.]

/200/ Door het spoedig en onverwacht afsterven van den Wel Eerwaardigen en zeer Geleerden Heer
Antonius Breur, op den 11e Maij 1802 dese plaats vacant geworden zijnde, zo heeft men niet kunnen
voortgaan met 't beroepen van een ouderling uit 't benoemde tweetal Krijn de Kraaij en Cornelis
Schouten, voor en al eer een nieuw predikant alhier bevestigd was. En deese plaats door 't herhaald
en agtereenvolgend bedanken van vier predikanten, een groot jaar vacant gebleven zijnde, zo
getuigen wij ondergesch. ouderling [inde marge was voor dit woord toegevoegd: slechts eene] en
diakenen dat alhier op den 17e Julij 1803 bevestigd is Cornelis van Diest door den Wel Eerw. Zeer
gel. Heer J. Scharp, S.S.Theol. Doct. en predikant te Rotterdam, op vriendelijken afstand van den
Wel Eerw. Zeer Gel. Heer A. de Vries, predt. te Streefkerk, met Pred. 11: 4 en 6, waarna Ds C. van
Diest zijne intree leerrede deed met Matth. 13:3b-9.
Alblasserdam den 24e Julij 1803      Jan Mak, ouderling
                                       Abraham Nugteren, diaken
                                       Jan de Kraaij, diaken

/201/ Kerken-Raad gehouden den 12e Augs 1803
Is bij den Eerw. kkraad ingekomen eene missive van den E. kerkenraad van Maassluis, inhoudende
een verzoek om aan de gemeente alhier bekend te maken de dringende nood, waarin hun
armenwezen zich thans bevindt en 't akelig vooruitgezicht tegen den toekomenden winter, en eene
inzameling van liefdegiften te bewerkstelligen. Is na deliberatie besloten om op dingsdag den 16e
Augs de dorpsbode, met een gesloten bus en geadsisteerd door een der diakenen, na kennisgeving
aan 't gerechte, aan de huisen rond te zenden ten opzameling van lievdegaven voor 't
bovengen[oemde] ongelukkig armenwezen.
Q.T. Corns van Diest, syn.s.

Kerkenraad gehouden den 4e Sept. 1803
Na het eindigen van de godsdienstoeffening, en na aanroeping van Gods naam, wierd door de
broeders met volle eenparigheid van stemmen uit 't vorig dubbeltal (zie act. kkr. 25 April 1802) tot
ouderling verkozen den persoon van
     Krijn de Kraaij
en aan den schoolmr. last gegeven om bovengen. daarvan kennis te geven, welke dit beroep ook in
de vreese des Heeren heeft aangenomen, welke broeder met den reeds beroepene diaken Arie van
Stek (zie act, syn. 11 April 1802) op den 11 Sept. 1803 in hunne bedieningen zijn ingezegend, en de
afgaande diaken hartelijk bedankt.
Corn. van Diest v.d.m.

/202/ Kerken-raad gehouden den 25e September 1803
Na het eindigen van de voorbereidings predicatie vergaderden de broeders.
1.
Wanneer de praeses bericht gaf van zijn volbragte huisbezoeking met broeder Jan Mak.
2.
Niets bijzonders was in de huisbezoeking voorgevallen. De gemeente was opgewekt tot 't
waarneemen van den openbaaren godsdienst, en vooral tot het vieren van des Heeren H.
Avondmaal, daar de lust tot dit laatste zeer gering bevonden was.
3.
Voorts is cenusra morum gehouden, hebbende de praeses den broederen, en zij ook onderling zegen
tegen 't Avondmaal toegewenscht, waarna de vergadering eindigde ende de broeders in lievde
scheijdden.
Q.T. Corns van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 1e Jannuarij 1804
Art. 1
Na het eindigen van de voorbereidings predicatie wierd de vergadering door den praeses met den
gebede geopend.
/203/ Art. 2
Wierd besloten, omtrent de armen van Scheveningen, Ter Heide, Vlaardingen en Middelharnis, van
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waar verzoekschriftem bij den kerkenraad waaren ingekomen, om het hunne toe te brengen in 't
doen van eene collecte ten behoeve der gen[oemde] armen en dorpen, door de omstandigheden des
tijds zig in akelige omstandigheden bevindende, van hun bestaan beroofd. Op den 15e deser maand
Jannuarij in de kerk alhier, na de godsdienst- oeffening, en na voorafgaande opwekking, de
gemeente gelegenheid te geven om haar lievde te toonen in gaven mede te deelen ten behoeven
der bovengem. armen en dorpen.
Art. 3
Wierd censura morum gehouden en alles in orde zijnde bevonden, wenschte de praeses de
broederen zegen tegen 't aanstaande Avondmaal.
Art. 4
De broeders voorts niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God
gescheiden.
Deese acta en die van 't voorige jaar den broederen voorgelesen zijnde, zijn door deselve
goedgekeurd, blijkens deese onse handteekening.
Corns van Diest, v.d.m.
Jan Mak, ouderling
Krijn de Kraaij, ouderling
Jan de Kraaij, diaken
Arij van Stek, diaken

/204/ Kerken-raad gehouden den 14e Maart 1804
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De praeses berichte den broederen het oogmerk der samenkomst, namentlijk dat de de tijd wederom
gekomen was om een dubbeltal van ouderlingen en diaconen te maken ter vervulling van de
afgaande. Waarnaar men tot de stemming overging, waaruit bleek dat op 't dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen    Leendert Thoen, en
                        Jan Hendrikz. van der Kuil
     tot diakenen       Simon Bakker, en
                        Maarte Mak
Art. 3
Ook berigtte de praeses zijn voornemen om huisbezoeking te doen, en eenige leerlingen tot lidmaten
aan te neemen, zijnde onbe- sproken van gedrag en door de broederen goedgekeurd.
/205/ Art. 4
Voorts, de broederen niets hebbende aan te merken is de vergadering na dankzegging tot God in
lievde gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 22e Maart 1804
De diaconie rekening dus verre verhinderd zijnde, is eindelijk na afkondiging van den predikstoel
geschied in de kerk van Alblasserdam door den afgetreden diaken Abraham Nugteren, over den
jaare 1801, wanneer bleek, dat meerder uitgegeven dan ontfangen was de somma van zeventien
stuivers en agt penningen, welke somma aan den broeder Abraham Nugteren zijn ter hand gesteld,
met dankzegging over zijn bestuur, en zegenbede over hem, en de thans regeerende diaken. En
aldus is deese reekening voor goed opgenomen en gesloten.
Q.T. C. van Diest v.d.m.
     Jan Mak, ouderling
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Jan de Kraaij, diaken
     Arij van Stek, diaken

/206/ Kerkenraad gehouden den 25e Maart 1804.
1.
Na 't eindigen van de voorbereidings predicatie opende de praeses de vergadering met den gebede
tot God.
2.
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken uit 't gemaakte
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tweetal van elk, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling      Leendert Thoen
     tot diaken         Maarten Mak
Zijnde de schoolmeester als custor verzogt dit den broederen bekend te maken en bericht aan den
praeses daarvan te geven.
3.
Voorts berichte de praeses door 't ongunstig weder slechts tot de helft van de huisbezoeking
gekomen te zijn met broeder Jan Mak, dog voornemens zijnde, indien er geen verhindering komt, in
dese week de huisbezoeking te vervolgen en te volbrengen.
4.
De broederen, niets hebbende aan te merken, wierd censura morum gehouden, onderling zegen bij 't
aanstaande Avondmaal toege- wenscht en met dankzegging tot God wierd de vergadering gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/207/ De schoolmeester als koster, de door den kerkenraad uitgebragte beroeping op Leendert Thoen
als ouderling en Maarte Mak als diaken hebbende bekend gemaakt aan voorn. persoonen, berigtte
dat de beroepene broeders dit beroep in s'Heeren vreese hadden aangenomen, welke dan ook, na
dat 't derde voorstel op den eersten paaschdag voor de gemeente gedaan was, op den 2e paaschdag
(den 2e April) in hunne bedieningen zijn ingesegend en de afgetredene broeders met zegen bede
bedankt. Dit, nevens de vorige acte de broeders voorgelesen zijnde, wierd goedgekeurd en getekend
op den 2e April 1804.
Q.T. C. van Diest v.d.m.
     Jan Mak, ouderling
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Jan de Kraaij, diaken
     Arij van Stek, diaken

NB. dient voor Memorie, dat alhier eene collecte geschied is voor de ongelukkige zeeplaatsen, zie
acte van den 5e Jann. 1804, en dat gecollecteerd is de somma van f 60.10.- welke gesonden is naar
Vlaardingen, Maassluis, Middelharnis, Scheveningen en Terheide, blijkende quitantien in de kist
leggende.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/208/ Kerken-raad gehouden den 28e September 1804.
Art. 1
In plaats van voorleden Zondag namiddag na de voorbereiding predicatie, vergaderden thans de
broeders, uitgezonderd de ouderling Leendert Thoen, die wegens ongesteldheid absent was.
Art. 2
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 3
De praeses berichtte de broederen de volbragte helft der algemeene huisbezoeking, waarvan de
eerste helft in de zomer had plaats gehad.
Art. 4
Niets bijzonders was in de huisbezoeking voorgevallen. De gemeente was opgewekt tot bijwoning
van den openbaren godsdienst, van de Woensdag avond godsdienstoeffening geduurende de
aanstaande winter plaats te hebben, en tot de vlijtige bijwoning der catechisatien.
/209/ Art. 5
Voorts is censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander zegen tegen 't aanstaande
Avondmaal toegewenscht.
Art. 6
De broederen niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God en in
lievde gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 1e Jann. 1805.
Daar op de naastvolgende Zondag het Avondmaal des Heeren stond gehouden te worden, vroeg de
praeses of de broeders ook iets berispelijks hadden in te brengen omtrend de ledematen, danniets
wordende ingebragt, wierd censura morum gehouden, elkander zegen tegen 't aanstaand avondmaal
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toegewenscht, waarna de vergaderde broeders in liefde scheidden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/210/ Kerken-raad gehouden den 18e Jannuarij 1805.
Art. 1
Vergaderden alle de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Kwam binnen Jan de Kraaij, gewezen diaken, welke nu verzocht was te compareeren voor de
kerken-raads vergadering.
Art. 3
Vervolgens stelde de praeses voor 't oogmerk van dese bijzondere bijeenkomst, namelijk om te
onderzoeken naar de redenen, waarom voorn. Jan de Kraaij, nog geen rekening deed over de jaaren
1802 en 1803, wegens zijn bestuur als diaken in dien tijd.
Art. 4
Dit onderzogt zijnde, wierd bevonden, dat meergemelde Jan de Kraaij in zijnen tijd als diaken veele
uitgaven gehad heeft, en de veele rekeningen onbetaald heeft moeten laten,  doordien er in dien tijd
eene epidemique ziekte heerschte, en er dus verbaazend veele behoeftigen waren, in welker nood
noodwendig moest voorzien worden, doch waartoe de armenkas en inkomsten, op verre na niet
toereikend waren, weshalven de schuld zeer groot zijn moest, zelfs klom 't tekort komende tot f
2800.-.-. waar van reeds f 1600.-.- waren ingekomen door de maandelijksche belasting in dese
gemeente, dog waarvan evenwel de schuld nog bleef f 1200.-.-.
/211/ Art. 5
Alle de leden des kerkenraads begreepen, dat in dese voorzien moest worden, opdat Jan de Kraaij in
staat gesteld worde zijne rekening volkomen te sluiten. Men beraadslaagde dan, welk middel 't beste
zijn zoude om deese groote gaping aan te vullen.
Art. 6
Eindelijk begreepen de broeders eenparig, dat niets konde verrigt worden in dese zaak, zonder raad
en adsistentie van Schout en gerechte, waarom men dan besloot om die zaak met bedaardheid te
overleggen met de Heer C.A. Pijl, Schout deser plaats.
Art. 7
Onmiddellijk wierd dit besluit ten uitvoer gebragt, gesonden naar den Heer C.A. Pijl, met vriendelijk
verzoek of Z.E. deese kerkenraadsvergadering wilde bijwoonen, ten einde door rijp beraad dese zaak
te bepalen.
Art. 8
De Heer Schout C.A. Pijl, aan dit verzoek voldoende, sisteerde zig dan ook terstond te midden der
vergadering, en thans wierd dan ook dit volgende beslooten:
1.  dat de Schout binnen enige weeken zoude ter hand stellen aan Jan de Kraaij de somma van f
400.-.- misschien ook f 500.-.-, dog dit was onzeker, opdat Jan de Kraaij in staat zoude zijn om
rekening te doen van den jaare 1802.
2.  daar er nu dan nog f 800.-.- moesten zijn om de rekening van 't jaar 1803 aan te vullen, zou dit
dan door de maandelijkse collecte inkomen, en de tegenwoordige administrateur diaken, na de nood
vereischte van die collecte afstand doen, op dat /212/ gem. Jan de Kraaij des te spoediger rekening
zou kunnen doen. Daarenboven zou de kerkenraad in de gemeente alhier eene extra collecte doen
ten behoeve der armen, opdat in dit jaar dese rekeningen geheel vereffend zouden worden.
Art. 9
Terwijl echter nog de uitgaven  door de duurte van levensmiddelen, klederen als andersints, en de
menigvuldige behoeftigen, zo groot en veelen zijn, wilde de kerkenraad, indien zulks mogelijk was,
de inkomsten vermeerderen, en des wierd
1.  aan den Schout de Heer C.A. Pijl verzogt om een busch te houden ter inzameling van penningen
voor den armen, bij gelegenheid van aantekening tot ondertrouw, en wierd dit door gem. Heer
Schout volvaardig aangenomen.
2.  wierd beslooten door den kerkenraad om voortaan bij gelegenheid van de bediening van 't H.
Avondmaal op elke tafel een beker of schotel overdekt te plaatsen ten einde diegenen, die gebruik
maken van 't Avondmaal, bijzonder hunne liefdegaven voor den armen in deselve zouden storten.
3.  wierd aan den Schout als kerkmr ook voorgesteld, of 't niet zoude kunnen geschikt worden, dat de
kerk de kaarsen zoude betalen, welke gebruikt worden bij de winter avond beurten, 't welk door dese
zoude worden in overweeging genomen en daar over met kerkmeesters gesproken.
Art. 10
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Daar de broeders niets meer hadden aan te merken, wierd de vergadering in lievde gescheiden.
Dese en de vorige actens den kerkenraad voorgelesen zijnde, wierden deselve goedgekeurd en
bekrachtigd, blijkens dese onse handtekening.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Leendert T'Hoen, ouderling
     Ari van Stek, diaken
     Maarten Mak, diacon

/213/ Kerken-raad gehouden den 28e Maart 1805.
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art.2
De praeses berichte den broederen het oogmerk der samenkomst, namelijk dat de tijd wederom
gekomen was om een dubbeltal van ouderlingen en diakenen te maken ter vervulling van de
afgaande, waarnaar men tot de stemming overging, waaruit bleek dat op 't dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen     Cornelis Cornelisse Pijl, en
                         Jan Smit
     tot diakenen        Simon Bakker, en
                         Maarte Harrewig
Art. 3
Ook berichtte de praeses dat hij met broeder Krijn de Kraaij de huisbezoeking volbragt had, en dat er
niets was voorgevallen.
Art. 4
Ook gaf de praeses zijn voornemen te kennen om enige leerlingen tot lidmaten aan te nemen, zijnde
onberispelijk van gedrag en door de broeders goedgekeurd.
/214/ Art. 5
De broeders voorts niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God in
liefde gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 5e April 1805.
De diaconierekening over den jare 1802 dus verre verhinderd zijnde, is eindelijk na afkondiging van
predikstoel, geschied in de kerk van Alblasserdam, door Jan de Kraaij. Blijkende dat meerder
uitgegeven dan ontvangen was de somma van f 225.5.12 welke somma, wanneer wederom door jan
de Kraaij rekening over den jare 1803 zal gedaan worden, verrekend zal worden, als zijnde door
gem. Jan de Kraaij aangevuld.
Aldus is dese rekening voor goed opgenomen en in de kerke alhier gesloten, met dankzegging aan
Jan de Kraaij wegens zijn bestuur, op de 5e April 1805, en de vorige acte is door ons goedgekeurd.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Krijn de Kraaij, ouderling
     Leendert tHoen, ouderling
     Arij van Stek, diaken
     Maarten Mak, diacon

/215/ Kerken-raad gehouden den 7e April 1805.
Art. 1
Na het eindigen van de voorbereidings predicatie vergaderden de broeders en opende de praeses de
vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van enen ouderling en enen diaken uit 't gemaakte
tweetal van elks, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling       Cornelis Cornelisz. Pijl
     tot diaken          Simon Bakker
Zijnde de schoolmeester als custor verzogt dit den broederen bekend te maken, en bericht aan den
praeses daarvan te geven.
Art. 3
De broederen niets hebbende aantemerken, wierd censura morum gehouden, onderling zegen bij 't
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aanstaande Avondmaal toegewenscht, en de vergadering wierd met dankzegging tot God gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

De schoolmeester als custor, de door den kerkenraad uitgebragte beroeping op Cornelis Cornelisz
Pijl als ouderling en Simon Bakker als diaken, hebbende bekend gemaakt aan voornoemde
personen, berigtte dat de beroepene broeders dit beroep hadden aangenomen, welke dan ook, na
dat 't derde voorstel op den /216/ eerste paaschdag voor de gemeente gedaan was, op den 2e
paaschdag (den 15e April) in hunne bedieningen zijn ingesegend, en de afgetredene broeders met
zegenbede bedankt. Dit, nevens de vorige acte de broeders voorgelesen zijnde, wierd goedgekeurd
en getekend op den 15e April 1805.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Krijn de Kraaij, ouderling
     L. tHoen, ouderling
     Ari van Stek, diaken
     Maarten Mak, diacon

Kerken-raad gehouden den 28e Maij 1805.
Art. 1
De broeders vergaderden uitgenomen de broeder C. Cornelisz. Pijl en Maarte Mak, welke uit hoofde
van afwesigheid dese vergadering niet konden bijwoonen.
Art. 2
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 3
Sisteerden zich te midden der vergadering de Wel Eerw. Heeren Nagel en Fouache respective
predikanten te Papendrecht en te /217/ Numansdorp, genaamd de buitensluis, als gecommitteerden
der Eerw. classis van Zuidholland, tot de visitatie der kerke alhier.
Art. 4
Alles wierd alhier in volkomen orde bevonden, alleenlijk dit volgende
  1. Maakte de praeses der vergadering onder 't onderzoek dese aanmerking, dat in dese gemeente,
wanneer lidmaten hunne kerkelijke attestatien verzochten, zulks reeds sedert enigen tijd niet van de
predikstoel was bekend gemaakt, dog dat hier in voort vervolg na kerkenorde zoude worden
gehandeld.
  2. Maakte ook de praeses bekend, dat men in dese gemeente in 't algemeen (voor zo veel hij wist)
in 't gevoelen verkeerde, dat een diaken, zonder kennis of toestemming van predikant en
ouderlingen mogt, ja moest bedeelen en administreeren; waarop Heeren kerkevisitatoren de
kerkenraad hebben aangemaand om ook hierin volgends classicale wetten te handelen, namelijk dat
een diaken niet mag bedeelen of enige administratie oeffenen ten opzigte der armen, dan met kennis
en toestemming van predikant en ouderlingen.
Art. 5
Namen de Heeren kerkevisitatoren zegenende afscheid, 't welk door de praeses wierd beantwoord.
Art. 6
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten en in liefde gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/218/ Kerken-raad gehouden den 9e Junij 1805.
Art. 1
Vroeg de praeses of hij ook een acte van indemniteit moet geven aan zekere Annigje Veldhuisen, die
te Ridderkerk bij haar zuster thuis is. Waarop de vergadering besloot geen acte te geven aan
gem[elde] Annigje Veldhuisen, vermits zij geene actens aan thuisleggers geeft, maar wanneer gem.
Annigje met haar man te Ridderkerk kwam woonen, als dan een acte te verleenen.
Art. 2
Merkten de broeders aan, dat Jan de Kraaij, gewezen diaken, over den jare 1803 nog geen rekening
deed; en beraadslaagden te samen om aan 't besluit van den kerkenraad, genomen 18e Jann. thans
te gaan voldoen (zie act. syn. den 18e Jann. 1805), en hebben de broeders den praeses
gecommitteerd, om gem. Jan de Kraaij te spreken, en met hem daaromtrend overlegging te maken.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 30e Junij 1805.
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Art. 1
Na 't eindigen der voorbereidingspredicatie opende de praeses de vergadering [met gebede] tot God.
Art. 2
/219/ Gaf de praeses bericht van den uitslag van de aan hem door den kerkenraad opgedragen
commissie wegens 't maken van overlegging met Jan de Kraaij (zie de acte van den 9e Junij l.l.),
waarop de vergadering algemeen van oordeel was dat de kerkenraad onderling met den Heer C.A.
Pijl zoude beraadslagen en concurreeren om Jan de Kraaij volledig in staat te stellen tot 't doen der
armen rekening over den jare 1803, 't welk dan wierd beslooten en waartoe dan bepaald wierd des
dingsdag avond ten 7 uuren en de praeses verzogt, om den Schout te nodigen in onse
kerkenraadsvergadering.
Art. 3
Gaf de praeses bericht dat hij voornemens was met broeder ouderling Leendert Thoen Maandag
aanstaande de helft der algemeene huisbezoeking aan de Kinderdijk te beginnen.
Art. 4
Voorts is censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander zegen tegen 't aanstaande
Avondmaal toegewenscht.
Art. 5
De broeders niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God en in liefde
gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/220/ Kerken-raad gehouden den 5e Julij 1805.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Gaf de praeses bericht van de volbragte helft der algemeene huisbezoeking met broeder Leendert
Thoen, als ook dat in deselve niets van belang was voorgevallen.
Art. 3
Sisteerde zich te midden der vergadering de Heer C.A. Pijl, Schout deser plaats, als tot den
comparitie vriendelijk verzogt zijnde.
Art. 4
Wierd na rijp beraad en met algemeene goedkeuring vastgesteld, omtrend de armenrekening van
1803 (zie act. h.s. de dato 18 Jann. l.l., 9e Junij art. 2, en 30e Junij l.l. art. 2) dit volgende
  1. dat de kerken-raad, na behoorlijke afkondiging en opwekking van den predikstoel den 7e Julij, en
met consent van het gemeentebestuur deser plaatse, op aanstaande woensdag en donderdag den
10e en 11e Julij met een lijst bij de gemeente zal rondgaan ter intekening, opdat het tekort op de
armen-rekening, zoude worden aangevuld, ingevolge welke tekening of verbintenis 't geld agt dagen
daarna zal worden opgehaald.
  2. daar naar allen schijn dese collecte het geheel tekort niet /221/ zal opbrengen en dus de
crediteuren niet ten vollen zullen kunnen worden betaald, dat de rekening van Abraham Nugteren
mr. broodbakker alhier, zijnde ruim f 300.-.- met desselfs toestemming zal worden veranderd in ene
obligatie en dus aan gem. Nugteren zal worden gegeven 5 pc s'jaars, zullende dese obligatie zig
uitstrekken tot Jannuarij 1807, alsmede dat op deselve voet zal worden gehandeld met de rekening
van Paulus de Boode, winkelier alhier, , wordende de broeders diaconen tot 't passeeren van dese of
soortgelijke obligatien gequalificeerd.
Art. 5
Wierd de Heer C.A. Pijl door de vergadering vriendelijk bedankt voor desselfs gegevene advisen; en
daar de broeders niets meer hadden aan te merken, de vergadering in liefde gescheiden.
Quod Testor C. van Diest, v.d.m.
            Sch.t. pr. en scriba

Aantekening
Ingevolge 't gearresteerde op den 5e Julij l.l. heeft de kerkenraad opgehaald bij de gemeente eene
vrijwillige gift voor den armen, bedragende de somma van f 345.1.0, waarvoor van de predikstoel
Zondag laastleden (den 21e deser) de gemeente hartelijk bedankt is, 't welk wij getuigen; tevens
goedkeurende de vorige nog ongetekende acten door dese onse handtekening.
Alblasserdam den 22e Julij 1805.
Q.T. C. van Diest
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     Leendert tHoen, ouderling
     Cornelis Pijl, ouderling
     Maarten Mak, diaken
     Simon Bakker, diaken

/222/ Kerken-raad gehouden den 22e Julij 1805.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Wierd 't gecollecteerde in de gemeente geteld. Blijkens de aantekening op de vorige bladzijde te
vinden, en bevonden te zijn f 345.1.-.
Art. 3
Wierd aan Jan de Kraaij daarvan ter hand gesteld, blijkens quitantie, de sommam van f 144.1.8 om
met de f 200.-.- welke de Heer Schout C.A. Pijl hem ter hand zal stellen, en de gemaakte obligatien
ten behoeven van A. Nugteren en Paulus de Boode, de rekening van de armen in den jaare 1803
gemaakt, geheel te voldoen.
Art. 4
Daar er nu nog f 200.19.8 overig waren, wierd gedelibereert, wat men daarmede verrigten zoude; en
wierd eenparig dit volgende beslooten: dat daar aan het besluit des kerkenraads van den 18e Jann.
1805, ten desen opzigte niet konde voldaan worden, om gewigtige redenen; daarvan te geven f
100.-.- aan den tegenwoordigen administrateur, onder behoorlijke quitantie, om reden deselve reeds
in een vrij aanzienlijk verschot is, en de overig blijvende f 109.19.8 aan den gewezen diaken Arij van
Stek wegens 't tekort komende in 't jaar 1804, onder behoorlijke quitantie; 't welk dan ook ingevolge
dit besluit wierd ten uitvoer gebragt.
Art. 5
Scheidden de broeders in liefde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/223/ Kerken-raad gehouden den 29e Augustus 1805.
De diaconie rekening over den jare 1803, dusverre verhinderd geweest zijnde, is eindelijk na
afkondiging van den predikstoel, geschied in de kerk van Alblasserdam, door Jan de Kraaij,
blijkende, dat meer ontfangen dan uitgegeven was de somma van f 3.17.11, welke somma is ter
hand gesteld aan den tegenwoordigen administrateur Maarte Mak, om op zijn tijd weder verrekend te
worden.
Aldus is dese rekening voor goed opgenoemen en in de kerk alhier gesloten, met dankzegging aan
Jan de Kraaij wegens zijn bestuur, op den 29e Augustus 1805 zijn tevens de vorige acten
goedgekeurd, blijkens dese onse handtekening.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     L. tHoen, ouderling
     Cornelis Pijl, ouderling
     Maarten Mak, diaken
     Simon Bakker, diaken

Kerken-raad gehouden den 29e September 1805.
Art. 1
Na 't eindigen der voorbereiding predicatie opende de praeses de vergadering met den gebede tot
God.
Art. 2
Gaf de praeses bericht van 't volbrengen van het gedeelte der helft van de algemeene
huisbezoeking, welke op morgen, zijnde maandag den 30e deser, zoude worden volbragt, met
broeder ouderling Leendert Thoen.
Art. 3
Voorts is censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander /224/ zegen tegen 't aanstaande
avondmaal toegewenst.
Art. 4
De broeders niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God, in lievde
gescheiden.
Q.T. C. van Diest v.d.m.
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Aantekening
De kerkenraad ontfing uit handen van 't gemeente bestuur deser plaats een instrument, welke in zich
bevatte eenige vraagpointen, door 't departementaal bestuur op orde van Hoger gezach ingezonden,
omme deselve te beantwoorden en op een bijgevoegde tabelle in te vullen, namelijk de opgave der
Hervormde gemeente, 't getal, en de ledematen, dan 't tractement van den predikant, de fondsen
waaruit deselve betaald wordt, aangaande den voorzanger etc.
De kerkenraad, door 't gemeente bestuur verzogt, op 't rechthuis te compareeren op donderdag
avond den 14e November 1805, omme over die invulling nader te spreeken, heeft daaraan voldaan,
en is met 't gem. gemeente bestuur omtrend de invulling overeen- gekomen; heeft vervolgens de
Hervormde Gemeente geteld, zijnde 1173 zielen, waaronder 230 ledematen, en heeft dus die tabelle
behoorlijk ingevuld.

Q. T. C. van Diest, v.d.m.

/225/ Kerken-raad gehouden den 29e December 1805.
Art. 1
Na het eindigen der voorbereiding predicatie vergaderden de broeders en opende de praeses de
vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Wierd censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander zegen tegen 't aanstaand
Avondmaal toegewenscht.
Art. 3
De broeders hadden niets aan te merken, waarom de praeses de vergadering besloot met
dankzegging tot God, waarna men in lievde van elkander scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 23e Jann. 1806.
De diaconie rekening over den jare 1804 dusverre verhinderd geweest zijnde, is eindelijk na
afkondiging van den predikstoel, geschied in de kerk van Alblasserdam, door Arie van Stek,
blijkende dat 8 penningen meerder waren ontfangen, welke 8 penningen zijn ter hand gesteld aan
den tegenwoordigen administrateur Simon Bakker om naderhand verrekend te worden.
Aldus is deze rekening  voor goed opgenomen en in de kerk alhier gesloten, met dankzegging aan
Arie van Stek, wegens zijn bestuur, op den 23e Jann. 1806, zijnde tevens de vorige nog
ongetekende acten goedgekeurd, blijkens dese onse handtekening.
Q.T. C. van Diest
     Leendert Thoen, ouderling
     Cornelis Pijl, ouderling
     M. Mak, diaken
     S. Bakker, diaken

/226/ Kerken-raad gehouden den 21e Maart 1806.
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De praeses berichtte den broederen het oogmerk der samenkomst, namelijk, dat de tijd wederom
gekomen was, om een dubbeltal van ouderlingen en diakenen te maken ter vervulling van de
afgaande, waarna men tot de stemming overging, waaruit bleek dat op het dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen   Jan Smit
                       Hendrik van der Kuil
     tot diakenen      Geerlof de Kluiver
                       Maarte Herwig
Art. 3
De praeses berichtte de praeses [!] zijn voornemen om met broeder Leendert Thoen eerlang voor 't
Avondmaal huisbezoeking te doen bij de ledematen.
Art. 4
Ook berichtte nog de praeses, dat hij voornemens is om enige personen tot lidtmaten aan te nemen,
welke personen door de vergadering zijn goedgekeurd, als zijnde onberispelijk van gedrag.
/227/ Art. 5
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Voorts stelde broeder Maarte Mak voor uit naam van Cornelis van der Kuil, aan deese vergadering,
dat gem. C.van der Kuil gaarne met de kerkenraad zou willen overeenkomen om ten genoegen van
de beide partijen zig te verbinden om alle zijne goederen, zo roerende als onroerende aan de armen
te geven, onder voorwaarde van daarvoor tot aan 't einde van zijn leven 's weeklijks zooveel te
genieten als zal worden goedgevonden.
Hierover rondvraag geschied zijnde, vond de vergadering goed om met gem. C. van der Kuil of
diens gemachtigden te spreeken, en (zo het mogelijk is) hier over met elkander overeen te komen.
Daartoe is bepaald Maandag aanstaande, den 24e deser, 's middags ten half twee uuren, ten huize
van den diaken Maarte Mak.
Art. 6
De broeders hadden niets meer aan te merken. Na dankzegging tot God, wierd de vergadering in
vrede gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Aantekening
Op Maandag middag den 24e Maart heeft de kerkenraad, ingevolge art. 5 van de vorige kerkenraads
acte, zig doen vinden ten huize van broeder Maarte Mak, alwaar Cornelis van der Kuil, om, ware 't
mogelijk, met den anderen eens te worden. Doch uit hoofde der hooge eischen van Corn. van der
Kuil, konde de kkraad zijn verzoek niet accordeeren, en dus bleek de zaak afgedaan.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/228/ Kerken-raad gehouden den 30e Maart 1806.
Art. 1
Na het eindigen der voorbereidings predikatie opende de praeses de vergadering met den gebede tot
God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en enen diaken, uit 't gemaakte
dubbeltal van elks, wanneer bleek, dat beroepen waren
     tot ouderling     Jan Smit
     tot diaken        Geerlof de Kluiver
Zijnde de schoolmeester als custor verzocht dit den beroepenen broederen bekend te maken, en
bericht daarvan aan den praeses te geven.
Art. 3
De broederen niets hebbende aan te merken wierd censura morum gehouden, onderling zegen bij 't
aanstaande Avondmaal toegewenscht, en de vergadering met dankzegging tot God gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

De schoolmeester, als custor, de door den kerken-raad uitgebrachte beroeping op Jan Smit als
ouderling en Geerlof de Kluiver als diaken, hebbende bekend gemaakt aan voornoemde /229/
personen, gaf bericht, dat de beroepenen broeders dit beroep hadden aangenomen, welke dan ook,
na dat 't derde voorstel op den eersten Paaschdag voor den gemeente gedaan was, op den 7e April,
zijnde tweede Paaschdag, in hunne bedieningen zijn ingezegend, en de afgetredene broeders met
zegenbede bedankt, terwijl de praeses bericht gaf van zijne volbragte huisbezoeking bij de
ledematen met broeder Leendert Thoen, en de vorige nog ongetekende actens wierden
goedgekeurd, blijkens deese onze handteekening, op den 7e April 1806.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Cornelis Pijl als ouderling
     Maarten Mak, diaken
     Simon Bakker, diaken

Kerkenraad gehouden den 29e Junij 1806.
Art. 1
Na 't eindigen der voorbereidings predicatie vergaderden de broeders, en opende de praeses de
vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Gaf de praeses bericht van de begonnen algemeene huisbezoeking met broeder C. Pijl, ouderling,
zijn voornemen te kennen gevende, om in dese lopende week dit huisbezoek te volbrengen.
Art. 3
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Is censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander zegen tegen 't Avondmaal
toegewenscht.
Art. 4
De broeders niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God, in liefde
gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/230/ Kerken-raad gehouden den 28e September 1806.
Art. 1
Na 't eindigen van de voorbereidings predikatie vergaderden  de broeders, en opende de praeses de
vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Gaf de praeses bericht voornemens te zijn om op aanstaande dingsdag den 30e dezer met broeder
ouderling Jan Smit in plaats van broeder C. Cz. Pijl, die van huis is, de in dese maand aangevangen
algemeene huisbezoeking, geheel te volbrengen.
Art. 3
Is censura morum gehouden, hebbende de broeders elkander zegen tegen 't aanstaande
H.Avondmaal toegewenscht.
Art. 4
De broeders niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God en in liefde
gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Aantekening
In de maand Junij deses jaars heeft de leeraar van dese plaats aanschrijving gekreegen van 't
gemeente bestuur om bij de openbaare godsdienstoeffening in 't gebed tot God dit volgend formulier
te gebruiken:
Wij bidden U voor Zijne Majesteit den Koning van Holland, Lodewijk Napoleon, onsen Souverein,
voor Hoogst desselfs Koninglijke Gemalin en het verder Koninglijk Huis.
/231/ Welk formulier op aanschrijving van het gemelde gemeente bestuur in de maand Julij
daaraanvolgende, als gelast door het departementaal bestuur van Holland, bij besluit van den 30e
Junij l.l. veranderd moest worden en aldus gebeden:
Heere! behoed onzen Koning Lodewijk Napoleon, en verhoor ons ten dage dat wij U aanroepen!.
Kunnende nogtans aan dese bede door de onderscheidene Christen Leeraars dese of dergelijke
uitbreiding gegeven worden (dus stond in de aanschrijving):
Almagtig God! wij bidden U voor uwen Knecht, onzen Koning Lodewijk Napoleon, door uwe genadige
beschikking geroepen tot het bestuur van dit Koningrijk, geef, dat hij meer en meer toeneme in
allerlei deugden, dat zijne regering van deselve haren schoonsten luister ontleene; dat hij door
dezelve geleid de gevaarlijke aanlokselen der ondeugden vermijde, op alle de vijanden van den
staat zegeviere; en welgevallig in uwe oogen, eenmaal kome tot U, door hem, die de weg, de
waarheid en het leven is, Jesus Christus uwen Zoon onzen Heere!
                                                   Het zij zoo!
Q.T. C. van Diest, v.d.m. ibid.

Aanteekening
Op den tweeden November heeft de predikant alhier van de predikstoel aan de vergaderde
gemeente bekend gemaakt, het navolgend synodaal besluit, door de Eerw. Classis van Zuid-Holland
hem toegezonden:
/232/ "De Christelijke  Synodus  van  Zuid-Holland verklaart het Gezangboek, getiteld Evangelische
Gezangen, te zijn met en benevens de thans in gebruik zijnde Psalmen en liederen, het gezangboek
der Hervormde Kerk van ons vaderland, 't welk op den zelfden voet en wijze met primo Jannuarij
1807 kan en behoort gebruikt te worden bij den publieken eerdienst, als de gemelde thans in gebruik
zijnde Psalmen en liederen bij de gemeenten onder haar ressort.
De Synodus begeert, dat van dit, haar besluit overal van den predikstoel, en verder daar het behoort,
op den eersten Zondag in November zal kennis gegeven worden, ten einde niets de uitvoering van
dit haar besluit belemmere, van de Classen verlangende, op de volgende Synodaale vergadering
stellig rapport, of en in hoeverre aan deese haare serieuse intentie voldaan zij, ten einde aan de
handhaving van hetzelve te kunnen medewerken, bijaldien ergens onverhoopt enige vertoeving of
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belemmering mogt ontstaan, en in alle gevallen nu voor alsdan haare deputaten daartoe
volmachtigende, verklaarende bij deze den Classen en gemeenten onder haar ressort, dat dese
haare intentie in geenen deele is onze schoone Psalmen en gezangen, thans in gebruik, in onbruik te
brengen; integendeel te willen, dat die overal zullen blijven in constant gebruik, en daar om voor het
minst, althans eens bij iedere godsdienst-oeffening gebezigd (onder vergunning echter van enige
meerdere vrijheid bij lijdens-stoffen of feestdagen en plechtige gelegenheden) dus, dat ook deese nu
/233/ door haar geintroduceerde gezangen van dezelfde waarde zullen gehouden worden, en even
zeer gebruikt als de gewijde liederen, thans achter het Psalmboek geplaatst."
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad gehouden den 2en November 1806.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Gaf de praeses aan de vergadering kennis dat hij bij zig had gehad Wouter Spruit, lidmaat in deese
gemeente, welke hem verzogt had aan de Eerw. Kerkenraad zijn beklag  over te brengen wegens
eene weeklijksche bedeeling, door den kerkenraad toegestaan aan zekere Ariaantje van den Velde,
jonge dochter, en lidmaate in dese gemeente, gevende Wouter Spruit te kennen dat gemelde
Ariaantje van den Velde, die bedeeling niet verdiende om zekere redenen en dat de kerkenraad
derhalve ten behoeve van 't armenfonds, dat geld zou kunnen bespaaren.
Art. 3
Hierop deede de praeses behoorlijk rondvrage hoe men in deese zaak zou te werk gaan. Of men de
bedeeling aan gem. Ariaantje zou onthouden, dan of men zonder verder regard te slaan op
aanmerkingen omtrend die bedeeling, haar zou blijven bedeelen, als ook of men om geene deur te
openen voor soortgelijke gevallen niet goedvondt om gemelde Wouter Spruit en /234/ Ariaantje van
den Velde tegelijk voor den kerkenraad te ontbieden, ten einde te aanhoren de klachten en redenen
daartoe, als ook de oplossing dier klachten door Ariaantje, om daarop naar bevind van zaken te
besluiten.
Art. 4
Na een ernstig en rijp beraad was de vergadering eenparig van gevoelen om Wouter Spruit en
Ariaantje van den Velde voor den kerkenraad te ontbieden, en dien ten gevolge kerkenraad te
houden op aanstaande woensdag den 5e Novbr. 's avonds ten 6 uur en gemelde Wouter Spruit en
Ariaantje van den Velde door den koster te doen ontbieden, welk laatste de praeses op zich nam.
Art. 5
De broeders hadden niets meer aan te merken, waarom de vergadering dan ook in liefde scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m. ibid.

Kerken-raad gehouden den 5e November 1806.
Art. 1
Op de bestemde tijd 's avonds ten 6 uur vergaderden alle de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Stondt binnen Wouter Spruit (zie art. 4 van de vorige acte) welke door de kerkenraad gevraagd wierd
naar de redenen, waarom hij tegen de bedeeling was, welke de kerkenraad heeft toegestaan aan
Ariaantje van den Velde.
/235/ Die redenen kwamen hierop neder: dat de vrouw van Jacob den Velde, bij wien gemelde
Ariaantje besteed was, zig tegen Wouter Spruit, zo als hij voorgaf, had uitgelaten, even alsof
Ariaantje gezond genoeg was om de kost te kunnen verdienen, maar dat zij daar toe veel te luij was
en dergelijke meer. Waarop dan gemelde Wouter Spruit vertrokken is.
Art. 3
Vervolgens heeft de kerkenraad meergemelde Ariaantje van den Velde, daarvan onderricht en
voorts ernstig en nauwkeurig ondervraag, 't welk zij beantwoord heeft met in substantie te zeggen,
dat haar broeders vrouw zeer veel kwaad van haar sprak, 't welk zij meende zeer goed te weeten,
doch dat zij niet luij was, dat zij behalven 't spinnen het meeste huiswerk deedt, en weinig tijds
zonder bezigheid was, en ook nu en dan overvallen hadt, 't welk haar onbekwaam maakte om bij
vreemde menschen te dienen, 't welk de kerkenraad ook op dit moment zelve gezien heeft, daar zij
die thans tot twee reizen agter den anderen toe kreeg, waarna zij dan ook de vergadering verliet.
Art. 4
Hierop deedt de praeses aan de vergadering rondvraage, hoe hierin nu te handelen, terwijl na ernstig
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en bedaard overleg bleek dat het besluit der vergadering hierop neder kwam: dat daar Jacob van
den Velden zich voor den kerkenraad vervoegd had om bedeeling te verzoeken voor zijne zuster
Ariaantje en tevens verklaard had, dat zij niet meer in staat was de kost te winnen, waarop de
kerkenraad bedeeling had toegestaan aan gemelde /236/ Ariaantje, en nu zijne vrouw op getuigenis
van Wouter Spruit geheel anders sprak, voorgeevende dat 't Ariaantje haperde aan luiheid enz.,
meergemelde Jacob van den Velde tegen aanstaande Zondag den 9e Novbr. na de namiddag
godsdienst- oeffening in de kerk voor den kerkenraad te ontbieden, ten einde zijn te voren gedaan
verzoek om  bedeeling op gronden van zwakheid en onvermogen aan de zijde van Ariaantje v.d.
Velde, hem te herinneren, als ook het tegenovergesteld praaten van zijne vrouw; en andermaal
ernstige en nauwkeurige informatien in te winnen om als dan dese voor den kerkenraad zoo
onaangenaame en lastige zaak ten einde te brengen op gronden van recht en billijkheid.
Art. 5
Aangenaam was het voor den kerkenraad te verneemen dat Simon Bakker en Geerlof de Kluiver, als
door den E. kerkenraad gecommitteerd, in qualiteit als diaconij armmeesteren, hadden ontfangen uit
handen van de erfgenaam Arie van Stek, als in huwelijk hebbende Ariaantje Teeuwe, van wijlen de
brave oude vrijster Ariaantje Baan, aan den armen van Alblasserdam gemaakt zeker legaat,
bestaande in twee obligatien als:
Eene obligatie, ten lasten van Holland ten comptoire Dordrecht, ten namen van Wouter Willemse
Spruit, in dato 23 December 1705, folio 724 verso No 5494 fol. 2222 verso No 432 registr. folio 375
geaggr. den 1e Maart 1706, groot in capitaal zeven honderd guldens.
Nog een obligatie ten lasten en comptoire als vooren, in blanco, in dato 1 Oct. 1687 folio 247 No
1914 folio 1840 verso No 239 registr. filio 165 geaggr. den 6e Maij 1688, groot in capitaal vier
honderd en zeven en dertig guldens, beide a 2½ pc. in 't jaar.
/237/ Beide dese obligatien wierden aan den kerkenraad overhandigd met de behoorlijke bewijzen
van eigendom en extract uit het testament enz., welke dan ook in de diaconij kist gelegd zijn,
hebbende de kerkenraad besloten om ter nagedachtenis van deese waarlijk godvruchtige vrijster en
haare lofwaardige daad, honorabele mentie te maken in de notulen van de kerkenraads acte, gelijk
geschiede bij deezen.
Art. 6
Voorts hadden de broeders niets meer aan te merken, waarna dan ook de vergadering in vreede
gescheiden is.
Q.T. C. van Diest.

Kerken-raad, gehouden den 9e November 1806.
Art. 1
Na het eindigen van de godsdienstoeffening vergaderden de broeders, afwezig zijnde broeder
Geerlof de Kluiver, diaken.
Art. 2
Verscheen voor den kerken-raad Jacob van den Velden (zie art. 4 van de vorige acte) welken door
de broeders ernstig ondervraagd wierd omtrend den toestand van zijne zuster Ariaantje, doch welke
ten vollen staande hield, dat zij onbekwaam was om de kost zelve te winnen. De kerkenraad bragt
hem onder 't oog al 't geen zijne vrouw gezegd had, 't welk juist het tegendeel was van 't geen hij
staande hield; doch daarvan zeide hij niets te weeten, doch kon dit wel geloven, echter bleef hij
standvastig bij zijn meermalen gezegde omtrend Ariaantjes onvermogen.
Art. 3
De kerkenraad besloot nu hier op haar besluit daar omtrend uit te stellen tot woensdag avond, als
wanneer zij hoopte geheel /238/ voltallig te zijn na de avond-godsdienst-oeffening.
Art. 4
De broeders hadden niets meer aan te merken, waarop dan de vergadering in vrede scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 16e November 1806.
Art. 1
Alle de broeders vergaderden in de kerk na de namiddag godsdienst-oeffening.
Art. 2
Stelde de praeses aan de broeders bij omvrage voor dat de kerkenraad thans een besluit behoorde
te neemen omtrend de bedeeling van Ariaantje van den Velde, en of men nu de bedeeling aan haar
zal ontneemen of laten behouden, doch 't bleek weldra dat de vergadering er voor was om de
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bedeeling van gem. Ariaantje af te neemen, 't welk dan ook besloten wierd.
Art. 3
De broeders hadden niets meer aan te merken, waarna de vergadering in liefde scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 28e December 1806.
Art. 1
Na de voorbereidingspredikatie vergaderden de broeders en opende /239/ de praeses de
vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Wierd censura morum gehouden, daar 't H. Avondmaal op den volgenden dag des Heeren zoude
gehouden worden en hadden de broeders niets aan te merken.
Art. 3
Sloot de praeses de vergadering met dankzegging tot God, en scheidden de broeders in liefde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 26e Februarij 1807.
De diaconie rekening over den jare 1805, dusverre verhinderd geweest zijnde, is eindelijk na
afkondiging van den predikstoel, geschied in de kerk van Alblasserdam door Maarte Mak, blijkende
dat de uitgave met de ontfangst gelijk was.
Aldus is deze rekening voor goed opgenomen en in de kerk alhier gesloten, zijnde tevens de vorige
nog ongetekende kerken-raads acten goedgekeurd, blijkens dese onze hand-tekening.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Cornelis Pijl
     Jan Smit
     Simon Bakker
     Geerlof de Kluijver

Kerkenraad gehouden den 12e Maart 1807.
Art. 1
Alle de broeders vergaderd zijnde, opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
/240/ Art. 2
De praeses berichtte den broederen het oogmerk der samenkomst, namelijk dat de tijd wederom
gekomen was, om een dubbeltal van ouderlingen en diakenen te maken ter vervulling van de
afgaande, waarna men tot de stemming overging, waaruit bleek, dat op het dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen   Cornelis Schouten, en
                       Jan Mak
     tot diakenen      Cornelis Mostman, en
                       Johannes Vogelenzang
Art. 3
De praeses berichtte den broederen zijn voornemen om met broeder Cornelis Cornelisz. Pijl
huisbezoeking te doen op aanstaande maandag over 8 dagen, zijnde den 23e dezer.
Art. 4
De broeders hadden niets meer aan te merken. Na dankzegging tot God scheidde de vergadering in
vrede.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 22e Maart 1807.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
/241/ Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en diaken uit het gemaakte
dubbeltal van elks, wanneer bleek dat door 14 ledematen die ter stemming waren opgekomen en
dese navolgende waren: Abraham de Haan, Bart Blom, Joost van Dalen, Arie Bakker, Paulus van
Dalen, Cornelis de Winter, Cornelis Kreukniet, Gijsbert Kuijpers, Sijmon van den Berg, Arie van
Straten, Arie Spruit, Johannes Kortland, Arie van Stek en Jan de Kraaij; verkozen was
     tot ouderling     Cornelis Schouten
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     tot diaken        Cornelis Mostman
Zijnde de schoolmeester als custor verzocht dit den beroepenen broederen bekend te maken, en
bericht daarvan aan den praeses te geven.
Art. 3
De praeses gaf vervolgens bericht, dat hij voornemens was dese week enige personen tot lidmaten
aan te nemen, welke personen door de vergadering zijn goedgekeurd.
Art. 4
De broederen niets hebbende aan te merken, wierd censura morum gehouden, zegen tegen 't
aanstaande Avondmaal toegewenscht, en de vergadering met dankzegging tot God gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

De schoolmeester als custor, heeft deese beroeping aan den beroepenen ouderling Cornelis
Schouten en diaken Cornelis Mostman bekend gemaakt. Dese broeders hebben die beroeping
aangenomen en zijn nadat 't derde voorstel op eerste paaschdag gedaan was, op den 30e Maart
(zijnde 2e paaschd.) in hunne bedieninge ingezegend, en de afgetredene broeders met zegenbede
/242/ bedankt, terwijl de praeses bericht gaf van zijne volbrachte huisbezoeking bij de ledematen,
met broeder Cornelis Cornsz. Pijl, als ook van het aannemen van negen personen tot lidmaten der
gemeente, en de vorige nog ongetekende actens zijn goedgekeurd blijkens dese onse handteekening
op den 30e Maart 1807.
Q.T. C. van Diest
     Cornel. Cornelisze Pijl als ouderling
     Jan Smit, ouderling
     Simon Bakker, diaken
     Geerlof de Kluijver, diaken

Kerken-raad, gehouden den 22e April 1807.
Art. 1
Vergaderden alle de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Berichtte de praeses, dat hij enen brief had ontvangen van de visatores [!] ecclesiarum, inhoudende
dat op den 26e Maij aanstaande des voormiddags ten 10 uur de kerk alhier zal gevisiteerd worden.
Art. 3
Las de praeses aan de broederen enen brief voor, bij hem ook tot dat einde ingekomen; zijnde
dezelve van desen inhoud:

"Wel Eeerw. Broederen in onsen Heere J.C.
De Eerw. Classis van Zuidholland,te Dordrecht vergaderd op den 7den en 8sten April 1807, heeft, na
bekomene onderzoek /243/van zaken, om de dringenste redenen zich verplicht geoordeeld, desen
hier na volgenden herderlijken brief aan de kerkenraden van alle de onderscheidene gemeentens,
onder haar ressort behorende, bij de eerste gelegenheid te verzenden, ten einde denselven eerst in
kerkenraads- samenkomst eerbiedig te lezen, en verder den zelven op den 26sten April
eerstvolgende, van de predikstoel ter kennisse van de gemeente te brengen. De brief is van dezen
inhoud.

Herderlijke brief van de Cl. van Zuidholland aan de resp. kerkenraden en gemeenten onder haar
resoort behoorende, in dato 7 April 1807.
"De Cl. van Zuidholland heeft met innige droefheid vernomen, dat de predikanten op sommige
plaatsen onder haar ressort, in 't voldoen aan hunne schuldige verpligtinge tot het ten uitvoer
brengen van 't Synodaal en Classicaal besluit omtrend de invoering der Evangelische Gezangen
genomen, jammerlijk worden te leur gesteld, doordien sommige menschen zich tegen dese hun
aangeschrevene invoering, al vrij oproerig gedragen, de rustige gemeentens in onrust brengen, en
verregaande ontstigtinge veroorzaaken, ten hoogsten nadeelig voor de uitoeffening van den
openbaren godsdienst, die zelfs zo verre gaan, dat de predikanten elders gevaar lopen van
ontmenschte behandelingen te ondergaan, blijkbaar uit de sterkste bedreigingen, welke men zich niet
ontziet aan de zelve te doen.
De Classis van Zuidholland kan met geen woorden uitdrukken, van welke gedugte gevolgen zulke
verregaande verzettingen tegen Synodaale en Classicaale besluiten voor de goede orde en nuttige
stichting der gemeentens zijn moeten, en wat al /244/ onheilen zulke oproerige bewegingen kunnen,
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moeten en zullen veroorzaken, wanneer de Burgerlijke Richter zulke strafbare misdaden naar recht
en gerechtigheid zal moeten straffen, ja wat al rampen zulke personen en plaatsen  boven 't hoofd
hangen, daar zulke oproerige bewegingen gevonden worden en niet in tijds ophouden.
De Classis vermaant en waarschuuwt daarom met een Christelijk en vaderlijk hart alle de
gemeentens, en vooral dezulken, alwaar die slegte wangedragingen plaats hebben, om zich tog
tegen wetten en resolutien, ook bijzonder met opzicht tot 't invoeren der Evangelische gezangen, in
welke zij ter geruststelling van zwakke gemoederen verklaart, geen onrechtzinnigheid te vinden, niet
oproerig te verzetten, maar in tegendeel anderen met een goed voorbeeld voor te gaan, prijzende
daar en tegen zulke leeraars, die volgens hunnen schuldigen plicht in dezen zijn te werk gegaan, en
ook zulke gemeentens, daar zulke treurige beweegingen niet vernomen worden, daar tog God geen
God van verwarringe, maar van orde ook in de gemeente der Heiligen is.
De Classis vermaant, ja gelast daarom alle de predikanten zonder onderscheid, willen zij 't
ongenoegen van de Synode en de Classis, zich zelven niet veroorzaaken, om tog 't verder invoeren
van de Evangelische gezangen niet te staaken; maar integendeel onbevreesd en getrouw aan
hunnen plicht daar in voort te gaan, en in geval van onaangenaame bejegeningen zich daarover te
beklagen daar 't behoort.
Eindelijk zij vermaant, ja gelast ook de kerkenraden, om als voorgangers der gemeente  en
bevorderaars van de rust en stichtinge, om hunne predikanten te helpen, te ondersteunen en te
bemoedigen op alle mogelijke wijzen, ook in 't /245/ uitvoeren van de Classicaale en Synodaale
resolutien, en van al hun werk, opdat zij hun werk niet zugtende mogen doen, zoals zij en de
gemeentens aan derzelver leraren bij hunne beroepingen in derzelver beroepbrieven zo plegtig
beloofd hebben, waaromtrend de Classis eerlang door derzelver visitatores, ingevolge 't Synodaal
besluit, in de aanstaande kerk-visitatie een naauwkeurig onderzoek zal moeten doen, hopende op de
Synodus een genoeglijk bericht te zullen kunnen inbrengen.
Voorts Geliefden, zo sluit de Cl. dezen haren brief met de vermaninge en heilwenschen van den
Apostel Paulus: Al wat waarachtig is, al wat regtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat
welluidt, zo daar eenige deugd is, en zo daar enige lof is, dat zelve bedenkt. Leert en vermaant
elkanderen met Psalmen en lofz[angen] en geestelijke liedekens, gaat elkanderen met een goed
voorbeeld voor, hebt geen gemeenschap met de werken der duisternis, maar bestraft ze veel eerder;
eindelijk leeft getroost, leeft in vreede, en de God des vreedes zal met U zijn."
(Onder stondt) De Class. van Zuidholland en in der zelver naam,
(was get.) N. van Rhijn, cl.h.t. scriba.
Art. 4
Nog las de praeses aan de broederen voor de twee volgende stukken, hem door de Eerw. Cl. van
Zuidholland ter hand gesteld, zijnde die beiden van desen inhoud:
(boven stondt: circulaire No 62/5)

I. betreffende het eerste.
            Den Haag den 30 Maij 1806.
/246/De Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek.
Aan
('t Synode etc.)
"Mijne Heeren!
Het kan uwe aandacht niet ontgaan zijn, dat het Gouvernement den staat van het Lager
Schoolwezen van Onderwijs binnen de Republiek ten ernstigsten ter harte neemt. Geen gedeelte van
desselfs moeijelijke zorg is uitlokkender dan dit. Mogen de verbeterde schoolinrigtingen, onder den
Goddelijken zegen de vruchten dragen, die deselve schijnen te beloven, dan zal er de toenemende
zedeloosheid in ons vaderland door worden tegengegaan, en in de harten der volgende geslachten
door worden geplant en aangekweekt zuivere beginselen van Christelijke en alle maatschappelijke
deugden.  Althans dat dit de hoogste wensch van het Gouvernement en 't eerste doel is, welke
hetzelve met de aangevangen schoolverbetering beoogt, kan niet twijffelachtig zijn. In deszelfs
publicatie van 3 April l.l. aangaande het Lager Schoolwezen en Onderwijs straalt dit ten duidelijksten
door. De schoolinrigting bedoelt dus niet langer alleen het bijbrengen van noodzakelijke
kundigheden, zij werd aangelegd om een krachtig hulpmiddel te zijn tot de verbetering der zeden,
zoo regtstreeks, als door middel van het onderwijs.
Het is almede op desen grond, dat het Gouvernement bijzonderlijk van U de ondersteuning en
bevordering van deszelfs schoolverordeningen verwacht, en U bij deese uitnodigt om daartoe uwen
vermogenden invloed aan te wenden.
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In zonderheid is in een gedeelte van het onderwijs der jeugd, ten welks aanzien het Gouvernement
uwe medewerking inroept, namelijk het onderrigt in het leerstellige der bijzondere
kerkgenootschappen, hulde doende aan de goede voorzieningen /247/en inrigtingen, welke
deswegens reeds onder U mogen plaats hebben.
Te weeten, het kan U niet onbekend zijn, dat er dusverre naauwlijks eene school in ons vaderland
aanwezig was, alwaar door den onderwijzer eenig geregeld onderrigt in den godsdienst gegeven
werd. Het van buiten leeren en opzeggen van vragen en antwoorden uit eenig catechetisch
leerboekje maakte al het godsdienstig onderwijs op de scholen uit. Meer ook was, om verschillende
redenen, van den schoolmeester dusverre naauwelijks te verwachten of te vorderen. En schoon nu
het Gouvernement zich vleit, dat de nieuwe schoolinrigting ook dit heilsaam gevolg zal te weeg
brengen, dat allengskens op de scholen een behoorlijk en wel ingerigt onderwijs in den Christelijken
Godsdienst voor zoverre deszelfs geschied- en zedekundig gedeelte betreft, zal kunnen worden
ingevoerd en tot stand gebragt, zo vermag het echter, uit hoofde der tegenwoordige orde van zaken,
nimmer van den schoolonderwijzer vorderen, of desen opleggen, het geven van onderwijs in de
leerstellige begrippen van bijzondere kerkgenootschappen.
Terwijl het Gouvernement om dese reden gemeend heeft dit onderwijs in het leerstellige geheel en al
van het schoolonderrigt te moeten afscheiden, stelt het er desniettemin grooten prijs op, dat de
schoolkinderen daarvan geensints verstoken blijven, en het is dien ten gevolge, dat het
vertrouwende op uwe goede gezsindheid ter bevordering zo van deszelfs heilsame bedoelingen, als
van de belangen der schooljeugd, tot uw kerkgenootschap behoorende, geoordeeld heeft in dezen
niets krachtdadiger te kunnen doen, dan zig te vervoegen bij de onderscheidene
kerkgenootschappen deser republiek, om bij dezen speciaal U uit te nodigen, om het onderwijzen
dervoornoemde jeugd in uwe godsdienstige leerbegrippen geheel en al voor uw rekening te neemen
en ter bevordering daarvan door het vernieuwen of beramen van gepaste maatregelen te zorgen, dat
het deselve aan geene gelegenheid /248/ ontbreke, om door geregelde en wel ingerigte catechisatien
als anderzins daarin onderwijs te ontfangen, terwijl het mij voorts aangenaam zal zijn, om van het
nemen, invoeren of vernieuwen van voorzeide maatregelen berigt te ontfangen.
Daar gij het ongetwijfeld van belang zult rekenen de onderscheiden leeraars uwer gemeenten met
den inhoud deser bekend te maken, zo verzoek ik slechts van u te mogen weten, hoeveel
exemplaren gij van deselve te dien einde zoudt verlangen.
Waarmede ik U bevele in de bescherming des Allerhoogsten."

II. Het tweede stuk, op het 1e betrekkelijk, bij den praeses ingekomen, en aan de broederen
voorgelezen, was van desen inhoud:
(boven stondt: copie)

Den Haag den 25 September 1806.
De Minister van Binnenlandsche Zaken van Zijne Majesteit den Koning van Holland
aan
De Synode der Hervormde Nederduitsche Gemeente van Zuidholland.
Mijne Heeren!
"Ten einde U bekend te maken, met een op heden onder No. 8 genomen besluit, heb ik vermeend u
hetzelve bij dezen te moeten toezenden, tot welks inhoud mij refereerende, ik u beveele in de
bescherming des Allerhoogsten.
De Minister voornoemd
(get. J.H. Mallerus."
Terzijde stondt: "voor het Land".
Nota: de dagtekening en het nummer van dit besluit, bij desselfs aanhaaling naauwkeurig uit te
drukken.

Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Minister van Binnenlandsche Zaaken van Zijne
Majesteit den Koning van Holland.
/249/ Donderdag den 25e September 1806.
No. 8. Gehoord het gerapporteerde van den commissaris A. van den Ende, gerequireerd den 9 en 18
Augustus en den 12e September l.l. No 2, 10, 16, op onderscheiden missiven van de Synoden der
Hervormde Nederduitsche Gemeente in Zuidholland, Noordholl., Gelderland, de dato 8, 5 en 19e
Augs bevorens, houdende bijna gelijkluidend antwoord op de circulaire missive van den Secretaris
van Staat voor de Binnenlandsche Zaaken, van 30 Maij l.l. No 62 en daarbij
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1. de betuiging van de volvaardige gezindheid der genoemde Synoden, ten krachtdadigste
bevordering van des Gouvernements bedoelingen met de aangevangen School-verbetering, en
bijzonder van die, welke in gemelde circulaire zijn gedetailleerd, onder speciale opwekking van de
leeraaren binnen haar ressort, om het vlijtig en gezet ter schoolgaan bij alle gelegenheden ten
ernstigsten aan te prijzen.
2. Diverse besluiten te dier materie, door deze Synode genomen, strekkende
Het eerste, om gemelde circulaire te brengen ter kennisse der bijzondere kerkenraden, onder
uitnodiging, om daarvan vriendelijke communicatie te doen, aan de respective schoolmeesters, in
het vertrouwen, dat deze zich niet zullen onttrekken om hunne schoolieren aan te maanen tot het
gezet bijwoonen van catechisatien bij de leeraaren der onderscheidene godsdienstgezindheden, tot
welke zij mogen behooren, en om bij voortduuring op te geven, de namen hunner scholieren tot het
Hervormd Kerkgenootschap behorende.
Het tweede, dat de kerken-raden elk vierde deel jaars eene commissie in de scholen zullen zenden
ten einde den meester bericht te doen van het al of niet gezet gebruik maken van de catechisatien,
door hunne schoolieren, en zich voorder te informeeren, of er ook onder de jongeren gevonden
worden, in staat om de catechisatien bij te woonen; eindelijk
Het derde, dat gezegde commissien zich almede zullen vervoegen bij Regenten van wees-, arm en
Gods-huizen, alwaar grootendeels kinderen van den Hervormden Godsdienst worden opgevoed, ten
einde met deselve te beramen, hoe ten opzichte /250/deser kinderen, aan de intentie van het
Gouvernement het beste zoude kunnen worden voldaan.
3. Het tweeleedig verzoek om deese hare missive te brengen ter kennisse van de schoolopzieners
en plaatselijke school-commissien, en om enig goedkeurend antwoord te mogen ontvangen op de
daarin vervatte en bij de respective Synoden, in dese zaak genomen maatregelen.
Is conform het zelve beslooten.
1o. De respective bovengenoemde Synoden, met toezending van het door hen respectivelijk
verzochte getal der exemplaaren van opgemelde missive van den Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaaken, te kennen te geven, gelijk geschiedt bij dezen, het welgevallen van het
Gouvernement over derzelver zo welmeenende al eenparige gezindheid, ter bevordering van
medewerking, voor zoverre het onderwijs in het leerstellige van den godsdienst in het bijzonder
betreft, door welk een en ander, het dagelijks toenemend uitzicht op het welslaagen van de voor de
jeugd zoo heilsaame bedoelingen van het Gouvernement, al meer en meer bevestigd, en de
streelende hope geboren wordt, dat ook, door de welke, ingevolge de bovengemelde en andere op
de voorzeide circulaire ingekomen missives, de zaak van het schoolwezen van den kant, zoo van het
Hervormd als van andere kerkgenootschappen voortaan te wachten heeft, de aangevangen
schoolverbetering, onder den Goddelijken zegen, een krachtdadig hulpmiddel zal worden, ter in
stand houding en bevordering van zedelijkheid en godsdienstigheid onder onse Natie, weleer wegens
dezelven zo uitstekende en geroemd, waartoe dan ook het Gouvernement niet zal ophouden de
meest gepaste pogingen voort te zetten, in onderscheiden antwoorden, op meergemelde circulaire
ingekomen, vervat, wordende voor het overige, voor zo veel nodig, geapprobeerd, de door deselve
Synoden beraamde en in derzelver respective missives vervatte maatregelen ter geregelde
onderwijzing van geheel de schooljeugd tot het Hervormd kerkgenootschap, onder haar ressort
behorende, in het leerstellige van den godsdienst.
2. De respective leden der commissien van onderwijs in de /251/departementen te authorizeeren,
zoals geschiedt bij dezen.
 a. om alle schoolonderwijzers, zo in de openbare als in de bijzondere schoolen, als mede alle
schoolhouderessen aan te manen, om aan de respective kerkenraden, of andere kerkelijke personen
hunner stad of plaats, op een daartoe door dezen gedane aanzoek, op te geven de naamen, als
mede de woonplaats voor zo veel de steden aangaat, hunner schoolieren, tot zodanig
kerkgenootschap behorende, van welks kant de aanvrage geschiedt, en deese lijst van half jaar tot
half jaar geregeld aan te vullen, en voorts alle toezicht en zorg te dragen, dat hunne schoolieren een
naarstig en gezet gebruik maken van de catechisatien, welke ten hunnen behoeve, door de
respective leeraaren hunner kerk-gemeenten zijn aangelegd, met vrijlating voor 't overige aan de
gezegde commissien der kerkenraden of andere kerkelijke personen, om zich, dit nodig oordeelende,
van tijd tot tijd naar een of ander, tot gemelde catechisatien betrekkelijk, op de school zelve te
informeeren.
 b. de respective regenten van wees, arm en godshuizen of andere instituten van  dezen of
dergelijken aart, waarin kinderen, jongelingen of jonge dochters worden opgenomen en opgevoed, uit
te nodigen, om van wegen de kerken-raden of leeraaren van zodanige kerkgenootschappen, waartoe
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de kinderen, in hun godshuis of gesticht behoren, daartoe werdende aangezocht, deselve op de
krachtdadigste wijze bevorderlijk te zijn, in het voldoen aan de bedoelingen van het Gouvernement,
met opzicht tot het leerstellig godsdienstig onderwijs, en met deselve ter bereiking daarvan, ten
aanzien der jeugd, onder hun vaderlijk opzicht staande, de geschiktste maatregelen te nemen.
3. De school-opzieners en door dezelve de plaatselijke schoolcommissien gevestigd, of noch te
vestigen, ingevolge Art. 10 van het Reglement op het openbaar Lager Schoolwezen en Onderwijs
aan te manen gelijk geschiedt bij dezen, om naar hun vermogen de leeraaren der onderscheidene
kerk-genootschappen bevorderlijk te zijn in 't geen aan /252/dezelve ten aanzien van het leerstellige
godsdienstig onderwijs der schooljeugd van Gouvernementswege bijzonderlijk wordt toevertrouwd,
en voorts op derzelver berichten, aanwijzingen en klachten, dese materie betreffende, zodanig
reguard te slaan, als ter aanmoediging van dit onderwijs zal bevonden worden te behooren; terwijl
gezegde schoolopzieners, en door hun de plaatselijke school-commissien  tevens bij dezen,
ingevolge de uitdrukkelijke verklaringen op het aanzoek zelve der Synode voorn.worden
geinformeerd, dat dezelve geensints beoogen zich te mengen in hetgeen tot het toezicht over de
schoolen behoort, zullende de kerkenraden of leeraaren der onderscheidene kerk-genootschappen
zich alleen houden bij hetgeen het leerstellig godsdienstig onderwijs der schoolieren betreft , zonder
zich eenig gezach of invloed over den schoolmeester als zodanig, of desselfs schoolwerksaamheden
aan te matigen, als hoorende dit bij uitsluiting geheel aan het Politicq Bestuur, en aan de persoonen
van desselfs wegen, daartoe expresselijk benoemd en gequalificeerd.
En zal extract dezes, bij gewoone conductoire missive worden gezonden aan de drie Synoden der
Nederd. Herv. Gemeente van Zuidholland, Noordholland en Gelderland, gelijk mede aan de
Departementale Commissien van Onderwijs en derzelver leden, tot informatie en naricht, en voorts
benevens de missive der eerstgem. Synode, zijnde die der beide anderen daarmede, wat den inhoud
betreft, geheel en al conform, worden geplaatst in de bijdragen betreklijk den Staat en de Verbetering
van het Schoolwezen, tot informatie van alle zodanige personen en collegien als in dit besluit zijn
bedoeld."
(Onder stondt:) Accordeert met voorschreven verbaal.
(Get.) Wenkenbach.
(lager stondt:) Pro vera copia.
Q.T. (was get.) D.H. van Rossum, Dep.

Art. 5
De broeders hadden niets meer aan te merken, zodat de vergadering dan scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/253/ Kerken-raad gehouden den 26e Maij 1807.
Art. 1
De broeders vergaderden, uitgenomen broeder ouderling Cornelis Schouten, die gezegd had niet
tegenwoordig te kunnen zijn.
Art. 2
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 3
Sisteerden zich te midden der vergadering de Wel Eerw. Heeren Van Steenbergen, en Van
Bemmelen, respective predikanten te Sliedrecht en Klaaswaal als gecommitteerden  van de Eerw.
Classis van Zuidholland, tot de visitatie der kerke alhier.
Art. 4
Wierden door die Heeren, na gepaste aanspraak, de gewoone vragen gedaan, waarop naar waarheid
geantwoord wierd, en 't bleek dat alles alhier in orde was.
Art. 5
Na den afloop dier vragen en antwoorden, wierd door gem. Heeren, volgens Synodaale last,
expresselijk, bijzonder en ernstig onderzoek gedaan naar de plicht des predikants betrekkelijk de
invoering der Evang. gezangen, en naar die des kerkenraads, of zij den predikant behoorlijk was
helpende. De praeses en de vergaderde broeders, antwoordden ook hierin naar waarheid, dat aan de
zijde des predikants geen plichtverzuim in desen te vinden was, en dat de kerkenraad niet openlijk
tegenwerkte, maar dat er eenige menschen in de gemeente waren, die zedert bijna drie maanden, in
Gods huis al vrij ongodsdienstig en oproerig die invoering tegenwerkten, zelfs zo, dat de predikant
alhier l.l. Zondag den 24e Meij, den godsdienst had moeten staaken, en verklaarde niet in staat te
zijn, om zijn dienstwerk in 't openbaar in Gods huis te verrichten, wanneer de omstandigheden niet
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veranderden.
/254/ Heeren kerkvisitatoren met droefheid dit vernomen hebbende, beloofden daarvan rapport te
doen ter plaatse, daar zij dit behoren te doen, wekten den predikant ernstig op, om tog,
niettegenstaande allen tegenstand, getrouwelijk te blijven voortgaan met het verder invoeren der
Evang. Gezangen, hem met alle mogelijke redenen bemoedigende, maar ook vermaanden zij den
kerken-raad ernstig en nadrukkelijk om haaren plicht in desen niet te vergeeten, met namelijk niet
alleen openlijk niet tegen te werken, maar zelfs krachtig mede te werken ter voltooijing der invoering
der Evangelische gezangen en den predikant in al zijn werk en bijzonder in dit, te bemoedigen en te
ondersteunen. Ook begeerden voorn. Heeren, dat de praesente broeders, den absenten broeder
ouderling dit onder 't oog zouden brengen, en daartoe opwekken.
Art. 6
Namen de Heeren kerkvisitatoren, na 2 gl. voor de noodlijdende kerken en 3 gl. viaticum [=reisgeld]
ontfangen te hebben, vriendelijk, vermanend en zegenend afscheid.
Art. 7
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten en gescheiden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 28e Junij 1807.
Art. 1
Na de voorbereidings predikatie vergaderden de broeders.
Art. 2
Opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
/255/ Art. 3
Berichtte de praeses voornemens te zijn, om dingsdag aanstaande den 30e desermet broeder
ouderling Jan Smit, de helft der algemeene huisbezoeking  aan de Kinderdijk te zullen doen.
Art. 4
Wierd censura morum gehouden en zegen tegen 't aanstaande Avondmaal toegewenscht.
Art. 5
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten.
Q.T. C. van Diest.

Aantekening.
Op den 8e September laastleden overleed de brave en vredelievende broeder ouderling Jan Smit, in
den ouderdom van 63 jaren, welk verlies door de andere broederen en door allen, die hem kenden,
voor de gemeente zeer betreurd wordt, als zijnde bovengem. Jan Smit, niet alleen onberispelijk in
gedrag en handel, maar zelfs was hij zeer nuttig in alle zijne betrekkingen, 't welk we gaarne tot zijn
lof wilden aantekenen en bevestigen.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 27e September 1807.
Art. 1
Na de voorbereidings predikatie vergaderden de broeders.
Art. 2
Berichtte de praeses, voornemens te zijn, om op aanstaande Maandag den 28e deser met broeder
ouderling Cornelis Schouten, in plaats van den overledenen broeder ouderling Jan Smit, de tweede
helft der algemeene huisbezoeking te zullen doen.
Art. 3
Wierd censura morum gehouden, en wierd er niets aangemerkt, zo dat na elkander zegen voor 't
aanstaande Avondm. toegewenscht te hebben, de vergadering scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/256/ Kerkenraad, gehouden den 13e October 1807.
Art. 1
Vergaderden de broeders, uitgenomen den diaken Cornelis Mostman.
Art. 2
Las de praeses den broederen voor eene missive door de E. Classis van Zuidholland verzonden, en
zijnde van den volgenden inhoud:
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(Boven aan stondt) Copie.
Wel Eerwaarde Heer en Medebroeders!
"De Classis van Zuidholland heeft ontvangen van H.H. Dep. eene missive van den volgenden
inhoud.
  Wij hebben d'eer, om in voldoening aan onzen last, aan Uwel Ew. toe te zenden een copie van den
herderlijken brief, bij de Synode, te Buuren vergaderd den 7e Julij en volgende dagen, ontworpen,
welke overeenkomstig haar besluit op den eersten Zondag in de maand November van alle
predikstoelen moet worden afgelezen.
  Wij kunnen niet twijffelen, of gijlieden zult 't liefderijk en Christelijk oogmerk, daarmede bedoeld,
gevoelen, en overeenkomstig uwe wijsheid en voorzichtigheid wel willen zorgen, dat daaraan zo veel
mogelijk worde voldaan. Is de gesteldheid der gemeentens aan alle plaatsen dezelfde niet, welnu
wekt dan malkanderen op, om naar bevinding ten meesten nutte te handelen, en vergeet niet om 
dezulken onder U, die of huiverig, of onwillig zijn om de Evangelische gezangen te laten zingen, te
herinneren, ja ernstig voor te houden, dat de hooge Kerkvergadering in 't voorleden jaar heeft
vastgesteld, dat de Evangelische Zangen bij elke openbaare /257/ Godsdienstoeffening niet alleen
kunnen, maar behooren gezongen te worden.
  Wij verlaten ons op uwe welwillendheid en noemen ons na toebidding van den besten zegen over
uwe persoon en volwigtige betrekkingen,"
(onder stondt) UwelEerw. DwDr en medebroederen
               Depp. Syn. med. en in derzelver naam
(was get.)     D. Halder.
(ter zijde stondt) Valkenburg 14 Augs 1807.

(boven terzijde stondt) Copie.
(boven stondt)
De Christelijke Synode van 't voormalig Zuid-Holland aan de respective gemeenten onder haar
ressort behoorende.
"Zeer Gelievde Broeders in onzen Heere!
Grootlijks verlangde onse vergadering te verneemen hoe de Evangelische Gezangen in de
gemeenten ontvangen en wat stichting deselve teweeg bragten, met veel blijdschap en dankzegging
aan God hoorden wij, hoe dezelve in zeer veele gemeenten door verre de meeste leden met
vreugde waren aangenomen, en nevens onse uitmuntende schoone Psalmen in eensgezindheid
gezongen worden. Erkent met ons, lieve broeders de genade Gods, die dus ook door dit gezangboek
aan de opbouwing uwer zielen wil arbeiden, en  maakt bestendig zo wel in uwe huizen als in en met
de gemeente daarvan een goed en biddend gebruik; gij zult dus gewisselijk ondervinden, dat 't Gode
welgevallig is, als wij naar Paulus vermaning hem verheerlijken met Psalmen, Lofzangen en
Geestelijke Liederen. Hoe wenschelijk ware het indien dit zo algemeen van onze gemeenten konde
gezegd worden, indien wij eendragtiglijk en met eenen mond verheerlijken niet alleen onsen God en
Vader, maar ook onzen gezegenden Heiland, zijn Lievde en Heerlijheid, /258/waartoe deese
gezangen ons zo rijke en aangenaame stoffe opleveren, en waardoor zo veelen in onze gemeenten
reeds zo dikwijls opgebeurd wierden, en zich in Hem, in wien al ons heil is, verblijden mogten. Welk
een aangenaam toevoegsel hebben wij tog in ons gezangboek bij den waardigen bundel onzer
Psalmen en wij vleijen ons, dat het saamgevoegd gebruik der Psalmen en Gezangen al meer en
meer den wasdom in de genade en de kennis van onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus
bevorderen zal. Het moet daarom ulieden gevoelig treffen, gelijk het ons innig leed doet, dat er ook
zijn in sommige gemeenten en daar onder zelfs oprechte, en anderszints voorbeeldige menschen,
die door ongelukkige misvatting zwarigheid maken, om dit gezangboek te gebruiken en somwijlen
zelfs hun afkeer daarvan te kennen geven, tot droevenis en ontstichting van hunne medechristenen.
Wij stellen te veel en te hartelijk belang in den vrede en 't heil der gemeenten aan onze zorge
toevertrouwd en in 't welzijn van alle derzelver leden, dat wij ons niet zouden gedrongen gevoelen,
om de zodanigen een welgemeend woord van liefderijke vermaning toe te spreeken.
  Ei geliefde! Wij zoeken niet de afbreeking, maar de opbouwing der gemeente en 't zoude ons in de
ziel smerten, als zulk eene zaak, waarnaar veele verstandige Christenen lang begeerig waaren, en
waar in wij niets dan onse gezamentlijke stigting en d'eer van God en den Zaligmaker bedoelen, nu
in sommige gemeenten aanleiding gave, dat Gods naam gelasterd en de liefde en eensgezindheid
verbroken wierden. Wij willen niet beveelen, als of wij heerschappij voerden over eens anders
geweeten, maar hen bidden en /259/vermaanen als hunne leeraars en voorgangers, die voor hunne
zielen waaken en eens rekenschap geven zullen. Dat ieder zich beproeve voor God in
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ootmoedigheid, of hij in dezen liefderijk en voorzichtig handele, en wij mogen en moeten alle bidden,
en waarschuuwen, dat niemand  door gehechtheid aan eigen zin de liefde en vreede verstoore, zijne
medebroeders die met hem eenen God en Zaligmaker belijden, beroven van hunne stigting, dat
niemand zijne leeraars, die naar 't oogmerk en besluit onser Synode dit gezangboek gebruiken,
bedroeven door zijn tegenstreeven en daar door schuld over zijne ziele haalen. Ei! de ijver van
sommigen is niet goed, schoon hun oogmerk welgemeend zijn kan, hoe blijde zouden wij dan zijn,
als 't woord deser vermaaning, 't welk van goeder harte, door uwe voorgangers in 's Heeren Naam tot
de gemeente komt, ingang vonde, en dat ieder, zo al niet zingende, echter eerbiedig stil 't gezang
der liederen, waarmede veele godvruchtigen den Heere prijzen, bijwoonde. Zo doende zouden veele
zonden en liefdeloosheden, die nu in sommige gemeenten plaats hebben, worden voorgekomen, de
vreede worden bevorderd, uwe leeraaren verblijd, en wij van agteren ervaaren, dat, waar de
zagtmoedige liefde heerscht, de Heer den zegen gebiedt, en dat hij ook nu nog wil woonen onder de
Lofzangen zijnes volks. In die blijde verwachting beveelen wij ulieden Gode en den woorden zijner
genaden en noemen ons uwe heilzoekende Dienaaren in Jesus Christus."
(onder stondt) De Leden der Zuid-Hollandsche kerkveragdering                en in derzelver naam,
(was get.) I.M. Makesteede, syn. h.t. scriba.
(terzijde stondt) Gegeven in onse vergadering, gehouden te Buuren Julij 1807.

"De Classis vertrouwt, dat UwE. Doms. aan het Synodaal besluit /260/zult voldoen, en aan het
heilzaam oogmerk om het zelve mede te werken.
Voorts blijven wij met toebidding van 's Heeren Zegen,
(onder stondt) WelEerwaardige Heeren mede broederen
(lager)        De Classis van Zuid-Holland.
(was get.)     J.W. Doedes, scriba der Classis.
(ter zijde stondt) In onse Classicaale Vergadering gehouden binnen Dordrecht den 8e Septbr. 1807.

Art. 3
Hebben de broeders desen herderlijken brief voor notificatie aangenomen, waarna de vergadering
eindigde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Aantekening.
De Synodale herderlijke brief, te vinden in de hiervoorenstaande acte van den 11e October 1807, is
ingevolge Synodaal besluit op den 1e November alhier van den predikstoel der gemeente
voorgelezen.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 27e Decbr. 1807.
Wierd censura morum gehouden en zegen tegen 't aanstaandt Avondmaal toegewenscht.
Q.T. C. van Diest.

/261/ Kerkenraad, gehouden den 29e Jannuarij 1808.
Art. 1
Daar 't indringen van behoeftige vreemdelingen in deese gemeente, zonder actens van indemniteit,
ten nadeele van 't armenfonds geschieden kan, zal de kerkenraad in de maanden Maij en November
van elken jaare, een nauwkeurig onderzoek doen naar degeenen, die in 't dorp zijn komen woonen,
om ten strengsten te zorgen dat de actens van indemniteit worden ingeleverd, en in geval er door
onwetendheid des kerkenraads waren ingeslopen zonder acte, en dus vervallen zijn alhier, besluit de
kerkenraad om deselve in geval van vertrek volstrekt geen acte mede te geven.
Art. 2
Dien ten gevolge besluit ook de kerkenraad om aan Wouter Zwart, van wien geen acte te vinden is,
en die op zijn vertrek staat, geen acte mede te geven, ten ware hij bewijzen kan eene acte te hebben
ingeleverd, omdat hij schijnbaar zig ophoudt met uitvlugten en draijereijen.
Art. 3
Wierd geproken  en beraadslaagd of de kkenraad enig geld zal opneemen tot afdoening der
armenschuld, em wierd besloten tot 't opneemen van enige penningen, en tot 't publicq afvragen aan
de gemeente, wie in dezelve zich bevindt, om 't zelve te /262/ schieten, waarvoor 't armenfonds
wordt aansprakelijk gesteld. Indien er zig iemand toe genegen vindt, zal hij agt dagen tijd hebben, na



259

afkondiging deezes, namelijk den 31e Jann., en zig moeten vervoegen bij een der kerkenraads leden
om daarvan kennis te geven.
Art. 4
De broeders hadden niets meer aan te merken, bekragtigen deese en de voorgaande actens met
hunne handtekening en scheiden in vrede.
C. van Diest.
Cornelis Schouten, ouderling
Geerlof de Kluijver, diaken
Cornelis Mostman, diaken.

Kerkenraad, gehouden den 30e Maart 1808.
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De praeses berichtte de broederen het oogmerk deser samenkomst, namelijk dat de tijd wederom
gekomen was om een dubbeltal /263/ van ouderlingen en diakenen te maaken ter vervulling van de
vacature veroorzaakt door het afsterven van broeder Jan Smit, en van den afgaanden broeder
Geerlof de Kluiver, waarna men tot de stemming overging, waaruit bleek dat op het dubbeltal
gekozen waren,
     tot ouderlingen   Krijn de Kraaij, en
                       Simon Bakker
     tot diakenen      Arie van Stek, en
                       Aalbert Bos
Art. 3
De broeders hadden niets meer aan te merken, zo dat de praeses met dankzegging tot God de
vergadering sloot en de broeders in liefde scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 10e April 1808.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en diaken uit 't gemaakte dubbeltal
van elks, wanneer bleek dat tot de stemming, in de kerk waren opgekomen de volgende /264/
lidmaaten der gemeente, als: Jan Leendertsz. Thoen, Corns van 't Verlaat, Maarte Ariz. Goedhart,
L.A. Pijl, Klaas Verloop, Jacob van Leer, Hendrik Binnendijk, Teunis Mulder, Joost van Dalen,
Gijsbert Kuipers, Corns Kreukniet, Corns de Winter, Bart Blom, Jacob Pijl, Hendk v.d. Kuil, Sijmen
van den Berg. Bij het opneemen der stemmen bleek, dat door de meerderheid van drie stemmen
benoemd waaren:
     tot ouderling     Krijn de Kraaij
     tot diaken        Arie van Stek
Art. 3
Nadat de praeses van deese benoeming kennis had gegeven aan de vergadering, waren er eenige
leden, als Klaas Verloop, Mr C. van 't Verlaat en eenige anderen die protesteerden tegen de
beroeping en bevestiging van den gestemden Arie van Stek, onder praealabele opgave van redenen
daartoe, als b.v. dat gemelde A. v. Stek zig openbaar verzet heeft tegen de besluiten van 't Synode,
zig aan armen en kerk onttrokken heeft, en nog blijft voortgaan met 't toonen van tegenzin, tegen de
tegenwoordige Hervormde Kerk door de godsdienstoeffeningen niet meer bij te woonen, terwijl
gemelde protestanten aan zig reserveerden 't recht om zodanige verdere redenen op te geven, zoals
zij meenden te behooren.
/265/ Art. 4
De diaken Mostman conformeerde zig met de protesteerende leden, en zeide te zullen bedanken,
wanneer Arie van Stek wierd aangenomen.
Art. 5
De praeses en de broederen namen dit protest voorlopig aan, verzoekende aan de protesteerende
leden een schriftelijke opgave hunner redenen. 
Art. 6



260

Begreep de vergadering, dat 't nodig ware om dingsdag daaraan volgende, 's avonds, ten 6 uuren,
zijnde den 12e April bij elkander te komen, om eene nadere resolutie daaromtrend te neemen.
Art. 7
Wierd de custor verzogt om den verkozen ouderling Krijn de Kraaij, van die verkiezing kennis te
geven.
Art. 8
Gaf de praeses zijn voornemen te kennen, om op Maandag den 11e April met broeder ouderling
Cornelis Schouten huisbezoeking bij de lidmaten te doen.
Art. 9
Wierd censura morum gehouden.
Art. 10
Wierd de vergadering met dankzegging en hijlbeden tot God geslooten, terwijl de broeders
scheidden.
Q.T. Corns van Diest.

/266/ Kerken-raad, gehouden den 12e April 1808.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Gaf de predikant bericht, dat de schoolmr als custor, bij hem bericht gebragt had, dat de beroepen
ouderling Krijn de Kraaij heeft bedankt, uit hoofde van lighaams ongesteldheid.
Art. 3
Gaf de predikant den uitslag der gedeeltelijk volbragte huisbezoeking met broeder ouderling Cornelis
Schouten, te kennen, berichtende, dat hij de huisbezoeking slegts voor een gedeelte heeft kunnen
doen, en zig niet meer in staat bevond, dezelve verder voort te zetten, uit hoofde der onaangenaame
bejegeningen aan den predikant, veroorzaakt door 't gebruik der E. gezangen bij de openbare
godsdienstoeffeningen, onder welke bejegeningen inzonderheid uitmuntte, die, welke de predikant
ten huise van Wouter Spruit heeft moeten ondergaan, als gevende gemelde Wouter Spruit te
kennen, dat de predikant de gemeente verwoestte, onrust verwekte, en zelfs zulks ook te Streefkerk
gedaan had, en hem en zijne post te zullen erkennen, dan wanneer de E. gezangen niet meer in de
kerk gebruikt wierden. En toen de predikant de door Wouter Spruit opgegevene vragen had
beantwoord, met betrekking tot die predikanten, als b.v. van N.Lekkerland en Bleskensgrave, welke
de E. gezangen niet meer durfden opgeven uit hoofde der onaangenaamheden, stond zijn zoon Arie
Spruit, insgelijk door belijdenis lidmaat der gemeente, van zijne stoel op en duuwde den predikant
toe: jou verdomde vent, mijn deur uit, of ik gooij (of schop) er u uit, waarna de /267/ predikant hem
dit onchristelijk gedrag onder het oog bragt, den ouderling tot getuige hiervan riep, en met denzelven
vertrok. Waarop besloten wierd bij dese menschen geen huisbezoek meer te doen.
Art. 4
Beraadslaagden de broeders te samen, hoe de kerkenraad handelen zou in de beroeping van A. van
Stek. De broeders maakten geene zwaarigheid om, niettegenstaande het gedaan protest, voort te
gaan, doch de predikant was zeer huiverig daarin, en wilde de Classis van Zuidholland, die heden
over 14 dagen vergaderde, die zaak laten beslissen, zodat die zaak dan nu nog in den zelfden staat
bleef.
Art. 5
Scheidden de broeders.
Quod testor, C. van Diest.

NB. Het bij den kerkenraad ingeleverd protest tegen de beroeping en bevestiging van Arie van Stek
als diaken, was geschreven op een zegel van 12 stuivers en woordelijk van den volgenden inhoud:
De ondergetekenden leden van de Hervormde Gemeente Jesu Christi te Alblasserdam, gezien en
vernomen hebbende, dat de persoon van Arij van Stek bij stemming der ledematen pretenselijk is
benoemd tot diaken in deeze gemeente, en dien ten gevolgen in die post apparentelijk staat
bevestigd te worden; en verneemende dat gemelde persoon ten eenemale is onbevoegd en
ongeschikt, om in de Eerw. vergadering des kerkenraads te worden toegelaten en zodanig gewigtig
ambt in de gemeente te bekleeden, om redenen dat gemelde Arij van Stek in het afgeloopen jaar,
zich in het openbaar zeer /268/ongodsdienstig heeft gedragen, en zich opentlijk heeft verzet tegen
invoering der Evangelische gezangen; door alle welmeenende Christenen zoo lang gewenscht en
verlangd, en door ons met blijdschap en dankzegging aangenomen, met in de eerste plaats in den
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openbaaren godsdienst zijn hoofd oneerbiedig gedekt te houden onder het Gode verheerlijkende
gezang, vervolgens met zich te voegen bij diegenen, welke door het gedruis en geruchtmakend
uitloopen uit de kerk en andere godsdienst storende bewegingen, de billijke besluiten van het hoog
Eerwaardig Synode ten dien opzichte hebben zoeken te verijdelen, als ook door 't aanstootelijk
afwijzen van diegenen, welke de liefdegiften voor den armen, en tot instandhouding van het
kerkgebouw, onder den godsdienst inzamelden en alzoo tot ergernis der gemeente zijn plicht van
weldadigheid niet uit te oeffenen, en daarmede halstarrig voort te gaan, tot dat de Heer Bailluw van
Zuidholland, op verzoek der plaatselijke regeering, tot stuiting der toen reeds lang plaats gehad
hebbende oproerige beweegingen, zich in de kerk heeft laten vinden 't sedert welken tijd, denzelven
den openbaaren godsdienst alhier niet meer heeft bijgewoond en dus dien zelfden tegenzin blijft
betoonen.
Waaromme de ondergetekenden bij dezen met allen ernst protesteeren tegens de beroeping en
bevestiging van gemelde Arij van Stek, met reserve, in gevalle men onverhoopt mogt goedvinden
met de bevestiging voort te gaan, omme alle zodanige middelen tot weering van gemelde persoon,
daar en zoodanig zulks behoort, aan te wenden als ondergetekenden raadsaam zullen oordeelen.
(onder stondt) Alblasserdam, den 16e April 1808.
(waren getekend) J. van der Leer, L.A. Pijl, J. Vogelesang, Klaas Verloop, Maarte Goedhart, Teunis
Mulder, Hendk Binnendijk, Corns Mostman en Corns van 't Verlaat.

/269/ Aantekening
De kerkenraad is op den 24e April des namiddags na de godsdienstoeffening vergaderd geweest, en
heeft beslooten, om in de Classicale vergadering van Zuid-holland, die gehouden zal worden den
26e en 27e April binnen Dordrecht, dit volgend adres in te leveren, en er zelve tegenwoordig te zijn:
De kerkenraad van Alblasserdam heeft op den gewoonen tijd ter verandering des kerkenraads, eene
nominatie gemaakt, zo van ouderlingen als diakenen, en de dubbeltallen van elks tweemaal aan de
gemeente doen bekend maken, bij welke laatste bekendmaking bij gevoegd werd: waaruit heden na
den middag de verkiezing zal geschieden. Bij gelegenheid van welke verkiezing eenige lidmaten der
gemeente waren opgekomen om te stemmen, waartoe men dan ook overging, en na welke
stemming, door de meerderheid onder anderen tot diaken benoemd was de persoon van Arie van
Stek. Nadat dit geschied was, waren er enige leden der gemeente, waaronder een lid des
kerkenraads, zijnde de diaken Cornelis Mostman, welke terstond protesteerde tegen de beroeping en
bevestiging van den gestemden Arie van Stek, welke naderhand ook hun schriftelijk protest hebben
ingeleverd, 't welk hiernevens gevoegd, en waarvan teruggave verzogd wordt. Twee dagen
naderhand vergaderde de kerkenraad ten einde te besluiten, wat men in dit geval te doen had, bij
welke gelegenheid de predikant zijne huiverigheid te kennen gaf om voort te gaan, begrijpende, dat
de kerkenraad door hare stemming de rechterlijke bevoegdheid verloren had, en de E. Classis op
handen zijnde, dese zaak beslissen moest, welk gevoelen de kerkenraad dan ook naderhand
omhelsde. 
Wij ondergetekenden leden des kerkenraads van Alblasserdam /270/ neemen bij deeze de vrijheid
om aan de Eerw. Classis te verzoeken raad en last, hoe wij in deeze handelen moeten. Wij
verzoeken, dat deese zaak staande de Classis worde afgedaan, zijnde wij bereid, als wij bij de hand
zullen blijven, desnoods de nodige informatien te geven.
Na heilbede noemen wij ons met achting:
(onder stondt) Alblasserdam den 24e April 1808.
(waren getekend) Corn. Schouten, ouderl., Geerlof de Kluiver, Corn. Mostman, diak., C. van Diest,
v.d.m.
Q.T. Corns van Diest, v.d.m.

Aanteekening
Op den 26e April des voordemiddags is de kerkenraad van Alblasserdam met het bovenstaande
adres bij de E. Classis van Zuidholland, te Dordrecht vergaderd, geweest, en heeft ten antwoord
bekomen, hoofdzakelijk dit volgende: dat de Classis 't beroep op Arie van Stek van nul en geener
waarde verklaart en den kerkenraad gelast om spoedig tot de beroeping van een ander persoon over
te gaan. Waarna de predikant vroeg om extract uit de acta der Classis, betrekkelijk deese zaak, 't
welk is toegestaan, op kosten des kerkenraads, waarin de broeders genoegen namen.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

De kerkenraad keurt de nog ongetekende actens goed en bekragtigt deselve door hare
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handteekening.
Alblasserdam den 11e Meij 1808.
Geerlof de Kluijver, diaken
Cornelis Mostman, diaken
Cornelis Schouten, ouderling

/271/ Kerkenraad, gehouden den 11e Meij 1808.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Las de praeses voor aan de vergadering het ontvangen extract uit de handelingen der E. Classis van
Zuid-Holland. 't welk door den kerkenraad was gevraagd (zie de aantekening op het voorgaande
pagina), 't zelve was van desen inhoud:
(boven aan terzijde stondt) pro Ecclesia,
(vervolgens volgde) Extract uit de Handelingen der E. Classis van Zuid Holland te Dordrecht
gehouden den 26sten en 27 April 1808.
Art....
Post alia
De Classis van Zuid Holland gezien hebbende zeker protest van eenige leden der gemeente te
Alblasserdam, en daarop de nodige informatien van den predikant en kerkenraad dier plaats
hebbende ingenomen, gelast den kerkenraad van Alblasserdam om met de bevestiging niet voort te
gaan en houdt hetgeen in de beroeping van Arie van Stek gedaan is voor nul en van onwaarde, en
beveelt deselve om ten spoedigste tot de beroeping van een ander persoon over te gaan.
(ter zijde stondt) 's Gravendeel, den 28sten April 1808.
(onder stondt) pro vero extractu
(lager stondt) Q.T.
(was get.) J.W. Doedes, cl.h.t. scriba.
Art. 3
Besloot men om 't zelve niet geheel van den predikstoel af lezen, dog slegts hoofdzakelijk.
/272/ Art. 4
Vervolgens ging men over tot 't maken van twee dubbeltallen, zo van ouderlingen als diakenen.
En nu bleek, dat op het dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen     Jan Mak, en
                         Leendert Thoen
     tot diakenen        Leendert Pijl, en
                         Aalbert Bos
Art. 5
Hadden de broeders niets meer aan te merken, zodat de praeses de vergadering derhalven met
dankzegging besloot, en de broeders scheidden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 22e Maij 1808.
Art. 1
Na de predikatie vergaderden de broeders in den agtermiddag, uitgenomen de ouderling Cornelis
Schouten, die naderhand kwam, toen de praeses de vergadering reeds met den gebede tot God
geopend had.
Art. 2
Gaf de praeses bericht dat de kerkevisitatie plaats zal hebben op den 2e Junij aanstaandem 's
middags ten een uur.
/273/ Art. 3
Las de praeses een brief voor, geaddresseerd aan den kerkenraad alhier, van den volgende inhoud:
(ter zijde bovenaan stondt) aan den Eerwaarde kerkenraad van Alblasserdam 22 Meij 1808.
Geachte vrienden!
Tot mijn leedwezen vernomen hebbende [dat] ik op het dubbeltal der diaconen geplaatst ben, zoo
dient dese UE. vriendelijk te versoeken, bij de stemming hedenmiddag de keus op mij niet te laten
vallen, also ik zeer zeker bedanken moet, om reden dat mijn beroep mij dikwijls langen tijd van huis
roept en de omstandigheid van mijn vrouw UE. zal bekend zijn. Behalven dit hebbe ik nog gewigtige
redenen die ik nog niet verkies UE. te melden, zo dient dese UE. nogmaals vrindelijk te
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waarschuuwen UE. in geen nieuwe moeilijkheden zoude komen, daar mijn besluit genomen blijft.
(Onder stondt) Ben met heilbede UE. DvDr en vriend.
(was get.) Leendert Pijl.
Art. 4
Vervolgens ging men tot de stemming over, wanneer bleek, dat in de kerk opgekomen waren om te
stemmen de volgende lidmaaten der gemeente: Johannes Vogelenzang, Simon Bakker, Adriaan
Thoen, en Mr. C. van 't Verlaat, welke dan ook allen eenpaarig stemden
     tot ouderling       Jan Mak
     tot diaken          Aalbert Bos
Waarna de kerkenraad verklaarde zig aan de meerderheid te houden, zodat dese personen
beroepen waren, zijnde de schoolmeester als custor verzogt dit den beroepenen broederen bekend
te maken en berigt daarvan aan den praeses te geven.
Art. 4 [bedoeld is: 5]
Wierd de vergadering met dankzegging tot God geslooten.
Quod testor C. van Diest, v.d.m.

/274/ De schoolmeester als custor, heeft dese beroeping aan den beroepen ouderling Jan Mak en
diaken Aalbert Bos  bekend gemaakt. De beroepene broeders hebben die beroeping aangenomen,
en zijn, nadat 't 3e voorstel op den 29e Meij gedaan was, op dien zelfden dag in hunne bedieningen
ingezegend, en de vorige actens goedgekeurd, blijkens dese onze handteekening.
C. van Diest, v.d.m.
C. Mostman, diaken.
NB. Cornelis Schouten en Geerlof de Kluijver niet present geweest zijnde, hebben om die reden met
hunne handtekening 't aangetekende niet bekragtigd.

Kerkenraad, gehouden den 2e Junij 1808.
Art. 1
Vergaderden de broeders, uitgezondert broeder Cornelis Schouten, ouderling, en opende de praeses
de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Sisteerden zig te midden der vergadering de WelEerw. Heeren Van Steenbergen en Kuickenius,
respect. predikanten te Sliedrecht en Geertruidenberg, als gecommitteerden der E. Classis van
Zuidholland tot visitatie der kerke alhier. 
Die Heeren deeden de gewoone vragen, welke naar waarheid wierden beantwoord.
Er vielen geene aanmerkingen te maken als alleen dat er niet wierd gecatechiseerd des Sondags
avonds in de kerk, 't welke de praeses, 't woord opnemende deese Heeren verklaarde, om reden dat
de persoon van Paulus van Dalen, als gewoone catechisant in 't oog van den praeses thans geheel
ongeschikt is om te catechetiseeren, vermits hij zig openlijk blijft verklaren tegende E. gezangen, en
hij dus door later in de kerk te komen, of ook door in zijne antwoorden ten nadeelen der gezangen te
spreeken, de oneenigheid in de gemeente slechts vermeerderen /275/ zou, terwijl intusschen de 2e
gewoone catechisant niet verkiest alleen te catechetiseren, en er dus hiertoe geen stof is.
Ook gaven deese Heeren te kennen, dat de namen der nieuw inkomende lidmaten van den
predikstoel aan de gemeente moesten worden bekend gemaakt, volgens Synodaal besluit van 1807.
Vervolgens namen dese Heeren nauwkeurig kennis aangaande de verdere invoering der Evang.
gezangen en bevonden met blijdschap aan den eenen kant, dat de predikant aan zijn pligt voldeedt;
maar met droefheid aan den anderen kant de aanhoudende tegenzin, welke hier nog betoond wordt.
Gemelde Heeren wekten den predikant op tot 't verder getrouw zijn aan zijn plicht, hem
bemoedigende met goede troost redenen, vervolgens ook den E. kerkenraad, sluitende met eenen
welmeenenden heilwens.
Na dat dit afgelopen was, gaf de kerkenraad op de gedaane vragen daartoe, het getal op der zielen
in de gemeente als circa 1200, en 't getal der ledematen ruim 200.
Eindelijk overreikte de diaken C. Mostman aan dese Heeren 3 gl. viaticum en 2 gl. voor de
noodlijdende kerken, waarna deese Heeren wederom vertrokken.
Art. 3
De praeses sloot de vergadering met dankzegging en bede tot God, waarna de broeders scheidden.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Aantekening
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Op den 26e Junij na de middag godsdienstoeffening, zijnde voorbereiding predikatie geschied,
vergaderden de broeders en wierd censura morum gehouden en zegen tegen 't Avondmaal
toegewenscht.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 1e Jannuarij 1809.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de kerkenraadsleden, en wierd censura morum
gehouden, terwijl men elkander zegen toewenschte tegen het aanstaand Avondmaal.
Art. 2
Las de praeses den broederen voor eene bij hem ingekomene Synodale resolutie van den volgenden
inhoud:

     Synodale resolutie. Art. 12 ad 12. 1808.
b. De Christelijke Syn. van 't voormalig Zuid-Holland, inhaereerende haar besluit anno 1806
genomen, nader bevestigd anno 1807, oordeelt hetzelve in den stijl der kerke, die even ver behoort
verwijderd te zijn van gebieden, als van geweld en heerschappij te oeffenen over de conscientien,
duidelijk genoeg te zijn, om uit te drukken de volstrekte verplichting van elken predikant, de
openbaare godsdienstoeffening onder haar ressort dirigeerende, om op den zelfden voet en wijze de
Evangelische gezangen te gebruiken als de bij ons in gebruik zijnde Psalmen en Lofzangen, en daar
bij 't Hervormd genoot- schap geene openbaare godsdienstoeffeningen geschieden zonder
Godverheerlijkend gezang, zo spreekt 't vanzelfs, dat 't Syn. besluit bedoelt om ook als dan telken
reize van die gezangen gebruik te maken.
c. En daar de Synodus in ervaring gekomen is, dat op sommige plaatsen onder haar ressort
redenloze tegenstand in de gemeente  is en disobedientie van derzelver predikanten gevonden
wordt, zo is 't, dat zij tot maintien van haare besluiten op dit respect:
A) Alle predikanten injungeert om zig bij elken openbare godsdienstoeffening conform deselve te
gedragen, zowel in 't gebruik van onse Psalm- als ten aanzien van de nieuw ingevoer- de
Evangelische gezangen, interdiceerende aan deselven wel en uitdrukkelijk alles wat strijdig is met
het gemanifesteerde oogmerk deser vergadering, als daar is: het heimelijk en meer openbaar
vilipendeeren der Psalmen  of gezangen, 't noemen /278/van Psalmwijzen, waarop eenig lied gesteld
is, het eenig en alleen laten zingen der gezangen eer nog des Heeren Heilig woord der gemeente is
voorgelezen, 't schuilen agter eene pretense resolutie of belofte van indemniteit des kerkenraads of
andere persoonen, 't gebrek aan de noodige gezangboeken, in een woord, alles wat verstrekken kan
om de bedoeling der Synodus te onderdrukken of illusoir te maken, zullende zodanige predikanten,
die zig onder welk praetext of op hoedanige wijze dan ook, hieraan schuldig maken, door de
respective kerkenraden, of bij nalatigheid van dien, door de Classis, waaronder zij ressorteren ten
allerernstigsten worden gereprimandeerd, en volhardende als moedwillige overtreders der kerkelijke
wetten worden gestraft, zelfs tot suspensie of afzetting van hunnen dienst.
B. Dat alle kerkenraadspersoonen en voorzangers onder dit ressort mede wel ernstig worden
geinjugeerd om zig te onthouden van alles wat aan de uitvoering van dit Syn. besluit zou kunnen
hinderlijk zijn ten opzigten van 't stichtelijk gebruik der Evangelische gezangen, die als voorgangers
der gemeente verplicht zijn aan anderen een goed voorbeeld te geven, zullende tegen de
overtreeders volgens kerkenordening worden geprocedeerd.
C. Dat de Syn. alle kerkenraadspersonen en Classen onder haar ressort met den meesten nadruk
vermaant om in onverhoopte gevallen, zonder enige conniventie naar bevind van zaken conform
deses te handelen, en opdat er alom uniformiteit op dit respect moge plaats hebben, zo heeft de Syn.
goedgevonden en verstaan, dat deese resolutie in elke gemeente bij de eerstkomende
kerkenraadsvergadering na derzelver ontfangst in pleno synedrii zal worden voorgelezen en in de
actis geinsereerd, en wat de respect. Classen betreft, dat deselve in visitatione bij elke kerk onder
haar ressort wel expresselijk zullen onderzoeken, of er aan den inhoud deses is en wordt voldaan,
ten einde in Syn. rapport te doen, terwijl eindelijk in de classicale vergadering, zo lang men zulks elk
in den haren zal nodig oordeelen bij de particularia capitatum zal worden afgevraagd, of elk ten
desen aanzien zijnen plicht /279/ betragt, en of ook iemand ten opzigten zijner medebroederen of
kerkenraadsleden desen aangaande, eenige gegronde klagten heeft? Latende het de Syn. voorts aan
de wijsheid der Classen over, om in gevallen van tegenstand, bij onverhoopte uittersten van executie
deses, zodanig gebruik te maken van de beloofde protectie der politieke macht in de uitvoering van
den openbaren godsdienst, als zij zullen meenen te behooren.
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D. Dat om hoe eerder hoe beter allen twijffel en onaangenaamheden in dese zaak alomme onder 't
ressort van dese Syn. weg te neemen, H.H. scribenten der respect. Classen worden verzogt om 't
nodig extract deser resolutie Sub. num. b. c. 't welk hun door den scriba Syn. zal worden
voorgezegd, ten spoedigsten te expedieeren aan derzelver committenten, met gedienstig verzoek
der Syn. om 't zelve, zodra mogelijk quovis meliari modo te brengen ter kennis van alle de
gemeenten onder haar ressort, ten einde alomme voldaan worde aan 't  salutoire oogmerk van deese
vergadering.
(onder stondt) dat 't bovenstaande daarmede overeenkomt getuigt,
(was get.) J.W. Doedes, cl.q.h.not.scriba.
Art. 3
Scheidden de broeders.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 18e Maart 1809.
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De praeses berichtte de broederen het oogmerk dezer samenkomst, namelijk dat de tijd wederom
gekomen was om een dubbeltal van /280/ ouderlingen en diakenen te maken ter vervulling van de
vacatures, veroorzaakt zullende worden door het aftreden van de broeders Cornelis Schouten,
ouderling en Cornelis Mostman diaken. Waarna men tot het nomineeren overging, terwijl bleek dat
op het dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen   Leendert Thoen, en
                       Simon Bakker
     tot diakenen      Johannes Vogelezang, en
                       Jacob Pijl
Art. 3
De broeders niets hebbende aan te merken, wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten
en scheidden de broeders in vreede.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 26e Maart 1809.
Na de voorbereidings predikatie vergaderden de broeders en wierd censura morum gehouden, terwijl
men elkander zegen toewenschte bij het H. Avondmaal.

Kerkenraad, gehouden den 26e Maart 1809, 's avonds ten 7 uuren.
Art. 1
/281/ Vergaderden de broeders in de kamer van het Gemeenelands huis, alwaar wegens den
watervloed de godsdienstoeffeningen gehouden wierden.
Art. 2
Opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 3
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken, uit het gemaakte
dubbeltal van elks, wanneer bleek, dat beroepen waren
     tot ouderling     Simon Bakker
     tot diaken        Johannes Vogelezang
Zijnde de schoolmeester, als custos verzocht dit den beroepenen broederen bekend te maken, en
bericht daarvan aan den praeses te geven.
Art. 4
Gaf de praeses kennis van zijn voornemen om op den volgenden dag met broeder Jan Mak, in
plaats van Cornelis Schouten huisbezoeking te doen bij de leden der gemeente.
Art. 5
De broederen niets hebbende aan te merken wierd de vergadering met dankzegging tot God
gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

De schoolmeester, als custos heeft dese beroeping aan den beroepen ouderling Simon Bakker en
Johannes Vogelezang bekend /282/ gemaakt. De beroepene broeders hebben die beroeping
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aangenomen, en zijn, nadat het 3e voorstel op den 2e April geschied was, op den 3e April, zijnde 2e
Paaschdag in hunne bedieningen ingezegend, en de afgetreden broeder bedankt, terwijl de
voorgaande actens tevens wierden goedgekeurd blijkens deeze onse handteekening.
C. van Diest, v.d.m.
Jan Mak, ouderling
Cornelis Mostman, diaken
Aalbert Bos, diaken
NB. Cornelis Schouten absent.

Aantekening
Op den 12e Junij des voormiddags ten 10 uuren is alhier de kerke visitatie geschied.

Kerkenraad, gehouden den 2e Julij 1809.
Na de voorbereiding predikatie, vergaderden de broeders, en wierd als naar gewoonte censura
morum gehouden, terwijl men elkander onderling zegen bij 't aanstaande H. Avondmaal
toewenschte.
Q.T. C. van Diest.

NB. op den 4e en 5e Julij is de eerste helft der algemeene huisbezoeking volbragt, terwijl de andere
helft als naar gewoonte overblijft tot het najaar.

/283/ Renovatie Placaat tegen de Simonie, 29 September 1708.
  De Staten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die dezen zullen zien of te hooren
lezen, Saluut, doen te weeten: dat wij meer en meer willende voorzien tegens de groote onordente-
lijkheden omtrend de beroepinge van de predikanten, in de Gereformeerde Kerken van Holland en
Westvriesland, waar tegens geen genoegzame praecautien konnen werden genomen, door onze
Heeren Gecommitteerden hebben laten revideeren, ons Placaat tegens de Simonie, in dato den 27e
Maart 1698, vervolgens op haar rapport het zelve hebben geamplieerd en gearresteert, zo als wij het
zelve amplieeren en arresteeren bij deezen, in maniere hier naar volgende:
Dat alle proponenten praeparatoirlijk zullende wezen ge- examineerd, aanstonds na het afleggen van
het zelve examen, de Gedeputeerden van het Classis, door dewelke dezelve zullen wezen
geexamineerd, onder solemneele eede zullen moeten verklaren en beloven, dat zij, omme te
bekomen een beroepinge, collatie, presentatie of approbatie tot eenige predikdienst, in wat plaatse
het zoude mogen wezen, niet belooft of gegeven hebben, nogte doen beloven, nog doen geven; dat
zij ook nimmermeer daarvoor iets geven ofte beloven eenige gaven of giften aan eenige
persoonene, geen uitgezonderd, directelijk of indirectelijk, in eeniger manieren; dat haar ook in
geenen deele bekend is, dat iemand van /284/ harentwegen, of om harentwille ofte wel uit zich
zelven, daarom iets belooft ofte gegeven heeft, beloven ofte geven zal, en in gevalle t'eenigen tijde
tot hare kennisse zoude mogen komen, dat iemand wie het ook zoude mogen wezen, van
harentwegen, ofte om harentwille, ofte wel uit zigzelven, daarvooren iets zoude mogen hebben
beloofd ofte gegeven, doen beloven ofte doen geven, dat zij hetzelve t'allen tijden zullen openbaaren
aan het Classis, alwaar het voorschreeve praeparatoir examen zal wezen geschied, ofte aan het
Classis onder dewelke hij den predikdienst alsdan zoude mogen exerceeren.
Dat wijders zodanigen proponent of proponenten tot den predik- dienst beroepen zijnde, ten tijde van
het peremptoir examen, wederom aan de gedeputeerden van het Classis, alwaar hetzelve examen
zal wezen gedaan, onder solemneelen eede zullen moeten verklaren en beloven, dat zij, om de
beroepinge, collatie, presentatie of approbatie te bekomen, niet belooft ofte gegeven hebben, nog te
doen beloven ofte doen geven; dat zij daarvoor ook niet beloven ofte geven zullen, nogte doen
beloven ofte doen geven eenige gaven ofte giften aan eenige persoonen, gene uitgezonderd,
directelijk ofte indirectelijk, in eeniger maniere, dat haar ook in geenen deele bekend is, dat iemand
van harentwegen, ofte om harentwille ofte wel uit zich zelven, daarom iets belooft of gegeven heeft,
beloven of geven zal, en in gevalle t'eeniger tijd tot hare kennisse zoude mogen komen, dat iemand,
wie het zoude mogen wezen, van harent wegen, of om harent wille, of wel uit zig zelven daar vooren
iets zoude mogen hebben /285/ belooft of gegeven, dat zij hetzelve t'allen tijden zullen openbaaren
aan het Classis, onder dewelke zij den predikdienst zullen exerceeren.
Dat den eedt van zuiveringe, hier boven gemeld, ook zal worden afgelegt bij alle predikanten,
dewelke in dese Provintie van de eene plaats op de andere werden beroepen, en nooit te voren den
voorschreven eedt zouden mogen hebben gedaan, gelijk mede bij die predikanten die uit andere
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Provintien of plaatsen binnen deze provintie beroepen werden.
Dat wijders niemand, het zij proponenten, predikanten, of andere, wie het zoude mogen wezen, zal
vermogen eenige giften, gaven, of geschenken te beloven of te geven, te doen beloven, of te doen
geven aan eenige Heeren, Vrouwen, Bailliuwen, officieren, Magistraaten, of andere publicque
kerkelijke of particuliere personen, nogte aan derzelver vrouwen ofte kinderen, geene uitgezonderd,
ten einde zij ofte iemand anders daar door zoude mogen worden gevorderd of geavanceert tot den
predikdienst, in een ofte andere plaatse in Holland en Westvriesland, en dat ook niemand, het zij
Heeren, Vrouwen, Bailliuwen, officieren, Magistraten, ofte andere publicque kerkelijke of particuliere
personen, geene uitgezondert, zodanige beloften, nochte ook zodanige giften of gaven ter zake als
vooren zullen mogen aanneemen ofte ontfangen op poene dat die proponenten, predikanten,
Bailliuwen, officieren, Magistraten of andere persoonen, eenige ambten of bedieninge bekledende,
en contrarie deses komende te doen, zullen werden gepriveerd en verklaart vervallen te zijn van
haren predikdienst, ambten en bedieningen respective, en inhabil om den predikdienst, ofte eenige
ambten of bedieningen voor het toekomende in de provintie van Holland en Westvriesland te konnen
exerceeren of bekleeden, en dat de Heeren en Vrouwen, Bailliuwen, of andere officieren, die de
collatie /286/ presentatie ofte approbatie zoude mogen hebben, en contrarie deses zullen komen te
doen, zullen werden gepriveerd en verklaard vervallen te zijn van haar regt van collatie presentatie
of approbatie, en dat gedurende haar leven hetzelve regt geexerceerd zal werden bij haar Edele
Groot Mog. alles ten reguarde van dezelve proponenten predikanten, Heeren, Vrouwen, Bailliuwen,
officieren, Magistraten, en andere publicque kerkelijke of particuliere personen; daar en boven op
een boete van vier maal zo veel als de beloofde, gegeven, aangenomen of ontvangen giften of
gaven zouden mogen importeeren, te appliceeren de eene helft ten behoeve van den aanbrenger, en
de wederhelft ten behoeve vanden officier die de calange doen zal; en dat die geene die geen
ambten of bedieninge zouden mogen bekleeden, boven de voorschreve boete, na gelegenheid van
zaken, arbitralijk zullen werden gecorrigeerd, boven en behalven de straffe van meineedigheid, tot
laste van  die proponenten of predikanten, die bevonden zullen werden een valschen eed gedaan te
hebben.
En opdat een ieder van onse goede meeninge, dezen aangaan, na behooren zoude weezen
geinformeert, zo begeeren wij dat dezen alomme gepubliceerd en geaffigeerd zal worden, daar het
behoort, en te geschieden gebruikelijk is.
Gedaan in den Hage onder 't klein zegel van den voorschreven landen, den 29e September 1708.
(onder stondt) Ter ordonnantie van de Staten.
(was getekend) Simon van Beaumont.

/287/ Gedachtenisse
Op den 30e Jannuarij 1809, 's middags ten 4 uur, is de dijk van den Alblasserwaard, bij Kedichem,
ingebroken, waardoor de geheele waard is geinnundeerd geworden, en het water alhier te
Alblasserdam op donderdag den 2e febr. des namiddags in de polders komende, begon te wassen,
waardoor 's avonds alles is onder water gezet. Het water is in de waard, en wel bijzonder in onse
polders geklommen tot ongeveer 7 voet boven de lage boezem peil, is dan weer vallende en dan
weer wassende gebleven eenige weinige weeken, waarna het eindelijk van tijd tot tijd vallende, op de
peil boezem hoogte gedaald is, waardoor de molens hun werk konden verrichten; dog het water is op
het land blijven staan, uitgezonderd de polder de Nes, en die van het Hof Souburg, zijnde dese de
eersten die drooggemaalen zijn, dog voor het overige is geduurende den zomer het water op het land
blijven staan, waardoor het land dus geheel onbruikbaar is gebleeven, en eerst geheel droog
geworden is:
de polder genaamd Kortland, den 12e April 1810.
de polder genaamd den Blokker den 4e Meij 1810.
de polder genaamd de polder den 26e April 1810.

Kerkenraad gehouden den 24e September 1809.
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders en wierd censura morum gehouden, terwijl
men elkander zegen toewenschte tegen het aanstaand Avondmaal.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/288/ Aantekening
Op den 22e van Wintermaand 1809 is de braave en Godsdienstige ouderling Jan Mak in den
vroegen morgen aan deeze gemeente door den dood ontrukt, 79 jaaren oud. Hij wordt door den E.
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Kerkenraad regt betreurd, terwijl ook de gemeente in hem verliest eenen getrouwen voorganger,
voorbeeldig in handel en wandel en een ernstig en verstandig voorstander van de zaak des
Christendoms. Dit wilden wij gaarne aantekenen en bevestigen.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad gehouden den 31e van wintermaand 1809.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders, en wierd censura morum gehouden, terwijl
men elkander zegen tot 't aanstaand Avondmaal toewenschte.
Art. 2
Wierd besloten om in de plaats van den overledene ouderling Jan Mak, thans geenen andere
ouderling te beroepen, als zijnde de gewoone tijd tot de beroeping bijna ophanden.
Art. 3
Bragt de praeses ter tafel een instrument aan den kerkenraad geadresseerd en bij haar ontfangen,
zijnde van den volgenden inhoud:

(boven aan stondt) In den Haag, den 8sten van Wintermaand 1809.
/289/ (ter zijde boven stondt) 's Konings dienst, No 1.
De Land-Drost van het Departement Maasland ontvangen hebbende eene missive van den Minister
van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken, van den 5e deser no 20, 1e dursie, 2e Bureau, daarbij te
kennen gevende, dat hij Minister bij 't einde loopen deses jaars, zich verplicht oordeelde den
Land-Drost te herinneren aan eenige bepalingen van het Koninklijk Decreet van den 2den van
Oogstmaand 1808 No 26, welken, volgens hetzelve en de bij herhaling aan den dag gelegde
bedoeling Zijner Majesteit, met den 5den van Louwmaand 1810 in werking moeten gebragt worden;
met verder verzoek, de nodige aanschrijvingen dienaangaande te doen.
Heeft de Land-Drost geodgevonden de Burgemeesters der steden van de eerste klasse, alsmede
gemeentebesturen der overige steden en plaatsen binnen dit Departement, bij dese aan te schrijven
en uitdrukkelijk te gelasten, aan het bepaalde bij Art. 3, 6 en 8 van het gemeld Koninklijk Decreet in
dato 2 van Oogstmaand 1808 No 26, ten stipsten te voldoen, en mitsdien:
 1. Om na den 1sten  van Louwmaand 1810 geenerhande betalingen uit de plaatselijke of andere
publieke kassen meer te doen aan predikanten of andere geestelijken, kerkelijke bedienden, of
eenige objecten van den Eeredienst, en
 2. Om te zorgen dat zodanige kerkgebouwen als thans mogten zijn onder de beheering van
plaatselijke bestuuren worden overgegeven, en in administratie gelaten aan de kerkelijke
gemeenten, welke daarvan op den 1sten van Louwmaand aanstaanden het bezit en gebruik zullen
hebben; mitsgaders dat zo wel het onderhoud, als de inkomsten dier gebouwen overgelaten worden
aan de genoemde kerkgenootschappen; behoudens nogtans nadere schikkingen, voor /290/ zo verre
onder die kerkgebouwen eenige mogten gevonden worden, waar over thans reclames aanhangig zijn
en dese reclames onverhoopt, op den 1sten van Louwmaand voornoemd, niet mogten zijn beslist.
En heeft de Land-Drost wijders goedgevonden de boven gemelde aanschrijving en last bij dese te
brengen ter kennis van den kerkenraden der Hervormde Gemeente in de steden en plaatsen van dit
Departement, als mede van den Actuaris van het Synode van Zuid-Holland, en van den Actuaris van
de Synode der Waalsche Kerken binnen dit Rijk; en eindelijk van de Klasses onder het Synode
genaamd van Zuid-Holland, voor zo verre zich onder Klasses bevinden plaatsen in dit Departement
gelegen, zo in 't algemeen tot informatie en narigt, als bijzonderlijk, ten einde de kerkenraden, en
gemeentens commissien, dien ten gevolgen de nodige maatregelen zouden kunnen beramen, en
vooral bedagt zijn, omme overeenkomstig den, aan haar bij herhaling, verklaarden wil des Konings
zorge te dragen, voor de bezoldiging der kerkelijke bedienden in hunne gemeenten.
En heeft de Land-Drost eindelijk goedgevonden de bovengemelde aanschrijving, zo aan de
Burgemeesters der steden van de eerste klasse, als aan de gemeente besturen der overige steden
en plaatsen binnen dit Departement, de kerkenraden der respective Hervormde Gemeenten der
respective Synode en Classe bij dese te brengen ter kennisse van de Drosten in de respective
kwartieren van dit Departement, zo tot informatie als met last, omme toe te zien, en des noods zorg
te dragen, dat overeenkomstig deselve aanschrijving worden gehandeld.
(onder stondt) de Land-Drost voornoemd.
(was get.) C.G. Multman.

Art. 4
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Dit stuk is voor notificatie aangenomen om naderhand daaromtrend een besluit te nemen.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/291/ Aantekening
Op den 14e van Louwmaand 1810 heeft de kerkenraad in eene bijeenkomst vastgesteld en besloten:
dat zij, tot meerdere bevordering van het welzijn der armen, gelijk mede tot verligting van den
regeerenden diaken, in zijne verrichtingen, als ook tot ernstige en nauwkeurige behartiging van het
armen-fonds, naar de nood het vereischt en de omstandigheden het vorderen, in qualiteit als
gezamentlijke armbestuurders, op bepaalde en nader nog te bepalene tijden, 's weeklijks eenmaal
provisioneel geduurende den winter zitting houden zal, op een bestemde plaats, ten einde elk, die
den kerkenraad in gemelde qualiteit spreken wil, gelegenheid te geven, zig alsdan bij den zelven te
vervoegen, gelastende en authoriseerende den predikant om zulks aan de gemeente van den
predikstoel bekend te maken; zullende de eerste zitting gehouden worden op maandag namiddag ten
4 uuren den 22e deser ten huisen van den tegenwoordig regeerende diaken Johannes Vogelenzang.
De voorgaande nog ongetekende handelingen en aantekeningen geresumeerd zijnde, wierden
nevens het bovenstaande met onse hasndtekening bekragtigd. 
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/292/ Kerken-raad, gehouden den 6e van Grasmaand 1810.
De diaconie rekening over den jare 1807, dusverre verhinderd zijnde, is eindelijk dezelve, na
afkondiging van den predikstoel, geschied in de kerk alhier, door Geerloff de Kluiver, waarbij
gebleken is, dat de ontfangst en uitgave beide waren eene somma van f. 3741.2.10 en dus aan
elkander gelijk.
Aldus is deese rekening voor goed opgenomen en gesloten alhier in de kerk, terwijl tevens de vorige
nog ongetekende kerkenraads acten goedgekeurd wierden, alles blijkens deese onse handtekening.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
     Simon Bakker, ouderling
     Aalbert Bos, diaken
     J. Vogelsang, diaken

Kerkenraad, gehouden den 6e van Grasmaand, 's avonds ten 8 uuren, 1810
Art. 1
De praeses opende de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De praeses berichtte de broederen het oogmerk dese samenkomst, /293/ namelijk, dat de tijd
wederom gekomen is om een dubbeltal van ouderlingen en diakenen te maken ter vervulling der
vacature (door den dood van den ouderling Jan Mak gemaakt, welke evenwel zou hebben moeten
aftreeden) en veroorzaakt zullende worden door het aftreden van den diaken Aalbert Bos, waarna
men tot het nomineeren overging, terwijl bleek dat op het dubbeltal gekozen waren
     tot ouderlingen     Leendert Thoen, en
                         Stephanus Jacobus Huge
     tot diakenen        Abraham Nugteren, en
                         Arnoldus van Beusekom
Art. 3
Berichtte de praeses voornemens te zijn om voor Paasschen dertien personen tot lidmaaten aan te
neemen, welke goedgekeurd zijn.
Art. 4
Berichtte de praeses voornemens te zijn om aanstaande week huisbezoeking bij de leden der
gemeente te doen met broeder ouderling Simon Bakker.
Art. 5
Besloten de broeders eenparig, dat de predikant, desverkiezende, de armen rekeningen zelve in 't
rekening boek zal schrijven, wordende derhalven elk diaken in 't vervolg ontzegd het recht om zulks
zelve te doen.
Art. 6
De broeders hadden niets meer aan te merken, zodat de vergadering, na resumtie der notelens
[=notulen] met dankzegging tot God gesloten wierd.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.
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/294/ Kerken-raad, gehouden den 15e van Lentemaand 1810.
Art. 1
Na de voorbereiding praedikatie vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken, uit het gemaakte
dubbeltal van elks, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling     Stephanus Jacobus Huge
     tot diaken        Abraham Nugteren
Zijnde den schoolmr als custos verzogt dit den broederen bekend te maken en bericht aan den
praeses daarvan te geeven.
Art. 3
Gaf de praeses bericht van de volbragte huisbezoeking bij de leden der gemeente, uitgenomen
Wouter Spruit, zie de acte 12 April 1808.
Art. 4
Gaf de praeses kennis, dat        [hier is een blanco plek] German woonagtig in dese plaats en van de
Lutersche godsdienst, verzogt had om hier aan het Avondm. te worden toegelaten, om reden de
ouderdom hem belette, om volgens gewoonte zulks te Dordrecht waar te neemen, waarin de
predikant en de ouderling geen zwarigheid gemaakt had zulks toe te stemmen, 't welk thans door de
kerkenraad wierd goedgekeurd uit hoofde van 's mans braafheid en Godvrucht.
Art. 5
/295/ Voorts is censura morum gehouden, terwijl men elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal
toewenschte.
Art. 6
De broeders niets hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerkenraad, gehouden den 17e van Grasmaand 1810.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Gaf de praeses kennis, dat de schoolmr als custos, aan hem bericht gebragt heeft, dat de beroepene
ouderling Stephanus Jacobus Huge het beroep heeft aangenomen, en dat de beroepen diaken
Abraham Nugteren nog geen uitslag gegeven heeft, maar den praeses vooraf wilde spreken; dat hij
daarop bij den beroepenen diaken A. Nugteren zig vervoegd heeft en vernomen heeft, 't geen hij ter
kennisse der broederen bij deezen brengt, dat gem. beroepen diaken, dien post aannam, onder
voorwaarde, dat hij in den tijd zijner administratie, de additioneele stuivers, welke bij den gaarder
S.J. Huge te ontfangen zijn, s'maandelijks zelve moest ontvangen, om ze ten gebruike voor de
armen te besteeden, waartoe ze tog voornamentlijk geschikt zijn.
Art. 3
/296/ Berigtte de diaken Johannes Vogelezang den Schout, de Heer C.A. Pijl, daarover reeds
gesproken te hebben, welke daarin ook zonder bedenken toestemde, en beloofde dat Abraham
Nugteren in den tijd zijner administratie de additioneele stuivers s'maandelijks bij den dorpsgaarder
zoude kunnen ontfangen, waarin de kerkenraad dan berustte, terwijl de praeses op zig nam dit aan
den beroepenen diaken A. Nugteren zullen bekendmaken, zodat dit beroep hierdoor nu gerekend is
aangenomen te zijn.
Art. 4
Scheidden de broeders.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Deese beroeping aan den beroepenen ouderling Stephanus Jacobus Huge, en aan den beroepenen
diaken Abraham Nugteren, door den schoolmr als custos bekend gemaakt en door hen aangenomen
zijnde, zijn deese nieuwe broeders, nadat het 3e voorstel op den 22e van Grasmaand geschied is, op
den 6e van Bloeimaand (dit is zo lang uitgesteld moeten worden uit hoofde van de ongesteldheid des
beroepenen ouderlings) in hunne bedieningen ingezegend, en den afgetreeden diaken bedankt,
terwijl tevens de voorgaande, nog ongetekende actens zijn geresumeerd en goedgekeurd, alles
blijkens dese onse handteekening.
C. van Diest, v.d.m.
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Simon Bakker, ouderling
Aalbert Bos, diaken
J. Vogelsang

/297/ Aantekening
Daar de Alblasserwaard in het begin van Bloeimaand 1810 geheel en al van het inundatie water is
verlost en dus de geheele Waard droog geworden is, zo hebben Dijkgraaf en Hoog Heemraden van
den Alblasserwaard (bij gelegenheid van den algemeenen dank en bededag uitgeschreven tegen den
16e van Bloeimaand door den Koning van Holland) in 't bijzonder eene uitnodiging gedaan aan de
predikanten in de Waard, om op dien zelfden dag, en wel des voormiddags plechtig aan die gunst
der Voorzienigheid te gedenken, en den Heere deswegens hartelijk te danken, hetwelk dan ook
ingevolge die uitnodiging ook alhier geschied is, en waarvan door deese aantekening de dankbare
gedachtenis bewaard wordt.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 16e van Bloeimaand 1810.
Art. 1
Vergaderden de broeders, de diaken Johannes Vogelesang afwezig zijnde.
Art. 2
Stondt binnen Martijntje Kruit, alhier te Alblasserdam geboren en van hier met eene acte van
indemniteit vertrokken naar Zwijndrecht en elders, welke verklaarde te IJsselmonde in 't kraambed
bevallen te zijn van een onegt levend kind, 't welk reeds 21 weeken geleden was, en verzogt
bedeeling voor dat kind, zeggende geinformeerd te zijn dat dit kind alhier te Alblasserdam /298/
behoorde, en reeds om die reden IJsselmonde  verlaten te hebben, dewijl men haar aldaar tot
vertrek zou noodzaaken.
Art. 3
Raadpleegden de broeders te samen daarover, terwijl men eensgezind van gedachte was, (waarbij
zig ook naderhand de absente diaken J. Vogelesang voegde) dat de kerkenraad geen vrijheid had
om een kind te bedeelen 't welk hier niet geboren was, en waarvan ook te voren geen acte van
indemniteit gegeven was, daar de moeder niet alhier, maar elders woonagtig was, 't welk aan
genoemde Martijntje Kruit wierd aangezegd op dat zelvde ogenblik.
Art. 4
De broeders hadden niets meer aan te merken, waarna men dan scheidde.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

Kerken-raad, gehouden den 5e van Zomermaand 1810.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Begrepen de broeders eenparig, dat, daar de omstandigheden van het armen-fonds alhier hoe langer
hoe meer vorderen, dat met alle naauwkeurigheid het zelve bestuurd moet worden, om tevens alle
mogelijke bezuinigingen te behartigen, het nodig was, enige maatregelen deswegens behoorden
genomen te worden, en het besluit van den 14e van Louwmaand laatstleden (zie de aantekening op
pag. 291) moet worden uitgevoerd. Derhalven bepaalden de broeders voor /299/ nu en voor het
vervolg, dit navolgende reglement:
Art. 1 
Predikant en kerken-raad zullen op nader te bepalen tijden, naar gelang der omstandigheden, in
qualiteit als gezamentlijke arm-bestuurders vergaderen ten plaatse, alwaar zij dit onderling zullen
geschikt oordeelen.
Art. 2 
Het oogmerk deser vergaderingen zal zijn om de administratie der arme-goederen en het verzorgen
der armen met de hoogstmogelijke naauwkeurigheid en bezuiniging te houden, alsmede om aan de
wet hieromtrend existeerende te voldoen.
Art. 3
Geen diaken zal van nu af aan 't (reeds sedert verscheidene jaaren in onbruik geraakt zijnde) recht
en wijze der administratie misbruiken of over 't hoofd zien, en zal derhalven op eigen gezach geen
beheering hebben zo over de bezittingen ten behoeven der armen als ook over de inkomsten en
uitgaven. Hij zal het besluit ten dien opzichte ten uitvoer brengen, 't welk door de vergadering
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betrekkelijk de administratie zal genomen worden, als hebbende het geheel lighaam des volledigen
kerken-raads volgens recht en met het beheer en verantwoording desweegens. De diaken zal
derhalven personeel aansprake- lijk wezen, voor 't geen hij verricht heeft zonder besluit der
vergadering. Echter zijn hiervan uitgezonderd noodwendige en onvermijdelijke verrichtingen, b.v.
(onder anderen) hij mag onderstand geven enz. tusschen de tijden der vergaderingen, doch is
verplicht, om in de eerst- volgende vergadering daarvan verslag te geven, ten einde het oordeel der
vergadering daarover te hooren, of er ook /300/  verandering in die bedeeling enz. behoort gemaakt
te worden, of dat zijne verrigtingen goedgekeurd worden.
Art. 4
Er zal een notulenboek worden aangelegd, waarin alles, 't geen tot de armen-administratie betrekking
heeft, zal worden ingeschreven, als mede alle verrichtingen, bedeelingen, besluiten enz. van 't
armbestuur, 't welk staande de vergadering zal geschieden, zo 't mogelijk is, en voor 't eindigen der
vergadering ondertekend zal worden. Blijvende dit boek berusten bij den regeerenden diaken.
Art. 5
De vergadering verkiest uit haar midden eenen boekhouder, welke de notulen zal houden, zonder
daarvoor eenig salaris te genieten, en zulks, een geheel jaar agter den anderen, of langer naar
verkiezing van den boekhouder en als de kerkenraad zulks verzoekt.
Art. 6
In deese vergaderingen zullen, of op nader vast te stellene tijden of in elke vergadering, alle de
bedeelingen, zo van weekgelden, brood ofte iets anders, worden geexamineerd op lijsten, welke
daarvan gemaakt en voor handen moeten zijn, terwijl geene bedeeling hoegenaamd zal wettig zijn
en mogen geschieden, dan die op gemelde lijsten, gevonden worden. Ook zullen in deese
vergaderingen de behoeftige persoenen zelve worden gehoord, en over alle voorstellen of vragen
betrekkelijk de administratie der armen, worden gedelibereerd en een besluit des wegens genomen,
beslissende in allen gevalle de meerderheid der stemmen, en wordende de stemmen der /301/  niet
tegenwoordig zijnde leden niet mede gereekend, weshalven zij zig onderwerpen aan de besluiten der
presente leden.
Art. 7
Geen diaken zal tot 't openbaar in de kerk alhier, rekening en verantwoording doen toegelaten
worden, ten zij zijne rekening en verantwoording geexamineerd is door den kerken-raad welke als
dan haare aanmerkingen maken kan, terwijl, in geval van aanmerkingen, de rekening doende of zig
verantwoordende diaken niet verkiezen mogt de nodige veranderingen in zijne rekening te maken, hij
voor de gevolgen verantwoordelijk is.
Art. 8
Een diaken rekening zullende doen, is de kerkenraad in der tijd verplicht, om de gewezenen
kerkenraadsleden, welke ten gelijker tijd met de zig verantwoordende diaken geregeerd hebben of in
functie geweest zijn, op te roepen, en zijlieden verplicht zijn, om bij het onderzoek der rekening (Art.
7) tegenwoordig te zijn. Om zulks geschikt te kunnen doen, zal de rekening, welke gesloten zal
worden, ten minsten veertien dagen voor de sluiting moeten worden ingezonden.
Art. 9
Elk lid des kerkenraads ontvangt een copie van dit reglement, t' welk hij in orde aan zijnen opvolger
overgeeft, welke gehouden is zig hierna te gedragen, terwijl dit reglement in het notulen-boek zal
worden geschreven en ondertekend door den volledigen kerkenraad, welk reglement jaarlijksch in de
eerstvolgende vergadering na Paasschen zal worden voorgelezen en door de nieuw aangekomene
leden ondertekend.
Art. 10
/302/De kerkenraad behoudt aan zig het recht om in dit regelement de goed geoordeeld wordende
veranderingen of verschikkingen te maken, en bekragtigt het zelve met hare handtekening.

Art. 3
Dit reglement bepaald zijnde zo is men terstond overgegaan tot het nomineeren van eenen
boekhouder, welke door den kerkenraad gestemd is, en bleek te zijn de broeder ouderling Stephanus
Jacobus Huge.
Art. 4
De eerstvolgende vergadering wierd bepaald op den 11e deser des avonds ten 6 uuren, ten huise
van den ouderling Huge.
Art. 5
Geschiedde de kerkvisitatie als naar gewoonte en wel door de Heeren Nagel en Slotemaker,
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predikanten te Papendrecht en Fijnaart en wierd bevonden, dat alles hier in orde was.
Art. 6
De broeders niets meer voor te stellen hebbende, wierd de vergadering door den praeses met
dankzegging aan God gesloten.
Q.T. C. van Diest, v.d.m.

/303/ Aantekening
Op den 1e Julij 1810, en op den 30e September 1810, is na de voorbereiding predikatien censura
morum gehouden, wenschende de broeders elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal, terwijl
tevens met broeder ouderling Simon Bakker, de huisbezoeking volbragt is geworden in 't begin van
de maand Julij en in het begin van de maand October, waarna de broeders scheidden.

Deese nog ongetekende acten zijn den broederen voorgelezen en goedgekeurd door dezelven,
blijkens deese onse handteekening.
C. van Diest, v.d.m.
Simon Bakker, ouderling
S.J. Huge, ouderling
J. Vogelsang, diaken
Am. Nugteren, diaken

Kerken-raad, gehouden den 20e September 1810.
Art. 1
Vergaderden de broeders, uitgezonderd de broeder diaken Johannes Vogelezang. 
Art. 2
Opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 3
/304/ Stelde de diaken Abraham Nugteren voor het oogmerk van deese door hem belegde
vergadering, namelijk om voor te stellen, dat het door den kerkenraad gemaakte reglement op den
5e van Zomermaand l.l. vernietigd en een ander in desselfs plaats gesteld wordt, het welk met
algemeene stemmen wierd goedgekeurd.
Art. 4
De broeders niets meer hebbende aan te merken, is dese vergadering met dankzegging tot God
gesloten.

Aantekening
Is aanschrijving gekomen van Z.D.H. den Prins Algemeen Stede- houders des Keizers, om in de
openbare godsdienstige bijeen- komsten te bidden voor de gelukkige afloop der zwangerheid van
haare Majesteit de Keizerin en Koningin, te beginnen daarmede op Zondag den 25e van Slagtmaand
1810.
Alsmede om op den 2e van Wintermaand, zijnde de verjaardag van de kroning van Z.H. den Keizer
en Koning, door gebeden en dankzeggingen, aan die gebeurtenis te gedenken.

Kerkenraad, gehouden den 17e December 1810.
Art. 1
Vergaderden alle de broeders niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Wierd een reglement gearresteerd van deezen inhoud:

/305/          Reglement van den kerkenraad te Alblasserdam omtrend de directie der armen,
gearresteerd den 17e December 1810.
Art. 1
De kerkenraad zal, op nader te bepalen tijden, naar gelang den omstandigheden van de armen, in
qualiteit      [hier is een woord weggelaten]  vergaderen, ter plaatse alwaar zij dit onderling zullen
goedvinden.
Art. 2
Het oogmerk dezer vergaderingen zal zijn dit volgende:
In deese vastgestelde vergaderingen des kerkenraads zullen verschijnen alle zodanige persoonene
die iets hebben voor te stellen omtrend diakonie zaaken, als ook alle arme persoonen, die om
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vermeerdering van bedeeling vragen, of nog geene bedeeling genooten hebben, zullende de
kerkenraad over alle voorgestelde vraagen en verzoeken delibereeren en besluiten.
Ook zal aldaar de regeerende diaken voortaan aan den gantschen kerkenraad verslag geven, van
alle de bedeelingen door hem gedaan. Dien ten gevolge zal hij lijsten overgeven van alle
bedeelingen, 't zij van brood, weekgelden, kleederen, huishuur enz., waardoor de kerkenraad in staat
wordt gesteld, om, des begeerende de nodige aanmerkingen te maken, om op de meest voegelijkste
wijze, ter bezuiniging van de armenkas werksaam te zijn, en den regeerenden diaken in zijne
betrekking raad te geven en te helpen.
Art. 3
Er zal een notulen-boek worden aangelegd, waarin de lijsten der bedeeld wordende persoonen en
hunne bedeelingen worden ingeschreven, als mede alle /306/  verrichtingen, besluiten enz. des
kerkenraads, omtrend de armen, 't welk staande de vergadering (zo 't mogelijk is) zal geschieden,
blijvende dit boek berusten bij den boekhouder.
Art. 4
De kerkenraad verkiest uit hun midden eenen boekhouder, welke de notulen zal houden, zonder
daarvoor eenig salaris te genieten, en zulks een geheel jaar agter den anderen, of langer, naar
verkiezing van den boekhouder, en als de kerkenraad zulks verzoekt.
Art. 5
Geen diaken zal tot 't openbaar in de kerk alhier rekening en verantwoording doen toegelaten
worden, ten zij zijne rekening en verantwoording geexamineerd is door den kerkenraad, welke dan
haare aanmerkingen maken kan, en in geval van aanmerking, daar over met den rekening doende
en zig verantwoordende diaken delibereeren kan.
Art. 6
Een diaken rekening zullende doen, is de kerkenraad in der tijd verplicht, om de gewezene
kerkenraads-leden, welke ter gelijker tijd met den zig verantwoordenden diaken geregeerd hebben,
op te roepen, en zijlieden verplicht om bij 't onderzoek der rekening (Art. 5) tegenwoordig te zijn. Ten
einde zulks geschikt te kunnen doen, zal de rekening welke gesloten zal worden, ten minsten
veertien dagen voor 't sluiten derzelve, moeten worden ingezonden.
Art. 7
Elk lid des kerkenraads ontvangt een copie van dit reglement, 't welk hij in order aan zijn opvolger
/307/  overgeeft, welke gehouden is, zich hier naar te gedragen, terwijl dit reglement in 't
notulen-boek zal werden ingeschreven, en ondertekend door den volledigen kerkenraad, welk
reglement jaarlijksch in de eerstvolgende vergadering na Paasschen zal werden voorgelezen, en
door de nieuw aangekomen leden ondertekend.
Art. 8
De kerkenraad behoudt aan zich het recht om in dit reglement de goed geoordeeld wordende
veranderingen of verschikkingen te maken en bekrachtigt 't zelve met hare handteekening.

Art. 3
Wierd tot boekhouder benoemd de broeder ouderling Stephanus Jacobus Huge.
Art. 4 De eerstvolgende vergadering wierd bepaald op aanstaande maandag den 17e deser,
s'avonds ten 6 uuren ten huise van den broeder ouderling Simon Bakker.
Art. 5
Scheidden de broeders.

Aanteekening
Op den 2e Jannuarij 1811 vergaderde de kerkenraad na de voorbereiding predikatie. Toen wierd
censura morum gehouden, en elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal toegewenscht.

/308/ Aantekening
Op den 17e Februarij 1811 is gedoopt het kind genaamd Jan, waarvan ouders zijn Jan Beenhakker
en Geertruij Schouten, welke niet gehuuwd, maar reeds den 15e April van 't vorig jaar 1810 in
ondertrouw alhier opgenomen zijn. Twee huwelijksvoorstellen zijn agter den ander geschied, doch
omtrend het 3e voorstel is er verhindering gekomen, waardoor dese twee personen dan nog
ongehuwd gebleven zijn. De voornaamste reden daarvan is deese:
omdat genoemde Geertruij Schouten te voren zijnde weduwe van Paulus van de Graaf, en uit 't vorig
huwelijk een kind hebbende overgehouden, nog geen acte van vertichting gepasseerd heeft, 't welk
zoals zij beide zeggen, niet door haar toedoen is, maar waarin zij door andere omstandigheden wordt
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verhinderd.

Kerken-raad, gehouden den 4e Maart 1811.
Art. 1
Vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Ging men over tot het maken van twee dubbeltallen, zo van ouderlingen, als van diakenen, terwijl
bleek, dat op de dubbel- tallen gekozen waaren, zo door stemming als door het lot
     tot ouderlingen    Cornelis Cornelisz. Pijl, en
                        Cornelis Mostman
     tot diakenen       Willem Eijkelenboom, en
                        Jan Leendertz. Thoen
Art. 3
De broeders niets meer hebbende voor te stellen, wierd de vergadering met dankzegging tot God
gesloten.

Kerken-raad, gehouden den 7e April 1811.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van enen ouderling en eenen diaken, uit het gemaakte
dubbeltal van elks, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling      Cornelis Mostman
     tot diaken         Jan Leendertsz. Thoen
Zijnde den schoolmr als custos verzocht dit den broederen bekend te maken en bericht aan den
praeses daarvan te geven.
Art. 3
Gaf de praeses bericht, voornemens te zijn den volgenden dag de /310/ huisbezoeking bij de
lidmaten te beginnen met broeder ouderling Huge en te volbrengen met broeder ouderling Bakker.
Art. 4
Wierd censura morum gehouden en elkander zegen bij 't aanstaand Avondmaal toegewenscht.
Art. 5
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten.

Deese beroepingen aan den beroepenen ouderling Cornelis Mostman en aan den beroepenen diaken
Jan Leendertsz. Thoen, door den schoolmeester als custos bekend gemaakt en door hen
aangenomen zijnde, zijn dese nieuwe broeders, nadat het derde voorstel op den 14e April geschied
is, op den 15e April (zijnde tweede Paaschdag) in hunne bedieningen ingezegend, en de afgetreden
broeders bedankt; terwijl tevens de voorgaande, nog ongetekende actens zijn geresumeerd en
goedgekeurd. Alles, blijkens deese onse handteekening.
Corns van Diest, v.d.m.
Simon Bakker, ouderling
S.J. Huge, ouderling
J. Vogelesang, diaken
Abm. Nugteren, diaken

/311/ Kerken-raad, gehouden den 13e Meij 1811.
Art. 1
Vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde.
Art. 2
Daar Leendert Teeuwe en desselfs huisvrouw Lena Verhoeven, beide overleden zijnde, in hunlieden
testament aan den armen van Alblasserdam een honderd en vijftig guldens gelegateerd hebben, en
de erfgenaamen van genoemde L. Teeuwe en huisvrouw hetzelve weigeren, zeggende dat het
geschil eerst moet uitgeweezen zijn, 't welk  tusschen de erfgenaamen bestaat, en veroorzaakt is
door een briefje op zegel, 't welk in 't testament gevonden is, dog 't welk niet behoorlijk ondertekend
is, waarin ook aan den armen van Alblasserdam de een honderd en vijftig guldens ontzegd worden,
zo heeft de kerkenraad, begrijpende, dat wel het testament maar niet het inleggend stuk, om



276

onderscheidene redenen, van kracht kan zijn, besloten om dese zaak te geven in handen van den
WelEd. Gestr. Heer Willem Donker Curtius, advocaat te Dordrecht, ten einde die penningen magtig
te worden, en de twee diakenen Abraham Nugteren en Jan Leendtz. Thoen gecommitteerd  om die
zaak te helpen ten einde te brengen, zullende 't geen zijl. verrichten, gerekend worden in dit geval,
als of de kerkenraad hetzelve in persoon had uitgevoerd.
/312/ Art. 3
En daar de situatie der armen middelen alhier zeer ongunstig is, het welk in het notulen boek van 't
armbestuur nader is te vinden, zo heeft de vergadering goedgevonden een brief van den volgenden
inhoud, aan 't gemeente bestuur ter hand te stellen.

Het gecombineerd H.Geest en Diakonie Arm bestuur van Alblasserdam
Aan
Den Heer Maire en het Gemeente Bestuur in voornoemde plaats.
Wij neemen de vrijheid, door noodzaaklijkheid gedrongen, per missive ons bij Ul. te vervoegen, en te
kennen te geeven:
  Dat het ulieden niet onbekend is, hoe deeze gemeente, waarin wij de armengoederen
administreeren, en daaruit de behoeftigen onderhouden, zedert 9 a 10 jaaren, door grasseerenden
ziekten en sterfgevallen, verbazend geteisterd is, en dat daardoor een groot getal weezen, weduwen
en behoeftigen, door ons, in onze kwaliteit, is moeten bedeeld worden, 't welk onze armenkas niet
alleen uitgeput, maar ons in de onaangenaame noodzaak- lijkheid gebragt heeft, om gemaakte
schulden in schuldbeken- tenissen of obligatien te veranderen, en ter afdoening van het resteerend
verschuldigde, boven dien nog eenige gelden op te /313/ neemen tegen behoorlijke intrest ten lasten
der armenkasse, met die intentie nochtans, om van die gelden jaarlijksch bepaalde aflossingen te
doen, waartoe de armengoederen verbonden zijn.
  Dat wij tot dien stap niet zijn gekomen, dan met het wel beredeneerd vooruitzicht en voornemen,
om genoemde aflossingen met de intressen te voldoen uit de renten, welke de obligatien ten lasten
van 't Rijk opbragten, als mede uit de penningen spruitende uit de huur der landerijen, den armen
toebehoorende, en eindelijk uit de subsidien door de gemeente bij te brengen, terwijl wij daarbij de
grootste bezuinigingen zouden in agt neemen, en, alzo zou die schuld binnen weinige jaaren voldaan
zijn geweest. Maar dat wij door onderscheidene omstandigheden daarin teleurgesteld zijn geworden,
als:
De gewoone maandelijksche subsidien door de gemeente opgebragt, hielden ongeveer een en een
half jaar op, 't welk nu ruim twee jaren geleden is. Deese en anderen zijn naderhand wel verleend
geworden, doch niet in dien graad en maate als wel beloofd was en vereischt wierd tot bestrijding
van onze behoefte. Hierbij kwam nog, dat het getal van behoeftigen steeds vermeerderde, en de
duurte van levensbehoeften niet afnam. Waarbij in zonderheid de watervloed, die onze
Alblasserwaard in den jaare 1809 heeft ondergaan, niet weinig heeft medegewerkt. Trouwens de
landerijen bragten in dat jaar geene inkomsten op en tot nu toe nog maar weinige, ongeveer de helft
der gewoone inkomsten.
Door den loop der omstandigheden verminderden de inkomsten. /314/ De zogenaamde oortjes
gelden wierden sedert enige jaaren aan den armen niet meer uitgereikt. De intressen der effecten
wierden gereduceerd en de collecte in de openbaare godsdien- stige vergaderingen als andersints
nam aanmerkelijk af.
  Dat dit alles ten gevolge gehad heeft, dat de inkomsten der armen minder wierden en wij gedrongen
geweest zijn, om, des niet tegenstaande meerdere uitgaveen te hebben moeten doen, in de hope
evenwel van deeze zwarigheid eenmaal tog te boven te zullen komen, terwijl wij intusschen niet
bedoelden, dan aan waarlijk noodlijdenden, en dan ook nog de grootste bezuini- gingen in agt
namen, gelijk we heden nog daarmede voortgaan aan de 120 a 130 persoonen, die wij op dit
moment te onder- steunen, zo al niet geheel te onderhouden hebben.
  Dat de ordinaire inkomsten van het armenfonds, gevoegd bij de subsidien uit de dorpskas,
bedragen eene somma van agtien honderd guldens hollandsch.
  Dat we  voor de behoeftigen rekenen nodig te hebben in de maand, aan weekgeld, brood, klederen,
turf, huishuur, geneesmiddelen, werkloon, onderwijs en andere onkosten, eene somma van een
honderd agt en tachtig guldens, en nog voor persoonen, die bij anderen besteed zijn, eene somma
van een honderd guldens, het welk in het jaar uitmaakt eene somma van drie duizend vier honderd
en zes en vijftig hollandsche guldens, waaronder de verponding en de lasten op de landerijen niet
begreepen zijn, waarvoor we f. 200.- stellen. /315/ Zodat de uitgaaf den ontfangst in een jaar agtien
honderd guldens overtreft.
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  Dat de vaste schulden zijn eene somma van 
drie duizend en een honderd guldens    f 3100.-.-
het nog verschuldigde over den jare 1808      f  607.-.-
                      over den jare 1809     f 1718.-.-
                      over den jare 1810     f 2249.-.-
hetwelk eene schuld uitmaakte van          f 7674.-.-
  Dat de verschuldigde kapitaalen opgezegd zijn, en wij geduurig door de overige crediteuren ter
betaaling worden aangemaand, daar we intusschen ten behoeven der armen ook het zoo nodig
crediet missen moeten, ja, dat we met zeer veel moeite verkregen hebben, dat de bakkers, voor
slechts korten tijd, op crediet het brood voor de behoeftigen leveren zullen.
  Dat dit alles het armenfonds alhier in eenen deplorablen toestand brengt niet alleen, maar ons in de
onaangenaame noodzaaklijkheid om met de bedeelingen te zullen moeten ophouden, indien er geen
voorziening plaats heeft, hetwelk de ongelukkigen, kranken, ouden van dagen, arme weduwen en
wezen in de zorgelijkste omstandigheden noodwendig zou doen verkeeren.
  En dat dit ons heeft doen besluiten om aan Ulieden van deezen staat van zaaken kennis te geven
(zullende wij, des begeerende, nadere inlichtingen en openingen aan ulieden geven) en Ul.
allerernstigst te verzoeken, gelijk we bij dezen doen, om spoedige voorziening in het een en andere.
Wij zeggen spoedig, want, indien in dit jaar geen voorziening plaats heeft, (voorondersteld het
armenfonds had nog crediet, /316/ 't welk echter zo niet is) dan zou de armenschuld bij het einde van
het jaar, wederom met agtien honderd guldens vergroot zijn. Dat het derhalve ulieden gelieve
middelen te beraamen ter afdoening van schuld ten lasten 't armenfonds, en ons in staat te stellen,
om nu en in het vervolg te kunnen blijven voortgaan met het geven van onderstand aan
hulpbehoevenden.
  Met verschuldigden eerbied laten wij aan Uwe wijsheid de middelen daartoe over, ons aan uwe
keuze onderwerpende, en intusschen ernstig solliciteerende om op ons gedaan verzoek reguard te
slaan en ons spoedig te verblijden met eenen gunstigen uitslag.
  Wij hebben de eer met heilbede ons te onderschrijven.
                             Het Armbestuur voornoemd.
  Alblasserdam den ......

Art. 4
De broeders niets meer hebbende aan te merken, is dese vergadering gescheiden.

Aanteekening
De brief aan het gemeentebestuur door den kerkenraad geschreven, zie art. 3 der voorgaande acte,
is door predikant en kerkenraad (door alle de leden) getekend den 23e Meij, en aan den Heer Maire
C.A. Pijl overhandigd den 24e Meij 1815.

/317/ Aantekening
Den 11e Junij des voormiddags heeft de kerke visitatie alhier plaats gehad.
Den 7e Julij na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders, wierd censura morum
gehouden, en elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal toegewenscht, terwijl de predikant kennis
gaf voornemens te zijn om met broeder ouderling Huge den 8e algemeene huisbezoeking te doen,
wat de eerste helft aan den Kinderdijk betreft, hetwelk ook geschied is.

Kerken-raad, gehouden den .. September 1811. [datum opengelaten].
Art. 1
Vergaderden de broeders.
Art. 2
Gaf de praeses bericht aan de vergadering, dat bij hem van wegen de E. Classis van Zuid-holland
was ingekomen een classicaal besluit van desen volgenden inhoud:

Extract uit de Handelingen der E. classis van Zuid-Holland, vergaderd binnen Dordrecht den 25 en
26 van Zomermaand 1811.
Art. 12 ad 23.
Rapport van de Commissie, op de laatst gehoudenen /318/ Paaschclassis benoemd, ter nadere
overweging van een voorstel, betrekkelijk het tijdig aannemen der jongelingen, die in de militaire
conscriptie staan te vallen, door den Zwijndrechtschen Ring aan deeze E. vergadering gedaan.
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De gecommitteerden ter dezer zaak hebbende het voorstel van den Zwijndrechtschen Ring met
behoorlijke opmerkzaamheid overwogen, gelijk zij het reeds met goedkeuring hadden hooren
voorlezen, zo heeft de nadere overweging hen nog meer overtuigd, dat 't zelve allesints de aandacht
deser vergadering waardig was. Trouwens uwe gecommitteerden gevoelen niet alleen de
noodzaaklijkheid, om zoveel mogelijk te zorgen voor het godsdienstig onderwijs van zodanige
jongelingen, als in het voorstel bedoeld worden, maar zij geloven tevens, dat zulke of dergelijke
maatregelen, als in dit voorstel worden voorgedragen, juist geschikt zullen zijn onder Gods zegen,
om alle onagtsaamheid omtrend dit belangrijk stuk voor te komen en den ijver van dienaaren des
woords voor het godsdienstig onderwijs hoe langer hoe meer aan te wakkeren.
Uwe gecommitteerden zouden derhalven de vergadering wel durven adviseeren, om het volgend
besluit te neemen:
  De classis van Zuijd Holland, zo veel mogelijk wenschende te zorgen voor de instandhouding en
voortplanting van den Hervormden Christelijken Godsdienst, en vreezende, dat door de militaire
conscriptie veele jongelingen van het godsdienstig onderwijs, en tegelijk van de gelegenheid om
door het afleggen van de belijdenis des geloofs, lidmaat te worden der Christelijke gemeente, zullen
ontstooken worden, heeft ten einde onder den Goddelijken zegen, alle schadelijke gevolgen, welke in
het veronagtsamen van het godsdienstig onderwijs /319/ noodzaaklijk zouden ontspruiten, voor te
komen en ter bevordering tevens van het tijdelijk, zo wel als eeuwig geluk der jeugd, vooral ook van
die jongelingen, welker lot zal zijn de legers te volgen, beslooten:
  1. dat aan de predikanten, onder deese Classis behoorende, zal verzocht en desnoods gelast
worden, om zo veel mogelijk zorg te dragen, dat de jongelingen, die vermoedelijk tot den krijgsdienst
staan opgeroepen te worden, des jaars, voor zij in de loting kunnen vallen, tot leden der gemeente
worden aangenomen.
  2. dat de predikanten naauwkeurige en afzonderlijke aantekeningen houden
a. van het getal der jongelingen van de 16 tot de 19 jaaren oud.
b. van het getal dergenen, die uit dezelve zijn aangenomen, en
c. van de redenen waarom zij deese of geenen die in de termen der conscriptie vallen niet hadden
kunnen aannemen.
  3. dat de predikanten van deese hunne aanteekeningen jaarlijks aan de kerkvisitatores behoorlijke
visie, en opening zullen geven, en dat de visitatores hiervan mede rapport zullen doen.
Eindelijk dat de kerken-raden dringend zullen verzocht worden, om op de best mogelijke wijze te
zorgen, dat alle de conscrits een Bijbeltje of N.Testament mede neemen, 't welk den 
onvermogenden zou behoren ter hand gesteld te worden, en zo het mogelijk was, met bijvoeging van
een of ander klein geschrift, ten behoeve van zodanige jongelingen opgesteld, b.v. dat van Ds
Speelman of dergelijken.
Voorts komt 't uwe gecommitteerden voor, dat de E. Classis van dit besluit aan de bijzondere
kerkenraden, en tegelijk aan de Depp. Syn. behoorde kennis te geven, ten einde alzo dit heilsaam
doel te beter bereikt, en door de bekendmaking van 't zelve, te uitgestrekter nuttigheid moge
veroorzaakt worden.
/320/ Hiermede meenen de gecommitteerden aan hunnen last, zo veel in hun was, voldaan te
hebben, zij onderwerpen hun advies aan 't meer verlicht oordeel deser vergadering, en zij zullen zich
verheugen, wanneer de voorgestelde maatregelen op de proef goed en heilsaam zullen mogen
bevonden worden, ter bevordering van waarheid en Godzaligheid.
(onder stondt) Uit aller naam
(was get.) P.M. Brouwer

Met gevoelige dankzegging aan de commissie, voor deszelfs wel uitgebragt rapport, wordt hetzelve
door de Classis eenparig goedgekeurd, en geresolveerd
1. Een afschrift van 't zelve te doen bezorgen door den scriba der Classis aan de H.H. Depp. Syn.
met aandrang om medewerking bij de andere Classen tot dit zo aangelegen onderwerp.
2. Aan de Depp. van elken Ring een afschrift te doen toekomen ten einde dit door dezelve te
brengen ter kennis van de respective kerken-raden, met last van insertie in de kerkenraads
handelingen van elke gemeente, ten einde zich daarna te gedragen.
(onder stond) pro vera extractu
(lager stondt) Q.T.
(was get. ) P.G. Mari, cl.h.t. scriba

Art. 3
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Las de praeses ook nog een brief voor van de E. Classis van Zuidholland aan den E. kerkenraad van
Alblasserdam geadresseerd, zijnde van den volgenden inhoud:

/321/          De Classis van Zuid Holland aan den Eerw. kerkenraad te Alblasserdam.

Eerw. Broederen!
Wij zenden Ul. hiernevens een voorstel en verzoek aan Uwe gemeente, welke wij gemeend hebben,
aan haar, en de overige gemeenten onder onze classis, in den tegenwoordigen tijd, en ingevolge het
11e articul onzer kerkenordening te mogen en te moeten doen:
Wij verzoeken, dat de ingeslootene op Zondag den 22e September aanstaande door openbaare
voorlezing van den predikstoel, ter kennis van uwe gemeente gebragt worde, en vertrouwen, dat gijl.
met overleg en in vereeniging met de kerkelijke commissie of kerkmeesters, ambagtsheer, en
andere vermogende, en den godsdienst toegenegene leden uwer gemeente, vooral ook met het
burgerlijk bewind uwer plaats, volvaardig zult medewerken, dat dit ons voorstel en verzoek zo
spoedig mogelijk zijn beslag krijge, 't zij door vrijwillige inteke- ning van allen, die tot uwe gemeente
behoren, 't zij door bijzondere voorschieting van enkelde vermogenden, of uit de goederen en
inkomsten uwer kerk zelve; (in 't kort), door alle zulke middelen, als naar uwe plaatselijke
gesteldheid, de geschiktste zullen geoordeeld worden.
Gijl. zult zorgen, dat de predikant uwer gemeente zich verbind, om, wanneer hij de ordonnantie of
quitantie van zijn agterstallig tractement en kindergeld bekoomt, dezelve aan Ul. of degenen, welke
men daartoe verkiest, ter hand stelle, ten einde uit dezelve, wanneer een geregelde betaaling weder
zal plaats hebben, de voorgeschoote penningen terug gegeven worden.
/322/Wij verwagten in onse vergadering van 29e October aanstaande, door uwe predikant den
gelukkigen uitslag van dit ons voorstel en verzoek te verneemen, en blijven met toebid- ding van
Gods beste zegeningen, over uwe persoonen, bedieningen en gemeente.
In onse classicaale vergadering te Dordrecht den 3e September 1811.
(onder stondt) UwEd Dw medebroeders, de Classis van Zuid holland.
(was get.) D. Storm van 's Gravesande, cl.h.t. scriba.

De brief, die ingesloten was en op den 22e September aan de gemeente van de predikstoel moet
worden voorgeleezen, is van deesen inhoud:

De Classis van Zuid Holland aan de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam.

Geliefde Broeders en Zusters!
Wij twijffelen niet, of het zal Ul. wel eenigesints bekend zijn, dat de omstandigheden, in welke ons
vaderland zich bevindt, ten gevolgen hebben, dat de predikanten, die te vooren uits'lands cas
geregeld om de drie maanden hun tractement ontvingen, nu reeds zedert neegen maanden het
zelve, gelijk ook sedert twintig maanden de kinder- school en academiegelden, niet bekomen
hebben.
Wij behoeven ulieden niet te verzekeren dat zeer veele predikanten, door het gemis in treurige
omstandigheden verkeeren, dewijl veelen alleen van hun tractement moeten /323/bestaan, en zij die
te vooren uit hun eigen vermogen, in zulk een gemis eenigsints voorzien konden, tegenwoordig door
de vermindering welke s'lands effecten ondergaan hebben, derzelver agterlijke betaling en andere
verliezen niet meer in staat zijn, om hunne huishoudingen zonder genot van hunne tractementen en
kindergeld, te kunnen staande houden.
Wij hebben gemeend Ul. aandagt op deese gesteldheid van zaaken te moeten bepaalen, en uwe
medewerking tot voorkoming van de nadeelige gevolgen, die deselve noodwendig hebben zouden, in
te roepen. Is het onmogelijk, dat de predikanten zonder inkomsten bestaan kunnen, en laat hun
beroep, zullen zij het zelve behoorlijk waarneemen, niet toe, dat zij, door koop- manschap, of handen
arbeid, welke zij ook nooit geleerd hebben, een middel van bestaan, voor zich en hunne
huisgezinnen zoeken, dan behoort er immers in het tegenwoordig langdurig gemis van hun
tractement en kindergeld voorzien te worden? En stelt gijl. eenig belang, gelijk wij billijk vertrouwen,
dat de Evangelie bediening op s'Heeren dag, en de overige godsdienstige instellingen, onder Ul.
blijve standhou- den, opdat godsdienst, deugd en goede zeeden, onder Ul. bewaard blijven; dan
mogen wij ook zeker stellen, dat gijl. gereed zult zijn, om elk naar uw vermogen mede te werken, dat
de godsdienstige voorrechten, welke gijl. tot nog toe geniet, in dit ogenblik behouden blijven.
Wij kunnen Ul. ook verzekeren, dat wij alles hebben aangewend, om daar en waar zulks behoorde,
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door eerbiedige verzoek- schriften, en de nadrukkelijkste sollicitatien, de uitbetaling van de
agterstallige tractementen, school- kinder- academie- gelden, en de pensioenen van emeriti en
predikantsweduwen te bekomen; maar, dat deselve tot hiertoe, van geene dadelijke /324/ betaling
agtervolgd zijn geworden, en het te vreezen is, dat die uitbetaling nog niet zo spoedig als wenschelijk
is, volgen zal.
Het is om deese reedenen, dat wij Ul. bij deeze voorstellen en verzoeken, dat gijl. bij wijze van
voorschot, aan den predikant uwer gemeente, zijn agterstallig tractement en kindergeld wilt doen
geworden. Dat er ten dien einde, door eene vrijwillige inschrijving, of door voorschieting van
vermogende en den godsdienst toegenegene leden uwer gemeente, of door eenig ander middel, het
welk naar de gesteldheid uwer plaats en gemeente het gelukkigste zal geoordeeld worden, de
vereischte somme van het agterstallige tractement en kindergeld bijeengebragt, en aan de predikant
ter hand gesteld worde; terwijl de predikant zich verbinden zal, om, zodra hij de ordonnantie of
quitantie van s'lands wegen, ter voldoening van zijn tractement en kindergeld, zal bekomen hebben,
deselve getekend aan den kerkenraad uwer gemeente, of aan degeene, welke gij daartoe verkiezen
zult, ter hand zal stellen, ten einde daaruit, wanneer een geregelde betaling der tractementen en
kindergelden zal plaats hebben, de voorgeschotene penningen terug bekomen, of uit dezelve, in
onverhoopte verdere agterstallige betaling van voors. tractement en kindergeld voorzien worde.
Wij vertrouwen dat gijl. de billijkheid en de noodzaaklijk- heid van dit ons voorstel en verzoek,
gereedelijk instemmen zult; immers indien gijl. met rede wenscht, dat de openbaare /325/
gemeenschappelijke godsdienst en de instellingen uwer vaderen onder Ul. bewaard en behouden
blijven, zult gijl. U gaarne eenige opofferingen daartoe getroosten en deeze kunnen, in den
tegenwoordigen tijd niet voortduuren, ten zij de predikanten in staat gesteld worden om hunne
huisgezinnen staande te houden, en er een einde kome aan de bange zorgen, in welke veel
predikanten, door het gemis van hun gewoon tractement en kindergeld, verkeeren.
Wij eindigen met de hoop, dat gijl. volvaardig aan ons verzoek zult voldoen, en bidden, dat de Heere
den arbeid uwer liefde met de beste zijner zegeningen, in de ruimste mate, belone.
In onse Classicale vergadering, gehouden binnen Dordrecht den 3e September 1811.
(onder stond) De Classis van Zuid Holland.
(was get.) D. Storm van s'Gravesande, scriba.

Art. 4
Het eerste bericht van de Classis, Art. 2 vermeld, heeft de vergadering voor notificatie aangenomen,
en aangaande het 2e, namelijk het voorstel en verzoek van de Classis aan de gemeente, heeft de
kerkenraad beslooten, dat de predikant, na het afleezen van de Classicale brief aan de gemeente op
den 22e deser, alle manslidmaten en hoofden der huisgezinnen in dese gemeente zal oproepen
tegen Zondag den 29e deser des namiddags na het eindigen van de godsdienstoeffening, tot het
aanstellen van eene commissie uit de gemeente, om nevens den kerkenraad werkzaam te zijn ter
beantwoording aan het verzoek der Classis betrekkelijk het tractement van den predikant bij wijze
van voorschot.
Waarna de vergadering gescheiden is.

/326/ Aantekening
Op den 29e September des voormiddags na de belijdenis predikatie gaf de predikant aan den
kerkenraad bericht van de volbragte tweede helft der algemeene huisbezoeking, met broeder
ouderling Huge, zijnde dit werk wel afgelopen. Daarna wierd censura morum gehouden en elkander
zegen bij het aanstaande avondmaal toegewenscht.
Op dien zelfden dag des namiddags na de godsdienstoeffening kwamen enige hoofden der
Gereformeerde huisgezinnen en mansleden van dese gemeente, in de kerk alhier om een commissie
te benoemen die met den kerkenraad gesamentlijk zou werkzaam zijn om aan 't verzoek en voorstel
van de Classis te voldoen, betrekkelijk het agterstallige tractement van den predikant alhier, men
ging tot de stemming over, wanneer bleek, dat bij meerderheid van stemmen in de commissie
gekozen waren:
Geerlof de Kluijver
Cornelis Schouten
Paulus Bode en
Abraham de Haan.
Hebbende deeze benoemde persoonen, na alvorens onderrichting gevraagd en bekomen te hebben
omtrend 't geen zij te verrichten hebben, deese werksaamheid wel op zig willen neemen, waarna de
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vergadering gescheiden is.

/327/ Aantekening
De Classis van Zuid Holland heeft een brief rondgezonden aan de Ringen in dese Classis. Die brief
was van desen inhoud:
De Classis van Zuidholland, vergaderd binnen Dordrecht den 29 en 30 Oct. l.l., eene aanschrijving
van den Sousprefect ontvangen hebbende, heeft besloten van dese aanschrijving vijf afschriften te
vervaardigen ten behoeve der ringen, ten welken gevolge ik UEerw. de inliggende aanschrijving bij
desen toezende, met bericht tevens
  1. dat deselve in de kerkenraads boeken moet worden geinsereerd, als ook
  2. dat consulenten zorgen moeten voor de voldoening aan den inhoud deses, en den beroepenen
kennis geven, dat het beroep geen effect sorteert, voor dat de approbatie van Z. Maj. den Keijzer zal
zijn ingekomen, en de beroepene den in de aanschrijving vermelden eed in handen des Prefects zal
hebben afgelegd. Voorts
  3. dat er voortaan geene kennisgave van vacaturen aan den Minister nodig is, en dat de Classicale
approbatien der beroepstukken voortaan dus zal zijn: De Classis verklaart bovenstaande beroeping
in debita forma bevonden te hebben.
Hiermede aan mijnen last voldaan hebbende, etc.
(was get.) N. van Steenbergen, cl.h.t. scriba.

De aanschrijving van den onderprefect was van desen volgenden inhoud:
    Dordt den 22 October 1811.
/328/De Onder-Prefect van het Arrondissement Dordrecht ontfangen hebbende eene missive van
den Heer Prefect van dit Departement van den 30 Aug. N. 322/454 en eene nadere van den 5 Sept.
322/480 beide l.l. geleidende laatst gem. eene instructie van Zijne Excellentie den Minister van
Eeredienst te Parijs, houdende alle deselve stukken, dat in 't vervolg omtrend alle vaceerende
Gereformeerde en Lutersche leeraarsplaatsen, het volgende zal moeten worden in agt genomen, dat
het beroep op de gewone wijze zal moeten geschieden, dat de Acte van Electie of beroepingbrief,
voorzien van de schriftelijke acceptatie van den beroepene, in duplo door het intermediair der
respective onderprefecten aan den Heer Prefect van dit Departement zal moeten worden
ingezonden, ten einde met deszelfs consideratien nopens de zedelijkheid en de grond- beginselen
van den beroepenen naar Parijs te worden opgezonden, dat, wanneer 't gedaan beroep door 't
Gouvernement geapprobeerd, en den leeraar alzo benoemd wordt, deselve leeraar in handen van
den Heer Prefect zal afleggen den eed, bij de wet van den 18e Germinal 10e Jaar voorgeschreeven.
Brengt voorsz. dispositien bij deese ter kennis van consistorien van de Luthersche Gemeente te
Dordrecht, Gorin- chem en Kuijlenburg, zoo tot derzelver informatie en naricht als om daarvan alle
de gemeenten, tot dit Arrondissement behorende, kennis te geven, ten einde zich bij voorkomende
vacatures dien overeenkomstig te gedragen.
(onder stondt) De onderprefect voorn.
(was get.) I. Repelaar.

/329/ Kerkenraad, gehouden den 10e Maart 1812.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Den tijd tot het maken van een dubbeltal van ouderlingen en een van diakenen wederom gekomen
zijnde, zo ging men tot stemmen over, wanneer bleek dat benoemd waren op de dubbeltallen
     tot ouderlingen   Geerlof de Kluiver, en
                       Boen Papenhuijzen
     tot diakenen      Jacob Pijl, en
                       Arnoldus van Beusekom
Art. 3
Gaf de praeses bericht dat door den Heer Maire de doopboeken opgevraagd waren, en vroeg dus
raad omtrend de volgende aan- tekeningen, waarop besloten is om een nieuw boek aan te leggen,
waarin de doopelingen in 't vervolg zullen aangetekend worden.
Art. 4
De broeders niets meer hebbende aan te merken, is de vergadering met dankzegging tot God
gesloten.
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/330/ Kerken-raad, gehouden den 22e Maart 1812.
Art. 1
Na de voorbereiding predicatie vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken, uit de gemaakte
dubbeltallen, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling     Geerlof de Kluijver
     tot diaken        Arnoldus van Beusekom
Zijnde de schoolmr als custos verzocht dit den broederen bekend te maaken, en bericht aan den
praeses daarvan te geven.
Art. 3
Gaf de praeses bericht van de bijna volbrachte huisbezoeking bij de lidmaten met broeder ouderling
Huge, voornemens  zijnde om den volgenden dag de huisbezoeking geheel te volbrengen, gelijk
geschied is.
Art. 4
Wierd censura morum gehouden en elkander zegen bij 't aanstaand Avondmaal toegewenscht.
Art. 5
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten.

/331/ Deze beroepingen aan den beroepenen ouderling Geerlof de Kluijver en aan den beroepenen
diaken Arnoldus van Beusekom door den schoolmeester als custos bekend gemaakt en door hen
aangenomen zijnde, zijn deese nieuwe broeders, nadat het derde voorstel op den 29e Maart
geschied is, op den 30e Maart (zijnde tweede Paaschdag) in hunne bedieningen ingezegend, terwijl
de ouderling Huge en de diaken Nugteren nu aftraden, en de nog ongetekende actens geresumeerd
en goedgekeurd zijn, alles blijkens deeze onse handteekeningen.
Corn. van Diest, v.d.m.
S.J. Huge, ouderling
C. Mostman, ouderling
Abm Nugteren, diaken
Jan L.zoon Thoen, diaken.

Aanteekening
Den 4e Junij heeft de kerke visitatie alhier plaats gehad.
Op Zaturdag den 13e Junij is bij den diaken Jan Leendertz. Thoen een acte van arrest ingekomen,
welke den 14e Junij ter kennisse van den kerkenraad gebragt is, zijnde van den volgenden inhoud:
(op een rood zegel van 25 centimes)
Op heden den dertiende Junij agtienhonderd en twaalf, 332/ heb ik Jacob van Driel Kluit,
deurwaarder bij het vrede- geregt van het Canton Sliedrecht, departement der Monde van de Maas,
en wonende te Sliedrecht, geadsisteerd met Adrianus Ignatus Pijll, koopman en Andries Brouwer,
arbeider, en beide wonende te Alblasserdam, beide meerderjarig, ingevolge het Octroy van de
voormalige Staaten van Holland en Westvriesland van den vijf en twintigsten Augustus uit kragte
van het zesde hoofdstuk van den vijfde titul van het organiek decreet van Zijne Majesteit den Keizer
en Koning van den agttienden October agttien honderd en tien, en de daarop gedepecheerde
authorisatie van Schout en Heemraden van de Polder Alblasserdam, van dato den vijfde Maart
agttien honderd en twaalf, en den veertiende daaraanvolgende behoorlijk geregistreerd, na
voorgaande en den negentiende Maart laatst- leden behoorlijk geregistreerde sommatie, uit naam en
van wegens Zijne Majesteit den keizer in arrest genomen en in handen van hoogst denzelve Zijne
Majesteit gesteld, de navolgende onroerende goederen, toebehoorende den diaconie armen van
Alblasserdam, als, zes morgen 10 roeden bouw- weij en hooijland, of vijf hectares agt en zestig ares
en vijf en zestig centiares, en nog twaalf morgen 203 roeden hooij- weijland of tien hectares, vijftig
ares en zeven centiares, alles gelegen onder Alblasserdam, in de polder Blokweer en in de polder
Kortland. Omme daar aan te verhalen eene somma van vijfhonderd zestien guldens, vijftien stuivers
en zes /333/ penningen, of een duizend vijf en tagtig francs en twee en twintig centimes, over dijk
water en molen geld, mitsgaders dorpsomslag, van de gemelde gearresteerde landerijen, bij de
sommatie gemeld, en dat met de kosten van executie hieromme reeds gedaan en nog te doen,
hebbende gevaceerd gedurende drie uuren.
Aldus gedaan en gearresteerd, ten overstaan van de voornoemde twee getuigen op dato als in het
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hoofd deses gezegd, en is de origineele acte van arrest door mij deurwaarder en getuigen
voornoemd ondertekend.
De kosten van dit exploict bedragen veertien francs vijftig centimes.
(was getekend) A.I. Pijl, Andries Brouwer, J. van Driel Kluit.
(onder stond) Deese acte van arrest na desselfs form en inhoude geexploiteerd en te werk gelegd bij
mij deurwaar voornoemd, dato als boven.
(was get. ) J. van Driel Kluit. Hierop heeft de kerkenraad op den 19e Junij vast gesteld, om den Heer
Maire deezer gemeente van dit arrest kennis te geven, en wel schriftelijk, gelijk ook op den 19e Junij
nog geschied is door eenen brief van den volgenden inhoud:

Het Diaconie Armbestuur van Alblasserdam
Aan
Den Heer Maire van Alblasserdam
Mijn Heer!
De gadermeester van den Polder van Alblasserdam, arrest /334/gelegen hebbende op de landerijen,
toebehorende aan den armen alhier, wegens agterstallige schulden van ons armen- fonds, voor de
lasten en ongelden van genoemde landerijen, volgens acte van arrest, bij ons ontfangen, zo achten
wij het raadsaam en onsen plicht te zijn, UE. hiervan kennis te geven, gelijk wij doen bij deeze.
Wij hebben de eer ons met de meeste achting te noemen.
(onder stondt) Het armbestuur voornoemd.
(lager stondt) En uit naam van 't zelve,
(was get.) A. van Beusekom, diaken.

Kerken-raad, gehouden den 28e Junij 1812.
Art. 1
Na de proefpredikatie vergaderden de broeders, niemand afwezig zijnde. De praeses gaf bericht van
de volbrachte helft der algemeene huisbezoeking met broeder ouderling Cornelis Mostman, terwijl
tevens censura morum wierd gehouden. Er heerschte onder de broederen een goeden vreede en
men wenschte elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal.
Art. 2
Raadpleegden de kerkenraadsleden te samen wat de vergadering wel behoorde te doen omtrend het
gelegd arrest op het armenland. De /335/ vergadering was eenparig van oordeel, dat, terwijl er
kennis van gegeven was aan den Maire deeser gemeente op den 19e Junij l.l., en men op Zaturdag
l.l. den 27e deser de landerijen der armen in het openbaar reeds geveild had, de kerkenraad
verplicht was om ook aan den Heer Prefect van het Departement van de Monden van de Maas, in
den Haag resideerende, schriftelijk kennis te geeven, en besloot de vergadering eenen brief aan
genoemden Heer Prefect te schrijven van den volgenden inhoud:

L'administration de la Diaconie, etablie pour avoir soin de pauvres a Alblasserdam, Arrondissement
Gorinchem.
a
Monsieur le Prefet du Departement des Bouches de la Meuse!
Monsieur le Prefet!
La Direction des terres, situees a Alblasserdam, (Polder- bestuur) a fait saisir les terres culturees,
appartenantes aux pauvres dans cette commune, a cause de dette arriere du caisse des pauvres,
profluant des impositions sur les dites terres, a fin d'entretenir les quais, les moulins a eau et les
digues, le tout manifeste par un acte d'arret, a nous delivre, dont nous avons donne avis a monsieur
le Maire de notre commune le dix neuf Juin passe.
Ces terres, deja exposees en vente publicque [in de marge staat: NB. mis en vente moest geweest
zijn mis a l'enchere] /336/le vingt sept du courant mois, sont apparemment sur le point d'etre vendu
en public a la fin de cette semaine.
Nous le croyons utile et obligatoire a vous informer de cet evenement, comme nous avons l'honneur
de faire par la presente.
Veuillez bien angreer Monsieur le Prefet l'assurance de notre respect sincere en attendant que nous
avons l'honneur d'etre
Monsieur le Prefet!
Vos tres humbles et obeissant serviteurs.
L'Administration Susdite.
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(signes) Jan Leendtz. Thoen, diacre
         Arnoldus van Beusekom, diacre.
Alblasserdam, le vingt neuf Juin 1812.

[vertaling:
De admistratie van de diaconie, gesticht voor de verzorging van de armen te Alblasserdam,
arrondissement Gorinchem.
Aan
De Heer Prefect van het Departemanet van de Monden van de Maas.

Mijnheer de Prefect!
Het polderbestuur van Alblasserdam heeft beslag laten leggen op de landerijen toebehorende aan de
armen in deze gemeente, wegens de achterstallige schulden van het armenfonds voort- vloeiende uit
de lasten op de genoemde landerijen, voor het onderhoud van de kaden, de watermolens en de
dijken, volgens een acte van arrest aan ons overgeleverd, van welke wij kennis gegeven hebben aan
de Heer Maire van onze gemeente de 29e Juni l.l.
Deze landerijen, die reeds in het openbaar geveild zijn op de 29e van de lopende maand, staan
blijkbaar op het punt publiek verkocht te worden tegen het eind van deze week.
Wij achten het nuttig en noodzakelijk u in kennis te stellen van deze gebeurtenis, zoals wij de eer
hebben dat hiermede te doen.
Wij hebben de eer ons met de meeste achting te noemen, etc.]

Art. 3
Deese brief is door beide diakenen Jan Thoen en Arnoldus van Beusekom ondertekend en op den
volgenden dag, den 29e Junij verzonden franco per ordinaire post.
De broeders niets meer aan te merken hebbende zijn in liefde gescheiden, na alvorens deese en
voorige nog ongetekende acten te hebben goed gekeurd en bekrachtigd met onse handteekening.

Aanteekening
Den 27e September na de voorbereiding predicatie vergaderden de /337/ broeders, en gaf de
praeses bericht van de volbrachte tweede helft der algemeene huisbezoeking met broeder ouderling
Cornelis Mostman. Vervolgens wierd censura morum gehouden, terwijl men elkander zegen bij het
aanstaand Avondmaal toe- wenschte, waarna de vergadering scheidde.

Aanteekening
Op den 27e December na de voorbereiding predicatie vergaderden de broeders, en wierd censura
morum gehouden, terwijl men elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal toewenschte.

Kerkenraad, gehouden den 3e April 1813.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De tijd tot het maken van een dubbeltal van ouderlingen en een van diakenen wederom gekomen
zijnde, ging men tot stemmen over, wanneer bleek, dat benoemd waren op de dubbeltallen
     tot ouderlingen    Simon Bakker, en
                        Johannes Vogelezang
     tot diakenen       Adriaan Leendtz. Thoen, en
                        Gijsbert Kuijpers
Art. 3
De broeders niets hebbende voor te stellen, wierdt de vergadering met dankzegging tot God
gesloten.

/338/ Kerkenraad, gehouden den 11e April 1813.
Art. 1
Na de voorbereiding predicatie vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken uit de gemaakte
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dubbeltallen, wanneer bleek dat beroepen waren:
     tot ouderling      Simon Bakker
     tot diaken         Adriaan Leendtz. Thoen
Zijnde den schoolmeester als custos verzocht, dit den broederen bekend te maaken en bericht
daarvan te geven aan den oudsten ouderling, vermits de praeses absent zal zijn.
Art. 3
Wierd censura morum gehouden, elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal toegewenscht en de
vergadering met dankzegging tot God gesloten.

Deeze beroepingen aan den beroepenen ouderling Simon Bakker en aan den beroepenen diaken
Adriaan Leendertsz. Thoen, door den /339/ schoolmr als custos bekend gemaakt, en door hen
aangenomen zijnde, zijn deeze broeders, nadat het derde voorstel den 18e april geschied is, op den
19e april (zijnde tweede Paaschdag) in hunne bedieningen ingezegend, terwijl de afgetreden
broeders voor hunne goede bewezene diensten bedankt zijn.
Vervolgens zijn de voorgaande nog ongetekende actens geresumeerd en goedgekeurd, alles,
blijkens deese onze handteekening.
C. van Diest, v.d.m.
C. Mostman, ouderling
G. de Kluijver, ouderling
Jan Leendertse Thoen, diaken
A. van Beuzekom, diaken

Kerkenraad, gehouden den 8e Junij 1813.
Art. 1
Vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Geschiedde de kerkvisitatie. Alles wierd in orde bevonden, uitgenomen de diaconie zaaken,
waaromtrend de kerkenraad aan- merkte, dat zedert 1807 geen diaconie rekening geschied is, uit
hoofde het armenfonds alhier de schulden niet kon afdoen. Hierop /340/ merkten Heeren
kerkvisitatoren aan, dat, niettegenstaande de schuld van 't armenfonds bestaat, en sedert enigen tijd
jaar- lijks is toegenoomen, er evenwel behoorde rekening gedaan te worden, waarover vervolgens
nader is gesproken, en waartoe de kerkenraad zeer gaarne overging, als zullende nu de noodige
maat- regelen neemen, ten einde van al die jaaren rekening en verant- woording geschiede.
Art. 3
Wierd de vergadering met dankzegging tot God gesloten.

Aanteekening
Op den 4e Julij na de voorbereiding predikatie wierd censura morum gehouden en wenschte de
broeders elkander zegen bij de aanstaande Avondmaalsviering.
Op den 5e en 7e Julij heeft de predikant met broeder ouderling G. de Kluiver de 1e helft der
algemeene huisbezoeking volbragt.
Op den 3e October 1813 na de voorbereiding predikatie wierd censura morum gehouden en
wenschten de broeders elkander zegen bij 't aanstaande Avondmaal.
De tweede helft der algemeene huisbezoeking is op den 4e en 5e October met broeder ouderling G.
de Kluiver volbragt.

/341/ Kerkenraad, gehouden den 20e Maart 1814.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De tijd tot het maaken van een dubbeltal van ouderlingen, en een van diaconen wederom gekomen
zijnde, ging men tot stemmen over, wanneer bleek, dat benoemd waren op de dubbeltalen
     tot ouderlingen    Cornelis Schouten, en
                        Arie Spruit
     tot diakenen       Abraham de Haan, en
                        Gijsbert Kuipers
Art. 3
De broeders niets meer hebbende aan te merken, is deese vergade- ring met dankzegging tot God
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gesloten.

Kerkenraad, gehouden den 3e April 1814.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met
gebed tot God.
/342/ Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling en eenen diaken, uit de gemaakte
dubbeltallen, wanneer bleek, dat beroepen waren:
     tot ouderling    Cornelis Schouten
     tot diaken       Gijsbert Kuipers
Zijnde de schoolmeester als custos verzocht, dit den broederen bekend te maken, en bericht daarvan
te brengen aan den praeses.
Art. 3
Gaf de praeses kennis van de huisbezoeking bij de lidmaten, op aanstaande Donderdag den 7e
April, met broeder ouderling Geerlof de Kluijver. Vervolgens wierd cenusra morum gehouden,
elkander zegen bij 't aanstaand Avondmaal toegewenscht, en, daar de broeders niets hadden aan te
merken, de vergadering met dankzegging tot God gesloten. 

Deeze beroeping aan den beroepenen ouderling Cornelis Schouten en aan den beroepenen diaken
Gijsbert Kuijpers, door den schoolmeester als custos, bekend gemaakt, en door hen aangenomen
zijnde, zijn deze broeders, nadat het derde voorstel den 10e /343/ April geschied is, op den 11e April
(zijnde tweede Paaschdag) in hunne bedieningen ingezegend, terwijl de aftredende broeders voor
hunne goede bewezene diensten bedankt wierden.
Vervolgens zijn de voorgaande nog ongetekende actens geresumeerd en goedgekeurd, alles blijkens
dese onse handteekening.
Corns van Diest, v.d.m.
Geerlof de Kluijver, ouderling
Simon Bakker, ouderling
A. van Beuzekom, diaken
Ad t Hoen, diaken

Aanteekening
Bij den kerkenraad is eene missive ontvangen van den volgenden inhoud:
(boven aan stondt No 29).
De Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken:
Gehoord het rapport en de voordragt van den commissaris voor de kerkelijke zaken, ten aanzien van
den staat der betalingen van de predikants tractementen in de Hervormde Gemeenten
ressorteerende onder de Klassis van Dordrecht.
Heeft dien overeenkomstig besloten:
1) voor etc.
7) te bepalen zoals geschiedt bij desen, dat de nog over 1811, 1812 en 1813 achterstallige sommen
op de tractementen der Hervormde predikanten te Alblasserdam etc. in het arrondissement van
Dordrecht, en etc.
zal worden gevonden bij wijze van quotisatie van alle de /344/ persoonen, tot dezelve Hervormde
Gemeente behoorende, op eene billijke wijze, naar evenredigheid hunner relative vermogens, door
de gemeente bestuuren, met overleg van de respective kerkenraden en gemeentens commissien, en
onder goedkeuring van den arrondissements commissaris te re- partitieeren, en in te vorderen, in
bekwamen termijnen, in dier voege, dat de geheele afbetaling meer of min spoedig worde
geefectueerd, naar gelang van de omstandigheden der gemeenten en de behoeften der predikanten,
in allen gevalle nogtans binnen het beloop van ten hoogsten twee jaren, zullende alle reclames, die
mogten worden ingebragt tegen de gedane quotisatie, door den Commissaris Generaal van het
Departement, finaal worden beslist.
En etc.
En zal wijders aan de kerkenraden en commissien der Hervormde Gemeentes in het 3e, 4e, 6e en
7e punt vermeld, extract, voor zoveel elk hunner betreft, worden toegezonden tot informatie.
(onder stondt) De Commissaris generaal voornoemd.
(was get.) Hendr. van Stralen.
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(ter zijde stondt) 's Gravenhage den 29e Maart 1814.
coll. (get.) de Haar

/345/ Kerkenraad, gehouden den 18e van Bloeimaand 1814.
De diakonie rekeningen over den jaare 1808 en vervolgens, tot dusverre verhinderd zijnde, zijn
eindelijk deselve, na afkondi- ging van den predikstoel, geschied alhier in de kerk, en wel door
Cornelis Mostman over 1808, door Aalbert Bos over 1809, door Johannes Vogelesang over 1810,
door Abraham Nugteren over 1811 en door Jan Thoen Leendt.zoon over 1812. Het slot derzelve was
aldus:

Over 1808, diaken C. Mostman
     Bedroeg de ontfang                           f. 2955.16. 4
     De uitgaven beliep                           f. 2975. 2. 4
     De pretensien bedroegen                      f.  317.17. 8
     De schulden beliepen                         f.  930.17.12
Over 1809, diaken Aalbert Bos
     Bedroeg de ontfang                           f. 1618. 7.10
     Bedroeg de uitgave                           f. 1618.18. 4
     De pretensien bedroegen                      f.  185. 3. 2
     De schulden beliepen                         f. 2046.14. 4
Over 1810, diaken Joh. Vogelesang
     Bedroeg de ontfangst                         f. 1974. 7.14
     Beliep de uitgave                            f. 2008.17.15
     Bedroegen de pretensien                      f.  361.10.10
     Beliepen de schulden                         f. 2805.16. 7
Over 1811, diaken Abr. Nugteren
     Bedroeg de ontfangst                         f. 2322.16.12
     Beliep de uitgave                            f. 2323. 6.12
     Bedroegen de pretensien                      f.  150. -. 4
     Beliepen de schulden                         f. 1275. 9.12
Over 1812, diaken Jan Thoen Leendt.z
     Bedroeg de ontfangst                         f. 1914.19. 8
     Beliepen de uitgaven                         f. 1930. 2. 6
     Bedroegen de pretensien                      f.   74. 8. -
     Beliepen de schulden                         f.  616. -. -

/346/ Bij welke schulden in de rekening over 1812 gevoegd zijn drie obligatien ten lasten [van] het
armenfonds, een ten behoeven van de Erven A. van der Giessen, groot f. 1500.-.- tegen 6 pct, een
ten behoeven van Cornelis Schouten, groot f. 1000.-.- tegen 6 pct, en een ten behoeven van Paulus
Bode, groot f. 200.-.- tegen 5 pct, welke obligatien hadden behooren verantwoord te zijn in de
rekeningen over de jaren 1806 en 1807, alwaar zij genoteerd zijn.
In het slot van de rekening over 1812 blijkt het, dat het armenfonds in 't geheel te pretendeeren heeft
een somma van f. 1088.19.8. Terwijl uit het zelfde slot blijkt, dat de schulden van 't armenfonds tot
het jaar 1812 ingesloten, beloopen eene somma van f. 10374.18.3
Aldus zijn deese rekeningen en verantwoordingen door ons onder- getekende leden des kerkenraads,
gezien en gehoord zijnde, voor goed opgenomen en gesloten, in de kerk alhier den 18e van
Bloeimaand 1814, blijkens deese onse handtekening.
Corns van Diest, v.d.m.
Simon Bakker, ouderling
Cornelis Schouten, ouderling
A. t Hoen, diaken
Gijsbert Kuijpers, diaken

Aanteekening
De eerste helft der algemeene huisbezoeking is geschied den 27e en 28e Junij aan de Kinderdijk
met broeder ouderling Simon Bakker.

/347/ Op den 25e September 1814 na de voorbereiding predikatie, wierd censura morum gehouden,
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en wenschten de broeders elkander zegen bij het aanstaand H. Avondmaal.
Den 26e en 27e September 1814 heeft de predikant met broeder ouderling Simon Bakker, de tweede
helft der algemeenen huisbe- zoeking volbragt.
Op den 1e Jannuarij 1815 vergaderden de kerkenraad na de voorbereiding predikatie en wierd
censura morum gehouden, terwijl de broeders elkander zegen bij het aanstaand Avondmaal
toewensch- ten.

Aanteekening van de Verkoop van het Armen Land.
In de maand Julij des jaars 1815 heeft de kerkenraad, overtuigd van de billijkheid om de
armenschulden zo veel mogelijk af te doen, en begrijpende, dat s'lands bestuur bij de tegenwoordige
orde van zaken, niet zo onbillijk daaromtrend denkt, als weleer het bestuur onder den Franschen
Keizer, gelijk, volgens vorige aantekeningen in dit boek, blijkbaar is, een request ingeleverd bij den
Gouverneur van Zuid-Holland, inhoudende opgave van de /348/ schulden, ten lasten 't armenfonds
alhier en verzoek om de landerijen, toebehorende aan 't armenfonds alhier, benevens de effecten te
mogen verkopen, ten einde de genoemde schulden, zo veel mogelijk te betalen.
Hier op is ingekomen bij den kerkenraad alhier eene missive van den volgenden inhoud:

                                s'Gravenhage den 1e Sept. 1814.
No 1671/4454
(terzijde stondt) Nota. wordt verzogt bij 't antwoord den datum en de nummers dezer missive
nauwkeurig aan te halen.
Het is ten gevolge van de bepaling door Zijne Excellentie den Heer Secretaris van Staat voor de
Binnenlandsche Zaaken gemaakt naar aanleiding van een Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid,
dat Ul. wordt geautoriseerd om de landerijen aan het diaconiefonds behorende, bestaande in circa
zestien morgen gelegen onder Alblasserdam publiek te verkopen, ten einde uit het provenue dier
verkoop de schulden zo veel mogelijk af te doen, onder gehoudenheid om in derzelver rekening en
verantwoording over deze lopende jare daarvan naar behoren te doen blijken.
Zijn Hoog Ed. Gestr. heeft verder bepaald ten aanzien der effecten, tot welker verkoop al mede ter
bestrijding der schulden van de diaconie autorisatie wordt gevraagd, dat Zijn Hoog Ed. Gestr.
behalven dat zijne bevoegdheid zich niet zo verre uitstrekt, dat hij daartoe zonder het speciaal
welbehagen van Zijne Koninglijke Hoogheid autorisatie zoude kunnen verlenen, daar en boven van
gevoelen is, dat het gezegde verzoek niet uit dat gunstig oogpunt kan worden /349/beschouwd, en
derhalven vermeent zich bij provisie alleen tot eene dispositie op het verzoek omtrend de landerijen
te moeten  bepalen, met aan Ul. vrij te laten om U in tijd en wijle na verkoop der landerijen nader te
adresseeren omtrend zodanige verdere buitengewoone maatregelen ter bestrijding der schulden, als
Ul. dan meest gepast zullen voorkomen.
Ul. van deze dispositie kennis gevende ten einde Ul. hierna te kunnen gedragen, verzoek ik Ul.
tevens om, na het volbrengen van voorzegden verkoop, mij eene specifique opgave te doen
geworden van ieder verkogt stuk, met de waarde daarvan geprovenieerd, onder bijvoeging tevens
eener gelijke opgave van de vaste goederen, die als dan nog onverkogt zouden mogen overblijven,
zoo wel als van de verdere bezittingen zonder onderscheid van de meergenoemde diaconie en der
calculative waarde van ieder derzelve.
(onder stondt) de Gouverneur van Zuid Holland.
(was get.) V. Leijden
(onder aan stondt) Aan den kerkenraad der Hervormde Gemeente te Alblasserdam.
(aan 't einde stond) cll. (was get.) V. Haaften, enz.

Ingevolge dese Autorisatie heeft de kerkenraad de landerijen, toebehorende aan 't armenfonds te
Alblasserdam, dan ook publiek verkogt ten overstaan van den Notaris C.A. Pijl, op den 1e October
1814 in 't regthuis alhier, en is het provenue daarvan aldus:
Zes morgen en 410 roeden bouw- en hooijland,
gelegen in de Polder genaamd Blokweer, eerst
/350/aan drie perceelen en toen gecombineerd ge-
kogt bij Cornelis Schouten, omme                 f. 1845.-.-

Drie morgen hooijland, zijnde de 2 agt honden 
en den Bout, gelegen in de polder Kortland, ge-
kogt bij Arnoldus van Beusekom, om               f.  336.-.-
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Een morgen en 200 roeden weijland, gelegen in
de polder genaamd Kortland, gekogt bij Aalbert
Bos, om                                          f.  140.-.-

Een morgen en 325 roeden hooijland, gelegen
in de polder genaamd Kortland, in het Bree-
weer, gekogt bij Jan Drinkwaard, woonende te
Oud-Alblas, om                                   f.  212.-.-

Drie morgen weijland, gelegen in den polder
genaamd Kortland, in Kottelijn Louweland, ge-
kogt bij Cornelis Schouten, om                  f.  870.-.-
Hetwelk te samen bedraagt                        f. 3403.-.-

Voorts wordt hier ook nog aangetekend, dat in den jaare 1812 door het Polderbestuur alhier bij
executie, wegens eene schuld ten lasten het armenfonds alhier, spruitende uit onbetaalde
polderlasten over de jaaren 1809, 1810 en 1811, en bedragende te samen eene somma van f.
556.13.6, verkogt is:
drie morgen en 300 roeden hooijland, gelegen in den polder genaamd Kortland, belend ten oosten
Herbert Boon, ten westen Dirk Tuitel, ten zuiden de Tiendeweg, en ten noorden de /351/ Agterkade,
welk land is gekogt bij Jan Drinkwaard, wonende te Oud-Alblas, en gaardermeester der polderlasten,
voor eene somma van plus minus f. 600.-.-, zodat de onkosten der executie enz. dit provenu
evenaart.
De kerkenraad heeft vervolgens in dezen jare 1815 eene missive ontvangen van den Heer
Gouverneur van Zuidholland, in dato 27 Jannuarij 1815 No 1671/656 inhoudende eene herinnering
aan den kerkenraad om te voldoen aan Zijn Ed. missive van den 1e September 1814, waarop de
kerkenraad aan den genoemden Heer Gouverneur geschreven heeft eene missive van den
volgenden inhoud:

                                Alblasserdam, 4e febr. 1814
Hoog Edel Gestr. Heer!
Wij hebben de eer door dezen te voldoen aan U Hoog Ed. Gestr. Missive van den 1e September
1814 No 1671/4454 als mede aan die van den 27e Jannuarij 1815 No 1671/656 en dus te berichten
dat wij de landerijen, toebehoord hebbende aan de diaconie armen van Alblasserdam, in het
openbaar hebben verkogt, en dat het provenu van het verkogte is als volgt, te weten:
Zes morgen en 410 roeden bouw- en hooijland,
gelegen onder Alblasserdam in de Polder 
genaamd Blokweer, gekogt bij Cornelis
Schouten, om                                     f. 1845.-.-
Drie morgen hooijland, mede gelegen onder 
Alblasserdam, in de polder genaamd Kortland,
gekogt bij Arnoldus van Beusekom, om             f.  336.-.-
Een morgen en 200 roeden weijland, gelegen als
boven in de polder genaamd Kortland, verkogt 
/352/aan Aalbert Bos, om                           f.  140.-.-
Een morgen en 325 roeden hooijland, gelegen
als boven in den polder genaamd Kortland, 
verkogt aan Jan Drinkwaard, om                   f.  212.-.-
En eindelijk drie morgen weijland, gelegen 
als boven in den poldergenaamd Kortland, 
verkogt aan Cornelis Schouten, om                f.  870.-.-
Makende dus te samen eene somma van drie duizend, vierhonderd en drie guldens.
Voorts, dat gemelde diaconie armen niets meerder bezitten dan:
Twee kleine woonhuisjes, bewoond door bedeelde 
persoonen, waarvan wij het eene calculeeren op 
vijf en zeventig guldens, en het andere op 
vijftig guldens, en dus te samen op             f.  125.-.-
vervolgens eene erfpagt op een stuk land, waar
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op een huis gebouwd is, gepossedeerd door de
Erven wijlen Daniel de Vos, welke erfpagt jaar-
lijks rendeert eene somma van f. 29.-.- en wel-
ker waarde wij moeilijk kunnen bepalen, dog zou-
den calculeeren op                               f.  600.-.-
En eindelijk nog aan inschrijvingen op het
grootboek eene nominale waarde van zestien dui-
zend en twee en zestig guldens, welker waarde
wij volgens prijscourant van den 31e Jannuarij
1815 calculeeren op                             f. 2380.-.-
Hiermede menende aan U Hoog Ed. gestr. intentie voldaan te hebben, hebben wij de eer met alle
respect en onderdanigheid ons te noemen
                             Hoog Edel gestr. Heer!
/353/ (onder stondt) U Hoog Ed. Gestr. onderdanige dienaaren.
(lager stondt) de kerkenraad der Hervormde Gemeente te Alblasserdam.
(was getekend) C. van Diest, predikant; Simon Bakker, ouderling; Cornelis Schouten, ouderling; Ad. t
Hoen, diaken; G. Kuijpers, diaken.

Aanteekening omtrend de Actens van Indemniteit
Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
   Maandag, den 13e februarij 1815.
Op het geproponeerde etc. is besloten te bepalen, gelijk bepaald wordt bij deze:
   Dat alle gemeente- of armbesturen in Zuid-Holland verpligt zijn adsistentie te verleenen aan alle
personen, tot armoede vervallende, wanneer zij aan dezelve hebben uitgereikt eene acte van
indemniteit of readmissie, mits dezelve acte zij afgegeven voor de inlijving deser landen in het
voormalige fransche Keijzerrijk.
   Dat zo lang dienaangaande geene algemeene of provinciale bepalingen zullen zijn gemaakt,
geene nieuwe acten van indemniteit zullen worden afgegeven.
   Dat de gemeente besturen de inwooning zullen kunnen weigeren aan zodanige personen, welke
niet voorzien zijn van eene vroegere /354/ acte van indemniteit, wanneer zij ontwaren, dat dezelve
niet in staat zijn, door eigene middelen of eigen vlijt de kost voor henzelve en hun huisgezin, zo zij er
een hebben, te verkrijgen.
   Dat wijders ieder persoon, die niet voorzien is van eene vroegere acte van indemniteit, en
gedurende de tijd van meer dan een jaar binnen eene gemeente heeft gewoond, wanneer hij tot
armoede vervalt, aanspraak zal kunnen maken op ondersteuning der armenkas binnen die
gemeente.
   Dat eindelijk, wanneer iemand minder dan een jaar binnen eene gemeente heeft gewoond, en
echter dadelijk ondersteuning nodig heeft, die gemeente zich niet zal mogen onttrekken aan het
geven van die hulp, maar het regt zal hebben teruggave der verstrekte gelden aan de gemeente,
binnen welke de gealimenteerde persoon het laatst, den bepaalden tijd van meer dan een jaar,
gewoond heeft, te vragen.
   En zal een gedrukt exemplaar deser dispositie gezonden worden aan de gemeentebesturen van
Zuid-Holland, tot derzelver informatie, en om zich dien conform te gedragen, en om tevens te
zorgen, dat de bepalingen, in dese dispositie vervat, door de armen-directien binnen hunne
gemeente worden nagekomen.
(onder stondt) De Gouverneur van Zuid-Holland, als presideerende de Gedeputeerde Staten
voornoemd.
(was get.) Van Leijden
(lager stondt) Ter ordonnantie van dezelve, de griffier bij de Provinciale Staten van Holland.
(was get.) J. van der Sleijden.

/355/ Kerkenraad, gehouden den 10e Maart 1815.
Art. 1
Vergaderden de broeders en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
De tijd tot het maaken van een dubbeltal van ouderlingen, en een van diakenen wederom gekomen
zijnde, ging men tot stemmen over, wanneer bleek dat benoemd waren op de dubbeltalen
     tot ouderlingen    Stephanus Jacobus Huge, en
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                        Abraham Nugteren
     tot diakenen       Aalbert Bos, en
                        Willem Oostrom
Art. 3
De broeders niets meer hebbende voor te stellen, is dese vergadering met dankzegging tot God
gesloten.

Kerkenraad, gehouden den 19e Maart 1815.
Art. 1
Na de voorbereiding predikatie vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met
den gebede tot God.
Art. 2
Vervolgens ging men over tot de verkiezing van eenen ouderling /356/ en eenen diaken uit de
gemaakte dubbeltallen, wanneer bleek dat beroepen waren
     tot ouderling      Stephanus Jacobus Huge
     tot diaken         Aalbert Bos
Zijnde de schoolmeester als custos verzogt, dit den broederen bekend te maaken, en bericht
daarvan aan den praeses te brengen.
Art. 3
Gaf de praeses bericht van de volbragte huisbezoeking bij de lidtmaaten met broeder ouderling
Simon Bakker op den 12e, 13e en 15e Maart laatst leden.
Art. 4
Vervolgens wierd censura morum gehouden, elkander zegen bij 't aanstaand Avondmaal
toegewenscht, en, daar de broeders niets hadden aan te merken, de vergadering met dankzegging
tot God gesloten.

Deeze beroepingen aan den beroepenen ouderling Stephanus Jacobus Huge, en aan den
beroepenen diaken Aalbert Bos door den custos /357/ bekend gemaakt, en door hen aangenomen
zijnde, zijn deeze broeders, nadat het derde voorstel den 26e Maart geschied is, op den 27e Maart
(zijnde tweede Paaschdag) in hunne  bedieningen ingezegend, terwijl de aftredende broeders voor
hunne goede bewezene diensten bedankt wierden.
Na resumtie der voorgaande acten, getuigen wij dit door onse handtekening.
Corns van Diest, v.d.m.
Simon Bakker, Ouderling
Ad t Hoen, diaken
G. Kuijpers, diaken

Kerkenraad, gehouden den 8e van Grasmaand 1815.
De diakonie rekening over den jare 1813 is, na afkondiging van den predikstoel geschied in de kerk
alhier door Arnoldus van Beusekom, waar bij gebleken is, dat de ontfangst was f. 1669.18.8 en de
uitgave f. 1671.5.10, zodat de uitgave f. 1.7.2 den ontfangst overtreft.
De pretensien der voorgaande jaren, als mede de schulden blevene dezelve.
Aldus is dese rekening voor goed opgenomen en gesloten, blijkens onse handtekening.
C. van Diest, predikant
Cornelis Schouten, ouderling
S.J. Huge, ouderling
G. Kuijpers, diaken
Aalbert Bos, diaken

/358/ Aantekening
Op den 16e meij 1815 des morgens ten tien uuren heeft alhier de kerkvisitatie plaats gehad en is
alles in orde bevonden.
Op den 22e en 23e Junij 1815 is de eerste helft der algemeene huisbezoeking geschied aan den
Kinderdijk, den eersten dag met den ouderling C. Schouten, en den tweeden dag met den ouderling
S.J. Huge.
Op den 25e en 26e September 1815 is de tweede helft der algemeene huisbezoeking geschied. den
eersten dag met den ouderling C. Schouten, en den tweeden dag met den ouderling S.J. Huge.
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[Tot zover schreef Ds. Van Diest de notulen. De kerkeraadsacte van 16 October 1815 is in een ander
handschrift gesteld.]

Kerkenraad, gehouden den 16e October 1815.
Art. 1
Vergaderden de broeders, en opende de praeses de vergadering met den gebede tot God.
Art. 2
Gaf de praeses het oogmerk dezer vergadering te kennen, zijnde hem praeses qua predikant van
deze zijne gemeente te ontslaan.
Art. 3
/359/ Stonden op hun verzoek binnen de WelE. zeer gel. Heeren Joh. Jac. de Jonge en Corn.
Kumsius, respective predikanten te Oud-Alblas en Nieuw Lekkerland als gevolmagtigde van den E.
kerkenraad van Buuren tot de losmaking.
Art. 4
Welke na de zegenbede over deze vergadering met overlegging van hunne qualificatie in de
beroeping, vriendelijk verzogten, dat de WelE Zeer gel. Hr. C. van Diest als nog waardig en getrouw
dienaar van J.C. in deze gemeente van zijn dienstwerk in deze gemeente mogt worden ontslaan.
Art. 5
Na dat de praeses dese stukken had overgenomen is dezelve opgestaan, en heeft toen de president
ouderling de consulenten Joh. Jac. de Jonge en C. Kumsius verzogt om deze haare vergadering te
dirigeren.
Art. 6
Hierop heeft Ds de Jonge het presidium opgenomen, en nadat Ds van Diest vriendelijk verzogt was
buiten te staan, heeft de /360/ vergadering de stukken relatif de losmaking behoorlijk geexamineert
en in orde bevonden zijnde, besloten, hoe zeer haar dit smarte, om het gedane verzoek te
accorderen en ene alles zinds loffelijke acte van dimissie, onder zegenbede aan den WelE. Zeer gel.
Hr. van Diest uit te reiken.
Art. 7
Deze acte van dimissie geconcipieert zijnde, is den broederen voorgelezen, door dezelve
goedgekeurd en bekragtigt, zoals ook door ons consulenten.
Art. 8
Hierop is Ds van Diest verzogt weder binnen te komen, en door den mond van Ds de Jonge
gecommuniceert aan zijn WelE. dat deze vergadering zijn verzoek niet zonder gevoelige smarte had
toegestaan en deze acte van dimissie, welke zijn WelE. werd voorgelezen met zegenbede
overhandigt geworden.
/361/ Art. 9
Ds van Diest heeft hierop niet zonder grote aandoening een zegenbiddend afscheid van de
broederschap genomen.
Art. 10
Hierop is de vergadering met dankzegging besloten.
Cornelis Schouten, ouderling
S.J. Huge, ouderling
Gijsbert Kuijpers, diaken
Aalbert Bos, diaken
In tegenwoordigheid van de consulenten
J.J. de Jonge, v.d.m. te Oud-Alblas
C. Kumsius, pred. te Nieuw Lekkerland.
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[Ds. Hendrik Jacobus Eijkmans diende de Alblasserdamse kerk in de jaren 1816-1821.]

/362/ Afschrift [van de beroepbrief van de kerkeraad aan Ds. H.J. Eijkmans]
Wij, ouderlingen en diakenen der Christelijke Gemeente van den dorpe en den lande van
Alblasserdam, getuigen hiermede, dat, naardien door het vertrek van onzen waarden broeder Ds.
Cornelis van Diest naar Buren, de kerk is komen te vaceren, wij, met goedvinden en approbatie van
den WelEdelen Heer Leonardus Gerardus Herfst, Heer van Alblasserdam, beroepen en verkoren
hebben, gelijk wij beroepen en verkiezen mits dezen, tot den predikant en herder onzer gemeente,
Ds. H.J. Eijkmans, predikant te Maartensdijk, denwelken wij, vriendelijk en gedienstelijk, om Christi
wil bidden dit ons beroep te willen aannemen, in den naam des Heeren, en, dienvolgende, als een
getrouw dienaar onzes Heeren Christi, zijne kudde, die onder ons is, te weiden, met de zuivere leer
des Heiligen Evangeliums en de bediening der Heilige Sacramenten, en dezelve voor te gaan met
de gemeene gebeden en een Christelijken Godzaligen wandel; ook goede opzigt op dezelve onze
gemeente te nemen en dezelve moet goede vermaningen, vertroostingen der kranken, en andere
bedroefden, en benaauwde /363/ persoonen te stichten en te bouwen, en, voorts, alles te doen, wat
een getrouwen herder en toeziender van Christi gemeente toestaat, belovende, van onzentwege, den
voornoemden, onzen predikant alle behoorlijke eerbieding, liefde en trouw te bewijzen en onze
gemeente daartoe te helpen vermanen dat zij denzelven, haren herder en voorganger, in den
geloove en godzaligheid, zoodanige gehoorzaamheid en onderdanigheid bewijzen als eene goede
gemeente, naar den regel van Gods woord, haren getrouwen herder schuldig is, op dat hij zijnen
dienst zonder zuchting onder ons moge bedienen, waartoe wij God Almagtig bidden zijnen zegen te
willen verleenen.
Des oorkonde hebben wij dezen, onzen, beroepbrief met onze handen onderteekend.
Actum dezes 16 Februarij 1816, in onze kerkelijke vergadering te Alblasserdam
(was get.)  Kornelis Schouten, ouderling
S.J. Huge, ouderling
G. Kuijpers, diaken
A. Bos, diaken
G. de Kluijver, oud ouderling
S. Bakker, oud ouderling
A. van Beusekom, oud diaken
A. 't Hoen, oud diaken

[In apostille stond bij deze beroepbrief:]
Gezien nevenstaand beroep van Ds. H.J. Eijkmans, gedaan bij den kerkenraad van Alblasserdam,
tot predikant der gemeente aldaar, alsmede de getuigenissen der naburige predikanten van Alblas en
Lekkerland, daartoe verzocht geweest zijnde; zoo hebben wij het regt van hetzelve te mogen
disapproberen nu niet willen gebruiken, maar goed gevonden het voorsz. beroep te approberen,
gelijk wij doen bij dezen.
Gegeven te Alblasserdam, den 16den Februarij 1816.
(was get.) Leon. Ger. Herfst, Heer van Alblasserdam.

/364/ Wij onderschreven naburige predikanten, van den kerkenraad voornoemd hiertoe verzocht
zijnde, hebben dit beroep in alles ordentelijk bevonden.
(was get.) Jakobus Johannes de Jonge, predikant te Oud-Alblas.
           C. Kumsius, predikant te Nieuw Lekkerland.

Berigt aangaande de bevestiging 
en intrede van Ds. H.J. Eijkmans.
Zondag, den 30sten Junij 1816, ben ik Hendrik Jakob Eijkmans, in den dienst dezer gemeente, voor
den middag, bevestigd door den WelEerw. zeer gel. Heer J.P. Sprenger van Eijk, predikant te
Rotterdam, met de woorden van onzen Heiland, a Lukas VIII vs 11b; en heb ik daarop, na den
middag, mijne eerste leerrede als bevestigd predikant, alhier, uitgesproken naar aanleiding der
betuiging van den apostel Paulus b Korinth. I vs 21.
   a) Het zaad is het woord Gods.
   b) Maar die ons, met U, in Christus bevestigt en die ons gezalfd heeft, is God.
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[In de volgende acten geeft Ds. Eijkmans in de marge steeds een korte samenvatting. Die heb ik niet
overgenomen. In plaats daarvan heb ik de in zijn kanttekening genoemde thema's in de tekst
onderstreept.]

/365/ Kerkenraad, gehouden 4 Julij 1816.
De kerkenraad voltallig zijnde.
1. Gaven de broederen aan den bevestigden predikant alle de boeken en papieren over, die, zedert
het vertrek van Ds. van Diest, onder deszelfs bewaring waren gesteld geweest, en verklaarden
geene andere onder zich te hebben.
2. De predikant nam deze boeken en papieren,volgens eene bij dezelven gevoegde lijst, over, en
beloofde voor derzelver bezor- ging zoo veel in zijn vermogen was, te zullen helpen zorg dragen.
De vergadering scheidde in vrede.

Kerkenraad, gehouden 28 Julij 1816.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Gaf de predikant het oogmerk dezer vergadering te kennen om namelijk een dubbeldtal van
ouderlingen en diakenen te maken, ten einde hetzelve aan de gemeente zou kunnen worden
voorgesteld.
2. De wet, of het algemeen reglement, art. 11, daarbij voorge- lezen zijnde, stemden alle de broeders
met besloten biljetten.
3. De stemming geeindigd zijnde, bleek het dat benoemd waren op /366/ het dubbeldtal van
     ouderlingen    Geerlof de Kluijver, en
                    Abraham Nuchteren
en op het dubbeldtal van
     diakenen       Johannes Vogelzang, en
                    Simon van der Hoogt
De vergadering is in vrede gescheiden.

Kerkenraad, gehouden 11 Augustus 1816.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Gaf de predikant het oogmerk dezer vergadering te kennen om namelijk uit het gemaakte
dubbeldtal van ouderlingen en diakenen, eenen ouderling in plaats van broeder K. Schouten, en
eenen diaken in plaats van broeder G. Kuijpers, te verkiezen.
2. Er werd aangemerkt, dat het behoorlijk was, dat men liet vernemen, of er ook gemeenteleden ter
stemming mogten gekomen zijn.
3. Deze aanmerking gehoord en goedgekeurd zijnde, werd er eene uitnoodiging buiten de deur der
kerk gedaan, en stonden toen binnen twee gemeenteleden, die verklaarden aan de gedane /367/
uitnodiging te zullen voldoen.
4. De wet, of het algemeen reglement, art. 11, daarbij voorgelezen zijnde, stemden de gemeente en
kerkenraadsleden met besloten biljetten.
5. De stemming geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren tot
     ouderling      Geerlof de Kluijver
     en tot diaken  Simon van der Hoogt
6. Deze benoeming aan de vergadering, en verder aan de benoemde broeders bekend gemaakt
zijnde, is dezelve door hen aangenoomen.
De vergadering is in vrede gescheiden.

Kerkenraad, gehouden 4 September 1816.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Deed de aftredende diaken, G. Kuijpers, rekening van ontvang en uitgave zijner armenverzorging,
over het jaar 1815, welke gezien, goedgekeurd en gesloten werd, door den kerkenraad.
2. Las de predikant de laatst ingekomen Synodale reglementen en resolutien voor. De kerkenraad
verklaarde, dezelven te zullen in acht nemen en voor derzelver handhaving te zorgen.
3. Waarop de broederen Schouten en Kuijpers afscheid namen. De /368/ broederen Huge en Bos in
derzelver plaatsen optraden en de broederen De Kluijver en Van der Hoogt in de vergadering zitting
verkregen.
De vergadering is in vrede gescheiden.
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Kerkenraad, gehouden 15 September 1816.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Verzocht de predikant getuigenis van den kerkenraad, dat de vergadering, pro censura morum,
ofschoon niet ter regter plaats aangeteekend, echter op den bepaalden tijd voor de Avondmaals-
viering in Julij gehouden was.
2. Las de predikant de notulen ter resumtie voor van bladz. 362 to 368.
3. De kerkenraad verklaarde aan bovengemeld verzoek volgaarne te willen voldoen en de
voorgelezen notulen goed te keuren met onderstaande handteekening.
ouderlingen:
Cornelis Schouten
S.J. Huge              
Geerlof de Kluijver
diakenen:
Aalbert Bos 
Simon van der Hoogt 
De vergadering is in vrede gescheiden.
Q.T. H.J. Eijkmans, v.d.m.

/369/ Kerkenraad, gehouden 5 Maart 1817.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Gaf de predikant het oogmerk dezer vergadering te kennen, om namelijk een dubbeldtal van
ouderlingen en diakenen te maken, ten einde hetzelve aan de gemeente voorgesteld zou kunnen
worden.
2. De broeders stemden, volgens het algemeen reglement, met besloten biljetten.
3. De stemming geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren op het dubbeldtal
     ouderlingen    Simon Bakker, en
                    Arnoldus van Beuzekom
     diakenen       Leendert Pijl, en
                    Maarten Goedhart Ariez.
De vergadering is in vrede gescheiden.

Kerkenraad, gehouden 23 Maart 1817.
De kerkenraad voltallig zijnde,
1. Gaf de predikant het oogmerk dezer vergadering te kennen, om namelijk uit het gemaakt
dubbeldtal van ouderlingen en diakenen eenen ouderling, in plaats van broeder S.J. Huge, en eenen
diaken in plaats van broeder A. Bos te verkiezen.
2. De gewone uitnoodiging gedaan zijnde buiten de deur der kerk, of er ook gemeenteleden ter
stemming mogten gekomen zijn, /370/ stonden binnen eenige gemeenteleden, die verklaarden aan
de gedane uitnoodiging te zullen voldoen.
3. De stemming, volgens de wet, met besloten biljetten door de gemeente- en kerkenraadsleden,
geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren, tot
     ouderling      Simon Bakker
     en diaken      Maarten Goedhart Ariezoon
4. Deze benoeming aan de benoemde broeders bekend gemaakt zijnde, is dezelve door hen
aangenomen.
De vergadering is in vrede gescheiden.

Aanteekening
NB. Bovengemelde broederen, S. Bakker en M. Goedhart Ariez. zijn even als de broederen G. de
Kluijver en S. van der Hoogt na behoorlijke afkondiging drie weken na de beroeping ten gezetten
tijde, de twee laatstgemelden in het jaar 1816, de anderen in dit jaar, in hunne bedieningen, naar
gewoon kerkgebruik, bevestigd geworden.

Kerkenraad, gehouden 29 Junij 1817.
De kerkenraad met het gebed geopend zijnde,
1. Verzocht de predikant getuigenis dat de vergaderingen, pro censura morum, voor de
Avondmaalviering in October 1816, januarij 1817 en op Paschen van ditzelfde jaar, op den
bepaalden /371/ tijd gehouden waren, 't welk door de ouderlingen gegeven werd, met bijgevoegde
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vermelding, dat in dezelven niets aantekening waardigs was voorgekomen, blijkens onderstaande
handteekening.
                                G. de Kluijver, ouderlingen
                                S. Bakker
2. Vervolgens werd verslag gegeven aangaande de tweede helft der huisbezoeking, van welke de
eerste voor het Avondmaal op Paschen geschied was.
3. De nieuwe naamlijst der leden van de gemeente gereed gemaakt zijnde, werd besloten, dat alle
leden die op voormalige lijsten mogten zijn aangetekend, maar wier attestatien of bewijzen  van
lidmaatschap mogten vermist zijn, uit kracht van zoodanige aanteekening, echter mede op de lijst
der lidmaten zouden geplaatst worden.
4. De personen die attestatie verzochten, of met attestatie waren ingekomen, werden bekend
gemaakt en de verzochte attestatien werden afgeleverd.
5. Nog werd aan de vergadering voorgesteld, dat er aangaande het al of niet doorzetten der
katechizatien in den zomer, als ook aangaande de vereischten van doopgetuigen en proclamatien ter
kerkelijke inzegening in het huwelijk, geene genoegzame zekerheid /372/ bestaande, daar in
onderscheiden gemeenten ten dezen aanzien onderscheidenlijk gehandeld werd, aan de Heeren
kerkvisitatoren nader onderrigt dienaangaande gevraagd zou worden, 't welk goedgekeurd werd.
Hierna is de vergadering met dankzegging gescheiden.

Kerkenraad, gehouden 2 Julij 1817.
De kerkenraad voltallig, en met gebed geopend zijnde,
1. Werden ter ontvangst der Heeren visitatoren de predikant en de oudste ouderling G. de Kluijver
benoemd, die daarop terstond vertrokken.
2. De Commissie wedergekeerd zijnde, stonden binnen de Heeren E. Kist en H. Thoofd, als
afgevaardigden tot de kerkvisitatie door het Classicaal Bestuur van Dordrecht, die in gemelde
qualiteit zitting namen.
3. Het onderzoek, zonder eenige aanmerking geeindigd zijnde, werden door den diaken S. v.d. Hoogt
als Classicale quota dezer gemeente, voor de jaren 1816 en 1817, betaald vier en twintig gulden en
acht en veertig cents, tegen quitantie.
4. Op de, art. 5 der voorgaande vergadering gemelde vraag- stukken, werd geantwoord:
a. dat men de katechizatien in den zomer, waar genoegzaam geene katechizanten overbleven, of de
omstandigheden het katechizeren moeijelijk maakten, wel mogt staken; 
b. dat doopgetuigen geene lidmaten behoefden te zijn, dan /373/ alleenlijk bij de doopbediening van
onechte kinderen;
c. dat, ingevalle de huwelijken kerkelijk werden ingezegend, geene proclamatien, als nu slechts tot
de burgerlijke voltrekking des huwelijks behoorende, in de kerk voegden.
5. Visitatoren, met zegenwenschen hun werk geeindigd hebbende, en door den praeses van den
kerkenraad beantwoord zijnde, werden door de Commissie uitgeleid, waarop de predikant, met den
ouderling wedergekeerd zijnde, de vergadering verzocht de handelingen van dezen kerkenraad, met
resumtie der notulen van bladz. 369 enz.v. door handteekening te bekrachtigen, gelijk volgt.
ouderlingen:
G. de Kluijver
S. Bakker      
diakenen:
S. van der Hoogt 
Maarten Goethart
Waarna de kerkenraad met dankzegging gesloten is.
q.t. H.J. Eijkmans. Q.L.

/374/ Kerkenraad, gehouden 28 September 1817.
[in de marge: Censura morum]
De kerkenraad met het gebed geopend zijnde,
1. Deelde de predikant de laatst ingekomen resolutien van het Synode dezes jaars mede, die
vervolgens bij de overigen ter bewaring gegeven werden.
2. Werd besloten ten aanzien van den feestdag der Hervorming, ten einde die gedachtenis zoo
feestelijk, en statig, als de wijze onzer Godsvereering toelaat, en de plaatselijke omstandig- heden
gedoogen, in te rigten, dat den Schout verzocht zal worden daaraan de behulpzame hand te bieden.
3. Stond binnen Johan Jakob Koellner, Evangelisch-Luthersch protestant, met attestatie van
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Weisenheim in Berg, gedagteekend 16 Februarij 1816, welke aangenomen werd.
4. Attestatien, van elders ingeleverd, werden voorgelezen.
5. Verder werd aangaande het algemeen huisbezoek verslag gedaan, en alles in orde bevonden.
Hierna is de vergadering, met dankzegging, gescheiden.

Kerkenraad, gehouden d. 16e Maart 1818.
De kerkenraad met het gebed geopend zijnde,
1. Las de predikant extract voor uit eene aanschrijving van het Klassikaal Bestuur van Dordrecht,
inhoudende eene aanschrijving /375/ van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuidholland, ten einde aan
het Synode van dit jaar berigt in te zenden "wat, overeenkomstig deszelfs besluiten en aanmaningen
van den 11 van Julij 1817 omtrent de betamelijke uitoefening en de meer stichtelijk en plegtige
bediening van den H. Doop en het H. Avondmaal in de onderscheiden gemeenten onder het ressort
dezer Classis geschied zij."
2. Op deze aanschrijving besloot de kerkenraad het volgende te antwoorden:
a. Wat de bediening des Doops aangaat:
1. dat dezelve nu alleenlijk 's zondags na den middag plaats heeft;
2. dat er besloten is vier maal elk jaar en wel den laatstvoorgaanden, of op een na
laatstvoorgaanden zondag voordien op welken het Avondmaal gehouden wordt, na den middag,
eene opzettelijke dooppredikatie te houden en de ouders te trachten liefderijk te overreden om die
gelegenheden af te wachten, ten einde bij dezelve hun kroost ten doop aan te bieden, van welken
den laatsten zondag in de aanstaande maand Junij de eerste, D.V., staat gehouden te worden.
b. Wat de bediening des Avondmaals aangaat:
1. dat hetzelve nu, stiptelijk, om het vierendeeljaars wordt /376/bediend, met deze nadere
tijdsbepaling:
de eerste maal den eersten zondag in januarij, of zoo deze zondag tevens nieuwjaarsdag zij, alsdan
den tweeden zondag in het nieuwe jaar,
de tweede maal den eersten zondag in April, of, zoo deze zondag tevens paaschzondag zij, alsdan
den laatsten zondag van de maand Maart,
de derde maal, den eersten zondag in de maand Julij,
en de vierde maal den eersten zondag in de maand October.
2. dat de beantwoording der vier vragen, welke door het Synode voorgeschreven zijn bij de eerste
voorbereiding in dit jaar, welke het Avondmaal in de maand April zal voorafgaan, zal ingevoerd
worden.
c. Wat de overige besluiten en aanmaningen omtrent den H. Doop en het H. Avondmaal aangaat,
dat daaraan in de gemeente reeds voldaan werd in vorigen tijd.
3. Verder deelde de predikant extract mede uit een Koninklijk Besluit ter benoeming van nieuwe
leden in het kerkbestuur, met eene daarbij gevoegde naamlijst, waaruit bleek, dat, voor de Klassis
van Dordrecht op nieuw benoemd waren de WelEerw. Heeren:
   E. Kist, predikant te Dordrecht
   N. van Steenbergen, predikant te Papendrecht
   Mr H.P. Hoog, ouderling te Dordrecht
/377/ en dat voorts in het Provintiaal Bestuur van Zuidholland alles in denzelfden staat als in het
voorgaande jaar,wat de leden van het bestuur aangaat, gebleven was.
4. Nog gaf de predikant kennis van eene bepaling van het Synode van den 17 Julij 1817, dat alle
"voorstellen, die, vanwege de Kollegien van kerkelijk bestuur, aan de overweging van het Synode
zullen worden aangeboden, ten minste veertien dagen voor deszelfs bijeenkomst, aan de secretaris
van het Synode moeten zijn ingezonden", voegende bij daarbij de aanmerking, dat deze bepaling
zich wel niet verder uitstrekte dan tot de Ringvergaderingen, doch dat ook de kerkenraad door den
predikant in die vergaderingen werken kon, en werd derhalven door hem verzocht, daar de
ringvergadering van Sliedrecht den 24 van Maart stond gehouden te worden, uiterlijk den
voorgaanden dag in een alsdan te houden kerkenraad, dit artikel te behandelen.
Het eerste werd voor notificatie aangenomen, het laatste werd algemeen goedgevonden.
5. Eindelijk deelde de predikant nog eene aanschrijving van het Synode van den 17 van Julij 1817
mede, inhoudende "dat, van nu voortaan, bij de jaarlijksche kerkvisitatie, eene vrijwillige /378/
liefdegift, naar gelang van de omstandigheden der respective gemeenten zal worden gevraagd voor
de noodlijdende kerken en personen", op welke aanschrijving de kerkenraad besloot elk jaar den
zondag voor de kerkvisitatie eene buitengewoone inzameling van vrijwillige liefdegiften ten
bovengemelden einde te doen.
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6. Vervolgens herinnerde de predikant, dat het tijd was ter vernieuwing van den kerkenraad, en men
derhalve behoorde over te gaan tot het maken van een dubbeldtal van ouderlingen en diakenen.
7. De broeders stemden, volgens het algemeen reglement, met besloten biljetten.
8. De stemming geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren op het dubbeldtal
     ouderlingen     Kornelis Schouten, en
                     Maarten Mak
     diakenen        Mattijs Pijl, en
                     Lodewijk German
9. Er werd besloten de eerste proclamatie te doen op zondag d. 15. v. Maart, en de tweede met de
eindelijke stemming, op vrijdag, na de leerrede, d. 20 v. Maart, ten einde de derde op paaschzondag,
d. 22 v. Maart zou kunnen gedaan worden, en alzoo de bevestiging nog, volgens oud gebruik, op
paaschmaandag, d. 23 v. Maart, zou kunnen geschieden. Tevens vond de kerkenraad goed eene
schriftelijke kennisgeving van art. 8 aan den Ambagtsheer en den Schout.
10. Extract uit de aanschrijving van het Synode des vorigen /379/ jaars, ten aanzien van de
uitoefening van den openbaren godsdienst enz. voorgelezen zijnde, zoo veel den vrijdag voor
Paschen aangaat, is besloten de godsdienstoefening 's avonds te houden en den Schout, per
missive, te verzoeken, te zorgen, dat deze godsdienst met betamelijken uiterlijken eerbied vergezeld
ga.
11. Ten aanzien van de confirmanten werd goedgevonden, dat zij voortaan met den predikant
eenparig zouden in de gemeente komen, en ten dien einde eenige oogenblikken voor de openbaren
godsdienst in de school zouden vergaderen, alsmede dat zij, bij de eerste Avondmaalviering aan de
laatste tafel zouden naderen.
12. Het bijzondere huisbezoek bij de leden, werd bepaald op woensdag d. 25 v. Maart, en volgende
dagen. [hier volgde: "op den Dam", maar dit was doorgehaald.]
13. Vergadering pro censura morum zal gehouden worden op vrijdag d. 27 v. Maart, 's avonds ten
zeven uren.
14. Aangaande de armen, hun gebruik van den openbaren godsdienst, en eene voor hen in te rigten
plaats in de kerk, onderzoek gedaan zijnde, bleek het, dat gebrek aan kleeding de voorname oorzaak
was, waarom men aan dit artikel nog niet had kunnen voldoen. Hierop werd deze zaak ad
referendum gelaten, echter zoo, dat de diaken de armen, die in staat mogten zijn, ten sterkste zou
aansporen en verslag daarvan doen.
/380/ 15. Verder werden de armenkinderen tot schoolonderwijs den diaken aanbevolen, en werd
besloten deze kinderen in elke vergadering pro censura morum, te onderzoeken.
Hierna is de vergadering, met dankzegging, gescheiden.

NB. Aangaande de clausule op Art. 4 der bovenbeschrevene vergadering is d. 23 v. Maart, als een
voorstel aan den Ring goedgevonden, dat het Synode aangaande de tijd der Avondmaalsviering
nadere bepaling geven zal, opdat de eenparigheid te meer mogt bevorderd worden.

Kerkenraad, gehouden d. 27 v. Maart 1818.
De kerkenraad met het gebed geopend zijnde:
1. Deed de predikant verslag van het volbragte huisbezoek.
2. De afgaande broeder ouderling werd voor zijne gedane diensten bedankt en nam een liefderijk
afscheid.
3. Daar de afgaande  diaken tevens van hier naar Rotterdam vertrok en hij zich niet in staat bevond
rekening te doen, werd besloten dezen broeder, en broeder A. Bos, die eensgelijks nog rekening
verschuldigd is, tot het doen van rekening te /381/ verzoeken, zodra de aanstaande kerkvisitatie zou
aangekondigd zijn, om, zoo onverhoopt gemelde broederen zich alsdan nog buiten staat mogten
bevinden, het in handen van de kerkvisitatoren te stellen. Broeder Van der Hoogt dit vernomen
hebbende, werd goedgevonden aan broeder A. Bos van dit besluit tijdiglijk kennis te geven.
Art. 4
De nieuwbevestigde broeder ouderling trad nu met den nieuwbevestigden broeder diaken op, en
verkreeg zitting en stem. De predikant verwelkomde ze beiden, 't welk door den broeder ouderling
vriendelijk beantwoord werd.
Art. 5
De diaken rapporteerde op art. 14 der bovenbeschreven vergadering, dat geen der armen zich in
staat bevond den openbaren godsdienst bij te wonen.
Art. 6
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De doop en trouwboeken werden vergeleken en in orde bevonden.
Art. 7
De armenkinderen niet verschenen zijnde, besloot de kerkenraad, dat voortaan de predikant met den
diaken, na den middag, voor elke vergadering pro censura morum dezelven in de school bezoeken
en daarna tevens de doop- en trouw- en lidmatenboeken /382/ met elkander vergelijken zou, en dat
van dit besluit aan den schoolonderwijzer kennis gegeven zou worden.
Art. 8
De reglementen op het armenbestuur v.d. 5 v. zomermaand 1810 en v.d. 17 v. Decemeber 1810
voorgelezen zijnde, is besloten uit beide eene nieuwe conceptwet te maken en aan dezelve in de pro
censura morum eerstvolgenden kerkenraad kracht van wet te geven.
Art. 9
De predikant berigt hebbende, dat het voorstel der vergadering, volgens de aanteekening op bl. 380
door den Ring verworpen was, besloot de vergadering te eerder zich eenpariglijk dienaangaande bij
derzelver vroeger besluit, op bl. 375 art. 2 letter b nummer 1 vermeld, nu en voortaan zich te
houden.
De vergadering scheidde, na resumtie der notelen van bladz. 374, en vervolgens tot hiertoe,
alsmede van bladz. 383, met dankzegging en in vrede.
ouderlingen:
Simon Bakker 
Cornelis Schouten
diakenen:
Maarten Goedhart    
Tijs Pijl          
Mij bekend, H.J. Eijkmans, synedr. Pr. & scr. [voorzitter van de kerkeraad en scriba]

/383/ Kerkenraad, gehouden d. 20 v. Maart 1818. [datum!]
Art. 1
De predikant, ouderlingen en diakenen tegenwoordig, en de vergadering met den gebede geopend
zijnde,
Art. 2
Verscheen op gedane uitnodiging in de vergadering een lid der gemeente, S. Boelen, personelijk en
nog een de WelEd. Heer Leon. Armig. Pijl, schriftelijk, om deel te nemen aan de beroeping van
eenen ouderling en diaken.
Art. 3
De stemming, met besloten biljetten, geeindigd zijnde, bleek het, dat verkozen was tot
     ouderling      K. Schouten
     en tot diaken  M. Pijl
Art. 4
De custos, tot berigt uitgezonden zijnde, bragt het bescheid weder, dat de broederen voormeld de op
hen uitgebragte roeping aangenomen hadden.
Art. 5
De dag der bevestiging werd bepaald op d. 23 v. April, zijnde paaschmaandag.
Art. 6
De vergadering is met dankzegging gescheiden.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, synedr. Pr. & scr.

Kerkenraad, gehouden d. 27 v. Mei 1818.
Art. 1
/384/ De predikant, ouderlingen en diakenen tegenwoordig, en de vergadering geopende zijnde,
Art. 2
Werd ter ontvangst der Heeren kerkvisitatoren de predikant benoemd, die daarop vertrok.
Art. 3
De predikant wedergekeerd zijnde, stonden binnen de Heeren H.H. Thooft en C. Diemont, als
afgevaardigden tot de kerkvisitatie door het Klassikaal Bestuur van Dordrecht, die in gemelde
kwaliteit zitting namen.
Art. 4
Bij het onderzoek der diakenen werd door den kerkenraad berigt, dat de diakenen A. Bos en S. van
der Hoogt van hunne administratie gedurende de jaren 1816 en 1817 als nog geene rekening gedaan
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hadden, ofschoon zij meermalen daartoe vriendelijk verzocht waren geworden.
Art. 5
De Heer H.H. Thooft merkte daarop aan, dat zijn Eerw. zich herinnerde, dat de kerkenraad verleden
jaar van den eerstgemelden diaken reeds berigt gegeven had, doch als toen tevens deszelfs hope
had te kennen gegeven, dat de rekening spoedig zou gedaan worden, waarom er geene verdere
aanmerking door de Heeren visitatoren gemaakt was, zijn Eerw. stelde derhalve nu, met goedvinden
van den anderen visitator, voor, dat de kerkenraad nogmaals schriftelijk de beide diakenen op een
nader te bepalen dag zou uitnoodigen, om rekening te doen, om, mits dit nog voor de Klassikale
vergadering in Julij geschiedde, gunstiger berigt /385/ aan het Klassikaal Bestuur te kunnen
inbrengen, welk voorstel door den kerkenraad met dankzegging werd aangenomen.
Art. 6
Als klassikale quota voor dit jaar werd, volgens aanschrijving, door den administrerenden diaken M.
Goedhart betaald de som van twintig gulden. En voor de noodlijdende kerken en personen drie
gulden.
Art. 7
Visitatoren met zegenwenschen hun werk geeindigd hebbende, en door den praeses van den
kerkenraad beantwoord zijnde, werden behoorlijk uitgeleid.
Art. 8
Niets meer aan te merken zijnde, is de vergadering met dankzegging gescheiden.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, v.d.m.
Simon Bakker, ouderling.

Kerkenraad, gehouden d. 2 v. Julij 1818.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de leden waren tegenwoordig.
Art. 3
De notelen der voorgaande vergadering werden nagezien en onder- /386/ teekend.
Art. 4
De predikant deed met de ouderlingen aan de vergadering verslag van het volbragte huisbezoek bij
de lidmaten op den Dam enz., de eerste helft der gemeente, dat alles, waar zij geweest waren in
orde bevonden was.
Art. 5
De doop- trouw- en lidmatenboeken werden vergelezen [!] en in orde bevonden.
Art. 6
Attestatien werden ingeleverd en aangeteekend.
Art. 7
De diakenen Bos en van der Hoogt hadden nogmaals aanzegging tot het doen van rekening
ontvangen, en daartoe bepaald d. 8 v. Julij aanstaande.
Art. 8
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Q.T. H.J. Eijkmans, v.d.m.
Simon Bakker, ouderling

Kerkenraad voor het Avondmaal in October.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
De ouderling K. Schouten was afwezig.
Art. 3
/387/ De notulen der voorgaande vergadering werden geresumeerd.
Art. 4
De predikant deed verslag van het met den ouderling Bakker volbragte huisbezoek bij de lidmaten
aan den Kinderdijk, de tweede helft der gemeente, dat er niets van belang was voorgekomen.
Art. 5
Daar de diakenen Bos en van der Hoogt op den bepaalden tijd geene rekening gedaan hadden, werd
besloten deze zaak aan het Klassikaal Bestuur geheel over te laten.
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Art. 6
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
d. 25 v. September 1818.       Q.T. H.J. Eijkmans, v.d.m. 

Aantekening
Den 2 v. October 1818 is eene aanschrijving vanwege het Klassikaal Bestuur van Dordrecht
ingezonden, inhoudende "dat door de consulenten moet gezorgd worden, dat de beroepen candidaat
schriftelijk inzende aan den Secretarie van het Provinciaal Kerkbestuur de navolgende verklaring; zie
art. 35 en 28 van het Reglement op het examen: De ondergeteekende beroepen candidaat verklaart
bij zijne vorige ondergeteekende verklaring /388/ en belofte opregtelijk te persisteren."

Aanteekening
De 16 v. November 1818 zijn ingezonden:
Eene aanschrijving van het Klassikaal Bestuur van Dordrecht, op last van het Synode van het jaar
1818, inhoudende, "dat er in alle kerkenraden eene portefeuille zal worden gehouden, waarin alle
kerkelijke stukken en politieke, het kerkelijke betreffende, zullen worden verzameld met een register,
waarvan elk lid visie kan verkrijgen op een recu, zullende, bij het doen der kerkvisitatie naauwkeurig
moeten worden gelet op het behoorlijk naarkomen van dit besluit."
Nog eene, als boven, inhoudende: "om elk voorstel aan het Synode in te zenden, behalve hetgene in
de rapporten wegens de kerkvisitatie deszelfs eigen plaatse vindt, afzonderlijk in geschrift te stellen
en alzoo, als op zich zelve, aan den secretaris van het Synode toe te zenden, ten einde daarop, naar
behooren, te worden gelet en voor te komen, dat hetzelve niet uit het oog gerake."
Eene aanschrijving, behelzende de mededeeling van een dispositie van Zijne Excellentie den Heer
Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk, dd. 29 Julij l.l. No 2599/1426, waarbij wordt
berigt, "dat, volgens het gevoelen van het Synode de /389/ dienst voor eene weduwe geduurende het
annex gratiae enkel beschouwd wordt als een werk van liefde, hetwelk uit dien hoofde zonder eenig
bezwaar voor de weduwe behoort waargenomen te worden."
Eene aanschrijving, behelzende eene mededeeling van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid
Holland van den 26 van Augustus l.l. brengende ter kennis van de leden der respective Ringen het
Synodaal besluit d.d. 13 Julij l.l. "dat, bij het doen der kerkvisitatie, op den gewonen voet, eene
vrijwillige liefdegift der gemeente voor noodlijdende kerken en personen zal gevraagd worden.

                               1819
Kerkenraad gehouden d. 1 v. Januarij 1819.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig
Art. 3
De vijf bovenstaande aanschrijvingen werden gelezen, de eerste, derde en vierde voor notificatie
aangenomen, en besloten op de tweede, voor de kerkvisitatie in dit jaar aan den inhoud derzelve te
voldoen, op de vijfde een buitengewone collecte in de kerk 's zondags voor de kerkvisitatie elk jaar.
Art. 4
De viering des H. Avondmaals aannaderende, werd censura morum gehouden en wenschten de
broeders elkander zegen.
/390/ NB. Omdat de dag van heden op vrijdag inviel, was de voorbereiding 8 dagen uitgesteld en het
avondmaal bepaald op de tweeden Zondag in het jaar.
Art. 5
Werd besloten het vastgestelde van d. 14 v. Maart 1818, art. 2 letter b no 1, zie bl. 376, aldus te
vermeerderen:
de eerste maal, den eersten Zondag in Januarij, of, zoo deze Zondag tevens nieuwjaarsdag zij, of
ook, zoo nieuwjaarsdag op den dag der voorbereiding, vrijdag, invalt, alsdan den tweeden Zondag in
het nieuwjaar enz.
Art. 6
Daar aan een ander besluit derzelfde vergadering, art. 2 letter a no 2, nog niet had kunnen voldaan
worden, werd besloten hetzelve provisioneel als buiten werking te beschouwen.
Art. 7
Attestatien werden voorgelezen en aangeteekend.
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Art. 8
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Q.T. H.J. Eijkmans

Aanteekening
Ontvangen d. 1 v. Februarij het Koninklijk Besluit ter benoeming van nieuwe leden in het
kerkbestuur, met eene daarbij /391/ gevoegde algemeene naamlijst, waaruit bleek, dat het
Provinciaal Bestuur van Zuid Holland bestaat uit de Heeren:

W.L. Krieger, hofprediker en pred. te 's Hage  1819 president
I. Sluiter, pred. te 's Hage, 1816 secretaris
leden
W.L. Krieger, pred. te 's Hage, 1819 
Th. Hoog, pred. te Rotterdam, 1816
H. Proper, pred. te Leijden, 1818
G.H. van de Doorslag, pred. te Dordrecht, 1816
J.H. Krom, pred. te Gouda, 1819
L. Slotemaker, pred. te Middelharnis, 1818
Profr. M. Sijdeman, oud-ouderling te Leijden, 1819
plaatsvervangende leden
H. van Woudenberg, pred. te 's Hage, 1819
A. de Vries, pred. te Rotterdam, 1816
J.A. Pluijgers, pred. te Leijden, 1818
A. de Koning, pred. te Sliedrecht, 1816
H. van Meersen, pred. te Gouda, 1819
D. Bodde, pred. te Heenvliet, 1818
Mr. van Alphen, ouderling te Leijden, 1819

En het Klassikaal Bestuur van Dordrecht, uit de Heeren:
G.H. van den Doorslag, pred. te Dordrecht, 1816, praesident
A. de Koning, pred. te Sliedrecht, 1816, assessor
J.G. Veltman, pred. te Dordrecht, 1816, scriba
S. Verweij, pred. te Dordrecht, 1818, secundus
/392/ vaste leden
N. van Steenbergen, pred. te Papendrecht, 1816
E. Kist, pred. te Dordrecht, 1818
H.H. 't Hooft, pred. te Gorinchem, 1819
J. Knottenbelt, pred. te Mijnsheerenland, 1819
Mr. H.L. Hoog, ouderling te Dordrecht, 1819
plaatsvervangende leden
W. van Gendt de Leeuw, pred. te Hardinxveld, 1819
G. van Koten, pred. te Dordrecht, 1819
H.J. Wander, pred. te Gorinchem, 1819
W.A. van IJsselstein, pred. te Cillaarshoek, 1819
Mr. J.B. van Meenten, ouderling te Gorinchem, 1819

Kerkenraad gehouden d. 14 v. Maart 1819.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
Bovenstaande aanteekening werd gelezen en voor notificatie aangenomen.
Art. 4
De predikant herinnerde den broederen, dat de tijd verschenen was tot vernieuwing van den
kerkenraad, en men derhalve behoorde over te gaan tot het maken van een dubbeldtal van
ouderlingen en diakenen.
Art. 5
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De broeders stemden, volgens het algemeen reglement, met besloten biljetten
/393/ Art. 6
De stemming geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren op het dubbeldtal:
     ouderlingen     Arie van Stek, en
                     Johannes Vogelzang
     diakenen        Gijsbert Kuipers, en
                     J ohannis Boelen
Art. 7
De notelen werden geresumeerd en de vergadering met dankzegging geeindigd.
Q.T. H.J. Eijkmans, synedr. Pr. & Scr.

Kerkenraad gehouden d. 17 v. Maart 1819.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
Stond binnen de oud diaken A. Bos, om, op den voorgaanden zondag, d. 14 v. Maart, alhier in de
kerk gedane afkondiging, in het openbaar rekening te doen zijner ontvang en uitgave, gedurende de
jare 1800 en zestien.
Art. 4
De predikant herinnerde daarbij den broeders het reeds bekend gemaakte 58ste artikel van het
reglement van het Bestuur voor het Platteland der provincie Holland, zoo als hetzelve op voordragt
der Staten, bij 's Konings besluiten van d. 13 v. /394/ December 1815 No 25 en den 7e Maart 1816
No 13, in de volgende gemeenten verdeeld is.
Hier volgt de naamlijst der onderscheiden dorpen van bladz. 1 tot 14 waaronder bladz. 10
Alblasserdam. Het bovengenoemde artikel luidt als volgt: "Dezelve, namelijk de gemeenteraad in het
voorgaande artikel bij herhaling genoemd, hoort en neemt op de jaarlijksche rekening en
verantwoording van den plaatselijken zoogenaamde algemeene armen, en is  tegenwoordig, het zij
geheel, het zij door eene commissie uit deszelfs midden, bij het afleggen en opnemen der
rekeningen van armenadministratien en gestichten binnen de gemeente, welke uit 's Rijks- of
gemeentekas gesubsidieerd worden. In de gemeenten Heerlijkheden zijnde, zal de Heer der plaats
mede moeten uitgenoodigd worden, om bij het doen van deze rekeningen tegenwoordig te zijn, voor
zooveel hij in kwaliteit van Schout van het hoofd van de gemeenteraad daarbij niet assisteert", 
en berigtten de broederen, dat de voorschreven uitnoodigingen op behoorlijken tijde waren gedaan.
Art. 5
Stond binnen de WelEd. Heer Mr C.A. Pijl, Schout van Alblasserdam en de Heer J. Vogelzang,
assessor van het gemeente- /395/ bestuur aldaar, uitmakende de commissie uit den  gemeente- raad
voornoemd, welke Heeren in gemelde kwaliteit zitting namen. De WelEd.geb. ambachtsheer was
door ongesteldheid verhinderd.
Art. 6
De rekening werd, door den predikant gelezen zijnde, goedgekeurd en gesloten.
Art. 7
De voorstellen der benoemde ouderlingen en diakenen werden bepaald op de 21 en 28 v. Maart en
de beroeping ten zelfden dage.
Art. 8
De vergadering werd met dankzegging geeindigd.
Q.T. H.J. Eijkmans, Pr. & Scr.

Kerkenraad gehouden d. 14 v. Maart 1819.
Art. 1
De kerkenraad is met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
De tijd der vernieuwing des kerkenraads aannaderende, verklaarden de broeders zich gereed tot het
maken van een dubbeldtal van ouderlingen en diakenen.
Art. 4
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De stemming volgens het algmeene reglement geeindigd zijnde, bleek het, dat benoemd waren als
     ouderlingen     Arie van Stek, en
                     Johannis Vogelzang
     en als diakenen Gijsbert Kuipers, en
                     Johannes Boelen
/396/ Art. 5
De dagen der voorstelling werden bepaald op d. 21 en 28 v. Maart, en op den laatstgenoemden de
beroeping tevens.
Art. 6
Extract van art. 4 werd gezonden aan den Ambachtsheer en den Schout.
Art. 7
De vergadering werd met dankzegging gescheiden.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, Pr. & Scr.

Kerkenraad gehouden d. 28 v. Maart 1819.
Art. 1
De vergadering is met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de leden waren tegenwoordig.
Art. 3
De tijd der beroeping van eenen nieuwen ouderling en diaken gekomen zijnde, werd de koster gelast
de leden der gemeente, die zich ter stemming bereid mogten betoonen, uit te noodigen.
Art. 4
De koster bragt het berigt weder, dat er niemand ditmaal verschenen was.
Art. 5
De kerkenraad ging daarop ter stemming over en beriep eenpariglijk
     tot ouderling  Arie van Stek
     en tot diaken  Gijsbert Kuipers
/397/ Art. 6
De praeses gelastte daarop den koster, in naam der vergadering, den beroepen broederen dit
bekend te maken, en hen te verzoeken de respective posten aan te nemen op dien voet en volgens
die wetten, zo als thans bij de Hervormde Kerk in de Nederlanden in kracht zijn.
Art. 7
De vergadering staakte intusschen derzelver werkzaamheden tot nadere order.
Art. 8
De koster, wedergekomen zijnde, bragt berigt dat hij de hem in last gegeven boodschap had gedaan,
en dat de beroepen broederen de beroeping hadden aangenomen.
Art. 9
De vergadering, dit met blijdschap vernomen hebbende, werd de dag der bevestiging bepaald op
maandag na Paaschzondag d. 12 v. April, nadat d. 4 v. April de derde voorstelling zou gedaan
geworden zijn.
Art. 10
De vergadering is met dankzegging gescheiden.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, Pr. & Scr.

/398/ Kerkenraad, gehouden d. 24 v. Junij 1819.
Art. 1
Alle de leden tegenwoordig en de vergadering met zegenbede geopend zijnde, stonden binnen de
WelEerw. Heeren A. de Koning en N. van Steenbergen, leden van het Klassikaal Bestuur van
Dordrecht, en door hetzelve gecommitteerd tot het doen der kerkvisitatie.
Art. 2
Bij het onderdeel aangaande de diakenen werd berigt dat de diaken A.Bos d. 17 v. Maart dezes jaars
rekening had gedaan, en de kerkenraad hoopte dat de diaken S. van der Hoogt spoedig volgen zou,
wanneer de diaken M. Goedhart alsnu reeds bijkans gereed zijnde, weldra zijne rekening zou doen,
zoodat voor de volgende kerkvisitatie alles in orde zou zijn.
Art. 3
De klassikale quota voor dit jaar uit de kas der kerkmeesters groot f. 20-- voldaan zijnde, stelde de
administrerende diaken M. Pijl voor noodlijdende kerken en personen f. 3-- den Heeren visitatoren
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ter hand.
Art. 4
Niets meer te verhandelen zijnde, zijn de Heeren visitatoren met zegenbede vertrokken, en is de
vergadering met dankzegging gesloten.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, Pr. & Scr.

Kerkenraad, gehouden d. 1 v. Julij 1819.
Art. 1
De vergadering was voltallig en werd met het gebed geopend.
/399/ Art. 2
De notulen der voorgaande vergadering werden geresumeerd.
Art. 3
Broederen ouderlingen deden verslag van 't huisbezoek.
Art. 4
Ingekomen attestatien werden gelezen en aangenomen.
Art. 5
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, L.P.

Kerkenraad gehouden d. 30 v. September 1819. 
Art. 1 
De vergadering was voltallig en werd met gebed geopend.
Art. 2
De notulen der voorgaande vergadering werden geresumeerd.
Art. 3
Broederen ouderlingen deden verslag van het huisbezoek.
Art. 4
Ingekomen attestatien werden gelezen.
Art. 5
Doop en trouwboeken werden tot ultimo September nagezien.
/400/ Art. 6
Niets meer te behandelen zijnde, werd de vergadering met dankzegging gesloten.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, Pr. & Scr.

Aanteekening.
Ontvangen d. 14 v. October 1819 van het Klassikaal Bestuur van Dordrecht, van d. 24 September
1829 [moet zijn: 1819], de vijf navolgende aanschrijvingen van de Algemeene Synode der
Hervormde Kerk dezes jaars, als

1. van d. 10 v. Julij,
"dat, van tijd tot tijd, in het openbaar de geschiedenis en de zegeningen der kerkhervorming in
gedachtenis zullen gehouden worden, en vooral op dien tijd, wanneer, gelijk in het loopend jaar
plaats heeft, de dag van d. 31 v. October op eenen Zondag invalt, deze gebeurtenis immers in geben
en dankzeggingen voor de gemeente Godverheerlijkend zal gemeld worden."
2. van d. 13 v. Julij.
"dat  de predikanten verpligt zijn op denzelfden dag als de trouw burgerlijk is voltrokken, aan de
gehuwden gelegenheid te verschaffen, om in den huwelijken staat kerkelijk ingezegend te worden,
en dat het uur van den dag, daartoe door hen bestemd, openlijk van de predikstoel zal bekend
gemaakt worden."
3. van denzelfden dag als boven,
"dat, uit kracht van het 13 en 14 artikel van het reglement /401/ op de vacaturen en beroepingen,
overeenkomstig welke de formulieren van kerkelijke handelingen E en F zijn ingerigt en vervaardigd,
een emeritus noodzakelijk als lid van den kerkenraad en de Classis waarbij hij gediend heeft, moet
ontslagen worden, en derhalve tot het Klassikaal Bestuur, of eenige klassikale commissie, als
zoodanig niet kan worden benoemd."
4. van d. 17 v. Julij,
"dat de privaat doop in geene gemeente mag plaats hebben, en dat alom de bediening van den H.
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doop moet geschieden ten aanzien der gemeente."
5. van d. 20 v. Julij,
"dat de kerkelijke attestatien van Protestanten uit andere Godsdienstige Genootschappen ter plaatse,
waar dezelve geene bijzondere gemeente hebben, en indien zulks door hen begeerd wordt,
aangenomen, in het register der lidmaten ingeschreven, met bijvoeging van het kerkgenootschap tot
welke de persoonen behooren, en, bij vertrek, met getuigenis van onberispe- lijkheid in den wandel,
indien er geene bewijzen voor het tegendeel bestaan, weder aan hen uitgeleverd zullen worden."

En nog een aanschrijving van het Provinciaal Kerkbestuur van /402/ Zuidholland van d. 10 v.
Augustus 1819, inhoudende, dat het door de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde
Kerk was geautoriseerd:
[zie kerkenraad van d. 14 v. Maart 1818, art. 2]
Vooreerst, om het oog te laten gaan over de voldoening door de kerkenraden der verschillende
gemeenten van hetgene in de aanschrijving van d. 11 v. Julij 1817, zoo betreffende de betamelijke
waarneming van den eeredienst, als de meest stichtelijke bediening van den H. Doop en het H.
Avondmaal, als wensch, verlangen, of raad der Synode is uitgedrukt, en, zoo veel mogelijk de hand
te bieden aan den ijver van leeraren en kerkenraden, die zich in het bevorderen van gepaste
schikkingen, ter verbetering van den eeredienst, naar den uitgedrukten wensch der Synode
gedragen.
Ten tweede, om een naauwkeurig verslag van hetgeen te dezen aanzien, in elke gemeente onder
deszelfs ressort is geschied, ten volgende jare ter Synodale tafel te leggen.
Eindelijk, om bij dat verslag de Synode voor te lichten en te adviseren omtrent het gedrag van
leeraren en kerkenraden, door welke, naar het oordeel des bestuurs hieraan meer en beter had
behooren te worden voldaan. Doende het Provinciaal Kerkbestuur voornoemd daarbij aan dit Bestuur
het dringend verzoek, om door het inwinnen van berigten, het bovengemelde betreffende het
Provinciaal Kerkbestuur in staat te stellen, om aan het verlangen der Synode te voldoen.
Waarbij eene uitnoodiging van bovengemeld Klassikaal Bestuur, /403/om aan hetzelve uiterlijk d. 1
v. Januarij 1820 in te zenden een zoo naauwkeurig nogelijk schriftelijk verslag van hetgene
overeenkomstig de aanschrijving der Synode van d. 11 v. Julij 1817, elk in zijne gemeente is
geschied.

                             1820
Kerkenraad gehouden d. 5 v. Januarij 1820.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
De notelen der voorgaande vergadering werden geresumeerd.
Art. 4
Ingeleverde attestatien werden gelezen.
Art. 5
Bovenstaande aanteekeningen werden gelezen, en besloten, op de eerste aan den inhoud derzelve
te voldoen; op de tweede, nader met het voorgeslagen [?] besluit daaromtrent schikkingen te maken;
op de derde, dezelve voor notificatie aan te nemen; op de vierde, vijfde en zesde aan den inhoud
derzelven te voldoen, aan de laatste met den meesten spoed.
Art. 6
Werd nog gelezen een Koninklijk Besluit aangaande alle stukken, /404/ betrekking hebbende tot het
kerkelijk opzigt en tucht bij de Hervormden, en in verband staande met de behandeling van
kerkelijke aanklagten en geschillen, een reglement voor eene algemeene weduwenbeurs, en een
reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de
Hervormde Gemeenten in de Provincie Zuidholland, al hetwelk voor notificatie is aangenomen.
Art. 7
Niets meer te behandelen zijnde, is de vergadering met dankzeg- ging gesloten.
Mij bekend, H.J. Eijkmans, pr. & Scr.

Kerkenraad gehouden d. 8 v. Maart 1820.
Art. 1
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De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Afwezig broeder A. van Stek, door ziekte verhinderd.
Art. 3
De voorzitter gaf aan de vergadering te kennen dat de tijd daar was ter vernieuwing van den
kerkenraad.
Art. 4
De broeders verklaarden ter stemming van een dubbeldtal bereid te zijn, terwijl broeder Schouten
tevens gezorgd had, dat broeder van Stek zijne stem schriftelijk inbragt.
Art. 5
/405/ De stemming met besloten biljetten geschied zijnde, bleek het, dat ter voorstelling aan de
gemeente benoemd waren, als
     ouderlingen      Geerlof de Kluijver, en
                      Jakob Pijl
     en als diakenen  Joost Herwig, en
                     Kornelis van Schagen
Art. 6
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            C. Schouten Ez., ouderling

Kerkenraad gehouden d. 13 v. Maart 1820.
Art. 1
De vergadering was voltallig.
Art. 2
De voorzitter gaf aan dezelve het oogmerk dezer bijeenkomst te kennen, om namelijk op herhaalde
aanschrijving van den Gouverneur van Zuid-Holland, eene nominatie van kerkvoogden en notabelen
met derzelver plaatsvervangers te maken.
Art. 3
De broeders verklaarden bereid te zijn.
Art. 4
Tot kerkvoogden werden gekozen:
uit het burgerlijk bestuur Mr C.A. Pijl, Schout;
uit den kerkenraad         G. Kuipers, diaken;
/406/                         en den te beroepen diaken;
uit de gemeente            L. van Mever, en
                           W. Oostrum
Art. 5
Tot notabelen en derzelver plaatsvervangers werden gekozen:
1. A. Spruit      plaatsvervanger    Jakob Pijl
2. M. Mak         idem               A. Thoen
3. G. de Kluiver  idem               Lt. Pijl
4. C. Schouten    idem              A. Nugteren
5. A. van Stek    idem               C. Mostman
7. S. Bakker      idem               J. Vogelezang
10. M. van Alphen idem               A. van Beuzekom
6. A. Bos         idem               A. de Haan
8. J. de Kraai    idem               M. Herwig
9. W. Eikelenboom idem               Kl. van der Heu
Art. 6
De vergadering scheidde in vrede.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            C. Schouten Ez., ouderling

Kerkenraad gehouden d. 15 v. Maart 1820.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
/407/ Art. 2
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Broeder van Stek door ziekte afwezig.
Art. 3
Verscheen in de vergadering Joost Herwig, die verklaarde, onbekwaam te zijn als diaken te dienen,
en bij deze verklaring een getuigschrift van P. de Haan, chirurgijn alhier, overlegde van dezen
inhoud:
"den ondergetekende P. de Haan, chirurgijn, woonende te Alblasserdam, verklaare den persoon van
Joost Herwig door een beengebrek buijten staat te zijn zijnne opgedraagene post te kunne
waarnemen."
Alblasserdam, den 15 Maart 1820
(was get.) P. de Haan, chirurgijn.
Art. 4
Werd besloten na vertrek van genoemden J. Herwig, terstond een anderen diaken te verkiezen, en
werd met meerderheid van stemmen gekozen Adriaan Erkelens.
Art. 5
Verder werd besloten, nog heden avond in den openbaren godsdienst afkondiging van deze
veranderde voorstelling te doen, /408/ en dezelve voor de eerste te houden, om de tweede op den
eerstvolgenden zondag te laten volgen.
Art. 6
De vergadering werd met dankzegging gescheiden.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            C. Schouten Ez., ouderling

Kerkenraad gehouden d. 19 v. Maart 1820.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
Art. 2
De broederen van Stek en Pijl waren afwezig; eerstgemelde broeder had echter gezorgd, dat zijne
verkiezing schriftelijk werd overgegeven.
Art. 3
Geen van de leden der gemeente tegenwoordig.
Art. 4
Uit het dubbeldtal werden met besloten biljetten beroepen 

tot ouderling      Geerlof de Kluijver
 en tot diaken  Adriaan Erkelens
Art. 5
De koster bragt berigt, dat de beroepen broeders deze beroeping hadden aangenomen.
Art. 6
Het laatste voorstel werd bepaald op zondag d. 26 van Maart, en /409/ de bevestiging naar gewoonte
op Paaschmaandag, d. 3 v. Maart [bedoeld is: April] 1820.
Art. 7
De vergadering werd onder dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            C. Schouten Ez., ouderling

Kerkenraad gehouden d. 26 v. Maart 1820.
Art. 1
Broeder Pijl afwezig.
Art. 2
In de plaats van eenen der ter voorstelling aan Z.M. den Koning verkozen kerkvoogden, L. van
Mever, overleden, werd benoemd L. Boelen.
Art. 3
De vergadering scheidde in vrede.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            C. Schouten Ez., ouderling

Aanteekening
De nominatie van notabelen en plaatsvervangers andermaal gevraagd zijnde, is dezelve weder
opgezonden met deze verandering:
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in plaats van M. Herwig, G. Kuipers, en
in plaats van Kl. van der Heu, C.A. Pijl

/410/ Kerkenraad gehouden d. 8 v. Augustus.
Art. 1
De vergadering met den gebede geopend.
2.
Is bovenstaande aanteekening gelezen en goedgekeurd.
3.
Twee nieuw ingekomen aanschrijvingen gelezen en geregistreerd onder No 29 en 30.
4.
Stonden binnen de WelEerw. Heeren Veltman en Knottenbelt, afgevaardigden van het Classicaal
Bestuur van Dordrecht, tot het doen der jaarlijksche kerkvisitatie.
5.
Bij het onderzoek aangaande de diakenen, van welke nog drie rekening moesten doen, werd de
kerkenraad, die van meening was, dat deze zaak door het Classicaal Bestuur, en alzoo geheel
kerkelijk, behoorde ten einde gebragt te worden en daarom met dezelve van nieuws tot de Heeren
visitatoren zich vervoegde, onderrigt, dat deze zaak door de vrederegters en verder bij de
regtbanken en derhalve geheel  naar de burgerlijke wetten behoorde afgedaan te worden; en werd de
kerkenraad aangemaand, om ten spoedigste dit te bewerkstelligen, daar dezelve tot deze afdoening 
van zaken verpligt was, en derhalve zoo dra mogelijk daartoe, zonder eenig bezwaar, kon en moest
overgaan; te meer, dewijl van dit uitstel aan het Classikaal Bestuur kennis gegeven /411/ zou
worden. Waarop de kerkenraad, deszelfs leedwezen betuigende, dat dezelve niet eerder geweten
had, dat dezelve gemagtigd en verpligt was deze zaak af te doen, beloofd ten spoedigste aan
dezelve een einde te zullen maken.
6.
De Classicale quota voor dit jaar groot f. 20-- uit de kas der kerkmeesters voldaan zijnde, werden
aan de Heeren visitatoren voor noodlijdende kerken en personen 3 gl. ter hand gesteld.
7.
Niets meer te verhandelen zijnde, zijn de Heeren visitatoren met zegenbede gescheiden en is de
vergadering met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.

Aanteekening
Den 11 van October is mij eene eenpaarige beroeping ter hand gesteld naar de gemeente te
Maasland, welke ik voor een onbepaalden tijd heb in beraad genomen.
H.J. Eijkmans, L.P.

Den 19 van October zijn wij ondergeteekenden, als afgevaardigden van den kerkenraad, op
uitnoodiging van het gemeentebestuur in deszelfs vergadering verschenen, en is ons aldaar gelezen
eene missive van den Heer Praesident van het Collegie van Toeverzigt /412/ op de kerkelijke
administratie der Hervormden, inhoudende, dat bij Zijne Majesteits besluit van d. 5 v. September
1820, aan de Hervormden dezer gemeente het behoud der tegenwoordige wijze en inrigting van het
beheer der kerkelijke fondsen en inkomsten is toegestaan, behoudens hetgeen in het vervolg
deswegens mogt worden vastgesteld en onder voorwaarde dat jaarlijks behoorlijk rekening en
verantwoording aan notabelen zal gedaan worden, en tevens, dat bij dat besluit benoemd waren, als
Notabelen
de Heeren
A. Spruit        oud diaken en lid van het bestuur,
M. Mak           id.
J. Vogelenzang   id.
S. Bakker        oud ouderling en id.
J. de Kraaij     oud diaken en id.
G. de Kluijver   lid van het bestuur
L. Pijl
C. Mostman       oud diaken
A. Bos           id.
M. van Alphen
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als plaatsvervangers de Heeren
A. 't Hoen       oud diaken
W. Eijkelenboom
M. Goedhart
A.C. Pijl
/413/ M. Pijl    oud diaken en kerkmeester
A. Erkelens      diaken
M. Herwig        oud diaken
A. Nugteren      idem
G. Kuijpers      diaken
A. de Haan

Voornoemde Heeren notabelen, tegenwoordig zijnde, werden onverwijld geinstalleerd, en hierop tot
tweede kerkmeester aangesteld Johannes Broeren.
H.J. Eijkmans, L.P.
A. van Stek, ouderling

Den 27 van October heb ik mijn beraad, boven aangeteekend, geeindigd, geene vrijheid kunnende
vinden de op mij uitgebrachte beroeping af te wijzen.
H.J. Eijkmans

Kerkenraad gehouden d. 20 v. December 1820.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
2.
De broeder ouderling van Stek afwezig.
3.
Stond binnen het lid der gemeente C. Rijkee met vertoon van procuratie van den oud diaken S. van
der Hoogt, thans woonachtig te Rotterdam, om in zijnen naam rekening te doen zijner in den jare
1817 gehouden administratien met verzoek, als zoodanig in de vergadering erkend te worden.
4. 
Bovengenoemde procuratie gelezen zijnde, werd het vermeld lid der gemeente toegelaten en nam
dezelve zitting in de vergadering.
5. 
Stonden binnen als commissie van den gemeenteraad de Heeren J. Vogelzang en C. Mostman, en
namen zitting in de vergadering. De ambachtsvrouw uitgenodigd zijnde is niet verschenen en heeft
ook geen gemagtigden gezonden.
6. De rekening, door den predikant gelezen zijnde, werd goedgekeurd en gesloten.
7.
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            G. de Kluijver, ouderling

Aanteekening
Nog is in bovengemelde vergadering voorgesteld en beslooten:
1. dat er jaarlijks in december een plan van uitgave voor den diaken, die in het volgend jaar
administreren zal, door den /415/ kerkenraad zal gemaakt worden, waarin eerst alle vaste posten
moeten gebragt worden, en hetgeen er alsdan van het totaal der globaal berekende ontvang
overschiet, voor wekelijksche bedeeling zal gebruikt worden, behoudens een artikel van onvoorziene
uitgaven, zoo veel het restant van den berekenden ontvang en de behoeften der armen die bedeeld
worden, zullen kunnen lijden.
2. dat de predikant zal gehouden zijn elke week een uur, op dag en plaats door zijn EW. met overleg
van den administrerenden diaken nader te bepalen, van ontvang en uitgave contraboek te houden.
Mede ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
                 G. de Kluijver, ouderling

Kerkenraad, gehouden d. 27 v. December 1820.
art. 1
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De vergadering werd met den gebede geopend.
2.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
3.
De bovenstaande aanteekening werd gelezen en onderteekend.
4.
Nog werd voorgesteld en besloten, dat de diaken, in geval van /416/ onvoorziene nood, zich tot den
kerkenraad zal  vervoegen, die met hem de middelen ter vervulling dier behoeften zal trachten te
vinden.
5. 
Nog werd vastgesteld en besloten, dat geenen uitgaven uit de subsidien der dorpskas voor de armen
erkend zullen worden, dan die door den administrerenden diaken in tijds verzocht en geteekend zijn.
6.
Nog werd voorgesteld en besloten, dat ingeval van vacature het contraboek  zal gehouden worden
door een der leden van den kerkenraad.
7.
Het plan van ontvang en uitgave voor het jaar 1821 werd ontworpen.
8.
De doop- en trouw- en lidmatenboeken werden nagezien van d. 1 v. October 1819 tot op heden.
9.
De broederen, geene openbare ergernissen in de gemeente vernomen hebbende, wenschten
elkander zegen op de aanstaande Avondmaal- bediening.
10.
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            A. van Stek, ouderling

/417/ Aanteekening
Het plan van ontvang en uitgave der armendiakonie voor het jaar 1821, art. 7 der voorgaande
vergadering vermeld, is, als volgt:

Ontvang 
Onderstand uit de dorpskas                       f. 700. -. -
Kollekten in de kerk op zon- en feestdagen
     4 gl per week                                  208. -. -
Renten                                              187. 8. -
Maandelijksche kollekte aan de huizen
     13 gl per maand                                156. -. -
In de bekers bij het avondmaal                       50. -. -
Erfpacht                                             29. -. -
Consenten van buiten                                 25. -. -
Avondbeurt kollekten                                 20. -. -
Bussen                                                7._-._-
                                        Totaal  f. 1382. 8. -

Uitgaven
Huishuur                                         f.  30. -. -
Kleederen                                           150. -. -
Klompen                                              25. -. -
Geneesmiddelen                                       50. -. -
Schoolonderwijs                                      30. -. -
/418/ Doodkisten                                     30. -. -
Begraven                                             20. -. -
Licht in de kerk en op de katechizatie               36. -. -
Renten                                              123.10. -
Consenten naar buiten                                50. -. -
Bestedelingen                                       410.16. -
Brieven en passanten                                 10. -. -
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Wekelijksche bedeeling                              306.16. -
Onvoorziene uitgaven in nood                        110._6._-
                                        Totaal  f. 1382. 8. -

NB. onder de vaste posten overgeslagen de dorpsvrouw, jaarlijks f. 12.-.-, volgens akkoord.

Kerkenraad gehouden d. 30 v. December 1820.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
2.
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve den diaken G. Kuijpers.
3.
Stond binnen de oud diaken M. Goedhart, om rekening te doen van ontvang en uitgave over den jare
1818.
4.
Stond binnen eene commissie uit den raad, ten overstaan van welke de rekening behoort te
geschieden, bestaande uit de Heeren /419/ A. Spruit en M. Mak.
5.
Nog was tegenwoordig de oud diaken Ms. Pijl
6.
De rekening, door den predikant gelezen zijnde, werd goedgekeurd, op voorwaarde, dat de zaken
van Ridderkerk en Overschie voor de rekening van dit jaar door de oud diakenen Goedhart en Pijl
zoude afgedaan worden, 't welk door hen werd aangenomen.
7.
De vergadering werd met dankzegging geeindigd.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            G. de Kluijver, ouderling.

                             Ao 1821
Kerkenraad, gehouden d. 8 v. Januarij 1821.
Art. 1
De vergadering werd met gebed geopend.
2.
Alle de broeders waren tegenwoordig, den broeder G. Kuijpers uitgezonderd.
3.
Stond binnen de oud diaken M. Pijl, die verklaarde bereid te zijn tot het doen zijner rekening.
4.
Stond binnen de WelEd. Heer Mr C.A. Pijl, voor de /420/ ambachtsvrouwe dezer plaats, op
behoorlijke procuratie van den volgenden inhoud:
"Ik ondergeteekende, Anna Nieuwenhuizen, weduwe wijlen den WelEdelen Heer L.G. Herfst van
Alblasserdam, ambachtsvrouwe van Alblasserdam, verklare bij dezen te volmagtigen den Heer
Cornelis Alidanus Pijl, Schout van - en wonende te Alblas- serdam, om ingevolge art. 58 van het
Reglement van Bestuur van het platteland te adsisteren bij - en over te staan over de rekening van
de armmeester van Alblasserdam, Tijs Pijl, gedaan zullende worden over den jare achttienhonderd
negentien, en alzoo mijn persoon daarbij te vertegenwoordigen, en al datgeen te doen en te
verrigten, wat vereischen zal."
Alblasserdam, d. 8 v. Januarij 1821.
(get.) A. Nieuwenhuijzen, wed. L.G. Herfst van Alblasserdam.
Het stuk zelve was geschreven op kleinzegel van 2½ st.
5. 
Stonden binnen J. de Kraaij en S. Bakker, de eerste lid van den gemeenteraad, de tweede assessor,
als commissie van het plaatselijk bestuur.
6.
De rekening door den predikant gelezen zijnde, werd goedgekeurd en gesloten.
/421/ 7.
De WelEd. Heer C.A. Pijl gaf aan de vergadering kennis, dat ZijnE. een brief had ontvangen van den
Heer Gouverneur van Zuid Holland, inhoudende verzoek tot vinding van middelen voor het tekort der
rekening voor het jaar 1817.
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8.
De WelEd. Heer C.A. Pijl gaf aan de vergadering kennis dat ZijnE. een brief had ontvangen van den
Heer Schout in de Groote Lindt met verzoek om voldoening eener praetensie der armendiakonie
aldaar op onze diakonie.
9.
Hierop vertrokken de Heeren C.A. Pijl, de assessor S. Bakker en de gemeenteraad J. de Kraaij.
10.
De vergadering in eene beslotene veranderd zijnde, werd goedgevonden op art. 7
1. den Heer Schout te berigten, dat er voor alsnog door den kerkenraad geene middelen om het
tekort op de rekening van 1817 te vinden konden voorgesteld worden, maar dat men ZijnE. uitstel tot
na de rekening van 1820, die weldra zou kunnen geschieden, zou verzoeken.
2. een brief aan den Heer Gouverneur te schrijven over den staat der praetensien en schulden onzer
diakonie, zedert den achterstand tot op heden.
11.
Broeder de Kluijver nam op zich boven bepaalde boodschap den /422/ Heer Schout over te brengen. 
12.
De brief aan den Heer Gouverneur, tot welken besloten was, werd geschreven, in naam des
kerkenraads door den predikant en broeder de Kluijver onderteekend, en verzonden.
13.
Op art. 8 besloot de vergadering, daar er in het grootboek geene schuld aan de Groote Lind stond
aangeteekend, bij de diakenen Pijl, Goedhart, van der Hoogt en Bos naar dezelve te vernemen, en
werd dit den predikant opgedragen.
14.
Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            G. de Kluijver, ouderling

Kerkenraad, gehouden d. 5 v. Februarij 1821.
Art. 1
De vergadering werd met den gebede geopend.
2.
Afwezig was de broeder ouderling A. van Stek.
3.
Werd berigt, dat de zaken van Ridderkerk en Leijderdorp, zoo /423/ veel mogelijk waren afgedaan.
4.
Stonden binnen de WelEd. Heer C.A. Pijl, als gevolmagtigde door de ambachtsvrouwe, en eene
commissie uit het plaatselijk bestuur, de Heeren C. Mostman en S. Bakker.
5.
De diaken G. Kuijpers deed hierop rekening en verantwoording zijner administratie in het vorige jaar,
welke, gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
6.
De Heeren gevolmagtigde en gecommitteerden, vertrokken uit de vergadering.
7. De vergadering werd, niets meer aan te merken zijnde, met dankzegging gesloten.
Ons bekend, H.J. Eijkmans, L.P.
            G. de Kluijver, ouderling

Aanteekening
Den 10 v. Februarij is ontvangen eene aanschrijving van het Klassikaal Bestuur van Dordrecht ter
begeleiding eener ampliatie der verordeningen op het prediken der studenten door de Algemeene
Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, van d. 12 v. Julij 1820, van dezen inhoud:

/424/ "Het Provinciaal Kerkbestuur, enz, enz.
Vooreerst: dat geen student vroeger dan in de wintervacantie van het tweede jaar zijner oefening in
de studie der godgeleerdheid, en niet dan reeds eenmaal sub praesidio van eenen der Theologische
Professoren gepredikt te hebben, in eenige gemeente eene leerrede, of godsdienstige onderwijzing,
van wat naam ook, zal mogen houden.
Ten tweeden: dat het houden van dergelijke leerrede of onderwijzing, nimmer op eene vacante
plaats, of zulk eene, waar de predikant naar elders beroepen is, en die beroeping heeft aangenomen,
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aan de studenten in de godgeleerdheid zal vrijstaan, en op plaatsen, die niet vacant zijn, niet zal
worden toegelaten, dan tenzij een predikant zulk eene leerrede of onderwijzing bijwone, en zij de
uitdrukkelijke toestemming van den plaatselijken predikant hebben verkregen.
Ten derden: dat een student, verlangende, tot zijne oefening, ergens eene leerrede of onderwijzing te
houden, zal moeten hebben een getuigschrift van de Theologische Faculteit, of van eenen der
Professoren van dezelve, verzekering behelzende, dat hij het tweede jaar zijner oefening in de studie
der godgeleerdheid is ingetreden, en reeds eenmaal sub praesidio van eenen Hoogleraar heeft
gepredikt, zullende dit getuigschrift, eer een student eene leerrede of onderwijzing /425/houdt,
moeten geviseerd zijn door een der leden van het Klassikaal bestuur, waaronder de plaats waar
eenig godsdienstig voorstel door den student zal geschieden, ressorteert.
Ten vierden: de Klassikale Besturen en derzelver leden zijn gehouden, voor de stipte nakoming
dezer verordening alle zorg te dragen, en zullen, in geval van moedwillige overtreding van dezelve,
kennisgeven van het gebeurde aan het Provinciaal Kerkbestuur, waaronder de plaats, waar het
voorvalt, gelegen is, en aan de Theologische Faculteiten der Hoogeschool, aan welke de student,
tegen deze wet handelende, zijne studien voortzet.
Het Provinciaal Kerkbestuur, verpligt zijnde voor de inacht- neming dezer verordeningen te zorgen,
heeft goedgevonden, te bepalen, dat de Klassikale Besturen het tot enene regel stellen, dat jaarlijks
in de rapporten der ringvergaderingen opgave geschiede, waar - en wanneer studenten in de god-
geleerdheid (met vermelding van derzelver naam, en van de Hoogeschool, waar zij studeren) eene
leerrede of godsdienstige onderwijzing gehouden hebben."

Kerkenraad, gehouden d. 6 v. Maart 1821.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
/426/ 2.
Bovenstaande aanteekening werd gelezen en voor notificatie aangenomen.
3.
Werd besloten tot het vinden der schuld der diaconie sedert den achterstand, vier jaren lang, 100 gl.
meer van het budget te vergen en voor dezelve eene commissie aan te stellen, twee leden uit den
kerkenraad en twee uit het dorpbestuur, waartoe uit den kerkenraad gekozen zijn de broederen de
Kluijver en Kuijpers, en is de predikant gelast, hiervan aan den Heer Schout, per missive kennis te
geven, ten eind, wanneer de twee overige leden gekozen zullen zijn, deze maatregelen Zijn Excell.
den Heere Gouverneur bekend gemaakt worde.
4.
Werd verslag gedaan van het huisbezoek.
Er waren geene bijzonderheden van belang voor de vergadering. Want de arme leden der
gemeente, die hier behoore, werden wel verzorgd; de overigen zouden, des noods, brieven van
voorschrijving en aanbeveling verzoeken. De ongeregelden waren zoo aangesproken, als hunne
omstandigheden en behoeften vereischten, en er was alle grond, om te verwachten, dat zij ditmaal
niet zouden naderen tot het H. Avondmaal. Velen had men in eene goede stemming en gesteldheid
gevonden; en er was alle /427/ hoop, dat de gemeente zou opwassen in de genade en kennis van
onzen Heer Jezus Christus.
5.
De doop- lidmaten- en huwelijksinzegeningregisters waren in orde.
6.
Niets meer voorkomende, is de vergadering met een dankgebed gesloten.
Dus bekend, H.J. Eijkmans, L.P.

Aanteekening
Afschrift
"Ik ondergetekende, Simon van der Hoogt, herbergier, wonende te Rotterdam, bekenne en verklare,
bij de onderteekening dezes, verkocht te hebben en mitsdien te cederen en transporteren aan - en
ten behoeve van den Heer Cornelis Rijkee, gemeente ontvanger van en wonende te Alblasserdam,
welke deze bij de onderteekening dezes accepteert.
Het nadeelig slot der rekening van den armen van Alblasserdam over den jare achttienhonderd den
zeventien, zijnde een somma van eenhonderd en twintig gulden, door mij, in qualiteit als /428/
gewezen regerenden armmeester van Alblasserdam op den twintigsten van December
achttienhonderd twintig, in tegen- woordigheid des kerkenraads en commisie uit den gemeenteraad,
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rekening gedaan en door denzelven goedgekeurd, en alzoo gebleken, mij ondergeteekenden
voornoemde somma was competerende.
Deze cessie is geschied voor eene somma van eenhonderd gulden, vrij geld, welke de
eerstondergeteekende verklaart, ten zijnen genoege, uit handen van den tweeden
ondergeteekenden, ontvangen te hebben.
Waardoor de tweede ondergeteekende is gesurrogeerd in alle de regten van den
eerstondergeteekenden.
Actum, Alblasserdam, den zevenden Februarij achttienhonderd een en twintig."
(was get.) S. van der Hoogt
           C. Rijkee

"Ik ondergeteekende, Johannes Vogelezang ..... verklaar, bij de onderteekening dezes, te hebben
gecedeerd en gedelegeerd aan Cornelis Rijkee, gemeente ontvanger van -, en beide wonende te
/429/ Alblasserdam, zoo als dezelve, bij de onderteekening dezes accepteert, eene capitale somma
van vierhonderd gulden, zijnde het beloop van eene schuldbrief of obligatie, ten laste van de armen
van Alblasserdam, op den vijfentwintigsten van November achttienhonderd vijftien, door Cornelis
van Diest, predikant, Cornelis Schouten, Stephanus Jacobus Huge, ouderlingen, Aalbert Bos en
Gijsbert Kuijpers, regerende armmeesteren, samen destijds uitmakende den kerkenraad van
Alblasserdam, geteekend ten behoeve van den eerstondergeteekenden, op een behoorlijk zegel
geschre- ven, rentende vier percent, betaalbaar geweest een jaar na het teekenen van dezelve
obligatie, onder verband van de goederen van den armen van Alblasserdam. Deze tegenwoordige
delegatie is geschied uit hoofde der betaling van den koopprijs ter somma van tweehonderd gulden,
welke voornoemde Johannes Vogelzang erkent, bij de onderteekening dezes ontvangen te hebben.
Stellende en surrogerende dienvolgende gemelden J. Vogelesang den tweeden ondergeteekenden
C. Rijkee, in alle zijne regten, vorderingen en aanspraakactien, praeferentien, ten laste van de /430/
armen van Alblasserdam, uit bovengemelden schuldbrief voortspruitende.
Ten einde gemelde C. Rijkee in staat te stellen tot het bekomen der betaling van het beloop dezer
tegenwoordige delegatie, heeft de eerstondergeteekende aan den tweeden ondergeteekenden ter
hand gesteld den schuldbrief of obligatie, en hem alle volmagt gegeven, om dit transport te doen
insinueren, aan wien zulks zal behooren.
En eindelijk is men overeengekomen, dat de verkooper aan zich behoudt, gedurende twee jaren, te
rekenen van den dag van heden, zoo voornoemde schuld in gemelden tijd niet is afgelost of betaald,
het vermogen van wederinkoop. Wanneer van voormnoemde wederinkoop gebruik zal worden
gemaakt, zal de verkooper terug- keeren in het volkomen bezit, mits aan den kooper, C. Rijkee,
betalende eene somma van tweehonderdgulden, benevens alle de regtmatige kosten, tot welke deze
verkoop aanleiding zal gegeven hebben. Dit regt van wederinkoop zal aan niemand mogen
afgestaan worden, dan aan zijn vrouw en kinderen.
Op deze wijze is alles tusschen ons, ondergeteekenden, overeen- gekomen.
Actum, Alblasserdam, den eersten van October achttienhonderd twintig.
/431/ (was get.) J. Vogelesang
                 C. Rijkee.

Kerkenraad, gehouden d. 14 v. Maart 1821.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend door den predikant.
2.
Bovenstaande aanteekening werd gelezen en voor overeenkomstig afschrift verklaard.
3.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
4.
Gaf de predikant te kennen, dat de gedeputeerde van het Classicaal Bestuur van Dordrecht, en de
tweede consulent dezer gemeente ter zijner losmaking verschenen waren.
5.
Stond in eerstgemelde qualiteit binnen de WelEerw. Heer A. de Koning, lid van het Classicaal
Bestuur voornd, en de WelEerw. Heer J.J. de Jonge, predikant te Oud Alblas.
6.
De stukken gelezen, en in orde bevonden zijnde, is de predikant behoorlijk ontslagen van zijne
betrekking op de Classis van /432/ Dordrecht en deze gemeente, en met wederzijdsche heilbeden
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vertrokken.
[het volgende is geschreven door ds. J.J. de Jonge, consulent]
7. 
Werdt door den consulent vervolgends voorgelezen hetgeen nodig was ter onderzoek of de
kerkenraad bekend was met de bepalingen van het reglement op de vacaturen, waarna de
vergadering gesloten werd met het gebed.
Actum als boven, J.J. de Jonge, Pr. te Oud-Alblas, consulent
                 A. v. Stek
                 G. de Kluijver
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[Ds. Willem van der Leeuw stond te Alblasserdam in de jaren 1821-1823. De volgende
kerkeraadsverslagen beginnen met het beroepingswerk en zijn geschreven door de consulent Ds.
J.J. de Jonge, predikant te Oud-Alblas.]

Kerkenraad gehouden den 16 Meij 1821.
Art. 1
De kerkenraad werd geopend met het gebed, waren alle de leden tegenwoordig.
Art. 2
Werden op het vijftal gebragt de volgende predikanten
Ds. W. van der Leeuw, predikant te Limmen
    Willem Spiering Hz., predikant te Portugal en Albrandswerd
    Arnoldus Hofman, predikant te Amstelveen
    Van Oort, predikant te Nederlangbroek
    Johannes Cornelis de Vries, predikant te Lopikerkapel
Art. 3
Is besloten dit vijftal predikanten aan de WelEd. geb. Vrouwe, de wed. Herfst, van Alblasserdam ter
approbatie aan te presenteren.
Art. 4
Is deze vergadering met dankzegging besloten.
J.J. de Jonge, consulent
A. v. Stek, ouderling

/433/ Kerkenraad gehouden den 28 Meij 1821.
Art. 1
De vergadering geopende zijnde met het gebed.
Art. 2
Waren tegenwoordig de leden der kerkenraad en ook die van de oude zoo als alhier van oudsher
gebruik is bij het doen van beroep.
Art. 3
Na vertoond bewijs van toestemming tot het doen van beroep door de mevrouw dezer plaats werdt
met eenparige stemmen van alle de leden zoo van oude als nieuwe kerkenraad en met alle
genoegen beroepen den WelEerw. zeer gel. Heer W. van der Leeuw, predikant te Limmen.
Art. 4
Werdt besloten dit beroep ter approbatie aan Mevrouw voornoemd over te geven en om per missive
van dit beroep den beroepenen te doen weten.
Art. 5
Waar na de vergadering met dankzegging aan God geeindigt is.
J.J. de Jonge, consulent
A. v. Stek, ouderling

Kerkenraad gehouden den 22 Junij 1821.
Art. 1
De vergadering geopend zijnde met het gebed.
Art. 2
Waren de leden tegenwoordig, uitgezonderd de diaken Gijs Kuiper, zijnde van huis.
Art. 3
De kerkenraad betuigden hun blijdschap , daar de beroepene het /434/ beroep had aangenomen, en
besloot nu tot de drie kerkelijke voorstellen om die te doen afkondigen op den 24 Junij den 1 en 8e
Julij.
Art. 4
De Heeren kerkvisitatores intusschen verwacht wordende, waar toe deze vergadering was belegd,
kwamen binnen de WelEerw. Heren Thooft en van Koten, predikanten te Gorinchem en Dordrecht,
als gedeputeerde van het Klassikaal bestuur van Dordrecht tot deze zaak. Alles in behoorlijke orde
gevonden zijnde, de gewone opgaven gedaan, en ook de Klassicale quota betaald, scheiden deze
Heeren van ons met zegenbede.
Art. 5
De kerkenraads vergadering werdt met dankzegging gesloten.
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J.J. de Jong, consulent
A. v. Stek, ouderling

Kerkenraads vergadering gehouden den 10 Julij 1821.
Art. 1
Geopende zijnde met de gebeden, waren alle de leden present.
Art. 2
De beroepen predikant de drie kerkelijke voorstellen zonder verhindering gehad hebbende, besloot
nu de kerkenraad den beroep brief, benevens de attestatie van het Classicaal bestuur van Alkmaar
aangaande zijn Wel eerw. zedelijk gedrag, over te maken aan het Classicaal bestuur van Dordrecht,
ten fine van kerkelijke
approbatie, en die van Zijne Majesteit den Koning.
Art. 3
De consulent eene missive geschreven hebbende aan het Classicaal /435/ bestuur ten dien einde, is
dezelve voorgelezen, goedgekeurd en door de kerkenraadsleden ondertekend.
Art. 4
De vergadering is daar na met hartelijke dankzegging aan God over het welgelukken dezer
beroeping en met gebed om verderen zegen gescheiden.
J.J. de Jonge, consulent.
A. v. Stek, ouderling

[Het volgende is geschreven door Ds. Van der Leeuw.]
Berigt aangaande de bevestiging en intrede van Ds W. van der Leeuw.
Zondag den 7en October 1821 is onze van Limmen beroepen leeraar Willem van der Leeuw in den
dienst dezer gemeente voor den middag bevestigd door den WelEerw. zeer gel. Heer A. de Vries,
predikant te Rotterdam, met de woorden van Paulus 2 Corint. 4 vs. 1. De bevestigde leeraar heeft na
den middag zijne intree-rede gehouden daartoe tot tekst nemende Handel 8 vs 5 & 8.

Kerkenraad gehouden den 26 October 1821.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
2.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
3. 
De ouderlingen deden verslag van het volbragte huisbezoek bij de geheele gemeente en betuigden
alles in behoorlijke orde te hebben gevonden.
/436/ 4.
Er werd gelezen eene missieve van de algemeene Synode der. Nederd. Hervormde Kerk,
inhoudende de bepaling wanneer en op welke wijze de H. Doop privaat zal mogen bediend worden.
Dezelve werd voor notificatie aangenomen en in de portefeuille gelegd onder No 33.
5.
Ingekomen attestatien werden naargezien en goedgekeurd.
6.
Verder niets voorkomende, scheidde de vergadering met dankzegging.
Mij bekend, W. van der Leeuw, Predikant
            A. v. Stek, ouderling

Kerkenraadsvergadering gehouden den 11 Januarij 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing onderteekend.
Art. 4
Niemand der broeders wist op genen der leden der gemeente iets aan te merken, waarom men hem
het Avondmaal zoude kunnen ontzeggen.
Art. 5
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Ingekomen aanschrijvingen werden gelezen; zijnde:
1e Eene aanschrijving van den Directeur Generaal voor de zaken /437/der Hervormde Kerk, waarin
bepaald wordt dat de Gouverneurs der Provincien bevoegd zijn, om van alle Kollegien en
Ambtenaren binnen hunne Provincie informatien en consideratien, die zij en hunnen dienst noodig
hebben, te vorderen.
2e Drie besluiten van Zijne M. den Koning.
A. Nader bepalingen omtrent het corresponderen met buitenlandsche kerken en de bevoegdheid tot
het schrijven of geven van voorschriften aan kerkelijke besturen binnen het rijk of derzelver
individuele leden als zoodanige.
B. Dat het aan predikanten en emiriti, weduwenaren zijnde, vrijstaat eenen meerderjarige dochter in
het algemeene weduwenfonds te institueren tot haar trouwen toe.
C. Bepalingen in acht te nemen, wanneer een predikant eenmaal de beroeping aangenomen
hebbend, daarna weder voor dezelve bedankt.
Alle deze stukken werden voor notificatie aangenomen en in de portefeuille gelegd onder No 34, 35,
36 & 37.
Art. 6
Verder niets voorkomende, scheidde de vergadering met dankzegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.
            A. v. Stek, ouderling

Kerkenraads vergadering gehouden den 22 Maart 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Geen der broeders was afwezig.
/438/ Art. 3
De voorzitter gaf aan de vergadering kennis dat de tijd daar was tot vernieuwing van den kerkenraad.
Art. 4
De stemming met besloten briefjes geschied zijnde, bleek het, dat ter voorstelling aan de gemeente
benoemd waren als
     ouderlingen       Cornelis Mostman, en
                       Aalbert Bos
     en als diakenen   Cornelis Pijl Jzoon, en
                       Adriaan Thoen
Art. 5
De vergadering werd met dankzegging besloten.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraads vergadering gehouden den 4 April 1822.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
In deze vergadering stonden binnen de plaatselijke ontvanger C. Rijkee, als gevolmagtigde der
Ambachtsvrouwe, tot het aanhooren der rekening, van welken hij de procuratie, op zegel
geschreven, vertoonde, en eene Commissie uit het plaatselijk bestuur, de Heeren C. Mostman & S.
Bakker.
Art. 3
De diaken A. Erkelens deed hierop rekening & verantwoording /439/ zijner administratie gedurende
het jaar 1821, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
Art. 4
Hierna werd de vergadering gesloten.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraads-vergadering gehouden den 31 Maart 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Geen der broeders was afwezig en niemand van de leden der gemeente tegenwoordig.
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Art. 3
Uit het dubbeltal werden met besloten billetten beroepen
     tot ouderling     Cornelis Mostman, en
     tot diaken        Adriaan Thoen
Art. 4
De koster bragt berigt, dat de beroepen broeders deze beroeping hadden aangenomen.
Art. 5
Het laatste voorstel werd bepaald op Zondag den 7en April en de bevestiging naar gewoonte op
Paaschmaandag den 8 dito.
Art. 6
De vergadering scheidde met dankzegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

/440/ Kerkenraads-vergadering gehouden den 10 April 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Broeder A. Thoen was afwezig.
Art. 3
De ouderlingen deden verslag van het volbragte huisbezoek bij de leden der gemeente op den Dam
en verklaarden alles in behoorlijke orde te hebben gevonden.
Art. 4
Verder niets voorkomende is de vergadering met dankzegging gescheiden.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraads-vergadering gehouden den 8 Julij 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Broeder A. Thoen was om voldoende redenen afwezig.
Art. 3
In de vergadering werden binnengeleid de WelEerw. Heeren Knottenbelt, pred. te Mijnsheerenland
en Stronck, pred. te Dordrecht, tot het doen der jaarlijksche kerkvisitatie, die hun werk met
zegenbede aanvingen.
/441/ Art. 4
Na de beantwoording der voorgestelde vragen werd alles in behoorlijken orde gevonden. De gewone
opgaven werden gedaan, de klassikale quota, bedragende f. 20.-.- betaald & eenen gift voor de
noodlijdende kerken uitgereikt, waarna de voornoemde Heeren na heilwenschen over de vergadering
te hebben uitgesproken, dezelve verlieten.
Art. 5
De vergadering werd toen met dankzegging besloten.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraads-vergadering gehouden den 12 Julij 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Broeder A. Thoen was afwezig.
Art. 3
Er werd verslag gedaan van de volbragte huisbezoek bij de leden der gemeente aan den Kinderdijk
bij hetwelke alles in behoorlijke orde bevonden was.
Art. 4
Verder niets voorkomende is de vergadering met dankzegging gescheiden.
Ons bekend, W. van der Leeuw, v.d.m.

/442/ Kerkenraadsvergadering gehouden 11 October 1822.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
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Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
Er werd verslag gedaan van het volbragte huisbezoek bij de geheele gemeente, bij welke alles in
behoorlijke orde was gevonden.
Art. 4
Verder niets voorkomende is de vergadering met dankzegging gescheiden.
Ons bekend, W. van der Leeuw.

Aanteekening
Er werd gelezen eene missieve van het Klassikaal Bestuur van Dordrecht, in dato 12 Augustus 1822,
inhoudende kennisgeving, dat, ingeval de 24 Augustus niet op Zondag invalt, de plegtige gebeden en
dankzeggingen voor de verlenging des levens van onzen geliefde en ge-eerbiedigden Koning in de
gemeenten ten platten lande kunnen plaats hebben op den Zondag, welke op den 24 Aug. /443/
volgen zal. Geschiedende deze kennisgeving op autorisatie van den Algemeene Synode in dato 10
Julij 1822. En werd dit berigt aangenomen voor notificatie.

Kerkenraadsvergadering gehouden den 10 Januarij 1823.
Art. 1
De vergadering met het gebed geopend zijnde, waren alle de broeders tegenwoordig.
Art. 2
Niemand der broeders wist op iemand der leden van de gemeente iets aan te merken, waarom men
hem het Avondmaal zoude kunnen ontzeggen.
Art. 3
Ingekomen aanschrijvingen werden voorgelezen, zijnde:
1. Eenen aanschrijving betrekkelijk de wijze van het uitbetalen van kinder en schoolgelden.
2. Eenen anderen inhoudende eenen aanbeveling tot het doen der rekening aangaande de
armengoederen en het gemeentebestuur het toezigt daarover te verleenen.
Aangenomen voor notificatie en gelegd in de portefeuille onder N. 38 en 39.
Art. 4
Verder niets voorkomende, scheidde de vergadering met dank- zegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw.

/444/ Kerkenraads-vergadering gehouden den 14 Maart 1823.
Art. 1
De vergadering met het gebed geopend zijnde, waren alle de broeders tegenwoordig.
Art. 2
De voorzitter gaf de vergadering berigt dat de tijd daar was tot vernieuwing van den kerkenraad.
Art. 3
De stemming met besloten briefjes geschied zijnde, bleek het dat ter voorstelling aan de gemeente
benoemd waren als
     ouderlingen       Maarten Mak, en
                       Cornelis Schouten
     als diakenen      Barend Jansen, en
                       Joost Herwig
Art. 4
De vergadering werd met dankzegging besloten.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraadsvergadering gehouden den 23 Maart 1823.
Art.1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Geen der broeders was afwezig en niemand der leden van de gemeente tegenwoordig.
Art. 3
Uit het dubbeltal werden met besloten billetten beroepen tot
/446/ouderling         Maarten Mak
     en tot diaken     Barend Jansen
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Art. 4
De koster bragt berigt dat de beroepen broeders zich de beroeping hadden laten welgevallen.
Art. 5
Het laatste voorstel werd bepaald op Zondag den 30 Maart en de bevestiging naar gewoonte op
Paaschmaandag den 31 dito.
Art. 6
De vergadering scheidde met dankzegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraadsvergadering gehouden den 18 April 1823.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Broeder A. Thoen was om voldoende redenen afwezig.
Art. 3
Er werd verslag gedaan van het volbragte huisbezoek der leden van de gemeente op den Dam, bij
welke alles in behoorlijke orde was gevonden.
Art. 4
Er werd eene aanschrijving gelezen inhoudende eene bepaling om geene buitenlanders die hunnen
studien niet op eene der Nederl. Hoogeschoolen, Athenaea of Seminaria gedaan en volbragt hebben,
/446/ tot het kerkelijk examen toe te laten. Aangenomen voor notificatie en gelegd in de portefeuille
onder N. 40.
Art. 5
De vergadering scheidde met dankzegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw.

Kerkenraadsvergadering gehouden den 4 Junij 1823.
Art. 1
De vergadering geopend zijnde, waren alle de broeders tegenwoordig.
Art. 2
In de vergadering werden binnengeleid de WelEerw. Heeren W. van Gendt de Leeuw, predikant te
Hardinxveld en P.C. Struick, ouderling te Gorinchem, tot het doen der jaarlijksche kerkvisitatie, die
hun werk met zegenbede aanvingen.
Art. 3
Alle de voorgestelde vragen werden voldoende beantwoord en alles werd in behoorlijke orde
gevonden. De gewone opgaven werden gedaan, de klassikale quota bedragende f. 20.-.- betaald en
eene gift voor de noodlijdende kerken uitgereikt. Waarna de voornoemde Heeren na heilwenschen
over de vergadering te hebben uitgesproken, dezelve verlieten.
/447/ Art. 4
De vergadering werd toen met dankzegging besloten.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Kerkenraadsvergadering gehouden den 11 Julij 1823.
Art. 1
De vergadering met het gebed geopend zijnde, waren alle de broeders tegenwoordig.
Art. 2
Er werd verslag gedaan van het volbragte huisbezoek bij de leden der gemeente op den Kinderdijk,
bij welke alles in behoorlijke orde gevonden was.
Art. 3
Verder niets voorkomende, scheidde de vergadering met dankzegging.
Ons bekend, W. van der Leeuw, pred.

Berigt
Onze leeraar Ds W. van der Leeuw berigtte ons den laatsten der voorige maand, dat Zijn Ew. eene
beroeping had ontvangen naar de gemeente van Edam. Den 7en dezer vernamen wij van Zijn Ew.
dat hem nog eene andere beroeping was toegezonden, naar de gemeente van Waddingsveen &
Bloemendaal. Doch heden gaf Zijn Ew. ons kennis van zijn bedanken voor beide deze aanbiedingen.
Den 21en verbond Zijn Ew. in den namiddag godsdienst zich weder aan ons, predikende bij die
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gelegenheid over Filipp. 1 vs 8-11.

/448/ Berigt
Onze leeraar Ds W. van der Leeuw gaf ons den 28en Sept. berigt, dat hij weder eene beroeping had
ontvangen, naar de gemeente van Alkmaar en den 5en Oct. vernamen wij dat Zijn Ew. zich verpligt
had gerekend deze beroeping aan te nemen.

Den 23 November is het Avondmaal in plaats van den 2en Zondag in October stichtelijk gevierd. Het
was uitgesteld wegens het aanstaande vertrek van onzen leeraar tot Zondags voor hij zijne
afscheid-rede zoude houden. Te voren was door Zijn Ew. huisbezoek gedaan bij de geheele
gemeente en had de censura plaats gehad.
Een besluit van Z.M. betrekkelijk de verandering in de jaarlijksche kerkvisitatie is in de portefeuille
gelegd onder N.41.
Q.T. W. van der Leeuw, pred.
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[Ds. Jean Esaie Christierne de Wijs heeft de Alblasserdamse kerk bijna 40 jaar gediend, nl. van 1824
- 1863.
De nu volgende kerkeraadshandelingen beginnen in de vacaturetijd. De eerste aantekeningen zijn
geschreven door de consulent Ds. N. van Steenbergen.]

/449/                         Handelingen des Eerw. kerkenraads ter vervulling van de openstaande
predikantsplaats wegens het vertrek van Ds W. van der Leeuw.
Sessio I.
De losmaking van Ds v.d. Leeuw
Kerkenraad gehouden den 28 Nov. 1823. De vergadering met den gebede geopend zijnde door den
pred. W. van der Leeuw, terwijl alle de broeders tegenwoordig waren, gaf Ds v.d. Leeuw kennis, dat
hij een beroep na Alkmaar ontfangen hebbende, hetzelve aange- nomen had, verzoekende zijn
ontslag van het Klassis van Dord en den kkraad van Alblasserdam. Hierop traden binnen Ds
Cannegieter, pred. te Hend. Ido Ambagt, als gecommitteerde van het Klassikaal bestuur ter
losmaking van zijn Eerw. en Ds N. van Steenbergen, pred. te Papendrecht, welke door het Klassikaal
Bestuur tot consulent den kerkenraad was toegevoegd, hebbende Ds J.J. de Jonge, pred. te Alblas,
gewoon consulent, daarvoor vriendelijk bedankt.
/450/ A. 1
De stukken gelezen en in behoorlijke orde bevonden zijnde, is de pred. ontslagen van zijne
betrekking op de Classis van Dordrecht en deze gemeente, en met wederzijdsche heijlbede
vertrokken. 
2.
Vervolgens werd door den consulent voorgelezen, hetgeen nodig was tot onderrigt van den
kerkeneraad, makende hen bekend met de bepalingen van het reglement op de vacature, waarna de
verga- dering met den gebede, en met dankzegging door den consulent gesloten wierd.
N. van Steenbergen, consulent
C. Mostman

Sessio II
Vergadering tot het formeeren van een vijftal
Kerkenraad gehouden den 2 Jan. 1824.
A. 1
De vergadering wierd geopend met het gebed. Alle leden waren /451/ tegenwoordig, zijnde
Cornelis Mostman ouderling
Maarten Mak ouderling
Adriaan 't Hoen diaken
Barend Janssen diaken
2.
Na handopening van den WelEd. Heer van Alblasserdam, den Heer C. Rijkee, verkregen te hebben
alsmede van het Ministerie, is men overgegaan tot het maken van het vijftal waar op de volgende
predikanten geplaatst wierden
DD J.E.C. de Wijs, pred. te Leersum
H. Maandag, pred. te Dubbeldam
J.G. Toussaint, pred. te Westwoude
J.B.H. Bruinier, pred. te Eck en Wiel
A.P. van Groningen, pred. te Bleskensgraaf en Hofwegen
3.
Vervolgens is besloten dit vijftal predikanten aan den WelEd. Ambachtsheer van Alblasserdam ter
approbatie aan te bieden.
/452/ 4.
Hierop is deze vergadering met dankzegging tot God gesloten.
N. van Steenbergen, consul.
C. Mostman

Sessio III
Vergadering tot het beroepen van een predikant
16 Jan 1824. De vergadering wierd met den gebede geopend.
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A. 1
Waren tegenwoordig de leden van den kerkenraad, zoo ook de leden van de oud kerkenraad, gelijk
dat hier van ouds gebruikelijk is, bij het doen van een beroep.
2.
Na  vertoond bewijs van toestemming tot het doen van een beroep door den Heer dezer plaatse werd
beroepen uit het vorig vijftal met meerderheid van stemmen, den Wel Eerw. zeer gel. Heer J.B.H.
Bruinier, pred. te Eck en Wiel.
/453/ 3.
Werd besloten dit beroep ter approbatie aan den Heer aan te bieden, en den beroepenen dit per
missive te doen weten.
4.
Waarmede de vergadering met dankzegging tot God gesloten is.
N. van Steenbergen, consul.
C. Mostman

Sessio IV
Vergadering tot het formeeren van een vijftal.
Kerkenraad gehouden 30 Jan. 1824.
A. 1
De vergadering is met den gebede geopend.
2.
Alle de leden waren tegenwoordig.
3.
Berigt ingekomen zijnde, dat Ds J.B.H. Bruinier, pred. te Eck en Wiel, alhier beroepen, vriendelijk
voor dit beroep bedankt had, heeft de kkraad op nieuw  handopening bij den Ambachts Heer /454/
gevraagd, en na dit verkregen te hebben, is de kerkenraad overgegaan tot het formeeren van een
nieuw vijftal predikanten.
4. 
Op het vijftal zijn de volgende predikanten gebragt
J.E.C. de Wijs, pred. te Leersum
H. Maandag, pred. te Dubbeldam
J.G. Toussaint, pred. te Westwoude
J. de Jonge, pred. te Poortugaal
A.P. van Groningen, pred. te Bleskensgraaf en Hofwegen
5.
Is besloten dit vijftal predikanten aan den Ambachts Heer van Alblasserdam ter approbatie aan te
bieden.
6.
Hierop is deze vergadering met dankzegging gesloten.
N. van Steenbergen, cons.
C. Mostman, ouderling

/455/ Sessio V
Vergadering tot het beroepen van een predikant
6 Feb. 1824. De vergadering is met den gebede geopend.
A. 1
Waren tegenwoordig de leden van den kerkenraad, zoo ook de leden van den oud kerkenraad, gelijk
dat hier van ouds gebruikelijk is bij het doen van een beroep.
2.
Na vertoond bewijs van toestemming tot het doen van een beroep door den Heer dezer plaatse werd
beroepen met meerderheid van stemmen den Wel Eerw. zeer gel. Heer J.E.C. de Wijs, predikant te
Leersum.
3.
Werd besloten dit beroep ter approbatie aan den Heer per commissie en missive aan te bieden, en
den beroepenen dit per commissie en missive te doen weten.
4.
Waarna de vergadering met dankzegging tot God gesloten is.
N. van Steenbergen, cons.
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C. Mostman, ouderling

/456/ Sessio VI
Berigt van aanneming van 't beroep.
A. 1
6 Maart 1824. Vergadering van kkraad waarbij alle de leden tegenwoordig waren.
2.
De kerkenraad betuigden hare blijdschap dat de beroepene het beroep had aangenomen en besloot
nu tot de drie kerkelijke voorstellen om die te doen afkondigen den 7de, 14de en 21 Maart.
3.
Hierop is de vergadering behoorlijk geeindigt.
N. v. Steenbergen, cons.
C. Mostman, ouderling

Sessio VII
Besluijt tot het maken van drie kklijke voorstellen aan het Klas. Bestuur.
A. 1
22 Maart 1824. Vergadering van kerkenraad, waarbij alle de leden tegenwoordig waren.
2.
De beroepen predikant de drie kerkelijke voorstellen ongehindert /457/ gehad hebbende, besloot nu
de kerkenraad de beroepsbrief, benevens de attestatie van het Klassikaal Bestuur van Wijk,
aangaande zijn Wel Eerw. zedelijk gedrag over te maken aan het Klassikaal Bestuur van Dordrecht
ten fine van kerkelijke approbatie en die van Z.M. den Koning.
3.
Hierop is de vergadering behoorlijk gescheijden.
N. van Steenbergen, consul.
C. Mostman, ouderling

[Het nu volgende is door Ds J.E.C. de Wijs aangetekend.]

Berigt aangaande de bevestiging en
intrede van Ds J.E.C. de Wijs.
Zondag den 30 Mei 1824 is onze leeraar, beroepen van Leersum, Jan Esaias Christiaan de Wijs, des
voordemidd. in den dienst dezer gemeente bevestigd door den WelEerw. Heer H.J. Eijkmans,
voorheen predikant alhier, thans te Maasland, met de woorden van den Zaligmaker, te vinden Luc.
17: 5, 10; terwijl de bevestigde zijn intree rede hield naar aanleiding van Math. 13:31,32.

/458/ Kerkenraadsvergadering gehouden op vrijdag den 11 Junij des avonds 1/2 7 uur.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Geen der broeders was afwezig.
Art. 3
Tot stemming van een ouderling en diaken, de gesloten stembriefjes geopend zijnde, bleek dat op
het dubbeldtal ter voorstelling aan de gemeente geplaatst waren,
     als ouderlingen    Simon Bakker, en
                        Jan van der Hoogt
     en als diakenen    Cornelis Oosterom, en
                        Wijnand Thoen
Art. 4
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Kerkenraadsvergadering gehouden 20 Junij des nademiddags op den dag des Heeren, na het
eindigen der godsdienstoefening.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
/459/ Art. 2
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Geen der broeders was afwezig, en niemand der leden der gemeente tegenwoordig.
Art. 3
Uit het bovengemeld dubbeldtal werden met besloten billetten beroepen
     tot ouderling      Simon Bakker
     en tot diaken      Cornelis Oosterom
Art. 4
De koster bragt berigt, dat deze broeders de beroeping zich hadden laten welgevallen.
Art. 5
Het laatste voorstel werd bepaald op Zondag den 27 Junij, en de bevestiging op den zelvden dag des
nademiddags.
Art. 6
De vergadering scheidde na eene dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Berigt
Omdat des nademiddags een ander predikant predikte, en het voegzaam werd bevonden, dat onze
leeraar het werk der bevestigigng der nieuwe broeders zelve verrigtte, nam men de vrijheid om reeds
in het morgenuur hen in te zegenen.

/460/ Kerkenraadsvergadering gehouden op vrijdag avond den 16 Junij na het eindigen der
voorbereiding des avonds om 8 uur.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend en alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
Men deed naauwkeurig verslag van het volbragtte huisbezoek bij de geheele gemeente en was
verblijd, dat alles in behoorlijke orde was gevonden en over het algemeen veel opgewektheid tot de
aanstaande viering van het H. nachtmaal des Heeren was opgemerkt.
Art. 3
De ingekomen getuigschriften van lidmaatschap werden nagezien en goedgekeurd.
Art. 4
Verder niets voorkomende, is de vergadering na gebed en dank- zegging gescheiden.
Q.T. J.E.C. de Wijs.

/461/ Kerkenraads vergadering gehouden 26 Augustus 1824 des middags om 12 uuren.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
In deze vergadering stonden binnen de Heer C. Rijkee als ambachts Heer en eene commissie uit het
plaatselijk bestuur, de Heeren C.A. Pijl en J. de Kraai, tot het aanhooren der rekening.
Art. 3
De diaken Adr. Thoen gaf hier op bewijs, deed rekening en verantwoording zijner administratie
gedurende het jaar 1823, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en ondertekend.
Art. 4
Tegelijkertijd werden ook de wetten voorgelezen met betrekking van een derde zak, verordend en
bepaald in den tijd der laatste vacature tot formeering van een fonds om de kosten wegens het
beroepen van een predikant daaruit goed te maken.
Art. 5
/462/ De Heer C. Mostman deed rekening daarvan en stelde het geen tot dus verre meer ontvangen
dan uitgegeven was in de handen van den presid. ouderl. M. Mak. Na het welk ook deze
verantwoording door den geheelen kerkenraad werd ondertekend.
En de vergadering werd gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Aanteekening
Ingekomen aanschrijvingen werden voorgelezen, zijnde
1. Een besluit van Zijne Majesteit van den 20 Julij, waarbij overeenkomstig het verlangen der
algemeene hervormde Synode wordt verklaard, dat, wanneer de dag van 28 Julij op een zaturdag of
maandag invalt, als dan in beide die gevallen de godsdienstige viering van den gedenkdag van 28
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Julij, of de dank en bededag, niet op den zelvde dag, maar des Zondags plaats zal hebben.
/463/ 
2. Een besluit der Synode, om Klassikale besturen en kerkenraden aan te schrijven, dat zodanige
voorschriften, als een voor de kerkenraden in het gemeen, en voor de predikanten, ouderlingen en
diakenen in het bijzonder, zijn aangenomen en vastgesteld, ofschoon niet in het reglement der
kerkvisitatie uitgedrukt, gerekend moeten worden derzelver verbindende kracht te behouden op
grond van art. 10.

3. Eene opmerkzaammaking, dat bij huwelijks verbintenissen tusschen protestanten en Roomsch
gezinden, de paus weigert dispensatie te verlenen tot derzelver kerk. bevestiging, indien de protest.
niet belooft, dat zijn kinderen uitsluitend in de R. leer zullen worden opgevoed. Waarom men hartelijk
wenscht, dat leeraren zich zullen beijveren eenige wenken en bestieringen, die daar opgegeven
worden, ter harte te nemen.

Deze drie stukken zijn aangenomen voor notificatie en gelegd in de portefeuille onder No 42, 43 en
44.

/464/ Kerkenraadsvergadering op Vrijdagavond 8 ure na het eindigen der godsd. oefening, den 15
october 1824.
Art. 1
De vergadering met het gebed geopend zijnde, bevond men dezelve voltallig.
Art. 2
Er werd verslag gedaan van het huisbezoek bij de leden der gemeente op den Dam, bij welke alles in
behoorlijke orde was gevonden.
Art. 3
De besluiten, zie pag. 462 en 463, werden voorgelezen.
Art. 4
De vergadering scheidde met dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

/465/ Kerkenraadsvergadering gehouden vrijdagavond 8 uren den 21 Januarij 1825.
Art. 1
De vergadering werd met gebed geopend.
Art. 2
Alle broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
De notulen der voorgaande vergadering werden voorgelezen.
Art. 4
Niemand der broeders wist op genen der leden van de gemeente iets aan te merken, waarom men
hem het vieren des H. avondmaals zoude kunnen ontzeggen.
Art. 5
men besloot, dat de heelmeester bij iemand der armen ontboden zijnde, geene medicijnen ten
behoeven van dezen patient voor rekening der diaconie zoude mogen leveren, voor dat een consent
der regeerende armmeester hem vertoond was.
/466/ Vervolgens dat op het einde van dit loopende jaar de middelen tot geneezing der armen
zouden worden aanbesteed.
Art. 6
Verder niets voorkomende, is de vergadering gescheiden.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predikant

Kerkenraadsvergadering den 3 februarij 1825 des voordemiddags om 11 uren.
Art. 1
Men tekende een rekwest aan Zijne Maj. den Koning over Hendrik Binnendijk met verzoek, dat niet
Alblasserdam maar de gemeente /467/ Leijerdorp met de gedane onkosten ten aanzien van des
voornoemden huisgezin zal worden bezwaard en dat onze gemeente niet zal gehouden zijn in de
verdere alimentatie van den zelven eeniger maten te voorzien.
Art. 2
De kist werd ontsloten, en naauwkeurig nagezien en opgetekend, welke kansbilletten het eigendom
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der diaconie zijn, ten einde naar onderlinge overeenkomst met het gemeente bestuur te raadplegen,
hoe of men in den tegenwoordigen staat van zaken daarmede het best handelen kon.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

/468/ Kerkenraadsvergadering gehouden op Vrijdag de 18 Maart 1825 des avonds 1/2 7 uren.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 3
De gesloten briefjes geopend zijnde, bleek, dat op het dubbeldtal ter voorstelling aan de gemeente
geplaatst waren,
     als ouderlingen    Cornelis Schouten, en
                        Jakob Pijl
     en als diakenen    Joost Herwigt, en 
                        Teunis Mulder
Art. 4
Werd voorgelezen een besluit van Zijne M. den Koning ten aanzien van eenen leeraar, die uit hoofde
van krankzinnigheid, of krenking van verstandelijke vermogens, buiten staat is zijn dienstwerk naar
behooren waar te nemen.
/469/ Art. 5
Dit stuk is aangenomen voor notificatie en door den predikant in de portefeuille gelegd onder No 45.
Art. 6
De vergadering werd met dankzegging gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Vergadering gehouden 27 Maart des nadem. op zondag, na het eindigen van den dienst.
Art. 1
De vergadering werd met gebed geopend
Art. 2
Geen der broeders afwezig en niemand der leden van de gemeente tegenwoordig.
/470/ Art. 3
Uit het bovengemeld dubbeldtal werden met besloten briefjes beroepen tot
     ouderling          Cornelis Schouten
     en tot diaken      Joost Herwigt
Art. 4
De koster berigtte dat deze broeders de beroeping hadden aangenomen.
Art. 5
Het laatste voorstel werd bepaald op paasch Zondag den 3 April en de bevestiging op maandag des
voordemiddags.
Art. 6
De vergadering scheidde na een dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predikant.

/471/ Bovengenoemde broeders op Paaschmaandag ingezegend zijnde, terwijl de afgetreden
broeders M. Mak als ouderling en Barend Jansen als diaken behoorlijk bedankt zijn, worden door ons
ondergetekenden alle voorige actens geresumeerd, bij dezen goedgekeurd. Alles blijkens deze onze
handtekening.
J.E.C. de Wijs, predikant
M. Mak
S. Bakker
B. Jansen, diaken
C. Oosterom, diaken

Bsluit wegens den dank en biddag.
Ingekomene wijziging werd voorgelezen van een besluit 20 Julij 1824.
Dat de godsdienstige viering van de gedenkdag van den 18e Junij, in de steden altijd, op denzelvden
dag zal plaats hebben, terwijl het in de gemeenten ten platte lande wordt vrijgelaten, om bij aldien
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voormelde gedenkdag op eenen anderen dag dan op Zondag invalt, de viering daar van op den
volgenden Zondag te verplaatzen.
In de portefeuille onder No 46.

/472/ Kerkenraadsvergadering gehouden Vrijdagavond 8 uren den 15 April 1825.
Art. 1
De vergadering werd met gebed geopend.
Art. 2
De broeders waren alle tegenwoordig.
Art. 3
De notulen zijn gelezen.
Art. 4
Ingekomene kerkelijke attestatien werden goedgekeurd.
Art. 5
De predikant deed verslag van zijn huisbezoek bij de leden der gemeente op den Kinderdijk.
Art. 6
Een besluit van Zijne M. den Koning werd voor notificatie aangenomen, zie pag. 471.
Art. 7
De censura morum werd gehouden volgens de wet.
/473/ Art. 8
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. avondmaal.
Art. 9
Men eindigde met gebed en dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predikant

24 Mei 1825.
Kerkvisitatie
Vergadering gehouden na het eindigen van de nademiddag godsdienst, om op aanschrijving daartoe
ontvangen, eene kennisgeving aan het Eerw. Klassikaal bestuur van Dordrecht te ondertekenen,
inhoudende, dat men ook heden met betrekking op den leeraar de overige opzienders der gemeente,
en de armverzorging op alle de vragen, die gewoonlijk bij de kerkvisitatie gedaan worden een
toestemmend en gunstig antwoord geven kon.

/474/ Rekwest aan het gemeente bestuur van Alblasserdam
Kopie
Aan den Heer Schout en Assessoren te Alblasserdam.
De predikant, ouderlingen en diakenen, uitmakende den kerkenraad dezer hervormde gemeente,
besloten hebbende, om de eigendommen welke zij voor het diakoniefonds administreeren (voor zoo
verre zij in effecten bestaan) te willen verkoopen, ten einde de schulden ten laste onzer armen te
voldoen.
En wetende dat hiertoe een rekwest aan de edelachtb. Heeren gedep. Staten zal moeten
gepresenteerd worden, acht zich echter alvoorens verpligt, om de goedkeuring van dit besluit aan de
leden van het bestuur dezer gemeente bij dezen te verzoeken.

Censura morum
Het nachtmaal is gehouden op de gewoone tijd in de maand Julij.
/475/ De huisbezoeking is bij een gedeelte der gemeente op den Dam geschied.
Niemand had op eenige leden der gemeente iets in te brengen, geldig genoeg, om hem het H.
avondmaal te ontzeggen.
J.E.C. de Wijs

Rekwest aan den Koning over het verkoop van een effekt
Kopie
Aan Z.M. den Koning.
Geeft met alle onderdanigheid te kennen, de kerkenraad van Alblasserdam als administrerend de
armen fondsen van deze gemeente.
Dat, als nog ten laste van voorn. diaconie armen is lopende een kapitaal van f. 2800 gevestigde
schuld tegen intrest van 4 p.c. met een jaar intressen daarop verschenen. Dat ook nog andere
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schulden bestaan, voortgesproten uit een jaarlijksch te kort, en daardoor onbetaald gebleven
leverantie, als anders, ten bedrage van circa f. 700-00-.
Dat onder die houders van praetensien er gevonden worden welke de kapitalen hebben opgevraagd,
en anderen zeer ernstig de voldoening hunner praetensien verlangen en vorderen. Doch, dat tot de
betaling dier schulden geen fondsen voor handen zijn, en alzoo de rekwestranten zich buiten de
mogelijkheid bevinden die aflossing te doen.
/476/ Dat ook de supplianten zich reeds deswegens vervoegd hebben bij den schout en
gemeenteraad van Alblasserdam, ten einde door subsidien daar toe te worden in staat gesteld, dan
dat gemeld bestuur heeft te kennen gegeven, geen fondsen daar toe te hebben, en in de
onmogelijkheid te verkeren, om derzelver inkomsten te vermeerderen, zoodanig als wel noodzakelijk
zoude zijn door eenen toereikende omslag ter oorzake der reeds bestane belastingen.
Dat er alzoo voor de rekwestranten geen ander middel schijnt over te schieten, dan het verkopen der
eigendommen van gemelde armen; dan daar de rekwestranten daartoe gene bevoegdzaamheid
hebben zonder de goedkeuring van uwe M. te meer, daar die eigendommen alleenlijk bestaan in
publieke effekten ten laste van het rijk, zoo keeren zich de suppl. tot uwe Majesteit, onderdanig
verzoekende, dat het uwe M. gelieve te behagen de supplianten te authoriseren tot de verkoop van
een kapitaal van f 6600-00- in het grootboek ingeschreven nationale schuld ten namen van de
diaconie-armen van Alblasserdam, ten einde daaruit te betalen de hiervoor genoemde schulden met
de daarop verschenen intressen.
T'welk doende etz.
(was geteekend) Van Dort, gouvernements solliciteur.

/477/ Besluit van Z.M. den Koning, zijnde het antwoord op bovengem. rekwest.
Kopie
20 Augustus 1825
No 143.
Wij, Willem, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot hertog van
Luxemburg enz enz enz.
Gezien de rekeste van den kerkenraad der hervormde gemeente te Alblasserdam/Zuid holland,
Gezien het rapport van onze Minister van Binnenlandsche zaken,
Hebben goedgevonden en verstaan de rekestranten te magtigen tot den verkoop van de aan den
armen toebehorende inschrijvingen op het  grootboek der nationale werkelijke schuld, ten einde uit
den opbrengst daar van te voorzien in de aflossing van de ten laste dier armen loopende schulden.
En is onze voornoemde Minister belast met de uitvoering dezes, waarvan aan de rekestranten zal
worden kennis gegeven.
/478/ Laken, den 20 Aug. 1825.
(geteekend) Willem
Van wegen den Koning
(geteekend) J.G. de Meij v. Streefkerk.
Accordeert met deszelfs origineel. De griffier ter staats- secretarie,
(geteekend) D.W. Eliai Schovel
Sollic. Van Dort.

Kerkenraads vergadering gehouden den 28 September 1825 des middags om 12 uren.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
In deze vergadering stonden binnen de Heer C. Rijkee als /479/ ambachtsheer, en eene commissie
uit het plaatselijk bestuur, de Heeren A. Spruit, en G. de Kluiver, tot het aanhoren der rekening.
Art. 3
De armverzorger B. Jansen deed hier op verantwoording zijner administratie gedurende het jaar
1824, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
Art. 4
M. Mak deed vervolgens rekening van het geld uit de derden zak ter bestrijding der onkosten der
beroeping van een predikant. Stelde vervolgens het overige geld en het notelenboek in de handen
van broeder S. Bakker. Na het welk ook deze verantwoording door de geheelen kerkenraad werd
onderteekend.
En de vergadering werd gesloten.
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Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

/480/ Kerkenraad gehouden den 21 October 1825 des avonds na kerktijd.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend en alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
De k. attestatien wederom ingekomen, werden nagezien en goedgekeurd.
Art. 3
De ouderlingen dede verslag van het volbragte huisbezoek bij de geheele gemeente en betuigden,
dat zij alles in behoorlijke orde hadden gevonden.
Art. 4
Daar werd gelezen eene missive van de algemeene Synode, zijnde een opwekking om ook
buitenlandsche noodlijdende kerken en geloofsgenoten te hulp te komen. Een bijgevoed besluit, tot
/481/ daarstelling van eenparigheid, om jaarlijks in de maand Maart of April bij eene openbare
godsdienstoefening in alle de hervormde kerken ene collecte te doen, welke onder toezigt der
Synode ten behoeve van noodlijdende kerken en personen zal besteed worden.
Dit stuk werd aangenomen voor notificatie en in de portefeuille neergelegd. 
Art. 5
Verder niets voorkomende, is de vergadering met gebed en dankzegging gescheiden.
Q.T. J.E.C. de Wijs, predik.

/482/ Betaling van diaconieschulden
Vergadering in het Rechthuis den 21 November 1825, des avonds om 5 uren.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
Met het geld hetwelk de verkogte effecten hadden opgebragt, werden heden de gevestigde schulden,
waarmede tot heden toe onze diakonie bezwaard was, op eenmaal aangezuiverd.
Art. 3
Hierna scheidde de vergadering uiteen.
Q.T. J.E.C. de Wijs, predik.

/483/ Besluit van Zijne M. den Koning, 27 Oct. 1825 No 103.
Besluit.
Nopens het vragen van autorisatie tot aanvaarding van donatien of tot het verkrijgen van goederen,
onder welken titel ook, ten behoeve der publieke gestichten alsmede van de rigtige opbrengst der als
voren bepaalde uitkeringen.

Besluit van 28 Sept. No 109.
Het reglement op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht voor de nederl. hervormde kerk,
opgemaakt door de algemeene Synode.
In onze portefeuille No 47 en 48.

Reglement op de zamenstelling des kerkenraads.
Van de vereischten van predikanten, ouderlingen en diakenen.
Van de werkzaamheden des kerkenraads.
Van de bijzondere pligten der predikanten, ouderlingen en diakenen.
In onze portefeuillen No 49.

/484/ Kerkenraads vergadering den 1 Januarij 1826 des nademiddags ten 4 uren.
Art. 1
Alle broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
De predikant herinnerde de broeders aan het geen in het voorgaande jaar met betrekking tot de
diakonie kranken in onze vergadering besloten was /zie pag. 466.
Art. 3
Stonden binnen de Heeren C. Mostman en P. de Haan, heelmeesters, alhier, die beide hunne
billetten ons overreikten, waaruit bleek dat P. de Haan geringer som dan zijn confrater bepaalde, dat
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hij aannam alle onze armen binnen de gemeente te bedienen voor drie en negentig guldens, alle arm
en been breuken, zware operatien, breukbanden en inroeping van vreemde hulp niet medegerekend.
/485/ Blijvende deze laatste artikelen, indien zij mogten plaatsgrijpen, voor rekening van het armen
bestuur.
Art. 4
Men besloot verder dat in een volgend jaar de Heer Mostman de voorkeur zoude hebben om de
armen voor het zelvde geld te bedienen.
Art. 5
De heelmeesters vertrokken zijnde, hebben de leden des kerkenraads onder het houden van nuttige
gesprekken voor al de diakonie betreffende, verder de avond vriendschappelijk en broederlijk
doorgebragt.
Art. 6
Hierna scheidde de vergadering uit een.
Q.T. J.E.C. de Wijs, predik.

/486/ Aanstelling van kollekteurs
Door den kerkenraad zijn aangesteld twee personen ter omgang met den derden zak in de kerk, ter
instandhouding der openbare godsvereering, zijnde Pieter Boele en Cornelis Pijl Jakz., in plaats van
Jan Tuytel en Aalb. Bos.

Kerkenraadsvergadering gehouden vrijdag avond 8 uren, na het eindigen der godsdienstoefening,
den 20 Jan. 1826.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend en de vergadering was voltallig.
Art. 2
Niemand der broeders wist op gener der leden van de gemeente iets aan te merken, waarom men
hen niet aan het avondm. zoude mogen toelaten.
Art. 3
De notulen der voorgaande vergadering en de ingekomen besluiten /487/ werden voorgelezen, en
daarna is de vergadering met gebed en dankzegging gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag de 8 Maart 1826, des avonds 1/2 7 ure ten huize
van den predikant.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
Tot stemming van een ouderling en diaken zullende overgaan, werd vooraf de gewoonte afgeschaft,
om bij die gelegenheden een dubbeldtal te maken en de gesloten briefjes daarvan geopend zijnde,
bleek dat ter voorstelling aan de gemeente met algemeene stemmen gekozen was
/488/tot ouderling    Arie van Stek
     en tot diaken    Johannes Broere
Art. 3
Nieuwe lidm. attestatien, die ingekomen waren, werden goedgekeurd.
Art. 4
Het standvastig gebruik in onze gemeente om de moeders van onechte kinderen zelven hun kroost
tot den doop te laten aanbieden, werd verklaard tot eene huishoudelijke verordening, en de predik.
beloofde dezelve zoo lange tijd te handhaven, totdat een hooger kollegie hem zoude noodzaken van
deze gewoonte af te gaan. Zie het oude kerkenboek, den 21 Sept. 1707 en vervolgens ook de akte
30 April 1780 in het kerkenboek No 2.
Art. 5
De koster werd verzocht de nieuwverkoren broeders hun aanstelling te berigten.
/489/ Art. 6
Het laatste voorstel werd bepaald op paaschzondag den 25 Maart 1826 en de bevestiging op
maandag des voordem[iddags].
Art. 7
De vergadering werd gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.
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Bovengenoemde broeders op paaschmaandag ingezegend zijnde, terwijl broeder Bakker en
Oosterom aftraden, zijn deze laatste bedankt voor hunne diensten en hebben met ons alle vorige
akten geresumeerd en bij dezen goedgekeurd.
Alblasserdam, 27 Maart 1826.
J.E.C. de Wijs, predik.
S. Bakker, ouderling
C. Schouten, ouderling
C. Oosterom, diaken
Joost Herwig, diaken

/490/ Kerkenraadsvergadering gehouden Vrijdag avond den 7 April 1826, des avonds om 8 uren na
het eindigen van eene godsdienstoefening ter voorbereiding van het H. avondmaal.
Art. 1
Alle broeders waren tegenwoordig, uitgezonderd broeder Arie van Stek, die wegens ongesteldheid
daarin verhinderd was.
Art. 2
De ouderling C. Schouten deed verslag van het werk der huisbezoeking bij de leden op den
Kinderdijk en verklaarde met den predikant dat alles in goede orde was bevonden.
Art. 3
Daar werd censura morum naar kerkenorde gehouden.
Art. 4
De broeders wenschtten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. avondmaal.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, v.d.m.

/491/ Kerkenraadsvergadering Woensdag avond den 3 Mei 1826 des avonds 6 ure.
Art. 1
De vergadering geopend zijnde, waren alle de broeders tegen- woordig.
Art. 2
In de vergadering werden binnengeleid de WelEw. Heeren J.G. Veldman, predik. te Dordrecht en N.
van Steenbergen, predik. te Papendrecht, tot het houden van kerkvisitatie, die hun werk met
zegenbede zijn aangevangen.
Art. 3
Alle de voorgestelde vragen werden voldoende beantwoord en alles werd in orde bevonden. De
gewone opgaven werden gedaan de Klassik. quota bedragende f. 20, de kollekte voor de Waldenzen
f. 12.-.- en een gift voor de noodlijdende kerken uitgereikt, zijnde f. 3.-.-, werden wij bedankt.
/492/ Na hetwelk de voornoemde Heeren na heilwenschen over de vergadering te hebben
uitgesproken, dezelve verlieten.
Art. 4
De kollekte en den derden zak werden verantwoord, en de vergadering werd vervolgens gesloten.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, predik.

Het nachtmaal is gehouden op den gewone tijd in de maand Julij.
De huisbezoeking is geschied bij die leden der gemeente die tot den Dam behoren. En niemand der
broeders had op eenig lid der gemeente iets aan te merken, zoo dat men elkander zegen
toewenschte bij het aanstaand gebruik van het H. avondmaal.
Q.T. J.E.C. de Wijs, predik.

/493/ Kerkenraads vergadering gehouden den 27 Julij 1826 des voormiddags om tien uren.
Art. 1
Alle de broeders waren in het kerkgebouw tegenwoordig.
Art. 2
In onze vergadering stonden binnen de Heeren Rijkee, Mostman en Bakker, als leden van het
plaatselijk bestuur, tot het aanhooren der diakonie rekening.
Art. 3
De armenverzorger Cornelis Oosterom deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende
het jaar 1825, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en ondertekend.
Art. 4
De vergadering werd gesloten.
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Q.T. J.E.C. de Wijs.

/494/ Kerkenraad gehouden den 20 October 1826 des avonds om 8 uren na kerktijd.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend en alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
De ouderlingen deden verslag van het volbragte huisbezoek bij de geheele gemeente, en betuigden
dat zij alles in behoorlijke orde hadden gevonden.
Art. 3
Nieuwe ingekomen k[erkelijke] attestatien werden nagezien en goedgekeurd.
Art. 4
Daar werd voorgelezen een extract uit het verhaal van het verhandelde bij de gedeputeerde Staten
van Zuidholland.
"Herinnering, dat aan de gemeente besturen niet wordt betwist, om volgens de wet van 6 Maart
1818, zich te bedienen van poenale verordeningen, betrekkelijk de armmeesteren, die weigeragtig
blijven, de keuze op hen gevallen te aanvaarden
/495/ Het nogtans Zijne Majesteits bedoeling is, dat de aanneming van zodanige betrekkingen, zoo
veel mogelijk zullen aangemoedigd worden door het bespreken en toestaan van plaatselijke faveurs,
en hier door de weigeringen, zoo veel mogelijk zal worden voorgekomen.
Zij genieten vrijstelling van schutterlijken dienst, van militaire inkwartiering, van poortgelden, eene
eervolle onderscheiding bij plegtigheden, behoorlijke zitplaatsen kosteloos bij den openb. eeredienst
enz, enz.
Vervolgens werd voorgelezen een verordening van de Synode omtrent de kollektanten voor buitenl.
kerken. In de portef. neergelegd onder N. [nummer opengelaten].
Beide deze stukken zijn voor notificatie aangenomen.
Art. 5
De censura morum werd gehouden volgens de wet en de broeders wenschten elkander zegen bij de
aanstaande viering van het H. nachtmaal.
Art. 6
Men eindigde met gebed en dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, v.d.m.

/496/ Kerkenraadsvergadering den 19 Januarij 1827 des avonds om 8 uren na de
voorbereidingspredikatie.
Art. 1
De vergadering was voltallig.
Art. 2
Werd voorgelezen het Synode besluit op de vacature.
Art. 3
De censura werd gehouden volgens de wet.
Art. 4
De vergadering werd gesloten.
Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

Kerkenraad gehouden op donderdag 5 April 1827 des avonds 1/2 7 uren in de pastorie.
/497/ Art. 1
Alle broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
Tot stemming van twee nieuwe kerkenraadsleden een ouderling en diaken zullende overgaan,
werden de gesloten briefjes geopend, waaruit bleek, dat ter herhaalde voorstelling aan de gemeente
verkoren waren
     tot ouderling    Jacob Pijl
     en tot diaken    Willem Oosterom
Art. 3
De koster werd verzocht de nieuwverkoren broeders kennis te geven van deze hunne aanstelling.
Het laatste voorstel werd bepaald op paasch zondag den 15 April en de bevestiging op maandag des
voordemiddags.
Men sloot de vergadering.
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Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

/498/ Bovengemelde broeders zijn op paaschmaandag ingezegend, terwijl de afgetreden broeders C.
Schouten en Joost Herwigt voor hunne bewezene diensten behoorlijk zijn bedankt.
De aktens zijn goedgekeurd en geresumeerd. Alles blijkens deze onze handteekening.
J.E.C. de Wijs
Cornelis Schouten, ouderling
Arie van Stek
Joost Herwig, diaken
Johs. Broere

Kerkenraadsvergadering van 16 April 1827.
Werd voorgelezen een extract uit het verhaal van het verhandelde bij de gedeputeerde Staten van
Zuidholland.
Dingsdag den 18 Julij 1826.
Wij Willem, enz. enz.
Art. 1
Wanneer een behoeftige onderhouden of gepleegd zal worden in /499/eene gemeente alwaar hij
volgens de wet van den 28 Nov. 1818 niet geregtigd is, zal het gemeentebestuur daarvan binnen de
veertien dagen na de opneming van den behoeftigen, kennis geven aan het bestuur van de
gemeente, waar deze zijn domicilie van onderstand heeft, of wordt [geacht] gehouden te hebben.
Art. 2
Voor zoo verre op een voldoende wijze mogt blijken, dat het niettegenstaande alle mogelijke
nasporing niet doenlijk is geweest, om het domicilie van onderstand dadelijk uit te vinden, zal de
voorschreven termijn van kennisgeving niet beginnen te loopen dan van het oogenblik, dat het
domicilie van onderstand van de behoeftigen aan het eerstgemeld gemeentebestuur bekend zal zijn
geworden, of door hetzelve met zekeren grond van waarschijnlijkheid zal kunnen worden vermoed.
Art. 3
Ingeval er gegronde redenen van twijfel mogten bestaan, welke van twee of meer gemeenten voor
het domicilie van onderstand moet worden gehouden, zal de kennisgeving met opgave dier redenen
aan alle de daarbij betrokken gemeenten moeten geschieden.
/500/ Art. 4
Voor zoo verre de kennisgeving van den afloop van den bepaalden termijn geschiedt, zal de
gemeente welke hulp verstrekt, aangemerkt worden als zulks tot aan den dag waar op de
kennisgeving zal zijn afgezonden, voor eigen rekening te hebben gedaan, en zal dezelve alzoo voor
de verplegingskosten vroeger dan dien dag gemaakt, geen verhaal behouden.
Onze minister van binnenlandsche zaken is belast met de uitvoering dezer, enz. enz..
Werd voorgelezen deze missive van den Staatsraad Gouverneur van Zuidholland.
No 2053/18454 2208
S'Gravenhage den 14e october 1826.
"Ik heb het nuttig geacht UEd. kennis te geven ten einde u daarnaar bij voorkomende gelegenheden
te kunnen gedragen, dat volgens het aangenomen beginzel de acten van indemniteit of readmissie
van geene verbindende kracht zijn, wanneer vrouwen ten behoeve van welke zij verleend zijn, in het
huwelijk zijn /501/getreden, en dat derhalve zoodanige vrouwen komen ten lasten van die plaats,
alwaar derzelver mannen domicilie van onderstand hebben, of gehad hebben, of van die, waar zij als
weduwen volgens de bestaande bepalingen, aanspraak op onderstand mogten hebben verkregen,
zijnde dit beginzel gegrond in Zijne Majesteits besluiten van 22 Maart en 9 Julij 1823 No 80 en 250,
genomen ter beslissing van gerezene verschillen omtrent de plaats, waar twee behoeftige vrouwen
volgens de wet van 28 Nov. 1818 (staatsblad No 40) aanspraak op den publieke onderstand zouden
maken.
   De staatsraad Gouverneur van Zuidholland.
   (was geteekend) Van der Duijn.

No 205326/3721 220826
S'Gravenhage den 28 febr. 1827.
Het is mij niet ongepast voorgekomen UEd. door deze, tot informatie kennis te geven dat het
beginzel waarop Z.M. /502/besluiten in dat 22 Maart en 9 Junij 1823 No 80 en 250 vermeld in mijn
circulaire van den 14 Oct. 1826 No 2053.2208/ 18454 gegrond zijn alleen van toepassing op de
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voorkomende gevallen van zoodanige der daarbij bedoelde vrouwen welke, na de dagteekening van
die besluiten aanspraak op onderstand mogten verkregen en zich daartoe aangemeld hebben.
   De staatsraad Gouverneur van Zuidholland.
   (was getek.) Van der Duijn.
De censura werd gehouden volgens de wet. Na het welk de vergadering gesloten werd.
Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

De huisbezoek heeft op den Dam 19 en 20 April bij de leden der gemeente op den Dam plaats
gehad, en broeder Arie van Stek deed daar van verslag in den kerkenraad, betuigende dat hij alles in
orde had bevonden.

/503/ Julij
De huisbezoek had bij de bediening van het h. nachtmaal weder plaats bij de leden op den
Kinderdijk. Broeder J. Pijl deed daarvan verslag in den kerkenraad, en betuigde, dat alles in orde was
bevonden.

Kerkenraad gehouden vrijdagavond in October 1827 voor de bediening des H. avondmaals na het
uitspreken der voorbereidingsrede.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend en alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
De ouderling Arie van Stek deed verslag van het werk der huisbezoeking bij de geheele gemeente
en betuigde dat hij alles in behoorlijke orde had bevonden.
Art. 3
De censura morum werd gehouden volgens de wet en de broeders wenschtten elkander zegen bij de
aanstaande viering van het H. avondmaal. Men eindigde met gebed en dankzegging.
Ons bekend, J.E.C. de Wijs, v.d.m.

/504/ 1 januarij 1828.
Geschenk aan de kerk
Heden werden wij aangenaam verrast door de ontvangst van eenen zilveren hoofdschotel ten
gebruike bij de bediening des H. avondmaals, vereerd door de Heer C. Adrz. Rijkee en vrouwe Anna
Nieuwenhuizen van Alblasserdam.

Aanstelling van kollekteurs
Door den kerkenraad zijn aangesteld  Arnold Verkerk en Eldert Maat tot den omgang met den derden
zak ter instandhouding der openbare godsvereering en zulks in plaats van wijlen Pieter Boele en C.
Pijll Jkz.

Kerkenraadsvergadering gehouden Vrijdag avond 8 uren na het eindigen der godsdienstoefening 11
Jan. 1828.
Art. 1
Alle de broeders waren bijeen.
/505/ Art. 2
De censura morum werd gehouden volgens de wet en niemand der broeders had op eenig lid der
gemeente iets aan te merken, waarop men hen het avondmaal zoude kunnen ontzeggen.
Art. 3
De armen werden weder voor twee jaren aanbesteed op gelijken voet, en voor de zelvde som, als in
het jaar 1826.
Art. 4
De vergadering werd gesloten.
Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

Deze aantekening moet gelezen worden op pag. 503.
Kerkenraadsvergadering gehouden den 28 November 1827 des voordemiddags om elf uren.
/506/ Art. 1
Alle broeders waren in ons kerkgebouw tegenwoordig.
Art. 2



338

In onze vergadering stonden binnen de Heer Rijkee, Bakker, en de Kluiver, als leden van het
plaatselijk bestuur.
Art. 3
De armenzorger Joost Herwigt deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende het jaar
1826, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
Art. 4
De vergadering werd gesloten.
Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

Kerkenraad gehouden den 13 Maart 1828 des avonds 1/2 7 uren in de pastorie.
Art. 1
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Art. 2
Tot stemming van twee nieuwe kerkenraadsleden, tot eenen ouderling en diaken zullende overgaan,
werden na het openen der billetten bevonden, dat tot herhaalde voorstelling aan de gemeente
verkoren waren.
     tot ouderling      Aalbert Bos
     en tot diaken      Mattijs Pijl
Het laatste voorstel van deze nieuwverkoren broeders werd bepaald op aanstaande paaschzondag
en de openbare bevestiging op maandag.
Art. 3
Men sprak verder over veele zaken het belang der diakonie en der gemeente betreffende.
Art. 4
Nieuwe ingekomen attestatien werden nagezien en goedgekeurd.
Q.T. J.E.C. de Wijs, v.d.m.

/508/ Gemelde broeders zijn op Paaschmaandag ingezegend. Terwijl de aftreedende broeders Arie
van Stek en Johannes Broere voor hunnen bewezen diensten door den leeraar uit naam der
gemeente behoorlijk zijn bedankt.
De akten van dit afgeloopen jaar zijn weder goedgekeurd, en geresumeerd.
Alles blijkens deze onze handteekening.
J.E.C. de Wijs, v.d.m.
Arie van Stek
Jacob Pijl
Johs. Broere
W. Oosterom

/509/ Aanteekeningen
Synodale Commissie
Ontvangen een besluit van Z.M. dat er zal bestaan eenen Algemeene Synodale Commissie der
nederlandsche hervormde kerk, welke de belangen dier kerk zaal waarnemen, wanneer de Synode
niet vergaderd is.

13 April heeft de censura morum, eenige dagente voren geschied zijnde, de bediening van het h.
nachtmaal des H. plaats gehad.

Rekening van den derden zak
Den 30 April heeft broeder A. van Stek rekening gedaan van uitgaaf en ontvangst van de penningen
gekollekteerd uit den derden zak, en het batig saldo in tegenwoordigheid van alle de broeders in
handen gesteld van broeder Jakob Pijl.

Kerkvisitatie
Daar weder de kerkvisitatie in dit jaar niet gehouden werd, hebben wij een berigt gezonden op den
18e Mei aan het /510/ Klassikaal bestuur van Dordrecht, door den geheelen kerkenraad
onderteekend, dat wij in dit jaar ons tot onze blijdschap in staat bevinden, om bij deze op alle de
vragen, die gewoonlijk bij die gelegenheid volgens de wet der hervormde Synode van ons vaderland,
gedaan worden, een toestemmend antwoord te kunnen geven.
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Nader besluit over den biddag
Werd voorgelezen in onze vergadering een besluit der Synodale Commissie, zijnde eene
uitnoodiging, om ook ten platte lande zoo min mogelijk gebruik te maken van de vergunning, om
dien dag te vieren op den zondag volgende op den 18 Junij, zoo dat van dezelve vergunning geen
gebruik worde gemaakt, dan daar, waar plaatselijke omstandigheden zulks gebiedend vorderen.
Dit stuk werd aangenomen voor notificatie.

Censura morum
In Julij heeft de censura morum wederom plaats gehad na het uitspreken van eene leerrede ter
voorstelling van het H. nachtm. en vervolgens heeft ook de bediening daarvan plaats gehad.

/511/ Censura morum 19 Oct. 1828
De ouderlingen Jakob Pijl en Aalbert Bos hebben verslag gedaan van het werk der huisbezoeking,
het welk ook in dit jaar naar gewoonte bij de geheele gemeente geschiedde en betuigden, dat alles in
behoorlijke orde was bevonden. Zoo dat de broeders elkander zegen toewenschten bij de
aanstaande viering van het h. avondmaal.
Kerkelijke attestatien zijn nagezien en aangenomen.

Besluit omtrent het prediken van een kandidaat.
Is ontvangen eene aanschrijving der algemeene Synode, met aanschrijving, dat het voortaan aan
geenen kandidaat in de godgeleerdheid, die bij het examen door eenig kerkbestuur tot de
predikdienst niet is toegelaten, zal vrijstaan, eene leerrede voor de christelijke gemeente te houden,
daar zulks hem uitdrukkelijk is verboden, totdat hij met gevolg van toelating tot de predikdienst zal
geexamineerd zijn.
Dit besluit is van den 8 Julij 1828 en bij ons ingekomen den 30 Oct. om twee dagen daarna weder te
verzenden.

/512/ Besluit wegens kindergelden
Ingekomen een besluit van Z.M. den Koning omtrent de kindergelden der predikanten, bevattende
eene nadere verklaring, wat door de woorden gevestigden stand behoort verstaan te worden.
Van 2 Julij 1828, No 28. Gelegd in de portef.

Verandering van een besluit, betrekkelijk de beroeping van een predikant hoofdzakelijk ten opzigten
der restitutie der kosten.
Ingekomen een besluit van Z.M.
Dat in het artikel 67 voorkomende zinsnede:
"Indien hij nogtans binnen twee jaren mogt vertrekken, gerekend van den dag der bevestigigng tot
den dag van het afscheid, zal de restitutie dezer kosten kunnen gevorderd worden."
Worde veranderd als volgt:
"Indien hij nogtans een beroep aanneemt, dat binnen twee jaren na den dag zijner bevestiging op
zijne tegenwoordige standplaats op hem is uitgebragt, zal de teruggave der kosten  gevorderd
kunnen worden."

/513/ Diakonierekening
Den 5 Nov. 1828 des morgens om 10 uren, kerkenraadsvergadering ons kerkgebouw.
Stonden binnen de Heer Rijkee en S. Bakker als gecommitteerde van het gemeente bestuur. De
armverzorger Joh. Broere deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende het jaar 1827.
Het welk gezien, en gehoord zijnde, werd goedgekeurd, en onderteekend.

Aanbesteding van diakonie kranken
1 Januarij 1829.
De Heer J. Tulleners, chrirurgijn en vroedmeester alhier heeft voor dit geheele loopende jaar
aangenomen alle onze armen genees en heelkundige diensten te bewijzen voor de som van
zeventig guldens eensgelds alle armen en beenbreuken operatien en breukbanden daar onder
gerekend.

Censura morum
16 Januarij 1829 heeft, als naar gewoonte, in eenen vergadering, na het uitspreken der
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voorbereidings, de censura morum plaats gehad, en weder bij die gelegenheid onderscheidene
zaken, onze diakonie betreffende, nader besproken. na het welk wij elkander allen zegen bij het
aanstaand avondmaal toewenschtten.

/514/ Circulaire van den Staatsraad Gouverneur aangaande die armen, wier domicilie van
onderstand tot heden twijfelachtig is.
Extract uit het Provinciaal blad van Zuidholland.
Bij artikel 13 der wet van den 28 Nov. 1828 (Staatsblad No 40) is als beginzel aangenomen, dat
behoeftigen voorloopig onderstand zullen genieten van wege die gemeenten, alwaar zij zich
bevinden, ofschoon die gemeenten dan ook regtstreeks niet verpligt mogten zijn, en het zelfs als
meer dan waarschijnlijk, zoo niet als zeker mogt kunnen worden geacht, dat het onderstands
domicilie dier belanghebbenden elder gevestigd is.
Zie hierover ook eene circulaire van 9 September 1819 No 1506/9143. Ook 31 Maart 1827 No
679/5957.
Men moet dus in de dringende behoefte van dergelijke persoonen /515/ zonder verwijl voorzien
behoudens echter het regt om wanneer zij, bij het onderzoek der zaak door gedeputeerde staten
mogt blijken, daartoe niet verpligt te zijn geweest, de uitschotten in rekening te brengen, en terug te
vorden van zoodanig armbestuur, als daarmede door hun Ed. Gr. Achtb. daarmede zal worden
belast.

Kerkenraad gehouden den 3 April 1819 des avonds ten 7 uren.
1.
Alle broeders waren tegenwoordig.
2.
Tot stemming van twee nieuwe kerkenraadsleden zullende overgaan, werden na het openen der
billetten, bevonden, dat tot herhaalde voorstelling aan de gemeente verkoren waren
     tot ouderling      Gijsbert Kuipers
     en tot diaken      Gerrit Eikelenboom
/516/ De genoemde broeders hunne beroeping aangenomen hebbende, zijn op paaschmaandag
ingezegend.
De akten van het afgeloopen jaar zijn goedgekeurd en geresumeerd.
Alles blijkens deze onze handteekening.
J.E.C. de Wijs, v.d.m.

De kerkvisitatie is gehouden in Mei. Alle de broeders waren daarbij tegenwoordig uitgenomen den
predikant die door ziekte hierin verhinderd werd. De voorgestelde vragen konden voldoende worden
beantwoord en alles werd in orde bevonden.
De kollekte van den derden zak werd verantwoord, en de vergadering is vervolgens gesloten.

Censura morum
Het nachtm. is gehouden in April, zoo ook in Julij op den gewoonen tijd, en de censura morum heeft
daarbij plaats gehad.

/517/ De ouderlingen Jakob Pijl en Gijs Kuipers hebben verslag gedaan van het werk der
huisbezoeking, hetwelk ook in dit jaar als naar gewoonte bij de geheele gemeente geschiedde, en
betuigden, dat alles in behoorlijke orde was bevonden.
Zoodat de broeders elkander zegen toewenschtten bij de aanst. viering van het h. nachtm.

                               1830
Bevestiging van eenen ouderling en diaken
Na behoorlijke voorstelling aan den gemeente zijn den 1 Januarij kerkelijk bevestigd Sijmon Bakker
als ouderling en Joost Herwigt als diaken.

Censura morum
Het nachtm. heeft in Januarij op den gewoonen tijd plaats gehad.

Kerkvisitatie
Daar de kerkvisitatie in dit jaar niet gehouden werd, is door /518/ onzen kerkenraad een berigt
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ingezonden aan het Klassikaal bestuur van Dordrecht, en betuigd, dat wij ook in dit jaar op alle de
vragen een toestemmende antwoord konden geven.

Censura morum
Censura morum gehouden in April en in Julij, terwijl ook de bediening van het H. nachtm. plaats had.

Kerkelijke attestatien zijn nagezien en aangenomen.

Censura morum
Vergadering in October.
De ouderlingen deden verslag van het werk der huisbezoeking, en betuigden dat alles in behoorlijke
orde was afgeloopen.

                               1831
/519/ Bevestiging van enen ouderling en diaken
Na de voorstelling aan de gemeente zijn den 1 Januarij kerkelijk bevestigd Johs. Broere als
ouderling, en Willem Oosterom als diaken.

Censura morum
Het H. nachtm. heeft in Januarij op den gewoonen tijd plaats gehad.

Kerkvisitatie
Daar ook in dit jaar de kerkvisitatie niet gehouden werd, is er berigt ingezonden aan het Klassikaal
bestuur van Dordrecht, dat ook in dit jaar op de gewoone vragen een toestemmend antwoord kon
worden gegeven.

Censura morum
Censura morum gehouden in April en in Julij, terwijl ook de bediening van het H. nachtm. op den
gewonen tijd gehouden werd.

/520/ Diakonie rekening
De armmeester Mathijs Pijl en Gerrit Eikelenboom hebben in October in tegenwoordigheid van eene
commissie uit het gemeentebestuur verantwoording gedaan van hunne administratie over de
diakoniepenningen gedurende de jaren 1829 1830 en hunnen rekening werd goedgekeurd en
ondergetekend.

Censura morum
Ook in October werd censura morum gehouden. De huisbezoeking is geschied bij de geheele
gemeente en daarna heeft ook de bediening op de gewoone tijd plaats gehad.
Q.A. J.E.C. de Wijs



     260 V.d.m. is: Verbi Divini Minister, dienaar van het Goddelijke woord.

     261 Ds de Wijs zette bovenaan elke pagina het jaartal. In deze bewerking is in plaats daarvan steeds het
jaartal tussen vierkante haken in de tekst geplaatst.
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NOTULEN KERKERAAD DEEL IV: 1832-1874
(Transcriptie door G. Ouweneel, Alblasserdam, 1990)

HANDELINGEN DES KERKENRAADS

VAN ALBLASSERDAM

BEGONNEN DE 1. JANUARIJ

1832

Q.A. J.E.C. DE WIJS V.D.M.260

[Tegenover blz. 1 stond aangetekend:
447 leden in 1848.
700   ,,  ,, 1857.

/1/ 1832

Bevestiging van een ouderling en diaken
De broeders Arie van Stek als ouderling en Joh. Timmer als diaken zijn op de 1 Januarij [1832]261 in
hunne bediening bevestigd.
Op dezen dag zijn ook de akten van het afgeloopen jaar goedgekeurd en geresumeerd.

Censura morum
Den 15e Januarij [1832] heeft, de censura morum eenige dagen te voren gehouden zijnde, de
bediening van het H. nachtmaal des H[eeren] plaats gehad.

Censura morum
Den 13 April [1832] zijn in eene kerkeraadsvergadering de nieuw ingekomen kerkelijke attestatien
nagezien en aangenomen.
Den 15e is na het houden van censura morum het avondm. bediend.
/2/ In Julij is censura morum gehouden na het uitspreken van eene leerrede ter voorbereiding van
het h. nachtmaal.

Kerkvisitatie
Bij de afwezigheid van den predikant is er kerkvisitatie gehouden. Alle de broeders ouderlingen en
diakenen waren daar bij tegenwoordig. De voorgestelde vragen konden voldoende worden
beantwoord en alles werd in orde bevonden.

Censura morum
In October hebben de ouderlingen Arie van Stek en Gijsb. Kuipers verslag gedaan van het werk der
huisbezoeking, hetwelk ook in dit jaar, als naar gewoonte, bij de gehele gemeente geschiede en men
betuigde na den arbeid, dat alles naar wensch was afgelopen.

Besluit van Z.M. den Koning om op den 2. dec. [1832] de openbare godsdienstoefeningen
bepaaldelijk in te rigten tot opwekking van de /3/ godsdienstige en vaderlandsche gevoelens die



     262 Q.T. staat voor Quod Testor, hetgeen betekent: Waarvan getuige was..

     263 Waarschijnlijk is bedoeld 1833.
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overeenstemmen met de tegenwoordige tijdsomstandigheden. Neergelegd in de portef. No. 66 67.
Nadere wijziging van een besluit op het examen en de toelating tot het leeraarambt. Neergelegd in
de portef. No. 68.
Alle de stukken behoorlijk in een kerkeraadsvergadering voorgelezen.

Beroeping van een ouderling en diaken
Kerkeraad gehouden 7 Dec. [1832].
Bij de opening der billetten is bevonden dat tot herhaalde voorstelling aan de gemeente verkoren
waren

Tot ouderling J.Fr. Jong
Tot diaken Aart Nugteren

/4/ Men sprak verder over onderscheidene zaken het belang der diakonie en der gemeente
betreffende, en de nieuw ingekomen attestatien werden nagezien en goedgekeurd.

Q.T. J.E.C. de Wijs262

Huurcedul van Adriaan Boerman
Ik ondergeteekende Adriaan Boerman, wonende te Alblasserdam, zullende dadelijk
betrekken een woning van het huis aan de diaconie armen behorende, en zulks op
aanvrage door de Burgemeester der gemeente gedaan ter oorzake van tijdelijk gebrek
aan huisvesting, neme aan in gevalle het armbestuur voornoemd mogte oordeelen,
dat ik ondergeteekende niet langer konde, of behoorde gebruik te maken van gemelde
woning, en er geen redenen bestonden, waarom daar van gebruik konde maken, in
dat geval belove en aanneme om dadelijk, en wel met de 1 Mei van het aanstaand
jaar achtien honderd twee en dertig263 die woning te ontruimen, zoo als in alle gevalle
die ontruiming te zullen doen, in gevalle geen permissie wordt verleend tot langer
inwoning door het armbestuur.
Alblasserdam 5 Nov. 1832.
Was get. A. Boerman.

/5/ 1833
Bevestiging
Na de voorstelling aan de gemeente zijn de eerste Januarij J.F. Jong als ouderling en A. Nugteren
als diaken kerkelijk bevestigd.

Censura morum
In Januarij heeft het h. nachtmaal op de gewoonen tijd plaats gehad.

Kerkvisitatie
In dit jaar geen kerkvisitatie wordende gehouden, is berigt ingezonden aan het klassikaal bestuur van
Dordrecht, dat ook in dit jaar op de gewoone vragen een toestemmende antwoord kon worden
gegeven.

Censura morum gehouden in April [1833]. Kerkelijke attestatien daar bij nagezien en aangenomen.

4 present exempl. van E.Kist Beoef. leer
Berigt gegeven aan den kerkeraad dat tot lezing voor de gemeente van gouvernementswege 4
exemplaren zijn ontvangen van Kist beoefeningsleer.

/6/ Censura morum
In Julij [1833] heeft het h. nachtmaal plaats gehad, en na de voorbereiding is censura morum
gehouden.
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Kerkenraadsbesluit in de vergadering van October [1833]
De gelden die in kas zijn van den derden zak, zullen gebruikt worden tot betaling van schulden der
diakonie, en de kollekte daarvan zal blijven voortgaan voor de diakonie, totdat de schulden geheel
zullen zijn aangezuiverd. Maar dan zullen vervolgens die gelden onherroepelijk tot dit fonds, waartoe
het ingesteld is terugkeren, zonder dat er eenige betaling van het te kort, daar uit zal mogen
geschieden.

Besluit omtrent betaling aan den schoolmeester
Werd besloten, dat elk diaken de gelden die in den armenbos bij den schoolmeester gevonden
worden, zal moeten gebruiken om de rekening te voldoen die door den schoolmeester ter voldoening
hem is gepresenteerd.

/7/ Censura morum
Ook in October [1833] werd na de voorbereidingsleerrede censura morum gehouden. de
huisbezoeking is geschied bij de geheele gemeente en daarna heeft ook de bediening van het h.
nachtmaal des H[eeren] plaats gehad.

Beroeping van een ouderling en diaken
Kerkeraad gehouden 11 Dec. [1833].
De Heer de Jong, ofschoon nog maar een jaar de bediening van het ouderlingambt hebbende
waargenomen, gaf te kennen, dat hij nogtans, ter oorzake van dat hij weldra de gemeente stond te
verlaten, gedrongen was voor deze bediening te bedanken. Na het welk broeder A. van Stek, oud
ouderling, vriendelijk verzocht werd, om nog een jaar zijn ambt te willen vervullen. Verder werd tot
ouderling verkoren Gijsb. Kuipers

tot diaken Jakob Broere
/8/ Deze genoemde broeders hunne beroeping aangenomen hebbende, zijn vervolgens de gemeente
voorgesteld.
De aktens van het afgelopen jaar zijn goedgekeurd en geresumeerd.
Alles blijkens deze onze handteekening.

J.E.C. de Wijs, v.d.m.
G. Kuipers, ouderling

/9/ 1834
Bevestiging
1 Januarij zijn de nieuw verkoren ouderling en diaken kerkelijk bevestigd en die aftraden werden
openlijk bedankt voor hunne diensten.

Censura morum
Nachtm. gehouden in Januarij nadat censura morum naar kerkenorde was gehouden.

Diakonierekening over 1831, 1832
17 Januarij [1834] kerkenraad gehouden.
In de vergadering stonden binnen de Heer C.A. Rijkee, G. de Kluiver, Joh. Pijl als leden van het
plaatselijk bestuur, tot het aanhooren der diakonie rekening.
De armverzorgers C. Oosterom en Joost Herwigt deden hierop verantwoording hunner administratie
gedurende de jaren 1831 1832, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd, en
onderteekend.
[zie verder de aantekening op blz. /11/]

Kerkvisitatie
In Mei [1834] berigt daarvan ingezonden aan het klassikaal bestuur van Dordrecht.

/10/ Censura morum
In April [1834] heeft de bediening van h. nachtmaal plaats gehad en is censura morum gehouden.

Diakonierekening 1833 
Werd in tegenwoordigheid van verscheidene leden van het plaatselijk bestuur rekening gedaan door
Joh. Timmer als armverzorger en ook zijn rekening is goedgekeurd.
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Cenusra morum
In Julij [1834] H. nachtmaal gehouden na de censura morum.

Besluit der Synode
Voorgelezen in een kerkeraadsvergadering een besluit der Algemene Synode tot opwekking van
predikanten, gemeentelijke, classikale en provinciale kerkbesturen, neergelegd in de portef. No. 70.
En dit stuk is verder aangenomen voor  notificatie.

Censura morum
Na de huisbezoeking bij de geheele gemeente werd censura morum gehouden. Alles werd in orde
bevonden, en het H. nachtmaal is gehouden.

/11/ Beroeping van een ouderling en armverzorger
Kerkeraad gehouden 18 December [1834]. Geen der broeders afwezig. De gesloten briefjes geopend
zijnde, bleek dat tot ouderling was verkoren Joh. Broere

en tot diaken Joh. Spruit
De vergadering met het gebed geopend, werd na het goedkeuren en het resumeren der akten met
dankzegging gesloten.
Alles blijkens deze onze handtekening.

J.E.C. de Wijs,v.d.m.

Na het doen der diaconie rekening op den 27 Januarij [1834], zie bl. 9, deed de Heer C.A. Rijkee uit
naam des Burgemeesters aan den kerkeraad het navolgende voorstel, dat de schuld wegens de
erfpacht van het torentje door de broeders zoude worden kwijtgescholden en zijn Ed. in dat geval
voortaan op elk jaar voor het voldoen van de pacht zorgen zou.

G. Kuipers ouderling.

/12/ 1835
Bevestiging van een ouderling en diaken
De broeders Johannes Broere als ouderling en Joh. Spruit als diaken, zijn op de 1 Januarij in hunnen
bediening bevestigd.

Censura morum
In Januarij [1835] is censura morum gehouden en heeft de bediening van het H. nachtmaal plaats
gehad.

Censura morum
Den 19 April [1835] is voorbereiding gehouden, vereenigd met de censura morum, en op den 26
April is het H. nachtmaal bediend.

Kerkvisitatie
Maandag den 27 April [1835].
Alle de broeders waren tegenwoordig des voormiddags ten elf uren.
In de vergadering werden binnengeleid de WelEw. Heeren Maandag, predikant te Dubbeldam en
A.P. van Groningen, predikant te 's Gravendeel, tot het houden der kerkvisitatie.
/13/ Alle de voorgestelde vragen werden voldoende beantwoord, en alles in orde bevonden. Na
hetwelk de genoemde heeren heilwensen over ons uitgesproken hebbende, de vergadering verlieten.
Diakonierekening
13 Mei [1835].
Alle de broeders waren tegenwoordig. In de vergadering stonden binnen de Heeren C.A. Rijkee, S.
Bakker en G. de Kluiver als leden van het plaatselijk bestuur tot het aanhooren der diakonie
rekening.
De armverzorger A. Nugteren deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende het jaar
1834, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd, en onderteekend.

Besluit tot het voeren van regtsgedingen
Besluit des Konings dat de Gedeputeerde Staten bevoegd zijn, om na ingewonnen berigt der
plaatselijke besturen, te beschikken om magtiging tot het voeren van regtsgedingen. In de portef. No.



     264 Pleun Hartman en Janna Boom.

     265 Q.F., Qoud Factum, hetgeen gedaan is.
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71.

14/ Synodale verordening omtrent het prediken van studenten
In de portef. No. 72.

Onderscheidene diaconie zaken
Kerkeraad gehouden op maandag den 25 Mei 1835 des avonds ten 6 uren.
Alle broeders tegenwoordig zijnde, is er besloten dat voortaan de akker, behoorende aan het land in
de Kerkstraat, welken in erfpacht voor onze diakonie staat, te verhuren aan Geerit Boon en de hoeve
derhalve daar in naar de wijze van eigenaars te handelen.
Besloten aan Maria Bakker, huisvrouw van Jan Plomp, niet meer te bedeelen, en zulks uit hoofde de
kerkenraad van Sliedrecht in eene missive heeft erkend, dat deze vrouw niet meer ten onzen laste
is.
Nog andere gewigtige zaken de gemeente en de diaconie betreffende, werden behandeld en na
dankzegging is de vergadering uit een gegaan.

/15/ Censura morum
Den 19 Julij [1835] is alhier het h. nachtmaal gehouden, nadat alvorens de censura morum was
geschied.

Diaconiezaken
Kerkenraad gehouden den 30 Julij [1835] des avonds ten 7 uren.
Werd besloten tot eene schikking te komen omtrent de erfpacht die van het gebouw, het torentje
genaamd, door de diaconie is in te vorderen. Men zoude aan de partij voorstellen, dat er een acte
zoude worden opgemaakt, waarin de bewoonder zich verbindt, om elk jaar f. 25 te betalen zonder
eenige de minste korting. En dat bij wanbetaling het gebouw dadelijk zal moeten worden ontruimd,
en de armen daar van in het bezit gesteld.

Is vervolgens krachtens dit besluit een huurcedul opgemaakt, door verhuurder en huurder geteekend
ter approbatie aan het gemeentebestuur aangeboden.

/16/ Dweperij in de gemeente
16 Aug. [1835]. Is voorgelezen door den predikant na het eindigen van de nademiddag
godsdienstoefening eene missive door hem ontvangen van dezen inhoud.

'Wij ondergetekenden, lidmaat en aanhangers der ware gereformeerde Christelijke
Kerk, verklaren bij dezen vrijwillig, dat wij ons afscheiden van het sedert 1816
bestaande zoo genaamd hervormd genootschap, en dat wij ons vereenigen met alle
ware gereformeerden, die met ons vasthouden aan de waarachtige en volkomen leer
der zaligheid, uitgedrukt in onze erkende formulieren van eenigheid, die wij geloven
in alles op Gods onfeilbaar woord gegrond te zijn, en verlangen derhalve, dat mijn
naam uit het lidmatenboek uwer secte uitgeschrapt worde. Dewijl wij niet langer met
ulieden in kerkelijke gemeenschap willen verkeren.

/17/ Alblasserdam, 12 Aug. 1835.'
Was get. P. Hartman
         J. Boom264

Werd besloten door de broeders, dat hierover aan het klassikaal bestuur van Dordrecht zoude
worden geschreven, om raad en besturing in dezen. Q.F.265 
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In October [1835] huisbezoeking gedaan bij de geheele gemeente. Hierop is censura morum
gehouden, en daarna is het h. nachtmaal gevierd.
Om billijke redenen was besloten bij de huisbezoeking de woning van P. Hartman over te slaan. Q.F.

/18/ Kopie van een kontrakt betrekkelijk het torentje
'De ondergeteekende, armmeester der hervormde gemeente te Alblasserdam, als
daar toe behoorlijk gemagtigd van de verdere leden des kerkenraads, en met
goedkeuring van het gemeentebestuur van Alblasserdam voornoemd getuigen, dat
zij hebben verhuurd aan Adrianus Ingenatus Pijl een huis en erven, boomgaard en
tuin, staande en gelegen aan de noordzijde van de Kerkstraat, geteekend No. 18,
strekkende van het marktveld noordwaards tot den halven dwarssloot eerstkomende,
ten oosten de Steeg en ten westen Arie Blom.
Terwijl ook de ondergeteekende Adrianus Ingenatus Pijl als huurder ter andere zijde
verklaart bij dezen gehuurd te hebben de bovengenoemde huizing, erve en
boomgaard, tuin, alles aan de noordzijde van de Kerkstraat gelegen onder de
gemeente van Alblasserdam.

/19/ En zulks voor den tijd van 20 jaar, eerstkomende jaren, ingaande met 1 Nov.
achttien honderd vijf en dertig en eindigende met 1 Nov. achttien honderd vijf en
vijftig.
Voor een som van vijf en twintig guldens voor ieder jaar, te betalen elk half jaar in
handen van den regeerende armmeester de geregte helft dezer huurpenningen,
zijnde op 1 Mei en 1 November van ieder jaar, alles onder de navolgende
voorwaarden.
  Dat de huurder de beloofde huurpenningen op den bepaalden tijd promptelijk zal
moeten betalen, met uitstel des verkiezende van nog uiterlijk veertien dagen daarna.
Maar, indien de huurder hier aan niet stiptelijk beantwoord, zal de huur hierdoor
vervallen, en geeindigd zijn. En de huurder zal verpligt zijn het door hem gehuurde
op aanzegging van het armbestuur dadelijk te ontruimen, en in handen van het
diaconie bestuur der herv. gemeente van Alblasserdam te stellen.

/20/   De huurder, of zijn regtverkreegenen, zullen het gehuurde behoorlijk moeten
gebruiken en bewoonen, alles in den staat, waarin het zich bevindt.
  Hij zal hetzelve dak en glas digt moeten houden, zoo als zulks ordinair gebruikelijk
is. 
  Hij zal geen omstaand houtgewas, of vruchtbomen mogen hakken, zullende hij
nogtans de thans onbeplanten grond kunnen en mogen beplanten of gebruiken naar
eigen goedvinden, waar van nogtans voorgaande bepalingen zijn uitgezonderd.
  De huurder zal geen aanspraak hebben op reparatie van den armen aan het
gebouw, maar kan voor zijne eigen rekening naar goeddunken repareren en wanneer
het gebouw door bijzondere onheilen onbewoonbaar werd, zal de huurder het kunnen
verlaten, zonder de nog komende huurjaren te zullen moeten voldoen.

/21/   De huurder mag wel niets afbreken, maar heeft nogtans vrijheid om den toren van
het gebouw zoo ver te verkleinen, dat de zelve met het gebouw onder een en
hetzelvde dak zich bevinden.
Alzoo is alles overeengekomen en verdragen en door ons verhuurd en gehuurd
onder nadere approbatie van het gemeente bestuur van Alblasserdam.
Alblasserdam den 1 Dec. 1835.

N.B. Dit stuk behoorlijk op zegel geschreven, onderteekend door de diakenen als verhuurders en de
huurder. Zoo ook door burgemeester en assessoren. Daarna behoorlijk geregistreerd, is een
exemplaar daarvan berustende bij den predikant.

Beroeping van een ouderling en diaken
Kerkeraad gehouden den 18 December [1835].
/22/ Geen der broeders waren afwezig. De gesloten briefjes geopend zijnde, bleek dat tot ouderling
was verkoren

Abraham Nugteren
en tot diaken Kornelis Pijl Lzn.
Werd rekening gedaan van het fonds genaamd de derde zak door Arie van Stek over 1834 en
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Gijsbert Kuipers over 1835.
De vergadering werd na het resumeren der akten met dankzegging gesloten.

J.E.C. de Wijs, predikant
G. Kuipers, ouderling

/23/ 1836
Bevestiging
De genoemde ouderling Abr. Nugteren en de armverzorger Corn. Pijl Lz. werden den 1 Jan. [1836]
kerkelijk bevestigd en de afgetreden broeders Gijsb. Kuipers als ouderling en Jakob Broere als
armverzorger werden openlijk voor de getrouwe diensten door hen bewezen, bedankt.

Diakoniezaken
Kerkenraad gehouden den 18 januarij [1836].
Alle de broeders tegenwoordig behalve J. Spruit, door den dood van zijne moeder daar in
verhinderd.
Stond binnen Jakob Broere, oud armmeester dezer gemeente, zich beklagende wegens de
burgemeester, welke 23 guldens van zijn subsidie wilde aftrekken, zijnde door zijn WelEd. bedeeld
aan Maria Bakker.
Is besloten eene commissie te zenden naar de burgemeester, om daarover te spreken en de
regeerende armverzorger Jan Spruit te verzoeken, dat hij zal ophouden Maria Bakker te bedeelen.

/24/ De commissie heeft gerapporteerd, dat de burgemeester had verklaard zijn Ed. er voor zorgen
zou, dat door den dorpsontvanger de gezegde f. 23.- zoude worden uitbetaald.
De uitbetaling is wel is waar niet geschied, maar de zaak is nogtans geschikt.
Hierop is de vergadering op de gewone wijze gesloten.

Censura morum
De 24 Januarij [1836] is het H. nachtmaal bediend nadat woensdagavond te voren na de predikatie
ter voorbereiding, naar kerken orde censura morum is gehouden.

Aanschrijving van den minister van eerdienst
In de portef. No. 73.
Dezelve is gegrond op eene aanschrijving zijn Maj. betrekkelijk de Separatisten.

/25/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur van Dordrecht, gegrond op een vertrouwelijke circulaire
van 1 Febr. 1836 van zijn Exc. de nminister van eerdienst, om op te geven de personen die openlijk
verklaard hebben zich van de bestaande hervormde kerk af te scheiden.

Aanschrijving betrekkelijk de kerkvisitatie in dit jaar schriftelijk te houden, en het berigt daarvan met
uitdrukkelijke bijvoeging of er des zomers wordt gecatechiseerd, in te zenden voor den 1 Mei dezes
jaars.
De klassikale quoten in te zenden voor 1 Maart.

In Maart of April zal als naar gewoonte een kollekte moeten plaats grijpen voor de noodlijdende
personen en kerken, waarvan voor de laatste Mei aanstaande aan het klassikaal bestuur de
opbrengst moet worden overgemaakt.

/26/ Censura morum
Den 17 April [1836] is het h. nachtmaal bediend, nadat op den 10e eenige nieuwe broeders en
zusters der gemeente des voordemiddags plegtig waren bevestigd, en des nademiddags na de
voorbereidings predikatie censura morum was gehouden.

Diakoniezaken
Kerkenraad gehouden den 28 April [1836] des avonds om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve de diaken C. Pijl door ernstige ongesteldheid daar in
verhinderd.

1
Werd berigt gegeven door den predikant dat bij hem was ontvangen een acte van indemniteit van
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den geregte van Soetermeer voor Pieter de Vroom, afgegeven door den Bailluw Schout en
armmeester van Bleiswijk. Werd besloten daar van kopie over te zenden aan laatst genoemde
gemeente, met verzoek om een consent ten einde de onkosten te bestrijden, aan geneeskundige
hulp voor dien persoon verbonden. /27/ De president nam dit op zich en zoude daarop rapporteren.

2
Werd voorgelezen eene aanschrijving van den ontvanger der directe belastingen, zijnde eene
aanmaning, om de grondbelasting van het gebouw het torentje genaamd, te voldoen.
De broeders waren van gedachte, dat zij eigenaars waren van dit gebouw. Slechts van dato 1 Nov.
af - zoo als blijkt uit de huurcedul. Zij meenden dus van dien dag en datum af - het verschuldigde
aan den landen te moeten voldoen.
Broeder Nugteren nam op zich, om hierover met den ontvanger te handelen.

3
De armmeester J. Broere verzocht om zoo spoedig mogelijk rekening te doen. Dit werd hem
geaccordeerd, maar tevens besloten om de post van Moordrecht geheel uit de rekening te laten.
/28/ 4
De ouderling Joh. Broere deed uit naam van onze kerkmeesters Joh. Jonkers en A. Pijl het voorstel
om alle de gelden te mogen genieten, die nog voor handen zijn uit het fonds ter instandhouding voor
den openbare godsdienst.
Zulks is dadelijk in omvraag gebracht, en met algemeene stemmen gewezen van den hand.
De ouderling Broere zoude daarvan aan den burgemeester als opperkerkmeester berigt doen.

5
De predikant deelde mede, dat er in dit jaar geen kerkvisitatie zoude worden gehouden, maar
schriftelijk daar van berigt aan het klassikaal bestuur moest worden opgezonden.
Daaromtrent werden dan nu de gewone vragen voorgesteld. dezelve /29/ werden voldoende
beantwoord, en alles in orde bevonden. De predikant maakte hiervan een opstel, hetwelk door alle
de leden werd onderteekend en vervolgens zoude worden opgezonden.

Hier op is de vergadering op de gewone wijze gesloten.

Diakonierekening
13 Mei [1836] vergadering gehouden in ons kerkgebouw.
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve de diaken Cornelis Pijl, door eene ernstige
ongesteldheid daar in verhinderd.
In de vergadering stonden binnen de heeren C.A. Rijkee en S. Bakker als gecommitteerden uit het
gemeentebestuur tot het aanhooren der diaconierekening.
De armverzorger Jakob Broere deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende het jaar
1835, welke gezien en gehoord zijnde werd goedgekeurd en onderteekend.

/30/ Kopie van een huurcedul
Zegel van 15 c., 38 opc.

'Ik ondergeteekende Jan Spruit in kwaliteit als diaken van Alblasserdam, verklaar
verhuurd te hebben - en ik mede ondergeteekende Cornelis de Vos verklaar gehuurd
te hebben - het bovenste gedeelte van een huis met den zolder daar boven, staande
aan den Kinderdijk onder Alblasserdam, geteekend No. 223 op de navolgende
conditien:
De huurder neemt aan een nieuwen vloer te leggen van tegelen in zand, een nieuw
raam met glazen, en de anderen te repareren, de zolder digt te maken, de bedstede
met onderlagen te voorzien, de muren behoorlijk te pleisteren, het slot van de deur in
orde te brengen, de deur en ramen te grondverwen, het dak te repareren en de
personeele lasten daar van te betalen, als zulks gevorderd wordt.

/31/ En zulks gehuurd te hebben voor de tijd van twee achter een volgende jaren,
ingaande den 1 Mei 1836 en eindigende met de laatste April 1838.
De huurder zal voor alle de verbeteringen, wanneer die naar behooren zijn geschied,
een en een half jaar vrij zijn van huur te betalen, maar van het volgende half jaar zal
de huurder aan de diaken iedere week betalen 50 centen, tot het eindigen van de
huur.
De huurder zal verpligt zijn het huis vloer en glasdicht te houden en het zelve in een
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goeden staat bij het eindigen van de huur over te leveren.
Tot nakoming hiervan verbinden wij onze personen en goederen als naar regten.
Alblasserdam, April 1836.
Was geteekend:    Cornelis de Vos      Jan Spruit, diaken

/32/ Censura morum
Den 17 Julij [1836] is alhier het heilig nachtmaal gehouden, nadat op Zondag te voren, na de
voorbereidings leerrede, de censura morum was geschied, en alles in orde was bevonden.

Aanschrijving van Z.M. om te bidden voor zijn schoondochter
Is voorgelezen een besluit van den Koning om ook in onze godsdienstige bijeenkomsten gedagtig te
zijn in de gebeden aan zijne schoondochter Prinses Frederik266 der Nederlanden opdat haar, in
gezegende omstandigheden zich bevindende, voortdurende welstand verzekerd worde, en zij op
haar tijd weder tot een blijde moeder zal worden gesteld.

Willem Petit
Den 27 Aug. [1836]. De predikant bracht de broeders ter kennisse, dat Willem Petit, 12 jaren geleden
de gemeente zonder aanvrage naar zijne lidmaats attestatie verlaten hebbende, thans dezelve
vorderde.
/33/ Werd besloten om hem te doen geworden een extract uit het ledematenboek. Quod factum.

Bepaling van de Synode hoe men zich te gedragen hebbe omtrent aanzoeken van hen, die van de
gevestigde hervormde kerk zich willen afscheiden.
Portef. No. 74.

Een besluit van Z.M. omtrent het adres van A. Brummelkamp c.s. die een afzonderlijk nieuw
genootschap wilde vormen.
Portef. No. 75.

/34/ Censura morum
Kerkenraad gehouden den 23 October [1836] des avonds om 6 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij
de geheele gemeente had plaats gehad. Men berigte, dat alles in orde was bevonden, dat men
meende te mogen bespeuren, dat alhier de dweeperij niet was toegenomen en over het algemeen
nog al veel opgewektheid was opgemerkt om het H. nachtm. te vieren. Zulks werd natuurlijk met veel
blijdschap vernomen. 
Maar met droefheid hebben wij drie leden der gemeente het gebruik der h. bondzegelen ontzegd:
Aan Maarten Vogel wegens overspel, en aan Jasper van Dijk en deszelfs huisvrouw Gerritje van Es
wegens huisselijke oneenigheid, die tot aanstoot van de gemeente zijn.
Men heeft daarvan aan die genoemde personen berigt gegeven en hen tot verootmoediging en tot
verbetering opgewekt.
/35/ De broeders bespraken nog verscheidene zaken de diakonie betreffende, en wenschten
elkander alle zegen toe bij de aanstaande verkondiging van de dood onzes dierbaren Verlossers.
Hierop is de vergadering op de gewone wijze gesloten.

Beroepinge van een ouderling en diaken
Kerkenraad gehouden den 7 December [1836] des avonds ten 8 uren.
Geene der broeders waren afwezig. De gesloten briefjes geopend zijnde, bleek hier uit, dat tot
ouderling was verkoren Willem Oosterom
en tot diaken Hendrik Maat
Hierop is de vergadering gesloten.
J.E.C. de Wijs A. Nugteren
              W. Oosterom

1837
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/36/ Bevestiging
De genoemde ouderling Willem Oosterom en de armverzorger Hendrik Maat werden op 1 Jan.
[1837] kerkelijk bevestigd, en de broeders die aftraden, Joh. Broere, ouderling, en Jan Spruit, diaken,
werden in het openbaar voor hunne getrouwe diensten bedankt.

Stoven voor den kerkenraad
Werd besloten, dat voortaan de stoven niet alleen van den kollektant, maar ook die van de
ouderlingen en diakenen uit het kerkefonds zouden worden betaald.

Kollekte
Den 15 Januarij [1837]. In de kerk zijn de noodlijdenden te Spaarndam, dien door de j.l. storm zulke
zware rampen hadden getroffen, de gemeente aanbevolen. De kollekte heeft toen opgebragt de
somma van drie en dertig guldens vijf en zeventig centen, en dit geld werd den 17e van deze maand
overgemaakt aan de predikant C. Hacke te Haarlem.

/37/ Censura morum
Kerkeraad gehouden den 18 januarij [1837].
Alle de broeders tegenwoordig. De censura morum is gehouden naar kerkenorde. Alles is in orde
bevonden en na verschillende zaken, de diakonie betreffende, waren besproken, is de vergadering
gescheiden.

Derde zak
Den 27 febr. [1837] werd rekening gedaan van het fonds genaamd de derde zak door Joh. Broere
over 1836 en de penningen voortvloeiende uit het batig slot in handen gesteld van den praesident
ouderling Abraham Nugteren.

Kerkvisitatie
Aanschrijving van het klassikaal bestuur dat de antwoorden in dit jaar schriftelijk voor den eersten
Mei aanstaande aan het klassikaal /38/ bestuur moeten worden ingezonden, met uitdrukkelijke
bijvoeging, of er des zomers gecatechetiseerd wordt.

Klassikale quoten
De klassikale quoten , die de zelvde zijn als in het vorige jaar moeten voor den 1 Maart van dit jaar
overgemaakt worden.

Noodlijdende kerken
Op een Zondag in de maand Maart of April moet bij de openb. godsdienstoefening een inzameling
ten behoeve van het Synodale fonds van noodlijdende personen en kerken geschieden, waar van de
opbrengst voor de laatste Mei aanstaande aan het klassikaal bestuur moet worden overgemaakt.

Kollekte voor noodlijdende kerken
Deze kollekte heeft alhier plaats gehad in de kerk den 22 Maart [1837] en opgebracht f. 8.25, welke
penningen te gelijk met het quotum classic. zijn overgemaakt naar Dordrecht.

Nieuwe ledematen
Den 22 Maart [1837] zijn door den predikant ten overstaan der beide /39/ ouderlingen Abraham
Nugteren en Willem Oosterom, een negental personen tot leden der gemeente aangenomen, en
Zondags daar op bevestigd.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 12 April [1837] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders tegenwoordig.
De censura morum is gehouden naar kerkenorde. Alles is in orde bevonden en men wenschte
elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het h. nachtm.

Tractaat gen. schap
Is voorgelezen eene opwekking van het hoofdbestuur van het nederl. godsd. tractaat-genootschap,
om door aanvaarding van het lidmaatschap daar aan deel te nemen.



     267 Prinses Marianne was het derde kind van Koning Willem I, geboren in 1810 en gehuwd met Albert van
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Besluit van Z.M.
Een besluit van Z.M. ter uitnoodiging om in de gebeden indachtig te zijn aan Prinses Marianne267, die
[zich] in gezegende staat bevindt.

/40/ Kerkvisitatie
De gewone vragen bij de kerkvisitatie worden voorgesteld, en dezelve werden voldoende
beantwoord. De predikant maakte hiervan een opstel, hetwelk naar het klassikaal bestuur zoude
worden opgezonden.
Hier op is de vergadering gesloten.

Diakonierekening
20 April [1837] vergadering gehouden in ons kerkgebouw.
Alle de broeders waren tegenwoordig, uitgezonderd de ouderling Abr. Nugteren, daar in verhinderd
om genoegzame redenen.
In de vergadering stonden binnen de Heer C.A. Rijkee en Jakob Pijl als gecommitteerden uit het
gemeentebestuur, tot het aanhooren der diaconierekening.
De armverzorger Jan Spruit deed hierop verantwoording zijner administratie gedurende het jaar
1836, welke gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.

/41/ Censura morum
Den 16 Julij [1837] is alhier het heilig avondmaal gehouden, nadat op Zondag te voren na de
voorbereidingsleerrede de censura morum was geschied, en alles in orde was bevonden.

Besluit, inhoudende de voorschriften tot viering der dagen aan de openbare Christelijke godsdienst
toegewijd.
Portef. No. 76.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 19 October [1837] des avonds om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. 
Men deed verslag van de huisbezoeking, welke bij de geheele gemeente had plaats gehad, en alles
was in orde bevonden.
Men berigte, dat men bij de burgemeester had aangedrongen om het besluit No. 76 alle mogelijke
gevolge te geven. 
En men wenschte elkander alle zegen toe bij de aanstaande viering van het h. nachtmaal. 
Daarna is de vergadering gesloten.

/42/ Kennisgeving omtrent de dag des Heeren
Het besluit No. 76 moet bij de gemeente, het zij door het houden eener opzettelijke leerrede, het zij
door een korte opwekking, nader worden aangedrongen. En van den invloed dier opwekking, of ook
der andere maatregelen ter handhaving van de viering van den Zondag moet berigt worden gegeven
door elken kerkenraad aan deszelfs klassikaal bestuur voor deszelfs vergadering van Maart 1838.

N.B. Deze kennisgeving is slechts ter lering rondgezonden. Was gedateerd 23 October 1837.
Geteekend G. van Kooten, praes.
          Z.G. Veltman, scriba

/43/ Beroeping van eenen ouderling en diaken
Kerkenraad gehouden den 22 Dec. [1837] des avonds ten 7 uren.
Geene der broeders waren afwezig.
De gesloten briefjes geopend zijnde, werd blijkbaar, dat tot ouderling was verkoren in plaats van
Abraham Nugteren Gijsbert Kuipers
en tot diaken in plaats van Kornelis Pijl Jakob Broere



     268 Letterlijk bewaker. Hier is bedoeld de koster.

     269 Quod Attestor, waarvan getuige was ...
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Brandassurantie van het kerkgebouw
Stond binnen de regeerende kerkmeester H. Jonkers, gevende aan de vergadering berigt, dat hij het
voornemen had, om ons bedehuis voor brand te laten waarborgen, verzoekende dat de 
administrateuren van het fonds ter instandhouding der openbare godsvereering alle de kosten daar
aan verbonden, zoude willen dragen. Men verklaarde hem hier op nader te zullen berigten.
Hier op is de vergadering gesloten.

/44/ 1837
Beroeping van een diaken
Kerkenraad gehouden den 18 Dec. [1837] des avonds ten 8 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
De custos268 kennis gegevende hebbende, dat de nieuw verkorene broeder diaken had bedankt, is
thans met eenparigheid van stemmen tot armverzorger beroepen

Pieter van der Hoogt junior

Onderscheidene zaken de diaconie betreffende werden behandeld.

Propositie van den kerkmeester, zie voorg. bladz.
De broeders besloten op het gedaan voorstel van den kerkmeester, dat men den inleg tot de
brandassurantie van het kerkgebouw zoude betalen, maar zich tot de jaarlijksche contributie niet
verbond.
De praeses zoude hier van kennis geven aan H. Jonker. Quod factum.
Hier op is de vergadering gesloten.

/45/ Beroeping van een diaken
Pieter van der Hoogt jr. de beroeping van diaken zich niet hebbende laten welgevallen, is tot
armverzorger verkoren Pieter Pijl Jakobsz., die dat heeft aangenomen.
Q.A.269 J.E.C. de Wijs v.d.m.
     W. Oosterom, ouderling
     G. Kuipers, ouderling
     H. Maat, dieakee
     P. Pijl Jzn. dieake

/46/ 1838
Bevestiging
De genoemde ouderling Gijsbert Kuipers en de armverzorger Pieter Pijl Jakobsz. werden op den 1st
Januarij [1838] bevestigd, en de broeders die aftraden, namelijk A. Nugteren als ouderling en C. Pijl
Lz. als diaken, werden in het openbaar voor hunne getrouwe diensten bedankt.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 19 Jan. [1838] des avonds om 7 uren.
Niemand der broeders was afwezig.
De censura morum is gehouden volgens de wet. Alles is in orde bevonden. De broeders wenschten
elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. nachtm.

Buitengewone kollekte
Is besloten, dat wegens de strenge langdurige winter eene kollekte /47/ aan de huizen met open
schalen zoude gehouden worden, welke plaats gehad heeft maandag 22 Jan. [1838] en opgebracht
heeft de som van ongeveer tweehonderd guldens, de brandstoffen daaronder gerekend.

Herinnering van het klassikaal bestuur, 30 Januarij [1838]
In dit jaar zal alhier de kerkvisitatie geschieden door afgevaardigden van het klassikaal bestuur.
De klassikale quoten moeten voor de 1 Maart worden overgemaakt.



     270 Dat wil zeggen: het uiterste waartoe dweperij kan gaan.
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Op een Zondag in de maand Maart of April moet in de kerk eene inzameling geschieden ten
behoeve van noodlijdende personen en kerken, en de opbrengst daar van moet voor de laatste Mei
bezorgd worden.
Alle stukken, brieven en gelden moeten als naar gewoonte vrachtvrij aan het klassikaal bestuur
worden gezonden.

Dweeperij van een lid in den gemeente
Is ontvangen het navolgende stuk, waarvan alhier het letterlijk afschrift wordt geinserreerd
/48/

'Aan het hervormd kerkbestuur te Alblasserdam.
Ik ondergetekende beken, dat ik voor mijn perzoon vrijwillig, en zonder Dwang
volkomen afstand doet van die Leer, die zedert den jare 1816, of voor heen is
ingeslopen, of ingedrongen in de hervormde kerk. Maar, dat ik mijn zelve geheel al
verbind aan die Leer, die geheel en al, en volkome gegrond is op de Leer van Gods
onfeijlbaar woord, waarop de Leer van onze Catechismus, en geloofbelijdenis, en
onze Zijnodale wetten van het Jaar 1618 en 1619 gegrond zijn, en op die grond in
den het Jaar 1803 mijne belijdenis op heb afgelegen, en ook hoop en wens door de
genade Gods bij te blijven.
(Was getek.) Paulus van Dalen.

Dit stuk aangenomen voor notificatie.

/49/ Kollekte voor de noodlijdende kerken
Deze kollekte heeft alhier plaats gehad bij de openbare godsdienst- oefening den 11 Maart [1838] en
opgebracht f. 10.40. En dit geld is te gelijk met het classicale quotum overgemaakt naar Dordrecht.

Berigt omtrent de viering van den dag des Heeren
In een missive aan de scriba van het klassikaal bestuur beantwoord aan het verzoek vermeld. bl. 42.
En daarin medegedeeld, dat alle maatregelen van onze zijde zijn genomen ter handhaving van de
viering van den Zondag, maar dat wij nog hopende zijn op de gewenschte invloed van onze
pogingen.
Tegelijk overgemaakt f. 30.40 met verzoek om kwietantie.

Nader berigt omtrent de kerkvisitatie
Nader berigt dat de kerkvisitatie alhier zoude plaats hebben den 15 Mei des nademiddags ten 4 uren
door ds. B.S. van Deinse, predikant te Groote Lindt en H.J. Hofstede, predikant te Gorinchem.

/50/ Dweeperij van een zuster der gemeente
Is ontvangen een brief, ongedateerd, ons bezorgd in het laatst van de maand Maart [1838],
geteekend Cornelia van 't Hof.
Deze letteren zijn geheel ongeschikt om te worden geinserreerd, want zij behelzen niets dan wartaal
en onzin en het non plus ultra270 van dweeperij.
Het slot is nog het duidelijkst, waar uit blijkt dat ook de genoemde zich wil afscheiden van ons
kerkgenootschap.
Ook dit stuk is aangenomen voor notificatie. [in de marge stond:] Zie verder bl. 85.

Censura morum
Kerkeraad gehouden Zondag 1 April na het einde van de voorbereiding.
De censura morum is gehouden volgens de wet. Alles is in orde bevonden, maar aan Cornelia
Bonefaas werd wegens openbaar slecht gedrag het H. nachtmaal ontzegd. Zie bl. 61.

Nieuwe ledematen
Den 11 April [1838] zijn door den predikant ten overstaan der beide /51/ ouderlingen brs. G. Kuipers
en Willem Oosterom een tiental personen tot leden der gemeente aangenomen en Zondag daarop
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bevestigd.

Kerkvisitatie
Dingsdag den 15 Mei [1838] des nademiddags ten 4 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. In de vergadering werden  binnengeleid de WelEerw. Heeren
B.S. van Deinse en H.J. Hofstede tot het houden der kerkvisitatie. Alles werd in orde bevonden en
ook de voorgestelde vragen voldoende beantwoord. Na het welk deze afgevaardigde van het
klassikaal bestuur van Dordrecht, heilwenschen over ons en de gemeente uitspraken.
Hier op is de vergadering gesloten.

Diakonierekening
Donderdag vergadering gehouden in ons kerkgebouw (den 17 Mei [1838]).
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve de diaken P. Pijl. In de vergadering stonden binnen
de Heer C.A. Rijkee en G. de Kluiver als afgevaardigden uit het gemeentebestuur, tot het aanhoren
der diaconierekening. De armverzorger C. Pijl Lz. deed rekening en
/52/ verantwoording zijner administratie gedurende het jaar 1837. Hetwelk gezien en gehoord zijnde
werd goedgekeurd en onderteekend.

Nieuwe kollektant
Den 17 Junij [1838] is tot kollektant bij het fonds (bijgenaamd de derde zak) verkoren Wijnand van
Stek, in plaats van Pieter 't Hoen, die deze benoeming zich heeft laten welgevallen.

Kollekte in de kerk voor gewapende dienst
Voor het fonds ter aanmoediging van de gewapende dienst is op den 24 Junij [1838] gekollekteerd de
somma van f. 11.-, ter hand gesteld aan de Heer Rijkee.

Censura morum
De censura morum is gehouden op Zondag 8 Julij [1838] na de voorbereiding en het h. nachtmaal
heeft alhier den 15 van deze maand plaats gehad.

Overlijden van den Heer Mr. C.A. Pijl
Onze burgemeester Mr. C.A. Pijl, den 25 Sept. [1838] overleden zijnde, heeft de kerkenraad zich de
uitnodiging laten welgevallen om bij de plegtige begrafenis van het lijk, welke den 29 plaats had,
tegenwoordig te zijn, en de predikant heeft op Zondag den 1 October /53/ des voorm. in zijne
voorafspraak de gemeente  bepaald bij het afsterven van hem, die 60 jaren aan het hoofd van ons
gemeente- bestuur gestaan had.

Censura morum
Kerkeraad gehouden den 19e October [1838] des avonds om 7 uren.
Alle broeders waren tegenwoordig behalve de jongste diaken, die ons vooraf had bekend gemaakt,
dat hij door billijke redenen verhinderd was deze vergadering bij te wonen.
Men deed verslag van de huisbezoeking, welke bij de geheele gemeente had plaats gehad. Men
oordeelde, dat dit werk naar wensch was volbragt en alles in orde was bevonden.
Verscheidene zaken, de diakonie betreffende, werden besproken.
Onderscheidene kerkelijke getuigschriften die weder waren ingekomen, werden nagezien en
goedgekeurd. En, nadat men elkander allen zegen had toegewenscht bij de aannadering viering van
het heilig nachtmaal des Heeren, is de vergadering gesloten.

/54/ Dweeperij van een broeder der gemeente
23 October [1838].
Is ontvangen een geschrift, waarvan hier het kopie wordt geinserreerd.

'De ondergeteekenden geven aan ulieden vrijwillig en duidelijk te kennen, dat ik
volgens arteikel   der christelijke belijdenis verwerpen alle menschelijke vonden, en
alle wetten ingevoert om God te dienen, en door dezelve de conscientien te binden,
en te dwingen in wat maniere ook moge zijn, en daarom ook uw bestuur vonden, en
wetten sedert 1816 buiten toestemming der gereformeerde kerk ingevoerd. Dat zij
zich volgens de art. 28 en 29 van voorn. geloofbelijdenis van uw kerkgenootschap
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afscheiden, en zich vereenigen met die gemeente, welke volgens hare uitdrukkelijke
verklaring blijkens de handelingen der Sijnode door derzelver opsiener gehouden 2
Maart 1836 volgende dagen in leertuch en diens vasthouden aan de kerk in
Nederland en geloofsbelijdenis eer regel der Sijnode gehouden Dordrecht 

/55/ in 1618 en wenschende die gemeente den hals te buigen onder het juk Jesu Christi
het eenige hoofd zijner uitverkoorenen gemeente.
(Was get:) Maarten Stolk.

Dit stuk in onze kerkenraad aangenomen voor notificatie.

Beroeping van een ouderling en diaken
Kerkenraad gehouden den 4 December [1838] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
De briefjes geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot ouderling was gekozen in plaats van Willem
Oosterom

Albertus Adrianus van Heusden
en tot diaken in plaats van Hendrik Maat

Arie Goedhart
De custos der vergadering gaf hiervan berigt en beiden die broeders hebben die verkiezing zich laten
welgevallen.
/56/ Men sprak over verschillende zaken het belang der gemeente, in zonderheid der diakonie
betreffende.
Hier op is de vergadering gesloten.

Voorstelling
De voorstelling van die nieuw verkoren broeders heeft bij drie onderscheiden godsdienstoefeningen
plaats gehad.

Q.A. J.E.C. de Wijs, v.d.m.
     G. Kuipers, ouderling
     A.A. van Heusden, ouderling
     A. Goedhart, diaken

/57/ 1839
Bevestiging
De genoemde ouderling Albertus Adrianus van Heusden en de armverzorger Arie Goedhart werden
op den 1 Januarij [1839] bevestigd en de broeders die aftraden, werden in het openbaar voor hunne
getrouwe diensten bedankt.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 18 Januarij [1839] des avonds om 7 uren.
De broeders waren tegenwoordig, behalven den regeerenden armverzorger P. Pijl.
De censura morum is gehouden volgens de wet. Alles is in orde bevonden.
Er werd rekening gedaan van het fonds ter instandhouding van de openbare godsdienst van 1 Jan.
tot ultimo Dec. 1838, en besloten dat het batig slot zoude worden belegd.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het h. nachtmaal.
Hier op is de vergadering gesloten.

/58/ Herinneringen van het klassikaal bestuur
De kerkvisitatie zal in dit jaar schriftelijk alhier geschieden en de antwoorden op de vragen moeten
voor de eerste Mei aanstaande [1839] worden ingezonden met uitdrukkelijke bijvoeging of er des
zomers wordt gecatechetiseerd.
De klassikale quoten moeten voor den 1sten Maart worden overgemaakt.

Aanschrijving ten behoeve der kollekte voor de noodlijdende kerken
Dit stuk van de algemeene Synodale commissie, met een daarbij gevoegde aanschrijving van voorn.
commissie. Neergelgd in de portefeullie No 77.

Eene te laat ingekomene attestatie van een lid
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Jan de Geus heeft eene lidmaatsattestatie van 's Hertogenbosch ingeleverd, welke veel te laat ons is
ter hand gesteld. De persoon heeft zich daaromtrent verontschuldigd met een zwervend leven, het
welk hij sedert een geruime tijd had moeten leiden. Maar men heeft besloten, om eerst in dit jaar
naauwkeurig acht te geven op het gedrag van dien gemelden, eer dat dit zijn kerkelijk getuigschrift
door ons zal worden aangenomen.

/59/ Nieuwe ledematen
Den 5 April [1839] zijn door de predikant ten overstaan der beide ouderlingen br. G. Kuipers en A.A.
van Heusden een tiental personen tot leden der gemeente aangenomen en Zondags daarop
bevestigd.

Censura morum
Den 7 April [1839] werd na de voorbereiding censura morum gehouden. Alles werd in orde
bevonden. Daarop is op den volgenden dag des Heeren, den 14e het heilig nachtmaal gehouden.

Kollekte voor de noodlijdende kerken en personen
De kollekte voor de noodlijdende kerken en personen heeft plaats gehad den 14 April des voor en
namiddags bij de openbare godsdienst oefeningen, en het bedrag daarvan was f. 32.60.

Diakonierekening
Op donderdag den 17e April [1839] vergadering gehouden in het kerkgebouw des morgens om 10
uren. Alle de broeders waren tegenwoordig. In deze vergadering stonden binnen de burgemeester en
alle de leden van het gemeentebestuur, en de Heer C.A. Rijkee in zijne kwaliteit als ambachtsheer,
tot het aanhooren der diakonie rekening
/60/ De afgetreden armverzorger H. Maat deed rekening van zijn beheer over de armenpenningen
van het jaar 1838.
Het welk gezien en gehoord zijnde werd goedgekeurd en onderteekend.

Kerkvisitatie
In de maand Mei [1839] werden de vragen, bij de kerkvisitatie voorgeschreven, voorgesteld en de
zelve werden voldoende beantwoord. De predikant maakte hiervan een opstel, het welk door alle de
broeders werd onderteekend en aan het klassikaal bestuur zoude worden opgezonden. Quod factum.

Reglement der afgescheidene gemeente te Utrecht
Dit stuk met een besluit daarmede in betrekking ontvangen voor notificatie.

Kollekte in de kerk voor de gewapende dienst
Voor het fonds ter aanmoediging van de gewapende dienst is den 16 Junij [1839] gekollekteerd de
somma van f. 9.65, ter hand gesteld aan de Heer Rijkee.

Censura morum
De censura morum is gehouden op den 7 Julij [1839] na de voorbereiding, en het H. avondmaal is
alhier de 14e gevierd.

/61/ Brief van de Synode aan de gemeente betrekkelijk de zomercatechisatie
Ontvangen voor notificatie.

Censura morum
Kerkenraad gehouden de 10e October [1839] des avonds om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij
de geheele gemeente had plaats gehad en men begreep, dat alles in orde was bevonden. Men hield
censura morum en de broeders wenschten elkander zegen toe bij het aanstaand heilig avondmaal.
Verscheidene zaken de diaconie betreffende, werden behandeld.
Onderscheiden kerkelijke getuigschriften werden nagezien en goedgekeurd.
Cornelia Bonefaas is om billijke redenen wederom tot het gebruik der bondzegelen uitgenoodigd.
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Schorsing van den derden zak
Is besloten met primo Januarij 1840 af, het kollekteren met den derden zak in de godsdienstoefeningen
te schorsen en het geld als kerkenraadsfonds te bewaren.
Hierop is de vergadering gesloten.

/62/ Beroeping van een ouderling en diaken
Kerkenraad gehouden den 20 December 1839 des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. De briefjes geopend wordende, werd gezien dat tot ouderling was
gekoren in plaats van Gijsbert Kuijpers Cornelis Oosterom, en tot diaken in plaats van Pieter Pijl
Jakobsz. Johannes Pijl Leendertsz.
De custos gaf berigt dat die benoemden zich deze verkiezing niet hebben laten welgevallen.
De vergadering is gesloten. Q.T. J.E.C. de Wijs, predikant.

Tot ouderling is verkoren Cornelis Nieuwpoort en tot diaken Cornelis 't Hoen Adr.z., die dat hebben
aangenomen. De voorstelling aan de gemeente heeft hier op plaats gehad.

/63/ Besluit omtrent den derden zak bekend gemaakt
Na de godsdienstoefening op de laatsten avond van het jaar [1839], is het navolgend besluit van den
kerkenraad voor de gemeente van de predikstoel afgelezen.

'De kerkenraad maakt de gemeente bekend, dat, terwijl een geruime tijd een derde zak
in onze Christelijke vergaderingen bij elke godsdienstoefening is omgegaan, deze
kollekte tot het daarstellen van een bekwaam fonds tot dusverre aan het doel heeft
beantwoord. Dat derhalve met primo Januarij 1840 deze inzamelingen zullen worden
geschorst. Maar terwijl het een instelling blijft, behoorlijk door onze overheid gewettigd,
zullen wij het regt behouden, om ten allen tijden, wanneer zulks door omstandigheden
gedrongen, noodig zal bevonden worden, genoemde inzamelingen in onze godsdienstige
bijeenkomsten te vernieuwen. Terwijl dit stuk, nadat het is voorgelezen in ons kerkelijk
acteboek zal worden geinsereerd. Tot heden toe dankbetuigingen aan de gemeente
worden gedaan voor hunne uitgereikte giften.'

/64/ De notulen zijn vervolgens in de vergadering voorgelezen en door alle de daarbij tegenwoordig
zijnde broeders goedgekeurd.

J.E.C. de Wijs, predikant
G. Kuijpers, ouderling
A.A. van Heusden, ouderling
A. Goedhart, diaken
Cornelis 't Hoen, diaken

1840
/65/ Bevestiging
De genoemde ouderling Cornelis Nieuwpoort en de armverzorger Cornelis 't Hoen Adrz. werden op den
1 Januarij [1840] bevestigd en de broeders, die aftraden, werden in het openbaar voor hunne getrouwe
diensten bedankt.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 17 januarij [1840] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders tegenwoordig.

Fonds ter instandhouding van de openbare godsdienst
De predikant gaf kennis, dat van het besluit des kerkenraads omtrent de derde zak schriftelijk door hem
aan het gemeentebestuur van deze plaats was kennis gegeven.



DE WIJS       

     271 Broeders.

359

Er werd rekening gedaan door broeder G. Kuipers van het fonds ter instandhouding van den openbare
godsdienst van 1 Jan. tot ultimo December 1839.
Daar werd besloten, om het batig slot wederom te beleggen.
Er werd dus bevonden, dat er thans f. 1400.- aan werkelijke schuld in kas was. 
Aan den predikant ter bewaring toevertrouwd.

/66/ Censura morum
Het h. avondmaal op Zondag aanstaande zullende gehouden worden, is heden in onze vergadering ook
censura morum gehouden volgens synodale verordening, en men begreep dat alles in orde was.
De kerkelijke getuigschriften, die weder ingekomen waren, zijn nagezien en goedgekeurd.
De boeken zijn geresumeerd en gecollationeerd, daarna door de broeders onderteekend.
Er werd gehandeld over verscheidene zaken de diakonie betreffende.
De broeders wenschten elkander den besten zegen toe bij de aanstaande openbare verkondiging van de
dood des Heeren.
Hier op is de vergadering gesloten en men scheidde in vrede.

Herinneringen van het klassikaal bestuur
De antwoorden op de vragen zullen volgens art. 21 van het reglement op de kerkvisitatie, in dit jaar
schriftelijk voor de eersten Mei [1840] aanstaande aan het klassikaal bestuur moeten worden ingezonden
met uitdrukkelijke bijvoeging, of er des zomers wordt gecatechiseerd.
De klassikale quoten moeten voor de eersten Maart worden overgemaakt.
/67/ Op een Zondag in de maand Maart of April zal de inzameling moeten geschieden ten behoeve van
het synodale fonds voor noodlijdende kerken en personen, en de opbrengst daarvan voor de laatste April
aan het klassikaal bestuur worden overgemaakt.

Aanschrijving van de Synode
Wij worden verzocht om al het mogelijke aan te wenden ten einde ook in dit jaar en vervolgens een niet
minder goede uitkomst der inzameling voor het fonds der noodlijdenden te bevorderen.
Dit stuk in de portefeuille.

Circulaire van het hoofdbestuur van het bijbelgenootschap
Aanmaning ter vestiging eener afdeling ten onzent.

Kollekte voor de noodlijdende kerken 29 Maart [1840]
Dezelve heeft alhier des voor, en nademiddags bij de godsdienstoefeningen plaats gehad en de
inzameling der giften bedroeg f. 35.-.
Dit geld tegelijk met het class. quotum overgemaakt naar Dordrecht.

/68/ Nieuwe ledematen
Den 15 April [1840] zijn door den predikant ten overstaan der beide ouderlingen de BB.271 A.A. van
Heusden en Cornelis Nieuwpoort veertien personen tot leden der gemeente aangenomen en Zondags
daarop bevestigd.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 22 April [1840] des avonds ten 7 uren.
Het h. avondmaal op aanstaande dag des H. zullende gevierd worden, werd censura morum gehouden
volgens de wet en alles in orde bevonden.

Kerkvisitatie
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De vragen bij de kerkvisitatie voorgeschreven, werden aan de vergadering voorgesteld en voldoende
beantwoord, met bijvoeging dat er alhier des zomers drie katechisatien met klimmende belangstelling
werden gehouden.
Men maakte hier van een opstel, het welk door de broeders is onderteekend en naar den scriba van het
klassikaal bestuur zoude worden opgezonden. Q.f.
Hier op is de vergadering gesloten.

Kerkenraad gehouden den 10 Junij [1840] des avonds ten 8 uren.
/69/ Alle de broeders tegenwoordig.
Verscheidene diaconie zaken werden in overweging genomen, besproken en geregeld.

Huishuur
Werd besloten om voortaan aan buitenarmen geen consent tot huishuur meer af te geven, als alleen aan
de zoodanige, die het tot heden toe genoten hadden.
Onechte kinderen
Geen onechte kinderen meer te bedeelen, dan in geval van dringende noodzakelijkheid.
Hiermede is de vergadering gesloten.

Kollekte voor het fonds De gewapenden dienst
Deze heeft alhier plaats gehad de 5 Julij [1840] en bedroeg 
f. 10.85, ter hand gesteld door den ouderling Nieuwpoort aan den burgemeester.

Censura morum
Kerkenraad gehouden 15 Julij [1840] des avonds 8 uren.
Onderscheiden zaken de diakonie betreffende werden besproken en de armverzorgers gaven berigt van
hunne ten voordeele van het armbestuur volbragte reis naar Amsterdam.
De censura morum is daarna gehouden, en de broeders wenschten elkander en de gemeente zegen toe
bij de aanstaande viering van het H. avondmaal.

/70/ Diakonie rekening
Op maandag den 28 Sept. [1840] vergadering gehouden in het kerkgebouw des morgens om 9 uren. Alle
de broeders waren tegenwoordig. In deze vergadering stonden binnen de burgemeester en twee leden
van het gemeentebestuur tot het aanhooren der diaconierekening. De afgetreden armverzorger Pieter
Pijl Jakobz. deed rekening van zijn administratie der armenpenningen over het jaar 1839. Het welk
gezien en gehoord zijnde werd goedgekeurd en onderteekend.

Aanschrijving van den Minister, 8 October 1840
Uitnodiging om op Zondag den 11 October met de gemeente de Almagtige te smeeken dat aan onzen
nieuwen Koning Willem II alle wijsheid, moed en kracht geschonken worden, welke hij noodig heeft om
naar de begeerte van zijn hart het geluk van het Nederl. volk te vestigen en te handhaven.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 15 October [1840] des avonds om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig.

/71/ Huisbezoeking
Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij de geheele gemeente had plaats gehad.
Men hield de censura morum volgens de wet en de broeders wenschten elkander zegen toe bij het
aanstaand gebruik van het h. nachtmaal des Heeren.
Men besprak en men besloot het een en ander, dat met de diaconie in betrekking stond en hier op is de
vergadering gesloten.
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Aanschrijving van den Minister 23 Nov. 1840
Uitnoodiging, om op Zondag 6 december de verjaardag van onzen Koning door dankzegging en
gebeden de voorgangers der gemeente te zijn, en alle hartelijke wenschen den Allerhoogsten eerbiedig
op te dragen.

Kerkenraad gehouden den 11 December [1840] des avonds ten 7 uren.
Kwijtschelding van eene schuld
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Men besloot een schuldvordering van geleend geld aan de kerkmeesters, bedragende f 150.-, waarvan
nimmer aflossing was geschied, noch intresten waren betaald, thans geheel kwijt te schelden en de
obligatie daar van opgemaakt in 1831, te verscheuren.

/72/ Beroeping van een ouderling en diaken
De briefjes geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot ouderling was gekozen in plaats van Albertus Adrianus
van Heusden Willem Oosterom en tot diaken in plaats van Arie Goedhart Arie t' Hoen.
De custos gaf daarvan berigt en beide de broeders hebben de verkiezing zich laten welgevallen.

Voorstelling
De voorstelling van de nieuw verkoren broeders heeft bij onderscheidene godsdienstoefeningen plaats
gehad.

Verhuring onder erfpacht
Het algemeen armbestuur van Alblasserdam bekent bij dezen onder verband van
erfpacht verhuurd te hebben, zoo als de mede ondergeteekende ook bekend gehuurd te
hebben, een erf of grond waarop de ondergeteekende Pieter van der Hoff een huis heeft
gebouwd, strekkende van de Hogendijk oostwaarts op tot de zoogenaamde wiel
daarachter gelegen, en ten westen tot de scheidingsheining van het erf en huis van
Hendrik van Weijen, en ten zuiden tot op twee roeden (oude Rijnl. maat) na tot aan de
scheidingsheining van het erf en huis van Leentje

/73/ Borsje, en zulks voor eene jaarlijksche erfpacht van zes guldens vijftig cent, verschenen
den laatste December van ieder jaar en te betalen in handen van het regeerende
armbestuur of diakenen. Wijders zal voornoemde Pieter van der Hoff gehouden zijn de
grond te gebruiken als tuin en bouwland en geene verdere betimmeringen te doen
zonder voorkennis van het armbestuur dezer gemeente.
Voor twee eensluidende afschriften geteekend te Alblasserdam den 22 December 1840.
In kennisse van het armbestuur.
(Was geteekend) Pieter van der Hoff     A. Goedhart

De notulen zijn vervolgens in de vergadering voorgelezen en door ons allen onderteekend.
J.E.C. de Wijs, predikant
A.A. van Heusden, ouderling
C. Nieuwpoort, ouderling
A. Goedhart, diaken Corns. 't Hoen, diaken

1841
/74/ Bevestiging
De genoemde ouderling Willem Oosterom en de armverzorger Arie t'Hoen werden op den 1 Januarij
[1841] bevestigd, en de broeders die als leden des kerkenraads aftraden, werden in het openbaar voor
hunne getrouwe diensten bedankt.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 22 Januarij [1841] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders tegenwoordig, benevens den oud ouderling A.A. van Heusden en den diaken A.
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Goedhart.
Er werd rekening gedaan door broeder A.A. van Heusden van het fonds ter instandhouding van de
openbare godsdienst van 1 Januarij tot ultimo Dec. 1840.
Het is bevonden, dat er thans f. 1400 aan werkelijke schuld in kas was met een nadeelig slot van f.
14.70.
Het H. nachtmaal op aanst. Zondag zullende gehouden worden, werd er censura morum gehouden, en
alles in orde bevonden.
De kerkelijke getuigschriften werden nagezien en goedgekeurd.
/75/ De boeken zijn geresumeerd, gecollationeerd en onderteekend.
Voorts werd de tijd doorgebragt met het bespreken van onderscheidene zaken die met de diakonie in
betrekking stonden.
De broeders wenschten elkander de besten zegen toe bij de aanst. openbare verkondiging van de dood
des H[eeren].
Hier op is de vergadering gesloten.

Buitengewone kollekte
De inzameling der liefdegiften aan de huizen wegens zulk een langdurige strenge winter koude heeft
plaats gehad den 8 februarij [1841] en heeft opgebracht f. 257.47.

Kerkenraad gehouden des avonds den 8 febr. [1841] om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Werd besproken en besloten hoedanig men nu dat geld zoude besteden en daarmede in de dringende
behoeften der noodlijdenden in de gemeente voorzien. Na het welk deze penningen in de handen der
diakenen zijn gesteld en de vergadering op de gewone wijze werd gesloten.

/76/ Fonds ter aanmoediging van den gewapenden dienst
Uitnoodiging van den Minister van Staat van Pallandt van Keppel, om ook in dit jaar de collecten voor
dat fonds alhier te doen plaats hebben, met bijvoeging der dringende noodzakelijkheid tot vernieuwde
ondersteuning.
Dit stuk in de portefeuille.

Berigt van het klassikaal bestuur
Dat de kerkvisitatie in dit jaar in onze gemeente door afgevaardigden zal geschieden. Dat de klassikale
quoten voor den 1 Maart moeten worden overgemaakt.
Dat op een Zondag in de maand Maart of April bij alle de openbare godsdienstoefeningen eene
inzameling ten behoeve van het Synodale fonds voor noodlijdende personen en kerken zal moeten
geschieden.

Onechte kinderen
De kerkenraad heeft besloten, en dit besluit den 7 Maart [1841] des namiddags de gemeente van den
predikstoel bekend gemaakt, dat, ofschoon het op den 21 febr. en den 7 Maart van dit jaar was
toegestaan aan Cornelia Schit en Maria Delwel om hunnen kinderen des nademiddags den doop te laten
bedienen, om dat zij die de vaders van /77/ deze kinderen verklaarden te wezen, als doopgetuigen daar
bij tegenwoordig waren, nogtans in het vervolg elk verzoek, hoe dringend ook, daartoe zal worden
afgeslagen, en maar alleen des voormiddags, zoo als alhier altijd gebruikelijk was, onechte kinderen
zullen gedoopt worden.

Noodlijdende kerken
Op den 21 Maart [1841] is alhier bij de godsdienstoefeningen des voor en des nadem[iddags] voor de
noodlijdende kerken en personen ingezameld de som van f. 27.-.
Dit geld te gelijk met het klassikale quotum, f.20.-, op den 2 April franco toegezonden aan Ds. J.G.
Veldman, scriba van het klassikaal bestuur.
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Besluit van Z.M.
Bevattende eene uitnoodiging, om in de gebeden indachtig te zijn aan Prinses Frederik der Nederlanden,
die in een gezegenden staat verkeert.

Nieuwe ledematen
Den 14e en den 15e April [1841] zijn door den predikant in de tegenwoordigheid van de ouderlingen
Cornelis Nieuwpoort en Willem Oosterom 21 personen tot leden der gemeente aangenomen, en op den
dag des Heeren daar op volgende des voormiddags bevestigd.

/78/ Censura morum
Het H. nachtmaal heeft alhier den 25 April [1841] plaatsgehad, nadat 8 dagen te voren bij de
voorbereiding na het eindigen der godsdienstoefening censura morum is gehouden en bij die
gelegenheid alles in orde is bevonden.

Kerkvisitatie
Maandag 24 Mei [1841] des middags ten 12 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. In onze vergadering werden binnengeleid de WelEw.
Zeergeleerde Heeren J.C. Smeltzer, predikant te Klaaswaal en J.J. Kam, predikant te Oud Alblas, van
het klassikaal bestuur gecommitteerd tot het houden van de kerkvisitatie in den ring van Sliedrecht.
Alles werd bij ons in orde bevonden en de voorgestelde vragen voldoende beantwoord. Na het welk de
genoemde afgevaardigden zegenwenschen over ons en de gemeente uitspraken.
Hier op is de vergadering gesloten.

Diaconierekening
Op donderdag den 3 Junij [1841] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voorm. ten 10 uren. Alle
de broeders waren tegenwoordig.
/79/ In deze vergadering stonden binnen de burgemeester en twee leden van het gemeentebestuur tot
het aanhooren der rekening van de diakonie. De afgetreden armverzorger A. Goedhart deed rekening
van zijn administratie der armenpenningen over het jaar 1840. Het welk gezien en gehoord zijnde, werd
goedgekeurd en onderteekend.

Kollekte voor het fonds De gewapende dienst
Dezelve heeft alhier plaats gehad den 20 Junij [1841] en bedroeg f. 13.40, ter hand gesteld door den
ouderling C. Nieuwpoort aan den burgemeester.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 16 Julij [1841] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig, uitgenomen de armverzorger Corn. t'Hoen, die om zijne zaken
buiten de gemeente zich bevond.
Het H. nachtm. op aanstaande dag des Heeren zullende gehouden worden, is volgens de wet censura
morum gehouden. Alles is in orde bevonden en de broeders wenschten elkander zegen toe bij de op
handen zijnde verkondiging van den dood des Heeren.
/80/ Werd besloten om A.C. Pijl, die nalatig bleef in het voldoen der huurpenningen van het huis het
Torentje genaamd, in regten te vervolgen en daarover te raadplegen met den procureur Blom te
Gorinchem.
De broeders waren eenstemmig van gedachten dat er behoefte bestond aan een consistorie, zoo ook
aan de ophooging van den grond van het kerkgebouw. Op voordragt van het gemeentebestuur, die de
penningen daar toe benoodigd wenschte op te neemen, waren de broeders gezind om de afgeschafte
derde zak weder te laten rondgaan tot dekking van de intressen, maar de directie van dit fonds wilde
men niet uit zijne handen geven, en men heeft wijders besloten dat alleen ter ophoging van de kerk niet
toe te laten, zoo men niet tevens tot de aanbouw van een kerkeraadplaats zoude overgaan.
Hier op is de vergadering gesloten.
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Een zich afscheidende zuster
Den 20 Aug. [1841] ontving de predikant dit onderstaand geschrift, letterlijk van dezen inhoud.

'Aan den Heer De Wijs
Mijn Heer!
Ik onder getekende verklaard Door dezen Dat ik niet meer als

/81/ Lidmaat van uwe gemeente begeert erkent te worden om Reeden dewijl ik overtuig ben
dat bij u niet meer de waarheid die tot zaligheid leid geleerd wordt maar Verdorvene
redenleer en eigenwillige godsdienst De basis van uwe Kerk waarom ik verklaar mij
vrijwilliglijk en uit overtuiging van uwe gemeenschap af te scheiden om mij te sluiten
Aan de ware Kerk der christelijke afgescheiden Gemeente te Dordrecht Als zoodanig
erkend.
(was get.) Arijaantje Stolk

Een broeder die zich afscheidt
Kopie van een geschrift, ingeleverd door Abraham de Haan.

Alblasserdam den 8 September 1841.
Men Heer J.E.C. de Wijs
Met innig gevoel des Harten, Moet ik mij thans voor UEd., en de gantsche gemeente
verklaaren.
Na dat ik al in de dertig jaar Reeds gezugt heeft over de Staad des gereformeerde Kerk.
En mij gevlijd heeft, zelfs in deze laatste gehouwdene Haagze

/82/ Sinoden, Er mogt nog enig gevoel ontstaan om op zoo Een meniege aanzoek tot de
terugkering om op de instellingen van de gehouwdene Sinode van de Jare 1618 en
1619.
Maar nog tot heden onbevoegd agte Eenig gehoor te verleenen.
Zoo zouwde ik mijn vrijmoedigheijd voor mijn drie Eeniege verbonds god verliezen,
wanneer ik nu langer zouw zwijgen. En mij niet langer tegen de inspraak mijns harte
weerspannig zouw gedragen.
En ik gedrongen was uit te gaan van deze kerk, zoo verklaar ik mij onder een Alzienend
oog van mijne drie Eniege verbonds god niet meer te behoore tot u Kerk en instellinge.
En mij Als lid van de gemeente
Niet meer te Erkennen.
(Was get.) Ab. de Haan

De huisvrouw der bovengenoemde
Is ook ontvangen dit geschrift waar van het kopie dit is

/83/ Mijn Heer J. de Wijs
Ik Maak u bekent en de gansche gemeinte, dat ik als lid van dese kerk afscheid onder
opsien van den Enigen den drie eenige God, die zig aan mijn ziel ontdekt En
geopenbaart heeft En Waar ik Mijn onwaardige voor de tijd, En voor de Eeuwigheid aan
heb moge verbinden En die nu ook weet uit wat Einde dese zo gewigtige saak voor mijn
hart geschied.
Ik noeme mij Aaltje de Haan, gebore Maat.
Alblasserdam den 8 September 1841.

Eene zuster die zich afscheidt
Kopie van een brief door den predikant ontvangen 6 october [1841].

Mijn Heer de Wijs
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Ik voel mij gedrongen, om UE dese weijniege letteren te sende, omdat God mijn door
Het ligt van zijn H. geest heeft doen gevoelen, om af te scheijde van dese gemeente, nu
is mij versoek, om mijn naam te schrappen in het Lidmaatboek.
Lena Visser wed. A. Borsje

/84/ Eene zich afscheidende zuster
In den voorgaanden brief was dit geschrift ingesloten, hetwelk van dezen inhoud was

ik ondergtekende bekenne na vele overdenkkenge afstand te Doen van het litmaatschap
dezer Gemeente zoo verzoeke ik dan uijt het boek der leede maate uit Gewist te
worden.
Annigje van Dam
Huijsvrou van Poulus van Daalen

Eene zich afscheidende zuster den 9 october [1841]

Men heer de Wijs
door dese weijnige letteren maak ik u bekend, daar ik reets lang mijne begeer is geweest
om van den here geleert en onderwese te worden in den weg dien ik gaan moet wensch
ik niet langer sijnen wil te wederstaan uijt vreesen dat ik de duijsternis op mijn gemoet te
halen is mijn versoek, dat gij mijn naam uijt het ledemateboek uijtgeschrapt en niet
langer onder uw gemeente behoor
Krijntje Blom
geboren van Dam

/85/ Men heeft goedgevonden ook dit stuk te boeken, reeds in 1838 ingezonden, zie bl. 50.

Ik ondergeteekende van Gos weeggen door genaadden mijn niettig stof en maadde mij
ellendige nog mooggen verwaardiege om in zijn hoogge heemmel weder nedertesien, en
mijn door zijn dierbaar ligt van zijn dierbaaren geest te toonnen door kragt van dat
dierbaar saaligmaakent geloof, dat niet dan van den vader soon en Heijligen geest
uijtgaat, mijn diep onwerdigen mijn te toonnen, dat die heere uijt vrijije onferming en
genaadde door dat dierbaar bloet verlost, en duur gekogt heeft, en mijn borg en Kristus
wil sijn, niet door mijn pligtten of deugdden og neen, want ik ben een diep onwerdige en
diep ellendich sondaar.
Dien grooten herder der schaappe mijn sijn arm schaap met soo veel van zijn anderen
schaappe zal lijijdde op dien regtten weg door dit grootte (N.B. hier volgt een geheel
onleesbaar woord) door den geest gelijt, die onmisbaar is, en die heer zijn kinderen toont
mijn dan te voeggen en te vereenigen uit die broedders en susters, die voor den waarhijt
verdrukt worden, en met dien grootten Poulus sig mooge werdigen, om voor diesse
naam van Jesus te lijdden, maar niet in mijn

/86/ kragt, maar door hem geesten kragt en niet uijt noot dwang, maar uijt eijgen verkiessing.
Dus soud ik versoekken, dat mijn naam soude uijtgewist op het litmaatboek, dat mij om
nu afschijijd van dit bestaande kerkgenootschap, dat in houd van 1816.
Was get. Cornelia van 't Hof

Censura morum
Kerkenraad gehouden 22 october [1841] des avonds om 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij de
geheele gemeente had plaats gehad. Men hield censura morum volgens de wet.
De broeders hadden niets bijzonders aan te merken en wenschten elkander zegen toe bij het aanstaand
gebruik van het H. nachtmaal des Heeren.
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Hierop is de vergadering gesloten.

Verjaardag van Z.M.
Uitnoodiging, om, wanneer 's Konings jaardag in het vervolg op een /87/ Zondag invalt, als dan daaraan
op de eigen dag te gedenken, maar als dezelve op een anderen dag invalt, om als dan de godsdienstige
viering te doen plaats hebben op den eersten Zondag volgende op de 6 December van elk jaar.

Kerkenraad gehouden den 3 Dec. [1841] des avonds ten 7 uren.
Beroeping van een ouderling en diaken
Alle broeders tegenwoordig. De briefjes geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot ouderling was verkozen in
plaats van Cornelis Nieuwpoort Hendrik Maat, en tot diaken in plaats van Cornelis 't Hoen Jan Vroege.
De custos gaf daar van berigt en de broeders hebben deze beroeping zich laten welgevallen.

Voorstelling
De voorstelling van die nieuw verkorene broeders heeft bij onderscheiden godsdienstoefeningen plaats
gehad.
De notulen zijn vervolgens voorgelezen, en door ons allen onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
C. Nieuwpoort, oudeling
W. Oosterom, ouderling
Cornelis 't Hoen, diaken
Arie t Hoen, dieaken

1842
/88/ Bevestiging
De genoemde ouderling Hendrik Maat en de armverzorger Jan Vroege werden op nieuwjaarsdag [1842]
bevestigd, en de broeders die aftraden uit naam der gemeente bedankt.

Eene zuster die van de gemeente zich afscheidt
Kopie van het geschrift door haar den predikant toegezonden.

Men heer de Wijs
ik kan niet langer na laate u deze weijnige letteren te zende door overtuijging aan mijn
gemoed om van uwe gemeente af te scheide nu is mijn verzoek dat gij mij uijt het
leedemate boek uijtschrapt
Jannigje Pijl geboore herwig

Censura morum
Het h. nachtmaal den 23 Januarij [1842] zullende gevierd worden, heeft den 16 dezer maand de censura
morum plaats gehad. Alle de broeders, behalve den ouderling W. Oosterom, door ongesteldheid daar in
verhinderd, waren daar bij tegenwoordig, en alles is in orde bevonden.

/89/ Buitengewone kollekte
Den 27 Januarij [1842] heeft er eene buitengewone kollekte van liefdegiften aan de huizen plaats gehad
en de zelve bedroeg f. 132.

Een broeder die zich afscheidt
Kopie van het stuk daartoe ingezonden.

Dezen Dien ten be wijzen dat ik mij litmaatschaq Bij u intrek de reden waar om O Dat
zou ik u wel eens willen vertellen wat De heere aan mij heef GeDaan kom maar bij mij in
het vrienDelijke volgens uw pligt als herder hat Gij allang bij mijn moete wezen, en nog
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bij zo veel anDere maar De heere zal over iders werk reg Doen
Arie Vogel

Kerkenraad gehouden den 25 Februarij 1842 des avonds 1/2 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig, uitgenomen de armverzorger Jan Vroege, door ongesteldheid
verhinderd, om die vergadering bij te wonen.
/90/ Er werd rekening gedaan door broeder Cornelis Nieuwpoort van het fonds ter instandhouding van de
openbare godsdienst van 1 Januarij tot ultimo December 1841. Behalve de stukken bl. 74 vermeld, was
er een voordeelig slot van f. 4.44.
De kerkelijke getuigschriften zijn nagezien, en goedgekeurd.
De boeken zijn nagezien, gecollationeerd, en onderteekend.

Aanschrijving over lidm. attest.
Ingekomen een aanschrijving der Synode over lidmaat attestatien van 22 Julij 1841.

Besluit van de Synode, omtrent de overgang van Roomsch tot de herv. kerk, of omgekeerd
Besluit om daar van kennis te nemen, berigt daarvan in te zenden enz.

Diaconiefondsen
Aanschrijving van de Synodale Commissie, om te antwoorden op eenige vragen, omtrent de
diaconiefondsen en papieren van geldswaarde. Quod factum 26 febr. 1842 aan de scriba van het class.
bestuur.

/91/ Onderwijs der geestelijken in de school
Besluit van Zijne M. voor de leeraars om leerstellig onderwijs buiten de schooltijd aan de leerlingen te
geven.

Alle deze stukken in de portefeulle.

Voorts zijn er herinneringen gegeven door het cl. bestuur zoo als op andere jaren geschiede.
En aan de broeders dit een en ander medegedeeld zijnde, is de vergadering gesloten.

Noodlijdende kerken en personen
De inzameling van de giften der gemeente voor de noodlijdende Kerken en personen heeft den 6 Maart
in ons kerkgebouw plaats gehad, en bedroeg f. 22.50.

Censura morum
Het H. avondmaal is gehouden den 10 April [1842], voorber. den 3 April en bij die gelegenheid heeft de
censura morum plaats gehad, en alles is in orde bevonden.

Kollekte voor het zend.gen.sch.
Op vriendelijk verzoek heeft hier, gelijk elders, bij de godsdienstoefeningen op den dag des H. eene
buiten gewone kollekte voor het zend. gen. schap plaats gehad, en de ingezamelde penningen
bedroegen f. 14.-.

/92/ Diaconierekening
Op woensdag den 25 Mei [1842] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voordemiddags te 10
uren. Alle broeders waren tegenwoordig.
In deze vergadering stonden binnen de burgemeester en twee leden van het gemeente bestuur tot het
aanhooren der diaconie rekening. De afgetreden armverzorger Corn. t'Hoen Adz. deed rekening van
zijne administratie der armenpenningen over het jaar 1841. Het welk gehoord en gezien zijnde, werd
goedgekeurd, en onderteekend.
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Eene zuster die zich afscheidt, 11 Junij [1842]
Kopie van haar geschrift.

Mijn Heer de Wijs. Ik maak u bekend, Dat ik als lit van deze Kerk scheid
onder opzien van den alweetende Jehova Die om de borgtogtelijke geregtigheid van zijn
geliefde zoon den armen zondaar uit genaade verhoore wil die tragt Gods eer te
verhoogen. Wien het toekomt In hemel en op aarde.

/93/ Dit is de wensch mijns harte.
(was get.) Maria Jonkers
geboore de Haan

Huurkontrakt van C. Prins
Kopie

Het algemeen Armbestuur van Alblasserdam, verhuurder ter eenre, en de mede
ondergeteekende Cornelis Prins, werkman, wonende te Alblasserdam, huurder, ter
andere zijde,
Bekennen bij deze verhuurd en gehuurd te hebben een stukje erf of grond (waar op door
den huurder onlangs reeds is gebouwd een arbeiders huisje) gelegen onder
Alblasserdam aan den Kinderdijk, strekkende aan de dijkzijde van de westwaardsche
muur van het huis van Jan Huisman vijf ellen en twintig duimen westwaardsch op en van
dat punt in een regte lijn noordwaards in tot de wiel, zijnde het verhuurde bij het kadaster
bekend sectie A een gedeelte van numero 2391, welk nummer voor het geheel bij het
kadaster bekend staat als huis en erf, ter groote van twee roeden dertig ellen, en zulks

/94/ voor de tijd van dertig eerstkomende en achter een volgende jaren, ingegaan zijnde met
den eersten November achtien honderd een en veertig en eindigende met den laatste
October achtien honderd een en zeventig, en zulks op de navolgende conditien:
Dat de huurder het gehuurde zal moeten gebruiken gelijk een goed huurman betaamt,
en in gemoede verschuldigd is te doen, en het zelve noch geheel, noch gedeeltelijk aan
een ander mogen afstaan, of verhuren, zonder schriftelijk consent van het Armbestuur
voornoemd.
Dat bij aldien de huurder in de betaling van na te melden huurpenningen in gebreke
mogt blijven, zal het armbestuur het regt hebben, de huur dadelijk te doen eindigen, en
zal de huurder met deszelfs huisgezin dan dadelijk het gehuurde, als mede het door hem
daarop gebouwde huisje moeten verlaten, en hetzelve geheel ter vrije beschikking
stellen van genoemd armbestuur zonder iets voor het door hem gebouwde huisje te
mogen vorderen.

/95/ Dat de huurder bij het eindigen van voorschreven dertig jaren, indien de huur zo lang
heeft voortgeduurd, en hij bij het armbestuur dan geene continuatie van huur kan
bekomen, gehouden [zal] zijn het door hem gebouwde huisje dadelijk af te breken, en
van het gehuurde erf op te ruimen, zullende bij gebreken daarvan het aan het
armbestuur vrijstaan zulks ten koste van den huurder te laten doen.
En behalve de hiervooren staande conditien is deze huur aangegaan, en gesloten voor
een somma van drie gulden in het jaar, te betalen voor, of op den verschijndag van ieder
jaar ten huize en aan handen van de regeerende armmeester van Alblasserdam in
goede gangbare geldspecien, zonder eenige korting hoegenaamd.
Op deze wijze zijn de ondergeteekenden overeengekomen, en verbindende de huurder
tot de getrouwe nakoming dezes zijn persoon en goederen volgens de wet.
En hebben hier van gemaakt twee eensluidende huurcontracten

/96/ en beide onderteekend te Alblasserdam den dertigste Julij achtien honderd twee en
veertig.
(was get.) Arie 't Hoen
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    J. Vroege
    Cornelis Prins

Gratis geregistreerd in duplo te Papendrecht, den negenden augustus 1800 twee en
veertig, deel dertien, folio twee en dertig verso, vak een tot en met zeven, houdende een
en een half blad zonder renvooijen.
get. D. Laat

Censura morum
Op den 10 Julij [1842] heeft na het uitspreken van een voorbereidingsleerrede de censura morum plaats
gehad.
En het H. nachtmaal is gevierd op den 17 van die zelvde maand.

Aanschrijving van de Synode 15 Julij 1842
Over het wel bewaren van archieven en het formeeren van een index van alle de stukken in het archief
voorhanden in de portef.

/97/ Censura morum
Kerkenraad gehouden den 21 October 1842.
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij de
geheele gemeente had plaats gehad, en men hield censura morum volgens de wet.
Men had niets bijzonders aan te merken en na elkander zegen te hebben toegewenscht bij het
aanstaand gebruik van het H. nachtm., is de vergadering gesloten.

Declaratie van P. van der Hof
Kopie

De ondergeteekende Pieter van der Hoff, koopman, wonende te Alblasserdam, neme
aan om voor het erfpacht, omschreven bij de gepasseerde akte van een stuk grond, dato
22 December 1840, voor het meerdere gebruik te zullen betalen een gulden 's jaarlijks
boven de zes guldens vijftig cents, hetwelk door het armbestuur wordt geaccepteerd.
Alblasserdam 4 Nov. 1842.
(was getek.) Pieter van der Hoff

/98/  Kerkenraad gehouden 9 December [1842] des avonds ten 7 uren.
Beroeping van een ouderling en diaken
Alle de broeders waren tegenwoordig. De briefjes geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot ouderling was
gekozen Gijsbert Kuipers in plaats van Willem Oosterom en tot diaken Willem Man in 't Veldt in plaats
van Arie t'Hoen.
De custos gaf daar van berigt, en genoemde broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.

Voorstelling
De voorstelling heeft naar kerke orde bij onderscheidene godsdienstoefeningen plaats gehad.
De notulen zijn vervolgens voorgelezen en door ons allen onderteekend.

J.E.C. de Wijs, v.d.m.
H. Maat, ouderling
J. Vroege, diaken

1843
/99/ Bevestiging
De genoemde ouderling Gijsbert Kuipers en de armverzorger Willem Man in 't Veldt werden op Zondag
den 1 januarij [1843] bevestigd en de broeders die aftraden uit naam der gemeente bedankt.
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25-jarige dankrede
De predikant hield op Woensdagavond den 4 Januarij [1843] eene leerrede naar aanleiding van Hand
26:22a "Hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, daar bij gedachtig aan zijne vijf en
twintig jarige evangeliebediening, eerst te Leersum, daarna alhier.

Kerkenraad gehouden den 20 Januarij 1843.
Voorgelezen eene herinnering van het Kl. bestuur, 
Dat in dit jaar de kerkvisitatie schriftelijk zal geschieden.
/100/ Dat het quotum het zelvde is als in het vorige jaar en voor den 1 Maart moet worden overgemaakt.
Dat in Maart of April kollekte moet geschieden voor de noodlijdende kerken.
Dat eene opgave wordt verwacht, niet alleen van overgang tot en uit de Roomsche Kerk, maar ook van
de oorzaken, middelen, en wijze van dien overgang.

Censura morum
Des Heeren H. avondmaal den 22 Januarij [1843] zullende gehouden worden, heeft heden de censura
morum plaats gehad en alles werd daar bij in orde bevonden.
Hier na is de vergadering gesloten.

Feestrede
Den 12 Maart [1843] op den dag des Heeren hield de predikant des nademiddags een feestrede ter
viering van het vijf en twintig jarig bestaan der Alblasserdamsche afdeeling van het Zendeling en
bijbelgenootschap.
De armverzorgers en de kerkmeesters hadden daartoe op vriendelijk aanzoek de inzamelingen, die bij
een gewone godsdienstoefening
/101/ plaats grijpen, goedgunstig afgestaan. En in het voorstel bij deze gelegenheid gehouden voor een
talrijke schare werd de aandacht bijzonder bepaald bij Jes. 53:10 l.c.272 "Het welbehagen des Heeren zal
door zijne hand gelukkig voortgaan."

Besluit des Konings over vacaturen enz.
Voorgelezen in den kerkenraad een besluit des Konings van 16 Sept. 1842 No. 145, zijnde een
reglement op de vacaturen, alsmede op de beroeping en het ontslag van predikanten.
In de portef.

Aanschrijving van de Synode over de herstelling of vernieuwing van kerkelijke gebouwen
24 oct. 1842.

Aanschrijving van de Synode wegens de overgangen van het een kerkgenootschap tot het andere
22 Julij 1842.

/102/ Censura morum
Het h. nachtmaal is gehouden den 23 April [1843], voorbereiding den 17 April, en bij die gelegenheid is
censura morum gehouden.

Diaconierekening
Op maandag den 15 mei [1843] vergadering gehouden in ons bedehuis des voorm. te 10 uren. Alle
broeders waren tegenwoordig behalve den arm.mr. Man in 't Veld, door ziekte daarin verhinderd. 
In deze vergadering stonden binnen de ambagtsheer, de burgemeester en 4 leden van het
gemeentebestuur.
De armmeester A. t'Hoen deed rekening van zijn beheer over de armpenningen over het jaar 1842.
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Kerkvisitatie
8 Mei [1843]. In een kerkenraadsvergadering werden de gewone vragen bij de kerkvisitatie voorgesteld
en voldoende beantwoord.

Noodlijdende kerken en personen
De inzameling voor de noodlijdende kerken en personen heeft den 14 Mei [1843] bij de godsd.oef. plaats
gehad en den som van f. 15.- opgebragt.

/103/ Een broeder die zich afscheidt
Kopie

Aan de Heer J. de Wijs, Predikant te Alblasserdam, en zijn aanhoren Kerkeraad wordt
verzocht door W. Jansen, om zijn naam als lid van de Kerk te Mogen worden geschrapt.
Alblasserdam zestien October 1843.
(was get.) W. Jansen

Een dito
Kopie

De Heer J. De Wijs. Ik gevoel mij gedrongen, om u te laten weten als dat ik verzoek
Hendrik Koudstaal, om uit het boek der ledematen uitgewischt te worden, want ik wensch
om met mijne Kinderen alleen tot de ware christelijke Kerk over te gaan.

/104/ Een zuster die zich afscheidt, huisvr. van den voorgaanden

Mijn Heer J. de Wijs. Daar ik verzoek, om uit het boek der ledematen ut gewist te
worden en tot een andere gemeente over te gaan.
(Was get.) Geertje Jansen

Censura morum
Op den 9 Julij [1843] heeft na het uitspreken van een voorbereidings leerrede de censura morum plaats
gehad en het h. nachtmaal is gehouden op den 16e van dezelve maand.

Censura morum
Kerkenraad gehouden 13 october 1843.
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van het werk der huisbezoeking, welke bij de
geheele gemeente had plaats gehad, en men hield thans de censura volgens de wet.
/105/ Daar is niets bijzonders voorgekomen en nadat de broeders elkander zegen toewenschen bij het
aannaderend gebruik der teekenen en zegelen, is de vergadering gesloten.

Beroeping van een ouderling en diaken
12 Dec. [1843]
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve broeder Gijsb. Kuipers, door ongesteldheid daar in
verhinderd.
En de briefjes, waaronder ook een van den afwezigen broeder, geopend zijnde, werd blijkbaar, dat tot
ouderling was gekozen in plaats van Hendrik Maat Arnold Verkerk en tot diaken in plaats van Jan Vroege
Pieter Tuitel. De custos gaf daarvan berigt en de genoemde broeders hebben die beroeping
aangenomen.

/106/ Voorstelling
De nieuwgekozen broeders zijn drie maal de gemeente bij onderscheidene godsdienstoefeningen
voorgesteld.
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De notulen van dit geheele jaar zijn voorgelezen, en door ons onderteekend.
J.E.C. de Wijs, predikant
H. Maat, ouderling   G. Kuijpers, ouderling
J. Vroege, diaken Wm. Man int Veldt, diaken

/107/ 1844
Bevestiging
De genoemde ouderling A. Verkerk en de armverzorger Pieter Tuijtel werden op maandag den 1 Jan.
1844 bevestigd, en de broeders die aftraden uit naam der gemeente bedankt.

Censura morum
Kerkenraad gehouden den 19 januarij 1844.
Alle de broeders tegenwoordig benevens de oud ouderling H. Maat en de diaken J. Vroege.
De kerkelijke getuigschriften werden nagezien en goedgekeurd.
De boeken zijn geresumeerd, gecollationeerd en onderteekend.
Het H. nachtmaal op aanstaande dag des Heeren den 21 Jan. zullende gehouden worden, heeft in deze
vergadering censura morum plaats gehad, en alles is in orde bevonden.
/108/ De broeders wenschten elkander den besten zegen toe bij de aanstaande openbare verkondiging
van de dood des Heeren.
Hierop is de vergadering gesloten.

Berigt wegens kerkvisitatie
Aanschrijving, dat in dit jaar in onze gemeente de kerkvisitatie door afgevaardigden zoude geschieden.

Besluit van Z.M.
Reglement op het godsdienstig onderwijs. Dit stuk in de portefeuillie.

Gewapende Dienst
Uitnoodiging om in de gebeden gedachtig te zijn aan Prinses Sofia, opdat haar welstand gewaarborgd,
zij op haar tijd tot een blijde moeder zal worden verhoogd.

/109/ Een broeder die zich afscheidt
Kopie. Febr. [1844]

Men Heer de Wijs predikant van Alblasserdam, Ik laat U weten, dat gij Mijn Niet Als
Broeder meer behoeft te erkennen want ik word gedrongen, om mijn persoon Aan een
andre ge Meinte te verbinden.

(Was geteekend)   Maarten Vogel

Noodlijdende kerken
Den 5 mei [1844] heeft alhier bij de godsdienstoefeningen des voor, en des nademiddags de inzameling
plaats gehad voor de noodlijdende kerken en personen. De kollekte bedroeg f. 16.-.

/110/ Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden den 21 April [1844]. Bij die gelegenheid heeft de censura morum plaats
gehad en alles is in orde bevonden.
Diaconierekening
Op Woensdag den 1 Mei [1844] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voormiddags ten 10 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. 
In deze vergadering stonden binnen de burgemeester en eenige leden van het gemeentebestuur tot het
aanhooren der diaconierekening. De afgetreden armverzorger Jan Vroege deed rekening van zijne
administratie der armenpenningen over het jaar 1843, hetwelk gehoord en gezien zijnde, werd
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goedgekeurd, en onderteekend.

Kerkvisitatie
Dingsdag 15 mei [1844] des avonds te 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. In onze vergadering werden binnengeleid de WelEerw. Heeren
Romswinkel, predikant te Dordrecht /111/ en Oudegeest, predikant te Schelluinen, die van het klassikaal
bestuur tot de kerkvisitatie gecommitteerd waren. En terwijl alles bij ons in orde bevonden werd, is, dit
werk afgeloopen zijnde, de vergadering gesloten.

Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden in Julij [1844] en bij die gelegenheid heeft de censura morum naar
kerkelijke verordening plaats gehad.

Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden in October [1844]. Is verslag gedaan van de huisbezoeking en men hield
de censura morum volgens de wet.

Beroeping van kerkenraadsleden
De briefjes in een vergadering gehouden in December geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot ouderling
was gekozen in plaats van Gijsbert Kuipers, Gerrit Eikelenboom en tot diaken in plaats van Willem Man
in 't Veld, Jan Blom.
/112/ De broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.
De voorstelling heeft driemaal plaats gehad.
Deze notulen van het geheele jaar zijn in onze vergadering voorgelezen, door ons allen goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
G. Kuijpers, ouderling
Aarnout Verkerk
Wm. Man int Veldt
P. Tuijtel

/113/ 1845
Bevestiging
De genoemde ouderling G. Eikelenboom en de armverzorger Jan Blom zijn op nieuwjaarsdag bevestigd.

Kerkenraad gehouden 17 Januarij 1845.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig benevens den ouderling G. Kuipers en den diaken W. Man in 't
Veldt. De boeken zijn nagezien, goedgekeurd en geteekend.
Het H. nachtmaal op aanstaande dag des Heeren, den 19 Jan. zullende gehouden worden, heeft in deze
vergadering censura morum plaats gehad en alles is in orde bevonden.

/114/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur
Schriftelijke kerkvisitatie door invulling van een tabel voor den 1 Mei [1845] in te leveren.
Een afzonderlijk verslag van het gedaan onderzoek der overgangen van de hervormde tot de Roomsche
Kerk, en omgekeerd.
Verslag van het godsdienstig onderwijs.
Klassikale quoten voor Maart.
Opbrengst van de kollekte voor de noodlijdende kerken voor den laatsten April. Q.f.

Reglement van de Synode 5 Sept. 1844 op de hulppredikerschap
In de portef. No 86.
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/115/ Noodlijdende kerken
Den .. April [1845] heeft alhier bij de godsdienstoefeningen des voor, en des namiddags de inzameling
plaats gehad voor de noodlijdende kerken en personen.
De kollekte bedroeg f. ...

Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden den 22 April [1845], eenige dagen te voren na de voorbereiding heeft de
censura morum plaats gehad, en alles is in orde bevonden.

Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden den 21 Julij [1845] eenige dagen te voren na de voorbereiding heeft de
censura morum plaats gehad en alles is in orde bevonden.

Diaconierekening
Op Woensdag den 27 Augustus [1845] vergadering gehouden in het rechthuis des voormiddags ten 10
uren.
/116/ Alle de broeders daar bij tegenwoordig, stonden daar bij binnen de burgemeester en eenige leden
van het gemeentebestuur tot het aanhooren der diaconie rekening. De afgetreden armverzorger Willem
Man in 't Veld deed rekening van zijn beheer over de armenpenningen over het jaar 1844, hetwelk
gehoord en gezien zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.

Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden in October [1845]. Is verslag gedaan van de huisbezoeking. Men hield
censura morum volgens de wet.
En aan Joh. T'Hoen is wegens openbare zedeloosheid het H. nachtmaal ontzegd.

Kwijtschelding der helft van de huur aan A. T'Hoen
Aan A. T'Hoen in huur hebbende het armenland, is wegens het mislukken van de aardappelen oogst de
helft van de bedongen huur /117/ voor dit jaar kwijtgescholden.

Beroeping van kerkenraadsleden
De briefjes in eene vergadering, gehouden in December [1845], geopend zijnde, werd blijkbaar dat tot
ouderling was gekozen in plaats van Arnold Verkerk, Abraham Nugteren en tot diaken in plaats van
Pieter Tuitel, C.G. van der Lee.
De broeders hebben de beroeping zich laten welgevallen.
De voorstelling heeft driemaal bij de godsdienstoefeningen plaats gehad.
De notulen van het geheele jaar zijn in onze vergadering voorgelezen, door ons allen goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
Aarnout Verkerk
Gerrit Eikelboom
P. Tuijtel
J. Blom

/118/ 1846
Bevestiging
De genoemde ouderling Abraham Nugteren en de armverzorger C.G. van der Lee zijn op de 1 Januarij
[1846] bevestigd.

Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig, benevens van den oud kerkenraad Arnold Verkerk en Pieter
Tuitel.
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De boeken zijn nagezien, goedgekeurd en geteekend.
Het H. nachtmaal des Heeren den 23 Januarij [1846] zullende gehouden worden, heeft na de
voorbereiding censura morum plaats gehad, en alles is in orde bevonden.
De vergadering is na zegenwenschen en dankzegging aan God gescheiden.

Een zuster die zich van ons heeft afgescheiden
Kopie

Wij opzieners der christelijke Afgescheijdene Gemeente te
/119/ Alblasserdam geven kennis aan het hervormd kerkbestuur, bestaande te Alblasserdam.

Dat bij hun onder handtekening van den Persoon Jannigje Johanna Stans huijsvrouw
van Adn. de Haan, zich aan de christelijke Afgescheijdenen Gemeente Alhier gevestigd
heeft verbonden. En Aldus niet meer aan het Hervormd Kerkbestuur behoord.
Alblasserdam den 8 Febr. 1846.
(was get.) Jannigje Johanna Stans

Een zuster die zich van ons afscheidt
Kopie

Doo; de wijs Gij hooefte mijn nit as lit te erkenene.
l. de Kroon

/120/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur
De antwoorden op de vragen voor de kerkvisitatie door schriftelijke invulling voor de 1 Mei [1846]
aanstaande in te zenden.
Daar bij gevoegd
a. Een afzonderlijk berigt van de overgang tot de Roomsche kerk en omgekeerd, naar aanschrijving der
Synod. commissie van 26 oct. 1841.
b. Een afzonderlijk berigt van den staat van het godsd. onderwijs in de gemeente, volgens ampliatie van
het reglement op de kerkvisi- tatie, goedgekeurd bij besluit 8 Nov. No 58.
Klassikale quoten voor den 1 Maart.
Noodlijdende kerken kollekte aan de huizen of in den godsdienst- oefeningen.

/121/ Kerkenraad gehouden den 24 Maart 1846 des avonds ten 7 uren.
Schriftelijke kerkvisitatie
Niemand der broeders was afwezig.
De vragen bij schriftelijke kerkvisitatie voorgesteld, konden na dat alles in orde was bevonden,
voldoende worden beantwoord.
Is besloten om het open vak voor het torentje in de Kerkstraat te bepooten.
Een stukje land aan den Kinderdijk tot het bouwen van een huisje in erfpacht te geven aan ... Verschoor.
(Dit besluit is niet ten uitvoer gebragt, omdat Verschoor van plan veranderde.)
Verscheidene zaken de diaconie betreffende zijn voorts besproken.
Na dankzegging is de vergadering gesloten.

/122/ Kerkenraad gehouden den 10 April [1846] des avonds 1/2 acht uren.
Censura morum
Het H. nachtmaal op aanstaande dag des Heeren zullende gehouden worden, heeft na de voorbereiding
naar kerkenorde censura morum plaats gehad, en alles is in orde bevonden.
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Is ontvangen een brief van deze inhoud.
Copie

Alblasserdam 21 April 1846.
WelEerwaarde Heeren!
Namens de gezamentlijke eigenaars der ambagtsheerlijkheid van Alblasserdam zie ik
mij verpligt UEerw. te onderhouden over de kortelings plaats gehad hebbende beplanting
van uwent wege van het noordelijk gedeelte van het marktveld.
Het kan UEerw. niet onbekend zijn dat het geheele marktveld als nimmer uitgegeven
grond der heerlijkheid ook steeds bij

/123/ ambagtsheeren in wettige possessie is gehouden door beplanting met boomen, welke
dan ook volwassen zijnde op zeer verwijderde tijden door ambagtsheeren ten hunnen
profijte zijn verkocht. Bepaaldelijk is dit nog in Maart 1794 en in December 1839
geschied, terwijl vervolgens ook weder door hen nieuwe boomen zijn geplant, welke
alleen door moedwillige schending zijn verstorven. Het kan UEerw. evenmin onbekend
zijn, dat ten gevolge van het eigendoms regt van ambagtsheeren het gezegde marktveld
bij de kadastrale beschrijvingen van 1826 is gesteld ten namen van Ambagtsheeren,
welke sedert dien tijd ook deswegens steeds in de grondbelasting zijn aangeslagen.
Het heeft ambagtsheeren moeten bevreemden bij zulke stand van zaken UEerw.
ondernomen hebt een gedeelte van het marktveld te gaan beplanten, terwijl eensdeels
te veronderstellen is, dat UEerw. nimmer daar van de eigendom van ambagtsheeren
hebt verkregen, en anderdeels wel zeker is, dat UEerw. ook niet in de possessie van
gezegde gedeeltelijk marktveld zijt.

/124/ Alvorens iets te bepalen omtrent de keuze welke art. 658, 660 Burg. Wetb. aan
ambagtsheeren geven opzichtens de door UEd. geplante boomen, hebben
ambagtsheeren UEd. daar over willen onderhouden, ten einde UEerw. in de gelegenheid
te stellen om voor zoo verre UEerw. eenige andere beweringen mogt hebben dezelve
aan hen kenbaar te maken, hetwelk zich naar hun inzien voor de daad der beplanting
had mogen verwacht worden.
UEerw. antwoord te gemoet ziende, noem ik mij met achting UEerw. d.w. dienaar,
(was get.) Rijkee van Alblasserdam

/125/ Is besloten hierop dit te antwoorden.

WelEd. Heer!
Tot antwoord van uw ge-eerde dient dat wij geen kennis dragen, dat dit gedeelte van den
grond, het welk in den laatsten tijd door onze armmeesters bij toestemming van den
kerkenraad met eenige boomen is beplant, tot het marktveld zoude behooren, daar wij
ook heden na behoorlijk onderzoek ook hebben ontdekt, dat het niemand heugt dat het
ooit tot dit einde is gebruikt. Wij weten wel, dat bij toelating het is geschied, dat daar op
door den WelEd. Heer ambagtsheer in het jaar 1794 boomen zijn gezet, en dat het
verlof daartoe al zeer gemakkelijk was te verwerven om dat toenmaals, als wij wel
onderrigt zijn, de administrateur van ons tegenwoordig eigendom, en de ambagtsheer
een en dezelvde persoon waren. Terwijl UEd. voorts wel zoo goed zal willen zijn om te
willen

/126/ considereren dat wij niet zoo vermetel zouden zijn, om over eenige grond tot beplanting
van boomen of anderzints op eenigerlei wijze te beschikken, zoo wij hierdoor meenden
eenige inbreuk te maken op uwe regten en wij ons regt daar toe niet konden bewijzen uit
stukken, die nog altijd worden gehonoreerd, en nagenoeg 200 jaren ouder zijn dan de
door U geallegeerde kadastrale beschrijving van 1826.
Hiermede aan uw ge-eerd verzoek hebbende beantwoord, noemen wij ons met de beste
gevoelens, en betuiging van onze hoogachting.
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UEd. d.w. dienaar
(was geteekend) J.E.C. de Wijs

/127/ Antwoord hierop door de Heeren deelhebbers van de Heerlijkheid

WelEerw. Heeren!
Gezamentlijke eigenaren der ambagtsheerlijkheid willen bij dezen nog eens in het
minnelijke terug komen op de inhoud hunner missive van 21 April dezes jaars [1846],
waar op zij van u WelEerw. in dato 15 Mei daar aan volgende een antwoord ontvingen.
Gaarne willen zij aannemen dat UwelEerw. gelijk zij zich uitdrukken niet zoo vermetel
zouden zijn, om over eenige grond tot beplanting van boomen of anderzints op
eenigerlei wijze te beschikken, zoo UwelEw. hierdoor meende eenige inbreuk te maken
op de regten der Ambagts Heeren, maar UwelEw. zult moeten toestemmen dat het regt
niet van eenen mening afhangt, en tevens, dat de meening van eenig regt uit

/128/ oude stukken te kunnen bewijzen eene dwaling kan zijn, gesproten uit een verkeerde
opvatting of uitlegging dier stukken zelve.
het was uit dit oogpunt dat Ambagts Heeren reeds bij hun vermelde missive hunnerzijds
de gronden opgaven, niet alleen van hun eigendoms maar ook van hun bezit regt, het
welk op zich zelve na zoo lange tijd van openlijke en rustige possessie als afdoende te
beschouwen is.
Uit UwelEw. missive van 15 mei is aan ambachts Heeren gebleeken, dat UwelEerw. aan
het gedaan beroep op de kadastrale te naam stelling eene verkeerde uitlegging hebben
gegeven. Nimmer namelijk is het Ambachts Heeren in de

/129/ gedachte gekomen, om eene kadastrale te naam stelling als een eigendomstitel te doen
gelden. Zij hebben die alleen aangehaald als een bijkomend bewijs van possessie zich
voegende bij die veele andere en onwedersprekelijke bewijzen van bezit, als kunnen
gestaafd worden, terwijl het oorspronkelijke eigendomsrecht in dat der ambachtsheerlijk-
heid zelve ten aanzien van de niet uitgegeven grond is gelegen. Het gezegd bezit wordt
onder andere gestaafd door het van over ouden tijd herwaards beplanten van de
bedoelde grond met boomen door de Ambachts Heeren. En het is kennelijk, dat
UwelEerw. in eene volstrekte dwaling verkeert met te meenen dat dit eerst in 1794
zoude begonnen zijn, en daartoe aanleiding zou gevonden zijn in omstandigheden, en
zoo als UwelEerw. zich voorstellen dat die zouden hebben

/130/ plaats gehad. Om voor als nog niet hooger op te klimmen, zoo is het bewijsbaar dat in
1794 voor de somma van zeshondert vijf en negentig guldens zijn verkocht  door
Ambachts Heeren de boomen als toen op het marktveld staande, en dat als toen in de
plaats dezer verkochte weder andere door Ambachts Heeren zijn geplant, welke weder in
1839 zijn verkocht. Evenzeer is het eene dwaling dat de bedoelde grond nimmer tot het
marktveld zou hebben behoort.
Gelijk het zich nu reeds van voren denken laat, dat tegen over dit door possessie
bevestigd regt van Ambachts Heeren niet wel kan overstaan een deugdelijk eigendoms
regt van het Armwezen, zoo is wel zeker, dat UwelEerw. zich op stukken, welke meer
dan tweehonderd jaar oud mogen zijn beroepende,

/131/ zoudt moeten aantoonen, dat deze waarlijk betrekking hebben tot de in dezen bedoelde
grond en tot geene andere. En het is dit punt, het welk Ambachts Heeren even als alle
andere inlichting deswegen te vergeefs hebben gezocht in UwelEerw. missive en waarop
Ambachts Heeren die van haar zijde niemands wettig regt zouden willen verkorten,
nogmaals uwe aandacht willen vestigen, ten einde bij de verdere gevolgen, welke dit
geschil hebben kan, met welberadenheid moge gehandeld worden. Met vertrouwen
vermenen Ambachts Heeren, dat het niet mogelijk zal zijn, aan te tonen, dat de
bedoelde grond aan de armen toebehoort, welk ander eigendom die ook mogten hebben.
Meent UwelEerw. in staat te zijn Ambagts heeren van het tegendeel te kunnen
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overtuigen, gaarne zullen zij het
/132/ betoog daar van binnen den tijd van eene maand te gemoet zien.

Met achting noem ik mij [ door ds. De Wijs is dit "mij" van een vraagteken voorzien, met
de toevoeging "(ons)"]
UwelEerw. d.w.dr.
(was getek.) Rijkee van Alblasserdam

                     J.M. Herfst van Alblasserdam

Kerkenraad gehouden den 22 Julij [1846].
Censura morum
De censura morum heeft plaats gehad, en alles is in orde bevonden.
Is besloten om na de viering van het H. nachtmaal eene commissie waartoe benoemd zijn de predikant,
broeder Eikeleboom en Blom, belet te doen vragen bij de Ambachts Heeren om alzoo de zaak in der
minne /133/ te schikken.
Dit is geschied en die werd afgewacht. Maar deze zamenkomst heeft ons, hoewel met elkander
vriendelijk sprekende, niets tot het ware doel uitgewerkt.
Het resultaat was, dat de Heeren Rijkee en Herfst persisteerden om te willen gehandhaafd worden, zoo
als zij zich uitdrukten, in hunne regten.
Haar Ed. deden eindelijk deze voorslag dat de kerkenraad zoude zorgen dat de boomen werden
weggenomen en daarna zoude dan de betwiste grond door de Ambagts Heeren aan het armbestuur ten
geschenke worden gegeven.
De commissie deed daar van rapport aan den kerkenraad. Men besloot aan dien voorslag geen gevolg
te geven. Maar nu verder in afwachting te leven, wat er verder van de zaak zoude geworden.
/134/ Diaconierekening
Op Woensdag den 3 September [1846] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voormiddags ten
10 uren.
Alle de broeders daarbij tegenwoordig. Stonden daar bij binnen  de burgemeester, de ambagtsheer en G.
de Kluiver lid van het gemeentebestuur tot het aanhooren der diaconierekening. De afgetreden
armverzorger Pieter Tuijtel deed rekening van zijne administratie over het jaar 1845, welke
verantwoording gehoord en gezien zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.

Plegtige doopsbediening
Den 11 October is gedoopt Hendrik Donk oud 27 jaren na afgelegde /135/ belijdenis. De leeraar sprak ter
dier gelegenheid naar aanleiding van Joh. 7: 37 en 38.273

Vergadering den 16 October [1846]
Censura morum
Werd verslag gedaan van het huisbezoek en men hield censura morum volgens kerkenordening.
Hier op is de vergadering gesloten.

Kerkenraad gehouden den 18 December [1846] des avonds te 7 uren.
Beroeping van kerkenraadsleden
Tot ouderling is verkoren Jan Spruijt in plaats van G. Eikelenboom. Tot diaken Pieter Pijl Jakobsz. in
plaats van Jan Blom.
Door den koster werd dit deze broeders aangezegd, en zij hebben die beroeping zich laten welgevallen.
De eerste voorstelling zoude plaats hebben den 20 December.
/136/ De notulen van dit geheele jaar zijn in onze vergadering voorgelezen, door ons allen goedgekeurd
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en ondergeteekend.
J.E.C. de Wijs, predikant
G. Eikelboom, ouderling
A. Nugteren, ouweling
J. Blom, diaken
C.G. van der Lee, diake

1847
/137/ Bevestiging
De genoemde ouderling Jan Spruijt en de armverzorger Pieter Pijl Jakobsz. zijn op den eersten Januarij
[1847] bevestigd.

Vergadering den 29 Januarij [1847] des avonds te 7 uren.
Censura morum
De vergadering met gebed geopend zijnde, waren alle de broeders tegenwoordig, ook dezen die tot den
oud kerkenraad behoorden, de ouderling G. Eijkeleboom en de armverzorger Jan Blom. De boeken zijn
nagezien, goedgekeurd en geteekend.
Het H. nachtmaal des Heeren den 31 dezes zullende gehouden worden, is censura morum gehouden en
alles is in orde bevonden. 
De vergadering is na zegenwenschen en dankzegging aan God gescheiden.

/138/ Aanschrijven van het klassikaal bestuur
Voor ditmaal van den zelvden inhoud als voorleden jaar, zie bl. 120.
Alleenlijk zoude in dit jaar de kerkvisitatie persoonlijk geschieden, bepaald op 3 Mei [1847] des morgens
11 uren.

Vergadering gehouden 16 April [1847] des avonds 6 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig, uitgenomen den diaken P. Pijl. De censura morum heeft plaats gehad en
alles in orde bevonden.
Hier op is de vergadering na zegenwenschen en dankzegging aan God gescheiden.

Uitnoodiging aan de Chr. prot. Kerk in Nederl.
Om aan een oproeping van 's Konings wegen te beantwoorden tot het houden van eenen Algemeenen
Bededag op den 2e Mei [1847], bestemd om /139/ in de thans algemeene behoefte den Almagtigen om
hulp en redding te bidden.

Kerkvisitatie
Maandag den 3 Mei [1847] des morgens ten 11 ure.
Alle de broeders waren tegenwoordig, uitgezonderd P. Pijl, die verhinderd was deze vergadering bij te
woonen.
In onze vergadering werden binnengeleid de WelEerw. Heeren P.J. Zaalberg, predikant te Nieuw
Beijerland en G.C. Montijn274, predikant te Hoornaar als gecommitteerden van het classikaal bestuur van
Dordrecht tot het houden van de kerkvisitatie in onze ring en terwijl alles bij ons in orde werd bevonden,
is, dit werk afgeloopen zijnde, deze vergadering gesloten.
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/140/ Een zuster die zich afscheidt
Kopie

De ondergeteekende geeft bij deze kennis aan het Hervormd Kerkbestuur te
Alblasserdam, dat zij zich naar voorafgaande overtuiging van het voornoemde
Kerkbestuur heeft afgescheiden, zich voegende bij de christelijk afgescheidenen alhier
gevestigd.
Alblasserdam, Junij 1847.
Was geteek. Trijntje Pijl, geboren Nugteren.

Kerkenraad gehouden 16 Julij [1847]
Censura morum
Het H. nachtmaal is gehouden de 19 Julij en 16 ? heeft de censura morum plaats gehad en alles is in
orde bevonden.

/141/ Uitnoodiging aan de protest. kerken tot het houden van een dankdag op den 26 September [1847]
tot lof en dankzegging voor het verhoren der gebeden op den 2 Mei l.l.

Kerkenraad gehouden 17 October [1847]
Censura morum
Men gaf verslag van de huisbezoeking gehouden in de geheele gemeente. De censura morum heeft
plaats gehad, en alles is in orde bevonden.

Een zuster die zich afscheidt
Zij deed dat schriftelijk met de zelvde woorden van die zuster, die hier voor komt, blz. 140 en haar stuk
was geteekend:

Alblasserdam, Nov. 1847
Cornelia van Bokkem, geb. Jansen

/142/ 
Kerkenraad gehouden den 15 December [1847] des avonds na kerktijd.
Beroeping van kerkeraadsleden
Alle de broeders daar bij tegenwoordig behalve P. Pijl die nogtans zorgde dat zijn stem schriftelijk was
ingeleverd.
Tot ouderling is verkoren Gijsb. Kuijpers en tot diaken Willem Man in 't Veld. Deze nieuw verkoren
broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.
De eerste voorstelling zoude plaats hebben den 19 December.

Redevoering
Gevierd den 19 December [1847] des avonds het 50 jarig bestaan van Neerlands Zendeling
genootschap. De predikant sprak naar aanleiding van Nehemia 2: 20a.275

/143/ De notulen van dit geheele jaar zijn in de vergadering voorgelezen, door ons allen goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
A. Nugteren
Jan Spruijt
C.G. van der Lee
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1848
/144/ Bevestiging
De genoemde ouderling Gijsbert Kuijpers en de armverzorger Man in 't Veld zijn op de eerste Januarij
[1848] bevestigd.

Vergadering den 28 Januarij [1848] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle broeders waren tegenwoordig, behalve P. Pijl. Met ons waren vergaderd twee broeders van den oud
kerkenraad Abr. Nugteren en C.G. van der Lee. De boeken zijn nagezien, goedgekeurd en
onderteekend.
Is voorgelezen een Koninklijk besluit ter goedkeuring van het reglement op het godsdienstig onderwijs in
de Nederl. Hervormde Kerk. Neergelegd in de portefeulle No ..
/145/ Het H. nachtmaal des Heeren den 30 van deze maand zullende gehouden worden, hield men thans
censura morum, en alles is in orde bevonden.
De vergadering is na zegenwenschen, gelijk zij met gebed was geopend, met lof en dankzegging aan
God gescheiden.

Circulaire
Van het klassikaal bestuur ontvangen eene aanschrijving uitgegaan van de Synode tot het doen van
naauwkeurig onderzoek of ook bij ons gevonden worden Vicarijen, Canonisten Beurzen, of onder welken
naam ook geheel of gedeeltelijk gerekend worden te behooren aan de Herv. Kerk, of te haren behoeve
bestemd te zijn, en gebruikt behooren te worden (breeder omschreven in de Synodale handelingen van
1847 blz. 195 en 232).
/146/ Hetgeen wij daaromtrent te berigten zouden hebben, moet aan het klassikaal bestuur worden
ingezonden, uiterlijk voor 1 April 1848.

Aanschrijving van het klassikaal bestuur
Kerkvisitatie
Schriftelijke antwoorden der kerkvisitatie moeten voor de eersten Mei [1848] aan het kl. bestuur worden
bezorgd. Moetende daarbij worden gevoegd een afzonderlijk berigt van het gedaane onderzoek der
overgangen van de hervormde tot de Roomsche Kerk en omgekeerd.
Quotum
Het kl. quotum moet voor den eersten Maart worden overgemaakt.
Noodlijdende kerken
In Maart of April behoort een afzonderlijke inzameling, ten behoeve der noodlijdende kerken, te
geschieden, uiterlijk voor de laatste April de opbrengst daar van over te maken.
/147/ Toespraak
Een woord van de Synodale commissie, dat bij het aanbevelen der collecte voor de noodlijdende kerken
van de predikstoel moet worden afgelezen.

Presentexemplaar
Een stem uit de vreemde over armoede.

Een zuster die zich van ons afscheidt
Zij deed dat schriftelijk met de zelvde woorden van die zusters, die voorkomen bl. 140 en 141. En haar
stuk was geteekend: Mei 1848
Cornelia Waterland, geb. T'Hoen.

/148/ Vergadering gehouden den 28 April [1848] des avonds te 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig, uitgenomen de diaken P. Pijl.
De censura morum heeft plaats gehad, en alles is in orde bevonden. Hier op is de vergadering na
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zegenwenschen en dankzegging aan God gescheiden.

Broeder en zuster die zich afscheiden
Ook zij deden dit schriftelijk met die zelvde woorden van hen, die voorkomen bl. 140 en 141. En dit stuk
was geteekend Junij 1848,
E[lder]t Maat, A.M. Maat, geb. Snel.

/149/ Adres van Utrecht bij een dreigend gevaar voor ons genootschap
De kerkenraad van Utrecht berigt ons, voldaan te hebben aan de verwachting van de Algemeene
Synodale Commissie der Nederl. Herv. Kerk, deelende ons een exemplaar mede van hun adres,
willende, dat nog met anderen zullen worden opgewekt om bij het dreigend gevaar mede onze stemmen
tot afwending van het zelve zullen laten hooren.
Dit stuk is aangenomen voor notificatie, nedergelijd in de portefeule, daar de predikant betuigde, dat hij
met zijn medebroeders eene gemeenschappelijke petitie stond in te leveren.

Censura morum
Het h. nachtmaal is gehouden den 16 Julij [1848] en den 14 Julij heeft in een kerkenraads vergadering
de censura morum plaats gehad en alles is in orde bevonden.

/150/ Overlijden van Ds. van Diest
Den 28 Augustus [1848] werd in eene godsdienstoefening des voormiddags aan de gemeente bekend
gemaakt het overlijden van de WelEerw. zeer gel. Heer Cornelis van Diest de 21 Aug. in de ouderdom
van 71 jaren en 9 maanden overleden.
Van 17 Julij 1803 tot October 1815 was hij leeraar van dezen gemeente. Van daar was hij naar Buren
vertrokken en sedert 1 Julij 1845 emeritus.
Met getroffen harten werd voor al door hen, die dezen waardigen man hadden gekend, dit berigt
aangehoord, maar troostrijk was het voor ons te mogen vernemen dat zijn levend geloof in zijn Heer de
gegronde hoop doet voeden dat zijne standverwisseling zalig en het sterven voor hem gewin zal geweest
zijn. 
Diaconierekening
Op maandag den 18 September [1848] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voorm. ten 10
uren.
/151/ Alle de broeders daar bij tegenwoordig. Binnen stonden de burgemeester en verder twee leden van
het gemeentebestuur tot aanhooren der diaconierekening van den afgetreden armverzorger C.G. van
der Lee, welke verantwoording gehoord en gezien zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.

Vergadering den 27 october [1848]
Censura morum
Werd verslag gedaan van het huisbezoek. Men hield censura morum. Alles werd in orde bevonden en na
verscheidene zaken de diaconie betreffende te hebben afgehandeld, is de vergadering gesloten na
zegenwenschen en lof en dankzegging aan God.

/152/  Vergadering gehouden op Woensdagavond den 22 November [1848] des avonds na kerktijd.
Gerevideerd Algemeen Reglement voor het bestuur der H. Kerk
Alle broeders waren tegenwoordig, uitgenomen P. Pijl.
Werd voorgelezen, en met elkander gesproken over het in deze laatsten tijd gerevideerd Algemeen
Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden.
De broeders waren gezind, om aan dit alles, dat in dit stuk voorkomt, hunne toestemming niet te
ontzeggen.
Hierna is de vergadering na gebed en dankzegging, waarmede dezelve geopend was, gesloten.

Kerkenraad gehouden den 15 Dec. [1848] des avonds ten 7 uren.
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Beroeping van kr. leden
Alle broeders tegenwoordig, uitgenomen P. Pijl.
/153/ Tot ouderling is verkoren Hendrik Maat in plaats van Jan Spruijt, die deze beroeping zich heeft
laten welgevallen.
Tot diaken is verkoren P. Tuijtel, die daar voor bedankt heeft.
Hier op is den 20 Dec. in eene kerkenraadsvergadering tot diaken verkoren Dirk Hollander, die dit
aangenomen heeft.

De notulen van dit geheele jaar zijn in onze vergadering voorgelezen, door ons allen goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
J. Spruijt, oud.
G. Kuijpers, oud.
P. Pijl Jakobsz.
W. Man int Veld

1849
/154/ Bevestiging
De genoemde ouderling Hendrik Maat en de armverzorger Dirk Hollander zijn op den eersten Januarij
[1849] in onzen godsdienstoef. des voormidd. bevestigd.

Vergadering den 19 Januarij [1849] des avonds ten 7 uren.
Alle broeders waren tegenwoordig. Met ons waren vergaderd twee broeders van den oud kerkenraad,
Jan Spruijt en P. Pijl Jakobsz.
De boeken zijn nagezien, goedgekeurd en onderteekend.

K. besluit voor niet gesubsidieerde diakonien
Is voorgelezen een Koninklijk besluit van 2 Nov. 1848, inhoudende, dat niet gesubsidieerde diakonien
geen magtiging van het burgerlijk gezag behoeven te vragen tot het voeren van regtsgedingen.

/155/ Censura morum
Het H. nachtmaal des Heeren den 21 van deze maand zullende gehouden worden, hield men thans
censura morum en alles is in orde bevonden. De vergadering is na zegenwenschen met dankzegging
aan God gescheiden.

Kerkvisitatie
Aanschrijving van het klassikaal bestuur dat de schriftelijke kerkvisitatie in dit jaar te houden voor den
eersten Mei aanstaande moet gehouden worden, zullende daarbij moeten gevoegd worden
a Een afzonderlijk antwoord op de vragen vermeld in art. 66 van het Reglement op het godsdienstig
onderwijs van 28 Julij 1847.
b Een afzonderlijk berigt van gedaan onderzoek der overgangen van de Hervormde tot de Roomsche
Kerk, en omgekeerd ingevolge aanschrijving der Synodale Commissie van 16 october 1841.

Quotum cl.
Het quotum class. moet voor den eersten Maart worden overgemaakt in gevolge art. 9 van het
Reglement op de Klassikale kosten.

/156/ Noodlijdende kerken
De kollekte ten behoeve van het fonds voor noodlijdende personen en kerken behoort te geschieden
uiterlijk voor het einde der maand Julij [1849].

Kerkelijke inzegening
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Aanschrijving wegens het provintiale kerkbestuur in gevolge een aanschrijving van de Algemeene
Synode van 1848, dat bij vernieuwing de aandacht gevestigd heeft op het hoog belang, en daarbij in
vele gemeenten droevig verzuim der kerkelijke inzegening van het huwelijk, waarvan de oorzaken
dikwijls geheel aan deze of geen bijzondere gemeente eigen zijn, en alzoo tot het besluit is gekomen
door middel der respective kerkbesturen zich bekend te maken met de plaatselijke belemmeringen,
welke onder hun ressort bestaan.
Dus in te zenden voor 15 April [1849] aanstaande van een beknopte opgave van die genoemde
plaatselijke belemmeringen.

Geestelijke goederen
Het verlangen van de Synode, dat de kerkbesturen zullen voortgaan op /157/ den weg van onderzoek,
en waakzaamheid, en dat overal, waar dit nog niet geschiedt registers van de goederen en bezittingen,
die aan de Hervormde gemeente toebehooren, zullen worden aangelegd, om dan in het vervolg jaarlijks
te worden bijgehouden.

No. 14, Aanschrijving van den Minister omtrent de Kl. besturen
Aanschrijving omtrent het toezigt der class. besturen op het vervreemden van diaconie goederen.

Ontslag van predikanten
Besluit des Konings op het verleenen van ongevraagd ontslag aan predikanten die weigeren het
emeritaat te verzoeken.

Vergadering gehouden den 19 April [1849] des avonds te 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders daar bij tegenwoordig. De censura morum is gehouden en alles is in orde bevonden.

Kerkvisitatie
Men heeft kerkvisitatie gehouden, alles is naar wensch afgeloopen. De tabel is daarna ingevuld en
onderteekend.

/158/ Daar is veel behandeld, dat onder den zegen Gods tot behartiging der belangen der gemeente
strekken kan.
Hier op is de vergadering na zegenwenschen bij het aanstaand avondmaal met gebed tot God, en
dankzegging aan hem gesloten.

25 jarige dankrede
De leeraar mogt den 3 Junij des namiddags in eene godsdienstoefening zijn 25 jarige dienstaanvaarding
in ons midden plegtig herdenken. En sprak toen naar aanleiding van Kolss. 1: 9, 10
"Daarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden, en te
begeeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand.
Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle  /159/ behaaglijkheid in alle goede werken
vrucht dragende en wassende in de kennis Gods.

Censura morum
Is gehouden in Julij [1849] op den dag des Heeren des namiddags ten 4 uren. Alles is in orde bevonden
en op Zondag daarop volgende, heeft het H. nachtmaal des Heeren plaats gehad.

Biddag 26 Augustus [1849]
Een aanschrijving daartoe ontvangen van de Algemeene Synode aan den Christ. Herv. gem.  in
Nederland omdat eene vernielende ziekte in veele oorden des vaderlands talrijke offers eischt, en in
duizenden harten schrik en verslagenheid stort, zal genoemde dag van openbare godsdienstoefening
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moeten worden afgezonderd, om in nederig schuldgevoel, en in ootmoedig opzien tot de vader van alle
/160/ barmhartigheid de leniging en afwending van dezen ramp met vurige gebeden vereenigd en
kinderlijk af te smeeken, en tot verlevendiging en versterking van dien indrukken des geloofs, der hoop
en der liefde, welk inzonderheid te midden eener zoodanige bezoeking den christen betamen, en in
overeenstemming zijn zoo wel met den nood, die drukt, en die komen kan als met de ondervonden
bewaring, verschooning en uitredding in welke zoo velen zich door Gods onverdiende goedheid
verheugen.

N.B. Dit stuk is den 19 Aug. tot kennis der gemeente gebracht. Op den bepaalden dag is daaraan
voldaan.

/161/ Diaconie rekening
Op maandag den 10 September [1849] vergadering gehouden in ons kerkgebouw des voormiddags ten
10 uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve den president ouderling Gijsb. Kuijpers, wegens ernstige
ongesteldheid daar in verhinderd.
Binnen stonden de Heer Rijkee van Alblasserdam, de burgemeester en twee leden van het
gemeentebestuur tot aanhooren der diaconie rekening van den afgetreden armverzorger P. Pijl
Jakobsz., wiens bewijs, rekening en verantwoording gezien, en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en
onderteekend.
Na het welk bij monde van den predikant de afgetreden armverzorger voor zijne getrouwe diensten in
het openbaar werd bedankt en de vergadering werd met zegenwenschen bedankt en daarna gesloten.

/162/ Een zuster die zich afscheidt
Kopie

De ondergeteekende geeft door deze kennis aan het Hervormd Kerkbestuur te
Alblasserdam, dat zij zich op voorafgaande overtuiging van voornoemd kerkbestuur
heeft afgescheiden, en gevoegd bij de christelijke afgescheidenen alhier gevestigd.
Was geteekend, Annigje Borsje
Alblasserdam 20 Sept. 1849

Een broeder en zuster die zich afscheidt
Eene gelijkluidende verklaring is gegeven den 29 September [1849] door Jan Herwig, en heeft van zich
laten geven Johanna Jacoba van der Woude, huisvrouw van N. de Bes, omdat zij verklaarde niet te
kunnen schrijven.

/163/ 
Vergadering den 26 october [1849]
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig, behalve G. Kuijpers wegens ongesteldheid daar in verhinderd en Dirk
Hollander.
Daar werd verslag gedaan van de huisbezoeking. Alles is in orde bevonden, terwijl nogtans aan Frans
Kol wegens wangedrag het H. nachtmaal is ontzegd.
Verscheiden zaken de diaconie betreffende werden afgehandeld.

Noodlijdende kerken en personen
Werden voorgelezen een aanschrijving van de Alg. Synode, en van het Ministerie van Eeredienst, om
nog in de loop van dit jaar een buitengewoone tweede kollekte ten behoeve van het fonds voor noodl.
kerken en personen te doen plaats hebben.
Waar aan zal worden voldaan. Heeft opgebragt f. 16.-.
/164/ De vergadering werd gesloten na zegenwenschen en dankzegging aan God.
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Kerkenraad gehouden den 21 December 1849 des avonds ten 7 uren.
Beroeping van kerkenraadsleden
Alle broeders waren tegenwoordig en de vergadering werd voor dit maal gehouden ten huize van den
president ouderling Gijsb. Kuijpers, ter oorzake van zijne nog altijd voortdurende zwakheid, voort-
vloeiende uit eene langdurige ernstige ongesteldheid, waaruit hij door de goedheid Gods was hersteld.

Tot ouderling is verkoren Gerrit Eikelenboom, in plaats van Gijsbert Kuijpers, die deze beroeping zich
heeft laten welgevallen.
/165/ Tot diaken is verkoren Jan Cleton Jr. in plaats van W. Man in t' Veldt, die dit aangenomen heeft.
Daar broeder G. Kuipers voor als nog van de openbare godsdienst- oefeningen meer dan waarschijnlijk
geen gebruik zoude maken, en dus, dit in het openbaar niet kon geschieden, werd hij bij deze
gelegenheid voor zijne getrouwe diensten ook uit naam der gemeente bedankt.
De notulen van dit geheele jaar zijn in deze vergadering voorgelezen en onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
G. Kuijpers, oud.
H. Maat, oud.
D. Hollander, diaken

/166/ 1850
Bevestiging
De genoemde ouderling G. Eikelboom en de diaken J. Cleton zijn op den eersten Januarij [1850] des
voormiddags in onze godsdienst- oefening bevestigd.

Vergadering den 25 Januarij [1850] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig benevens W. Man in 't Veld als diaken van den oud kerkenraad.
De boeken zijn nagezien, goedgekeurd en onderteekend.
Het H. nachtmaal op aanstaande dag des Heeren zullende gehouden worden, hield men thans censura
morum. Alles is in orde bevonden. Verscheiden zaken de diakonie betreffende zijn besproken en
afgehandeld.
De vergadering is na zegenwenschen met dankzegging aan God gescheiden.

/167/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur van Dordrecht
In dit jaar [1850] zal de kerkvisitatie door afgevaardigden geschieden.
De gewone kollekte voor noodlijdende kerken en personen moet zijn afgelopen voor het einde der
maand Julij.
De klass. quoten zijn de zelvde als in het vorige jaar. Dit geld moet zoo spoedig mogelijk worden
overgemaakt.

Vergadering den 5 April [1850] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. Het H. nachtmaal op aanstaande dag des Heeren zullende
gehouden worden, hield men thans censura morum en alles is in orde bevonden.
De vergadering is na zegenwenschen met dankzegging aan den Heere gesloten.

/168/ Een zuster die zich afscheidt
Arendje Kreukniet geb. Dijkhuizen verklaart schriftelijk in April 1850, dat zij zich van ons heeft
afgescheiden, zich voegende bij de afgescheidenen.

Kerkvisitatie
Donderdag den 2 Mei [1850] des namiddags ten 1/2 2 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. In onze vergadering werd binnengeleid de WelEerw. Heer G.L.
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van der Kuijp, predikant te Sliedrecht. Zijn Eerw. was alleen, daar zijn ambtsbroeder N. van de Roemer,
predikant te Puttershoek, mede door het klassikaal bestuur gecommitteerd tot het houden van
kerkvisitatie, ongesteld was geworden.
En terwijl nu dat werk bij ons in orde werd bevonden, is, dit werk afgeloopen zijnde, de vergadering
gesloten.

Vergadering den 14 Julij [1850] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
/169/ Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve D. Hollander.
Het H. nachtmaal zullende gehouden worden, hield men thans censura morum, en alles is in orde
bevonden.

Aanvulling van het getal notabelen
Gelezen eene missive van de burgemeester in zijne kwaliteit van opperkerkmeester, die inhield dat het
getal notabelen dezer gemeente bij Z.M. besluit van 5 Sept. 1820 No 44 op tien bepaald als ook een
gelijk aantal plaatsvervangers, aan wie ingevolge dat besluit jaarlijks rekening en verantwoording der
kerkelijke administratie behoort te worden gedaan, uitgezonderd twee geheel is uitgestorven.
Met verzoek, dat nu de manslidmaten worden opgeroepen, om bij een algemeene stemming het
ontbrekende getal aan te vullen.
Hieraan is voldaan Maandagmorgen om 10 uren in ons kerkgebouw.

/170/ Den 22 Julij [1850] zijn tot notabelen benoemd
Abraham Nugteren
C.A. Rijkee
J.M. Herfst
G. Eikelenboom
C. Oosterom
J. Spruit
J. Vroege
Aart Nugteren
C.G. van der Lee
A. Goedhart

Tot plaatsvervangers
Joh. Pijl Lz.
C. Pijl Lz.
Adr. Pijl Mz.
P. Pijl Jakz.
Jan Cleton
W. Oosterom

/171/ Arn. Verkerk
Joh. Jonkers
D. Hollander
H. Maat

Vergadering den 25 october [1850]
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig. 
Men handelde over vele zaken, die in betrekking stonden met de belangen onzer gemeente en
verscheidene zaken het armbestuur betreffende, werden afgehandeld.
Daar werd verslag gedaan van het werk der huisbezoeking en alles was in orde bevonden, terwijl men
nogtans in ruim honderd huisgezinnen klagten over het gebrek van zitplaatsen in ons bedehuis had
moeten vernemen. Daar werd besloten aan de notabelen hier van kennis te geven.
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De broeders wenschten elkander zegen toe bij het aanstaande H. nachtmaal en de vergadering is met
dankzegging aan God gesloten.

/172/ Is besloten om de navolgende brief af te zenden aan de Heeren notabelen der hervormde
gemeente te Alblasserdam.

De broeders van den kerkenraad der Hervormde gemeente te Alblasserdam nemen de
vrijheid bij dezen aan de WelEd. Heeren notabelen hunner gemeente te berigten:
Dat zij onlangs aan elke woning in ons midden bij de leden, die tot onze gemeente
behooren een herderlijk bezoek hebben afgelegd.
Dat zij in vele opzigten met groot genoegen dit moeijlijk, maar hoogst belangrijk werk
hebben verrigt, en zoo als zij hopen niet zonder zegen volbragt.
Maar dat nogtans om vele redenen die arbeid met groote onaangenaamheid voor hen
zich vereenigde, want misschien in meer dan honderd huisgezinnen werden klagten
geopperd over gebrek aan zitplaatzen in ons kerkgebouw, en de vruchteloze

/173/ pogingen, die men soms vele jaren geheel de openbare godsdienst verzuimen.
Dat wij ons veroorloven UEd. hier van kennis te doen dragen met vriendelijk verzoek
om, indien het slechts mogelijk is

/174/ kragtdadige middelen te willen beramen en voldoende maatregelen in het werk te
stellen, dat in de behoefte onzer gemeente, wier belang ook door u wordt op het hart
gedragen, in dezen voortaan zal worden voorzien.
Met volle achting, uw heilwenschende dienaar.
Was get. J.E.C. de Wijs, v.d.m.
         G. Eikeleboom, oud.
         H. Maat, oud.

Kerkelijke Courant
Kennisgeving der Synode aan de kerk. besturen, en kerkenraden dat men een overeenkomst heeft
gesloten met W.H. van Heijningen, boekhandelaar te Utrecht, als uitgever van het weekblad getiteld
/175/ Godsd. Weekblad en kerk. Courant, zullende ingaan met 1 januarij 1851 en dat de opbrengst van
elk exemplaar van dat blad zal worden bestemd voor een zeker gedeelte tot stijving van de Algemene
Synodale weduwenbeurs.

Kerkenraad gehouden den 13 December 1850 des avonds ten 7 uren.
Beroeping van kerkenraadsleden
Alle de broeders waren tegenwoordig. Tot ouderling is verkoren Aart Nugteren in plaats van Hendrik
Maat.
Tot diaken is verkoren Frans Verhoeven in plaats van D. Hollander.
De broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.
/176/ De notulen van dit geheele jaar zijn in deze vergadering voorgelezen, goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
H. Maat
G. Eikelboom
D. Hollander, diaken
J. Cleton, diaken

1851
/177/ Bevestiging
De genoemde broeders Aart Nugteren en de diaken Frans Verhoeven zijn op de eerste Januarij [1851]
des voormiddags bij onze gewone godsdienstoefening bevestigd.
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Vergadering den 24 Januarij [1851] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig benevens twee broeders van den oud kerkenraad, tot het nazien,
goedkeuring en onderteekening van de gewone stukken.
Men hield censura morum bij gelegenheid van de viering van het aanstaand H. av.m. en alles in orde
bevonden zijnde, is de vergadering na stichtelijk onderhoud en zegenwenschen met dankzegging aan
God besloten.
/178/ 27 April [1851]. In de namiddag godsdienstoefening werd aan de gemeente bekend gemaakt het
overlijden van Vrouwe Nelina Barendina Rijkee geb. Wisboom als mede geintresseerde bij onze
heerlijkheid.
Na een hevige ziekte in den ouderdom van 44 jaren den 24 dezer in de hoop des eeuwigen levens
ontslapen.
Met veel aandoening, en opregte deelneming, daar de overledene algemeen bemind was, werd dit
aangehoord.

Vergadering den 25 April [1851] des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders tegenwoordig, uitgenomen de diaken Jan Cleton, om genoegzame redenen afwezig.

Kerkvisitatie
De tabel der schriftelijke kerkvisitatie, die ook in dit jaar moet plaats hebben is ingevuld en
onderteekend. 

Censura morum
De censura morum is gehouden. Alles is in orde bevonden. En na zegenwenschen bij het aanstaand
avondmaal, is de vergadering met gebed en dankzegging tot God gesloten.

/179/ Censura morum
Aan Jannetje Kuivenhoven is door den kerkenraad wegens haar zedeloos en overspelig gedrag het H.
Avondmaal ontzegd.

Diaconierekening
Op maandag den 2 Junij [1851] vergadering gehouden in de pastorie des voormiddags ten 10 uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig. Binnen stonden de burgemeester en de Heer Rijkee, tot het
aanhooren der diaconie rekening van de afgetreden armverzorger Dirk Hollander, wiens bewijs, rekening
en verantwoording gezien en gehoord zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
Na het welk deze genoemde broeder voor zijn beheer over de armpenningen gedurende het jaar 1850
werd bedankt en de vergadering werd gesloten.

Vergadering den 18 Julij 1851 des avonds ten 7 uren.
Censura morum
/180/ Alle de broeders tegenwoordig. Bij de viering van het H. Avondmaal op aanstaande dag des
Heeren werd censura morum gehouden. Alles is in orde bevonden, en na zegenwenschen is de
vergadering met gebed en dankzegging tot God gesloten.

Nieuw kerkgebouw
Daar eene dringende behoefte steeds toeneemt en de notabelen en kerkmeesters reeds lang werkzaam
waren in die behoefte naar een meer doelmatig naar de tegenwoordige talrijkheid der gemeente wel
ingerigt kerkgebouw te voorzien.
Werd de gemeente in een godsienstoefening opgewekt, dat elk lid naar zijn vermogen met een vrijwillige
gift daar aan iets zal bijdragen.
En dit is niet zonder gevolg gebleven, de meesten gaven bewijzen van /181/ hunne goede gezindheid,
en hun verlangen, dat zoo spoedig mogelijk de tijd zal aanbreken dat niemand meer verstoken zal zijn
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van de openbaren godsdienst.

Vergadering den 17 october [1851]. Alle de broeders daar bij tegenwoordig.
Censura morum
Daar werd verslag gedaan van de huisbezoeking en alles was in orde bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij het aanstaand H. nachtmaal. En hier op is de vergadering
met dankzegging aan God gesloten.

Kerkenraad gehouden den 12 December 1851 des avonds ten 7 uren.
Beroeping van kerkenraads leden
Alle de broeders waren tegenwoordig. Tot ouderling is in bijzonder /182/ geval tot belang der gemeente
tot ouderling herkozen Gerrit Eikelboom. En tot diaken Cornelis Timmermans in plaats van Jan Cleton.
Deze broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.
De notulen van dit geheele jaar zijn in deze vergadering voorgelezen, goedgekeurd en onderteekend.

J.E.C. de Wijs, predikant
G. Eikelboom
A. Nugteren
J. Cleton
F. Verhoeven

1852
/183/ Bevestiging
De genoemde diaken Cornelis Timmermans is op den eersten Januarij [1852] des voormiddags in onze
godsdienstoefening bevestigd.
De ouderling G. Eikelboom werd voor zijn bewezen diensten uit naam der gemeente bedankt en bij het
volgend werk hem opgedragen, met zegenwenschen begroet.

Kerkenraad 22 januarij [1852]
Censura morum
Censura morum werd gehouden en alles in orde bevonden. De vergadering met gebed geopend, is met
dankzegging gesloten.

Berigt van het klassikaal bestuur dat Ds. J.G. Veltman als scriba van het Kl. bestuur van Dordrecht tegen
den 1 Januarij 1852 bedankt heeft en dat hij van dit tijdstip zal vervangen worden door zijne secundus de
WelEerw. zeer gel. Heer B. Rienstra, theologisch doctor en predikant te 's Gravendeel.
Dit berigt gegeven aan onzen kerkenraad, is aangenomen voor notificatie.

/184/ Aanschrijving van het kl. bestuur
De kerkvisitatie zal in dit jaar [1852] schriftelijk geschieden, in te zenden voor de eerste Mei aanstaande.
Collecte voor noodlijdende kerken en personen voor de maand Julij.
Kl. quoten voor den 1 Maart.

Nieuwe kerk, missive van de notabelen
Kopie

Den Eerw. kerkenraad der Hervormde gemeente van Alblasserdam.
Alblasserdam 1 Maart 1851.276

Bij missive d.d. 11 November 1850 hebben UwEerw. aan notabelen uwer gemeente
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gelieven mede te deelen de aan UEerw. geopperde klagt bij de laatste huisbezoeking in
vele huisgezinnen over gebrek aan zitplaatzen in het kerkgebouw,

/185/ en ten gevolge daar van UE. verlangen te kennen gevende dat notabelen krachtdadige
middelen moge beramen en voldoende maatregelen in het werk stellen, om in de
behoefte der gemeente te voorzien.
Hier op heeft het collegie van notabelen en kerkmeesters uwer gemeente de eer UEerw.
te berigten, dat de inhoud van gemelde missive in de vergadering van het collegie van
den 22 November 1850 voor notificatie is aangenomen, dat toen reeds genoemd
collegie sedert eenige tijd werkzaam was voor een ruim kerkgebouw, overtuigd zijnde
van de behoefte daar aan. Zulks per missive van UEerw. kerkenraad bevestigend mogt
vernemen, ten gevolge het collegie reeds zoo ver gevorderd is, dat er thans
genoegzame zekerheid bestaat eerlang door het stichten eener nieuwe kerk in gemelde
behoefte zal worden voorzien.
Namens het collegie voornoemd,
was getek. J. Vroege, secr.

/186/ Vergadering den 23 April [1852] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig. In onze vergadering is de tabel der schriftelijke kerkvisitatie ingevuld, en
alles in orde bevonden.
Dit stuk door ons allen onderteekend.
Censura morum is gehouden, en na zegenwenschen is de vergadering met gebed en dankzegging
gesloten.

Vergadering den 14 Julij [1852] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig.
Bij de viering van het H. Avm. op aanstaande dag des Heeren werd censura morum gehouden. Alles is
in orde bevonden. Onderscheiden zaken de diaconie betreffende werden afgedaan.
De vergadering met gebed geopend, is met gebeden en dankzegging gesloten.

/187/ Vergadering den 16 October [1852] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig.
Daar werd verslag gedaan van de huisbezoeking bij de geheele gemeente. Censura morum werd als
naar gewoonte gehouden en alles was in orde bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de viering van het aanstaand avondmaalsfeest.
De vergadering is met lof, en dankzegging aan God gesloten.

Diaconie rekening
Den 4 Augustus [1852] deed de afgetreden diaken Jan Cleton rekening van zijn beheer over de diakonie
penningen in tegenwoordigheid des kerkenraads van de burgemeester en eenige leden der regering, en
hij voor zijn getrouwe diensten bedankt.

/188/ Verbod, dat een ouderling de gemeente niet mag voorgaan bij de openbare godsdienstoefeningen
Aanschrijving van het classikaal bestuur.

Het cl. bestuur heeft in deszelfs jongste vergadering den 29 September [1852] besloten
op grond van art. 13, 2 zich te wenden tot het provinciaal kerkbestuur met de vraag, om
voorlichting, of een predikant bevoegd is bij zijn afwezigheid eene ouderling te magtigen
de gemeente voor te gaan bij de openbare godsdienstoefeningen. Het zelve heeft daar
op ten antwoord gegeven, dat het blijkens art. 20 van het algemeen reglement stellig niet
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behoort tot de attributen van ouderlingen in de openbare godsdientoefeningen voor te
gaan; dat integendeel de leiding van deze aldaar uitdrukkelijk en alleen aan predikanten
is aanbevolen. Dat voorts bij het reglement op het godsdienstig onderwijs art. 16 wel
onder zekere bepalingen de bevoegdheden, om zoo genaamde oefeningen te houden
ook aan andere personen in art. 11 en 12 genoemd, wordt toegekend. Doch, dat in deze
naar art. 21, 28 wordt vereischt toelating tot die dienst na een

/189/ behoorlijk examen. Weshalve het provinciaal kerkbestuur van oordeel is, dat het moet
geacht worden niet alleen met onze aloude kerkorde (blijkens het formulier van
bevestiging der ouderlingen, waar de beide ambten van dienaren des woords en van
ouderlingen naauwkeurig wordt onderscheiden), maar ook met de bestaande kerkelijke
reglementen in strijd te zijn, dat een ouderling als zoodanig het voorgaan in de openbare
godsdienstoefeningen op zich neemt, zoo wel als dat een predikant hem dit werk
opdraagt.
Het classikaal bestuur heeft gemeend dit antwoord ter kennis te moeten brengen van de
verschillende kerkenraden in dit ressort tot informatie en narigt.
Het classikaal bestuur van Dordrecht.
Namens het zelve,
Was get. B. Rienstra

/190/ Algemeen Reglement op de diakonie administratie. In de portefeuille.

Kerkenraad gehouden den 17 December [1852] des avonds ten 7 uren.
Beroeping van kerkenraadsleden
In deze vergadering werd tot ouderling verkozen in plaats van Aart Nugteren Barend Jansen.
En tot diaken in plaats van Frans Verhoeven Teunis de Kluiver.
De broeders hebben die beroeping zich laten welgevallen.
/191/ De notulen van dit geheele jaar zijn in deze vergadering voorgelezen, goedgekeurd en
onderteekend.

J.E.C. de Wijs, v.d.m.
A. Nugteren
G. Eikelboom
F. Verhoeven
C.J. Timmermans

/192/ 1853
Bevestiging
De genoemde ouderling Barend Jansen en de armverzorger Teunis de Kluiver zijn op den eersten
Januarij [1853] des voordemiddags in de gewone godsdienstoefening bevestigd.

Vergadering den 23 januarij [1853] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. De censura morum werd gehouden en de vergadering met gebed
geopend is met lof en dankzegging gesloten.

Aanschrijving van het classikaal bestuur
De gewone kerkvisitatie zal alhier in dit jaar door gecommitteerden uit het klassikaal bestuur plaats
hebben.
De gewone jaarlijksche collecte voor noodlijdende kerken en personen /193/ moet plaats vinden voor 1
Julij dezes jaars [1853]. De quota's der gemeente zijn ook in dit jaar dezelvde als in het vorige jaar,
moeten voor den 1 Maart worden bezorgd, te bezorgen 18 of 25 Februarij bij Freem, koster der
Augustijnen kerk te Dordrecht.
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Aanschrijving der Synodale commissie
1. Over de woning van den koster.
2. Wijzigingen van het Algemene Reglement voor de Herv. Kerk, voor de portefeulle.

Vergadering den 1 April [1853] des avonds ten 8 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. De censura morum werd gehouden, alles is in orde bevonden.
Onderscheidene diakonie zaken werden bij die gelegenheid als naar gewoonte geregeld.
Werd besloten een adres aan Zijne M. de Koning in te leveren tegen de herstelling van de
Bisschoppelijke Zetel in ons Vaderland, van deze inhoud:
Kopie

Aan Zijne Majesteit de Koning.
Sire!
De ondergeteekenden, ingezetenen der gemeente Alblasserdam, uwer Majesteits
getrouwe onderdanen, naderen met de meeste eerbied uw troon, om daar voor uwe
Majesteit te verklaren, met hoe groote bekommering zij de aangekondigde vestiging der
Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland onder goedkeuring en medewerking der
Regering van uwe Majesteit te gemoet zien.
Zij houden zich overtuigd, dat zoodanig eene vestiging der Bisschoppelijke hiërarchie
geheel in strijd is met den geest van het Nederlandsche volk, het welk door alle tijden
heen, even zeer op onafhankelijkheid van vreemde overheersching als op betamelijke
vrijheid van godsdienst den hoogsten prijs heeft gesteld.
Was de Nederlandsche natie steeds sedert de Hervorming eene protestantsche, nog
leeft bij haar grootste deel de herinnering van den strijd eens tegen Rome gestreden,
nog

/195/ heugt haar, hoe het Aartsbisdom door Philips II in 1559 te Utercht gesticht, en de
Bisdommen door hem opgerigt, weken voor de volharding en den moed der vaderen,
maar ook weet zij, hoe veel goed en bloed haar die strijd heeft gekost en zou dan niet de
herstelling, en den vestiging eener Roomsche hiërarchie in den staat onder de Regering
van het Doorlugtig stamhuis van uwe Majesteit, velen krenken in hunne dierbaarste
overtuiging?
Twee eeuwen zijn reeds over den vroegeren strijd heengegaan en hebben den afstand
tusschen het protestantsch en het Roomsch Catholijk gedeelte der bevolking
verminderd, gelijke regten, gelijke bescherming, gelijke vrijheden aan beide deelen der
Natie gewaarborgd, maar haar protestantsch karakter heeft zij daarbij niet verloren.
Dit is de vrucht van haar geschiedenis. En hebben in den jongsten tijd de eischen, heeft
de toon en houding der Roomsch Catholijke bevolking reeds bij velen achterdocht en
onsteltenis verwekt, hoe veel te sterker zal de naijver en spanning worden, hoe veel
dieper de scheiding, hoe veel verdervelijker en gevaarlijker voor den bloei en de
welvaart

/196/ des vaderlands, de strijd, wanneer in den opentlijk optredende en erkende hiërarchie het
ultramontanisme zich tegen over het protestantisme zal plaatsen, het als uit tartende en
dagende tot den strijd, niet slechts op het gebied van godsdienst of onderwijs van
geschiedenis, of letterkunde, maar vooral op dat van den staat zelve.
Waar toch het Ultramontanisme zich vestigt en uitbreidt, daar voert het, met
stelselmatige minachting der regten van andersdenkenden strijd tegen het
Protestantisme. Reeds openbaren zich de teekenen van dien strijd, en gewis zal het
gevaar van dezen toestand vermeerderd worden als de invoering dier Bisschoppelijke
hiërarchie door vereeniging en concentratie nieuwe kracht aan het ultramontanisme zal
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bijzetten.
Zij voegen hier niets bij.
De voorouders uwe Majesteits, aan wie Nederland naast God zijn bestaan en bloei
verschuldigd is, hebben het ondervonden, en hunne geschiedenis is hier de meest

/197/ welsprekende getuige.
Het is om alle deze redenen, dat de ondergeteekenden uwe Majesteit eerbiediglijk
verzoeken dat door Hoogst Dezelve volgens de magt bij artikel 65 der grondwet den
Koning toegekend, de vergunning niet worde gegeven tot het aannemen van den titel
rang of waardigheid van Metropolitaan of Suffragaan Bisschop van eenig gedeelte onzes
vaderlands door een vreemde vorst verleend en dat in de geest der grondwet welke de
onzijdigheid der Regeering jegens ieder kerkgenootschap vordert, geene de protestanten
krenkende erkenning van den Paus van Rome als opperhoofd der kerke, door de
regering moge plaats hebben.
Zij vragen zulks met te meer aandrang omdat de Bisschoppelijke waardigheid
verpligtingen oplegt bij eede aan eene buitenlandsche magt bezworen, en de
Bisschoppen verbindt, ook nog heden ten dage om, waar het den uitbreiding van het
Roomsch Catholicisme geldt, alle ketters, scheurmakers enz. naar vermogen te
vervolgen.

/198/ Zij brengen dit verzoek vertrouwend tot uwe Majesteit met al dien eerbied, maar ook met
al dien nadruk die het gewigt der zaak en de ernst van het oogenblik vordert, en bevelen
uwe Majesteit aan den God der vaderen aan, die uwe majesteit wijsheid schenke, en van
wien al hunne verwachting is.
't Welk doende enz.

In deze voor de toekomst voor het geheele vaderland beslissende oogenblikken werd dit adres
opgezonden.
De goddelijke zegen is in onze godsdienstoefening bij de nabetrachting daar over afgesmeekt.
En onder den indruk der pauselijke allocatie werd ons adres door 707 personen onderteekend, waartoe
alle protestanten alhier, ook de afgescheidenen, zich met ons hebben vereenigd.

/199/  Maandag den 24 April [1853] des avonds ten 7 uren.
Kerkvisitatie
Alle de broeders waren tegenwoordig. In de vergadering, bereids met gebed geopend, werd binnengeleid
de WelEerw. Heer R.A. Snethlage, predikant te Arkel. Zijn Eerw. was thans alleen, omdat zijn
medegecommitteerde onze predikant was.
Alles werd bij ons in goede staat bevonden, en dit werk afgeloopen zijnde, is de vergadering gesloten.

Eerste steen van het nieuwe kerkgebouw
Vrijdag den 29 April [1853] was voor onze gemeente een ware feestdag, dewijl toen de eerste steen werd
gelegd aan de nieuw te bouwen kerk binnen dit dorp in de kom van de gemeente. Immers, nadat men
met de grondslag nu zoo verre was gevorderd, dat men boven de /200/ kruin van den dijk kwam, en dus
aan het gebouw zelve zoude beginnen, was door het collegie van notabelen en kerkmeesters de Heer
Cornelis Smit uitgenoodigd de eerste steen aan dit gebouw te willen leggen, tot daarstelling van het welk
zijn Ed. veel had toegebragt, niet alleen door zijn ruime geldelijke bijdrage, maar vooral door dien hij de
oorzaak mag genoemd worden van de welvaart die in ons midden thans heerscht, en die zich door
scheepsbouw en handel van jaar tot jaar in bloei en bevolking uitbreidt.
Reeds vroegtijdig wapperden een aantal vlaggen van de stellinghouten enz., en was het werk door de
zorg van H.H. aannemers smaakvol versierd. Te elf uur begaf de gemeenteraad, kerkenraad, het
collegie van notabelen en dat van kerkmeesters benevens andere genoodigden, die bevorens op het
regthuis waren vereenigd, zich en corps naar het terrein, alwaar de Heer Smit met een gepaste
aanspraak van een der /201/ H.H. aannemers de steen enz. werd overhandigd. Het werk volbragt zijnde,
werd den leeraar uitgenoodigd door den president, om een toepasselijk woord te willen spreken, waaraan
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bereidwillig is voldaan en door hem werd gewezen op het hooge gewigt van dezen ogenblik voor de
Herv. ingezetenen, die het voorregt mogt te beurt vallen zoo geheel uit eigen middelen in een behoefte
te kunnen voorzien, waar naar zij reeds een reeks van jaren hadden verlangd sedert de ruimte van het
oude kerkgebouw, hoe zeer nog in goeden staat, nu niet meer met het cijfer der tegenwoordige
bevolking overeenkwam. Diep was daarbij de aandacht en stilte onder de zeer aanzienlijke schare van
toehoorders.
De volgende ochtend werd de eerste steen gelegd aan de consistoriekamer door den derden zoon van
onzen predikant Johannes Jesajas Christiaan de Wijs en de plegtigheid werd besloten door een
toespraak van onzen hoofdonderwijzer.277

/202/  Vergadering den 15 Julij [1853] des avonds ten half acht uren.
Censura morum
Alle broeders tegenwoordig behalve G. Eikelboom, die op dien dag buiten de gemeente om wettige
redenen zich bevond.
Bij de censura morum werd alles in orde bevonden.
Onderscheiden loopende zaken het belang der gemeente betreffende werden behandeld.
De vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan God gesloten.

Noodlijdende kerken
Als een bijzonderheid wordt met dankzegging aangeteekend, dat alhier de collecte voor de noodlijdende
kerken in dit jaar de somma van f. 62.- bedroeg, zoodat de gemeente hier in een blijk gaf, dat zij bij hare
opoffering voor een nieuw kerkgebouw voor zich zelve, ook de belangen van anderen te willen
behartigen.

Wetsontwerp voor verschillende kerkgenootschappen
Den 1 Augustus [1853] is in den kerkenraad besloten het navolgende in te zenden aan de leden van de
tweede Kamer der Staten Generaal.
Kopie

Geven met betuiging van hunne hoogachting en hun vertrouwen te kennen de
ondergeteekdenn, ingezetenen der gemeente Alblasserdam,
Dat zij na zeer te hebben gedeeld in de bekommering welke de voorgenomen invoering
eener bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, in alle oorden des vaderlands deed
ontstaan, aanvankelijk werden gerustgesteld, toen Z.M. de Koning aan de Staten
Generaal mededeelde, dat hunne medewerking zoude worden ingeroepen, om de
regeering in staat te stellen tot het voldoen aan hare pligt, om te waken, dat alle
kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten
van den staat.

/204/ Dat zij kennis hebben genomen van het thans tot dat einde in overweging gebracht wets
ontwerp.
Dat zij met ter zijde stelling van opmerkingen, die welligt ten aanzien van een, of ander
artikel kunnen worden in het midden gebragt, van oordeel zijn, dat het geheel is van
nuttige strekking, en uitgaande van beginzelen, waar bij onpartijdigheid, gelijkheid van
maatregelen voor alle gezindten, en verzekering der vrijheid van inwendige regeling en
ontwikkeling in elk kerkgenootschap geenzints zijn miskend.
Dat het hun leed heeft gedaan, dat er niet te min bij de tweede Kamer der Staten
Generaal bezwaren tegen het bedoelde ontwerp zijn in het midden gebragt, en het alzoo
blijkt dat men hier en daar de wettelijke regeling van het staatstoezigt op de
kerkgenootschappen niet verlangt, of den regeering de middelen niet wil gegeven zien,
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om aan het voorschrift van art. 169 der grondwet naar behooren te kunnen voldoen.
/205/ Dat zij om die reden zich geroepen hebben gevoeld hunne gunstige meening aangaande

de algemeene strekking van het wetsontwerp aan de leden van de tweede Kamer der
Staten generaal kenbaar te maken, en den wensch uit te drukken, dat die Kamer door
den aanneming daarvan den Koning de behulpzame hand bieden, om naar zijn heilig, en
der natie welgevallig voornemen de regten van alle zijne onderdanen te beschermen, en
te waken voor het behoud der orde in den staat, opdat daar door de nog niet ten volle
geweken bekommering geheel worde weggenomen bij de ware vrienden des
Vaderlands, en Z.M. getrouwe onderdanen, welke blijkens de onlangs plaats gehad
hebbende zamenstelling van eene der Kamers van de Staten Generaal de groote
meerderheid uitmaken der bevolking van Nederland.
En dat zij ten slotte u bij dit werk toebidden den geest der kloekmoedigheid en der
vastberadenheid, zoo wel als der

/206/ billijkheid en onpartijdigheid, zonder welke geene bezwaren kunnen worden te boven
gekomen, en daarbij vurig wenschen, dat de hulp van de Almagtige, immer onontbeerlijk
bij het volbrengen uwer roeping, u ook vooral in deze tegenwoordige dagen niet
ontbreke.
't Welk doende enz.

In onze kerkenraad, de 1 Augustus [1853] gehouden, zijn de broeders opmerkzaam gemaakt op een
zeker wetsontwerp, ingediend bij de Staten generaal nopens het toezigt van den Staat op de
Kerkgenootschappen.
En daar wij nu met zoo vele andere hier in , wat de hoofdzaak betreft, de eenige mogelijke bescherming
onzer regten zien, gevoelden wij ons geroepen, om als tegenhanger der vele addressen door Roomsch
Katholieken bereids ingediend, onze adhaesie aan dat wetsontwerp luide te doen blijken.
Wij hebben daar toe het bovenstaand stuk opgemaakt en onderteekend, en het zelve ook ter
onderteekening aan onze protestantsche ingezetenen aangeboden.

/207/ Ook het navolgend stuk werd opgemaakt, en door ons aan den Koning opgezonden.

Sire!
De Algemeene Kerkenraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Alblasserdam,
met dankbaarheid het oog vestigende op het geen ten opzigte der verhouding van de
kerkgenootschappen tot den Staat in de laatste maanden binnen ons gezegend
vaderland werd beproefd, blijft met de hoogste belangstelling het beloop gadeslaan van
een pleit, welks beslissing op de toekomst des lands naar zijne meening van
onberekenbare invloed wezen zal.
Heeft uwe Majesteit op onderscheiden wijze getoond in de wenschen te deelen door zoo
velen duizenden harer onderdanen tot den Koninklijke troon gebragt, en strekt ook de
voorgedragen wet tot regeling van het toezigt op de kerk-

/208/ genootschappen daar van ten bewijze, van ganscher harte heeft zich de kerkenraad daar
in verheugd, terwijl hij daarbij den ernstigen wensch koestert, dat onze Roomsch
Katholijke medechristenen zullen beginnen in te zien hoe onze verlangens wel verre van
tegen hunne godsdienstvrijheid gerigt te zijn, tegen het immer rusteloos streven dier
ultramontaansche factie alleenlijk zich uitstrekken, die zoo wel hun geweten als dat der
Protestanten aan banden zoekt te leggen, en onder den schoonen naam van
voortplanting des geloofs nimmer vervolging ontziet.
Heeft men zich voor weinig tijds tot uwe Majesteit gewend, wij gevoelen behoefte om de
geest der gemeente kennende, die wij de eer hebben te vertegenwoordigen en
instemmende met hare krachtvolle en biddende verlangens, thans bij vernieuwing tot
uwe Majesteit ons te wenden met het

/209/ bescheiden verzoek, dat de aangeboden wet in dier voege worde tot stand gebragt, dat



DE WIJS       

     278 Germinal:de eerste lentemaand in de kalender van de Franse Republiek van 1793, lopende van 21 maart  tot
19 april.

397

zij, ofschoon met eerbiediging der zelfstandigheid van de verschillende
kerkgenootschappen, en der vrijheid van geweten, genoegzaam zal kunnen strekken,
om overmoed te beteugelen en de aanranding tegen te gaan, die tegen de
souvereiniteits regten van uwe Majesteit, zoo wel als tegen de individueele regten en
vrijheden harer onderdanen, en tegen de protestantsche Kerkgenootschappen reeds is,
of in volgende tijden kan worden beraamd.
Heeft zich uwe Majesteit verpligt gerekend in de aangeboden wet verordeningen niet te
plaatsen, die in de wet van 18 Germinal278 An X gevonden werden, eerbiediglijk
verzoeken addressanten, behalve voorloopige verwijzing naar hetgeen in aanstaande
wetten op vereenigingen en onderwijs door den grondwet gevorderd ten aanzien van
seminariën en kloosters zal worden vastgesteld en behalve uwe Majesteits Koninklijke

/210/ voorziening in hetgeen verder zoo even is aangeduid tevens nadere aanduiding van
bepalingen in art. 1 bedoeld, waarop de goedkeuring der Regering zal behooren
gevraagd te worden, voorts, dat art. 6 en 8 in dier voege mogen gesteld worden, dat
daar uit geene vrees ontstaan kan, dat elke gemeenschappelijke godsdienstoefening
regstreeks of zijdelings kan worden belet. Daar en boven dit art. 8 mede op het inrigten,
of gebruiken van een reeds bestaand gebouw toepasselijk verklaard worde; verder, dat
in de gevallen, daar bedoeld, aan de aanvragende gemeente de gelegenheid
gewaarborgd worde, om in haar belang te worden gehoord, en eindelijk dat, in het
vereenigd belang van de Roomsch Katholijke en Protestantsche Kerkgenootschappen
beiden alle staats- en kerkelijke willekeur aan afdoende regelen mogen gebonden
worden.
't Welk doende enz.
Alblasserdam 8 Aug. 1853

/211/ Noodlijdende kerken
Besluit van de Synode, om nu ook in dit jaar, gelijk voor vier jaren eene buitengewone collecte voor het
fonds van de noodlijdende kerken in het vaderland te doen houden.
Met uitnoodiging, om hunne toespraak tot de gemeente te brengen bij de openbare godsdienstoefening
van den Zondag, voorafgaande aan de eersten Zondag in November dezes jaars, als zijnde deze voor
de collecte bestemd.

Diaconie rekening
Op Woensdag den 7 September [1853] vergadering gehouden in het kerkgebouw des voormiddags ten
10 uren. 
Alle de broeders daar bij tegenwoordig. Binnen stonden de burgemeester en den Heer Rijkee tot het
aanhoren der diaconie rekening van den afgetreden diaken Frans Verhoeven.
Het welk gehoord en gezien zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend.
De armverzorger werd voor zijn diensten bedankt, en de vergadering gesloten.

/212/ Gedenkdag der Hervorming
Opwekking van de Synode ter bevordering van een meer plegtige en godsdienstige herdenking der
kerkhervorming telken jare.

Gelijkmatige naleving van het diaconie reglement
Opwekking tot gelijkmatige naleving van de bepaling bij art. 17 van het algemeen diakonie reglement
welke de Synode, tot zoo lang daar in op een afdoende wijze zal kunnen zijn voorzien, zoo gaarne door
broederlijke, en christelijke inschikkelijkheid uit den weg zouden zien geruimd.
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Vergadering den 14 October [1853] des avonds ten 7 ure.
Censura morum
Alle broeders tegenwoordig, behalve den ouderling G. Eikelboom wegens ongesteldheid afwezig.
Werd verslag gedaan van de huisbezoeking, censura morum gehouden, en alles is in orde bevonden.

Kwijtschelding van landpacht
Werd besloten, dat aan Arie Boon die voor het jaar 1853 f. 28.- aan de diaconie schuldig was, thans
alleen voor dit jaar de helft van deze bedongen huur, wegens het gedeeltelijk mislukken van de
aardappelen oogst, waartoe hij deze akker had bestemd, zoude worden kwijtgescholden.

/213/ De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. Avondmaal.
Onderscheiden zaken de diaconie betreffende, werden besproken, en geregeld, en vooral werd het
noodig gekeurd, wegens de tegenwoordige duurte der levensmiddelen gedurende deze winter, de
bedelingen van onderscheidene gealimenteerden te verhoogen.
De vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan God gesloten.

Nader besluit van ongequalificeerden bij den openbare godsdienst
Het classikaal bestuur van Dordrecht heeft in deszelfs vergadering van heden besloten aan de
respective kerkenraden van dit ressort ter informatie mede te deelen en om bij voorkomende gevallen er
zich naar te gedragen, het besluit der Hoog Eerwaardige Synode d.d. 26 Julij l.l. [1853] genomen op een
adres van dit classikaal bestuur, betrekkelijk het voorgaan van ongequalificeerden bij de openbare
godsdienstoefeningen.
/214/ De Synode deelt in het gevoelen aangaande de onbevoegdheid van ouderlingen om in de
openbare godsdienstoefening voor te gaan, maar vindt geen reden, om te verbieden, dat in
buitengewone gevallen, als de predikant door ongesteldheid of andere oorzaken verhinderd wordt zijn
openbaar dienstwerk in de gemeente te verrigten, dit werk door hem, of zijn kerkenraad aan de
onderwijzer, die tevens voorlezer is, worde opgedragen, mits deze de aanwijzing van den predikant
aangaande het gebed en dankzegging en het geen hij der gemeente uit de H. Schrift heeft voor te lezen,
volge.
Dordrecht Het Classikaal bestuur
28 Sept. 1853 van Dordrecht.

getek. W.R. Veder, praeses
B. Rienstra, scriba

/215/ Een broeder die zich afscheidt
Daniel Bol heeft verklaard, dat hij zich voortaan wil voegen bij de christelijke afgescheidenen alhier
gevestigd.

Kerkenraad gehouden den 16 December [1853] des avonds ten 7 ure.
Beroeping van kerkenraads leden
In deze vergadering werd tot ouderling verkozen Johannes Spruijt Ariezoon. En deze voor de benoeming
bedankt hebbende, is tot die bediening beroepen Jan Vroege. En ook deze die beroeping zich niet
willende laten welgevallen, heeft broeder Gerrit Eikelboom zich laten bewegen, om andermaal tot die
bediening zich niet te vergeefs te laten herkiezen.
Tot diaken is verkozen in plaats van Cornelis Timmermans, Dirk Hollander. En deze broeder heeft die
beroeping zich laten welgevallen.
De notulen van dit geheele jaar voorgelezen en goedgekeurd.

J.E.C. de Wijs, predikant
B. Jansen, ouderling
C.J. Timmermans, diaken
T. de Kluiver, diaken
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/216/ 1854
Bevestiging
De genoemde diaken D. Hollander is op den 1st Januarij [1854] des voormiddags in onze
godsdienstoefening bevestigd.

Kerkvisitatie
Dezelve behoort in den loop van den maand April schriftelijk te geschieden.

Noodlijdende kerken
De kollekte voor de zelve behoort in een der maanden April, Mei of Junij plaats te hebben.

Kerkelijke Courant
Alle advertentiën en berigten ter plaatsing in het officieel kerkelijk orgaan moeten de scriba worden
toegezonden.

Vergadering den 27 Januarij [1854] des avonds ten 7 ure.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig, behalve br. Eikelboom, die nog altijd ongesteld was.
De censura morum is gehouden, alles is in orde bevonden.
En de vergadering met gebed geopend, met dankzegging gesloten.

/217/ Goede Vrijdag
Aanschrijving van de Synode om te zorgen, dat ook in onze gemeente de dag van den dood van onzen
Heer meer en meer naar waarde zal gevierd worden.

Kerkelijke Courant
Berigt van de Synode, dat men heeft goed gevonden het nog bestaand contract betreffende het als
Kerkelijk orgaan in het licht verschijnende weekblad aan den tegenwoordige uitgever W.H. van
Heijningen op te zeggen, ten einde door een ander contract vervangen te worden, dat aan het blad een
verbeterde inrigting kan doen geven.
Dat bij besluit van 30 Julij l.l. [1854] een nieuw contract is gevormd met de Heeren Gebr. Muller,
boekhand. te 's Hertogenbosch.

/218/ Te kort van den armmeester C. Timmermans
Kopie

De kerkenraad der herv. gemeente van Alblasserdam heeft bij dezen de eer en neemt
de vrijheid voor den groot achtbare raad hunner gemeente over te leggen een nota van
hunnen afgetreden armmeester C. Timmermans behelzende een som van vierhonderd
gulden elf centen, waar in alle die posten voorkomen die door hem aan gebrek aan geld
niet kunnen voldaan worden.
Terwijl wij UEd. vriendelijk verzoeken om wel in aanmerking te willen nemen dat er in
het vorig jaar 1853 vele onvoorziene buitengewone uitgaven hebben plaats gehad, dat
wij in al dien tijd met geen extra giften voor het diakonie bestuur zijn begunstigd, en bij
onderscheidene uitdeelingen van brood, van brandstoffen en kleeding stukken door ons
geen buitengewone kollekte werd aangevraagd.
Wij noemen ons met verschuldigde hoogachting uwe dienstw. dienaren.
De kerkenraad der herv. gemeente van Alblasserdam.
Alblasserdam Namens den zelve
27 feb. 1854 J.E.C. de Wijs, predikant.
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/219/ Kopie, No. 2651

Alblasserdam 24 Maart 1854.
Ter voldoening van het besluit van den raad dezer gemeente genomen in openbare
vergadering op gisteren sub No. 95, hebben wij de eer in antwoord op uwe missive van
22 Februarij l.l.279 te berigten:
Dat aangezien er deze gansche verloopen winter, hoe wel het blijkbaar was dat de
behoeften veel meerder waren dan voorgaande winter, er geen buitengewone kollekte,
of iets van dien aard zijn beproefd.
Aangezien het groote bezwaren zoude opleveren bij gedeputeerde staten goedkeuring te
verwerven dit te kort uit de gemeente kas te dekken.
De raad van oordeel is, dat er door de leden uit den kerkenraad eene kollekte langs de
huizen dient gedaan te worden, waartoe bij deze de authorisatie wordt verleend, te
houden op Maandag 3 April aanstaande en mitsdien de leeraar uit te noodigen de
kollekte op 2 achter een volgende zondagen 26 Mrt. en 2 Ap. e.k. dringende van de
kansel aan te bevelen.
Terwijl na afloop van die kollekte zal kunnen worden beoordeeld, of en welke andere
middelen er c.q.
Was get.  J.v.L. Bisdom 280

Corn. Smit

/220/ Antwoord, Kopie

Alblasserdam 8 April 1854.
De kerkenraad der Herv. gemeente van Alblasserdam geeft bij deze UwelEd. groot
achtbaren te kennen dat men voldaan heeft aan uwe authorisatie, door u ons verleend,
om langs de huizen een kollekte te doen tot bestrijding van de som van vierhonderd
gulden elf centen, waar aan door ons wegens gebrek aan de noodige penningen niet kan
worden voldaan.
Dat een commissie uit ons midden daar toe heeft mogen inzamelen de somma van
honderd vijftig gulden acht en vijftig centen.
Verzoekende dus aan UwelEd. groot achtbaren dat het door u zal worden beoordeeld
welke andere middelen er nu zullen worden beraamd, om dat cijfer van het te kort verder
te kunnen aanvullen.
Met hoogachting en eerbied noemen wij ons
De kerkenraad der Herv. gem. van Alblasserdam.
Namens den zelve, J.E.C. de Wijs, predikant

/221/ Kerkvisitatie
De kerkvisitatie is in dit jaar schriftelijk gehouden, en alles is naar wensch afgeloopen.

Vergadering den 20 April [1854] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig.
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Werd verslag gedaan van de huisbezoeking en censura morum gehouden. Alles is in orde bevonden.
De vergadering met gebed geopend, werd met lof en dankzegging aan God gesloten.

Vergadering den 2 Mei [1854] des avonds 1/2 8 uren.
Niemand der broeders afwezig.

Armen huis Torentje
Is besloten het armen huis bijgenaamd het Torentje, gelegen in de Kerkstraat, te verkoopen, en daar van
kennis te geven aan het gemeentebestuur.

Boekhouder
Men achte het ook raadzaam een afzonderlijken boekhouder voor de diaconie aan te stellen. Men zoude
daar toe naar een geschikte persoon omzien.
Hier op is de vergadering gesloten.

/222/ Brief van de burgemeester, armenzaken
Missive ontvangen van de burgemeester van 4 Mei 1854 ter beantwoording van onze brief van 8 April
1854, houdende mededeeling van het provenu der collecte, waar in [hij] ons berigt, dat de raad heeft
besloten voor en al eer tot het nemen van verdere maatregelen over te gaan, de rekening en
verantwoording van den afgetreden diaken op te nemen.
Wijders wordt daarin voorgesteld een gecombineerde vergadering te houden van den kerkenraad met de
gemeenteraad, ten einde gemeenschappelijk te raadplegen over eenige punten, betrekkelijk de
algemeene armen dezer gemeente.
Hier op geantwoord.

Brief van R. Roor om ontslag van kerkelijke bediening
Is gelezen in den kerkenraad missive van R. Roor.
Kopie

Aan den Eerw. kerkenraad der herv. gemeente te Alblasserdam.
Wel Eerwaardige Heeren!
Ik heb de eer UwelEw. bij dezen te kennen te geven, dat ik

/223/ aan het Ed. Achtb. gemeente bestuur van Alblasserdam eerbiedig verzocht heb, om
ultimo December aanstaande [1854] van mijne gemeente posten ontslagen te worden.
Welk ontslag mij ook goedgunstig is verleend.
Verschillende redenen aan mijne zijde verpligten mij, om UEerw. nederig te verzoeken,
om tegen gemeld tijdstip ook door UEd. van mijn kerkelijke bedieningen te mogen
ontslagen worden.
Indien ik het najaar zal mogen beleven dan zal ik, zoo hier, als elders de kerk zes en
veertig jaar als voorzanger enz. bediend hebben, en hoe wel de redenen die mij
verpligten tot het verzoek om ontslag van mijn kerkelijke bedieningen niet dezelvde zijn,
die mij tot het verzoek van mijne gemeente posten verpligt hebben, zoo zijn ze voor mij
niet te min noodzakelijk en verpligtend.
Ik durf mij vleijen WelEw. Heeren, dat UwelEw. bij eenig nadenken mijn verzoek zullen
billijken en mij het zelve uit dien hoofde ook wel zullen gelieven toe te staan.
Ik heb de eer te zijn,
Alblasserdam WelEw. Heeren
11 Mei 1854 UwelEw. d.v.d.

(was getek.) R. Roor, koster enz.

/224/ De broeders op het regthuis vergaderd met de leden van het gemeentebestuur
Gecombineerde vergadering gehouden den 17 Mei [1854] des avonds om 6
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uren in het regthuis.
De broeders van den kerkenraad waren voltallig vergaderd met alle de leden van de gemeenteraad.
Was besloten, dat de kerkenraad een tweetal candidaten zoude voorstellen tot de post van boekhouder
voor de diaconie en daaruit een tot die bediening door het gemeentebestuur zoude worden verkozen.
Hier op werd de Heer Dirk van Wageningen met algemeene stemmen tot die bediening verkozen met
een honorarium van f. 50.-, te vinden uit de kosten der diaconie administratie.
Deze Heer daar van kennis ontvangen hebbende, heeft deze benoeming zich laten welgevallen en
zoude zijn werk aanvangen met 1 Julij aanstaande.
Werd door de regeering toegestemd dat het gebouw in de Kerkstraat Het Torentje genaamd, het
eigendom was van onze diakonie, en wij dus daar mede naar welgevallen mogten handelen. De
kerkenraad gaf het /225/ voornemen te kennen, om het zelve tot November in twee partijen te verhuren
en intusschen authorisatie te verzoeken, om dit pand te mogen verkopen.
Op verzoek van de leden des raads zouden nu weldra de armenwoningen aan den Kinderdijk, die in
vervallen staat zich bevinden, worden hersteld en verbeterd. Tot bestrijding der kosten daaraan
verbonden zouden de middelen worden aangewezen.
Hier op is de vergadering, na vriendschappelijk onderhoud de belangen der gemeente betreffende,
gesloten.

Een broeder die zich afscheidt
Bastiaan van Dalen heeft zich den 6 Junij [1854] bij den predikant vervoegd en gaf met dweepachtige
taal zijn voornemen te kennen, voortaan van onze gemeente zich te willen afscheiden, en toen hem dit
vriendelijk maar ernstig ontraden werd, verklaarde hij met beleedigende woorden daar in te zullen blijven
volharden, omdat hij tot Gods volk wilde behooren, dat getrouw bleef aan alles, dat besloten was in de
Synode van 1618.

Noodlijdende kerken
De inzameling van giften voor noodlijdende kerken en personen heeft plaats gehad in onze
godsdienstoefeningen den 28 Mei [1854] en opgebracht de somma van f. 63.50.

/226/ Gecommitteerde ouderling voor de classis
Barend Jansen, onze oudste ouderling werd den 25 Junij [1854] door ons gecommitteerd om op
aanstaande Woensdag de volle classis bij te wonen.

Vergadering den 14 Julij [1854] des avonds 8 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. De  voorbereiding l.l. dag des Heeren hebbende plaats gehad
werd heden volgens de wet censura morum gehouden. Alles is in orde bevonden.
De vergadering met gebed geopend, is, na zegenwenschen bij de viering van het H. Avondmaal op
aanstaande dag des Heeren bepaald, gesloten.

Diaconie rekening
Op Woensdag den 2e Augustus vergadering gehouden des voormiddags ten 10 uren. Alle de broeders
daar bij tegenwoordig. Binnen stonden de /227/ burgemeester en de Heer C. Rijkee, in zijn betrekking als
wethouder tot het aanhooren der diaconierekening van den afgetreden armverzorger Cornelis
Timmermans.
En die rekening en verantwoording gehoord en gezien zijnde, werd goedgekeurd en onderteekend. De
armverzorger werd voor zijn getrouwe diensten bedankt, en hier op is de vergadering gesloten.

Antwoord van de gedeputeerde staten op een rekwest 28 Aug. 1854
Naar aanleiding van ons rapport, wordt ons vanwegen de gedeputeerde staten te kennen gegeven, dat
zij genegen zijn gunstig gevolg te geven aan het verzoek van onzen kerkenraad om vergunning tot
verkoop van eenig land en een huis enz. behoorende tot onze armengoederen. Maar dat vooraf van ons
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verlangd wordt tot de uit dien verkoop voortkomende gelden behoorlijk op een der grootboeken nationale
werkelijke schuld ten voordeele der betrokken armen zullen worden belegd. Werd verzocht om ons
besluit des wegen mede te deelen.
Was getek. De staatsraad commissaris des Konings in de prov. Zuidholland.

/228/ Legaat
Berigt ontvangen van onzen notaris van Wageningen dat uit het testament van wijlen Adriaantje Smit,
alhier overleden in den ouderdom van 78 jaren, is gebleken, dat deze vroegere weduwe van den Heer
Wessels, bij haar overlijden nog gehuwd aan den Heer Cornelis Oosterom, bij uiterste wilsbeschikking
aan de diaconie der Herv. gemeente alhier gelegateerd heeft de somma van f. 500.-.
Is besloten vergunning te vragen deze som te mogen ontvangen.

Aagje van Stek
Aan deze jonge dochter werd wegens ergerlijk gedrag het heilig avondmaal ontzegd, tot dat zij
verbetering van levenswandel zal hebben aan den dag gelegd.

Algemeene kollekte
Aanschrijving van den burgemeester en wethouders, inhoudende, dat het hoofdbeginzel aangenomen
zijnde, om de armenverzorging, zoo veel mogelijk tot de kerkelijke, en bijzondere liefdadigheid te
beperken /229/ de gemeente raden verpligt zijn door vermindering van de vroeger verleende subsidie
den algemeene liefdadigheid in hunne gemeente op te wekken, om door ruime liefdegaven de
armbesturen in staat te stellen de aan hunne zorg toevertrouwde armen te ondersteunen en in geen
geval subsidie mogen verleenen, zoo lang niet overtuigend is gebleken, dat de bijdragen en kollekten in
evenredigheid staan tot het vermogen der geenen die zedelijk verpligt worden geacht daar toe bij te
dragen.
Dien ten gevolge heeft de raad dezer gemeente gemeend reeds nu al aanstonds een begin te moeten
maken met het houden van een collecte, waartoe bereids eene commissie uit den zelve is benoemd,
welke volvaardig op zich heeft genomen met eene commissie uit den kerkenraad op Donderdag 28
September 1854 aan de huizen rond te gaan.
Vooral in deze tijd van duurte der eerste levensbehoefte, en thans nu eene vreeselijke ziekte zich ook
zoo dreigend in deze gemeente heeft geopenbaard, en buitengewone uitgaven noodzakelijk zijn,
vermeent de raad thans een geschikt oogenblik te hebben aangegrepen, /230/ de gemoederen tot
liefdadigheid op te wekken.
Daarom werd de predikant dringende aanbevolen deze collecte van de kansel de gemeente voor te
stellen en aan te bevelen.
Het stuk was getek. door
q.t. Burgemeester en wethouder
Sept. 1854 J. v. L. Bisdom

Rijkee van Alblasserdam

Verordening voor cholera kranken
Eenige ingezetenen in onze gemeente hebben zich tot het liefderijk doel vereenigd, daar de cholera
asiatica ook thans in onze gemeente is uitgebroken hunne daar door aangetast wordende minder
gegoede mede ingezetenen te ondersteunen.
Tot dit einde is eene commissie benoemd die zich zoude belasten , om aan die geenen welke daar aan
behoefte hebben door het verstrekken van behoorlijke reinigings middelen, ligging, kleeding, voedsel, of
wat meer mogt worden verlangd, ondersteuning en lafenis te verschaffen en zulks op aanwijzing van de
geneesheeren of armverzorgers.
/231/ Deze commissie bestaande uit de Heeren M. Lels, J. Smit jr., R. Tange, M.B. Wilmes, J. Broere en
Joh. Jonkers, hebben deze taak wel op zich willen nemen.
Is verzocht door den burgemeester aan den kerkenraad, om deze liefdadige vereeniging door
aanbeveling van den kansel te laten ondersteunen.
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Sept. get. J. v. L. Bisdom
1854.
Q.F.

Censura morum
Alle broeders bij eene kerkenraads vergadering, gehouden des avonds ten 7 uren [1854], tegenwoordig,
behalve broeder G. Eikelboom, door ongesteldheid hier in verhinderd.
Werd verslag gedaan van de huisbezoeking. De censura morum werd gehouden, en alles in orde
bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. Avondm.
De vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan God gesloten.

/232/ Verkoop van het gebouw het Torentje (zie bl. 224)
Op verzoek van den kerkenraad heeft de notaris W. van Wageningen op vrijdag den 27 Oct. 1854 in het
openbaar geveild en afgeslagen dit eigendom der diaconie in twee perceelen.
Ten eerste: Een huis genaamd het Torentje met erve, tuin en voorland, beplant met willig boomgewas,
groot ongeveer 22 roeden 50 ellen.
Ten tweede: Een bouwakker, groot 29 roeden 90 ellen.
Deze perceelen op het eind gecombineerd afgeslagen, zijn gemijnd door den Heer Corn. Smit voor de
som van f. 2025.0.

Sollicitatie voor het ambt van hoofdonderwijzer alhier
Den 26 october [1854] hebben in ons kerkgebouw de navolgende Heeren onderwijzers, die op de
nominatie waren geplaatst in het openbaar hunne gaven doen hooren in het lezen en zingen.
/233/ J.A. van Dijk

G.J. Dijkman
J.L. Bolman
J. van Efferen
J.E. van den Toorn
O.E. Hansen
T. Brouwer
G.C. v.d. Laan
J. Dingemans
... Labberton

Deze laatste genoemde heeft van dit openbaar werk zich verontschuldigd.
Hier uit is des avonds den 30 october door het gemeente bestuur beroepen J. Dingemans van Buiksloot.

/234/ Laatste godsdienst oefening in ons voormalig bedehuis
Den 12 November [1854] sprak de leeraar de laatste woorden in ons kerkgebouw, en nam tot grondslag
en handleiding voor zijne toespraak Exodus 20: 24b Aan alle plaats, waar ik mijns naams gedachtenis
stichten zal, zal ik tot u komen en zal u zegenen.
Wij werden opmerkzaam gemaakt, dat dit bedehuis, dat nu weldra deszelfs verhevene bestemming voor
de gemeente zoude verloren hebben, ons bij herinnering een vernieuwd bewijs der waarheid opleverde,
ook van dit woord, dat eenmaal de mond des Heeren is uitgegaan, en terwijl de zegen Gods ons daar in
ten deel ons noopt tot dankbaarheid, wij door de trouw van hem, die dit woord eenmaal sprak, worden
bemoedigd bij de toekomst.

Inwijding van het nieuwe kerkgebouw
De feestrede ter inwijding van ons nieuwe bedehuis werd gehouden den 19 November [1854] naar
aanleiding van Ezra 6:16 De kinderen Israels, de priesters en Leviten en de overige kinderen der
gevangenis deden de inwijding van dat huis Gods met vreugde.
/235/ Naar aanleiding van deze woorden werden wij opgewekt tot zulk een blijdschap die uit een goede
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bron voortwelt, wier oorsprong uit God moet wezen, die op eenen hechten grond steeds zal moeten
steunen, die zich moet openbaaren door haar vruchten, en eindelijk door hare duurzaamheid zich zal
moeten kenmerken.
Dat daarom onze tegenwoordige blijdschap op onze doorgaande stemming weldadig zal dienen in te
werken, invloed zal behooren te maken op onze bestendige deelneming aan onze openbare
godsdienstoefeningen en op onze blijvende keuze om den Allerhoogste te verheerlijken in ons
levensgedrag.

Vergadering gehouden den 15 December [1854] ten 7 ure des avonds.
Geldzaken, Torentje
Alle de broeders waren tegenwoordig. Werd voorgesteld, om de gelden, die de verkoop van het gebouw
het Torentje hebben opgebracht voor als nog ter beschikking te laten van den koper, den Heer C. Smit.
Hier tegen is ingebracht, dat wel is waar dit voorstel zeer aannemelijk wordt bevonden, het belang der
armen daarbij in aanmer- /236/ king genomen, maar de zaak nogtans met de wetten van het land
onbestaanbaar moet worden geacht.
Werd dus besloten de Heer C. Smit te verzoeken, om deze som voor Januarij 1855 ons te willen
voldoen.

Beroeping van kerkenraadsleden
Vermeerdering van personeel in de kerkenraad
Werd voorgesteld, dat de afgetreden broeder ouderling en diaken nog één jaar in hunne posten zullen
bevestigd blijven tot adsistentie hunner medebroeders en dat men voortaan op elk jaar aldus handelende
van nu af de kerkenraad uit drie ouderlingen en drie diakenen zal [doen] bestaan.
Vervolgens werd in onze vergadering tot ouderling verkoren Hermanus Bongers en tot diaken Jan Smit.
Voorts werden onderscheidene zaken de gemeente betreffende, inzonderheid de diaconie, besproken en
geregeld.

/237/ Winterkollekte
Deze te houden den 18 December [1854] wegens het aanstaand te kort van f 300, omdat de raad geene
aanvrage tot buitengewone subsidie aan gedeputeerde staten uit de gemeente kas kon verleenen voor
en al eer het is gebleken dat het te kort niet door kollekten of andere vrijwillige giften is kunnen
gevonden worden.
De beroeping van de genoemde ouderling en van den diaken door den koster hun bekend gemaakt
zijnde, hebben zij dezelve zich laten welgevallen.
De notulen van dit geheele jaar goedgekeurd, en met onze handteekening bekragtigd.

J.E.C. de Wijs, predikant
B. Jansen, oud.
G. Eikelboom, ouderling
T. de Kluiver, diaken
D. Hollander, dieaken

/238/ Afscheid van R. Roor
Op den laatsten avond van het jaar [1854], werd bij het sluiten van den godsdienstoefening het woord in
het bijzonder gerigt tot onzen onderwijzer en koster, die thans na 39 jarigen dienst aftrad.
Eervol werd hij in het openbaar ontslagen van zijne bediening, en de gemeente bekend gemaakt, dat
[die] nu voortaan door een ander die zijne voetstappen mag drukken, zal worden ingenomen.
Daar werd de gemeente betuigd dat die ruste den hoofdonderwijzer R. Roor thans ten deel, hem hartelijk
wordt vergund, na zoo vele jaren in ons midden getrouw, en ijvrig van zijne uitgebreide verpligting zich
te hebben gekweten, na zoo veel  ook alhier in zijnen kring te hebben ondervonden, en zulk een
deelnemend getuige te zijn geweest van alles dat de gemeente bij lief en leed is wedervaren.
De zegen des Heeren werd hem toegewenscht opdat hij nu waakzaam en biddend de komst des Heeren
mogt verbeiden, en eenmaal aan het eind van zijnen levensweg gekomen als een gelovige in Christus
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het genadeloon hem zal ten deel vallen, en hij alzoo na den goeden strijd die ruste zal ingaan, die voor
eenen getrouwen dienstknecht is bewaard.

/239/ 1855
Bevestiging
De genoemde ouderling Hermanus Bongers, en de diaken Jan Smit zijn op den eersten Januarij [1855]
des voormiddags in onze godsdienstoefening bevestigd.

Aanschrijving van het klassikaal bestuur
Het quotum cl. moet voor den 1ste Maart worden voldaan.
De collecte voor de noodlijdende kerken moet uiterlijk in de maand Junij plaats hebben. Voor 1 Julij
moeten de gelden worden overgemaakt.
De consideratien van den kerkenraad op het nieuw ontwerp van diaconie reglement, zoo zij ze hebben.
De opgaven der tractementen aan de standplaatsen verbonden moeten uiterlijk voor 1 Maart 1855 aan
het classikaal bestuur worden medegedeeld.

Vergadering den 19 Januarij [1855] des avonds ten zeven uren.
Censura morum
Alle de broeders des kerkenraads waren tegenwoordig.
/240/ De censura morum werd gehouden en alles is in orde bevonden. 
Winterkollekte den 25 Januarij [1855]
En na stichtelijke gesprekken ook in het belang der gemeente en vele zaken te hebben besproken
betrekkelijk de diaconie en een dag te hebben bepaald wegens de felle vorst, tot het houden van een
bijzondere kollekte, is de vergadering met gebed geopend, met dankzegging gesloten.

Vergadering den 4 Maart [1855] in de consistorie kamer des avonds 6 uren.
Concept reglement voor het armbestuur
Alle de broeders tegenwoordig, behalve broeder Eikelboom afwezig wegens eenig sterfgeval in zijn
familie.
Werd ter tafel gebragt, en aangeboden een concept reglement van het gemeentebestuur, betrekkelijk
het armbestuur. Het zelve bestond uit 17 artikelen, maar op zeven van de zelve werden door de
broeders aanmerkingen gemaakt, en daarom is het stuk ter revisie door ons aan het gemeente bestuur
terug gezonden.
Hier op is de vergadering gesloten.

/241/ Collecte voor den watersnood
Naar aanschrijving van den Minister voor de zaken van de Hervormde eeredienst, A.G.A. van Rappard,
heeft ook in onze gemeente tot leniging van de rampspoed dezer dagen door ontzettende
overstroomingen over een groot gedeelte onzer landgenooten uitgestort op Woensdag 21 Maart [1855],
een collecte aan de huizen door eene commissie uit het gemeente bestuur plaats gehad.
De wensch des Konings was door den Minister daar bij gevoegd, dat deze collecte tijdig bij de openbare
godsdienstoefeningen zal worden aangekondigd en aanbevolen en ook wij werden verzocht, om bij den
diepe indruk van dien jammerlijken ramp op Zondag den 18 dezer de gelegenheid te willen waarnemen,
om door regt hartelijke toespraak en opwekking mede te werken ten einde eene ruime opbrengst der
inzameling te bevorderen.
Hier aan is voldaan.

/242/ Reglement op het examen ter toelating tot den evangelie- bediening in de Nederl. herv. kerk.
Met het bijvoegsel, en verandering in de reglementen in de portef.

Vergadering den 20 April [1855] des avonds ten 7 uren in de consistorie.
Censura morum
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Alle de broeders tegenwoordig. Werd verslag gedaan van de huisbezoeking en de censura morum
gehouden. Alles is in orde bevonden.
De vergadering met gebed geopend, is met dankzegging aan God gesloten.

Kerkvisitatie
In een kerkenraads vergadering, gehouden in de consistorie den 30 April [1855] na den afloop der
godsdienstoefening des nademiddags, is de kerkvisitatie in dit jaar schriftelijk gehouden, de tabellen
ingevuld, en alles is naar wensch afgeloopen.

/243/ Diaconie rekening
Op Woensdag den 13 Junij [1855] vergadering gehouden in de consistorie des voormiddags ten 10 uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig. Binnen stonden de burgemeester, een wethouder, de Heer C.A.
Rijkee, en de Heer R. Roor, lid van het gemeentebestuur.
De armverzorger T. de Kluiver deed rekening, en gaf verantwoording van zijn beheer over de
armpenningen over het jaar 1854.
Dit alles bij monde van onzen boekhouder gehoord en het geen door hem ter tafel gebragt gezien zijnde,
werd door ons allen zonder eenig bezwaar of aanmerking te maken, goedgekeurd en onderteekend.
Het batig slot werd in onze tegenwoordigheid den armmeester D. Hollander ter hand gesteld, en de
afgetreden armmeester werd uit naam der gemeente voor zijn getrouwe diensten bedankt.
Hier op is de vergadering gesloten.

/244/ Openbare verkooping
Op vrijdag den 22 Junij 1855 is door den kerkenraad ten overstaan van den notaris W. van Wageninge
Wz., gevestigd te Alblasserdam ten herberge van P.H. Bohre aan den Kinderdijk een huis verkocht,
zijnde een eigendom van onze diakonie, get. wijk D No. 229 met erve, staande en gelegen aan den
Kinderdijk, bij het kadaster bekend sectie A No. 1735, ter groote van 2 roeden 30 ellen.
Heeft opgebragt de somma van f. 600.-, gekocht door Fl. Kloos.
Is besloten deze penningen te besteden tot het verbeteren van onze andere armen woningen, die zeer in
verval zijn.

Een ouderling tot het bijwonen der volle classis op den 27 Junij [1855]
En met gesloten briefjes is verkoren tot het bijwonen van de volle classis te Dordrecht Gerrit
Eikelenboom, ouderling onzer gemeente.

/245/ Vergadering den 15 Julij [1855] des avonds 8 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. De voorbereiding tot het h. nachtm. l.l. dag des Heeren hebbende
plaats gehad, werd heden censura morum gehouden en alles in orde bevonden.
De vergadering met gebed geopend, met dankzegging gesloten.

Derde zak voor noodlijdende kerken
Het collegie der kerkmeesters en notabelen heeft bij missive van 29 Augustus 1855 ons verklaard dat
hunne vergadering onaangenaamheden als de de laatst voorgevallene met de derde zak gaarne
willende vermijden, besloten heeft de kerkenraad het vrije gebruik van dien derden omgang bij de
openbare godsdienstoefeningen af te staan, wanneer de jaarlijksche collecte voor noodlijdende kerken
en personen plaats heeft.
Was getek. J.M. Herfst, secretaris.

/246/ Subsidie voor de armen
Onze diakenen om vermeerdering van subsidie gevraagd hebbende, is hier op tot antwoord van den
burgemeester gekomen:
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Dat de armen begrooting bereids den 21 Aug. l.l. [1855] in behandeling is genomen, en
de raad als toen van oordeel is geweest noodwendig ook dit jaar weder eene subsidie te
moeten verleenen, en tot maatstaf heeft genomen de afgelegde rekening 1854 artikel
collecte en geoordeeld heeft, dat wanneer hetzelvde bedrag als in dit jaar door
verschillende collecten werd bij een gebragt als dan een som van f 1000 tot subsidie
voldoende was, terwijl men van de kerkenraad met grond mag verwachten, dat daar
mede in den geest der wet handelende zoude trachten die som te doen vermeerderen.
Dat men redelijker wijze niet met ernst had kunnen meenen de voorgedragen som van f
1900 door de raad konde toegestaan worden, daar reeds geheel in strijd met de wet
zoude

/247/ gehandeld zijn de vermindering van subsidie voorschrijvende, men in deze zonder
eenigen grond verhooging aanvraagt.
Dat de armen rekening 1854 met het door het armbestuur voor 1856 voorgedragen
begrooting, en zoo als die door den raad wordt voorgesteld met een raadsbesluit, om
subsidie te verleenen aan gedeputeerde staten ter goedkeuring is ingezonden en ons
zoo dra het een en ander zal goedgekeurd zijn de vastgestelde begrooting zal worden
toegezonden.

Sterken drank
Ontvangen in September [1855] de aanschrijving van het Hoofdbestuur der Nederl. Vereeniging tot
afschaffing van sterken drank waar in de kerkenraad met de meeste aandrang wordt uitgenoodigd, om in
het belang der gemeente, bijzonder van haar behoeftige leden, over welke men het opzigt heeft, de
sterke drank ook zijn matig gebruik met ernst tegen te gaan, en alzoo ook langs dezen weg te krachtiger
den bloei der gemeente, en het geluk van hare leden te bevorderen.
getek. D. Engelbronnen, voorz.
       W. Egeling, secr.

/248/ Concept regelement voor kerkelijk opzigt en tucht en voor de behandeling van kerkelijke
geschillen. In de portef.

Adres van het armbestuur ter afscheiding van de gemengde armen
De armverzorgers der Herv. gemeente van Alblasserdam geven met verschuldigde eerbied te kennen
aan de WelEd. achtbare Heeren burgemeester, wethouders en verdere leden van het gemeentebestuur,
dat zij, na hier over met den kerkenraad te hebben geraadpleegd, en deszelfs goedkeuring daar op
ontvangen hebbende met primo Januarij 1856 af,  voortaan trachten willen alleen de lidmaten onzer
gemeente /249/ in hunne nooden te voorzien. En uit dien hoofde bij dezen de vrijheid nemen, om in het
vervolg voor de toegekende subsidie ten behoeve van de gemengde armen beleefdelijk te bedanken.
Met de meeste hoogachting hebben wij de eer ons te noemen,
De armverzorgers der H. gemeente.
Was getek. T. de Kluijver

D. Hollander
J. Smit Cornz.

Alblasserdam, 9 October 1855.

/250/ Antwoord op voorgaand adres
Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den gemeenteraad van Alblasserdam in deszelfs besloten
vergadering van Woensdag 10 Octob. 1855.

Wordt door den voorzitter ter tafel gebragt een door hem op heden ontvangen missive
van de H.H. diakenen der Herv. gemeente, te kennen gevende dat zij na raadpleging
met, en goedkeuring van den kerkenraad, voortaan van af 1 Januarij 1856 trachten
zullen alleen de lidmaten der kerkelijke gemeente in hunnen nood te voorzien en uit dien
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hoofde in het vervolg voor de toegekende subsidien ten behoeve van de gemengde
armen te bedanken.
Waarover gedelibereerd zijnde, wordt besloten aan den Eerw. kerkenraad bij extract
dezes te kennen te geven,
Dat de brief van diakenen bij de raad ontvangen zijnde, deze

/251/ dit besluit met verwondering heeft vernomen daar:
1. Er in handen van den raad is een overeenkomst den 25 November 1689 gesloten
tusschen schout, heemraden en Heilige Geest armmeesters van Alblasserdam met
goedvinden van den Ambagts heer ter eenre, en den predikant, ouderlingen en diaconen
van Alblasserdam ter andere zijde, waarbij alle goederen, landerijen en actien den H.
Geest armen toekomende aan de diaconie armen worden gecedeerd, en in volle en vrije
eigendom overgedragen, onder verband, dat de diaconie gehouden blijft de H. Geest
armen nevens de hare te onderhouden enz.
Dat hier uit dus resulteert, dat de diaconie een scheiding verlangende, de in der tijd
gecedeerde goederen aan den H.G. armen zoude dienen terug te geven, of wel de
waarde van dien.

/252/ 2. Dat het de raad voorkomt, dat de diakenen qua armmeesters onbevoegd zijn tot het
nemen van dit besluit, maar zulks door den geheelen kerkenraad had behooren
genomen te worden, daar de armmeesters (in deze diaconie) hunne betrekking
aanvaardende, beloofd hebben de aan die betrekking verbonden lasten op zich te
nemen, en dus wel in privé voor hunnen betrekking zouden kunnen bedanken, maar niet
in die betrekking zijnde een gedeelte der opgenomen pligten vervullen, en een ander
deel nalaten, of eigenmagtig de hun toevertrouwde administratie van aart te doen
veranderen.
3. Dat de raad van oordeel is, dat het medegedeelde besluit zeer tot nadeel van de
gemeente in het geheel strekken zoude, daar uit den aart twee afzonderlijke
administratien meerder kosten na zich slepen, dan een gecombineerde, terwijl van
wegen de burgerlijke gemeente behalve de toegestane subsidie ook in de
geneeskundige behoefte wordt voorzien, het geen mede vervallen zoude.

/253/ Dat de wet de subsidie zoo veel mogelijk tracht te beperken, echter de vrijheid laat, om
zoo dikwerf men zulks noodig oordeelt, collecte te houden, en dus de inkomsten der
armen niet beperkt, maar alleen het onderhoud der armen als werk van liefdadigheid wil
beschouwd hebben, en op kerkelijk gebied tracht over te brengen, en dus, zoo veel
mogelijk, het aanzien van belasting (waar uit toch de subsidien moeten gevonden
worden) wil hebben vermeden.
Dat de raad, door de wet gedwongen de subsidie te beperken, echter niet gedwongen
wordt af te zien van deszelfs medewerking, om op andere wijze in de behoefte der
armen te voorzien, zich bereid heeft verklaard, en het steeds blijft doen, om tot dat doel
door het houden van kollekten, of op andere wijze, mede te werken en hier toe deszelfs
diensten 

heeft aangeboden.
Dat, wanneer men de wet wel begrijpt, men zal moeten erkennen, dat een armbestuur,
hoe minder subsidie het geniet

/254/ zich des te vrijer bewegen kan, en des te minder rekenpligtig is aan gemeente bestuur.
Alle redenen welke de raad nopen de Eerwaarde kerkenraad te verzoeken den brief van
diakenen in nadere overweging te willen nemen, en deszelfs aandacht te willen vestigen
behalve op de wet van 28 Junij 1854 bepaaldelijk op de verschillende aanschrijvingen
van gedeputeerde staten, het algemeen Synode der Herv. kerk van verschillende
dagteekeningen, als mede de laatste resolutie van gedeputeerde staten van 25 Sept.
1855 No. 6.
Voor extract conform
de secretaris van Alblasserdam.
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Was getek. J. v. L. Bisdom

/255/ Vergadering ten 7 uren, den 19 october [1855] des avonds in de consistorie kamer.
Censura morum
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve de diaken J. Smit Cz.
Werd verslag gedaan van de huisbezoeking, de censura morum werd gehouden en alles in orde
bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. nachtmaal.
De vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan God gesloten.

Aanteekening omtrent het voorgaande adres
In ons oud acteboek begonnen 1666 is ons deze aanteekening voorgekomen, die na ontcijfering van het
eenigermate vreemde schrift gebleken is van dezen inhoud te zijn.281

Door den predikant werd dit de kerkenraad voorgesteld, om daar van, indien het gevorderd werd, gebruik
te kunnen maken.

/256/ Kopie 282

(1688) 283

Heeft de Weled. Heer Schout en gerechte van Alblasserdam gesamentlijk vergaedert
geweest, en 284 de diaconie arme aldaer, alle de goederen incomens van de huijsarmen,
zoo roerende als onroerende baete en schaeden soo als dezelve nu bevonden worden,
sonder dat efter de Heer uijt deze hoofde soude vermogen als Heer te sitten, of te
verschijnen in en over de kerkerekening, maer den kerkenraat in dezen laetende in haer
volle bezit, en recht altoos van haer gehat, gelijk dan ook de predikant gesamentlijk met
de oude en nieuwe kerkenraat goet gevonden hebben de goederen en schulden, baete
en schaede der dorps (anders H. geest Armen) op de vorige conditie aen te nemen
vermits die jaerlijx verminderde en

/257/ ijndelijk stonden heel 285 te niet te lope, en zoo efter de armen voorn. tot laste der
diaconie stonden te komen.
Quod attestor
(get) D. Beukelaer
D. ... tot Alblasserdam 286

Antwoord des kerkenraads op het voorg. adres van het gemeentebestuur

De kerkenraad der Hervormde gemeente van Alblasserdam geeft aan de Edelachtbare
Heeren van ons gemeentebestuur met verschuldigde eerbied te kennen, en zulks ten
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antwoord op het extract uit het verbaal van het verhandelde bij de gemeenteraad van
Alblasserdam in deszelfs besloten vergadering van Woensdag 10 october 1855 l.l.
1. Dat wij geloven er in handen van den raad eene schriftelijke overeenkomst bestaat
den 25 November 1689 gesloten tusschen Schout, Heemraden en H. Geest
armmeesters van Alblasserdam ter eenre en de predikant, ouderlingen en diaconen van
Alblasserdam ter andere zijde, waarbij alle

/258/ goederen, landerijen en actien worden gecedeerd, en in vollen en vrijen eigendom
overgedragen onder verband dat de diaconie armen gehouden blijven de H.G. armen
nevens de hare te onderhouden enz. enz.
Dat wij nogtans ons niet kunnen ontveinzen dat onze acte in de kerkelijke archieven
gedeponeerd met uwe opgave niet eensluidend is, maar geheel onvoorwaardelijk tot ons
voordeel pleit.
En wij hieruit vooral het resultaat niet kunnen ontdekken, dat de diaconie eene scheiding
verlangende, de in der tijd gecedeerde goederen aan de H.Geest armen zoude dienen
terug te geven, of wel de waarde van dien.
En daarenboven daar die genoemde goederen te algemeene nutte bij verregaande
nood, vooral onder de Fransche scepter, zijn verteerd, hebben wij die gecedeerde
eigendommen niet verkocht dan na bekomen autorisatie van zijne excellentie den heer
secretaris van staat, naar aanleiding van een besluit van zijne Koninklijke hoogheid, dato
1814.

/259/ Terwijl ook in het jaar 1825 de verkoop van een effect heeft plaats gehad ten bedrage
van f 2800 gevestigde schuld a 4 p.c.
Dat wij toenmaals daar toe gedrongen werden door onze schulden, en door de opvragen
van eenige houders van schriftelijke praetentien.
Dat wij daartoe alvorens ons hebben gewend tot de schout en gemeenteraad van
Alblasserdam, ten einde door subsidie te worden in staat gesteld, maar men ons
toenmaals heeft geantwoord, dat men hiertoe de rekwestranten aanried om de
eigendommen te verkopen.
Dat wij hierna op ons verzoek daartoe zijn bemagtigd door Zijne Majesteit Willem I, na
het rapport daartoe uitgebragt door den Minister van Binnenlandsche Zaken.
2. En daar het nu UEd. voorkomt, dat onze diakenen onbevoegd zijn tot het nemen van
zulk een besluit, zoo dient het UEd. tot narigt, dat hunne declaratie in dezen steunt op
het besluit van den kerkenraad.

/260/ Terwijl wij bij monde van onze diakenen nog daarbij voegen, dat zij niet bewust zijn van
een andere, dan van een kerkelijke aanstelling bij aanvaarding van hunne bediening, en
daar op alleen hun woord hebben gegeven.
En dat, indien men vergoeding zoude vorderen, men dan van jaar tot jaar zoude dienen
na te gaan, wat of alzoo verstrekt is voor de H.Geest armen, en voor de diaconie, het
geen uit het armeboek zoude kunnen worden opgespoord.
3. Wij nemen de vrijheid bij dit alles aan te merken, dat wij niet kunnen zien, dat het u
medegedeelde besluit tot nadeel van de gemeente strekken kan. Dat wij het ons
getroosten zullen om bij een eventueele scheiding onze gealimenteerden van
geneeskundige behoefte te voorzien.
En dat wij tot dit meergenoemd besluit zijn gekomen met het doel, om hierdoor het
kerkelijk leven te bevorderen, ons hierdoor van vele zorgen te verligten, die van een
kerkelijk diaken bij de gedurige aanwas der bevolking niet meer kunnen gevergd worden.

/261/ En ons voortaan van alle rekenpligtigheid als alleen die wij aan den grootsten vriend der
armen verschuldigd zijn, ons te ontslaan.
Met de meeste hoogachting hebben wij de eer ons te noemen.
De kerkenraad der Herv. gemeente van Alblasserdam.
Was get. J.E.C. de Wijs
Alblasserdam G. Eikelboom



DE WIJS       

412

28 oct. 1855 B. Jansen
H. Bongers
T. de Kluijver
D. Hollander
J. Smit Cz.

Broeder Eikelenboom heeft verkozen het authentieke stuk niet te onderteekenen, want lid van het
gemeente bestuur zijnde, was hij later te rade gegaan, [zich] aan beide zijden, buiten stem te houden.

/262/ Voorstel van den gemeente raad wegens de afscheiding van gemengde armen
Vergadering gehouden den 23 Nov. [1855] des avonds ten 6 uren in de consistorie kamer.
Zie 248 enz.
Alle de broeders tegenwoordig, behalven den ouderling G. Eikelenboom en de armverzorger J. Smit Cz.
Stonden binnen onze wethouders, als eene commissie van het gemeentebestuur de Heeren C. Smit en
C.A. Rijkee.
Deze Heeren deden ons een voorstel, om de zaak ter onzer afscheiding van de gemengde armen geen
gevolg te geven, ten minste om nog een jaar op den ouden voet de geheele administratie te willen
beproeven.
Wij beloofden, dat wij hiermee, als wij voltallig zullen vergaderd wezen, dit voorstel in omvraag te zullen
brengen, en dan hier over ons besluit aan het gemeentebestuur te zullen kenbaar maken.
Hier op is de vergadering gesloten als naar gewoonte met dankzegging aan God, terwijl ook dezelve met
gebed was geopend.

/263/ Concept reglement voor het armbestuur
Zie bl. 240 22 November [1855]
Ontvangen eene missive van den burgemeester, ons mededeelende, dat door de gedeputeerde staten
aan het gemeentebestuur was kenbaar gemaakt:
Dat het in der tijd gezamenlijk door gemeente en armbestuur ontworpen reglement ter voldoening aan
artikel V als buiten werking gesteld moet worden aangemerkt, en dus dient ingetrokken te worden.
Terwijl als nu ingevolge art. 7 der wet door het bestuur der kerkelijke gemeente alleen een reglement  zal
dienen ontworpen te worden, en aan het bestuur dezer gemeente worden medegedeeld.
Antwoord op het voorstel, zie vorige blz.
2 December [1855]
Is [in] onzen kerkenraad besloten dit antwoord het gemeentebestuur te doen geworden.
Kopie

De kerkenraad der Herv. gemeente van Alblasserdam geeft aan de Edelachtbare
Heeren van ons gemeentebestuur te kennen dat

/264/ men op voordragt van onze geachte wethouders, die in onze kerkenraadsvergadering,
gehouden den 23 November l.l. bij ons binnen stonden, en door onze overtuiging van de
goede intentie van het geheele bestuur ons waarts, heeft besloten aan het verzoek, om
de geheele administratie der armen op den ouden voet nog een jaar te willen beproeven,
onze goedkeuring te geven, onder die voorwaarde dat wij op de adsistentie van het
Edelachtbare bestuur, meer dan ooit, vooral bij vermeerderende bezwaren zullen
kunnen blijven rekenen.
Met de meeste hoogachting hebben wij de eer ons te noemen,
De kerkenraad der Hervormde gemeente van Alblasserdam.
Alblasserdam was get. door alle de leden des
2 Dec. 1855 kerkenraads.

/265/ Vergadering gehouden in de consistorie kamer den 17 December [1855] des namiddags om een
uur.
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Beroeping van een ouderling en een diaken
Alle de broeders waren tegenwoordig. De gesloten briefjes geopend zijnde werd bevonden, dat met
meerderheid van stemmen tot ouderling is verkoren Johannes Jonker en tot diaken Jan Thoen Adrz.
Deze broeders door de custos hier van berigt hebbende ontvangen, hebben die beroeping zich laten
welgevallen.
Hierop is de vergadering met het gebed geopend zijnde, met lof en dankzegging aan God gesloten.

/266/ De notulen van dit geheele jaar goedgekeurd, en met onze handteekening bekragtigd.
J.E.C. de Wijs, predikant
B. Jansen, oud.
G. Eikelboom, oud.
H. Bongers, oud.
T. de Kluiver, diaken
D. Hollander, diaken
Jan Smit Cz., diaken

/267/ 1856
Bevestiging
De genoemde ouderling Johannes Jonker en den diaken Jan Thoen Adrz. zijn bij onze
godsdienstoefening den 1 Januarij [1856] bevestigd.

Vergadering gehouden den 25 Januarij [1856] in de pastorie.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig, behalve Joh. Jonkers ter oorzake van ongesteldheid.
De censura morum werd gehouden en alles is in orde bevonden. 
Vele zaken het armbestuur betreffende, werden met de diakenen besprooken, en geregeld.
Nadat de broeders elkander veel zegen bij de aanstaande viering van het Heilig avondmaal hadden
toegewenscht, is de vergadering, die met gebeden was geopend, met lof, en dankzegging aan God
gesloten.

/268/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur
De quota's zijn in dit jaar zoo als in het vorige, moeten voor 1 Maart [1856] aan de scriba worden ter
hand gesteld.
De collecte voor de noodlijdende kerken moet plaats hebben in April, Mei of Junij.
In dit jaar zal persoonlijke kerkvisitatie alhier plaats hebben in den loop van de maand Mei.
De consideratien op het toegezonden reglement van kerkelijk opzicht, en tucht enz., moeten bij het
classikaal bestuur voor 1 April worden ingezonden.
De gelden van het Syn. fonds tot verbetering der schraalste tractementen moeten voor 1 Nov. aan den
quaestor in den ring bezorgd worden enz.

Brief van kerkm. en notabelen over het brood en den wijn aan het N.maal
Kopie

Aan den Eerwaardigen kerkenraad der herv. gemeente van Alblasserdam.
/269/ WelEerwaardige Heeren!

Het collegie van Heeren kerkmeesteren en notabelen der Hervormde gemeente van
Alblasserdam hebben bij het doen der kerkerekening van den Heer E. Boele in hunne
vergadering van 15 Februarij l.l. [1856] gelet op de uitgaven voor het licht, ten behoeve
van de avond godsdienst, alsmede op die voor het brood en den wijn ten behoeve voor
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het nachtmaal, welke uitgaven, wegens de schuld en de daardoor veroorzaakte zware
rentelast, die op de gem. kerk rust, een belangrijk bezwaar voor dezelve oplevert.
Uit dien hoofde achten Heeren Kerkmeesteren en Notabelen het ter behartiging der
stoffelijke belangen van het godsgebouw niet ongepast, ja zelfs noodzakelijk, om
UwelEw. bij dezen beleefdelijk te verzoeken om voortaan uit de collecte der

/270/ nachtmaalsbekers 287 de uitgaven voor het brood en den wijn ten behoeve van het
nachtmaal bij wijze van restitutie van UwelEerw. terug te mogen ontvangen.
Heeren kerkmeesteren en notabelen vertrouwen dat UwelEerw. nevens haar de plaats
der aanbidding als heilig en dus als van het aangelegenst belang onzer hervormde
gemeente zullen beschouwen, en dat het voor het oog van andere gezindten zeer te
betreuren zoude zijn, wanneer Heeren kerkmeesteren ter eenigen tijde achterlijk
moesten blijven in het nakomen hunner verbindtenissen, inzonderheid, wanneer men dit
onderling door geringe opofferingen had kunnen voorkomen.
Heeren kerkmeesteren en notabelen durven zich vleijen met UwelEerw. gunstige
medewerking in dezen, en  bevelen UwelE. Gode en zijn genade.
Ik heb de eer met ware hoogachting te zijn,
WelEerw. Heeren
Uw WelEerw.s d.v.d.
Was getek. R. Roor, secretaris
Alblasserdam 21 Febr. 1856.

Is besloten hierop te antwoorden hetgeen gevonden wordt bl. 278.

/271/ Daar wij met bezorgdheid hebben gezien, dat aan den tweede kamer der Staten Generaal een
wetsontwerp ter overweging is aangeboden, waardoor de gelegenheid wordt afgesneden, om op de
scholen de dierbaarste waarheden voor te houden aan de Nederlandsche jeugd, hebben wij in onze
kerkenraads vergadering besloten, dat ook onze stem tegen dit wetsontwerp in 's lands vergaderzaal
mag gehoord worden. En alzoo dit adres op te zenden, onderteekend door de leden des kerkenraads, en
door eenige leden der Hervormde gemeente van Alblasserdam.

Nieuw geprojecteerde wet op het lager onderwijs
Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Kopie

/272/ Wij ondergeteekende burgers van Nederland, en leden der Nederlandsche Hervormde
Kerk, wenden zich met verschuldigde eerbied tot onze wetgevende magt inzake des aan
haar ingedienden wetsontwerps op het lager onderwijs.
Onder bovenstaande dubbelen titel geven zij de beweeggrond te kennen hunner
levendige belangstelling in deze wet, en tevens hunne roeping om daar in hunne stem te
verheffen.
Die wet toch raakt de dierbaarste belangen onzes volks, waartoe ook wij met vreugde en
dank ons gevoelen te behooren. Die wet grijpt in in onze roeping tot behoorlijke
opvoeding van onze kinderen. Die wet raakt eindelijk zijdlings het wezen der
Nederlandsche Hervormde Kerk, welke steeds van haar oorsprong af de school der
Christelijke vorming onmisbaar heeft gekeurd.
Daarom hebben de ondergeteekenden met ontroerende bezorgdheid gezien, dat dit
wetsontwerp te kort doet èn aan den eisch onzer kerk, èn aan het Protestantsch
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Christelijk karakter van het grootste deel onzer natie.
/273/ Wel wordt in artikel 21 gunstig gesproken van zedelijkheid en godsdienst in het

algemeen, maar het onmiddellijk daar op volgende verlamt daarvan alle beteekenis en
kracht.
Voor de Christen toch heeft eene godsdienst buiten de betamelijke vermelding van den
Christus geen waarde. Voor den Protestant heeft een christendom dat zich niet telkens
beroept op, en geleid wordt door den Bijbel, geen gezag. Voor den Nederlandschen
Protestant heeft een vaderlandsche geschiedenis, die voedster der echte nationaliteit,
zonder onverminkte meedeeling van de godsdienstige beweegredenen tot den oorlog
tegen Spanje in de zestiende en zeventiende eeuw, geene waarheid, of waardij. Daarom
mogen en moeten wij wenschen op onze volkschool onbelemmerd gebruik des Bijbels,
niet als schoolboek, maar als het Boek, dat aan alle onderwijs klem en wijding geeft,
getrouw verhaal van 's lands historie, waar door Good tot het nageslacht spreekt, en het
eigenaardige der nationaliteit inzonderheid wordt gekweekt. Bovenal onverdeelde lof des
Zaligmakers, aan wiens eenig

/274/ Middelaarsschap door de Roomsche christen naar de overtuiging aller protestanten
wordt te kort gedaan, en die den Jood eene ergernis is, en blijft.
Wel erkennen wij het regt onzer Roomsche en Joodsche landgenooten op bruikbare
scholen, maar dat regt kan en mag ons, naar de grondwet evenmin worden ontzegd.
Ook is daarin te voorzien door afzonderlijke scholen voor Roomschen, voor Joden en
voor Protestanten. De oprigting daarvan zou, naar luid van zeer bevoegde getuigen, in
alle grootere gemeenten zeer uitvoerbaar 288 zijn, terwijl in de kleinere, met aansluiting
aan het bestaande art. 22 en 23 van regelement A den wet van 1806 kan gehandhaafd
worden.
Ten overvloede merken wij aan, wij verlangen geene gezindheids scholen, maar scholen
voor de bestaande gezindheden, ook voor de onze bruikbaar. Wij verlangen geen
onderwijs in de godsdienst, d.i. christendom in het onderwijs des volks. Wij verlangen
geen onderwerping der school aan de kerk, of geestelijkheid. Maar bij gepaste
zelfstandigheid der

/275/ schoolbesturen toch wettelijken waarborg, dat de gezindten niet van alle toezigt en
invloed worden beroofd.
gaarne geven wij op de bedenking van sommigen toe, dat het Christendom zich door
een wet, en door staatszorg niet laat afdwingen; maar zou daarom de staat het
christendom niet voor de wereld kunnen betuigen? En zou de staatszorg het christendom
in de nationale instellingen des lands niet moeten in stand houden? of, zoo iemand hier
aan nog twijfelt, mag dan de staat de christelijke volks-opvoeding eener christelijke natie
belemmeren, ja, onmogelijk maken? Zulks doet echter de onderhavige wet tegen hare
bedoeling onvermijdelijk.
Wij oordeelen, dat het eene ongelukkige en verderfelijke dwaling is, dat wij volgens de
grondwet zouden ophouden christelijke natie te zijn. Wel stelt de grondwet alle

/276/ erkenden gezindheden in burgerlijk opzigt gelijk, en het zij verre van ons daartegen iets
in te brengen. Maar de grondwet kan redelijkerwijze niet hebben bedoeld, om onze natie
van haar sints eeuwen bestaand christelijk karakter te berooven.
Die grondwet beveelt het geven van voldoende onderwijs; maar een onderwijs zonder
opvoeding is onbestaanbaar, en opvoeding zonder godsdienst en ware volkshistorie
geheel onvoldoende. Bij de godsdienst nu van Protestanten behoort de Bijbel en bij de
geschiedenis des lands de volleedige waarheid. Daarom verlangen wij uit kracht der
grondwet voor het protestantsche deel onzer natie, vrij gebruik des Bijbels, onverminkte
volkshistorie, en onverdeelde lof des Zaligmakers op de lagere scholen, naar gelang van
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de vatbaarheid en behoefte der jeugd.
En op grond van dit een en ander wenden wij ons tot onze volks vertegenwoordigers in
de naam van onzen Heer Jezus Christu, in den naam onzer gemeente.

/277/ Dat men niet zal toelaten, dat onze grondwet langer buiten verband met het geloof, en
de geschiedenis der natie worden gehouden.
Dat men geene wet voor onze scholen zal bekrachtigen, waar in onder algemeene
bewoordingen, dat geene, het welk aan elke gezindheid meest dierbaar is, wordt
geweerd.
Dat men zal zorgen, dat bij de opleiding onzer Nederlandsche Protestantsche jeugd,
beroep op den Bijbel, trouw verhaal der volks-historie, en betamelijke vermelding des
Zaligmakers geene staatsmisdaad worde; opdat ter wille van iets denkbeeldigs ons
christelijke vaderland zijn beste karakter niet verlieze. En alzoo vragen wij eerbiedig, dat
door uwe vergadering het getuigenis zal worden afgelegd, dat onze natie hoogere en
betere behoefte heeft, dan die welke door genoemde wet zoude kunnen voldaan worden.
Het welk doende enz.
NB. dit stuk werd den 3 Maart [1856] door een groot aantal burgers en leden onzer
gemeente onderteekend. En is den 4 Maart verzonden.

/278/ Antwoord op den brief van Notabelen, bl. 268 enz.
Kopie

De kerkenraad der hervormde gemeente van Alblasserdam heeft de eer bij dezen aan
collegie van kerkmeesters en notabelen te antwoorden op hunne missive van dato 21
Februarij l.l. [1856].
En daartoe dient WelEd. Heeren! dat wij uw stuk, inhoudende een voorstel der restitutie
van de kosten van brood en wijn aan de bediening van het H.Avondmaal verbonden, uit
onze kollekte te vinden, in onze vergadering hebben voorgelezen.
Dat wij hierbij de vrijheid nemen voor uwe aandacht te brengen, dat wij door 's lands
wetten worden verhinderd daar aan het door uw verlangd gevolg te geven.
Dat, hoe zeer wij dan ook tot alle medewerking gezind zijn, om uwe inkomsten voor de
kerk productief te maken, wij nogtans in dat geval niet bij magte zijn aan uw geëerd
voorstel te voldoen.

/279/ Met hoogachting noemen wij ons na de beste wensen.
De kerkenraad der Herv. gemeente  Alblasserdam.
17 Maart 1856.
Was geteekend door alle de broeders.

Vergadering gehouden den 4e April [1856] in de consistorie (7 uren).
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. De censura werd gehouden, en alles in orde bevonden.
Is besloten, dat br. H. Bongers in dit jaar op de aanstaande classis plenair zich zal vertegenwoordigen. 
De avond werd doorgebragt onder stichtelijke gesprekken, en ernstig onderhoud in betrekking van de
belangen der gemeente.
En nadat de broeders elkander heil en zegen bij de viering van het H. avondmaal hadden toegewenscht,
is deze bijeenkomst, die met het gebed was geopend, met dankzegging gesloten.

/280/ Woensdag den 21 Mei [1856] des namiddags 4 uur.
Kerkvisitatie
Alle de broeders tegenwoordig uitgezonderd de armverzorger J. Smit, die zich van huis bevond.
In onze vergadering stonden binnen de WelEerw. Heeren Ds. B. Rienstra, pred. te 's Gravendeel en Ds.
J.H. Holwerda, pred. te Gorinchem als gecomitteerden van het klassikaal bestuur van Dordrecht tot het
houden van de kerkvisitatie, en terwijl alles bij ons in orde werd bevonden, is na den afloop van dit werk
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de vergadering gesloten.

Vergadering gehouden den 18 Julij [1856] in de consistorie (half acht ure).
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve G. Eikelenboom, en D. Hollander. Alles bij de aanstaande
viering van het H. avondmaal in orde bevonden zijnde, hebben de broeders elkander zegen
toegewenscht, waarop na een nuttig gesprek in het belang der gemeente de vergadering met
dankzegging is gesloten.

/281/ Diakonie Rekening
Op vrijdag den 22 Augustus [1856] vergadering gehouden in de consistorie des voormiddags ten 10
uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig behalve den ouderlingen G. Eikelenboom en H. Bongers, en de
diaken J. 'tHoen Adrz.
Binnen stonden de burgemeester, de Heer C. Rijkee, wethouder en de Heer R. Roor, lid van het
gemeentebestuur.
De armverzorger D. Hollander deed rekening, en gaf verantwoording van zijn beheer over de
armpenningen gedurende het jaar 1855.
Deze rekening werd gehoord, nagezien en goedgekeurd, en daarna onderteekend. Het batig saldo ten
bedrage van f 99,21 werd in onze tegenwoordigheid den diaken J. Smit ter hand gesteld, die hierop door
de predikant uit naam der gemeente voor zijn getrouwe diensten werd bedankt. Hier op is na eenige
woorden wisseling in betrekking van het belang der gemeente de vergadering gesloten.

/282/ Vergadering Dinsdag avond den 26 Aug. [1586] in de consistorie kamer.
Afscheiding van gemengde armen
Alle de broeders tegenwoordig, behalve G. Eikelenboom.
De predikant maakte de vergadering indachtig, dat in het vorige jaar besloten was (zie bl. 263) om den
geheele administratie der armen op den ouden voet nog voor den tijd van één jaar te beproeven.
Hier op werd voorgelezen een stuk door [de] burgemeester ons toegezonden van dezen inhoud.

Kopie

Wij ondergeteekenden schout, heemraden en de H.Geest armmeesters van
Alblasserdam, met kennis en goedvinden van den WelEd. Heer cedeeren,
transporteeren en geven over aan ende ten behoeven van diaconij armmeesters van
onzen dorpe, alle de goederen, landerijen, actien in, en in te schulden den 289 H.Geest
armen competeerende omme bij deszelfs diaconij armeesters geaanvaard ende neffens
hare diaconij arme goederen nu voortaan geadministreerd te worden als haar

/283/ voorn. diaconij arme goederen, mits dat zij gehouden blijven den H.Geest armen neffens
de hare te onderhouden en besorgen als mede alle de schulden tot huijden dato dezes
toe den voors. armen rakende te betalen. Zonder nogtans dat den voorsz. arm meesters
voortaan de WelEd. heer schout ofte heemraden sullen behoeven eenige rekening in het
particulier, anders als hare jaarlijksche kerkrekening in de kerk alhier, naar hare oude
gewoonte gebruikelijk ofte in 't doen derzelve iets te vernieuwen ofte eenig regt van
overstaan te pretenderen, maar alles latende op den ouden voet, en bij het regt, gelijk
het als bij de predikant en kerkenraad bezeten werd. Welke voorsz. transporte wij mede
ondergeteekenden, predikant, ouderlingen en diaconen van Alblasserdam, dezelve op
de conditie voorn. zijn accepteerende, des te oirconde der

/284/ waarheid soo hebben wij dit onderteekend op den 25 November 1689 (lager stond)
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Dit bovenstaande transport werd bij mij op conditie in 't zelve gemeld geapprobeerd (en
was geteekend)
Andries Bogaard, Leendert van Asperen, Marijnis Jansz., Wouter Baas, Jacob 't Hoen, +
tmark van Van der Wiel, tmark + van Corn. Andriesse Baan, tmark XX van Zeegersz,
Cornelis Thoen.
Volgt de accepteering van predikant, oud- en regeerende kerkenraad
D. Beuckelaar, predikant
P. de Kroon, ouderling 290

Arien Wouterse Spruijt, ouderling
Cornelis de Focker, diaken
Bastiaan Redelijkheid, diaken
Cornelis Pijl, oud ouderling
Jan Cleijssen, oud diaken 291

Voor kopie conform, de secretaris van Alblasserdam,
get. J. v. L. Bisdom.

/285/ Op dit stuk hebben de broeders hunne advisen uitgebragt en ampel gedelibereerd. Na het welk
eindelijk de diaken Jan Thoen het woord vraagde, heeft aangemerkt, dat hij in het volgend jaar als
regeerende armverzorger zullende optreden, het liefst al weder voor één jaar op den ouden voet de
geheele administratie wenschte te beproeven, mits dat hij rekenen mogt bij zoo veele moeilijkheden aan
dien post verbonden op de steeds vermeerderende adsistentie van het Edel Achtb, gem. bestuur.
Hier op de zaak in omvraag gebragt zijnde, is besloten met algemeene stemmen, om aan dat voorstel
gevolg te geven.
En hiervan het gem. bestuur kennis te geven.
Q.T.
De vergadering is hierna met lof en dankzegging aan God gesloten.

/286/ Een broeder die zich van ons kerkgenootschap afscheidt
Per post ontvangen door den predikant de navolgende letteren.
Kopie

Alblasserdam 29 Augustus 1856
Mijn Heer,
Ik ondergeteekende berigt u met deze, dat ik na rijpe overweeging mij zelve gevoegd
heb bij de afgescheidene gemeente alhier.
getek. Hermanus Hendrikus van der Horst

Vergadering ten 7 ure den 24 october [1856] des avonds in de kerkenraadskamer.
Censura morum
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve den diaken D. Hollander. Men deed verslag van de
huisbezoeking en besprak met elkander het geen ons daarbij was voorgekomen.
En nadat de broeders censura morum hadden gehouden, is de vergadering die met de gebeden was
geopend, met lof en dankzegging aan God gesloten.

/287/  Vergadering den 19 December [1856] in de consistorie des avonds te 7 ure.
Beroeping van een ouderling en diaken
Alle de broeders waren tegenwoordig. De gesloten briefjes geopend zijnde werd bevonden, dat met
meerderheid van stemmen tot ouderling is verkoren Cornelis Pijl Leendz. in plaats van Gerrit



DE WIJS       

419

Eikelenboom. En tot diaken Cornelis Stans in plaats van Dirk Hollander.
Deze genoemde broeders door den custos hier van berigt ontvangen hebbende, hebben die beroeping
aangenomen. Hier op is de vergadering met gebed geopend zijnde, met lof en dankzegging aan God
gesloten.

Telling der lidmaten
Aanschrijving der Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk, dat er eene telling der lidmaten in januarij
e.k. moet gehouden worden, en ook der overige leden, die krachtens art. 2 van het Algemeen Reglement
tot de gemeente behooren.

/288/ De notulen van dit geheele jaar goedgekeurd, en met onze handteekening bekragtigd.
J.E.C. de Wijs, predikant
H. Bongers, oud.
G. Eikelboom
Johs. Jonker
D. Hollander, dieake
Jan 't Hoen Adz.

/289/ 1857
Bevestiging
De genoemde  ouderling Corn. Pijl Lz. en de diaken Cornelis Stans zijn in onze godsdienstoefening op
den 1 Januarij [1857] in hunne betrekkingen bevestigd.

Herkiezing van Notabelen en plaatsvervangers
5 Januarij [1857] zijn door manslidmaten herkozen tot notabelen de H.H. Murk Lels en Aart Nugteren. En
tot plaatsvervanger Joh. Jonker, en Maarten Thoen Wz.

Bevolking
Is gebleken en gewaarmerkt door onzen burgemeester, dat de bevolking der gemeente heden bestaat uit
3811 zielen,
Nederduitsche Hervormden 3538

ledematen  700
Fransche hervormden    1
Luterschen   37
Remonstranten       4
Afgescheidenen  130
Roomschen   87
Joden   14
Totaal 3811 zielen.

/290/ Noodlijdende kerken
Aanschrijving van de Synode, dat ook in dit jaar de collecte voor het fonds de noodlijdende kerken alhier
zal moeten plaats hebben, en wel binnen het einde van den maand April.
Het stuk was geteekend,

B.J. Koning, president
Timmers Verhoeven, secr.

Vergadering gehouden den 23 Januarij [1857] in de pastorie.
Censura morum
Alle de broeders tegenwoordig. De censura morum werd gehouden en alles is in orde bevonden. En
nadat de broeders elkander hadden gesticht met nuttige gesprekken en onderscheidene zaken hadden
geregeld, waartoe de armverzorgers hen hadden geraadpleegd, hebben zij elkander veel zegen bij de
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aanstaande viering van het H.Nachtmaal toegewenscht en is de vergadering, die met het gebed was
geopend, met lof en dankzegging aan God gesloten.

/291/ Aanschrijving van het kl. bestuur
In substantie het navolgend berigt:
Het quotum voor de klassis moet voor 1 Maart [1857] worden uitbetaald.
Collecte voor de noodlijdende kerken moet in den loop van de maand April, Mei of Junij gehouden
worden, voor 1 Julij aan den scriba van de klassis toe te zenden.
In de maand April zal alhier de kerkvisitatie schriftelijk geschieden enz. enz.

Plan ter uitbreiding van de Evangeliebediening in ons Vaderland
Is voorgelezen in den kerkenraad eene aanschrijving van de Synodale Commissie in substantie van
deze inhoud.
Het is reeds eenige jaren geleden, dat bij de Synode het denkbeeld rees, voort gesproten uit de
kennisneming van de bestaande behoefte aan uitbreiding van de Evangelie bediening in onze
gemeenten, en uit de ervaring van de onvoldoende hulp van den staat, dat de kerk zich mogt trachten te
helpen, en beproeven de middelen te verzamelen, om van hare zijde in de behoefte te voorzien.
/292/ De toestand der tijden alleen heeft te weeg gebragt, dat dit denkbeeld niet vroeger verwezenlijkt is.
Daar is nu een plan beraamd, en vastgesteld, om eene geldleening te openen van twee millioen gulden,
en daar uit een fonds op te rigten, het welk strekken zal, om de Evangelie bediening in de gemeenten
van ons vaderland uit te breiden.
Met de toezending van dit plan, en een woord tot aanbeveling aan de gemeenteleden hebben wij ten
doel, dat de inhoud van beide algemeen, aan allen worde bekend gemaakt, doch in het bijzonder een
exemplaar van elk dezer twee stukken worde ter hand gesteld aan die geenen onder hen, die het
verlangen, of die gerekend mogen worden op ruimeren of maar beperkten voet aan de inschrijving deel
te kunnen nemen.
Wordt verzocht, om met den kerkenraad de meest gepaste maatregel te nemen ter uitvoering.
NB. Het stuk is in deszelfs geheel ter nedergeleid in de portefeulle.

Schriftelijke kerkvisitatie
De kerkvisitatie is in eene kerkenraads vergadering in dit jaar schriftelijk gehouden en den meest
gunstige resultaten opgeleverd.
/293/ Bovengenoemde kerkenraads vergadering is gehouden den 18 Maart [1857] des middags ten 1 ure
in de consistorie.
Tegenwoordig de broeders Jonker, Pijl, Thoen en Stans.
Werd besloten aan het besluit van de Synode in onze gemeente gevolg te geven, en daar toe de
noodige beschikkingen gemaakt.
Aan 25 leden zoude elk een exemplaar worden gezonden.

Bijdrage tot de kollekte in den wintertijd.
De armmeesters verzochten de predikant om in het openbaar in eene godsdienstoefening de gemeente
te bedanken voor hunne wekelijksche bijdrage tot ondersteuning der armen aan haar huizen gedurende
de winter geschied, en zulks met de noodige opwekking om in tijd van nood in het vervolg ook aan onze
verwachting te blijven beantwoorden, waar op de administratie haar vertrouwen vestigt.

Nieuwe lidmaten
De nieuwe lidmaten, die weldra geloofsbelijdenis zouden afleggen, werden de broeders voorgesteld, en
goedgekeurd.
Hier op is de vergadering gesloten.

/294/ Vergadering gehouden den 24 April 1857 in de consistorie des avonds 7 uren.
Censura morum
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Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve den diaken C. Stans.
De censura morum werd gehouden volgens de wet. Alles in orde bevonden. Verscheidene zaken het
belang der gemeente en der diaconie betreffende werden besproken en bepaald.
Hier op werd de vergadering met gebed geopend, met dankzegging aan God gesloten.

Diaconie rekening
Op Woensdag den 17 Junij [1857] vergadering gehouden in de consistorie des voormiddags ten 10 uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve de ouderling Joh. Jonker.
Binnen stonden de burgemeester, de Heer Corn. Smit, wethouder, en de Heer R. Roor, lid van het
gemeente bestuur.
De armverzorger Jan Smit Cornz. deed rekening, en gaf verantwoording van zijn beheer over de
armpenningen gedurende het jaar 1856.
De rekening werd gehoord, nagezien en goedgekeurd, en daar na onderteekend.
/295/ Het batig saldo ten bedrage van ... werd in onze tegenwoordigheid aan den diaken Jan t'Hoen
Adrz. ter hand gesteld, terwijl den diaken uit naam van het gemeente bestuur den kerkenraad en de
geheele gemeente werd bedankt bij de erkentenis, dat hij zijne moeilijke bediening op het aller
naauwkeurigst en trouwhartig had waargenomen.
Onze boekhouder gaf te kennen, dat hij zijne bediening met 2 Julij wenschte neder te leggen (zie
volgende bl.). Daarna is de vergadering gesloten.

Ingekomen reglementen
1. Ten eerste [het] Synodale reglement voor de kerkenraden van de Herv. kerk, gearresteerd 11 Aug.
1856.
2. Ten 2e. Reglement voor de diaconie, 8 Aug. 1856.
3. Kerkelijk opzigt en tucht, en voor de behandeling der kerkelijke geschillen, 9 Aug. 1856.
4. Reglement op de vacatures, 11 Aug. 1856.
5. Reglement op de algemeene weduwen beurs, 8 Aug. 1856.
/296/ Alle die genoemde stukken ter nedergelegd in de portefeulle.

Vergadering gehouden den 17 Julij 1857 in de consistorie des avonds ten 7 ure,
Censura morum
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve een diaken, Jan Thoen die ongesteld was.
De predikant deelde de vergadering mede, dat onze boekhouder nog één jaar zijne bediening met een
surplus van f 25.- op zijn gewoone tractement, hem aangeboden, zoude waarnemen.
De censura werd gehouden en alles in orde bevonden.
De nieuwe kerkelijke reglementen werden den kerkenraad voorgesteld.
Hierop is de vergadering met dankzegging aan God gesloten.

/297/ Uitkoop voor leden des k.r. buiten werking
Besluit van Zijne Majesteit 15 Aug. [1857] No. 89, waarbij de bepalingen omtrent de uitkoop
voorkomende in de provinciale reglementen op den kerkelijke administratie en de kosten van de
eeredienst bij de Herv. gem. buiten werking worden gesteld, voor zoo veel de ouderlingen en de
diakenen betreft.

Verbetering van het predikants tractement
Besluit van Zijne Majesteit, om de jaarwedde van den predikant te Alblasserdam te verhoogen met f 50
bij gelijke verhooging van de gemeente, opdat voortaan de jaarwedde van den predikant bedrage f 800,
namelijk f 750 uit 's lands kas en f 50 buiten dien.
Door onze kerkenraad en kerkmeesters aangenomen voor notificatie.

/298/ Vergadering des avonds ten 7 uren in de kerkenraads kamer den 16 October [1857]
Censura morum
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Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve de ouderling Joh. Jonker en de diaken Corn. Stans. Men
deed verslag van de huisbezoeking, en men besprak met elkander het geen ons daar bij was
voorgekomen. En nadat er censura morum was gehouden.
En onze zuster292, zie bl. 228, na verbetering van levenswandel weder aan het avondmaal was
genoodigd, is de bijeenkomst die met gebed was geopend, met lof, en dankzegging aan God gesloten.

Vergadering den 16 december [1857] in de consistorie des avonds ten 7 uren.
Beroeping van een ouderling en diaken
Alle de broeders waren tegenwoordig.
De gesloten briefjes geopend zijnde, werd bevonden, dat met meerderheid van stemmen tot ouderling is
verkoren Rijndert Roor in /299/ plaats van Hermanus Bongers. En tot diaken Maarten Burggraaf in plaats
van Jan Smit Cornz. Die genoemde broeders van deze hunne beroeping door den custos berigt
ontvangen hebbende, hebben die beroeping zich laten welgevallen.
De vergadering met gebed geopend zijnde, is met lof , en dankzegging aan den Opper Heer gesloten.
De notulen van dit geheele jaar goedgekeurd, zijn met onze handteekening bekragtigd.

J.E.C. de Wijs, predikant
H. Bongers, oud.
Johs. Jonker, oud.
Jan Smit Cz., diaken
M. C. Stans, diaken

/300/ 1858
Bevestiging
De genoemde ouderling R. Roor en de diaken Maarten Burggraaf zijn in onze godsdienstoefening des
voormiddags den 1 Januarij [1858] in hunne betrekkingen bevestigd.

Veertig jarige dank rede
Onze leeraar vierde in het morgen uur van den 6 dezer [6-1-1858] gedachtenis van zijne veertig jarige
vervulde evangelie dienst. Ten grondslag zijner rede legde hij de woorden Efez. 6: 18 en 19293, dezelfde
woorden, waarmede hij zijn Evangelieprediking had begonnen294.
Na het uitspreken der rede betrad de Heer G.L. van der Kuyp, predikant te Sliedrecht den kansel,
wenschte in naam van allen den feestvierende leeraar geluk met deze plegtigheid, en sprak daarna in
schoone dichtregelen zegen uit over den leeraar, zijne aanverwanten, vrienden, en gemeente. Zoo
eindigde deze plegtigheid, die door een groot aantal belangstellenden, door predikanten uit den ring, en
uit naburige plaatsen, waar onder een tijd genoot en academie vriend van den jubillaris werd bijgewoond.

/301/  Vergadering gehouden den 22 Januarij [1858] ten huize van de predikant
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve de ouderling C. Pijl en de diaken Jan Thoen Adrz.
De censura morum werd gehouden en alles in orde bevonden.
Hier op is de vergadering met gebed geopend, met dankzegging aan God gesloten.
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Het quotum voor de classis moet vóór den 1 Julij worden gestort.

Schriftelijke kerkvisitatie
Deze behoort te geschieden in de maand April.

/302/ Vergadering gehouden in de consistorie den 16 April [1858] om 7 uren.
Censura morum
Niemand der broeders was afwezig. De censura morum werd gehouden en alles in orde bevonden.

Attestatien van afgescheidenen die tot ons terugkeeren
Werd besloten, dat voortaan geene attestatien van lidmaatschap van de afgescheidenen door ons zullen
worden aangenomen ten ware dat de broeders en de zusters die van ons eerst zijn afgescheiden en
daarna tot ons kerkgenootschap zijn wedergekeerd, de gronden van hun gedrag in dezen behoorlijk voor
den kerkenraad zullen openleggen.
Vele zaken het diakonie bestuur betreffende, werden door ons afgedaan. De broeders wenschten
elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. Avondmaal.
De vergadering met gebed geopend, is met dankzegging aan den Opper Heer gesloten.

/303/ Vergadering gehouden in de consistorie den 17 Mei [1858] des avonds ten 7 uren.
Armen zaken
Alle de broeders waren tegenwoordig. Werd voorgelezen een missive van [de] burgemeester, waar uit
bleek, dat de raad der gemeente op herhaald en dringend verzoek van den tegenwoordigen regeerenden
armmeester reeds zes honderd vijf en twintig gulden subsidie heeft verleend,  hoewel slechts gemagtigd
zijnde tot eene af, en overschrijving van f 500.
Dat de raad buiten magte is verder eenige onderstand te verleenen, maar moet aandringen, dat de
verdere benoodigde gelden uit kollekten of andere vrijwillige bijdragen, en liefdegaven der ingezetenen
zullen gevonden worden.
Dat de raad echter, om den stand van zaken te kunnen beoordelen, verlangt, dat het armbestuur
rekening en verantwoording aflegge van de gehoudene administratie over 1857.
/304/ Eindelijk dat men aandringt, dat vanwege de leeraar en kerkenraad op de vrije liefdegaven der
ingezetenen een beroep zal worden gedaan.
De broeders hebben besloten, dat op de naastvolgenden dag des Heeren hier aan gevolg zal worden
gegeven, en daarna met open schaal ter inzameling der giften aan de huizen der ingezetenen zal
worden rondgegaan. Vervolgens hebben de armmeesters de lijst der bedeelden ons nogmaals
voorgelezen, om ons te overtuigen dat er geen bezuiniging , of beperking in het uitdeelen dan het geen
bereids was geschied, meer mogelijk was.
Na verdere deliberatie, en regeling omtrent die zaken, is de vergadering met lof, en dankzegging aan
den opper Heer gesloten.

Naleeving van klassikale voorschriften op de diaconie
Aanschrijving van het classikaal bestuur van Dordrecht, in substantie van dezen inhoud, dat de ervaring
leert, dat er nog altijd kerkenraden zijn, die zonder de vereischte vergunning in een abnormale toestand
volharden, deels, dat enkelen zich onttrekken aan de behoeftige lidmaten, die in het ressort hunner
kerkelijke
/305/ gemeente wonen. Voorts dat daar uit onaangename botzingen ontstaan met de burgelijke
armbesturen, en strijd van de diaconien onderling, zoo acht het klassikaal bestuur van dit ressort zich
zijne roeping te zijn, om ons aan te manen, om toch in onze kring te waken voor de stipte opvolging van
de eenmaal wettig ingevoerde bepalingen.
Want de kerkenraaden zullen alzoo medewerken tot bevordering van de kracht, en den bloei der kerke,
en tot een wenschelijke goede verstandhouding tusschen haar en de staat. Zij zullen de goede
bedoelingen van laatst genoemde bevorderen, zich kwijten van de eedele taak om de armoede te
lenigen en hare verdere verbreiding tegen te gaan, en het bewijs geven, dat voor de liefde geen taak te
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zwaar is.

/306/ Diakonie rekening
Op Woensdag den 9 Junij [1858] vergadering gehouden in de consistorie des voormiddags ten 10 ure.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve de diakenen Stans en Burggraaf. Binnen stonden de
burgemeester, de Heer C.A. Rijkee, wethouder, de Heeren R. Roor, Murk Lels, A. Nugteren, leden van
het gemeente bestuur.
De armverzorger Jan Thoen Adrz. deed rekening en gaf verantwoording van zijn beheer over de
armenpenningen gedurende het jaar 1857.
Deze rekening door den boekhouder voorgelezen, werd gehoord, nagezien, goedgekeurd, en daarna
onderteekend.
Het batig saldo .. werd des avonds broeder Stans ter hand gesteld, terwijl de afgetreden armverzorger
voor zijne zeer getrouwe diensten werd bedankt.
Daarna is de vergadering gesloten.

/307/ Een ouderling op de classis
Den 30 Junij [1858] is onze ouderling Corn. Pijl Lz. door ons benoemd zijnde tot de bijwoning van de
volle classis te Dordrecht aldaar tegenwoordig geweest.

Vergadering gehouden den 23 Julij [1858] in de consistorie kamer te 7 uren.
Censura morum
De predikant en de ouderlingen waren tegenwoordig, afwezig werden daarbij bevonden alle onze
diakenen.
En nadat in deze broederlijke bijeenkomst censura morum is gehouden, werd deze vergadering met
gebed begonnen, met lof en dankzegging aan den Opperheer gesloten.

Overlijden van den WelEerw. Heer W. van der Leeuw
Den 22 Augustus [1858] gaf in de voormiddag godsdienstoefening de predikant aan de gemeente berigt
van het afsterven van den WelEerw. zeer geleerden Heer W. van der Leeuw, predikant bij de Herv.
gemeente te Amsterdam.
/308/ Na een langdurige ongesteldheid, die wel meer en meer eene ernstige wending nam, maar in de
laatste weken niet ogenblikkelijk zorgwekkend scheen, is de waardige man op 65 jarige leeftijd in den
vroegen morgen van 12 Augustus ontslapen.
Hij was bijkans 40 jaren een getrouw, en ijvrig evangeliedienaar en als zoodanig van 1821 tot 1823 in
onze gemeente werkzaam.
Zijn gemoedelijke, en ernstige prediking, zijn minzame omgang, en zijn ootmoedig geloof, waar door hij
zich de achting en liefde van zoo velen verwerven mogt, zullen ook bij ons in gezegend aandenken
blijven.

Vergadering gehouden in de consistorie kamer den 22 October [1858] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve een onzer ouderlingen J. Jonkers.
/309/ De broeders deden verslag van het werk der huisbezoeking. men had getracht de geheele
gemeente te bezoeken, en dit werk in den tijd van vier weken volbragt.
Men moest het betreuren dat zoo veele menschen, behoorende tot de arbeidende klasse, wegens
genoegzame stilstand van den scheepsbouw en de kwijning der fabrieken geheel zonder werk zijn
geraakt, en hier door in diepe armoede waren gestort.
Maar anders was men overal in liefde, en met blijdschap ontvangen en bij velen opwekking tot de
godsdienst en tot volharding in hunne belijdenis mogen opmerken.
Men heeft onder opzien tot den Heer alles aangewend, om hen te raden, te besturen en te vertroosten,
en de broeders en de zusters uitgenoodigd tot de viering van het aanstaand nachtmaal des Heeren.
Men hield voorts censura morum en alles is in orde bevonden. Voorts heeft men besloten, om op
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Zondag den 31 October, eene vernieuwde /310/ aanslag te doen op de weldadigheid der gemeente, en
haar bekend te maken, dat er eene lijst ter inschrijving tot wekelijksche bijdragen ten behoeve der
noodlijdenden aan hunne huizen zoude worden voorgesteld.
De predikant heeft op zich genomen om van den kansel, zoo veel in hem is, van dien verpligting zich te
kwijten.
Geantwoord op de missive bl. 305
Is geantwoord op de missive van het klassikaal bestuur, bij ons vermeld bl. 305 van dit akten boek
inhoudende in substantie eene aanmaning, om toch in onze kring te waken voor de opvolging van de
ingevoerde bepalingen omtrent de subsidie.
Waarop men heeft ter kennisse gebragt, dat de kerkenraad wenscht te blijven volharden in eene
naauwgezette zorg der armen met hoe veel moeite, zorg en opoffering van tijd dit ook gepaard gaat.
Verklarende wijders, dat men ook ijverig wenscht mede te werken, om in meer gunstige omstandigheden
zich van het burgerlijk bestuur te kunnen ontslaan.

Rekwest aan de Synodale Commissie
En voorts is in dien geest een verzoekschrift door ons ingeleverd aan de Synodale commissie, om onze
aanvraag om subsidie voor 1859 te willen approberen.

/311/ Costerij goederen
Werd voorgelezen eene aanschrijving van de klassis aan alle de gemeenten van den ring, om getrouwe
opgave te doen der bestaande costerij goederen binnen hunne gemeente, met vermelding van de
administratie, waarin de zelve zich bevinden.
Waarop de kerkenraad bij missive heeft geantwoord, dat alhier geen andere eigendommen, waarop men
doelt bestaan, dan ons kerkgebouw, de woning van den leeraar met deszelfs tuin ongeveer 5 minuten
van zijne woning gelegen.
Al hetwelk wordt beheerd door kerkmeesters en notabelen. Eindelijk is na stichtelijke gesprekken in
verband met de belangen der gemeente de vergadering die met gebeden was geopend, met lof, en
dankzegging aan God gesloten.

/312/  Vergadering gehouden den 10 December [1858] des avonds ten 7 ure in de consistorie kamer
Beroeping van eenen ouderling en twee diakenen
De broeders waren tegenwoordig, behalve den ouderling C. Pijl Lz. wegens ongesteldheid en den diaken
Jan Thoen om voldoende redenen.
De gesloten briefjes geopend zijnde, werd bevonden, dat met algemeene stemmen tot ouderling was
verkoren H.G. Pot en tot diaken Maarten Jansen.
En daar br. Burggraaf zijn ontslag verzocht als armverzorger en dit aan hem om genoegzame redenen
verleend zijnde, is in zijne plaats benoemd A. Scheffe.
En alle die genoemde broeders hebben die benoeming zich laten welgevallen.
Hierop is de vergadering met gebed geopend zijnde, met lof en dankzegging aan den Opperheer
gesloten.

/313/ Dirk van Wageningen bedankt als boekhouder
De predikant gaf aan den kerkenraad op de laatste avond van het jaar berigt, dat door hem eene missive
was ontvangen, gedateerd 30 december 1858 van onzen boekhouder Dirk van Wageningen inhoudende
eene kennisgeving, dat hij als boekhouder van de algemeene armen dezer gemeente bedankt,
aangezien hij die betrekking niet langer dan tot 1 Januarij aanstaande [1859] kon aannemen. Met
verzoek, om daarvan aan de ouderlingen en diakenen te willen kennis geven.
De afgetreden administrerende diaken M.C. Stans zou op verzoek van de burgemeester den predikant
dien post ad interim waarnemen tot dat eene gecombineerde vergadering tot verkiezing van eene
nieuwe boekhouder zal worden belegd.
De notulen van dit geheele jaar met onze handteekening bevestigd.

J.E.C. de Wijs
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Johs. Jonker, ouderling
Corn. Pijl Lz., ouderling
R. Roor, ouderling
Jan 't Hoen, diaken
M.C. Stans, diaken

/314/ 1859
Bevestiging
De genoemde ouderling H.G. Pot en de diaken A. Scheffe, en Maarten Jansen zijn in onze
godsdienstoefening des voormiddags den 1 Januarij [1859] in hunne betrekkingen bevestigd.

Subsidie toegestaan
12 Januarij [1859] is voorgelezen in onze vergadering, gehouden na de godsdienstoefening des
Woensdagsavonds.
Kopie

Wij hebben de eer in antwoord op uwe missive van den 28 October l.l. ons geworden
dato 2 december l.l. met begeleidende van het Provintiaal Kerkbestuur van Zuid Holland
van 29 November bevorens geregistreerd stuk No. 9511a in handen gesteld van de
commissie tot spoedvorderende zaken, u te verwittigen, dat krachtens art. 15 2e lid van
het Synodaal reglement voor de diaconien uw verzoek, om de som van f 1000 voor het
jaar 1859 als subsidie van het burgelijk bestuur ten behoeve uwer diakonie te ontvangen,
wordt toegestaan, uit

/315/ overweging van den genoegzamen stilstand van den scheepsbouw, en de kwijning der
fabrieken ten uwent, met openbaring van het vertrouwen dezer zijds, dat gij zorg zult
dragen dat uwe diaconie tot den normalen staat terugkeere, en onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat de subsidie geen de minste afwijking van het nakomen der kerkelijke
voorschriften voor de diaconie ten gevolge moge hebben.
De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Was geteekend, R. J. Koning, president
               P. Jas, waarnemend secretaris

/316/  Vergadering gehouden in de consistorie kamer den 28 januarij [1859] des avonds te 7 uren.
Loterij
Alle de broeders waren tegenwoordig.
Werd besloten, om eenige voorname, vooral vrouwelijke leden in onze gemeente hartelijk te bedanken
uit naam des kerkenraads voor hun aanzienlijk voordeel dat zij ons armbestuur hadden aangebragt, door
het oprigten, en het gelukkig ten uitvoer brengen van een loterij vooral van vrouwelijke handwerken, die
door hunne zorg, waren ingekomen en waarvan 700 loten elk van 50 cent waren verkocht.
De predikant heeft beloofd, daaraan te zullen voldoen.

Censura morum
Voorts werd censura morum gehouden en alles in orde bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H.A.v.maal. En de
vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan den opper Heer gesloten.

/317/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur
Het quotum classicaal is ook in dit jaar ten zelvden bedrage uitgetrokken als in het voorgaand jaar, en
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moet voor den 1 Maart [1859] den scriba worden ter hand gesteld.
De collecte voor de noodlijdende kerken en personen moet uiterlijk voor den 1 Augustus in dit jaar plaats
hebben.
De gelden bestemd tot verbetering van het Syn. fonds voor de schraalste predikants tractementen
uiterlijk voor 15 Oct. aan de quæstor van den ring Ds. G.L. van der Kuyp, predikant te Sliedrecht, over te
maken.
De kerkvisitatie zal in dit jaar persoonlijk geschieden in de loop der maand Mei.
Wordt kennis gegeven dat volgens Ministeriëele circulaire 19 Maart 1857 de vrijheid van port zich niet
uitstrekt tot de classikale besturen.
/318/ De berigten voor het Kerkelijk Weekblad moeten zoo veel mogelijk in het begin der week de scriba
van het cl. bestuur op een afzonderlijk papier worden toegezonden.

Het laten prediken van studenten en candidaten
Aanschrijving der Algemeene Synodale Commissie der Ned, herv. Kerk vaardigt de verordeningen op
het prediken van candidaten in de godgeleerdheid uit, om in werking te treden op den 1 April 1859.

Het is aan studenten vergund voor eene gemeente te prediken, onder voorwaarde, dat zij
a. Lidmaat zijn der Herv. Kerk.
b. Candidaat in de godgeleerdheid.
c. Een voorstel onder voorzitting van een der hoogleeraren gedaan hebben.
d. Van goed zedelijk gedrag zijn.
De predikant, voor wien zij zullen optreden, verzekert zich vooraf door een getuigenis van den
kerkenraad hunner woonplaats, wat het eerste betreft en door een getuigenis van de godgeleerde
faculteit, wat het overige aangaat, dat zij deze vereischten bezitten. En het /319/ getuigenis aangaande
het zedelijk gedrag zal niet langer dan één jaar na dagteekening geldig zijn.
Zij mogen niet voor eene gemeente optreden, dan in tegenwoordigheid, of althans met toestemming van
den predikant dier gemeente, of van één der predikanten.
In een en dezelvde gemeente mogen niet meer dan zes predikbeurten gedurende de tijd van een jaar
door candidaten in de godgeleerdheid vervuld worden, ten zij met goedkeuring van den kerkenraad.
Geene openbare godsdienstoefening zal door candidaten in de godgeleerdheid mogen geleid worden in
eene vacante gemeente, zie art. 25 reglem. op de vacatures.
Een candidaat in de godgeleerdheid is evenmin bevoegd tot de inzegening van het huwelijk, en de
bevestiging van kerkenraadsleden, als tot de bediening van den doop en het H. Avondm.
De kerkenraden zijn verpligt deze bepalingen in acht te nemen en des wegens verantwoordelijk voor het
classikaal bestuur, waar onder zij ressorteeren.

/320/ Aanschrijving van de Syn. Commissie ter regeling van kerkelijke armverzorging
Dit stuk nedergelegd in de portef.
In het zelve wordt het hoofdbeginzel vooruitgezet, dat de armenverzorging der diaconie het werk is van
vrije Christelijke liefdadigheid die nevens het stoffelijke, een godsdienstig zedelijk doel beoogt, en
mitsdien verklaard, dat de diaconien zijn instellingen van weldaddigheid, van zuiver kerkelijke aard,
onder kerkelijk bestuur en toezigt, en bestemd, om de armen der gemeente met hulp en ondersteuning
te gemoet te komen.
Men wil daartoe de onafhankelijkheid en zelfstandigheid der gemeente ten aanzien van de diaconien
tegen over den staat erkend, en gehandhaafd hebben. Maar ook evenzeer de vrijheid der diaconie in
verhouding tot de kerk, wat het dagelijksch beheer der diaconiie goederen betreft, altoos met
bedachtzame wering van willekeur. En alle bepalingen hebben voorts de strekking om in iedere
gemeente de oefening der haar aanbevolen weldadigheid onbelemmerd te doen plaats /321/ grijpen,
opdat zij niet voor het oogenblik alleen in de nood van haar armen zal voorzien, maar werkelijk tot
bevordering van hunne welstand, beide in stoffelijk en geestelijk opzigt moge dienen. Het is hierom dat
het de zorg der diaconie tot de armen bepaalt, die in het kerkelijk ressort van haar gemeente wonen en
ofschoon het dan al ook verklaart dat de arme lidmaten, en hunne kinderen allereerst, en bij voorkeur de
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voorwerpen van deze zorg zijn, immers omdat deze tot hare gemeente in de naauwste, en teederste
betrekking staan, en zij de huisgenoten des geloofs zijn, wier welzijn de gemeente ter liefde van haren
Heer het meest ter harte moet gaan, het bedoeld geenszins, dat de diaconie hare armen verzorging tot
de kring van hare lidmaten, en hunne kinderen zullen beperken, het wil ook bevorderen, dat zij, die geen
lidmaten zijn, die het zij door den doop in haar gemeenschap zijn ingelijfd, het zij ze door geboorte uit
Hervormde ouders, of door den overgang hunner /322/ ouders tot de Hervormde Kerk gerekend mogen
worden tot haar in betrekking te staan, de vruchten der christelijke liefdadigheid plukken, indien hare
middelen daar toe ook maar eeniger mate strekken, en de verzorging der arme lidmaten hier door niet
behoeft te worden ingekrompen. Ja het beoogt aan de kerkelijke armverzorging van lieverlede de
ruimste omvang te geven door de diaconie aan te bevelen, dat zij doen, wat in hun vermogen is, om,
vooral door beroep op de liefdadigheid der gemeente hunne middelen meer en meer uit te breiden. Zoo
ademt dit reglement den geest van den Heer der gemeente, die alom zijne weldadige krachten
voornamelijk tot geestelijke doeleinden deed werken, en laat het ook niet toe, dat de diaconie langer
door het ontvangen van subsidien, of verbintenissen met het burgelijk bestuur verhinderd worde, om aan
hare oorspronkelijke roeping, en bestemming te beantwoorden, het wil evenwel de goede
verstandhouding tusschen de burgelijke, en kerkelijke armbesturen bewaard hebben. Het vergunt
daartoe zelfs /323/ gemeenschappelijk overleg met het burgerlijk bestuur, waar de rigtige armen
bedeeling dat vereischt en die niet ingrijpt in de vrijheid en onafhankelijkheid der diaconien.

Vergadering gehouden in de consistorie kamer den 29 April [1859] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
Alle de broeders waren aanwezig. De broeders diakenen hun tegenwoordig geld gebrek voor ons
openleggende, werd er besloten, zich in dezen weder te wenden door eene missive geschreven door den
predikant aan de Groot Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders onzer gemeente van dezen
inhoud.

Kopie

De kerkenraad der herv. gemeente van Alblasserdam geeft aan uwe Groot Achtbaren te
kennen, dat in hunne jongstleden vergadering, dato 29 April van dit jaar, gebleken is, dat

/324/ onze diakenen zich thans in groote verlegenheid bevinden wegens eene staat van
volslagen penurie.
Dat zij derhalve zonder onverwijlde adsistentie niet langer in staat zijn hunne
liefdediensten ter administratie van de diaconie penningen te kunnen betoonen.
Dat wij uit dien hoofde de vrijheid nemen ons tot uwe vergadering te wenden om uwe
wijzen raad, en dadelijke bijstand in dezen te mogen inwinnen. Met vriendelijk verzoek,
om zoodra mogelijk, uwe geëerde orders te geven tot een voorschot van dat gedeelte
der subsidie, dat anders wel primo Julij eerst ter beschikking kan worden ter hand
gesteld. Voorts aan ons de zoo noodige authorisatie te willen verleenen tot een
vernieuwd beroep op de mildadigheid der ingezetenen, in dier voege als het zelve in het
voorgaand jaar mede in de maand Mei heeft plaats gehad.
Kunnende wij deze zaak bij UEd. ernstig aandringen, omdat het ons nogmaals gebleken
is, dat er geene bezuiniging of beperking in het uitdeelen meer mogelijk is en te uwer
nadere

/325/ overtuiging hiervan de armverzorgers bereid zijn, hun boeken en papieren voor uwe
achtbare vergadering open te leggen.
Voorts ons geheel verlatende Wel Ed. groot achtbare Heeren op uwe bereidwilligheid ter
wijze en liefderijk hulbetoon ons te allen tijde steeds overvloedig gebleken, noemen wij
ons met verschuldigde hoogachting.
De broeders des kerkenraads der Herv. gemeente te Alblasserdam.
Uit aller naam, J.E.C. de Wijs, predikant.
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Verder werd in onze vergadering censura morum gehouden, en alles in de beste orde bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. Avondmaal.
/326/ En de vergadering met gebed geopend, is met lof, en dankzegging aan den Opper Heer gesloten.

Vergadering in de consistorie kamer Woensdag den 4e Mei [1859] des namiddags tegen drie uren.
Kerkvisitatie
Alle de broeders tegenwoordig, uitgezonderd de diaken M.C. Stans, die zich ongesteld bevond.
In onze vergadering stonden binnen de WelEerw. Heeren L.H. Schotsman en G. Overman, predikanten
te Papendrecht en te Rijsoord, als gecommitteerden van het klassikaal bestuur tot het houden van de
kerkvisitatie, en terwijl alles bij ons in orde werd bevonden, is na eenen wijzen raad door gemelde
Heeren in betrekking van den staat onzer diakonie, de commissie uitgeleid, en de vergadering door
onzen predikant met gebed, en dankzegging gesloten.

/327/ Antwoord van het gemeente bestuur op onze missive
Zie bl. 323, No. 7/681

Alblasserdam 7 Mei 1859
Namens de raad dezer gemeente hebben wij de eer in antwoord op uwe geëerde
missive van 2 Mei l.l. te berigten dat
Na overleg met den boekhouder in 1858 administreerend armmeester deze, uit de bij
hem beschikbare gelden dienst 1858, hoe wel die moesten aangewend worden, om
schulden van dit jaar nog te voldoen, provisioneel een voorschot aan den
administreerenden armmeester doen zal van f 50 à f 60, om in de eerste, en dringende
behoeften te voorzien.
Dat den raad niet alleen aan een algemeene collecte deszelfs volkomen goedkeuring
hecht, maar de zelve dringend moet aanbevelen, als zijnde het eenige middel, om in
dezen nood te voorzien. Daar de raad bij den besten wil niet bij magte is eene
aanwijzing bij de gemeente kas af te geven door dien ook daar geen gelden disponibel
zijn, door dien in de laatste 18 maanden de opcenten der Rijksmiddelen op artikelen

/328/ van consumtie binnen deze gemeente geheven wordende aanmerkelijk minder hebben
opgebragt veroorzaakt door de heerschende werkeloosheid, en dus de voornaamste
inkomsten uit de hoofdelijke omslag moeten voortvloeijen, welke belasting in 4 termijnen
moet voldaan worden, en slechts 1 termijn verstreken zijnde de belasting schuldigen niet
kunnen worden gedwongen vóór de vervaltijd te voldoen, terwijl het daar en boven veel
moeite kost de vervallen termijn te doen aanzuiveren, zoodat op dit ogenblik ter
naauwernood zoo veel in kas is, om in de dringendste gemeente uitgaven te kunnen
voorzien.
Burgemeester en Wethouders
(geteekend) J. v. L. Bisdom
            R. Roor

/329/ Ontvangen van de Algemeene Synodale Commissie
Wijzigingen van een reglement
1. Twee wijzigingen van art. 5 en 56 van het algemeen reglement van de Herv. Kerk.
2. Verordeningen op het prediken van candidaten in de godgeleerdheid, gearresteerd door de
Algemeene Synode bij besluit van den 28 Julij 1858.
3. Reglement op de kerkvisitatie, gearresteerd door de Synode bij besluit van 7 Augustus 1858.
Ook deze drie stukken gelegd in de portef.

Diakonie rekening
Op Woensdag den 6 Julij [1859] vergadering gehouden in de consistoriekamer, des voormiddags te 10
uren.
Alle de broeders daar bij tegenwoordig, behalve de predikant, die van huis zich bevond.



DE WIJS       

430

/330/ Binnen stonden de burgemeester, en de wethouder R. Roor.
De vergadering is op verzoek van br. Pijl, door den Heer R. Roor in zijne betrekking van ouderling
geopend en gesloten.
De boekhouder M.C. Stans heeft zijn rekening en verantwoording in zijne betrekking van administrerend
armmeester over 1858 voorgelezen. En deze rekening is dadelijk door alle de Heeren goedgekeurd, en
geteekend.
Uit dit stuk is gebleken, dat het dienstjaar een batig slot heeft opgeleverd van 23.95 1/2, waarbij komt
van het geen van andere gemeenten nog is te ontvangen f 292.-, zijnde alzoo te zamen f 315.95 1/2.
Maar zulks met uitzondering van het geen de gemeente Dordrecht nog competeert van gedane
ondersteuning aan de wed. Roodnat, het welk men door nalatigheid van anderen nog niet had kunnen
voldoen.
/331/ De heer R. Roor heeft de leden van den raad voor hunne tegenwoordigheid bedankt, als mede de
afgetreden armverzorger br. Stans voor zijne zoo naauwkeurig gehouden administratie. En beval den
boekhouder, en de thans regeerende  armmeester de stoffelijke belangen der diakonie ernstig aan.

Vergadering gehouden in de consistorie kamer den 15 Julij [1859] des avonds ten 7 uren.
Censura morum
De predikant, alle de ouderlingen en de diakenen daar bij tegenwoordig. Afwezig br. Stans om billijke
reden.
In deze bijeenkomst is censura morum gehouden, en alles is zonder eenige aanmerking in orde
bevonden. Na het welk de vergadering met gebed begonnen, met lof, en dankzegging aan den
opperheer is gesloten.

/332/ Vergadering in de consistorie kamer den 14 September [1859] des avonds ten 7 uren.
Armen zaken
Alle de broeders waren tegenwoordig. Is opgemaakt in deze bijeenkomst een missive van den
kerkenraad aan den Edelachtbaren Raad van Alblasserdam, van dezen inhoud

Kopie

Edel Achtbare Heeren!
De kerkenraad acht zich verpligt UEd. achtbaren ter kennisse te brengen dat het met de
geldelijke aangelegenheid onzer diakonie door onvoorziene omstandigheden van vrij
algemeene ziekte, en voor een gedeelte ook uit gebrek aan arbeid, hoogst ongunstig
gesteld is. Welke toestand met den naderende herfst, en winter nog aanmerkelijk staat
te verergeren, zoodat het volstrekt onmogelijk zal zijn, om zonder buiten gewoone
subsidie uit de gemeentekas op den duur de armenbedeeling vol te kunnen houden, ten
ware er een middel kan gevonden worden, om de verschotten ten behoeve van de
buiten armen gedaan zoo dra mogelijk te doen restitueren,

/333/ bedragende nu reeds eene som van f 575 plus minus.
De kerkenraad heeft in zijne vergadering van den 14 dezer rijpelijk overwogen of het niet
met een oog op de wekelijksche inschrijving voor de wintermaanden met de finantieele
belangen overeen te brengen is, om in den loop dezer maand nog een kollekte aan de
huizen der ingezetenen te doen plaats hebben.
Eenparig was de kerkenraad van oordeel dat eene kollekte in deze maand om
verschillende redenen bij velen afkeuring, en zelfs hier, en daar onaangename
bejegeningen ten gevolge zal hebben, dat de opbrengst van eenige gemoedelijke en
welgezinde menschen niet noemenswaardig zal bevonden worden, en op de
wekelijksche inschrijving voor de aanstaande wintermaanden een zeer ongunstige
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invloed zal maken.
De kerkenraad meent, dat de Edele Achtbare raad zich noch over hem, noch over een
voornaam gedeelte der welgezinden van de burgerij zal te beklagen hebben, dat zij niet
naar vermogen zouden hebben medegewerkt om de armen met liefde-

/334/ giften te verzorgen.
Van November 1858 tot in Maart 1859 is met uitzondering van eenigen vrij getrouw aan
de wekelijksche inschrijving voldaan.
Aan de uitdeeling van gekookte spijzen voor de algemeene armen door één of meer
edele menschen vrienden te weeg gebragt, heeft het meest welgezind gedeelte der
gemeente ook met belang stelling deel genomen, welke heilzame zaak de kerkenraad
mede heeft tragten te bevorderen. Ook aan bijdragen voor eene verloting van
voorwerpen ten behoeve der algemeene armen, hebben de gemelden zich mede niet
onttrokken. In Junij l.l. heeft de kerkenraad al weder eene kollekte aan de huizen doen
plaats grijpen, waar uit toen reeds gebleken is, dat niet weinige meer of minder
bemiddelde ingezetenen zich aan dat liefdewerk geheel, of voor een goed

/335/ gedeelte heeft onttrokken. Zoodat het te verwachten is, dat de kollekten aan de huizen
van tijd tot tijd minder zullen worden, ook ter oorzake van minder inkomsten van velen
onzer ingezetenen. Uit dien hoofde is de kerkenraad niet vrij van het denkbeeld dat de
kollekten aan de huizen op den dúúr niet meer noemenswaardig zullen opbrengen, zoo
wel om de opgenoemde redenen, als om de onwil van anderen een sleurwerk worden
zal, waar bij velen zal eene goede gezindheid ontbreken.
Hoe dit een en ander ook zal mogen beschouwd worden Edel Achtb. Heeren, UEd.
zullen het met den kerkenraad dáár in wel eens zijn, dat er in de dringende, en meer dan
waarschijnlijk buitengewone behoeften der algemeene armen voor den naderende
wintertijd zal behoren voorzien te worden, waartoe de middelen buiten het bevert [=
brevet] zijn van de kerkenraad

/336/ en waartoe men dan de hulp van UEd. Achtb. inroept.
De kerkenraad heeft het stellig voornemen om in het laatst van October, of in het begin
van November aanst., zich met eene lijst ter wekelijksche inschrijving aan de huizen der
ingezetenen te vervoegen en tevens de behoeften der algemeene armen met allen
gemoedelijken ernst aan te bevelen, hoe wel hij ducht, dat die ook aanmerkelijk minder
zal opbrengen dan in vorige jaren.
Mogt er soms bij UEd. eenig vermoeden bestaan, dat de broeders diakenen te ruim
bedeelen, zoo zullen UEd. Achtb. den kerkenraad zeer verpligten door eene commissie
uit ulieder midden af te vaardigen, om met eene commissie uit den kerkenraad met eene
lijst der bedeeling in de hand de armen in hunne woningen te bezoeken, ten einde de
bedeeling van nabij, en grondig te mogen beoordeelen.

/337/ De kerkenraad beveelt de belangen der algemeene armen aan de belangstellende zorg
van UEd. Achtb. aan, ten einde er in het naderend barre saizoen in de dringende
behoefte behoorlijk zal kunnen worden voorzien.
Noemende ons met alle hoogachting.
De broeders van den kerkenraad, uit aller naam
J.E.C. de Wijs, predikant.
Wij nemen de vrijheid hier bij te voegen een toelichting, hoe of onze gelden voor de
armen door ons worden besteed.
Alblasserdam den 20 September 1859.

/338/ Antwoord van den gemeenteraad op deze letteren

Kopie
No. 7/770. Extr. Raadsbesluit 23 Sept. Armenverzorging.
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Alblasserdam 24 September 1859.
De missive van UwEerw. van 20 September l.l. op gisteren in eene opzettelijk daartoe
geconvoceerde vergadering van den raad dezer gemeente overwogen zijnde, heeft tot
rijpe deliberatie aanleiding gegeven, en zijn wij geauthoriseerd het resultaat dezer
deliberatien, en besluit UEerw. mede te deelen.
Dat door den voorzitter reeds herhaaldelijk, en wel bepaaldelijk nog zeer onlangs
dringend aan alle achterstallige gemeenten is geschreven met ernstig verzoek om
restitutie der voorgeschoten gelden in 1858 en vroeger, zoo mede aan de gemeente ten
welken in Julij l.l. declaratie ware toegezonden over het eerste half jaar 1859, en
daarenboven

/339/ bij Heeren gedeputeerde Staten dien aangaande klagten ingeleverd. 
Dat echter het één noch het ander tot heden goede resultaten had opgeleverd.
Dat de gemeente ontvanger niet bij magte is het restant der subsidie voor als nog uit
betalen, aangezien de geringe inkomsten van Rijksopcenten, en het nalatig voldoen der
hoofdelijken omslag.
Dat echter de Heer Rijkee het voorstel heeft gedaan, het welk door den Raad dankbaar
is aangenomen, dat hij aan het armbestuur bij voorschot zal uitkeeren, dat gedeelte der f
1000 subsidie, het welk de gemeente dit jaar zoude subsidieeren, maar nog niet aan de
armmeester is kunnen uitbetaald worden, en welke gelden als dan later aan hem uit de
gemeente kas zullen worden gerestitueerd.
Dat het onmogelijk is uit de gemeentekas meer dan de toegestane f 1000 subsidie hulp
te verleenen, voor

/340/ 1. Dewijl de raad den bevoegdheid niet bezit op eenige post der begrooting uitgaven te
ordonneeren, het geraamde te boven gaande, zonder vooraf verzochtte, en toegestaane
verlof van gedeputeerde staten.
Ten 2e, dat alle inkomsten, en uitgaven zoo naauw sluitend zijn geraamd, dat buiten de
begroting geene gelden disponibel zijn. Dat, al ware dit laatste al eens het geval, niet
maar konde op een, of andere post eene af, en overschrijving plaats hebben, de
gedeputeerde staten dit nimmer zouden kunnen, of mogen toestaan, indien niet bleek,
dat alle andere hulpmiddelen te vergeefs waren beproefd (en dus in de eerste plaats
collecten of de gewone jaarlijksche lijst van inschrijving) daar die toestemming casu quo
geheel in strijd zoude zijn met de armenwet, en latere dien aangaande genomen
resolutien.
Dat er dus niets anders overschiet dan tot die middelen de toevlucht te nemen.

/341/ Latende de Raad het juiste tijdstip te kiezen volkomen over aan het beter inzigt en
oordeel van den Eerw. kerkenraad.
Dat, wanneer het onverhoopt mogt blijken, dat alle andere aangewende middelen
ongenoegzaam bevonden, en uitgeput waren, doch ook dan eerst de Raad aan
gedeputeerde staten een voorstel zoude kunnen doen , om eene suppletaire hoofdelijke
omslag te hebben, welke echter, indien de zelve was toegestaan, niet dan eerst later in
het jaar zoude kunnen werken, en welligt voor het vervolg den doodsteek geven zou aan
eigen ongedwongen liefdadige handreikinge der ingezetenen.
Er dient dus vóór alles door toespraak, en aansporing op de liefdadige gezindheid der
ingezetenen gewerkt te worden, opdat later de raad tot het laatste middel de toevlucht
moetende nemen, zoude kunnen aantoonen, dat alle middelen

/342/ beproefd, doch ontoereikende bevonden waren.
Namens de Raad, Burgemeester en Wethouders,
was getek. J. v. L. Bisdom
           Rijkee van Alblasserdam, wethouder

Herhaling van kollekte in dit jaar voor de noodlijdende kerken
's Gravenhage 27 Julij 1859
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Aanschrijving van de Synode, om in dit jaar, gelijk vroeger meermalen geschiedde tot eene
buitengewone kollekte, te houden op den gedenkdag der Hervorming, maar zoo daartegen bezwaren in
de gemeente mogten gevonden worden, dan op eene andere meer geschikte Zondag omstreeks dien
tijd.

Vergadering gehouden 21 October [1859] in de consistorie kamer des avonds ten 7 ure.
Censura morum
/343/ Alle de broeders waren tegenwoordig, behalve broeder Stans.
Men deed verslag van de huisbezoeking, en de geheele gemeente bezocht hebbend, berigtte men hoe
betreurenswaardig het was dat er zoo vele menschen door gebrek aan arbeid in bittere armoede
verkeerden, zoo buitengemeen vele kranken waren aangetroffen, en door de thans heerschende ziekte
die zoo vele slagtoffers ook in ons midden had geveld, niet weinige in diepe rouw waren gedompeld.
Wij hielden censura morum en de broeders hadden geene aanmerkingen nadat eene milde gift door een
onbekende ingezonden, met dankzegging was ontvangen.
Daarna is de vergadering met gebed geopend, met lof en dankzegging aan den Opperheer gesloten.

Buitengewone gift voor onze armen
Dankbare Vermelding
/344/ Den 3 December [1859] werd door den kerkenraad ontvangen ten behoeve van onze diakonie, de
somma van f 100 door den ouden Heer Bus, vader van wijlen den kapitein G.T. Bus.
Met dankzegging zijn deze penningen aangenomen in hoop, dat zulk een edel voorbeeld vooral in deze
dagen, door velen zal worden nagevolgd.

Vergadering gehouden den 14 December 1859 in de consistorie kamer des avonds na de godsdienst
oefening ten 8 ure.
Beroeping van een ouderling en diaken
De broeders waren allen tegenwoorig. De leden waren vergaderd ter verkiezing van een ouderling en
diaken, en de gesloten briefjes geopend zijnde, werd bevonden, dat op nieuw tot ouderling was verkozen
Gerrit Eikelenboom en tot diaken Teunis de Kluiver. En die genoemden hebben die keuze zich laten
welgevallen.
Hier op is de vergadering met gebed geopend, met dankzegging gesloten.

/345/ De notulen van het geheele jaar 1859 met onze handteekening bekrachtigd.
Den 31 December 1859, 

J.E.C. de Wijs, predikant
R. Roor
H.G. Pott
A. Scheffe
M. Janssen

/346/ 1860
Bevestiging
De genoemde ouderling Gerrit Eikelenboom en de diaken Teunis de Kluiver zijn op den 1 Januarij [1860]
des voormiddags bij de gewone godsdienstoefening in hunne betrekkingen bevestigd.

20 Januarij [1860] vergadering gehouden
De broeders waren daar bij tegenwoordig, uitgenomen de broeders Stans en Scheffe.
Is met algemeene stemmen geweigerd lidmaats attestatien af te geven aan Jan Pijl, en zijn huisvrouw
Van Aswede de Jong, die door hen verzocht waren voor de zogenaamde gemeente onder het Kruis.
Is besloten bij voortduring zulke verzoeken te weigeren aan alle schismatieken, wie ook genaamd, onder
welken glimp en ijdele voorstellen dit ook mogt geschieden, en dat vooral aan hen, die zich leden
noemen der gemeente onder het Kruis.
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/347/ Is besloten om jaarlijks te gelijk met de openbare rekening van de diakonie penningen, ook tegelijk
rekening en verantwoording te doen van het kerkenraadsfonds.
Censura morum
Voorts werd censura morum gehouden, en alles in orde bevonden.
De vergadering met gebed geopend, met lof, en dankzegging aan den Heer gesloten.

Liefde gift
Is ontvangen voor de diakonie tot liefde gift uit handen der directeur van een Weldadigheids Loterij de
somma va f 80.-.
Waar voor door den boekhouder met een brief hartelijk dank is betuigd.
Later is van wegen de directeur van die zelvde loterij nog aan de diakenen ter hand gesteld de somma
van f 58.765, het batig saldo bij hunne verantwoording.

/348/ Aanschrijving van het klassikaal bestuur
1. De quotas van den kerkelijke omslag zijn voor dit jaar tot een gelijk bedrag uitgetrokken als ten
vorigen jare, en moeten voor den eersten Maart [1860] e.k. worden uitbetaald.
2. In de maand April zal schriftelijk kerkvisitatie moeten plaats hebben in de ondersch. gemeenten van
onzen ring.
3. De collecte voor de noodlijdende kerken en personen zullen als naar gewoonte gehouden worden, en
de opbrengst daarvan voor 1 Julij e.k. aan de scriba worden bezorgd.

Den 20 April [1860] des avonds ten 7 uren vergadering gehouden in de consistorie kamer.
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig, uitgenomen broeder Scheffe.
Bij het aanstaand Avondmaal werd thans censura morum gehouden, en alles in orde bevonden.
Onderscheidene zaken het belang der gemeente en het diakonie bestuur betreffende werden besproken
en geregeld.
Terwijl voorts niemand der broeders iets meer wist aan te merken, de bijeenkomst met gebed en
dankzegging geopend, ook daarmede werd gesloten.

/349/ Aanschrijving van het kl. bestuur. Normale toestand der diakonie
Kopie

Eerwaarde Broeders!
Naar aanleiding eener bij het classikaal bestuur ontvangen aanschrijving van het
Provinciaal Kerkbestuur, is ons opgedragen te onderzoeken, wat, en bij, en door u is
gedaan, om de diaconie tot haren normalen toestand terug te brengen, daar de tijd,
waarbij vergunning is verleend, om in abnormalen staat te blijven, reeds verstreken is.
Ik noodig u uit mij uiterlijk 1 Mei daar van te berigten, om tijdig mijn rapport aan het
Provintiaal Kerkbestuur te kunnen indienen.
Namens het Classikale Bestuur van Dordrecht.
Was getek. B. Rienstra, scriba.
's Gravendeel 25 April 1860.

/350/ Het antwoord hierop door eenige broeders van den kerkenraad
Kopie

Aan het Hoog Eerw. Classikaal bestuur van Dordrecht.
Alblasserdam 30 April 1860

Hoog Eerw. Heeren!
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In antwoord op uw Hoog Eerw. missive in dato 25 April l.l. dient, dat, toen u Hoog Eerw.
Kerkvisitatoren bij gelegenheid van de laatste kerkvisitatie 1859 de abnormale stand der
hervormde gemeente van Alblasserdam ter sprake bragten, dat de kerkenraad hun Hoog
Eerw. te kennen gaf, dat de gemelde gemeente zich ten opzigt van de abnormalen
toestand in eenen exceptioonelen toestand bevindt, waarvan de kerkenraad niet bij
magte is zich uit te ontheffen.
Daar bestaat een kontrakt tusschen schout en schepenen aan de eene, en de
kerkenraad van Alblasserdam aan de andere zijde in dato 25 November 1689 bij het
welk eenige landerijen, effecten enz. aan de diaconie der Herv. gemeente van
Alblasserdam zijn gegeven onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat gemelde diakonie, daar
van ten eeuwigen dage de algemene armen zal moeten bedeelen.

/351/ Bestond de burgelijke gemeente tegenwoordig, zoo als zij naar alle waarschijnlijkheid in
de zeventiende eeuw bestond uit Hervormden alleen en had de gemeenteraad dezelvde
magt als in die dagen, dan zoude er mogelijkheid tot eene transactie zijn. Maar nu de
burgelijke gemeente te zamengesteld is uit Hervormden, Luthersen, afgescheidenen,
Roomschen enz., nu is er aan geene transactie te denken. En ten ware er mogelijkheid
tot eene transactie bestond, dan nog zoude het de kerkelijke gemeente aan geld
ontbreken om te kunnen transigeren.
Deze landerijen, effecten enz. zijn van tijd tot tijd door de diakonie zoo voor schuld als
om de bedeeling aan de algemeene armen gaande te houden verkocht, zoodat hij zich
des te meer verpligt houdt om het contract na te leven.
Hoe gaarne de kerkenraad dien hinderpaal ook uit den weg wenscht te zien, ten einde
den abnormale toestand dezer gemeente te zien opheffen, ziet hij de mogelijkheid daar
van

/352/ niet in en acht zich dus verpligt, om op den ouden voet met de bedeeling van den
algemeene armen voort te gaan, het welk met geene mogelijkheid kan geschieden
zonder een aanmerkelijke subsidie uit de gemeentekas.
Meent evenwel niet Hoog Eerw. Heeren! dat de kerkenraad van zijnent wegen niet alle
middelen aanwendt, om de subsidie van de burgelijke gemeente te ontbeeren, daar voor
strekt ten bewijze, dat er een maandelijksche omgang plaats heeft met een gesloten bus,
een herhaalde kollekte door de kerkenraad met opene schaal langs de huizen. In den
herfst gaat de kerkenraad al weder met eene lijst van wekelijksche inschrijving ter
teekening langs de huizen voor vier of vijf wintermaanden. De kerkenraad mag niet
ontkennen, dat zijne onvermoeide zorg voor de armen door het voornaamste gedeelte
der gemeente ook op prijs wordt gesteld, en den kerkenraad ook daar door stof tot
tevredenheid heeft.

/353/ In weerwil van dit alles betreurt de kerkenraad het zeer, dat hij genoodzaakt is tot zulk
een uiterst karige bedeeling wegens het schier dagelijks toenemen der armen, waarom
de kerkenraad tot zijn innig leedwezen zich verpligt acht nog eenmaal te verklaren, dat
er naar zijne zienswijze geene mogelijkheid bestaat, om den abnormale toestand in de
Hervormde gemeente van Alblasserdam op te heffen.
De kerkenraad voornoemd.
Was getek. A. Scheffe, diaken
           R. Roor, ouderling
           H. G. Pott, ouderling

Brief aan den raad wegens geldgebrek bij het armbestuur
Kopie

Alblasserdam 9 Junij 1860
WelEd. Achtbare Heeren!
Wij nemen als leden des kerkenraads onzer hervormde gemeente bij dezen de vrijheid



DE WIJS       

436

UEd. mededeeling te doen van het resultaat onzer jongst geleden gehouden kollekte met
de open

/354/ schaal aan de woningen der ingezetenen. Zij heeft tot onze blijdschap de niet
onaanzienlijke som van ongeveer f 154 opgebragt. Maar door de voorschotten door
eenige broeders daar op bereids gegeven zijn wij binnen zeer korte dagen weder in eene
staat gebragt van penurie, zoo dat wij ook in de meest dringende behoefte der
noodlijdenden niet meer zullen kunnen voorzien.
Nu andermaal reeds in de volgende week weder eene inzameling aan de huizen te
beproeven, zal, zoo als ons, u zeer ongeschikt voorkomen. Wij wenschen daarom uwe
raad bij dezen in te winnen, en ons op te geven welke maatregelen er nu zullen moeten
genomen worden, om in de nood der armen ook in deze dagen te mogen voorzien,
bevelende u deze zaak bij dezen ernstig aan bij de vaste overtuiging uwer
welwillendheid.
En voorts hebben wij de eer UEd. achtbaren ter kennisse te brengen een besluit van
onze kerkenraad genomen met onderwerping aan uw advis, en consideratie, om
namelijk de

/355/ bestuurders der buiten armen aan te schrijven, dat wij voortaan niet met elk jaar, maar
reeds met de drie maanden wenschen af te rekenen, en de voorschotten te kunnen
incasseeren. Dit nogtans behoudens uw beter oordeel aan uw besluit in dezen geheel
overlatende.
Noemende ons met alle Hoogachting,
De broeders van den kerkenraad, uit aller naam,
Was getek. J.E.C. de Wijs, predikant

Antwoord op dezen brief
Kopie, No. 7/971, armenzaken

Alblasserdam, 16 Junij 1860
Aan de WelEerw. kerkenraad te Alblasserdam.
Ter beantwoording der missive van UEw. van 9 Junij l.l. door

/356/ ons is in den raad gebragt, hebben wij de eer UEw. des raads gevoelen en besluit bij
dezen mede te delen.
De raad betreurt het zeer dat bij eene zoo aanzienlijke bevolking de gehoudene collecte
niet meer dan f 154 heeft mogen opbrengen, en door die geringe opbrengst, het
armbestuur niet schijnt gebaat te zijn. Dat, hoewel de armen wet voorschrijt, dat de
armen verzorging bepaaldelijk aan de openbare liefdadigheid moet worden overgelaten,
de raad zeer goed bevroed, dat opnieuw als nu weder een kollekte te houden, geen goed
resultaat zoude opleveren.
Dat echter de raad niet bij magte is, meerdere gelden te verstrekken dan bij de
gemeente begrooting als subsidie vastgesteld, en het maximum van f 1000 bij geene
mogelijkheid kan worden overschreden.
Dat hiertoe reeds f 500 zijn genooten en het oordeel was, om de resterende f 500 bij de
vijf laatste maanden uit te keeren.

/357/ Dat echter de bestaande penurie de raad in zoo verre heeft doen besluiten, van die
instelling af te wijken als de voor handen fondsen in de gemeente kas zullen toelaten, en
mitsdien B. en W. te authoriseeren aan den administreerenden armmeester een som
van f 100 te doen uitbetalen bij zulke gedeelten als de staat der kas zal toelaten.
Hopende, dat deze som genoegzaam zijn zal, om met de kollekte de noodzakelijke
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uitgaven tot den 1 Augustus te dekken.
Inmiddels zal de raad middelen zien te beramen, om bij het zamenstellen der begrooting
dienst 1861 de armen administratie zoo niet geheel, dan toch voor een groot deel te
ontlasten van de uitschulden voor armen van andere gemeenten.
Burgemeester en Wethouder,
Was getek. J. v. L. Bisdom
           Rijkee van Alblasserdam

/358/ Antwoord van het kl. bestuur op onzen brief wegens den normalen staat, zie bl. 350. No. 564
Kopie

Dordrecht 15 Junij 1860
Het classikaal bestuur van Dordrecht heeft in zijn vergadering van 23 Mei l.l., [gelezen
uw missive] geteekend door een diaken en een tweetal ouderlingen in substantie het
berigt behelzende, dat de invoeringen en opvolging van het diakonie reglement, uit
hoofden van een kontract d.d. 25 November 1689 aangegaan met het burgelijk bestuur
te Alblasserdam, voor als nog onmogelijk is, hoewel men het gaarne wenscht.
Voorts gelezen hebbende aanschrijving van het Provintiaal Kerkbestuur d.d. Mei No. 44,
waarin de classikale besturen uitdrukkelijk worden aangemaand de noodige maatregelen
te nemen, dat de diaconien tot de normale toestand terugkeeren, en daarvan berigt te
geven.
Heeft besloten u te herinneren, dat elke voortduring van den abnormalen toestand
zonder de vereischte vergunning als strijdig met de voorschriften niet mag toegelaten
worden, en de kerkenraad te Alblasserdam op de tot nu toe gevolgden weg niet mag
voortgaan.

/359/ Voorts den kerkenraad uit te noodigen om een afschrift van het bedoelde contract aan
het classikaal bestuur te zenden, opdat dit in staat zij te beoordeelen, in hoe verre dat
nog als verbindend voor den kerkenraad mag geacht worden te  wezen.
Het classikaal bestuur ziet het antwoord op dit zijn schrijven te gemoet voor den 10
Augustus aanstaande, en wel van den kerkenraad en niet van enkele leden derzelve.
Het Classikaal Bestuur van Dordrecht,
Was getek. W.R. Veder, pr.
           B. Rienstra, scriba

Eerw. Kerkenraad te Alblasserdam

Den 13 Julij 1860 is aan deze uitnoodiging voldaan en de kopien aan het Cl. bestuur toegezonden van
het geen omtrent die zaak voorkomt bladz. 256 en 282 van dit acteboek.

/360/ Diakonie Rekening
Op Woensdag den 11 Julij [1860] vergadering gehouden in de consistorie kamer des voormiddags ten
10 uren.
Alle de broeders van den kerkenraad daar bij tegenwoordig, en ook broeder C. Pijl Lz. oud ouderling, en
M.C. Stans oud diaken.
Binnen stonden de burgemeester Mr. J. van Lakerveld Bisdom, de wethouder C.A. Rijkee en R. Roor,
benevens een lid van den gemeenteraad A. Nugteren.
De afgetreden armmeester A. Scheffe deed rekening en verantwoording van zijne ontvangsten, en
uitgaven gedurende het jaar 1859.
En deze rekening is dadelijk door alle de Heeren goedgekeurd, en onderteekend.
De armmeester A. Scheffe werd hier op door den predikant uit naam van allen bedankt, en hier op is de
vergadering gesloten.

/361/  Vergadering gehouden den 13 Julij [1860] des avonds ten 7 uren in de consistorie kamer
Censura morum
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Geene der broeders waren daar bij afwezig. In deze bijeenkomst is censura morum gehouden. Alles is
behoorlijk in orde bevonden. De vergadering met het gebed geopend, is met lof, en dankzegging aan
[den] Heere gesloten.

Afleezingen van den raad, brief des kerkenraads hier over
Kopie

Alblasserdam 5 Sept. 1860
Aan de achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en Leden van den gemeente raad
van Alblasserdam.
WelEd. achtb. Heeren!
Het zij den kerkenraad der Hervormde gemeente van Alblasser-

/362/ dam vergund, zich tot u te wenden met eene bedenking, die door u kan worden opgelost.
Wij achten het voegzaam, dat die doorgaande gewoonte, om het geen uw raad betreft,
en publiciteit dient te hebben voor den volke, zoo dadelijk na het uiteinde der
godsdienstoefening op den dag des Heeren voor eene der deuren van ons kerkgebouw
af te lezen, een verandering van de plaats tot heden toe daar toe bestemd, in het
vervolg zal ondergaan.
Dat dit werk voortaan liever van het raadhuis, of op eene andere plaats op een door u te
bepalen tijd zal geschieden. Wij meenen goede gronden te hebben, dit u voor te stellen,
en zijn van oordeel dat wanneer uw achtb. deze zaak uwe aandacht zal willen waardig
keuren, gij met ons van het zelvde gevoelen zult zijn.
Wij noemen ons met alle hoogachting,
Leden des Kerkenraads.

WelEd. achtb. Heeren!
Uw d.w. dienaren, uit naam en bij laste van onze vergadering,
J.E.C. de Wijs, predikant.

/363/ Antwoord op dezen brief
Extract uit het verhandelde bij den gemeenteraad van Alblasserdam op deszelfs
vergadering van 19 Sept. 1860

Kopie
Gelezen eene missive van den Eerwaarden Kerkenraad dezer gemeente van 5
Septemb. l.l. houdende verzoek om de gewone publicatie enz. niet meer op Zondagen
na afloopende morgen godsdienst voor het kerkgebouw zoo als tot heden gebruikelijk is,
maar op eene anderen tijd, en plaats, te doen geschieden om redenen dezelve vermeent
tot dit verzoek goede gronden te hebben.
De raad overwegende, dat hen geen gronden bekend zijn, die tot dit verzoek aanleiding
kunnen geven, dat de huwelijks-afkondigingen op Zondagen na kerktijd moeten worden
afgekondigd, als zijnde zulks bij art. 107 B.W. bepaald,

/364/ zoodat hier in door den raad, of wie ook geen verandering kan, of mag gebragt worden.
En het ons, wanneer op dien tijd toch afkondigingen moeten geschieden het zelvde blijft,
of alleen deze dan ook andere afkondigingen moeten geschieden en plaats hebben. Dat
wat de plaats aangaat, het in de meeste gemeenten ten platte lande, en vooral in dezen
waard in gebruik is, zulks voor het kerkgebouw na het eindigen des voorm. godsdienst te
doen, als zijnde den tijd, dat de meeste menschen in de gelegenheid zijn die te hooren,
en zulks ook bij eene plaatselijke verordening is bepaald en goedgekeurd bij H.H.
gedeputeerde staten, welke verordening dus zonder opgaaf van geldende redenen niet
kan gewijgerd worden, en bij wijziging indien daartoe geldende redenen bestaan, dat
besluit weder door H.H. gedeputeerde staten moet worden goedgekeurd.
Redenen, waarom de raad besluit aan de Eerw. Kerkenraad bij extract dezes ter
kennisse te brengen, dat
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/365/ Aangezien de raad het gewigt niet inziet, die eene verandering van plaats dringend
noodzakelijk maakt, en het buiten de magt van de raad is, den tijd van afkondiging te
veranderen, zulks voorloopig op den ouden voet te doen blijven.
Voor extract conform,
Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam.
Was getek. J. v. L. Bisdom
           Rijkee van Alblasserdam

Missive van 't Kl. bestuur, abnorm. toestand van de diaconie, vid. bl. 359
Dordrecht 26 Sept. 1860
Aan den Eerw. Kerkenraad te Alblasserdam
In onze vergadering van heden hebben wij uw schrijven van 16 Julij met belangstelling
gelezen. Uit het daarbij overgelegd contract is ons overtuigend gebleken, dat door den
kerkenraad in der tijd, als voorwaarde gesteld is het vrij en onbelemmerd naleven van de
kerkelijke voorschriften.

/366/ Hoe kan de tegenwoordige kerkenraad nu juist eene tegenovergestelde weg willen
volgen?
Zegt men, omdat men zonder subsidie niet in staat is al de armen te bedeelen, en dat
men tot het laatste gehouden is. Men vergete niet, dat de kerkenraad in der tijd die taak
heeft aanvaard uit hoofde dat de goederen der H. geest armen bijna verdwenen waren,
voorts zijn zulke overeenkomsten regtens niet geldig.
Wij menen u dus te moeten aanraden, om te beproeven met het gemeente bestuur tot
eene minnelijke conferentie, en schikking te komen, waarbij de kerkenraad op grond van
het contract in zijne vrijheid tot naleving der kerkelijke voorschriften worde hersteld. Wij
mogen toch niet nalaten u te herrinneren dat diakenen gehouden zijn de kerkelijke
voorschriften op het stuk der diaconie na te leven, willen zij buiten bezwaren blijven. 
Mogt uwe poging bij het gemeente bestuur niet terstond gelukken, dan is het dringend
noodig, dat gij u wendt tot de Hoog Eerw. Synodale Commissie ter bekoming van eene
voorlo-

/367/ pige vergunning, om in den abnormalen toestand te blijven.
Wij noodigen u uit ons voor 15 December aanstaande, te berigten, wat in dezen door u
is geschied.
Het Classikaal bestuur van Dordrecht.
Was get. W.R. Veder, pr.,  B. Rienstra, scriba

Vergadering gehouden 26 October [1860] des avonds ten 7 ure in de consistorie kamer
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. Men deed verslag van de huisbezoeking, en de geheele gemeente
bezocht hebbende, had men als naar gewoonte geen tegenstand ontmoet, en men ontving bij velen
goede beloften. Wij hebben censura morum gehouden, de broeders hadden geene bijzondere
aanmerkingen, en verder niets voor te stellen.
/368/ Daarna is de vergadering met gebed geopend met lof, en dankzegging aan God gesloten.

Antwoord aan het gem. bestuur, zie bl. 365, op grond der aanschrijving van het kl. bestuur

Groot achtbare Heeren!
Meermalen ontvingen wij eene aanschrijving van wegens het kl. bestuur met de vraag,
wat of er alrede door ons gedaan is, om onze diakonie tot haren normalen toestand terug
te brengen.
Wij hebben daar op steeds berigt dat onze gemeente wegens een u bekend kontract
tusschen schout en schepenen aan de eene zijde in dato 25 November 1689, en de
kerkenraad van Alblasserdam aan de andere zijde zich ten opzigte van den abnormale
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toestand in eenen exceptioneelen toestand bevindt.
Hier op is dato 15 Junij 1860 door het klassikaal bestuur besloten ons te herrinneren, dat
elke voortduring van den blijvenden nog altijd bij ons voortdurende toestand zonder de
vereischte vergunning als strijdig met de voorschriften niet mag toegelaten worden. En
wij dus op dien gevolgden weg niet

/369/ verder mogen voortgaan. En verder werden wij verzocht, om onverwijld een afschrift van
het meergemeld kontract te zenden, opdat het kerkelijk bestuur in staat moge zijn, te
beoordeelen in hoe verre dit stuk nog als verbindend voor den kerkenraad mag geacht
worden.
Ten antwoord hier op is door ons ontvangen eene missive van het klassikaal bestuur
gedateerd 26 Septemb. 1860, waar van in substantie dit de inhoud is.
Dat zulke overeenkomsten regtens niet geldig zijn, en dat wij worden aangeraden, om te
beproeven met het gemeente bestuur [tot een] schikking te komen, waarbij de
kerkenraad op grond van het kontract in zijne vrijheid tot naleving der kerkelijke
voorschriften worde hersteld.
Dat immers de diakenen gehouden zijn de kerkelijke voorschriften op het stuk der
diaconie na te leven, willen zij buiten bezwaren blijven.

/370/ Dat, wanneer nu de poging bij het gemeente bestuur niet terstond gelukke, het dringend
noodig is, dat wij ons zullen wenden tot de Hoog Eerwaardige Synode commissie ter
bekoming van eene voorlopige vergunning, om in den abnormalen toestand te blijven.
Krachtens nu dit een en ander, wenden wij ons tot u Edelachtbare Heeren!, en nemen de
vrijheid u kennis te doen dragen van ons besluit, om voortaan alleen de lidmaten der
kerkelijke gemeente in hunne nooden te voorzien, en uit dien hoofde in het vervolg voor
de ons als nog toegekende subsidie ten behoeve van der gemeente gemengde armen
beleefdelijk te bedanken. Wij worden door omstandigheden tot dit besluit gedrongen, en
mogen inzien, dat het zelve niet tot nadeel van de gemeente strekken kan. Dat hier door
integendeel het kerkelijk leven zal worden bevorderd, en onze diakenen bij de gedurige
aanwas der bevolking van vele zorgen zullen worden verligt.

/371/ Gelieft dus de zaak te delibereeren en op ons ernstig en dringend verzoek gunstig ons te
berigten, dat wij voortaan van de verpligtingen, die uit een aloud kontract voortvloeien,
thans zullen ontslagen zijn.
Met de meeste hoogachting hebben wij de eer ons te noemen
De Kerkenraad der Herv. gemeente van Alblasserdam.
Uit aller naam, J.E.C. de Wijs, voorzitter.
Alblasserdam, 23 November 1860.

Antwoord hier op
Alblasserdam 26 November 1860
De raad der gemeente Alblasserdam heeft de missive van UE. den 23 dezer het vast
besluit te kennen gevende, om de armen administratie te scheiden, ontvangen, en in
deszelfs vergadering van 23 Nov. l.l. in overweging genomen.

/372/ De raad moet zijn leedwezen betuigen dat dit besluit door u genomen is zonder gebruik
te maken van de vrijheid u door het klassikaal bestuur gelaten, om u tot de Synode te
wenden, daar toch volgens uw schrijven dit zelfs door het klassikaal bestuur is
voorgesteld. Het blijkt dus, dat de scheiding maar uit den boezem van den kerkenraad
zelve, dan wel op aandringen van het klassikaal bestuur voortkomt, en de raad kan niet
anders dan dit besluit betreuren, daar de zelve vooruitziet, de kerkenraad zich zelven, en
hare armenverzorging te kort doet, daar het toch genoegzaam bekend is, de kerkelijke
collecten alleen niet voldoende zijn, de kerkelijke armen te onderhouden, vooral niet
wanneer daar nog bijkomen die armen van andere plaatzen hier wonende, en lidmaten
zijnde, zoo ook de huisgezinnen van hen, die lidmaten zijn, welke alleen dan, ingevolge
Synodaal besluit door de diakonie moeten gealimenteerd worden.
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Dit Synodaale besluit nu voor een gemeente raad niet
/373/ verbindend is, zulks wel voor den kerkenraad, zoodat de kerkenraad zich vermeerdering

van bedeelden bij vermindering van inkomsten op den hals haalt.
De uitdrukkelijk geuite begeerte echter tot scheiden in uwe missive verbiedt echter in
nadere uitbreiding van gevoelens te treden, daar zulks als nu overtollig is geworden.
Hoe begeert men die scheiding, daar gelaten voor eerst de acte, welke de vereeniging
heeft daargesteld, en die niet naar inzien van den raad zoo maar door een enkele
pennenstreek van het klassikaal bestuur kan vernietigd, of nietig verklaard worden.
Wat zal het aandeel inde bezittingen van de diakonie, en wat van de H.G. armen zijn?
De inkomsten regelen zich zelve, de diakonie behoudt hare kerkelijke kollekte. De
gemeente de kollekte buiten de kerk.
De diakonie ziet dus bij hare scheiding van alle voordeelen van inteekening lijsten, of
wat dies meer zij, af, en stelt

/374/ zich alleen tevreden met het geen in de kerk, en katechisatien wordt gekollekteerd.
Deze vragen dienen vooraf door den Eerw. Kerkenraad te worden beantwoord voor en al
eer de voorwaarden van scheiding (gesteld, dat de raad in de scheiding genoegen
neemt, het geen later zal overwogen worden) kunnen worden opgemaakt, welke door de
raad aan goedkeuring van H.H. gedeputeerde staten moeten onderworpen worden.
Hier op het antwoord spoedig te mogen vernemen, zal de raad aangenaam zijn. Echter
nog aangenamer wanneer de kerkenraad mogt kunnen besluiten, op deszelfs genomen
besluit te rug te komen, daar de raad vermeent, gegronde redenen te hebben dit besluit
voor nadeelig, zoo wel met betrekking tot de armen als tot de huishouding der armen
verzorging te mogen houden, bovenal indien, zoo als te verwachten is, er eene wijziging
in de wet komt, dat voortaan niet de geboorteplaats, maar de woonplaats het
onderstands domicilie zijn zal.
Namens de raad,
Burgemeester en Wethouders,
Was get. J. v. L. Bisdom
         Rijkee van Alblasserdam

/375/* Antwoord op de voorgaande missive295 
Groot achtbare Heeren!
Aan uw verzoek willende beantwoorden, om zoo spoedig mogelijk u het verhandelde in
onzen raad mede te deelen ten opzigte van hetgeen uwe geëerde missive in zich opsluit,
hebben wij de eer u te berigten
Dat het Eerwaarde Klassikaal bestuur niet slechts door eene pennestreek een acte, die
eenmaal eene vereeniging heeft daargesteld, wenscht te vernietigen, of voor nietig te
verklaren, maar slechts aanmerkte, dat zulke overeenkomsten regtens niet meer geldig
zijn.
Met bescheidenheid brengen wij deze rectificatie U voor den aandacht, zoo wij ons min
duidelijk hierover zouden hebben uitgelaten.

/376/ Dat wij reeds in den jare 1855 op uw achtbaar verzoek, om de geheele administratie der
armen op den ouden voet nog één jaar te willen beproeven, onze goedkeuring schriftelijk
U hebben doen geworden, onder die voorwaarden, dat wij op de adsistentie van het Edel
Achtbare bestuur meer dan ooit, vooral bij vermeerderde bezwaren zullen kunnnen
blijven rekenen.
Dat wij nu weder vijf jaren alles hebben beproefd, om van een besluit weder te keeren,
waarover de raad onzer gemeente zijn diep leedwezen ons betuigd. Maar thans door
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Sijnodale wetten en door den drang van onderscheidene omstandigheden worden
genoopt, om bij ons besluit tot scheiding zoodra mogelijk te blijven volharden.
Dat wij nu bij die eventueele separatie gereed zijn blijmoedig af te staan alles wat nog in
ons bezit is, en de 

/377/ zoogenaamde H.G. armen mag competeren. Maar dat wij natuurlijk in het bezit blijven
van alles, dat bij uitsluiting aan de diaconiën is vermaakt.
Bij dit alles de stukken en de bescheiden confronterende die ten uwent, en ook bij ons
gedeponeerd zijn.
Dat voorts bij de scheiding alles naar de bestaande burgelijke en kerkelijke wetten
zullende geregeld worden, wij in de vóór en nadeelen, die hier uit zullen voortvloeijen,
gaarne zullen deelen.
Dat wij voorts, na alles op nieuw te hebben overwogen, alle vrijmoedigheid hebben, U te
berigten, dat wij van ons genomen besluit niet zijn teruggekomen, maar hartelijk
wenschen, dat het door uwe geëerde deliberatiën en demarches spoedig effect

/378/ zal sorteeren, daar wij aan het gunstig resultaat niet twijfelen.
Met de meeste verschuldigde hoogachting hebben wij de eer te zijn, en ons te noemen
De broeders van de kerkeraad, uit aller naam,
J.E.C. de Wijs, predikant

Antwoord op het voorgaande
Aan den Eerw. Kerkenraad
De missive van UEw. van den 3e dezer, den 10 Dec. [1860] l.l. in den raad gebragt
zijnde, heeft dezelve doen besluiten, UEw. te antwoorden dat (daar gelaten de fijne
onderscheiding, welke de raad erkent niet te begrijpen tusschen eene acte, die eenmaal
eene vereeniging heeft daargesteld, te vernietigen of voor nietig te verklaren, en te
verklaren, dat zulke overeenkomstens regtens niet meer geldig zijn, welke

/379/ beide uitdrukkingen naar des raads bescheiden oordeel op het zelvde neerkomen)
De raad in gezegde missive de wijze van scheiding niet heeft kunnen ontwaren, ten
minste dat de zelve op zeer onbepaalde uitdrukkingen is berustende.
Zoodat de raad verzoekt, bepaaldelijk te mogen vernemen, welke de voorwaarden van
scheiding zullen zijn, d.i. een staat, of inventaris te mogen ontvangen van alle nog
bestaande goederen en effecten, der armen in 't algemeen toekomende, en wat de
Eerw. Kerkenraad zoude vermeenen dat daarvan aan de diaconie, en wat aan de H.G.
armen zoude behooren toebedeeld te worden, zoomede welke thans onderstande
genietende huisgezinnen alhier armlastig ten laste der diakonie en welke ten laste der
H.Geest armen zouden komen.
Het antwoord daarop spoedig te mogen ontvangen, zal verpligten.
Burgemeester en Wethouders, namens de raad
Was get. J. v. L. Bisdom
         Rijkee van Alblasserdam

/380/ Antwoord aan de leden van 't Klassikaal bestuur, zie bl. 367

Alblasserdam 15 december 1860
Hoog Eerw. Heeren!
Naar uwe aanwijzing hebben wij reeds alles beproefd, om met ons gemeente bestuur tot
eene minnelijke schikking te komen, waarbij de kerkenraad op grond van zeker contract
in zijne vrijheid tot naleving der kerkelijke voorschriften worde hersteld. En wij hebben
thans alle reden, om te denken, dat de scheiding door ons voorgenomen, op eenen
goeden voet staat. Ten minste wij zijn breder in onderhandelingen getreden ten opzigte
der voorwaarden van de eventueele scheiding en wij zijn verzocht, om het
gemeentebestuur in te leveren een staat, of inventaris van alle nog bestaande goederen,
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en effecten den armen in het algemeen toekomende. En wat de kerkenraad zoude
vermeenen dat daarvan aan de diakonie, en wat aan de H.G. armen zoude behooren te
worden toebedeeld. Zoo mede welke onderstand genietende huisgezinnen alhier
armlastig ten laste der diakonie, en welke ten laste der H.G. armen zouden komen.
Onze raad, dit schijnt uit alles te blijken, is nu niet meer afkeerig van ons voorstel tot
scheiding, maar kan nog niet

/381/ tot een alles afdoend besluit komen, omdat men ons betuigt, dat alles eerst door den
raad aan H.H. gedeputeerde staten moet worden voorgesteld en aan hunnen
goedkeuring behoort onderworpen te worden.
Wanneer nu eindelijk onze pogingen met het beste gevolg zullen bekroond zijn, en de
zaak het volle beslag zal ontvangen hebben, zullen wij onverwijld uw Eerw. hier van
kennis geven.
Wij hebben de eer met de meeste hoogachting ons te noemen,
De leden des kerkenraads der Herv. gemeente van Alblasserdam.
Uit aller naam, J.E.C. de Wijs, v.d.m.

Aan de H. Eerw. Heeren van het Klassikaal bestuur
van Dordrecht

/382/ Vergadering gehouden den 12 December 1860 in de consistorie kamer des avonds na de
godsdienstoefening te 8 uren.
Beroeping van eenen ouderling en een diaken
De broeders waren alle tegenwoordig. men is dadelijk overgegaan ter verkiezing van een ouderling en
diaken, en de briefjes ter stemming geopend zijnde, werd bevonden dat tot ouderling is verkoren in
plaats van R. Roor J. Vroege.
En dat A. Scheffe tot armverzorger op nieuw is herkozen.
En die genoemde broeders door onzen custos daar van kennis ontvangende, hebben die keuze zich
laten welgevallen.
Hier op is de vergadering met gebed geopend, met dankzegging en gebeden aan God gesloten.

Antwoord aan den raad op hunne voorgaande missive

Aan de Gr. achtb. Heeren Burgemeester, Wethouders en leden van het gemeente
bestuur van Alblasserdam
In antwoord op uwe geëerde letteren van 12 Dec. l.l. [1860] dient, dat, naar uw
verlangen, om van ons bepaaldelijk te

/383/ mogen vernemen, welke de voorwaarden van scheiding zullen zijn, wij UwelEd. achtb.
hier nevens een staat, of inventaris doen geworden van alle nog bestaande goederen en
effecten de armen toekomende, waarbij wij u het besluit in onze vergadering genomen
mede deelen om u voor te stellen, dat beide partijen die goederen, en effecten gelijk op
te zaamen deelen zullen, want zoo blijven wij bevrijd van alle verwikkelingen die uit fijne
onderscheiding wat de diaconie competeert, of waarop de H.G. armen aanspraak
hebben, zoude kunnen voortvloeijen. Wij wenschen voorts, behalve de kollekte bij de
godsdienstoefeningen over de busschen bij de katechisatien, bij de begravenissen en die
aan het rechthuis te blijven beschikken.
Bij het openleggen van dit ons gevoelen voegen wij hier bij naar uwe begeerte een lijst
van onderstand genietende huisgezinnen, welke armlastig zijn ten laste der diakonie,
geteekend met de letter L. En welke ten laste der H.G. armen zouden komen.

/384/ Het antwoord hier op, zoo spoedig mogelijk te ontvangen, opdat de zaak nu eindelijk
haar volle beslag zal hebben bekomen, zal ons zeer aangenaam wezen.
Wij noemen ons met hoogachting,
De kerkenraad der H. gemeente van Alblasserdam, uit aller naam,
Getek. J.E.C. de Wijs, predikant
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Alblasserdam 17 Dec. 1860

* Antwoord op het voorgaande van Burgemeester en Wethouders

Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den raad der Gemeente
Alblasserdam in deszelfs vergadering van 20 December 1860.

Wordt gelezen eene missive van den Eerw. kerkeraad dd. 17 dezer en beantwoording
der missive namens den raad van den 12 December jongstleden, houdende in
substantie dat de kerkeraad

/385/ vermeent te moeten voorstellen om tot voorkoming van alle verwikkelingen, de
goederen en effecten tusschen de diaconie en H.Geest armen gelijk op te verdeelen en
verder dat de diaconie in het genot zoude blijven, behalve der collecten in het
kerkgebouw en bij de cathechisatiën ook der opbrengst van de geplaatste bussen op het
Raadhuis en op de burgelijke begraafplaats, met overlegging van eene lijst van
bedeelden waaruit blijkt dat 7 armen door de diaconie en 28 door de H.G. naar inzien
van den kerkeraad zouden behooren bedeeld te worden. Tevens eene nota, onder den
naam van Inventaris, van den boekhouder overleggende, inhoudende opgaaf der
inkomsten over 1859 der armen bezittingen.

/386/ De raad hierover delibererende stelt, dat indien er tot eene scheiding werd overgegaan
het in de rede ligt, dat nimmer bussen van louter burgerlijken aard aan kerkelijke armen
administratie zoude kunnen afgestaan worden, evenmin als dat een burgelijk armbestuur
op kerkelijke collecten aanspraak zoude kunnen maken. Dat dus in deze alleen de
verdeeling der eigendommen welke nog aanwezig zijn, zoude te pas kunnen komen, en
wanneer men nu stelt dat volgens de opgave de diaconie 1/5 en de H.Geest 4/5 der
armen zouden ten deel vallen, zoude het ook billijk zijn, de eigendommen naar die
maatstaf worden verdeeld.
Dat de raad overigens uit de overgelegde stukken [en] papieren geen genoegzaam licht
kan putten, daar het eene, dat

/387/ eene inventaris zoude moeten verbeelden, louter eene nota is van den boekhouder der
inkomsten, die ieder oogenblik uit de rekening, dienst 1859, ter secretarie berustende,
kan gezien worden, en het andere eene lijst van namen, zonder omschrijving van
huisgezinnen.
Dat toch om over eene scheiding te kunnen oordeelen
1e Eene behoorlijke inventaris der bezittingen, welke als nog den armen toebehooren en
wier titels onder den Eerw. Kerkeraad berustende zijn, zouden dienen geproduceerd te
worden. Dat is eene behoorlijke omschrijving dier vaste goederen, omschrijving der
ligging, benaming, bewijs van eigendom, hoedanig aangekomen, op wiens naam
gesteld, of op het grootboek ingeschreven etc.

/388/ Dat zulk een stuk, bij eventueele scheiding onontbeerlijk zoude zijn, om eene behoorlijke
acte te kunnen opmaken, ten einde de vereischte overschrijving te doen plaats hebben,
en
2e eene behoorlijke staat met omschrijving der armen en derzelver positie, benoodigd
zijn, om daarnaar te kunnen handelen. Dat de raad mitsdien bij meerderheid besluit,
1. Om deszelfs pogingen aan te wenden ten einde de toestemming ter verdeeling der
armen goederen die nog aanwezig zijn van H.H. Gedeputeerde Staten te verkrijgen
onder uitdrukkelijke voorwaarden van overlegging door den Eerw. kerkeraad van
bovengemelde behoorlijk geredigeerde gewaarmerkte en geteekende stukken, en

/389/ 2. dat aan de H.G. armen worden overgedragen, en in vrije eigendom afgestaan de
inschrijvingen op het grootboek ter somma van f 5000,- nominaal 2 1/2 pct, terwijl alsdan
aan de diaconie zullen verblijven de vaste eigendommen en erfpachten, benevens de
collecten in het kerkgebouw en op de cathechisatiën.
En dit besluit bij extract dezes den WelEerw. Kerkeraad mede te deelen.
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Gextraheerd Voor extract conform,
21 dec. 1860 Burgem. en Wethouders,

get. J. v. L. Bisdom
     R. Roor

/390/ * Antwoord door den Kerkeraad op het voorgaande

Groot Achtbare Heeren
Gelezen hebbende uwe geëerde missive van 21 December dezes [jaars, 1860] aan den
kerkeraad, hebben wij de eer U te berigten, dat Uw voorstel om de bus in het raadhuis,
en die welke geplaatst is aan het kerkhof geheel burgelijk te verklaren, gaaf door ons
wordt aangenomen.
Maar ten aanzien het voorstel van de raad, omtrent de verdeeling der armen goederen
van 1/5 voor de diaconie, en 4/5 voor het burgelijk armbestuur alsmede het voorstel, om
de f 5000 nominaal 2 1/2 pct geheel af te staan en alleen de vaste goederen aan de
diaconie zullen komen, hebben wij besloten met alle bescheidenheid ter UEd kennisse te
brengen,

/391/ dat de Kerkeraad steeds volhardt bij zijn besluit van 17 dezer, om namelijk de armen
goederen gelijk op te willen verdeelen, te meer, daar het ons is gebleken, de donatiën
grootendeels  zijn geweest aan de diaconie.
En daarenboven, wij houden het uwe consideratie aanbevolen, dat de diaconie zich
voortaan alleen zal moeten vergenoegen met hetgeen, dat in het kerkgebouw en bij de
cathechisatiën zal worden gecollecteerd, terwijl daarentegen het burgelijk armbestuur, in
het bezit zal gesteld worden van subsidiën en alle overige collecten, die door U bij magte
zijn te creeëren. Nevensgaande lijst der roerende en der onroerende goederen, en
bewijzen van her en aankomst zoo ver ons doenlijk was, opgezocht en opgemaakt uit
het acteboek des kerkeraads en uit de bescheiden der administratie, hebben wij

/392/ de eer U bij dezen aan te bieden, gevoegd bij een opgaaf der armen met naam en getal.
Terwijl eindelijk tot narigt dient, dat de bewijzen van f 5000 nominaal 2 1/2 pct zijn
gedeponeerd bij de Heer O. de Kat te Dordrecht.
Wij hebben de eer met hoogachting ons te noemen,
De leden des Kerkeraads der Hervormde Gemeente van Alblasserdam, uit aller naam
[volgt geen naam]
Alblasserdam 29 Dec. 1860.

/393/ * Antwoord op den voorgaande van het Gemeentebestuur

Alblasserdam 29 Dec. 1860
In beantwoording der missive, heden van U Eerw ontvangen, hebben wij de eer te
berigten dat de raad overwogen hebbende, dat door den Eerw. Kerkeraad 4/5 diaconiën
opgegeven wordt als tot de H.G. armen te behooren, heeft vermeend in dat geval ook
4/5 der bezittingen zoude competeren, doch dat dezelve genegen is aan Gedep. Staten
voor te dragen, om bij wijze van schikking zich met de f 5000 nom. beschrijving op het
Grootboek te contenteren, dat hiervan een raadsbesluit is opgemaakt en UEerw.
medegedeeld, waarop dus niet kan teruggekomen worden, vermeent nu de kerkeraad in
deze schikking geen genoegen te kunnen nemen, dan ook vervalt het

/394/ voorstel van den raad, en zal deze wanneer men bij de scheiding blijft persisteren, in of
buiten regten zulke eischen doen, als dezelve vermeent in het meeste belang van het
burgelijk armbestuur te zijn.
Intusschen wenschen burgemeester en wethouders van UEerw. geïnformeerd te worden
of de armverzorgers reeds met 1 Januarij [1861] zullen ophouden hunne zorgen verder
dan tot de diaconie uit te strekken, opdat alsdan door ons voorlopig zulke schikkingen
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zouden kunnen gemaakt worden als noodig zullen zijn, om te voorkomen dat de
noodlijdenden niet van alle bedeeling verstoken blijven.
Burgemeester, Wethouders,
get. J. v. L. Bisdom
     Rijkee van Abdam
Aan den Eerw. kerkeraad te Alblasserdam

Bij het uiterste van het jaar werden de notulen van 1860 door ons allen goedgekeurd en met onze
handteekening bekragtigd.

J.E.C. de Wijs, predikant

/396/ 1861
Bevestiging
De genoemde ouderling, en de diaken J. Vroege en A. Scheffe, door ons verkozen, en naar kerkenorde
driemaal de gemeente voorgesteld, zijn op den 1 Januarij [1861] des voormiddags bij de gewone
godsdienstoefening in hunne betrekkingen bevestigd.

* Antwoord op den voorgaande missive van den kerkeraad

Alblasserdam Jan. 1861
In antwoord op uwe missive van 29 dezer van den raad der gemeente Alblasserdam is
dienende, dat de kerkeraad vermeent en overtuigd is een billijk en wel met opoffering,
het voorstel aan den raad gedaan te hebben, en de scheiding, en verdeeling van iedere
helft der nog aanwezige armengoederen.

/397/ Door wien toch zijn de goederen voormaals aan de diaconie behoorende grootendeels
verslonden? Wij vertrouwen door de burgelijke armen.
Zou het niet billijk zijn dat de kerkeraad voorstelde aan den raad der gemeente
Alblasserdam, om de verdeeling zoo te regelen, dat de geschenken aan de diaconie ook
werkelijk tot de diaconie overgingen? Daar de onroerende goederen twijfelachtig zijn,
zoo ook een gedeelte van de f 5000 nominaal 2 1/2 pct. Dat het dan door een gemengde
commissie nader onderzocht werd, wien de aanwezige gelden en goederen met regt toe
behooren om zoo doende tot eene scheiding te komen?

/398/ De kerkeraad kan haar inziens niet verder gaan zonder eerst aan het Classikaal bestuur
in deze onaangename zaak zoo voor den kerkeraad als voor het gemeente bestuur,
nader advies en teregtwijzingen in te winnen.
Het voorstel van den raad als 4/5 der armgoederen aan de H.G. armen komende, is in
zoo verre billijk, zooals op heden het getal der bedeelde huisgezinnen betreft, maar het
zijn hier twee partijen die gesplitst moeten worden en wat is billijker dat dan ook alles
gelijk op gedeeld wordt.
Wat de laatste vraag betreft, is door den kerkeraad besloten met 1 Januarij 1861 op te
houden de burgelijke armen te bedeelen, en alleen de diaconie armen te verzorgen.

/399/ Daar het den kerkeraad gebleken is, hoe moeijelijk de positie was, waarin zij geplaatst
was, het zij in het collecteren met open schaal, of met wekelijksche inschrijvingen voor
de algemeene armen, daar er zich eenige ingezetenen geheel onttrekken tot een
liefdegift, en alleen door de liefdadige ingezetenen wordt bijgedragen, is dit een
spoorslag te meer om in dit besluit te volharden, terwijl ook in een ander geval een ieder
in den nood zal moeten bijdragen, en ook bovendien zoo dikwijls dringend zijn
aangezocht tot scheiding door het classikaal bestuur.
Het is en blijft onze opregte hartewensch dat om vredes wil

/400/ de geheele zaak in der minne geschikt nu spoedig zal zijn afgeloopen.
Wij hebben de eer ons met hoogachting te noemen,
Grootachtb. Heeren,
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UEd. Dw. Dienaren, Kerkeraad der Herv. Gem. van Alblasserdam.
Uit aller naam [naam ontbreekt]

Aan het Gemeente bestuur

Gedachtenisse 296

Het overlijden van een armverzorger
Tot ons diep leedwezen overleed den 15 Januarij [1861] aan eene kwijnende ziekte, lang vooruit gezien,
nogtans door geweldige koortsen nog onverwacht onze hoog geachte broeder Maarten Jansen in den
ouderdom van 41 jaren. De leden des kerkenraads deelen in den rouw, waar in men, door zijn overlijden
is gestort en zij betreuren /401/ door 's mans dood, het gemis van een ijvrig naauwgezet broeder die zich
steeds een trouwhartig verzorger der armen had betoond en hebben regt gaarne de weduwe van dien
jeugdigen huisvader, die haar drie nog geheel onverzorgde kinderen heeft nagelaten, zijne zeer hoog
bejaarde ouders, en verdere betrekkingen hunne hartelijke deelneming bij dien gevoelige slag betuigd.
En daarenboven zich aangeboden om bij het ter aarde bestellen van het lijk den meest mogelijke eer het
aan te doen, en zich in vereeniging van de heeren kerkmeesters en kollektanten als dragers van het
dierbaar [ 297 ] hunnes geliefden broeders zich voor te stellen. 
En dit aangenomen zijnde, is het ten uitvoer gebragt den 21 van de genoemde maand.

Ingekomen stukken
Noodlijdende kerken
Aanschrijven van de Algem. Synode die daaromtrent bij ons moet plaats hebben.

/402/ Concept reglement
C. regl. op het godsd. onderwijs in de Nederl. Herv. Kerk.

Vergadering gehouden den 25 Januarij [1861] des avonds ten 7 ure in de consistorie kamer
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig. Vele zaken de diaconie betreffende werden besproken, en
geregeld.
De censura morum [werd gehouden], en alles is in orde bevonden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij de aanstaande viering van het H. Nachtmaal.

Beroeping van een diaken
Tot de beroeping van een diaken in plaats van den overleden Maarten Jansen werden de gesloten
briefjes geopend zijnde, bevonden, dat met meerderheid van stemmen daartoe beroepen was Cornelis
von Lindern.298

Deze daarvoor bedankt hebbende, is op gelijke wijze beroepen Willem Slagboom die mede na beraad
voor die bediening door middel van den custos bedankte.

/403/ Aanschrijving van het Kl. bestuur
Het quotum waarvan het bedrag als in het voorgaand jaar voor den 1 Maart te verzenden.
De kollekte voor de noodlijdende kerken moet op den 1 Julij worden ter hand gesteld.
De tabellen voor de schriftelijke kerkvisitatie ingevuld in te zenden voor den 1 April.
De vergadering met gebed geopend, is met lof en dankzegging aan God gesloten.
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Vergadering gehouden den 12 April [1861] des avonds ten 7 uren in de consistorie kamer
Censura morum
Alle de broeders waren tegenwoordig behalve den ouderling J. Vroege. De censura morum bij het
aanstaand H. nachtmaal des Heeren werd gehouden, en alles in orde bevonden. Het beroepen van een
diaken in plaats van wijlen M. Jansen werd nu na vergeefsche pogingen reeds te /404/ hebben
aangewend, ter vervulling der vacature door 's mans dood veroorzaakt thans uitgesteld tot December
van dit jaar.
Voorts werd als naar gewoonte de vergadering met gebeden geopend, met lof en dankzegging, en met
ootmoedige bede om zegen bij de aanstaande gedachtenisviering van het lijden en den door onzes
Heeren gesloten.

Aanschrijving van het Kl. bestuur

Dordrecht 3 April
In antwoord op uwe missive van den 22 Maart l.l. heeft het classik. bestuur de eer te berigten, dat het
zelve volgaarne u van raad en voorlichting wil dienen bij het geschil over de scheiding der
armengoederen, maar tot dat einde u beleefdelijk uitnoodigd, aan het zelve berigt te geven op de drie
navolgende vragen
1e. Welke zijn de fondsen bij de diakonie uwer gemeente aanwezig?
2e. Van waar zijn deze goederen afkomstig?
3e. Op welke gronden eischt de gemeente raad bij eventueele scheiding het 4/5 gedeelte er van?

Het Classikaal bestuur van Dordrecht,
was getek. W.R. Veder, præses
           B. Rienstra, scriba

/405/ Antwoord op de voorgaande missive van het Kl. bestuur
Op deze drie vragen door het Eerw. Klassikaal bestuur ons voorgesteld, hebben wij een voldoende
antwoord haar schriftelijk medegedeeld, geëxtraheerd uit onze laatste correspondentie over die zaak
door ons met hetgemeente bestuur gehouden.

Diakonie rekening
Woensdag den 12 Junij vergadering gehouden in de consistorie kamer des voormiddags ten tien ure.
Alle de broeders van den kerkenraad daar bij tegenwoordig, ook M.C. Stans, boekhouder van het
armbestuur. Binnen stonden J. v. L. Bisdom, burgemeester, de wethouder R. Roor, drie leden van den
raad A. Nugteren, Murk Lels en Herfst.
Twee armmeesters van het gemeente bestuur, W. Man in 't Veld en J.R. Ulrich.
Onze ouderling J. Vroege werd om voldoende redenen absent bevonden. De armmeester Maarten
Jansen overleden zijnde, was de verantwoording /406/ der rekening van 1860 aan den boekhouder
opgedragen.
En deze rekening is door alle de tegenwoordige Heeren goedgekeurd en onderteekend.
Is voorgelezen in deze gecombineerde vergadering
Aanschrijving van het klassikaal bestuur
Is voorgelezen in deze gecombineerde vergadering onze laatste aanschrijving van het klassikaal
bestuur.
No. 632

Dordrecht 29 mei [1861]
In antwoord op uwe missive van 8 Mei j.l. hebben wij de eer te berigten, dat de
bezittingen van de diaconie en wel met name de inschrijving ad f 5000 wel en wettig
behoort aan de diaconie. Dat het klassik. bestuur er niet toe besluiten kan zijne volgens
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art. 21 diaconie reglem. vereischte toestemming te verleenen om daar van een
gedeelte, hoe gering ook, af te staan.

/407/ Het kl. bestuur raadt u aan, af te wachten, wat de gemeenteraad in het werk zal stellen,
om een deel van die eigendommen voor zich te verkrijgen, en daar van kennis aan het
zelve te geven, opdat men alsdan nader beslisse wat te doen.
De kerkenraad moet vooral onder het oog houden, dat hij er naar behoort te streven, om
de armenzorg uit te breiden, en dus zich zelve niet van de middelen daartoe vrijwillig
ontdoen.
Het classikaal bestuur van Dordrecht.
Was geteekend, W.R. Veder, præses
               B. Rienstra, scriba

Na woorden wisseling over dit stuk verzocht de burgemeester kopie van dit stuk, ten einde het [moet
zijn: zich ?] zelve in den gemeente raad daar van te kunnen bedienen.
Q.F.
/408/ Men besloot tot het houden van eene vergadering nader te bepalen, bestaande uit de leden van
het gemeente bestuur, en de leden des kerkenraads.
De leden des kerkenraads, het gemeente bestuur deze vergadering bereids hebbende verlaten, hebben
besloten.
Nu voor alle dingen het klassikaal bestuur aan te schrijven ter informatie en ter herrinnering, dat wij
bereids het voorgaande jaar ter minnelijke schikking de helft der bezittingen van onze diakonie aan het
algemeen bestuur der armen aangeboden hebbende, wij nu bij die belofte zullen mogen blijven, dan, of
dit nu ons verboden is, zoo als uit de laatste aanschrijving schijnt te blijken.
De præses van den kerkenraad beloofde daar gevolg aan te geven. Q.F.
Hier op is de vergadering gesloten.

Antwoord van de classis, no. 640
Kopie

Dordrecht 14 Junij 1861
In antwoord op uw schrijven bij ons 13 [Junij] ontvangen,

/409/ hebben wij de eer u te berigten dat onze aanschrijving van 29 Mei heeft plaats gehad ten
gevolge van een bepaald besluit in de vergadering van het classikaal bestuur op
genoemden dag.
Het classikaal bestuur heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een vroeger
schrijven van den kerkenraad om raad, en voorlichting. Het is daar bij gevolgd het
voorschrift art. 21 diakonie reglement, dat bij eene dergelijke zaak de leiddraad is voor
de kerkeraden. Niet zonder bevreemding vernamen wij derhalve uit uw laatste schrijven
dat de kerkenraad reeds aanbiedingen tot eene schikking had gedaan in strijd met dit
genoemd artikel. Het moderamen is niet bevoegd een besluit van het klassikaal bestuur
te wijzigen, of te veranderen, wij moeten ons dus vergenoegen met u te melden, dat het
cl. bestuur niet wil, en niet mag willen, dat bezittingen eenmaal het wettig eigendom van
de diaconie der Hervormde gemeente aan eenig armbestuur weg geschonken kan
worden.

/410/ Het moderamen van het cl. bestuur van Dordrecht.
Was getek. W.R. Veder, præses
           B. Rienstra, scriba

Aanschrijving van het gemeentebestuur
Kopie

Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad der gemeente te
Alblasserdam in deszelfs vergadering van 26 Junij 1861

Gelezen enz.
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Eene missive van den Eerw. kerkenraad dezer gemeente ter begeleiding van een
afschrift eener missive van het cl. bestuur, houdende aanmaning aan den kerkenraad,
om niets der goederen in der tijd aan het gemengd armbestuur toekomende, of vermaakt
aan het nu gescheiden burgelijk armbestuur af te staan enz.
Waar over gedelibereerd zijnde, wordt besloten de Eerw. kerkenraad dezer gemeente te
antwoorden, dat het kopie van de

/411/ missive van het cl. bestuur in den raad gezlezen zijnde, men heeft geoordeeld, dit te
moeten ter zijde leggen, daar de kerkenraad vroeger zelf erkend heeft, en met de
bewijzen kan worden gestaafd, dat wel degelijk een gedeelte der inschrijving op het
grootboek speciaal aan de burgelijke armen in der tijd zijn vermaakt en er dus geen
kwestie zijn kan dat niet een deel der vroegere in gemeenschap bezeten geweest zijnde
armengoederen, en inschrijvingen aan het burgelijk armbestuur zoude competeeren. Dat
de raad steeds genegen blijft de zaak der scheiding op eene billijke wijze te termineren
en dit ook van den kerkenraad vertrouwende, als nu verzoekt, dat door den Eerw.
kerkenraad die de scheiding heeft geprovoceerd, een nader voorstel worde gedaan, ten
einde daarna in eene gemengde vergadering zoo mogelijk die zaak in der minne te
vereffenen.
Voor extr. conform,
Burgemeester en wethouders,
Getek. J. v. L. Bisdom
       R. Roor

/412/  Vergadering gehouden den 19 Julij [1861] des avonds ten 7 ure in de consistorie kamer
Censura morum
Alle de broeders  waren tegenwoordig, behalve onze armmeester de Kluijver.
De censura morum is gehouden, en alles is in orde bevonden.
Werd besloten bij de aanstaande zitting van het klassik. bestuur, eene commissie uit ons midden naar
die vergadering af te vaardigen ten einde onze zaak in kwestie met ons gemeente bestuur tot eind
schikking langs dezen weg te kunnen leiden.
De broeders wenschten elkander zegen toe bij het aanst. nachtmaal, en droegen daartoe hunne
belangen, en die van de geheele gemeente den Heere in de gebeden op.

Scheiding, Missive van het gem. bestuur
Kopie

Alblasserdam 17 Sept. 1861
Aan de Eerw. Kerkenraad 
Van het gemeente bestuur
Bij deze hebben wij de eer UEerw. te informeren, dat ons door den raad dezer gemeente
is opgedragen UEerw, beleefdelijk,

/413/ doch dringend te verzoeken, om gevolg te willen geven aan de gedane belofte om een
billijk voorstel te doen tot de vereffening der hangende kwestie betrekkelijk de scheiding
van diaconaal en burgelijk armbestuur, herhaald bij uwe missive van 18 Julij l.l. Doch
welk voorstel wij steeds, doch tot heden te vergeefsch zijn wachtende. Dringend moeten
wij dus Uw Eerw. verzoeken nog in deze maand met antwoord vereerd te worden, een
definitief voorstel van scheiding bevattende. Bij gebreke waarvan wij ons tot ons
leedwezen zullen gedrongen zien den weg van regte in te slaan.
Namens de raad,
Burgemeester en wethouders,
Was getek. J. van L. Bisdom
           R. Roor
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/414/ Hierop is in den kerkenraad besloten zich persoonlijk in commissie te wenden tot het classikaal
bestuur, ten einde raad en bestuur in deze moeilijke zaak in te winnen.
Tot die commissie zijn afgevaardigd de predikant, en de twee diakenen.
Dit geschied zijnde is ten antwoord de navolgende missive den 25 Sept. door ons ontvangen.

[De missive is echter niet opgenomen. Blz. 414 is half leeg gelaten. Blz. 415 is geheel blanco.]

/415/ [Blanco]

/416/  Vergadering gehouden den 18 december 1861, des avonds na de godsdienstoefening
Beroeping van eenen ouderling en diaken
De broeders waren allen tegenwoordig. Men is dadelijk overgegaan tot het verkiezen van eenen
ouderling en diaken, en de briefjes ter stemming geopend zijnde, werd bevonden dat tot ouderling was
verkozen br. H.G. Pott, en dat tot diaken was verkozen W. Slagboom en beide die genoemde broeders
hebben dit beroep zich laten welgevallen.
Hierop is de vergadering met gebed en dankzegging tot God gesloten, terwijl op de 1 Januarij [1862] die
genoemde broeders in onze godsdienstoefening zijn bevestigd.

/417/ [Blanco]

/418/ Alblasserdam 20 Januarij 1862
No. 8/237

Namens den raad der gemeente te Alblasserdam, hebben zij de eer U Eerw. mede te
deelen dat het voorstel vervat in uwe missive van 13 l.l. in de vergadering van 17 dezer
ter tafel gebragt, en overwogen zijnde, door de raad is aangenomen, en wel op gronden
eenmaal een einde te maken aan een spanning, welke niet anders dan eenen nadeelige
invloed in de gemeente moet uitoefenen, en door toegevendheid van hare zijde wil
toonen, dat de vergadering niet alleen door ijde[le] klanken van liefde, maar door daden
eendragt en eensgezindheid wil bevorderen, en behouden zonder eenig voorbehoud,
wordt dus het voorstel in dien missive vervat aangenomen, daar men mag
veronderstellen, dat het deelen der rente van 1862 een schrijffout zal zijn, en hier moet
gelezen worden 1 Jan. 1862299. En zal onmiddelijk de goedkeuring van H. Edele
gedeputeerde staten worden verzocht en tevens de stuiting van deze zaak verder in
regte te doen beslissen, en waartoe reeds aanvrage was geschied, en met de
gedeputeerde staten was onderhandeld, zoodra mitsdien dien aangaande de noodige
authorisatie zal zijn ontvangen, zullen wij de eer hebben u mede te deelen, ten einde
onmiddelijk tot de eind regeling te kunnen overgaan.

/419/ Aan den kerkenraad der Herv. Kerk te Alblasserdam.
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
Getek. J. v. L. Bisdom
       Rijkee van Alblasserdam

Vergadering gehouden 24 Januarij 1862 in ons gewoon lokaal des avonds ten 7 ure
Censura morum
De broeders waren tegenwoordig, behalve Br. Vroege en Pott, afwezig om billijke redenen.
Onderscheiden zaken het belang der gemeente, inzonderheid ons diakonie bestuur betreffende, werden
besproken, geregeld en afgedaan.
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Werd censura morum gehouden, en alles is in orde bevonden. De broeders wenschten elkander zegen
toe bij de aanstaande viering van het H. Avondm.
Hierop is [de] vergadering met gebed geopend zijnde, met dankzegging gesloten.

/420/ Acte van Scheiding
Zegel 50 c. Kopie
Wij ondergetekenden, Mr. Jan van Lakerveld Bisdom, burgemeester, Cornelis Adrianusz. Rijkee,
wethouder en Jan Marianus Herfst, lid van den raad der gemeente van Alblasserdam, en aldaar
woonachtig, als daar toe geconstitueerd door de raad der gemeente Alblasserdam, om een scheiding
daar te stellen met het diaconie armbestuur der goederen in gemeenschap bezeten geweest door de zoo
genaamde algemeene armen. Tot welke scheiding de raad is geauthoriseerd door H.H. gedeputeerde
staten van Zuid Holland bij besluit van 29 Januarij 1862 B. en Nom. 359 1 afd. qs. Notq. ter eenre, en
Jean Esaie Christiërne de Wijs, predikant der Hervormde gemeente, Jan Vroege, ouderling, en Adrianus
Scheffe, diaken der Herv. gemeente van en wonende te Alblasserdam, als daartoe door den Eerw.
Kerkenraad der Herv. gemeente gecommitteerd ten andere zijde,
Verklaren bij deze de scheiding en verdeeling der armen goederen aan de algemeene armen te
Alblasserdam toekomende daar te stellen als volgt
1 Aan het burgelijk armbestuur zoo wel als aan het diakonaal armbestuur wordt toebedeeld, ieder een
gelijke helft der 
/421/ inschrijving op het grootboek der Nat. werkelijke schuld nominaal groot f 5000 à 2 1/2 perc., dus
ieder f 2500. En zal het diaconaal armbestuur tegen kwitantie uitbetalen de helft der rente van 1 Januarij
1800 één en zestig.
2 Aan het burgelijk armbestuur blijft het batig saldo der rekening dienst 1860 ter somma va f 713.
3 Zoo mede wordt aan het burgelijk armbestuur afgestaan in volle en vrije eigendom de erfpacht rustend
op de huizen van Hendrik van der Hoff en Cornelis Prins ten bedrage van f 10 's jaarlijks.
4 Aan het burgelijk armbestuur wordt aanbedeeld en huis en erf staande aan den Kinderdijk plaatselijk
geteekend Wijk E No. 6.
5 Aan het diakonaal armbestuur wordt toebedeeld een huis staande aan den Kinderdijk plaatselijk
geteekend Wijk .. No. 26.
Terwijl beide partijen verklaren elkander te waarborgen in het rustig bezit der alzoo gescheiden
goederen, en elkander over en /422/ weder behulpzaam te zijn om de te naam stelling te verkrijgen der
aldus aan elke partij toebedeelde goederen of effecten van al het welk acte gedaan in duplo, en door
beide partijen onderteekend ten raadhuize der gemeente Alblasserdam, waar beide partijen te dezen
domicilie kiezen, op heden veertien febr. 1800 twee en zestig.
De gecommitteerden uit de kerkenraad,
Was get. J.E.C. de Wijs, predikant

 J. Vroege, ouderling
 A. Scheffe, diaken

De gecommitteerden uit de gemeente raad,
Was get. J. v. L. Bisdom, burgemeester

 Rijkee van Alblasserdam, wethouder
 J.M. Herfst van Alblasserdam

/423/ Aanschrijving van het Kl. bestuur
Cl. quotum enz.
Tot nadere regeling van de geheele kerkelijke aangelegenheid zal de quotisatie voor dit jaar blijven zoo
als zij voor 1861 geregeld is. Het quotum moet dus voor dit jaar uiterlijk 24 Maart worden uitbetaald aan
den scriba der klassis.
Kerkvisitatie
In de eerste helft van Mei zal alhier de persoonlijke kerkvisitatie plaats hebben.
Noodlijdende kerken
De kollekte voor N.l.kerken moet voor 1 Julij plaats hebben.
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Addressen
De addressen aan het kl. bestuur, daar bij moet men zorgen dat voor elke zaak een afzonderlijk adres
moet worden ingediend, geen verschillende zaken behoren in een en hetzelvde adres te worden
behandeld. Alles moet franco worden toegezonden.

Kopie van het reglement betreffende de armen scheiding
Reglement
Op de inrigting en bestuur van de instelling van weldadigheid, bekend onder den naam van diaconie
armnestuur der Herv. gemeente.
/424/ Art. 1
Er bestaat in de Herv. gemeente van Alblasserdam eene instelling van weldadigheid onder den naam
diaconie der Herv. gemeente te Alblasserdam.
Art. 2
Het doel dezer instelling is van christelijke weldadigheid jegens den behoeftige lidmaten van hare
gemeente.
Art. 3
De uitvoering dezer taak is opgedragen aan de drie tijdelijke diakenen staande onder het ondmiddelijk
toezigt van den kerkenraad, bestaande uit den predikant en drie ouderlingen.
Art. 4
De bedeelingen worden ingerigt naarmate den bestaande behoefte in verband met de middelen,
wordende daar bij vooral toegezien, dat zij geen ongodsdienstigheid, onmatigheid, of aan luiheid zich
schuldig maken, of aan zedeloosheid zich hebben overgegeven.
Art. 5
Het beheer van inkomsten, eigendommen en uitgaven is toevertrouwd aan de diakenen onder
onmiddelijk toezigt van de kerkenraad waarvan /425/ jaarlijks door de diakenen rekening en
verantwoording zal worden gedaan aan den kerkenraad.
Art. 6
De rekening zal worden gedaan in de consistorie kamer van den kerk met opene deuren, en wel op den
dag en het uur vroeger de gemeente van den predikstoel bekend gemaakt, opdat ieder lid der Herv.
gemeente van Alblasserdam daar bij zal kunnen tegenwoordig zijn.

Aldus gedaan en vastgesteld in onze kerkenraads vergadering, gehouden te Alblasserdam den 25 Maart
1862.
Get.    J.E.C. de Wijs, predikant

G. Eikelenboom. oud.
H.G. Pott, oud.
J. Vroege, oud.
Teunis de Kluiver, diaken
A. Scheffe, diaken
W. Slagboom, diaken

/426/ Kerkenraad gehouden den 26 Maart 1862 des avonds ten 7 uren in de consistorie
Alle de broeders waren tegenwoordig. De predikant stelde voor, om te antwoorden op een ingekomen
stuk van kerkmeesters en notabelen, het welk in substantie van dezen inhoud was, dat krachtens den
desolaten toestand van ons nog geen zeven jaaren vernieuwd kerkgebouw door het achtbaar collegie
aanspraak word gemaakt op onze hulp en bijstand, en de aandacht der vergadering gevestigd is
geworden op het bestaan van een fonds uit den vroegeren zoo genaamde derden zak, en bij den
predikant of den kerkeraad berustende, en wel op grond
I Omdat de tegenwoordige stand van zaken mede brengt, dat de beroepingskosten  uit de kerkelijke
fondsen moeten worden betaald, waar door het langer aanhouden van dit fonds doelloos is geworden.
II Omdat de hoognoodige reparatie aan het kerkgebouw reparatien eischen die uit genoemde herstelling
zulk eene betaling zullen veroorzaken die de financieele krachten der kerkm. verre te boven gaan.
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/427/ Het stuk is geteekend  J.M. Herfst, president N[otabel],
J. Vroege, secr.

Het zelve nu in onze vergadering gelezen zijnde, heeft onze voorzitter verzocht op goede gronden, om
over dit onderhavig verzoek buiten stemming te blijven, het welk hem door alle de broeders werd
toegestaan.
De voorzitter gaf daarna opening van zaken omtrent den oorsprong, de geschiedenis, en den
tegenwoordige staat van het fonds bijgenaamd de voormalige derden zak.
Het voorstel der notabelen en kerkm. werd daarna in overweging gebragt. En de president ouderling
stemt [bedoeld is: stelt ?] voor om het geheele bedrag over te maken aan de kerkelijke administratie.
Gt. Eikelenboom om eene uitkeering te doen van f 500.-.
H.G. Pott was er tegen, maar wilde om des vredes wil van het geheele kapitaal vrijwillig afstand doen.
/428/ T. de Kluiver was er tegen om iets van het geld af te staan, zoo ook A. Scheffe en W. Slagboom.
Alzoo drie tegen, en 2 voor, en één voor f 500.
De predikant bragt voor ter informatie en herrinering, dat hij nog altijd blijft prætendeeren restitutie van
nagenoeg ongeveer 23 jaren herwaards, voortvloeiende uit zijne belasting betrekkelijk de hoofdelijke
omslag.
De vergadering met gebed geopend, is met dankzegging tot God gesloten, nadat de voorzitter had
beloofd, om het geacht kerkbestuur in substantie van het verwerpen van hun voorstel schriftelijk kennis
te doen dragen.

/429/ Antwoord van de gedeputeerde staten, onderwerp: bijzonder fonds des kerkenraads
Naar aanleiding van het adres der kerk. administratie en notabelen uwer gemeente, het onderwerp
uitgemaakt hebbende uwer missive den 17 April, heb ik de eer u te kennen te geven, dat de gevaarlijke
toestand der kerk noodzakelijke reparatie vordert, dat, vermits de kerk nog bezwaard is met een schuld
van f 30.000,-, het onraadzaam is dat het bedoelde onder uw beheer staande fonds van pl.m. 1100 bijna
toereikend zal zijn, om de kerk in orde te brengen, dat dit fonds tot het doel waartoe het is bij een
gebragt niet meer benoodigd is, vermits thans de beroepings kosten, en die van den kerkenraad op de
kerkelijke begrooting gebragt, en daar uit betaald behooren te worden, terwijl de armen nimmer ten laste
der kerkelijke fonds behooren te komen, dat die van de diakonie en van het algemeen armbestuur.300

/430/ Dat wanneer den kerk zoude behooren gesloten te worden uit vrees voor ongelukken, de gemeente
verstoken zal zijn van  de godsdienst oefeningen, of zich de kosten zoude moeten getroosten eene hulp
kerk daar te stellen.
Om alle deze redenen geef ik U Eerw. met aandrang in overweging, om het bedoelde fonds in
beschikking te stellen van de kerkelijke administratie, ten einde zoo spoedig mogelijk tot herstel der kerk
zoude kunnen worden overgegaan.
Het lid van gedeputeerde staten, voorzitter
van het provinciaal kollegie van toezigt over
de kerk. administratie der Herv. in Zuid Holland.

De kerkenraad heeft na de voorlezing van dit stuk alleen om des vredes wil besloten nu maar vrijwillig
afstand van dien bewuste gelden aan kerkmeesters en notabelen te doen, het welk is geschied in onze
kerkenraads vergadering 7 Mei 1862.

/431/ Kerkenraads vergadering den 7 Mei 1862
De afgetreden armeester deed rekening in het openbaar van zijn beheer van de armpenningen over het
jaar 1861 en er is gebleken een batig slot te zijn  f 148,95.
T. de Kluiver gaf die penningen over aan br. A. Scheffe die daar van rekenschap zal geven in een
volgend jaar.
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/432/ Kerkenraad gehouden den 18 Julij 1862 in de pastorie des avonds ten 7 uren.
Alle de broeders waren tegenwoordig. De predikant stelde voor een verzoek van ons uitgaande te
verzende, het welk door ons allen werd toegestemd en goedgekeurd.

Kopie

Aan zijne Excellentie den Heere Minister van Justitie
Geeft met eerbied te kennen de kerkenraad der Hervormde gemeente te Alblasserdam
Dat onze predikant, de Wel Eerw. zeer geleerde Heer Jean Esaie Christiërne de Wijs,
naar het schijnt door een tijdelijke en sleepende ongesteldheid is aangetast, welke zijn
Eerw. niet alleen thans belet zijne bediening naar behooren te vervullen, maar vooral in
dezen aanst. winter buiten staat zal stellen, ja zelfs ondoenlijk zal maken de veelvuldige
werkzaamheden daar aan verbonden uit te voeren, indien er niet de noodige hulp wordt
verleend ten bewijze daarvan legt hij hier over een attest van doct. J.B. Molewater te
Rotterdam.

/433/ Dat zijn WelEerw. meer dan 44 jaren zijne bediening heeft waargenomen, waarvan hij
38 jaren in ons midden is werkzaam geweest, zijnde eene gemeente van ongeveer 3600
inwoners.
Dat zij dien [ten] gevolge in hunne vergadering van den 18 dezer met eenparige
stemmen hebben besloten zich bij adres tot uwe Excellentie te wenden met eerbiedig
verzoek dezen bijstand zijn WelEerw. te willen verleenen in eenen hulp[rediker van af 1
Sept. van dit jaar tot 1 Maart 1863. En ten koste van den staat, omdat deze onze
gemeente door verschillende omstandigheden niet bij magte is, om [in] de onkosten daar
aan verbonden, van het hare iets bij te dragen.
Redenen waarom zij zich nedrig tot uwe Excellentie wendt met den wensch het uw
Excellentie moge behagen boven staand verzoek in goedgunstige overweging [er staat:
overneming] te nemen, en onze leeraar den verlangden bijstand te verleenen.

/434/ Waarvoor zij bescheiden uwe Excellentie de belangen eener zoo talrijke gemeente ten
zeerste aanbevelen, welke anders door deze toestand zeer zoude lijden.
Twelk doende enz.
Was geteekend J.E.C. de Wijs, predikant
              J. Vroege         )
              G. Eikelenboom    ) ouderlingen
              H.G. Pott         )
              T. de Kluiver     )
              A. Scheffe        ) diakenen
              W. Slagboom       )

Dit stuk is daarna verzonden onder dit adres:
Ministerie van Justitie, afdeeling voor de zaken der Hervormde en andere eerdiensten, behalve die der
Roomsch-Katholijken.
De broeders hebben voorts besloten om het nachtmaals feest om billijke redenen ontleend wegens de
ongeschiktheid van onze noodkerk tot de viering van het zelve, tot het najaar uit te stellen.

/435/ Vergadering 15 Aug des avonds ten 7 ure in de pastorie
Alle de broeders tegenwoordig. De predikant geeft te kennen, dat hij na rijp beraad onder biddend opzigt
tot den Heere, zijn ontslag te vragen wegens zijn hooge jaren en ter oorzake zijne doorgaande ligchaams
verzwakking den hulp van Eerwaardige ringbroeders in te winnen.
De stukken die daar toe worden gevorderd zijn voorgelezen en in orde bevonden.
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     302 D. staat hier voor: dominee.

     303 Dit zijnde laatste woorden die Ds. de Wijs in het kerkeraadsboek heeft geschreven. Het volgende is van de
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kerkeraadsvergadering van 11 december 1865.
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De 19 Aug. nogmaals nagezien en verzonden. 301

/435/ Ontslag
Dit ontslag is door het Ministerie van eeredienst eervol hem verleend bij monde van den consulent D302.
van Schagen is door hem afscheid van de gemeente genomen.
In onze kerkenraad zijn G. Eikelenboom en T. de Kluiver in hunnen betrekkingen herkozen.

Losmaking door leden van het kl. bestuur 303

Kerkeraadsvergadering gehouden den 3e December 1862
Afwezig broeder W. Slagboom (wegens ongesteldheid)
Art. 1
De vergadering met het gebed geopend zijnde, deelde onze predikant J.E.C. de Wijs mede dat ZWEw
op zijn verzoek door het prov. Kerkbestuur eervol met 1 Januarij 1863 emeritus verklaard zijnde, zijn
ontslag had verzocht uit zijnen dienst in deze gemeente en als /437/ lid van de klassis.
Art. 2
Ds. G.C. Prillevitz door het classikaal bestuur van Dordrecht afgevaardigd nog niet aanwezig zijnde,
werd onze predikant van zijnen dienst in deze gemeente ontslagen door onzen consulent Ds. G. Boele
van Schagen, pred. te Nieuw Lekkerland en ZWEw eene door den kerkeraad geteekenden acte volgens
formulier D. regl. op de vacature afgegeven.
Art. 3
Hierna Ds. G.C. Prillevitz in de vergadering verscheenen zijnde, ontsloeg deze hem van zijne betrekking
als lid van de klassis van Dordrecht en overhandigde ZWEw. eene acte ingericht naar formulier E regl.
op de vacature, geschiedende beide handelingen met wederzijdsche heil en zegenbeden.
Art. 4
De afgevaardigde van het klassikaal bestuur met onzen predikant de  vergadering verlaten hebbende,
werd door den consulent mededeling /438/ gedaan en voorlezing van hetgeen nodig was tot onderrigt
van den kerkeraad, makende hen bekend met de bepalingen van het reglenment op de vacaturen.
Art. 5
Nog geene handopening gevraagd zijnde tot het beroepen van eenen  anderen herder en leeraar voor
deze gemeente in plaats van den emeritus verklaarden predikant J.E.C. de Wijs, zoo is daartoe stante
sessione een stuk gereed gemaakt en door de tegenwoordig zijnde kerkeraadsleden onderteekend, ter
opzending aan het classikaal bestuur van Dordrecht.
Art. 6
Sprekende over het godsdienstonderwijs gedurende de vacature op de catechisatie is besloten den Heer
R. Roor, rustend onderwijzer der jeugd, in deze gemeente woonachtig, die zich reeds belast had met
gezegd onderwijs aan de schoolkinderen, voor te stellen (onder nadere goedkeuring) dat onderwijs aan
meer gevorderden in leeftijd toe te dienen.
Art. 7
Indien dit mocht mislukken daarover als dan te onderhandelen met den Heer ... [naam opengelaten]
geëxamineert catechiseermeester te Ridderkerk.
/439/ Art. 8
De tijd aanmerkelijk verstreken zijnde om eene behoorlijke inventaris van het voorhanden zijnde archief,
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bij den kerkeraad berustende, op te maken, is besloten daartoe eene buitengewone vergadering te
beleggen op Maandag den 5 Januarij 1863,

Hierna is de vergadering door onzen consulent met dankzegging aan God beslooten en scheidden de
broederen in liefde en vrede.

G. Boele van Schagen twelke getuigen
H.G. Pott      )
J. Vroege      ) ouderlingen
G. Eikelboom   )
A. Scheffe    ) diakenen
T. de Kluiver )
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[Ds. Wijnand Kluever stond te Alblasserdam in de jaren 1863 - 1866. De volgende notulen beginnen in
vacaturetijd.]

Bevestiging van kerkeraadsleden 304

Op Zondag den 4 januarij 1863 zijn de aftredende broeders kerkeraadsleden G. Eikelboom, ouderling en
T. de Kluiver, diaken, die in eene vroeger gehoudene kerkeraadsvergadering op nieuw in hunne
betrekkingen waren benoemd, en nadat de kerkelijke voorstellen onverhinderd waren afgelopen, door
den consulent plegtig bevestigd geworden.
Q.A. G. Boele van Schagen, consulent

Sessio II
Kerkeraadsvergadering gehouden den 5 januarij 1863 des morgens ten 9 ure.
Inventaris van het kerkelijk archief
Afwezig br. W. Slagboom wegens ongesteldheid.
In deze vergadering is het kerkelijk archief onder berusting geweest zijnde van den predikant J.E.C. de
Wijs, thans emeritus van ZWEw overgenomen, daarvan een behoorlijke inventaris opgemaakt, waar van
copie volgens art. 14 van het reglement op de vacature aan het klassikaal bestuur van Dordrecht zal
worden opgezonden. tegelijk is een copie ter verzending gereed gemaakt van den legger bij den 
administrerenden diaken voorhanden (zie art. 18 diak. regl.) naar /441/ aanleiding eener circulaire van
het klassikaal bestuur van Dordrecht aan de kerkeraden 3 oct. 1862. Verder eenen geruimen tijd
doorgebracht hebbende tot het nazien van de in de kerkeraadskist aanwezige boeken en papieren, zoo is
er niets gevonden dat eenigzints belangrijks voor dit oogenblik konde opleveren, waarna de vergadering
gesloten werd, en de broeders in liefde en vrede scheidden.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent H.G. Pott   )

J. Vroege   ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe   ) diakenen
T. de Kluiver)

 
/442/ Godsdienstonderwijs
De Heer R. Roor, wethouder en rustend onderwijzer der jeugd in deze gemeente, heeft het voorstel van
den kerkeraad ZEd. gedaan om, gedurende de vacature godsdienstonderwijs op de catechisatie zoo wel
aan meergevorderden in leeftijd als aan de kinderen toe te dienen, welwillend op zich genomen. ZEd.
was voornemens daarmede op dingsdag den 6 Januarij reeds een aanvang te maken.

Aflegging van belijdenis des geloofs
Den 5 Januarij 1863 des avonds ten 6 ure zijn in de pastorie 13 personen na afgelegde belijdenis des
geloofs tot lidmaten der Christelijke Hervormde Kerk aangenomen. De ondervraging geschiede door
hunnen leermeester den emeritus predikant J.E.C. de Wijs in tegenwoordigheid van den consulent, de
broederen ouderlingen H.G. Pott, J. Vroege en G. Eikelboom.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent H.G. Pott   )

J. Vroege   ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe    ) diakenen
T. de Kluiver )

Sessio III
Kerkeraadsvergadering gehouden den 16 Januarij 1863.
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Alle de BB. tegenwoordig. nadat de vergadering met het gebed was geopend, is een adres opgemaakt
aan den WelEd. geb. Heer C.A. Rijkee, Ambagtsheer dezer gemeente, tot het aanvragen van
handopening tot het doen eener beroeping voor deze gemeente, zijnde de kerkeraad nog daartoe
verpligt, wegens aloud gebruik en dan wegens een toekomend regt van den Ambagtsheer hetwelk door
alle de BB. kerkeraadsleden is onderteekent. Na het mede deelen van een  voorstel door een der
broederen tot verhoging van het predikants- tractement alhier voor te dragen aan het kollegie van
kerkvoogden en notabelen dezer gemeente, en het bespreken van bijzondere aange- legenheden dezer
gemeente, werd deze vergadering met dankzegging aan God gesloten en scheidden de BB. in liefde en
vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent H.G. Pott   )

J. Vroege   ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe    ) diakenen
T. de Kluiver )

/444/ Kerkeraadsvergadering gehouden den 13 Februarij 1863.
Alle de BB. tegenwoordig, alsmede de oud kerkeraadsleden R. Roor, ouderling en C. Stans, diaken.
Art. 1
De vergadering is met het gebed geopend.
Art. 2
Na verkregen handopening van het Min. en de Ambagts Heeren dezer plaats werd ter voorziening in de
alhier bestaande vacature het volgende vijftal van predikanten opgemaakt
- Ds. W. Kluever te Bleskensgraaf en Hofwegen
- Ds. A. van der Lee te Sliedrecht
- Ds. G. Boele van Schagen te Nieuw Lekkerland
- Ds. W. van Roggen te Goudriaan
- Ds. G. C. Prillevitz te Ottoland
Art. 3
De beroeping alhier nog op den ouden voet moetende geschieden is besloten dit vijftal den Ambagts
Heeren aan te bieden, met het verzoek om daar uit één tot herder en leeraar voor deze gemeente te
beroepen.
Art. 4
Daartoe is eene commissie van twee leden uit de vergadering benoemd, bestaande uit de BB. H.G. Pott,
ouderling, en A. Scheffe, diaken, /445/ om, daar de Ambagts heeren in deze gemeente woonachtig
waren, hetzelve in persoon over te brengen, en na verzochte en verkregen approbatie nog tijdens deze
vergadering een beroep te doen.
Art. 5
De gecommitteerde leden teruggekeerd zijnde met zich brengende de door de Ambagts heeren
verkregen approbatie is men overgegaan om uit het opgemaakte vijftal een predikant te beroepen.
Art. 6
Met eenparige stemmen werd hetzelve uitgebragt op den WelEerw. Heer W. Kluever, pred. te
Bleskensgraaf en Hofwegen.
Art. 7
Ook nu werd eene commissie van twee leden benoemd, bestaande uit den consulent Ds. G. Boele van
Schagen en br. H.G. Pott, ouderling, om dit beroep door de Ambagts heeren te doen approbeeren.
Art. 8
Dit geschied zijnde, werd nog de verzending van dit beroep met de daarbij behorende opgave der
inkomsten, aan den beroepene gereedgemaakt.
/446/ Art. [9]
Hierna werd de vergadering met dankzegging gesloten en scheidden de broederen in liefde en vrede.
Q.T.
G. Boele van Schagen, consulent J. Vroege    )



DE WIJS       

460

H.G. Pott    ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe         )
W. Slagboom    ) diakenen
T. de Kluiver      )

Kerkeraadsvergadering gehouden den 14e Maart 1863
Alle de BB. tegenwoordig.
Art. 1
De vergadering is met gebed geopend.
Art. 2
De stukken betreffende het beroep van Ds. W. Kluever werden ter opzending aan het klass. best. ter
bekoming van de kerkelijke goedkeuring gereed gemaakt. De drie kerkelijke voorstellen hebben alhier
van den predikstoel onverhinderd plaats gehad den 1e, 8e en 15 Maart 1863.
Art. 3
Nog is in deze vergadering een berigt opgemaakt ter verzending aan het klass. best. betreffende de
scheiding en verdeeling der goederen /447/ en effecten toebehorende aan de algemeene armen, alhier
naar aanleiding van een schrijven van gemeld bestuur aan den consulent dd. 13 Maart 1863.
Art. 4
Niets meer te verhandelen zijnde is de vergadering met dankzegging aan God gesloten en scheidden de
BB. in liefde en vrede.
Q.T.
G. Boele van Schagen, consulent J. Vroege    )

H.G. Pott    ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe     )
W. Slagboom) diakenen
T. de Kluiver  )

Kerkeraadsvergadering gehouden den 17e April 1863.
Alle de BB. tegenwoordig.
Art. 1
De vergadering werd met het gebed geopend.
Art. 2
De diaken br. Ad. Scheffe deed rekening en verantwoording van zijn gehouden administratie over het
jaar 1862. Alles behoorlijk nagezien en in goede orde bevonden zijnde is dezelve door de BB.
onderteekend. Het batig slot ter somma f 210.16 1/2 is in handen van den administrerende diaken W.
Slagboom gesteld geworden.
Art. 3
Ook werd censura morum gehouden voor de viering van het H. Avondmaal. Dit geschiede met dat
gevolg dat niemand der BB. eenig bezwaar tegen iemand had in te brengen.
Art. 4
Zoo zijn mede de tabellen voor de schriftelijke kerkvisitatie door alle de leden geteekend ter opzending
aan het kl. bestuur.
Art. 5
Hierna werd de vergadering met dankzegging aan God gesloten en scheidden de BB. in liefde en vrede.
G. Boele van Schagen, consulent J. Vroege    )

H.G. Pott    ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe         )
W. Slagboom    ) diakenen
T. de Kluiver      )
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/449/ Aanteekening
Onze beroepen leeraar Ds. W. Kluever werd op den 10e mei 1863 door onzen consulent bevestigd met
de woorden Hand. 10 v. 6b Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Onze nieuwe leeraar hield zijne intrede
naar aanleiding van Titus 2 v. 15a Spreekt dit.

Kerkeraadsvergadering gehouden den 11 Mei 1863, waarin de nieuwe leeraar Ds. W. Kluever en alle de
BB. tegenwoordig waren.
Bij deze gelegenheid is het kerkelijk archief door den consulent overgegeven, nadat het met den in art.
14 regl. vac. vermelden inventaris was vergeleken, alleen een dubbel trouwboek niet voor handen.
G. Boele van Schagen, consulent Q.T. W. Kluever, predikant

J. Vroege    )
H.G. Pott    ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe       )
W. Slagboom  ) diakenen
T. de Kluiver    )

[Het volgende is geschreven door Ds. W. Kluever.]

/450/ Gewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 10 Julij 1863
Censura morum
Alle broeders tegenwoordig.
De vergadering m.s.305 met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
Daar de bediening van 's Heeren heilig Avondmaal D.V. gehouden zal worden op aanstaande Zondag
den 12 Julij des namiddags te achtervolgen met een leerrede ter nabetrachting; zoo werd er ten dien
einde Zondag l.l. des voormiddags de voorbereidingsrede gehouden.
Art. 2
Ingevolge mondelinge bepaling werd er ditmaal huisbezoek gedaan en wel van af den hoek van den
Kinderdijk; van dit gedane huisbezoek werd op heden verslag gegeven.
Art. 3
Vervolgens werd er censura morum gehouden nopens de leden der gemeente, doch niets berispelijks is
er ten dezen aanzien te berde gebragt.
Art. 4
Na hoofdelijke rondvraag werd er niets meer ter behandeling voorgesteld, waarna de vergadering met
dankzegging gesloten is.

Q.T. W. Kluever. pred.

/451/ Missive aan het klass. bestuur
Onderwerp: Goedkeuring op het contract tot scheiding tusschen de diaconie en Algemene armen
Onderstaande missive is op heden aan het klass. bestuur verzonden, ten einde goedkeuring te
verkrijgen op het aanvankelijk met het gemeentebestuur gesloten contract ter zake der scheiding
tusschen de Diaconie en Algemeene armen.

Aan het Klassikaal bestuur van Dordrecht
Onderwerp: Regeling der Diaconiebedeeling
De leden van den kerkeraad der Hervormde Gemeente te Alblasserdam, wenschende
hunne diaconiebedeeling op vasten voet geregeld te zien, en meenende dat daartoe zou
kunnen strekken de aanvankelijk met het Burgerlijk Bestuur hunner gemeente getroffen
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overeenkomst, wenden zich bij deze tot het Klassikaal bestuur voornoemd met
openlegging hunner handelingen benevens uiteenzetting hunner gevoelens ten dezen
aanzien, alsmede met den wensch, dat het Klassikaal Bestuur zijne goedkeuring zal
willen verleenen aan het bewuste contract met het Burgerlijk Bestuur gesloten.
Dat dit contract, waaraan tot hun leedwezen de sanctie van het Klassikaal Bestuur tot
nog toe ontbreekt in het leven is geroepen, geschiedde eensdeels ten gevolge van
hunne zucht, om aam den voormaligen vermoeden staat van zaken ten aanzien der
armenbedeeling een einde te maken en met hunne Diaconie-regeling zoo veel mogelijk
tot een normale toestand te komen; en andersdeels ten gevolge van een raadgeving van
het Klassikaal Bestuur meldende: "wij meenen U dus te moeten

/452/ aanraden, om te beproeven met het Gemeente Bestuur tot eene minnelijke conferentie
in schikking te komen," enz.
Zij betreuren het wijders dat zij op eene der laatste missives van het Klassikaal Bestuur
hebben moeten antwoorden bloot met de overlegging der kopij van de bedoelde
aanvankelijk getroffen overeenkomst zonder op den inhoud dier Klassikale aanschrijving
terug te komen. Doch zij verklaren bij deze ter opheldering, dat het geven van een
voldoend antwoord hun niet mogelijk was door dien zij in gezegde Klassikale
aanschrijving werden heengewezen naar een vroeger stuk, hetwelk bij hen, door welke
omstandigheden dan ook, verloren is geraakt.
Ten laatste achten zij het nog van hunnen pligt melding te maken van den inhoud van
het bedoelde contract en betuigen hunne blijdschap, dat het hun, na langdurige
beraadslaging, ten laatste gelukt is het Gemeente Bestuur te bewegen tot het vaststellen
van genoemd contract, zooals het thans bestaat en te berde is gebragt. De verdenking,
alsof zij daarbij de belangen hunner Diaconie niet behartigd en zij hunnen Diaconie-
goederen ten bate van het Gemeente Bestuur zouden veralineerd hebben, werpen zij in
gemoede verre van zich. Gaarne geven zij daarvoor de volgende motiven op:
1 Vooreerst hebben zij bij de vaststelling van de bedoelde overeenkomst in aanmerking
genomen een stuk, hetwelk behoort tot het Gemeente Archief van Alblasserdam en van
den volgenden inhoud is:

Copie transport en cessie
Van alle de goederen, landerijen, actien en uijtschulden, den Heijlige Geest Armen
competerende aan en ten behoeve der Diaconij Armmeesters, om bij haar
geadministreert te werden, mits dat zij gehouden blijven de Heijlige [Geest] Armen
benevens de haare te onderhouden en alle de schulden tot dato deses te betaalen,
sonder gehouden te zijn aan den Heer Schout of gerigten in 't particulier

/453/ eenige Reeckeningh te doen, anders als haar jaarlijxe Reeckeningh in de kerk na
ouder gewoonte.
Acte den 25 Novemb. 1689

2 Ten tweede hebben zij de aandacht gevestigd op eene testamentaire dispositie groot f 500,
welke som uitdrukkelijk gelegateerd is ten behoeve der Algemeene Armen. Doch daar te dier
tijde het Diaconie bestuur de zaken ook der Algemeene Armen administreerde, is de gemelde
som van f 500 te goeder trouw mede ingeschreven op naam van de Hervormde Diaconie te
Alblasserdam.
3 Nog hebben zij ten laatste gelet op woonhuizen, door de Algemeene Armen mede ter
administratie aan de Hervormde Diaconie afgestaan, en zulks insgelijks ter oorzake als
vermeld is aan het slot sub No. 2.
Uit dien hoofde zij gemeend regt en billijk te handelen en tevens de belangen hunner Diakonie
te behartigen, wanneer zij, bij het tot stand komen der ontworpen scheiding tusschen het
Diakonie- en plaatselijk armbestuur de helft der ingeschreven som van f 2500, zooals in het
contract is vastgesteld, aan genoemd plaatselijk armbestuur wederom afstaan, en zulks met
inbegrip van het batig saldo. Dit afstaan van het batig saldo was voor hen ten [einde] tot eene
gewenschte scheiding te komen, geen hinderpaal en dit nog te minder, dewijl dit saldo grooter
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schijnt dan het werkelijk is. Het zal toch plus minus bedragen eene som van f 300, doch, die
voor het grootste deel voortspruit uit gelden, nog van andere besturen te innen, en de ervaring
leert, hoe moeijelijk het behoorlijk innen van zoodanige gelden is.

/454/ Zij nemen nog de vrijheid hunne gedachten over de onderhavige zaak met bescheidenheid uit
te spreken, namelijk, dat zij, indien de eventueel ontworpen scheiding niet tot stand komt, eene
groote verwarring te gemoet zien, maar dat zij tevens, indien het Klassikaal bestuur bedoelde
scheiding met goedkeuring kon bekrachtigen , de administratie hunner Diakoniebedeeling
duidelijk en goed geregeld achten.
Op grond van het boven aangevoerde wenden zij zich dan bij deze tot het Klassikaal bestuur
met verzoek door medewerking bevorderlijk te willen zijn aan hetgeen zij in gemoede voor een
gewenschte zaak houden en vragen de goedkeuring van het Klassikaal Bestuur op gemeld
contract, zooals het aanvankelijk is vastgesteld en overgelegd.
Met broederlijke heilbede,
Alblasserdam den 7 September 1863
Was geteekend: De kerkeraad der Hervormde gemeente voornoemd

Q.T. W. Kluever, predikant
J. Vroege    )
H.G. Pott    ) ouderlingen
G. Eikelboom )
A. Scheffe         )
W. Slagboom    ) diakenen
T. de Kluiver      )

Voor Copij conform, q.t. W. Kluever, Pred.

/455/ Gewone kerkeraadsvergadering gehouden op den 9 October 1863
Alle broeders tegenwoordig, uitgenomen Br. Pott, door krankheid afwezig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
De ingekomen stukken werden ter kennis der vergadering gebragt en daaronder ook de beslissing van
het Classikaal Bestuur d.d. 30 September 1863, houdende goedkeuring nopens het ontwerp der
scheiding der Diakonie goederen tusschen den Kerkeraad en den Gemeenteraad d.d. 14 Februarij 1862,
en alzoo inwilliging van ons verzoek bij voorzeid bestuur gedaan (zie de missive van den kerkeraad in
het actenboek d.d. 7 September 1863).
Van de beslissing van het Classikaal Bestuur wordt bij deze copij conf. aan den gemeenteraad met
begeleidende missive toegezonden.
Art. 2
Nopens den inhoud der overige ingekomen stukken wordt het een en ander onderling besproken.
Art. 3
Het H. Avondmaal op aanstaanden Zondag zullende gehouden worden, zoo werd j.l. Zondag des
voormiddags voorbereiding gepredikt, ten einde /456/ aanstaande Zondag des namiddags dankzegging
te houden.
Er wordt verslag uitgebragt ten aanzien van het gedane huisbezoek, hetwelk ten vervolge van het
voorgaande aan den Kinderdijk is geschied.
Censura morum nopens de leden der gemeente gehouden wordende, werd er niets berispelijks ten
dezen aanzien te berde gebragt.
Art. 4
De acten der vorige vergaderingen werden voorgelezen en geresumeerd.
Na hoofdelijke rondvraag aan de leden der vergadering werd er niets meer ter behandeling voorgesteld,
waarna de vergadering met dankzegging gesloten werd.

q.t. W. Kluever, predikant
J. Vroege     ) ouderlingen
G. Eikelboom  )
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( A. Scheffe
            diakenen     ( T. de Kluiver

( W. Slagboom

/457/ Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 8sten December 1863
Alle leden tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het volgende behandeld.
Art. 1
De ouderling J. Vroege deelt der vergadering mede, dat door hem in kwaliteit van kerkvoogd de alhier
gecollecteerde penningen ad f 27,53 ten behoeve van Krimpen aan den IJssel, ter oprigting van kerk en
pastorij aan het kerkbestuur van Krimpen a/d IJssel zijn uitbetaald.
Art. 2
De ingekomen stukken werden ter kennisse der vergadering gebragt.
Art. 3
Naar aanleiding der ingekomen stukken werden eenige huishoudelijke bepalingen gemaakt.
Art. 4
Verder ging de vergadering over tot het stemmen ingevolge het kerkelijk reglement, ten einde een
ouderling en diaken te verkiezen, /458/ daar de broeders J. Vroege als ouderling en A. Scheffe als
diaken met ultimo December dezes jaars als zoodanig zullen moeten aftreden.
Art. 5
De uitslag der stemming, met gesloten billetten geschied zijnde, is als volgt:
De aftredende broeder J. Vroege werd opnieuw als ouderling verkozen, doch heeft, staande de
vergadering, betuigd, dat hij, om bijzondere redenen, voor de op hem uitgebragte keuze moet bedanken.
De vergadering ging alzoo tot eene nieuwe stemming over, waaruit bleek dat Johannes Jonker met
algemeene stemmen tot ouderling verkozen is, en ingevolge deze mogt bedanken als dan broeder Jan
Pijl Jakobszoon.
Vervolgens werd overgegaan tot het stemmen, ter uitbrenging van eene keuze voor een broeder diaken.
/459/ De uitslag dezer stemming was, dat broeder Pieter Tuitel als diaken verkozen werd. En indien deze
onverhoopt mogt bedanken, alsdan is verkozen broeder Abraham Nugteren.
Aan de nieuw benoemde broeders zal bij monde van den predikant van de uitgebragte keuze kennis
worden gegeven, met dringend verzoek, dat zij zich die keuze mogen laten welgevallen.
Op aanstaande oudejaarsavond zal de godsdienstoefening ten 6 uur aanvangen.
De acten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Na hoofdelijke rondvraag aan de leden der vergadering, werd er niets meer ter behandeling voorgesteld,
waarna de vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever, predikant
ouderlingen: J. Vroege diakenen: A. Scheffe

H.G. Pott W. Slagboom
G. Eikelboom T. de Kluiver

/460/ Gewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 22sten Januarij 1864
Alle leden tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
Daar op aanstaande Zondag de bediening van 's Heeren heilig Avondmaal zal gehouden worden, des
namiddags te achtervolgen met eene leerrede ter nabetrachting, zoo werd j.l. Zondag des voormiddags
daartoe de rede ter voorbereiding gehouden. Heden hield de kerkeraad censura morum nopens de leden
der gemeente, doch niets berispelijks is er ten dezen aanzien te berde gebragt.
[in de marge stond:] Van den tijd der Avondmaalsbediening en de voorbereiding is van den predikstoel
aan de gemeente kennis gegeven.
Art. 2
De derde en vierde afdeeling van het Synod. Reglem. voor de kerkeraden van de gemeenten der Ned.
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Herv. Kerk werden aan de vergadering voorgelezen.
Art. 3
Omtrent de personen, die hun verlangen hebben kenbaar gemaakt, om als lidmaten te worden
aangenomen, werden geene bezwaren geopperd.
/461/ Art. 4
De ingekomen stukken werden ter kennis der vergadering gebragt en daaronder
1 Het schrijven van de Synode d.d. 1 Aug. 1863 No. 119 nopens het vast kerkelijk fonds ter voorziening
in de geestelijke behoeften door uitbreiding van de Evangeliedienst. De kerkeraad zal aan dit schrijven
gevolg geven op eene wijze als het meest geschikt geacht wordt.
2 Een schrijven van den broeder diaken Willem Slagboom, waarbij hij bedankt als diaken, hoewel tot zijn
leedwezen, en zulks ten gevolge van zijne benoeming tot secretaris-penningmeester bij het Burgerlijk
Armbestuur. De kerkeraad dat bedanken aannemende, geeft bij dezen aan broeder eervol ontslag, onder
dankzegging voor zijne der gemeente bewezen trouwe diensten.
Art. 5
De kerkeraad gaat over tot het doen eener keuze voor een nieuwen /462/ broeder diaken, om zitting te
nemen voor den tijd broeder Slagboom nog te dienen had. Bij gesloten billetten werd op heden gekozen
de afgetreden diaken A. Scheffe, die zich deze keuze laat welgevallen en als zoodanig, na de beide aan
den gemeente te doene voorstellen, zal worden bevestigd.
Art. 6
De nieuwe broeders J. Jonker, ouderling en P. Tuitel, diaken, zijn als zoodanig bevestigd geworden en
hebben daarna zitting genomen.
Art. 7
J.l. Dingsdag werd de diakonierekening over het verloopen jaar door broeder Slagboom gedaan, [in de
marge: waarvan aan de gemeente vooraf is kennis gegeven], waaruit bleek, dat er

uitgegeven is voor een som van f  801,875
en ontvangen is voor eene som van f 1385,68  
Zoodat er een batig saldo is van f  583,805

Welk saldo volgens art. 22 van het diakonie reglement bij de plaatselijke kerkekas uitgezet zal worden.
/463/ De afgetreden ouderling broeder J. Vroege heeft op zich genomen deze uitzetting met eene
commissie uit den kerkeraad op het voordeligst voor de Diakonie tot stand te brengen.
Na hoofdelijke rondvraag aan de leden en na resumtie van het vorige werd er niets meer ter behandeling
voorgesteld, waarna de vergadering met dankzegging gesloten werd.
Q.T. W. Kluever, predikant

H.G. Pott
G. Eikelboom
T. de Kluiver
P. Tuijtel

Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 8 April 1864
Uitgezonderd br. Jonker zijn alle broeders tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het volgende behandeld.
Art. 1
/464/ De nieuwe leden der gemeente, den 30 Maart l.l. aangenomen, zijn den 3 April daaraanvolgend als
zoodanig bevestigd.
Art. 2
De bediening des Heiligen Avondmaals zal D.V. op aanstaande Zondag gehouden worden, des
namiddags te achtervolgen met een leerrede ter nabetrachting en j.l. Zondag des namiddags werd ten
dien einde de voorbereidingsrede gehouden. [inde marge:] Van den tijd der voorbereiding en bediening
is aan de gemeente kennis gegeven.
Art. 3
Er werd overgegaan tot het houden van censura morum nopens de leden der gemeente, doch niets
berispelijks ten dezen aanzien te berde gebragt.
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Art. 4
Van het huisbezoek, ditmaal vooral in de Kerkstraat gedaan, werd verslag uitgebragt en naar aanleiding
hiervan het een en ander onderling besproken.
Art. 5
/465/ Het verslag der schriftelijke kerkvisitatie (tabellen a,b en c) werd in deze vergadering opgemaakt
en doelmatig beantwoord.
Art. 6
De acten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 7
Nog werden er eenige zaken van huishoudelijken aard onderling besproken, waarna de vergadering met
dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen:  J. Vroege diakenen: A. Scheffe

 H.G. Pott T. de Kluiver
 G. Eikelboom P. Tuijtel

/466/  Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 12 Mei 1864
Alle leden tegenwoordig, uitgenomen br. J. Jonker.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Onderwerp behandeling van de wijze van Diakoniebedeeling.
De predikant doet mededeeling van een ingekomen missive van het Burgerlijke Armbestuur alhier d.d. 9
mei 1864 (in de portefeuille geregistreerd sub No. ..) houdende het verlangen dat de Diakonie te dezer
plaatse in alimentatie zal opnemen en zulks naar art. 7 van het Synod. Reglement voor de Diaconiën
enz. de huisgezinnen van Kornelis de Groot, Louwrens de Winter, Willem Klaas Huigen en dat van Jan
Kortlever (omdat er in ieder van deze huisgezinnen toch één persoon lidmaat is).
De kerkeraad besluit te antwoorden, dat de Diakonie om des vredes wille en naar den aard der
Christelijke liefde genoemde huisgezinnen van nu af aan in alimentatie opneemt.
Na hoofdelijke rondvraag werd er niets meer ter behandeling voorgesteld, waarna de vergadering m.s.
met dankzegging is gesloten.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen:  H.G. Pott, G. Eikelboom
diakenen: A. Scheffe, T. de Kluiver, P. Tuijtel

/467/ Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 8 Julij 1864
Alle leden tegenwoordig, uitgenomen br. diaken Tuitel.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
J.l. Zondag werd er des voormiddags voorbereiding gehouden ter viering van het H. Avondmaal. Dien
ten gevolge ook werd er weder aan de huizen van de leden der gemeente rondgegaan tot het doen van
huisbezoek. heden kwam de kerkeraad te zamen tot het houden van censura morum nopens de leden
der gemeente, doch niets berispelijks is er ten dezen aanzien te berde gebragt.
[in de marge:] Van den predikstoel is aan de gemeente kennis gegeven van den tijd der voorbereiding en
bediening des H. Avondmaals.
Art. 2
De collecte voor noodlijdende kerken en personen heeft opgebragt de som van f 36,18 en de collecte
voor de Hongaarsche predikanten en schoolonderwijzers bedroeg eene som van f 28,-.
Art. 3
Is ingekomen eene aanschrijving van het Burgerlijk bestuur dezer gemeente strekkende, dat de Diakonie
restitutie geve van eene som /468/ van f 7 indertijd uitgegeven wegens geneeskundige behandeling ten
behoeve van W. Snel enz. (de missive is d.d. 7 Julij 1864, en de aanvrage der restitutie d.d. 8 Februarij
1861). De kerkeraad zich houdende aan het Synodaal Reglement voor de Diakoniën, uitgevaardigd den
20 Mei 1857, is eenpariglijk van oordeel, dat de Diakonie tot deze restitutie niet verpligt is. Hiervan zal
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aan het Burgerlijk Bestuur kennis gegeven worden in antwoord.
Art. 4
Na hoofdelijke omvraag aan de leden der gemeente werd er niets meer ter behandeling voorgesteld,
waarna de vergadering met dankzegging gesloten is, na resumtie van het vorige.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen:  H.G. Pott diakenen: A. Scheffe

G. Eikelboom T. de Kluiver
Johs. Jonker

/469/ Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 14den October 1864
Alle leden tegenwoordig, uitgenomen br. diaken Scheffe, door ongesteldheid verhinderd.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
J.l. Zondag werd er voorbereiding gehouden, daar de bediening van het H. Avondmaal op aanstaanden
Zondag zal plaats hebben, des namiddags te achtervolgen met eene rede ter nabetrachting.
[in de marge:] Van den tijd der voorbereiding is van den kansel aan de gemeente kennis gegeven.

Art. 2
Ditmaal werd er weder huisbezoek gedaan en wel aan den hoek, van welk huisbezoek in deze de uitslag
werd medegedeeld.
[in de marge:] van het huisbezoek werd vooraf aan de gemeente kennis gegeven.
Art. 3
Heden werd censura morum gehouden nopens de leden der gemeente, doch niets berispelijks is ten
deze te berde gebragt.
Art. 4
De ingekomene stukken werden ter kennis der vergadering gebragt.
/470/ Art. 5
De acten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 6
Nog werden er eenige zaken van huishoudelijken en diakonalen aard besproken.
Na hoofdelijke omvraag aan de leden der vergadering werd er niets meer ter behandeling voorgesteld,
waarna de vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen: H.G. Pott diakenen: T. de Kluiver

G. Eikelboom  P. Tuijtel
Johs. Jonker

/471/ Buitengewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 13den December 1864
Alle leden tegenwoordig, uitgenomen br. diaken A. Scheffe.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijn, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
Daar de broeders H.G. Pott als ouderling en A. Scheffe als diaken met ultimo December dezes jaars
moeten aftreden, zoo kwam heden de kerkeraad te zamen tot het doen van eene nieuwe keuze voor een
ouderling en eenen diaken. De stemming heeft daarop plaats en wel met gesloten briefjes en wel met
dien verstande, dat er een drietal verkozen wordt zoowel voor ouderling als diaken.
Art. 2
Uit de stemming blijkt, dat verkozen zijn voor ouderling
1. Aart Nugteren
2. Johannes Pijl Lz. en
3. Cornelis Pijl Lz.
/472/ Zoodat aan broeder Aart Nugteren de keuze zal worden bekend gemaakt, en hij verzocht zal
worden de gedane keuze zich te laten welgevallen.
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Art. 3
Vervolgens ging men over tot stemming voor een diaken en het gekozen drietal bestaat uit de broeders
1. Marinus Cornelis Stans
2. Jan 't Hoen Adriaanszoon
3. Arie Spruit
Zoodat br. M.C. Stans verkoren is en mede verzocht zal worden zich die keuze zal laten welgevallen.
Na hoofdelijke rondvraag werd er niets ter behandeling voorgesteld, waarna de vergadering met
dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever

H.G. Pott
G. Eikelboom
Johs. Jonker
T. de Kluiver
P. Tuijtel

/473/  Gewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 20 Januarij 1865
Alle broeders tegenwoordig, ook volgens gewoonte de afgetreden broeders Pott en Scheffe.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
De nieuw gekozen broeders werden welkom geheeten.
Art. 2
Daar de bediening van 's Heeren H. Avondmaal op aanstaande zondag zal gehouden worden, des
namiddags te achtervolgen met eene leerrede ter nabetrachting, zoo werd daartoe reeds j.l. Zondag des
voormiddags eene rede ter voorbereiding gehouden.
[in de marge:] Van den tijd der bediening en voorbereiding is te voren aan de gemeente van den kansel
kennis gegeven.
Art. 3
De afgetreden broeders Pott en Scheffe volgens gewoonte mede tegenwoordig zijnde, ging men over tot
het houden van censura morum /474/nopens de leden der gemeente, doch ten dezen aanzien werden er
geene bezwaren geopperd.
Art. 4
Nopens degenen, die hun verlangen hebben kenbaar gemaakt, ten einde tegen het aanstaande
Paaschfeest als lidmaten der gemeente aangenomen te worden, werd er onderzocht, of er ook tegen den
een of andere redenen van bezwaar mogten bestaan, doch geene bezwaren werden in dit opzicht te
berde gebragt.
Art. 5
De acten der voorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 6
De ingekomen stukken werden ter kennis der vergadering gebragt.
Art. 7
Het doen der diakonie-rekening over het verloopen jaar zal plaats /475/ hebben mede in
tegenwoordigheid der afgetreden broeders D.V. op aanstaande vrijdag den 27 Januarij e.k. 's morgens
ten 10 ure en waarvan van den kansel aan de gemeente zal worden kennis gegeven.
Art. 8
Niets meer voorgesteld wordende na hoofdelijke rondvraag aan de leden der vergadering, waarna de
vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen: G. Eikelboom, Johs. Jonker, A. Nugteren
diakenen: T. de Kluiver, P. Tuijtel, M.C. Stans

/476/  Buitengewone vergadering gehouden op heden vrijdag den 27 Januarij 1865 's morgens ten 10 ure
Alle broeders tegenwoordig, ook de afgetredene broeders Pott en Scheffe.
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Op heden heeft broeder T. de Kluiver zijne diakonierekening over den jare 1864 gedaan, waaruit blijkt,
dat het totaal is geweest

der ontvangst f 1762,43 5
der uitgaaf f 1569,04 

Zoodat het batig saldo is f  193,39 5
Welk saldo aan den thans administrerenden diaken P. Tuijtel is ter hand gesteld.
De rekening van den diaken Kluiver, na goedgekeurd te zijn, is in het boek der diakonierekeningen
opgenomen en daarna in de diakoniekist gedeponeerd.
Q.T. W. Kluever, predikant
[in de marge:] Van tijd en plaats der te houden rekening is van den predikstoel aan de gemeente kennis
gegeven.

/477/ Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 14den April 1865
Alle broeders tegenwoordig, behalve diaken Stans.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het volgende behandeld.
Art. 1
De nieuwe leden, 35 in getal en wier namen in het lidmatenboek zijn ingeschreven, zijn den 4den dezer,
na gedane belijdenis, als zoodanig aangenomen en daarop Zondag den 9den dezer in het openbaar
bevestigd.
Art. 2
In gevolge vroegere mondelinge overeenkomst werd de rede ter voorbereiding j.l. Zondag des
namiddags gehouden. Het H. Avondmaal zal D.V. op Paaschzondag gehouden worden, des namiddags
te achtervolgen met eene rede ter nabetrachting.
Art. 3
Er is huisbezoek gedaan bij de leden der gemeente, en wel aan den Kinderdijk.
[in de marge:] Van den tijd bepaald zoowel tot het doen van huisbezoek als tot de voorbereiding en
bediening van het Heilig Avondmaal is van den kansel aan de gemeente kennis gegeven.
/478/ Art. 4
In deze vergadering werd er censura morum gehouden nopens de leden der gemeente, doch niets
berispelijks ten dezen aanzien te berde gebragt.
Art. 5
De acten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 6
Na het bespreken van eenige zaken zoowel van huishoudelijken als diakonalen aard werd er, na
omvraag aan de leden niets meer ter behandeling voorgesteld, waarna de vergadering met dankzegging
gesloten werd.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen: G. Eikelboom, Johs. Jonker, A. Nugteren
diakenen: T. de Kluiver, P. Tuijtel

/479/ Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden op heden den 16 Mei 1865
Alle leden tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, kwamen de broeders B. Rienstra, predikant te 's
Gravendeel en A.J. van der Lee, predikant te Sliedrecht als gecommitteerden van het Klassikaal bestuur
binnen tot het houden der persoonlijke kerkvisitatie. Alle stukken werden in behoorlijke orde en goeden
toestand bevonden en de vragen voldoende beantwoord, waarna H.H. Kerkvisitatoren met heilbede
gescheiden zijn.
De vergadering werd daarop met dankzegging gesloten.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen: G. Eikelboom, Johs. Jonker, A. Nugteren
diakenen: T. de Kluiver, P. Tuijtel, M.C. Stans



DE WIJS       

     306 "Want die in zijn eigen vleesch zaait, zal uit het vleesch verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal
uit den Geest het eeuwige leven maaien."

470

/480/  Gewone kerkeraadsvergadering gehouden den 7 julij 1865
Alle leden tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
Daar er op aanstaande Zondag de bediening van 's Heeren Heilig Avondmaal zal gehouden worden des
namiddags te achtervolgen met eene rede ter nabetrachting, zoo werd Zondag j.l. des voormiddags ten
dien einde de voorbereidingsrede gehouden.
[in de marge:] Van den tijd van voorbereiding en van Avondmaal is van den kansel de gemeente kennis
gegeven.
Art. 2
Van het gedane huisbezoek werd heden verslag gegeven.
Art. 3
Heden werd ook censura morum gehouden omtrent de leden der gemeente, doch niets berispelijks werd
ten dezen aanzien te berde gebragt.
/481/ Art. 4
Nog werden er eenige zaken van huishoudelijken en diakonalen aard besproken.
Art. 5
Na hoofdelijke omvraag aan de leden der vergadering werd er niets meer ter behandeling voorgesteld,
waarna de vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever, predikant

G. Eikelboom
Johs. Jonker
A. Nugteren
T. de Kluiver
P. Tuijtel
M.C. Stans

/482/ Buitengewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 11 December 1865.
Alle broeders tegenwoordig.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, ging men over ter behandeling van het navolgende.
Art. 1
De kerkeraad berigt ontvangen hebbende, dat haar voormalige herder en leeraar, de Heere J.E.C. de
Wijs, laatstelijk rustend leeraar dezer gemeente, in den laten avond van den 4den December l.l.
overleden was, zoo werd op den dag van gisteren, bij monde van onzen tegenwoordigen leeraar den
Heer W. Kluever de gemeente bij dit afsterven bepaald. Gedachtig aan de Evangelie-verkondiging en
den levenswandel des ontslapenen, die van Leersum tot ons overgekomen, ruim 38 jaren in ons midden
mogt werkzaam zijn, werd daarvan op gisteren aan de gemeente kennis gegeven, die deze mededeeling
met aandoening vernam, naar aanleiding van Gal. VI vs 8306 over het verband tusschen dit en het
volgend leven.
/483/ Mogten de vermaningen, te dezer gelegenheid gegeven, door de gemeente ter harte worden
genomen, en de gebeden, ten behoeve van de weduwe en de kinderen des ontslapenen opgezonden,
genadiglijk worden verhoord.
Door den kerkeraad zal aangaande dit overlijden berigt worden opgezonden naar de Kerkelijke Courant.
Art. 2
Vervolgens ging de kerkeraad over tot het uitbrengen van eene keuze voor een ouderling en diaken,
daar met ultimo December de broeders G. Eikelboom en T. de Kluiver moeten aftreden.
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Ingevolge Sijn.[odale] verordening met gesloten briefjes stemmende, was de keuze als volgt.
Dat voor ouderling verkozen is broeder Reindert Roor en in geval deze mogt bedanken alsdan broeder
Jan Pijl Jacobszoon en tot diaken /484/  Arie Spruijt, terwijl zoo de eerst benoemde mogt bedanken,
verkozen is Maarten 't Hoen Adriaanszoon.
Art. 3
De ingekomen stukken werden ter kennisse der vergadering gebragt, terwijl de vorige akten voor
resumtie waren geteekend, na te zijn voorgelezen.
Art. 4
Na hoofdelijke omvraag aan de leden werd er niets meer ter behandeling voorgesteld, waarna de
vergadering met dankzegging gesloten wordt.
Q.T. W. Kluever, predikant

G. Eikelboom, Johs. Jonker, A. Nugteren
T. de Kluiver, P. Tuijtel, M.C. Stans

/485/ Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 12 Januarij 1866
Alle broeders tegenwoordig, ook de afgetreden broeders.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
Onder dankzegging voor de goede en trouwe diensten door de afgetreden broeders bewezen, werden de
nieuw bevestigde broeders welkom geheten.
Art. 2
Ingevolge vroegere mondelinge bepaling werd Zondag j.l. 's voormiddags eene rede gehouden ter
voorbereiding voor de viering des H. Avondmaals, terwijl de bediening zelve op aanstaande Zondag zal
gehouden worden.
Art. 3
Er werd censura morum gehouden nopens de leden der gemeente, doch niets berispelijks werd ten
dezen aanzien te berde gebragt.
Art. 4
De derde en vierde afdeling van het Synodaal Reglement voor de kerkeraden enz. werden voorgelezen.
/486/ Art. 5
De akten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 6
Na het bespreken van nog eenige zaken van huishoudelijken aard, werd er niets meer ter behandeling
voorgesteld, waarna de vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever, predikant

Johs. Jonker
A. Nugteren
R. Roor
P. Tuijtel
M.C. Stans
A. Spruijt

/487/ Buitengewone vergadering, gehouden op heden den 26sten Januarij 1866
Alle broeders tegenwoordig, ook de beide afgetreden broeders Eikelboom en de Kluijver.
Het doel dezer vergadering is het doen der diakonie-rekening over het verloopen jaar door den diaken P.
Tuijtel.
Uit deze gedane rekening blijkt, dat bedragen

de uitgaven f 1843,60
de inkomsten f 1883,51 5

Zoodat het batig saldo is f   39,91 5
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Welk batig saldo aan den thans administreerende diaken br. Stans is ter hand gesteld.
Op de gedane rekening werd na hoofdelijke omvraag geene aanmerking gemaakt, waarna de rekening
met gezien en goedgekeurd is getekend.
Q.T. W. Kluever
ouderlingen: Johs. Jonker, A. Nugteren
diakenen: M.C. Stans, A. Spruijt
[inde marge:] Van dag, uur en plaats, waar de rekening zal gehouden worden, is vooraf van den
predikstoel aan de gemeente kennis gegeven.

/488/ Gewone vergadering, gehouden op heden den 13 April 1866
Alle broeders tegenwoordig, uitgenomen de broeders Stans en Tuijtel.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het navolgende behandeld.
Art. 1
De nieuwe leden, wier namen in het lidmatenboek zijn aangeteekend, zijn Zondag des voormiddags j.l.
als zoodanig in het openbaar bevestigd.
Art. 2
Aanstaande Zondag zal D.V. de bediening van 's Heeren Heilig Avondmaal gehouden worden, des
namiddags te achtervolgen met eene rede ter nabetrachting. Zondag j.l. des namiddags werd ten dien
einde de rede ter voorbereiding gehouden.
[inde marge:] Van den tijd der voorbereiding en bediening is van den predikstoel aan de gemeente
kennis gegeven.
Art. 3
Er werd censura morum gehouden betrekkelijk de leden der gemeente, doch niets berispelijks is ten
dezen aanzien te berde gebragt.
/489/ Art. 4
De ingekomen stukken werden ter kennisse der vergadering gebragt.
Art. 5
De akten der voorgaande vergadering werden voorgelezen en voor resumtie geteekend.
Art. 6
Na hoofdelijke omvraag werd er niets meer ter behandeling voorgesteld, waarna de vergadering
gesloten werd.
Q.T. W. Kluever, predikant

Johs. Jonker
A. Nugteren
R. Roor
A. Spruijt

Gewone kerkeraadsvergadering, gehouden op heden den 6den Julij 1866
Alle broeders tegenwoordig, uitgenomen broeders Jonker en Spruit.
De vergadering m.s. met gebed geopend zijnde, werd het volgende behandeld.
/490/ Art. 1
Daar de bediening van 's Heeren H. Avondmaal op aanstaanden Zondag zal plaats hebben, des
namiddags te achtervolgen met eene rede ter nabetrachting, zoo werd er j.l. Zondag des voormiddags
ten dien einde voorbereiding gehouden.
[in de marge:] Van den tijd der voorbereiding en bediening is van den predikstoel aan de gemeente
kennis gegeven.
Art. 2
Er werd censura morum nopens de leden der gemeente gehouden, doch niets berispelijks is ten dezen
aanzien te berde gebragt.
Art. 3
Wegens bijzondere redenen is ditmaal geen huisbezoek gedaan.
Art. 4
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De ingekomen stukken zijn ter kennisse der vergadering gebragt. Dienvolgens is besloten, dat de
collecte voor het Synodale fonds ter uitbreiding der Evangelie-bediening in ons Vaderland op de alhier
/491/ gebruikelijke wijze zal gehouden worden.
Art. 5
De acten der vorige vergadering werden voorgelezen en geresumeerd.
Art. 6
Na het bespreken van eenige zaken van diakonalen en huishoudelijken aard werd er niets meer ter
behandeling voorgesteld, waarna de vergadering met dankzegging gesloten is.
Q.T. W. Kluever, predikant

A. Nugteren
R.Roor
P. Tuijtel
M.C. Stans

/492/ Proscript. Hiervan is van den predikstoel in het openbaar kennis gegeven.
Vergadering gehouden den 29 Julij 1866
Alle broeders tegenwoordig.
kerkeraadsbesluit genomen met eenparigheid van stemmen.
De kerkeraad, opgemerkt hebbende, dat sommigen, hetzij al dan niet leden der gemeente, nog thans de
gewoonte hebben hunne kerkgemeenschap elders te houden, dat de kerkeraad gehouden is, zoo veel in
hen zij, de orde in de gemeente te handhaven, overeenkomstig het apostolisch woord: "dat alle dingen
met orde geschieden", en mitsdien geroepen is alle verstrooijing en verwarring, zoo veel mogelijk, te
helpen weeren en tegen te gaan; - heeft besloten aan de hier bedoelde personen geene diakonie-gaven
te verstrekken, noch hunne kinderen te doopen, vóór en aleer zij zich van deze hunne ongeregelde
handelwijze vooraf bij den kerkeraad zullen hebben verantwoord.
W. Kluever, predikant.

[Dit is het laatste wat ds. Kluever schreef. Hij overleed te Alblasserdam op 8 oktober 1866.]
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[Ds. Adrianus Stuffken (geb. 1832, overleden 1871) was predikant te Alblasserdam van 28 juni 1868 tot
zijn overlijden op 24 september 1871.
De nu volgende notulen beginnen tijdens de vacature.]

/493/ Sessio I Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 17 Oct. 1866.
Alle de broeders tegenwoordig.
De vergadering door den consulent als praeses geopend zijnde, is gelezen eene missive van het
Klassikaal Bestuur van Dordrecht d.d. 12 Oct. 1866 No. 1382, houdende onder anderen berigt dat zij
zich ten dringendste verpligt acht in het belang der zoo aanzienlijke gemeente te Alblasserdam der
vergadering in bedenking te geven of het in de gegevene omstandigheden niet op hunnen weg ligt om
tijdens de vacature, ontstaan door het overlijden van onzen leeraar W. Kluever, en alzoo gedurende het
annus gratiae voor de wed., voorzien worde door de benoeming van eenen hulpprediker. Deze zaak in
overweging genomen zijnde, is de kerkeraad tot de overtuiging 
/494/ gekomen dat de behoefte aan eenen hulpprediker bij eene gemeente als deze werkelijk bestaat, en
ten einde met uitzigt op een goed gevolg zulks te erlangen, is besloten eene circulaire te rigten tot H.H.
Kerkvoogden en Notabelen dezer gemeente ten einde van deze de medewerking in te roepen tot het
benoemen van eenen hulpprediker, althans wat betreft het toe te kennen tractement.
Ook is in deze vergadering eene legale kennisgeving van het overlijden van ds. W. Kluever aan het
Classikaal Bestuur ter verzending gereed gemaakt. 
Niets meer te verhandelen zijnde, scheidden de B.B. in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/495/ Sessio II Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 25e Oct. 1866.
Tegenwoordig alle de BB.
In deze vergadering is het archief des kerkeraads, vroeger berust hebbende bij wijlen onzen leeraar W.
Kluever, overgenomen en in de kerkeraadskist gedeponeerd. Volgens het Reglement op de vacature art.
14 is hiervan een inventaris opgemaakt, met een copie voor het Class. Bestuur.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/496/ Sessio III Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 21 December 1866
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de vergadering door den consulent was geopend, werd medegedeelt het gunstig gevolg der
aangewende poging van de leden des kerkeraads, om bij vrijwillige inschrijving de nodige gelden bij een
te krijgen tot uitkoop van het annus gratiae voor de wed. van Ds. W. Kluever, de wed. zich voor die
uitkoop bereid verklaard hebbende wegens een schrijven van den 3 November ll. De som bij vrijwillige
inschrijving bedroeg f. ... [bedrag ontbreekt].
Vervolgens werd er besloten dat eene commissie uit de kerkeraad zoude benoemd worden, ten einde
zich tot de wed. te vervoegen en haar Ed. te verzoeken om tot bovengenoemd einde te willen
medewerken, en het in ontvang nemen der daartoe gevorderd wordende gelden.
Eenparig wenschte de kerkeraad dat de consulent die taak op zich nam. Tijdens de vergadering voldeed
de consulent hieraan, en bij zijne terugkomst deelde de consulent der vergadering mede, dat hij /497/ de
wed. bereid had gevonden, om aan de afkoop, volgens hare gedane opgaaf te voldoen, altijd nog onder
de volgende bedingen:
1. dat haar voluit zou worden betaald het sterfkwartaal van 1 Oct. tot ultimo December 1866,
2. het geheele bedrag der inkomsten, aan de predikantsplaats tijdens het verblijf van ds. W. Kluever
verbonden ter somma van veertien honderd guldens,
3. de huur van een stukje tuingrond bij de Oude Toren ad f 12 gulden en
4. voor het jaar 1867 huishuur ad f 200, terwijl zij zich voorbehield de pastorie te blijven bewonen tot 1
Mei 1867, zoodat de maanden Jan., Febr., Mrt. en April als huishuur van die f 200 konden worden
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afgetrokken. Verlangende zij intusschen, dat ook het montant voor huishuur over acht maanden, haar
terstond met alle de overige gelden zoude worden ter hand gesteld.
Door deze mededeeling vond de kerkeraad zich voor het oogenblik wel /498/ eenigzints te leur gesteld,
omdat daartoe de benodigde gelden niet voorhanden waren, doch meende, daar het een goede zaak in
het belang der gemeente betrof, het ontbrekende wel te zullen bijeenbrengen.
Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, cons.

Johs. Jonker

Sessio IV Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 15e Jan. 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering is door den praeses geopend en gesloten.
Is ter tafel gebragt de kwitantie van de wed. Ds. W. Kluever, waarbij zij verklaard te hebben ontvangen
alles, waarop zij vermeende aanspraak te kunnen maken gedurenden het annus gratiae, zoodat nu de
kerkelijke toestand der gemeente in die van eene gewone /499/ vacature is overgegaan.
Is besloten hiervan berigt te geven aan het Classikaal Bestuur te Dordrecht, met verzoek om
handopening te vragen bij het Ministr. Departement, tot het beroepen van een predikant, met aanbieding
van het gewone tractement en verdere voordeelen van 's landswegen, als mede eene missive te rigten
aan H.H. Kerkvoogden en Notabelen dezer gemeente, om hetgeen als vaste en personele bijdrage door
de gemeente bij het lands tractement was gevoegd ook weder bij het beroepen van eenen predikant in
de plaats van wijlen Ds. W. Kluever te mogen opgeven.
Q.T. G. Boele van Schagen, cons.

Johs. Jonker

/500/ Sessio V Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 18 Febr. 1867
Alle de BB. tegenwoordig, zoo mede de oudkerkeraadsleden. Nadat de vergadering met het gebed was
geopend.
Op een herhaald schrijven van den kerkeraad aan het coll. Kerkvoogden en Notabelen dezer gemeente
is op dat van den 15 Jan. ll. geantwoord, dat in eene vergadering van genoemd coll., gehouden den 30
Jan. ll., is besloten: "om het predikantstractement met de vaste en personele toelage te bepalen even
zoo als die door den WelEerwaarden Heer W. Kluever tijdens diens leven genoten is, en wel, op veertien
honderd gulden, zijnde zeven honderd vijftig gld. landstractement, vijftig gld. vaste toelage en
zeshonderd personele toelagen, en voor lands en plaatselijke belasting de som van vijf en zestig glds.,
met de uitdrukkelijke bepaling, dat indien onverhoopt de personele toelage minder word, en dus in geen
geval de som van veertien honderd gld. (f 1400) mag te boven gaan, en onder verdere bepaling, dat bij
overlijden van den predikant, de wed. nimmer regt /501/ op de personele toelage zal hebben tijdens het
annus gratiae, en de verleende personele toelage alleen voor deze vacature geldig is".
Voorts is gelezen eene missive van den scriba van het Class. Bestuur van Dordrecht, inhoudende berigt
van de ontvangst der aan gemeld Bestuur [gericht] schrijven van den .. [datum ontbreekt], benevens
handopening tot het beroepen van eenen pred. in de plaats van den overleden pred. W. Kluever.
Daarop is het volgende zestal van H.H. predd. opgemaakt, zijnde

W.A. Verhoef te Scheveningen
B.A. de Jong te Hoogvliet
J. Beman Brouwer te Harderwijk
J. Gobius du Sart te Raamsdonk
J.J. Eigeman te Loosduinen
J. Koster te Bleskensgraaf

Dit zestal door den Ambagtsheer geapprobeert zijnde, is met eenparige stemmen beroepen H.G.A.
Verhoeff pred. te Scheveningen. Is besloten deze beroeping aan den WelEd. geb. Ambagtsheer dezer 
/502/ gemeente ter approbatie aan te bieden.
Hierna werd de vergadering met dankzegging aan God gesloten en scheidden de BB. in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, cons.
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Johs. Jonker

Sessio VI Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 22 Febr. 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de vergadering was geopende, deed br. diaken C.M. Stans rekening en verantwoording van zijne
gehoudene administratie over den jare 1866. Nadat alles dienaangaande door de BB. met alle
naauwkeurigheid was nagezien, en [in] goede orde bevonden, bleek een nadeelig saldo te bestaan van ..
[bedrag ontbreekt], waaronder eene rekening te voldoen aan den chirurgijn A. de Haan ter somme van ..
[bedrag ontbreekt]. Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, cons.

Johs. Jonker

/503/ Sessio VII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 6 Maart 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
De praeses opende de vergadering met het gebed.
Is gelezen eene missive van Ds. W.H. Verhoeff, pred. te Scheveningen, waarbij ZWEw. de beroeping
naar deze gemeente van de hand wees.
Het beroepingswerk werd alzoo hervat. Op een te voren gemaakt zestal door den Ambagtsheer
geapprobeert, waren geplaatst

W.J. Geselschap te IJsselmuiden
H.J. den Boer te Oosterwolde
C. de Wilde te Poortvliet
J. Koster te Bleskensgraaf
.. Mensing te Bodegraven, en
M.J. Wenting te Loon op Zand

Uit dit zestal is met eenparige stemmen tot herder en leeraar voor deze gemeente beroepen W.J.
Geselschap, pred. te IJsselmuiden. De approbatie van den Ambagtsheer hierop verkregen hebbende, is
de /504/ beroepsbrief met bijbehorende aan den beroepene onverwijld toegezonden.
De vergadering met dankzegging aan God gesloten zijnde, scheidden de BB. in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, cons.

Johs. Jonker

Sessio VIII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 3 April 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de vergadering met het gebed door den praeses was geopend.
Is gelezen eene missive van Ds. W.J. Geselschap, pred. te IJsselmuiden, in onze vorige vergadering tot
herder en leeraar voor deze gemeente beroepen, waarin ZWEw. deze roeping na ernstig en biddende
beraad had van de hand gewezen.
/505/ De kerkeraad heeft daarop uit het vroeger opgemaakte zestal met eenparige stemmen beroepen
Ds. H.J. den Boer, pred. te Oosterwolde.
Dit beroep door den Ambagtsheer dezer gemeente stante sessione geapprobeert zijnde, is hetzelve
behoorlijk in orde gebragt, den beroepenen onverwijld toegezonden.
De vergadering werd [met] dankzegging aan God gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/506/ Sessio IX Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 8 Mei 1867
In deze vergadering heeft de stemming der manslidmaten, daartoe behoorlijk opgeroepen zijnde, plaats
gehad (met den consulent als voorzitter maakte de kerkeraad in zijn geheel de leden van het
stembureau uit) omtrent de al of niet uitvoering van art. 23 van het Algem. Synod. Reglement. Er waren
49 stemmen uitgebragt, waaronder twee van onwaarde. 18 stemmen hebben zich verklaard voor de
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uitvoering van art. 23 en 29 stemmen hebben verlangt dat de kerkeraad bij het benoemen van
kerkeraadsleden en het beroepen van predikanten op den thans bestaande voet zoude voortgaan.
Tevens zijn de vragen voor de schriftelijke kerkvisitatie ingevuld, geteekend en ter verzending aan het
Class. Bestuur gereed gemaakt.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/507/ Sessio X Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 21 mei 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering werd met gebed geopend.
Ds. H.J. den Boer, pred. te Oosterwolde, Cl. Harderwijk in de vergadering van den 3 April ll. tot herder en
leeraar voor deze gemeente beroepen zijnde, heeft mede deze beroeping van de hand gewezen.
Het vorige zestal aangevuld zijnde met Ds. J.J. Ruijsch, pred. te Oud Beijerland, is deze met eenparige
stemmen beroepen. 
Met dankzegging aan God werd de vergadering gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/508/ Sessio XI Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 25 Juni 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
Met gebed werd de vergadering geopend en daar Ds. J.J. Ruijsch in de laatst gehoudene vergadering tot
pred. alhier beroepen al mede had kunnen goedvinden daarvoor te bedanken, is uit het vroeger gemaakt
zestal beroepen Ds. M.J. Westink, pred. te Loon op Zand.
Nadat de vergadering met dankzegging aan God was gesloten, scheidden de BB. in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/509/ Sessio XII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 14 Aug. 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering met het gebed geopend zijnde, is gelezen eene missive van Ds. M.J. Westink, waarbij
ook deze voor het op hem uitgebragte beroep bedankte.
Is besloten tot herder en leeraar voor deze [gemeente] te zullen beroepen Ds. A. van Griethuizen, pred.
te Yerseke, prov. Zeeland.
Hiertoe zal aangevraagd worden dispensatie bij het HEerw. Syn. van de bepaling bij art. 45 van het Syn.
Regl. op de vacaturen. Is besloten den Heer van Griethuizen kennis te geven van deze handelingen en
het voornemen des kerkenraads in vertrouwen dat ZWEw., bij het verkrijgen der verlangde dispensatie,
het verlangen des kerkeraads niet zoude te leur stellen. Nog is in deze vergadering besloten, daar het
verzoek des kerkeraads aan het Classikaal bestuur te Dordrecht gedaan, om een gedeelte van het
capitaal ingeschreven ten name der diakenie op een der grootboeken der Ned. Nat. Schuld te mogen
doen afschrijven ten einde in de 
/510/ dringende behoeften der diakenie administratie te voorzien, was van de hand gewezen, de
aanwezige aandeelen in de negotiatie der kerk ten getale van negen, voor dezelfde som waarvoor zij
waren ingekocht van de hand te doen, waartoe thans de gelegenheid bestond.
Niets meer te behandelen zijnde, werd de vergadering met dankzegging aan God gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/511/ Sessio XIII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 4 Sept. 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
Met het gebed is deze vergadering geopend. De kerkeraad berigt ontvangen hebbende van Ds. van
Griethuizen, dat de aan hem voorgestelde beroeping (na verkregen dispensatie) door hem was van de
hand gewezen, is voor deze vacature een nieuw zestal opgemaakt, bestaande uit de WelEerw. H.H.
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G. Boer te Ouderkerk a/d IJssel
W. Zegers te Oosterbeek
J.J. Gobius du Sart te Raamsdonk
J. Koster te Bleskensgraaf en Hofwegen
E. Jansen Schoonhoven te Goudriaan
A.G. Boon te Usselo

Uit welk zestal met eenparigheid van stemmen beroepen [is] Ds. G. Boer, pred. te Ouderkerk a/d IJssel.
Met dankzegging aan God sluitte [sic] de praeses de vergadering.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/512/ Sessio XIV Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 16 Oct. 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de vergadering met het gebed was geopend, is gelezen eene missive van Ds. G. Boer, waarbij
ook deze voor de beroeping herwaarts bedankte.
Uit het zestal van de vergadering op den 6 Maart ll. werd nu met eenparige stemmen beroepen Ds C. de
Wilde, pred. te Poortvliet, prov. Zeeland.
Nadat de vergadering met dankzegging aan God was gesloten, scheidden ook nu de BB. in liefde en
vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/513/ Sessio XV Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 22 Nov. 1867
Afwezig de BB. G. Eikelboom en T. de Kluiver, beide oudkerkeraadsleden.
De vergadering is met het gebed geopend. Ook Ds. C. de Wilde, pred. te Poortvliet, in onze laatst
gehoudene vergadering tot predikant alhier beroepen, heeft de kerkeraad teleurgesteld, daar hij niet had
kunnen besluiten die roepstem op te volgen, het zestal Heeren predd. opgemaakt in de vergadering van
den 4 Sept. ll. met [= werd] aangevuld met den WelEerw. C. van Roggen, pred. te Amersfoort, die
daarop door de aanwezige BB. met eenparige stemmen is beroepen.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/514/ Sessio XVI Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 30 december 1867
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering is met het gebed geopend. Ds. C. van Roggen, pred. te Amersfoort, in de vergadering
van den 22 Nov. ll. tot herder en leeraar voor deze gemeente beroepen zijnde, en voor deze beroeping
bedankt hebbende, heeft de kerkeraad het beroepingswerk hervat en om hiertoe te komen is het vorige
zestal aangevuld met Ds. Steenbacker Morillon Luijsen, pred. te Overschie, die daarop met eenparige
stemmen tot herder en leeraar voor deze gemeente is beroepen.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/515/ Sessio XVII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 19e Februari 1868
Tegenwoordig alle de broeders.
De vergadering werd met gebed geopend en met dankzegging gesloten.
Wederom werd het beroepingswerk hervat. Ds. Steenbakker Morillon Luysen, pred. te Overschie, in
onze laatst gehoudene vergadering tot predikant alhier beroepen, stelde ons almede te leur, door die
roeping van de hand te wijzen.
Nu werd met eenparige stemmen beroepen Ds. Adrianus Stuffken, pred. te Zuilichem en Nieuwaal.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker
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/516/ Sessio XVIII Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 1e April 1868
Tegenwoordig alle de BB. uitgezonderd br. M.C. [Stans] wegens ongesteldheid.
De vergadering m.s. geopend en gesloten zijnde, is het beroep c.a. van Ds. Stuffken, nadat drie
kerkelijke voorstellen aan de gemeente den 15, 22 en 29 Maart onverhinderd waren geschied, gereed
gemaakt ter opzending aan het Cl. Bestuur van Dordrecht tot het bekomen van de kerkelijke
goedkeuring.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/517/ Sessio XIX Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 8e April 1868
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering m.s. geopend zijnde, deed de diaken Arie Spruijt rekening en verantwoording van zijne
gehoudene administratie over het jaar 1800 zeven en zestig. Nadat alles behoorlijk was nagezien en
goedgekeurd, bleek het dat er was ontvangen een som van f 1185,95 tegen eene uitgaaf van f 1254,45
zoodat er een nadeelig saldo bestaat van f 68,50 met eene nog te betalen rekening van f 116,80 aan den
chirurgijn Tulleners.
Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten en scheidden de BB. in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

Johs. Jonker

/518/ Sessio XX Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den .. Mei 1868
Afwezig waren de BB. P. Tuijtel en A. Spruit.
Nadat de vergadering door den praeses was geopend, werden binnengeleid de WelEerw. H.H. J. v.
Sluijter en B. Rienstra, predd. te Dordrecht en Dubbeldam, als afgevaardigden van het Classikaal
Bestuur van Dordrecht tot het houden van persoonlijke kerkvisitatie.
nadat alle boeken en papieren zoo van den kerkeraad als diakonie waren nagezien en alles in goede
orde bevonden was, verlieten deze de vergadering met heil en zegen beden, waarna de vergadering
door den praeses m.s. werd gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

A. Nugteren

/519/ Sessio XXI Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 1 Juli 1868
In deze vergadering heeft de consulent volgens art. 79 van het Synodaal Reglement op de vacature, het
archief, nadat het met den in art. 14 vermelden inventaris was vergeleken aan Ds. A. Stuffken als
bevestigd predikant alhier overgegeven. 
Opening en sluiting der vergadering m.s.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

A. Stuffken, pred.
A. Nugteren

Aanteekening
De bevestiging en intree van Ds. A. Stuffken heeft op den 28 Juni 1868 plaats gehad. De consulent Ds.
G. Boele van Schagen, pred. te Nieuw Lekkerland verrigte het werk der bevestiging. Zijn tekst was Joh.
21:16 307. De intreetekst was Hand. 4:12b 308.
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[Het vervolg is door Ds. Stuffken zelf geschreven.]

/520/  Vergadering op 14 Aug. 1868
Alle leden tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend. De censura morum ter sprake gebragt
wordende, geeft geene stof tot aanmerking wegens in het midden te brengen berisping. Met dankzegging
wordt geëindigd.
A. Stuffken, predikant
Johs. Jonker, A. Nugteren, R. Roor
P. Tuijtel, M.C. Stans, A. Spruijt

Vergadering op 18 dec. 1868
Daar de BB. Joh. Jonker en P. Tuijtel, de eerste als ouderling, de tweede als diaken, moeten aftreden,
wordt overgegaan, na opening der vergadering met gebed, tot de verkiezing van twee leden des kerke-
/521/ raads in hunne plaats, waarvan de uitslag deze is, dat tot ouderling benoemd wordt de heer A.
Goedhart en tot diaken de heer M. 't Hoen Adr.zn.
Voorts besluit de vergadering ter voorkoming van mogelijke reclame in het vervolg van tijd, dat aan den
predikant ds. A. Stuffken zal worden uitgereikt een bewijsschrift, waarbij de kerkeraad certificeert, dat het
getal winteravondbeurten door hem te vervullen van dertien, gelijk de beroepbrief vermeldde, is gebragt
op minstens zes, op welke voorwaarde de beroeping ook door hem is aangenomen.
Na dankzegging scheidt de vergadering, tot welke alle leden verschenen waren.
A. Stuffken, predikant
A. Nugteren, R. Roor
M.C. Stans, A. Spruijt

/522/ Vergadering op 12 febr. 1869
De aftredende diaken M.C. Stans doet, nadat de vergadering met gebed was geopend, om met
dankzegging besloten te worden, rekening en verantwoording van zijn gehouden administratie. Deze
wordt door de leden des kerkeraads, tezamen tegenwoordig, in goede orde bevonden. Batig slot f
210,99.

Vergadering op 20 Sept. 1869, 
belegd om allereerst te beslissen of de kerkeraad zich in deze hoedanigheid zou verzetten tegen het
door kerkvoogden genomen besluit, om zich te onderwerpen aan het door het bij de loslating van de
Kerk door de Staat te ontwerpen reglement door de eerste. De meerderheid beslist, dat dit individueel
maar niet in kwaliteit als /523/ deel des kerkeraads uitmakende behoort te geschieden.
Voorts wordt een voorstel aan bespreking onderworpen, of de doopbediening van kinderen, uit ouders
gesproten, wel is waar tot onze kerk behoorende, maar elders de godsdienstoefeningen bezoekende, zou
mogen toegelaten worden. De meerderheid oordeelde tot deze toelating in weerwil harer bezwaren te
moeten besluiten.
De vergadering, waarbij allen tegenwoordig waren, uitgenomen br. M.C. Stans, werd als gewoonlijk
geopend en gesloten.

Vergadering op 17 dec. 1869,
tot het doen eener keuze van nieuwe kerkeraadsleden. Als zoodanig worden verkozen de hr. F.
Verhoeven in pl. v. br. A. Nugteren en de hr. E.A. Boele in pl. v. den inmiddels overleden br. Stans.
Gebed opende, dankzegging sloot de vergadering.

/524/ Ten bewijze dat wij deze notulen goedkeuren, hieronder onze handteekening.
A. Stuffken, predikant
A. Nugteren
R. Roor
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Vergadering op 10 Jan. 1870
Daar de hr. M. 't Hoen bedankt heeft voor zijn ambt als diaken, wordt in zijne plaats verkozen de hr. J.J.
Graus, die zich deze benoeming tot blijdschap der vergadering laat welgevallen.

[Op een los blad staat nog een notulering van bovenstaande vergadering, luidende:]
Kerkeraadsvergadering op 10 Jan. 1869 [bedoeld is: 1870]
Ingekomen is de navolgende brief van den diaken M. t'Hoen Azn.
Dien ten gevolge benoemt de vergadering J. Graus tot diaken in zijne plaats.
Volgens kerkelijk gebruik wordt de vergadering met gebed geopend en met dankzegging gesloten.
A. Stuffken, R. Roor, A. Goedhart ouderl., F. Verhoeven, A. Spruijt

Vergadering op 11 febr. 1870
Afwezig br. Goedhart. de diakonierekening wordt door den aftredenden administrerenden diaken A.
Spruijt overgeled en in goede orde bevonden. Batig slot, om nu ter hand gesteld te worden aan den
aantredenden diaken, br. E.A. Boele f 280.77.
Met gebed ving de vergadering aan, met dankzegging werd zij gesloten.
A. Stuffken, predikant
R. Roor, F. Verhoeven
A. Spruijt

[Op het losse blad staat over 11 febr. 1870 het volgende:]
Kerkeraadsvergadering op 11 febr. 1870.
Uitgenomen br. Goedhart alle leden tegenwoordig.
De diakonierekening wordt door den gewezen administrerenden diaken A. Spruijt voorgelezen en bij
hoofdelijke omvraag goedgevonden. Het batig slot f 280,77 wordt door hem zijnen opvolger br. E.A.
Boele ter hand gesteld.
De censura morum voor het H. Avondmaal op a.s. zondag geschiedt zonder verhindering.
De vergadering wordt met aanroeping van 's Heeren naam geopend en gesloten.
A. Stuffken
R. Roor, F. Verhoeven
A. Spruijt, J.J. Grauss, E.A. Boele

/525/ Vergadering op 12 dec. 1870
Geopend met gebed. Voor het ouderlingschap in pl. van br. Roor, aftredend lid, genomineerd 1 C. 't
Hoen, 2 J. Pijl, 3 T. de Kluiver, 4 J. Vroege.
Voor het diakenschap genomineerd 1 W. Nugteren, 2 G. den Boer, 3 A.J. Nugteren, 4 J. Kortlever in pl.
van het aftredenden lid A. Spruijt.
Dankzegging ten besluit.
A. Stuffken, predikant
R. Roor, A. Goedhart, F. Verhoeven
A. Spruijt, J.J. Grauss, E.A. Boele

Vergadering op 14 dec. 1870
Geopend met gebed. De vergadering neemt met ingenomenheid kennis van de aanneming van het
diakenschap door G. den Boer en benoemt met welgevallen br. Roor weder om de door hem anders
openvallende betrekking te vervullen.
Dankzegging tot besluit.
A. Stuffken, predikant
A. Goedhart, J.J. Grauss

/526/  Vergadering op 6 Jan. 1871
Tegenwoordig de br. A. Goedhart, F. Verhoeven, J.J. Grauss, E.A. Boele en de bevestigde diaken G.
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den Boer. Kennisgeving van de aanneming der betrekking als ouderling door br. Roor. 
De censura morum heeft onverhinderden voortgang.
De vergadering met gebed geopend, wordt met gebed gesloten.
A. Stuffken, predikant
A. Goedhart, J.J. Grauss

[de notulen van 26 febr. staan in het origineel achter die van 26 april]

/527/ Vergadering op 26 febr. 1871
Alle leden tegenwoordig. Tot beslissing, of als gemagtigde der gemeente tot benoeming van
kerkeraadsleden en predikant werden uitgebragt 39 stemmen, 25 tot voortdurende magtiging van den
kerkeraad. Veertien lidmaten stemden voor een kiescollegie.
A. Stuffken, predikant Aldus gewijzigd naar behooren
A. Goedhart, J.J. Grauss

/526/ Vergadering op 21 April 1871
Alle leden tegenwoordig. De aftredende diaken doet verantwoording van zijne administratie. Niemand
reden tot beklag inbrengende, wordt zijne rekening goedgekeurd. Batig slot f 380,90.
Na gehouden censura morum, waaromtrent niets te vermelden, einde /527/ [=eindigde] de vergadering
met dankzegging, gelijk zij was geopend met gebed.
A. Stuffken, predikant
A. Goedhart, J.J. Grauss

[Dit is het laatste in het handschrift van ds. Stuffken. Het nu volgende schreef ds. G. Boele van
Schagen.]

/528/ Aantekening
Den 24 September 1871 overleed onzen herder en leraar A. Stuffken in den ouderdom van 39 jaren, na
een verblijf van drie jaren in ons midden. Zijn stoffelijk overschot werd ter aarde besteld op donderdag
den 28 daaraan[volgend], bij welke gelegenheid Ds. G. Boele van Schagen, consulent, aan het graf een
toespraak hield. ZWEw. bepaalde ons bij den daarop volgenden Zondag den 1 October bij dit afsterven,
sprekende naar aanleiding van Hebr. 4:9 "Daar blijft dan een ruste over voor het volk van God".
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[Drs. Cornelis Diehl (geb. 13-7-1843, overl. 18-2-1917) was predikant te Alblasserdam in de jaren 1872 -
1873. De onderstaande notulen beginnen tijdens de vacature. Consulent is Ds. G. Boele van Schagen uit
Nieuw-Lekkerland.]

/528/ Sessio I Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 30 October 1871
Afwezig Br. E. Boele vanwege ongesteldheid.
In deze vergadering is het kerkelijk archief, voor zoo verre zulks onder den predikant A. Stuffken was
berustende geweest, overgenomen en door den kerkeraad ter behoorlijker plaatse in verzekerde
bewaring gesteld.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

/529/ [Sessio II] Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 24 Nov. 1871
Afwezig Br. E. Boele vanwege ongesteldheid.
Nadat de vergadering met het gebed was geopend, is men overgegaan tot het opmaken van [een] zestal
H.H. predikanten tot het beroepen van een predikant, bestaande uit de Heeren

1 Cornelis Diehl J.C.z te Werkhoven
2 Philippus Jacobus Hoedemaker te Veenendaal
3 J. Gasin [?] D.H.z. te Dieden
4 Willem Vliegenthart te Vrieland
5 G. Boele van Schagen te Nieuw Lekkerland

Waaruit met eenparige stemmen beroepen is Cornelis Diehl, pred. te Werkhoven. De beroeping is stante
sessione aan de Ambagtsvrouwe dezer gemeente ter approbatie aangeboden, en dadelijk geapprobeert.
Waarna Br. G. den Boer, de diaken, zich bereid verklaarde de beroepsbrief in persoon den beroepenen
ter hand te stellen en nadat de vergadering met dankzegging aan God was gesloten, scheidden de BB.
in liefde en vrede.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

R. Roor

/530/ Aantekening
Den .. [opengelaten] overleed de Heer E.A. Boele, lid des kerkeraads alhier in den ouderdom van ..
[opengelaten] jaren. Steeds bezield met een edelen zucht tot getrouwe vervulling van zijne kerkelijke en
maatschappelijke verpligtingen, kan zijn afsterven als een wezenlijk verlies voor deze gemeente
beschouwd worden. Hij laat een weduwe en .. [opengelaten] onverzorgde kinderen achter, voor welke hij
eene trouwe echtgenoot, en zorgdragend vader was. Den .. [opengelaten] daaraanvolgende werd zijn lijk
naar de laatste rustplaats gebragt, gevolgd door treurende betrekkingen en vrienden, zoo mede door alle
de overige leden des kerkeraads.

R. Roor

Sessio III Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 12e Januarij 1872
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de drie kerkelijke voorstellen van den alhier beroepen pred. C. Diehl J.C.z. (Regl. Vac. art. 63) op
den 17, 24 en 31 Dec. a.p.309 /531/ onverhinderd waren geschied, kwam de kerkeraad bijeen om alle de
stukken tot de beroeping van Ds. Diehl J.C.z. bijeen te brengen, en alzoo ter goedkeuring aan het
Klassikaal Bestuur van Dordrecht op te zenden.
Q.A. G. Boele van Schagen, consulent
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R. Roor

Nadat hedenmorgen den 14 Januari 1872 door den consulent de voorbereidingsrede was gehouden tot
de viering van het Heilig Avondmaal op Zondag den 21 a.s. is er door den kerkeraad censura morum
gehouden. Tegen geen der lidmaten in de gemeente werd eenig bezwaar te berde gebragt en bij de BB.
kerkeraadsleden onderling heerschte de geest der liefde en des vredes.
Q.A. G. Boele van Schagen, consulent

R. Roor

/532/ Sessio IV Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 26 Januarij 1872
Afwezig br. Fr. Verhoeven.
In deze vergadering is gelezen eene missive van den scriba van het Classikaal Bestuur dd. 15 Jan. 1872
No. 2294, waarbij een wettig gewaarmerkt afschrift werd verlangt van het besluit van kerkvoogden,
waarbij de personeele toelage wordt toegestaan, alsmede eene verklaring dat die gelden in geval van
een annus gratiae ook uit de kerkefondsen zullen worden uitbetaald aan de weduwe of minderjarige
kinderen. Na het collegie Kerkvoogden en Notabelen over deze zaak te hebben geraadpleegt, is van
kerkvoogden berigt ingekomen, dat daaromtrend geen bepaald besluit is kunnen genomen worden, zulks
van de gelegenheid latende afhangen, en bovenal aan zich het regt voorbehoudende deze gelden als
dan al of niet uit te betalen . Ook is hierbij opgezonden het getuigschrift van zedelijk gedrag van de
beroepen pred. C. Diehl J.C.z. afgegeven door het Class. Bestuur van Wijk.
Q.A. G. Boele van Schagen, consulent

R. Roor

/533/ Sessio V Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden 16 Februari 1872
In deze vergadering, die op de gewone wijze geopend en na het eindigen gesloten is, is voorgelezen
eene missive van het Class. Bestuur, nogmaals aandringende op een door kerkvoogden af te geven
verklaring van het vroeger verlangde, terwijl het afgeven der approbatie van het beroep van Ds. Diehl
hetwelk gereed lag, daarvan afhankelijk stellende. Kerkvoogden daarvan mededeeling gedaan
hebbende, is bij den kerkeraad berigt ontvangen dat zij bleven persisteren bij het hun dienaangaande
medegedeelde besluit, blijvende zij difficulteren met het afgeven van de verlangde verklaring. In deze
vergadering is copie hiervan opgemaakt ten einde dit aan het Cl. Bestuur op te zenden. Tevens is
besloten de beroepen predikant van deze moeijelijkheid kennis te geven, met uitnodiging om van
ZWEw. Zijnde bij het Cl. Bestuur of bij H.H. Kerkvoogden eene eindschikking te bewerken.
Hierna scheidden de BB. in liefde en vrede.
Q.A. G. Boele van Schagen, consulent

R. Roor

/534/ Aantekening
De bevestiging en intrede van Ds. C. Diehl J.C.z. heeft op den 7 April 1872 plaats gehad. Op verzoek
heeft de consulent het werk der bevestiging afgestaan, en is verrigt door Ds. J.C. Diehl, predikant te
Leerdam, vader van onzen nieuwen leeraar. Zijn tekst was Eph. 4:12 310. De intredetekst was Luc. 24:
36-43 311.

Sessio VI Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 12 April 1872
In deze vergadering is het kerkelijk archief na het overlijden van Ds. A. Stuffken in handen des
kerkeraads berustende geweest, in handen van Ds. C. Diehl J.C.z. overgegeven, die bij mede
onderteekening verklaard hetzelve overgenomen te hebben.
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Q.A. G. Boele van Schagen, consulent
R. Roor
C. JCz. Diehl, h.t. 312 praeses

/535/ [Het volgende is geschreven door Ds. Cornelis Diehl.]

Kerkeraadsvergadering 19 April 1872 313

Geopend met gebed. Na de opening kwamen de B.B. Roor en Goedhart binnen.
De diakonierekening over 1871 nagezien en in orde bevonden. De pres. dankt namens de kerkeraad den
diaken Grauss voor zijne goede administratie. De diaken den Boer, in zijne plaats administrerend,
teekent kwitantie van de overname van het batig slot groot f 389.27.
De pres. stelt voor een verzoek te richten tot het college van Kerkvoogden om te willen voorzien in de
dringende behoefte aan een godsd. onderwijzer. Wordt met algem. stemmen aangenomen, en een
rekwest daartoe door hen opgesteld, afgezonden met bijvoeging van de copie van de tractementslegger
om die te teekenen.
Br. Roor deelt mede dat er eene vergissing heeft5 plaats gehad in het doen verplegen van A. Zwartbol in
het ziekenhuis Rott. In de meening dat deze geen lidmaat was heeft het Algem. Armbestuur dit /536/
bekostigd. Nu het echter blijkt dat hij wel lidmaat is, vordert de billijkheid deze kosten aan dat
Armbestuur te restitueren. Na eenige discussie daarover, wordt besloten de rekening ad f 78 uit de
armenkas te betalen.
De pred. spreekt met de BB. over de beste wijze van catechiseren en huisbezoeken. Wordt besloten de
diakonierekening over te schrijven in een daartoe aan te leggen boek.
De pres. stelt voor de kerkeraad te completeren door de benoeming van een derden diaken. Wordt met
algem. stemmen aangenomen. Voorts geeft hij de BB. in bedenking om de kerkeraad, te klein voor zulk
eene groote gemeente, na kennisgeving aan 't Class. Bestuur te vergrooten.
Niets meer voor te stellen of aan te merken zijnde, sluit de pres. deze vergadering die in liefde en vrede
was, met dankgebed aan den Heer.

Alblasserdam 28 Juni,
Q.T. C. JCz. Diehl
        R. Roor

/537/ Sedert deze vergadering is [in] eene zamenkomst des Zondags benoemd tot diaken de Heer
Nugteren die echter bedankte. Daarop de Heer A. Pijl, die eveneens moest weigeren en toen de heer A.
Scheffe, die deze benoeming bereidvaardig aannam en na behoorlijke voorstelling Zondags in zijn
dienstwerk bevestigd is.

Alblasserdam 28 Juni 1872,
Q.T. C. JCz. Diehl
        R. Roor

Kerkeraadsvergadering Juli 1872
Geopend met gebed. Tegenwoordig alle leden, behalve Br. Goedhart.
Belegd voor de viering des H.A. Over censura morum gesproken, niet toegepast. Na nog eenige
discussie over een en ander der notulering /538/ niet waard, en verslag geving van den pres. van het
voornaamste ter Class. verg. voorgevallen, wordt deze verg. met dankzegging gesloten.

Alblasserdam Sept. 1872,
De pres. C. JCz. Diehl
               R. Roor
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Kerkeraadsvergadering Sept. 1872
Geopend met gebed. tegenwoordig alle leden, behalve de BB. Verhoeve, den Boer en Scheffe, die
zonder behoorlijke kennisgeving afwezig zijn. Deze verg. belegd ter bespreking van verschillende zaken,
vooral over de benoeming van een voorzanger 314. Wordt besloten te wachten tot de candidaten zich
allen hebben aangegeven. Over diaconiezaken kon niet worden gesproken door de afwezigheid van
twee diakenen. Na bespreking van den tijd der wintercatechis. en Woensdagavondkerk, enz. wordt de
vergadering met dankzegging 
/539/ gesloten.
Supplement
In eene vergadering op Zond. daaropvolgend, deelt de pres. mede dat drie candidaten voor voorzanger
zich hebben aangemeld, zijnde Visser, Volwerk en v. Wingerden. Deze laatste vervalt terstond omdat hij
geen lidmaat is, en de leden zeggen dat een lidmaat moet voorgaan. Tegen beide eersten zijn nog al
bezwaren, zoodat de pres. voorstelt de heer V.d. Have te vragen of deze die betrekking wil aanvaarden.
Deze laatste had bezwaar om te solliciteren om 't geen vroeger in dergel. benoeming was gebeurd. Toch
had hij den pres. sprekende verzekerd het gaarne te willen zijn. Wordt besloten den Heer v.d. Have te
bewegen toch te solliciteren om hem dan namens /540/ alle leden te benoemen. Mocht hij dit weigeren,
dan is met meerderheid besloten hem in dit moeijelijke geval toch te benoemen, ziende op het beste
voor de gemeente.
(Na samenspreking heeft de heer v.d Have gesolliciteerd en is hij daarop benoemd.)
Is ingekomen een verzoek van kerkv. om eene lijst van manslidmaten, waarop afwijzend moest
geantwoord worden, wijl die lijst niet in orde is. Ingekomen eene missive van kerkvoogden als antwoord
op onze kennisgeving der benoeming en aanvrage om voortduring van de bezoldiging, inhoudende 't
verzoek om in deze keuze mede te beraadslagen en te stemmen. De kerkeraad is verontwaardigd over
deze inmenging van dat college in de zaken des kerkeraads, en draagt de pres. op, hierop afwijzende en
terechtwijzend te antwoorden, 't welk is geschied. Is besloten, alle lidmaten sedert 1868 op te roepen, ten
einde de oningevulde lidmatenboeken in orde te brengen.
Niets meer te bespreken zijnde, gesloten.

Alblasserdam 10 Oct. 1872
C. JCz. Diehl, praeses
R. Roor

/541/  Kerkeraadsverg. 10 Oct. 1872
(zie kk. verg. 14 Aug. '67)
Wederom de BB. Verhoeve en Goedhart zonder kennisgeving afwezig. Geopend met gebed. Belegd tot
bespreking van censura morum en diaconiezaken. Censura zonder toepassing.
De pres. had inzage verzocht der diac. fondsen, van ontfangsten en uitgaven en inzage van bedeeeling.
Uit een en ander bleek dat ook hier sedert jaren achteloosheid en nalatigheid was. De bewijzen der diac.
papieren waren met een voorhanden. Br. Scheffe deelt mede hoe hij wel zeker meende te weten dat de
diac. indertijd aandeelen in de kerk heeft gehad, waarvan noch rente is getrokken, noch bewijs aanwezig,
noch iets in de notulen wordt gevonden.
De pres. verzoekt diakenen dit nader en nauwkeurig te onderzoeken.
Wordt gesproken over wintercatechis. en weekkerk en besloten met /542/ beide zoo vroeg mogelijk aan
te vangen.
Niets meer voor te stellen of aan te merken, met dankzegging gesloten.

C. JCz. Diehl, praeses
R. Roor

Kerkeraadsvergadering Nov. 1872
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Met gebed geopend. Br. Verhoeve weer zonder kennisgeving afwezig. De president klaagt over de
weinige belangstelling in het bijwonen dezer verg. en het verzuim om zonder reden of kennisgeving weg
te blijven. De pres. stelt voor te zorgen voor eene behoorlijke aftreding en verwisseling der
kerkeraadsleden. Wordt goedgekeurd. /543/ Aan de beurt van aftreding zijn de BB. Goedhart en Grauss,
voor wie dus nieuwe leden moeten gekozen worden.
Wordt gesproken over de aanst. veranderingen in de armbedeeling. Besloten den burgemeester officieus
te vragen om bepaald antwoord, hoe en wat men hier doet en te doen hebbe. Wordt gesproken over de
beste wijze om in de behoeften der armen te voorzien door eene algemeene inschrijving. Na het
antwoord des burgemeesters dat de Raad dit jaar nog 1800 heeft uitgetrokken, doch verminderen en
eens geheel ophouden moet met bedeelen, wordt besloten met een en ander nog te wachten tot de nood
grooter wordt.
Is ingekomen eene missive van kerkvoogden als altijd veel te laat, /544/ volstrekt geen antwoord op de
vragen des kerkeraads, maar eene meesterachtige terechtwijzing of raadgeving bevattende, waarom de
kerkeraad niet had gevraagd, die hij zeer goed kan en ook wil missen. De kerkeraad besluit dit schrijven
ter zijde te leggen, gaat over tot de orde van den dag.
't Voorstel van den pred. om de kerkeraad, veel te klein voor deze gemeente, te vergrooten, vindt weinig
bijval, wordt dus ingetrokken.
Wordt gestemd in eene verg. hierop volgende na kerk gehouden voor ouderlingen en diaken. Wordt een
drietal voor beide opgemaakt, nam. voor ouderling J. Vroege

          De Kluiver
          J. Pijl

voor diaken    T. Zwartbol
          A. Spruijt
          M. 't Hoen

De Heeren J. Pijl en A. Spruijt deze benoeming bereidvaardig aangenomen hebbende, worden op
N.jaarsmorgen in hun ambt bevestigd.
De vergadering met dankzegging gesloten.

Alblasserdam 17 Jan. 1873
C. Diehl JCz., h.t. praeses
R. Roor

/545/ Kerkeraadsvergadering Jan. 1873
Met gebed geopend. Alle BB. aanwezig. Censura morum voor 't H.A. besproken, niet toegepast.
Opmaking der diaconie rekening van den diaken den Boer. Wordt in orde bevonden en den diaken dank
gezegd voor zijne moeite en zorgen.
Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering met dankzegging en zegenbede voor de viering
des A[vondmaals] besloten.

Abdam Jan 1873
C. Diehl JCz., h.t. praeses
R. Roor

/546/  Kerkeraadsvergadering Maart 1873
Met gebed geopend. Alle BB. aanwezig, behalve Br. Spruijt wegens ziekte.
De diakonie rekening waarop geen aanmerking gekomen is, wordt geteekend.
De pred. spreekt met de BB. over de aan te nemen lidmaten enz.
Is geen bezwaar tegen al de genoemden.
Na nog eenige samenspreking over zaken die de vermelding hier niet behoeven, met dankzegging
gesloten.

C. Diehl JCz., h.t. praeses
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R. Roor

/547/  Kerkeraadsvergadering Maart 73
Met gebed geopend. Alle BB. tegenwoordig, behalve Br. Spruijt wegens ziekte.
Ingekomen een schrijven van mijnheer Vroege, vragende redenen waarom de pred. geweigerd had zijn
zoon Cees aan te nemen. De pred. deelt den broederen mede waarom hij genoodzaakt was die jongeling
wegens verregaand plichtsverzuim, oneerbiedigheid, blijken van ongeloof en brutaliteit te weigeren hem
toe te laten. De kerkeraad de handelingen van dezen jongen man en van diens vader ten strengste
afkeurende, verzocht den pred. den heer Vroege ernstig en krachtig op zijn vraag te antwoorden en deelt
eenparig in dezen het gevoelen van den leeraar.

[de pagina volgend op dit gedeelte is uit het notulenboek gesneden.]

/548/ [het volgende is geschreven door Ds. G. Boele van Schagen, consulent.]

Ds. C. Diehl JCz. beroepen naar de gemeente Chaam c.a., nam op heden den 15 Juni bij de voormiddag
godsdienstoefening afscheid van zijne gemeente, sprekende naar aanleiding van Hand. 20:32a 315.

Buitengewone vergadering gehouden den 15 Juni 1873 des namiddags ten een ure
Alle de BB. tegenwoordig.
In deze vergadering die met gebed geopend en met dankzegging gesloten [is], is onze leeraar Ds. C.
Diehl JCz. door den consulent Ds. G. Boele van Schagen, pred. te Nieuw Lekkerland van zijne
betrekking tot den kerkeraad en gemeente, en door den afgevaardigde van het Cl. Bestuur, Ds. G.L. van
der Kuijp, pred. te Sliedrecht, met hartelijke toespraken op eervolle wijze ontslagen.
Verder is het kerkarchief zoo veel het bij den predikant was berustende geweest, door den kerkeraad
overgenomen en ter behoorlijker plaatse geborgen geworden.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor
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[Thans volgen de notulen tijdens de vacature. Dit boekdeel van de kerkeraadsnotulen sluit met de
bevestiging van Ds. J.C. Montijn.] 

/549/ Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 6 Aug. 1873
Alle de BB. tegenwoordig.
Na op de gebruikelijke wijze de vergadering geopend zijnde, werd den consulent bij monde van den
ouderling Roor medegedeeld dat hij tot het presideren van deze vergadering was opgeroepen om in de
tegenwoordigheid van alle de BB. de aanhangige zaak met H.H. kerkvoogden, waarover tot hiertoe
tusschen den consulent en den ouderling Roor eene drukke correspondentie was gevoerd, te bespreken.
Het betrof de correspondentie met H.H. kerkvoogden, of aan den te beroepen predikant in plaats van
den vertrokken Ds. C. Diehl JCz., ook dezelfde vaste en personele toelage, uit de kerkelijke fondsen te
voldoen, konden verzekerd worden en of de kosten door den kerkeraad te maken tot het beroepen van
een predikant, mede uit de kerkelijke fondsen zouden kunnen gevonden worden.
Is daarop voorgelezen de missive van H.H. kerkvoogden dd. 2 en 8 Juli ll. te kennen gevende dat de
kerkeraad aan elken predikant met wien zij zich in contact zou stellen onder nadere goedkeuring van
kerkvoogden hetzelfde tractement als aan den vertrokken predikant konde toezeggen en dat aan den
kerkeraad voorlopig eene som van tweehonderd gulden uit de kerkelijke fondsen werd toegezegd tot
/550/ bestrijding der noodzakelijk gevorderde uitgaven tot het beroepen van een predikant.
Wat het eerste punt betrof, "de nadere goedkeuring van H.H. kerkvoogden", hiertegen vonden de leden
des kerkeraads een groot bezwaar, als hun inziens inbreuk makende op het recht den kerkeraad
toekomende van een vrij beroep, behoudens approbatie van de ambagts Heerlijkheid. Waarom eenparig
werd goedgevonden zich andermaal tot H.H. kerkvoogden te wenden, met de uitnodiging om genoemde
uitdrukking in gemelde missive terug te nemen, en eene nadere en meer bepaalde opgave te doen met
betrekking tot het uit te keeren tractement.
Nog is besloten, daar de verstandhouding tusschen den vertrokken pred. C. Diehl en sommige
kerkvoogden en notabelen niet zeer vriendschappelijk was geweest en er sprake was dat deze weder
beroepen zou worden, die reserve waarschijnlijk door kerkvoogden was gemaakt om na het vrij beroep
van den kerkeraad ook vrij te zijn in het al of niet uitkeeren der personele toelage, om aan kerkvoogden
eene geteekende verklaring te doen toekomen, dat, wat er ook aangaande het weder beroepen van Ds.
Diehl mogt gesproken zijn geworden, dat geenzints van den kerkeraad was uitgegaan, als waartoe bij
den kerkeraad geen plan bestond en alzoo ook niet geschieden zou.
Na herhaald aanzoek bij het Classikaal bestuur om handopening, tot /551/ het doen van een beroep, te
verkrijgen, is zulks telkens afgestuit door het terughouden van een geteekende legger van H.H.
kerkvoogden, betreffende het predikantstractement.
Is besloten hierop nader aan te dringen als zijnde het verkrijgen van handopening daarvan afhankelijk
gesteld.
Hierna niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

De machtiging van den minister belast met de zaken van de Herv. Eeredienst tot het beroepen van een
predikant is door tusschenkomst van het Cl. Bestuur ontvangen den 19 Aug. 1873.

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 29 Aug. 1873
Alle de BB. tegenwoordig.
Nadat de vergadering op de gewone wijze was geopend, is de verkregen handopening ter tafel gebragt
en gelezen, om die daarna ter bestemde plaats te bergen.
Vervolgens is voorlezing gedaan van het antwoord van H.H. kerkvoogden dd. 11 Aug. ll. N. 192, op de
missive van den kerkeraad dd. 7 Aug. ll. Uit dat antwoord bleek dat H.H. kerkvoogden in plaats van de
uitdrukking "onze nadere goedkeuring" in de hunne van den 8e /552/ Juli gebezigt, terug te nemen, de
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kerkeraad beleefdelijk wordt verzocht om in die gemaakte reserve wel te willen berusten, makende zulks
geen de minste inbreuk op hun recht van een vrij beroep, behoudens het recht van de ambagts
heerlijkheid.
De kerkeraad zal zich alzoo verpligt zien van hunne keuze van een predikant aan H.H. kerkvoogden
vooraf berigt te geven, zoo hij aan den beroepenen bij het rijkstractement en de vaste toelage der
gemeente, ook de personele toelage en verdere emolumenten zal willen verzekeren.
Daarna zullende overgaan tot het beroepen van een predikant in de plaats van Ds. C. Diehl JCz.,
vertrokken naar Chaam c.a., deed de consulent de vraag of de kerkeraad ook vooraf een 12, 6 en 3 tal
wenschte te formeren. Op de vraag of zulks nodig en verpligtend was, gaf de consulent ten antwoord dat
zoo veel hem bewust was, daartoe geen bepaald voorschrift bestond, en werd alzoo eenparig besloten
dit maar achterwege te laten. Met eenparige stemmen werd nu Ds. Willem Herman Julius Baart de la
Taille, pred. te Ridderkerk, tot predikant voor deze gemeente beroepen. De annexe, het tractement
betreffende, bedroeg f 750 van het Rijk en f 50 vaste toelage van de gemeente, met vrij gebruik van de
pastorie en tuin.
De consulent maakte de aanmerking dat de BB. toch wel moesten begrijpen dat thans eene vruchteloze
poging werd aangewend om een pred. te verkrijgen. Hetwelk werd erkend, maar men kon niet anders!
/553/ Daarop stelde de consulent voor, meenende dat het ook in het belang der gemeente zijn zou, om,
nadat op dit beroep de approbatie van de WelEd. geb. ambachtsvrouwe zou zijn verkregen, eene
missive te rigten tot H.H. kerkvoogden met kennisgeving van het gedane beroep en opgave van den
beroepenen. En daar de kerkeraad volgens reglementaire bepalingen verpligt is bij den beroepbrief eene
annexe te voegen betreffende het predikantstractement, of nu ook aan deze personele toelage en
verdere emolumenten als aan Ds. Diehl waren uitbetaald konden verzekerd worden.
De consulent had een daartoe dienend adres gereed gemaakt, waarin niets laags of vernederends voor
den kerkeraad was gelegen en deed er voorlezing van. Br. Roor was de eerste die antwoorde, en dit was
genoeg voor de overigen, die er mede instemden: "Neen, neen, dat nooit, zoo laag willen wij voor die
Heeren niet bukken. Het moet er nu maar zoo naar toe."
De beroepbrief door den consulent en de overige leden des kerkeraads onderteekend zijnde, met daarbij
behoorende de annexe, werd in handen gesteld van Br. Roor, ten einde die aan de WelEd. geb.
ambagtsvrouwe dezer plaats ter approbatie aan te bieden, om die daarna hetzij per post, het[zij] door
eene commissie den beroepenen te doen toekomen. 
Hierna werd de vergadering gesloten.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent

/554/ Den 14 September 1873 ontving de kerkeraad berigt van Ds. W.H.J. Baart de la Taille, pred. te
Ridderkerk, dat ZWEw. voor het beroep naar deze gemeente beleefdelijk bedankte.

Buitengewone vergadering des kerkeraads gehouden den 29 October 1873
Alle de BB. tegenwoordig.
De vergadering is met gebed geopend en met dankzegging gesloten.
In deze vergadering is medegedeeld dat het verschil tusschen den kerkeraad en H.H. kerkvoogden op
bevredigende wijze was uit den weg geruimd.
Verders is besloten om naar aanleiding van art. 45 regl. op de vacaturen, bij het Classikaal Bestuur te
Dordrecht diligentverklaring te verzoeken met opgave der redenen die den kerkeraad hadden verhinderd
op den bij het Reglement voorgeschreven tijd gereed te zijn tot het opmaken van een tweede beroep.
Tijdens de vergadering is daartoe een adres gereed gemaakt en onderteekend.
Nog is besloten de catechiseermeester te Ridderkerk uit te nodigen, om, wanneer de Ringpredikanten
hunne predikbeurt alhier des namiddags komen te vervullen, alsdan de gemeente des voormiddags te
komen stichten. De consulent stelde voor, daar kerkvoogden daartoe eenige defroijement wilden
toekennen, of het niet doelmatiger zijn /555/ zou, aan dien Heer, gedurende de wintermaanden het
godsdienstonderwijs op de catechisatie op te dragen. Door de BB. werd Br. Roor verzocht zich in dezen
met gemelde Heer te verstaan en over een en ander te spreken. 
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Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 26 November 1873
De vergadering is met gebed geopend en met dankzegging aan God gesloten.
De consulent deelt mede dat het adres aan het Cl. Bestuur, inhoudende "verzoek van den kerkeraad om
diligentverklaring" in persoon is overhandigd en sprekende met de praeses en de scriba verlenging van
tijd om een beroep uit te brengen is verleent tot den 1 Januari 1874.
De kerkeraad intusschen nu reeds gereed zijnde met het uitbrengen van een beroep na het bedanken
van Ds. W.H.J. Baart de la Taille, pred. te Ridderkerk, heeft met eenparige stemmen beroepen Ds.
Pieter Nicolaas Pikaar, pred. te Rhenen. In de annexe is het tractement opgenomen zoo als zulks
vroeger aan ds. Diehl is uitbetaald geworden tot een bedrag van f 1577, ingevolge machtiging van H.H.
kerkvoogden.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

/556/ Den 4 Dec. 1873 ontving de kerkeraad het teleurstellende berigt van ds. P.N. Pikaar dat ook
ZWEw. voor het op hem uitgebragte beroep bedankte.

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 25 December 1873
De vergadering is geopend met gebed en gesloten met dankzegging.
Ds. P.N. Pikaar, mede voor de beroeping op ZWEw. uitgebragt hebbende bedankt, heeft de kerkeraad
op heden met eenparige stemmen tot predikant voor deze gemeente beroepen Ds. Gerrit Boer, pred. te
Ouderkerk a/d IJssel.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

Den 16 Januari 1874 ontving de kerkeraad berigt van Ds. G. Boer, dat hij na rijp beraad deze roeping
van de hand moest wijzen.

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 6 Febr. 1874
Tegenwoordig alle de BB.
De vergadering is met gebed geopend en met dankzegging gesloten geworden.
/557/ Ds. G. Boer voor de beroeping op ZWEw. uitgebragt den 25 Dec. 1873 bedankt hebbende, zoo is
nu met eenparige stemmen beroepen Ds. C.A. Renier, pred. te Bergschenhoek.
In deze vergadering is gelezen eene missive van H.H. kerkvoogden dd. 4 Febr., waarbij de kerkeraad
werd gemagtigd om aan den te beroepen pred. Ds. C.A. Renier eene verhoging van tractement, de
personele toelage nam. ad f 100 aan te bieden en deze alzoo te brengen op f 800. Br. Pijl deelde mede
dat hij als notabel de gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen had bijgewoond,
waarin dit besluit van verhoging met eenparige stemmen was genomen, en dat hem was verzocht om in
de kerkeraadsvergadering het verlangen kenbaar te maken, dat nu in 't vervolg de post van p.m. f 12
opbrengst van tuingrond zou vervallen of worden weggelaten en zoo die moest blijven, de verhoging van
de personele toelage te stellen op f 88, ten einde daardoor eene gelijke som te behouden.
De consulent vond twee redenen van bezwaar daartegen: Vooreerst dat hiervan in de circulaire van H.H.
niets voorkwam, waarin alleen /558/ gewaagd werd van eene verhoging der personele toelage ad f 100,
die wij niet geregtigd waren op f 88 te brengen, en ten tweede dat het weglaten van de post van f 12 niet
aan de kerkvoogden stond om naar willekeur daarover te beschikken. Dat het art. 1 van het Algem. Regl.
wel aan kerkvoogden het beheer der kerkelijke goederen en fondsen opdroeg, namelijk eene rigtige
administratie, maar niet zomaar eene of andere post van ontvang eene andere dan daarvoor bepaald
aangewezene bestemming te geven. De consulent beschouwde ook deze f 12 als behorende tot de
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zoogenoemde pastoralia, waarop de tijdelijke pred. eene regtmatige aanspraak heeft.
De BB. vereenigden zich met het gevoelen van den consulent en werd alzoo in de annexe bij den
beroepbrief het tractement te Alblasserdam gesteld op f 1677, en besloten van een en ander aan
kerkvoogden mededeeling te doen.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

Den 22 Febr. 1874 ontving de kerkeraad berigt van Ds. Renier dat de beroeping naar deze gemeente
door ZWEw. was van de hand gewezen.

/559/ Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 6 Maart 1874
Alle de BB. tegenwoordig, behalve Br. Pijl wegens ongesteldheid.
De vergadering is op de gewone wijze geopend en gesloten geworden.
De behoefte aan meer geregeld godsdienstonderwijs op de catechisatien algemeen in de gemeete
gevoeld en erkend, heeft de kerkeraad doen besluiten in de gemeente eene lijst te doen circuleren
waarop ieder vrijwillig zoude kunnen inschrijven tot welk bedrag men zich voorlopig voor één jaar zou
willen verbinden tot goedmaking der hiervoor noodzakelijk gevorderd wordende uitgaven. Dit met een
gunstig gevolg bekroond zijnde, heeft de kerkeraad zich in contact gesteld met den Heer J. ten Zijthoff
als catechiseer- meester geplaatst en werkzaam te Ridderkerk, die mede in deze vergadering
tegenwoordig als zoodanig werd benoemd en zulks op een tractement van een honderd en vijftig gld. 's
jaars, ingaande 1 Maart 1874 en eindigende ultimo Febr. 1875. ZWEw. heeft zich bereid verklaard die
betrekking te aanvaarden en alzoo aan jongen en ouden in de gemeente in catechisatien het gansche
jaar door wekelijks te houden onderwijs te geven in de Bijbelsche en Kerkelijke geschiedenis en in de
geloofs en zedeleer van de Christelijke 
/560/ Godsdienst. De aanstelling daartoe met wederzijdsche verpligtingen in gereedheid gebragt is door
den kerkeraad en den Heer J. ten Zijthoff onderteekend geworden. Van het originele is den Heer Zijthoff
copie afgegeven.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     J. Pijl

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 25 Maart 1874
Alle de BB. tegenwoordig.
Met gebed is deze vergadering geopend en met dankzegging aan God gesloten.
Ds. C.A. Renier almede voor de beroeping naar deze gemeente bedankt hebbende, is nu met eenparige
stem beroepen Ds. Johannes Cathalinus Montijn G.C.zn., pred. te Sprang.
Is gelezen eene missive van H.H. kerkvoogden aan den kerkeraad, te kennen gevende dat hetzelfde
tractement als aan Ds. Renier was aangeboden aan den te beroepen pred. Montijn kon verzekerd
worden.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     J. Pijl

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 11 April 1874
Alle BB. tegenwoordig.
De vergadering is op de gewone wijze geopend en gesloten geworden.
/561/ In deze vergadering is gelezen eene missive van kerkvoogden aan den kerkeraad behelzende een
antwoord op de door den alhier beroepen pred. J.C. Montijn aan den kerkeraad gerigte vragen dd. 8 Apr,
jl. ten gevolge van ZWEw. bezoek in deze gemeente den 7e bevorens, omtrend welke vragen
kerkvoogden en notabelen met eenparigheid van stemmen gunstig rapport hebben uitgebragt. Copie
hiervan is in deze vergadering geschreven, ten einde hetzelve onverwijld aan den beroepenen toe te
zenden.
Niets meer te verhandelen zijnde, scheidden de BB. in liefde en vrede.
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Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     J. Pijl

Den 16 April ontving de kerkeraad het verblijdend berigt, dat Ds. J.C. Montijn G.C.zn. de beroeping naar
deze gemeente bereid was op te volgen.

Kerkeraadsvergadering gehouden den 24 April 1874
Alle de BB. tegenwoordig.
In deze vergadering deed de diaken Adr. Scheffe rekening en verantwoording van zijne administratie
voor het jaar 1873. Nadat /562/ alles naauwkeurig was nagezien en [in] goede orde was bevonden, bleek
een voordeelig saldo te bestaan van f 46.16 1/2. In naam des kerkeraads werd Br. Scheffe door den
consulent dank gezegd voor zijne goede en getrouwe administratie en voor zijne moeiten en zorgen aan
zijne administratie ten koste gelegd.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     J. Pijl

Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 28 April 1874
Afwezig de BB. F. Verhoeven en G. Boer. Nadat de vergadering was geopend, werden in de vergadering
binnengeleid Ds. B. Rienstra, pred. te 's Gravendeel en Ds. A. de Pekker, pred. te Gorinchem,
afgevaardigden van het Classikaal Bestuur van Dordrecht tot het houden van personele kerkvisitatie.
Nadat het geheele archief des kerkeraads, zoo boeken als papieren naauwkeurig waren nagezien en in
goede orde bevonden en de gewone vragen, bij zulk een gelegenheid te doen, naar genoegen waren
beantwoord, verlieten gemelde Heeren de vergadering met hartelijke zegenbeden over kerkeraad en
gemeente, waarna deze vergadering door den consulent werd gesloten.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

/563/ Buitengewone kerkeraadsvergadering gehouden den 8 Mei 1874
Alle de BB. tegenwoordig.
In deze vergadering die op de gewone wijze geopend en gesloten is geworden, zijn de stukken
betrekkelijk de beroeping van Ds. J.C. Montijn tot opzending aan het Classikaal Bestuur te Dordrecht
gereed gemaakt tot het bekomen van de kerkelijke goedkeuring. De drie kerkelijke voorstellen aan de
gemeente hadden onverhinderd plaats gehad den 19 en 26 April en 3 Mei.

Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

Den 16 April ontving de kerkeraad het verblijdend berigt dat Ds. J.C. Montijn het beroep naar deze
gemeente had aangenomen.

Onze van Sprang beroepen leeraar Ds. J.C. Montijn werd op heden den 5e Juli 1874 des voormiddags
bij vriendelijke afstand van den consulent onder ons bevestigd door zijnen oom Ds. Fr.J. Montijn, pred.
te Doorn, met de woorden uit het Ev. van Matth. hoofdst. 17 vs. 5c "Hoort Hem", terwijl onze nieuwe
leeraar bij zijne intrede zich aan de gemeente verbond met de woorden uit de profetie van Jer. hoofdst. 1
v. 6-10 316.

/564/ Buitengewone vergadering gehouden den 8e Juli 1874
Alle de BB. tegenwoordig. In deze vergadering is het kerkelijk archief, [dat] tot heden in de handen des
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kerkeraads berustende is geweest, in handen gesteld van den predikant J.C. Montijn.
Q.T. G. Boele van Schagen, consulent
     R. Roor

De ondergeteekende heeft het kerkelijk
archief dezer gemeente overgenomen.

J.C. Montijn
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NOTULEN KERKERAAD VAN ALBLASSERDAM, DEEL V, 1874-1917
(Transcriptie door G. Ouweneel, Alblasserdam, 1993)
[Ds. J.C. Montijn diende de gemeente van Alblasserdam van 5-7-1874 tot maart 1878.]

KERKERAADSNOTULEN

1874 - 1917

/1/ Onze van Sprang beroepen leeraar Ds. J.C. Montijn werd op heden den 5 Juli 1874, des
voormiddags, bij afstand van den consulent, onder ons bevestigd door zijnen oom Ds. Fr. J. Montijn, pr.
te Doorn, met de woorden uit het Evangelie van Matt. 17:5, "Hoort Hem, nl. Christus".
Terwijl onze nieuwe leeraar zich aan de gemeente verbond met de woorden uit de profetie van Jeremia
1:6-10
 6. "Toen zeide ik: Ach Heere Heere! Zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.
 7. Maar de Heere zeide tot mij: Zeg niet: ik ben jong, want overal waarhenen ik u zenden

zal, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken.
 8. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heere.
 9. En de Heere stak zijne hand uit en roerde mijnen mond aan; en de Heere zeide tot mij:

Zie ik geef mijne woorden in uwen mond.
10. Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de Koningrijken, om uit te rukken en

af te breken, en te verderven, en te verstoren, ook om te bouwen en te planten."

Buitengewone vergadering, gehouden den 8e Juli 1874

In deze vergadering wordt het archief overgenomen door den nieuwen leeraar, onder protest, wegens de
absentie van een index der stukken, en neemt de consulent Ds. G. Boele van Schagen met
welgemeende toespraak afscheid van den kerkeraad.
Met dankzegging en heilbede wordt deze toespraak beantwoord en daarna de vergadering gesloten.
i.q. 
G. Boele v. Schagen
J.C. Montijn R. Roor

/2/ Kerkeraadsvergadering op 25 Sept. 1874
De vergadering wordt geopend met gebed, alle leden zijn tegenwoordig.
De voorzitter doet verslag van het door hem met de br. ouderling gehouden huisbezoek in wijk A en in
een deel van wijk B.
Wordt gesproken over het eerlang, op 27 Sept. te houden H. Avondmaal. De censura morum wordt op
geen der leden toegepast.

Collecte Venlo
Wordt besloten, vooralsnog geen gevolg te geven aan een verzoek van de gemeente Venlo om ten
behoeve van een aldaar te bouwen pastorie, te collecteren, wegens het onvoldoende der verstrekte
inlichtingen.
Niemand meer iets voor te stellen hebbende, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
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F. Verhoeven J.C. Montijn

Kerkeraadsvergadering op 8 Dec. 1874
De vergadering wordt met gebed geopend, alle leden zijn aanwezig.

Syn. circulaire over de quotisatie
De voorzitter deelt mede dat het antwoord door hem namens en op last van den kerkeraad aan het
Classic. Bestuur toegezonden in zake de Synod. circulaire No. 90 27 Juli 1874 zich ten doel heeft
gesteld de aandacht van het C.B. te vestigen
1. op het feit dat de groote toeneming der bevolking onzer gemeente weinig invloed oefent op de
welvaart, aangezien nagenoeg uitsluitend de fabrieksbevolking, dit meerdere zielental heeft
aangebracht.
2. op het feit dat de Herv. gemeente alhier geen kerkelijke bezittingen heeft, maar wel een schuld van ±
30 mille.
3. op het wenschelijke dus, om het quotum dezer gemeente niet te verhoogen.

Brief van Ds. Verhoeff over het vormen 
van een fonds tot ondersteuning van 
minvermogende studenten
De voorzitter brengt daarna ter tafel eene missive van Ds. J.G. Verhoeff, predikant te Maassluis.
/3/ Deze wekt de kerkeraad op met hem mede te werken tot het bijeenbrengen van een fonds ter
ondersteuning van minvermogende studenten in de Godgeleerdheid, opdat langs dezen weg ook wellicht
het steeds toenemende tekort in het getal der predikanten, eenigzins mocht worden verholpen.
De kerkeraad besluit eenparig aan Broeder Verhoeff te antwoorden,
1. dat hij in beginsel het denkbeeld, in de missive besproken, zeer goedkeurt.
2. dat hij bereid is het plan te steunen door een jaarlijksche collecte, indien het blijkt dat het plan
doorgang hebben kan, doordat een behoorlijk aantal kerkeraden het wenscht te steunen.

Kerkeraadsverkiezing
De voorzitter verzoekt ten slotte de vergadering te willen overgaan tot het benoemen van 2 nieuwe leden
des Kerkeraads in plaats van br. Roor, ouderling, en br. G. den Boer, diaken. Met in achtneming der
wettelijke bepalingen wordt voor ouderling een tweetal geformeerd, bestaande uit de broeders
1. Laurens de Boer -  2. Teunis de Kluiver,
voor diaken insgelijks een tweetal, bestaande uit de br. 
1. Abraham Pijl  - 2. Willem Goedhart.
De nog fungeerende president ouderling br. Roor neemt op zich de benoemden kennis te geven van
hunne benoeming.
Nadat de voorzitter uit eigen naam en uit dien des kerkeraads de aftredende broeders hartelijk had
gedankt voor al hun trouwe diensten gedurende zoo menig jaar van zitting, aan de gemeente bewezen,
wordt na omvraag de vergadering gesloten met dankzegging aan den Heere.

F. Verhoeven J.C. Montijn

Tot onze blijdschap laten de broeders L. de Boer en A. Pijl zich de benoeming welgevallen en worden op
3 Januari 1875 bevestigd na tweemaal te zijn afgekondigd.

/4/ Kerkeraadsvergadering op 6 Januari 1875
De vergadering wordt geopend met gebed. Alle leden zijn tegenwoordig. De notulen gelezen en
goedgekeurd.
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Censura morum
Aan de orde van zaken is de censura morum voor het eerlang te vieren H. Avondmaal, te houden ....
Geen der leden brengt iets ter bespreking en dus wordt op niemand de censuur toegepast.

Wordt besloten dat het dubbel-doopboek en boek der lidmaten bij br. Verhoeven zal berusten.
Overeenkomstig de wet worden de artikelen aangaande de plichten en werkzaamheden der
kerkeraadsleden voorgelezen en besproken in deze eerste vergadering.

Catechisatiebus
Na de telling der collecten en bussen blijkt dat in de loop van 1874 in de catechisatiebus gevonden is
81.73 als opbrengst van 9 maanden Godsdienstonderwijs.

Niemand meer iets voor te stellen hebbende, wordt met dankzegging geëindigd.
F. Verhoeven J.C. Montijn

Kerkeraadsvergadering op 21 Febr. 1875
Broeder J. Pijl die voorleden jaar door den kerkeraad was gedelegeerd om namens hen te
onderhandelen met den Heer Zijthof, godsdienstonderwijzer, en toen zijne pogingen met den besten
uitslag had zien bekroond, spreekt over den voortduur van dit onderwijs, waar de Heer Zijthof meende
dat de kerkeraad zijn salaris moest verhogen.
De kerkeraad zijne redenen erkennende, besluit met algemeene stemmen hem zoo mogelijk te
continueren en verzoekt br. Pijl even als vorige jaren de behartiging dezer zaak op zich te nemen, door
ten geschikten tijde inschrijvingsbiljetten te  doen rondgaan in  de /4a/ gemeente. Br. Pijl verklaart zich
hiertoe bereid en deelt de navolgende rekening van zijn ontvangsten en uitgaven mede:

Rekening der gelden, uitbetaald aan den
Eerwaarde Heer ten Zijthof

Ontvangst Uitgaaf
ƒ 213,30 Aan den Heer ten Zijthof ƒ 150,00

Drukloon . 1,90
Veergelden     0,70
Ophalen der biljetten      4,75 

  157,35

Balans
Totaal ontvangst 213,30
Totaal uitgaaf 157,35
Batig saldo   55,95

Goedgekeurd door den kerkeraad

/5/ Kerkeraadsvergadering op 25 Maart 1875
De vergadering wordt geopend met gebed, in tegenwoordigheid van alle broeders. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Censura morum
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Aan de orde van behandeling is vooreerst de censura morum, met betrekking tot het op Paaschdag te
vieren avondmaal. Dit punt levert niets bijzonders op.

56 nieuwe lidmaten
De Broeders J. Pijl en L. den Boer geven verslag van de door hen bijgewoonde belijdenis des geloofs
door 56 leerlingen op 23 Maart afgelegd. Zij verklaren zich zeer tevreden over de vorderingen en
antwoorden.

Diaconierekening
Wordt besloten om op den Zondag na Paschen af te kondigen, dat de diaconierekening gedurende 1 dag
ter inzage zal zijn bij br. Scheffe en dat die rekening D.V. op Maandag daaraanvolgend openlijk zal
worden gedaan. Wegens ongesteldheid van br. Scheffe hadden wij deze zaak moeten uitstellen.

Orde in de kerk
Wordt ook nog besloten om de jongens achter in de kerk te verzoeken bij het avondmaal betamelijk zich
te verwijderen onder het zingen. Indien het echter mogelijk is, deze heilige plechtigheid geheel bij te
wonen.

Godsdienstonderwijzer
Br. Pijl deelt ook nog mede, dat hij ingevolge de hem verstrekte volmacht, wederom inschrijvingsbilletten
heeft rondgezonden ten behoeve van het tractement voor den Godsdienstonderwijzer, en dat deze
poging met den gewenschten uitslag mocht worden bekroond.

De vergadering wordt daarna met dankzegging besloten.
J.C. Montijn F. Verhoeven

/6/ Bijlage, houdende de namen
der nieuwe leden, bevestigd
op 26 Maart 1875.

getrouwde mannen
 1. Geert Pott
 2. Simon Josefus Vogelezang
 3. Hendrik van Wijngaarden
 4. Pieter Tuitel
 5. Marinus de Kloe
 6. Jan Sels
 7. Cornelis Teeuwe
 8. Corstiaan Korteweg
 9. Adrianus de Waal
10. Willem Stout
11. Pieter Bouman

jongelingen
12. Jan Mostman
13. Hilbrand Pieter Pott
14. Pieter Kersbergen
15. Leendert van Stek
16. Adrianus van der Hoogt

17. Johannes de Waal
18. Pieter Hövig
19. Johannes de Bruin
20. Jacob van Wageninge
21. Gerrit Middelkoop

gehuwde vrouwen
22. Sara Pott-de Vos
23. Marrigje Schaarman-Baldee
24. Lijntje Stout-Dekker
25. Adriana Breetveld-Hardenbol
26. Elsje Roest-van Oosterwijk
27. Anna Adriana Korteweg-Mes
28. Margaretha de Goede- 
    Vogelezang
29. Lucretia Vogelezang-Pijl
30. Helena Maria de Kloe-Cleton
31. Deliana van Lent-de Jong
32. Neeltje Verloop-Kieboom
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33. Jannigje de Bruin-Breetveld
34. Neeltje Zoeterman-den
    Hartog
35. Cornelia van Krimpen-
    Kersbergen
36. Hendrina Pijl-Batenburg
37. Kaatje Sels-Zwart
38. Anna Stellaart-Breetveld
39. Jacoba Zanen-Baldee
40. Pietje Middelkoop-Muilwijk
41. Dirkje Roodnat-Baldee
42. Teuntje Roodnat-de Rouwe

meisjes
43. Neeltje van Wageninge
44. Adriana Catolina Lepeltak
45. Pietje Mak
46. Maria Sitton
47. Cornelia Hendrina de Beeld
48. Gerrigje de Beeld
49. Annigje Roodnat
50. Marrigje van 't Hof
51. Neeltje van Bokkum
52. Maria van Bokkum
53. Jannigje Zanen
54. Adriana Neeltje Burggraaf
55. Maaike van der Graaf
56. Helena Agatha van Wijnen

/7/ Kerkeraadsvergadering op 19 April 1875
De vergadering wordt geopend met gebed. Alle leden zijn aanwezig, uitgezonderd br. J. Pijl.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Diaconierekening
Aan de orde is het afhooren der diaconierekening over 1874, beheer van br. Scheffe.
De stukken waren voor iedere rechthebbende ter inzage geweest, na voorafgaande bekendmaking.
Met algemeene stemmen wordt de rekening goedgekeurd en br. Scheffe dankgezegd voor zijn trouw en
goed beheer.

De ontvangsten bedragen aan collecten in de kerk 855.80
avondmaalsbus  36.50
catechisaties  81.73
intrest  88.00
totaal      1108.19½

De uitgaven bedragen aan geld 665.50
aan waar        314.64
totaal  980.14
batig slot  128.05½

Deze gelden worden aan br. Spruijt tegen quitantie overhandigd.

Zondagscollecte
Wordt besloten om op de Pinksterdagen een collecte te houden in de kerk voor de Zendingszaak.
Tevens zal dan D.V. een opwekkende rede voor dit zoo belangrijke onderwerp worden gehouden door
onzen leeraar. De Heere gebiede daarop Zijn zegen!

Kerkvisitatie
Bij het invullen der stukken voor de kerkvisitatie doet zich geen bijzonderheid voor, alleen moest worden
gemeld, dat de tegenwoordige predikant het archief indertijd onder protest overnam wegens het
ontbreken van een index en van den ligger van het predikantstractement.
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Niets meer etc.
Fr. Verhoeven J.C. Montijn

/8/ Bijlage
Lijst van hen die bijdragen tot bestrijding der kosten van het Godsdienst onderwijs alhier in 1875.

A. Goedhart 3.00
W. Goedhart 2.00
C. de Langen  1.00
A. Baan  1.00
N. den Ouden   1.00
H. Kooijman   0.50
D. Tuijtel 1.00
Wed. van den Berg 2.00
H. Kersbergen  0.50
A. Blom 1.50
L. van der Perk  0.50
J. Sitton 1.00
D. Toreman 1.00
C. Zwartbol  0.50
Fr. Verhoeven  2.00
C. Vogelesang  0.25
F. Zwartbol 1.00
G. den Boer 1.00
J. den Boer 2.00
Montijn  2.50
J. Tulleners  3.00
W. Man in 't Veld 1.00
H. van Beveren  1.

0
0

Wed. Stans 1.00
M. 't Hoen Wzn  0.25
A. van Krimpen  1.

0
0

L. den Boer 2.50
A.J. Nugteren  1.00
G. Pott  1.50
P. van der Hoogt jr.  0.50
G. Ross 1.00
N. Vermeulen  2.00
S. Smit  1.00
J. Vogelezang  1.00
Mevr. Herfst 50.00
W. Verloop 0.50
C.A. Mostman  0.50
J. Kortleve 2.00
J. Korteweg 0.50

S. Penning 0.50
Wed. van Schagen 0.50
A. de Haan 2.50
F.W.E. Schuchard 2.00
A.T. Schuchard  2.

5
0

Wed. J. Cleton  0.50
K. de Wijs 2.00
S. Jonker 1.00
C.G.A. van Lindern  2.00
H. van Moerkerken 1.00
G. Eikelboom  2.00
Adriaan Pijl  1.00
A. Nugteren 3.00
D. van Wageninge 4.00
J. Smit Czn 25.00
Mej. P. Smit 15.00
E.H. Meursing 15.00
C.J. Vroege 2.00
J.J. Kloprogge  1.00
Wed. K. Verkerk 1.00
H. Donk 1.00
Abr. Nugteren  1.00
J. Vroege 20.00
T. de Kluiver  3.00
J. von Lindern  3.00
F.H. von Lindern 25.00
F.H. von Lindern jr  3.00
R. Roor 6.00
C. von Lindern 15.00
P. Pijl Jbzn  2.00
C. 't Hoen 1.00
M. 't Hoen Azn  3.50
W. van Wageninge 1.00
J. 't Hoen Azn  2.00
Abr. Pijl 2.00
D. Hollander  1.50
Wed. E.A. Boele 2.00
J. Pijl Jbz 4.00
C.J. Pijl 1.00
/9/ C. Pijl Lzn  4.00
H. Hoogerwerff  0.50
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D.P. Pijl 0.50
C. Noorlander  1.00
A.J. Pijl  1.

0
0

Wed. Boele Lzn 0.50
M. Lels  3.00

Adr. Rijkee 0.50
Adr. Bos 1.00
K. Stout 1.00
J.R. Ulrich 1.00
Wed. K.J. Jonkers  1.00

A. Harwig 2.00
A. Scheffe 2.00
W. Spruijt 1.00
A. Spruijt  3.00
H. Maat  0.50
A. Bezemer 1.00
H. van der Meer 1.00
A. Verheul Azn  1.00
Joh. Verheul  0.50
M. Burggraaf  1.00
W. Vos  0.50
T. Vogelesang  2.50
P. van Schagen 0.25
A. Oosterom 2.00
W. de Wit 2.50
Wed. J. Jonker  2.50
P.H. Jonker 1.00

A. Jonker 0.50
P. Dussen 0.50
H. van Buuren  0.50
J. Karreman 1.00
A. Vogelsang  0.25
H.W. de Graaff  1.00
R. Benschop 1.00

Totaal  ƒ
3
2
1.
0
0

/10/ Kerkeraadsvergadering op 9 Juli 1875
De vergadering wordt met gebed geopend, in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Pinkstercollecte
De Pinkstercollecte, gehouden Pinkster Zondag en Maandag, beide malen des morgens, bracht op
81.26, daarbij wordt gevoegd 5.16, zijnde het voorschot eener catechisatiebus. De kerkeraad besluit
deze gelden te verdeelen als volgt

Utrechtsche Zendingsvereeniging ƒ 40.00
Christelijke scholen in de Minahassa      20.00
Seminarie bij Batavia    20.00
Scholen te Doetinchem (inw. zending)      6.50

  86.50
francatuur     0.45

ƒ 86.95

Zendingsvereeniging
Een der gevolgen van de op Pinkstermaandag gehouden Zendingsrede was de oprichting van eene
Vereeniging van Inwendige en Uitwendige Zending, tot welke oprichting door den kerkeraad het initiatief
was genomen. Het blijkt dat aanvankelijk reeds door een dertigtal personen voor ƒ 95 jaarlijkse
contributie is deelgenomen. Gebiede de Heere verder Zijnen Zegen op deze zaak en buige Hij nog
menig hart.
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Censura morum
De censura morum geeft geen bijzondere onderwerpen ter bespreking.

Huisbezoek
De predikant deelt mee, dat hij met de ouderlingen J. Pijl en L. den Boer wederom huisbezoek heeft
gedaan bij een groot deel der gemeente.

Niemand meer iets voor te stellen hebbende, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn
F. Verhoeven

/11/ Kerkeraadsvergadering op 14 Sept. 1875
De vergadering wordt geopend met gebed in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelt mee

Collecte Noodlijdende Kerken
1. dat door hem aan den praesis van het C.B.317 zijn overhandigd de gelden voor noodlijdende kerken
etc. onlangs gecollecteerd ten bedrage van 53.50.

Inventaris Archief
2. dat door hem os gemaakt een nieuwe inventaris van het kerkelijk archief, welk stuk was verloren
gegaan. Copie is gezonden aan het Cl. Bestuur.

Ligger predikantstractement
3. dat een nieuwe ligger moet gemaakt van de vaste predikantsinkomsten alhier, op welk stuk ook onder
die inkomsten wordt opgenomen een stuk tuingrond bij den ouden toren, groot 7 roeden en 10 ellen,
kadastraal gemerkt Sectie A no. 729. (Dit geschiedt).
Hiervan is na mede-ondertekening door kerkvoogden copie gezonden aan het C. Bestuur.

Verder gaat de vergadering over tot het bespreken van den onvoldoenden toestand van het
catechisatielocaal en besluit, na de zaak van verschillende kanten overwogen te hebben, om aan
kerkvoogden en notabelen een verzoek te richten in de behoefte aan beter, ruimer locaal te voorzien,
het zij door het bouwen van een nieuw locaal, het zij door het vergrooten van de bestaande kerkekamer.

Niemand meer iets voor te stellen of aan te merken hebbende, wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

J.C. Montijn
F. Verhoeven

Copie van den ligger van het predikantstractement
1. Landstractement ƒ 750
2. Vaste gemeentetoelage ƒ 050
3. Restitutie van belastingen ƒ 065
4. Pastorie en tuin
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5. Opbrengst van tuingrond ƒ 012
Het oorspr. stuk berust in Class. archief.
w.g. namens de Kerkeraad, J.C. Montijn
w.g. namens Kerkvoogden, D. van Wageninge, K. de Wijs

/12/ Bijlage: Missive van de kerkvoogdij aan den kerkeraad der Herv. Gem.

No. 227 Extract uit de notulen van het verhandelde in de vergadering van
kerkvoogden en notabelen der Herv. Gemeente van Alblasserdam op
Donderdag den 19 Aug. 1875 en vastgesteld in de vergadering van
Woensdag 22 Sept. 1875.

"Wordt voorgesteld dat de akker tuingrond, gelegen bij den ouden toren alhier, welke
vroeger altijd als pastoralia, tot tuin bij de pastorie heeft behoord, thans vast te stellen en
te bepalen, dat genoemde akker tuingrond voortaan wederom gevoegd worde bij de
pastorie, tot alleen gebruik en bate van den dienstdoenden predikant, welke daarmede
naar goeddunken zal kunnen handelen, hetzij door dezelve in eigen gebruik te houden,
of aan andere personen te verhuren. Genoemd voorstel wordt door den voorzitter in
rondvraag gebracht en met algemeene stemmen aangenomen."

Alblasserdam 1 Oct. 1875
Namens kerkvoogden der Herv. Gemeente alhier,

D. van Wageninge, president
K. de Wijs Jzn., secretaris

Cop. conform (het oorspr. stuk berust in 't Class. archief)

/13/ Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
INKOMSTEN

- Collecte gehouden op 15 en 16 Mei Pinksterdag 81.26
- Overschot eener catechisatiebus  5.16
- Gift   0.53
- 8 Sept. bidstond in de school:

1e collecte 14.54
2e collecte 11.00

- Dec. Van het leergezelschap voor 
  het lezen der berichten   5.40
- 20 Dec. gift van N.N.   2.00
- 24 Dec. gift van N.N.   2.50
- 26 Dec. bidstond in de kerk 2: kerstdag, 3: zakje 36.00

Contributien over het jaar 1875 van de leden
J.C. Montijn 5.00
J. Pijl Jz. 5.00
A. Scheffe 2.50
A. Pijl Jzn 5.00
J. Sitton 2.50

R. Roor 5.00
C. Pijl Lzn 5.00
J. Stam 1.00
H. van Wingerden 1.00
N. Vermeulen 5.00
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Wed. Pott 1.00
J. Vroege 5.00
P. Jonker 2.50
D. van Gent 1.00
Joh. Vogelezang 2.50
P. Pijl Jzn 2.50
F.H. von Lindern 5.00
A. Nugteren 2.50
Arie Baan 2.50
M. 't Hoen 2.50
S. Penning 2.50
F. Verhoeven 2.50
L. den Boer 5.00
A. Spruijt 2.50
Mevrouw Herfst 5.00

J. van den Hove 2.50
T. de Kluiver 5.00
H.P. Pott 2.50
M. 't Hoen Azn 2.50
Jan 't Hoen Azn 2.50
C. de Lange 2.50
A. Goedhart 2.50
J. Bos 5.00
Wed. Jonker Kinderdjk 2.50
L. Mak 2.50
W. Eikelenboom 1.00
Wed. E. Boele 1.00
D. Hollander 1.00

J. Kortleve 3.00
P. Tuitel 2.50
G. den Boer 2.50

    280.89

/14/ Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
UITGAVEN

20 Mei Utrechtsche Zendings Vereeniging 40.00
,, Christ. Scholen in de Minahasse 20.00
,, Seminarie te Depok 20.00
,, Scholen te Doetinchem (Inw. Zending)  6.50
,, frank... 0.45
10 Sept. Aan de Heer Looman te Amsterdam voor de

uitzending van een evangelist naar de troepen
in Atekin - frankering 14.54

,, Aan de commissie van de X school 
alhier (Inw. Z.)  11.00

16 Sept. Aan een zendeling van evangelist Holleman (,,)  2.00
Nov. Aan C. van Bentum, tractaatje catechisatie (,,)  1.80
Dec. Aan P. Noordhof te Groningen 0.90
,, 1 jaar abonnement tractaatjes v. Bentum 1.20
,, Dito     ,,          ,,        Höveker  1.50
,, Aan de Utrechtsche Zendingsvereeniging, 3 lid-

maatschappen 15.00
,, Utrechtsche Zendingsver. begunstigers  5.40
,, Aan de N. Rotterdamsche Zendingsvereeniging 20.00
,, Aan het seminarie te Depok 10.00
,, Aan schoolgeld voor 5 arme kinderen op de

X school alhier 39.00
,, Aan de inrichtingen voor X onderwijs 

te Doetinchem 10.00
,, Een jaarlijksche contributie tot wederopz. 10.00
,, Aan quitantien  0.30
,, Aan frankeringsgelden  0.42
,, 1 portefeuille voor verschill. stukken, 

brieven etc  1.00
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231.01

Totaal inkomst 280.89
Totaal uitgaaf 231.01
Batig saldo ƒ 49.88
Aldus opgemaakt en goedgekeurd door den kerkeraad 1876.

J.C. Montijn

/19/ 318   Kerkeraadsvergadering op 15 Oct. 1875
De vergadering wordt met gebed geopend, in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Censura 
1. Is aan de orde de censura morum aangezien wij op Zondag 17 Oct. het H. Avondmaal wenschen te
gebruiken. De kerkeraad meent, dat wij de tuchtmiddelen op geen der leden behoeven toe te passen.

Huisbezoek
2. De predikant deelt mee dat hij met de broeders J. Pijl en F. Verhoeven wederom bij een aanmerkelijk
aantal huisgezinnen huisbezoek heeft gedaan, en over 't algemeen zich verheugen mocht in
belangstelling, hoewel het aantal volwassenen, die geen lidmaat waren, wederom zeer groot was.

Catechisatie
3. Is ontvangen antwoord van de kerkvoogden op de missive in de vorige notulen vermeld. De predikant
die de vergadering van het kerkbestuur had bijgewoond, is de overbrenger van dat antwoord. Is namelijk
besloten om door middel, zoo veel mogelijk van vrijwillige inschrijvingen, het zij een nieuw locaal te
bouwen, het zij de bestaande kerkekamer te vergrooten.
De leden des kerkeraads toonen hunne ingenomenheid met dit besluit, door zelf ook aan die inschrijving
deel te nemen.

Tafelgoed
4. Is ontvangen kennisgeving van Mevrouw de weduwe Herfst-Wisboom, ambachtsvrouwe dezer
gemeente, dat zij ten geschenke heeft aangeboden aan de kerk een nieuw stel tafelgoed voor de
bediening des H.A., bestaande uit een tafellaken en 3 servetten.
De kerkeraad is zeer verheugd met dit prachtig geschenk, dat de plechtigheid des Avondmaals zoozeer
kan verhoogen en besluit een deputatie af te vaardigen, om H.Ed. zijnen dank te betuigen.

Niemand meer iets etc., wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn F. Verhoeven

/15/ Kerkeraadsvergadering op 7 Dec. 1875
De vergadering wordt in tegenwoordigheid van alle leden geopend met gebed.
De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd.

Studiefonds
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1. Wordt door den voorzitter ter tafel gebracht de quitantie van Ds. Verhoeff te Utrecht, betrekk. de
collecte op den Hervormingsdag alhier gehouden ten bate van het "studiefonds". Deze collecte bracht op
ƒ 55.

Legaat Kentie
2. Is ontvangen extract uit het testament van Mejufvrouw Jenneke Kentie te Dordrecht, waarbij aan de
diaconie der Herv. Gemeente alhier wordt gelegateerd de som van ƒ 2000, vrij van successierechten, en
zulks onder aanwijzing van doel in het testament vermeld.

Godsdienstonderwijzer
3. Is ontvangen kennisgeving van den Heer J. Sitton, hoofdonderwijzer aan de Christelijke School alhier,
dat hij met goed gevolg zijn examen als godsdienstonderwijzer in de Ned. Herv. Kerk heeft afgelegd.

Zendingsvereeniging
4. Wordt op voorstel van den predikant overgegaan tot het benoemen van een bestuur voor de
Vereeniging van In- en Uitwendige Zending alhier. Voor den tijd van 1 jaar worden benoemd br. J. Pijl,
voorzitter, br. A. Pijl, penningmeester. De predikant belast zich met de functie van secretaris. De
contributien zullen in den loop dezer maand geïnd worden.

Catechisatielocaal
5. Wordt besloten om tijdelijk, voor zover de behoeften der diaconiekas het toelaten, de catechisatiebus
te doen strekken tot aflossing der schuld die op het catechisatielocaal zou blijven rusten.

Ten Zijthof
6. Is goedgevonden, ingevolge voorstel van br. J. Pijl en den predikant, om aan vroegere belofte gevolg
te geven en den Heer J. ten Zijthof, godsdienstonderwijzer alhier, als bewijs van achting aan te bieden
het boekwerk "Bijbelsch Woordenboek voor het gezin".

Nieuwjaarscollecte
7. Br. Scheffe stelt voor om in vereeniging met het Burgelijk Armbestuur eene collecte te doen voor
buitengewoone bedeeling op Nieuwjaarsdag. Wordt goedgevonden en deze zaak aan br. diakenen
opgedragen.

Kerkeraadsverkiezing
8. Inplaats van den aftredende br. ouderling Verhoeven wordt een 2-tal gemaakt: G. Eikelboom en P.
Tuitel. In plaats van den aftredende br. Scheffe, een 2-tal A. Blom en A. Scheffe. Aan de aftredende
broeders wordt daarna hartelijk dank gezegd door de voorzitter, en de vergadering met dankzegging
gesloten.

[handtekeningen onleesbaar]

/16/Kerkeraadsvergadering op 18 Januari 1876
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen der vorige
vergadering worden goedgekeurd.

Kerkeraad
1. Van de, volgens de vorige notulen benoemde kerkeraadsleden had br. Eikelenboom de benoeming
aangenomen, terwijl in plaats van A. Blom, die bedankte, br. A. Scheffe zijne benoeming had
aangenomen, zoodat nu bij de intrede des jaars 1876 de kerkeraad bestaat uit de br.
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J. Pijl Jzn.    - pres. ouderling  A. Spruijt  - oudste diaken
L. den Boer     - ouderling A. Pijl     - adm. diaken
G. Eikelenboom  - ouderling A. Scheffe  - diaken

Censura morum
2. De censura morum voor het eerlang te vieren avondmaal gehouden, geeft geen aanleiding tot
bijzondere klachten over ergerlijken levenswandel.

Catechisatiebus
Br. Spruijt deelt mee dat de catechisatiebus heeft opgeleverd de som van ƒ 112.33. Wordt nader
besloten om van dit geld de som van ƒ 112.00 beschikbaar te stellen van de bouw van het nieuwe
catechisatielocaal.

Collecte N. Jaar
Br. diakenen deelen ook nog mee, dat de collecte door hen, in vereeniging met het Groot Armbestuur
gehouden (zie vorige notulen) voor een nieuwjaarsbedeeling, heeft opgebracht de som van ƒ 290.00.

Landen Boezem
Wordt beraadslaagd, of vanwege de diaconie de rechten zullen worden gehandhaafd op eenig
uitgegraven land in den Boezem gelegen, of dat men, om eenige kosten van landmeten enz. te
ontwijken, deze rechten zal laten varen. Wordt met algemeene stemmen besloten om te handhaven en
br. J. Pijl opgedragen hiervan kennis te geven aan den Heer J. Smit Jzn. aan den Hoek, die deze
opmetingen dirigeert.

Dubbel doopboek
Her dubbel doopboek en lidmatenboek wordt tot heden aangevuld ter bewaring gegeven aan br. J. Pijl.

Uitwendige zending
Wordt besloten met algemeen goedvinden een deel der gelden die berustten in de kas te besteden en
wel aan het Utr. Zendingsgenootschap ƒ 15.00, aan de Nederl. Zendingsver. te Rotterdam ƒ 20.00, aan
het seminarie te Depok ƒ 10.00, aan de opleiding van jongelingen te Doetinchem jaarlijks ƒ 10.00 aan te
vangen Jan. 1876, aan het Suppletiefonds der Christ. School alhier ƒ 40.00. Een en ander wordt in de
rekening, in dit boek voorkomend, verantwoord.

Niemand meer iets etc., wordt de vergadering met dankz. gesloten.
J.C. Montijn J. Pijl

/17/ Vereeniging tot bevordering van In- en Uitwendige Zending

INKOMSTEN

4 Januari Collecte in de school bij gelegenheid dat 
br. Versteeg sprak 16.50

,, Van Maria en Neeltje Rol, spaarpenningen  0.70
5 Jan. Van N.N.  1.00
24 Maart Collecte in de school bij avondbijeenkomst 10.01
27 Maart Nagekomen gift  1.00
27 April Gift eener dienstbare  0.50
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4 en 5 Juni Pinkstercollecte 77.00
25 Oct Inwijding van het gebouw voor godsdienstonderw. 16.00
3 Nov Collecte op zendingsavond:

- voor de zending  4.00
- voor de Chr. school  5.00

6 Nov Spaarpenningen van Maria Rol  1.30
  van vrouw Noorlander-Smit  0.25
  van Annigje Roodnat  0.50
  van vrouw Roodnat-Baldee  0.50

15 Dec Bidstond. 1 collecte ƒ 9.00  2. Oct. ƒ 2.60 11.60
Dec. Voor lezen der berichten van 16 begunstigers  4.80
Van A. en E. Oosterwijk, gift 0.50

J.C. Montijn 5.00
F. Verhoeven 2.50
A. Spruijt 2.50
Mevr. Herfst 5.00
C. Pijl Lzn. 5.00
J. Stam 1.00
M. 't Hoen 2.50
Jan 't Hoen 2.50
Wed. Pot 1.00
J. Vroege 5.00
P. Jonker 2.50
D. van Gent 1.00
F.H. von Lindern 5.00
D. Hollander 1.00
P. Tuitel 2.50
S. Penning 2.50
T. van der Ree 1.00
M. Noorlander 1.00
J. Pijl Jbzn 5.00

A. Scheffe 2.50
J. Sitton 2.50
R. Roor 5.00
H.P. Pott 2.50
H. v. Wingerden 1.00
N. Vermeulen 5.00
A. Nugteren 2.50
A. Goedhart 2.50
J. Bos 5.00
Wed. Jonker 2.50
W. Eikelenboom 1.00
Wed. Boele 1.00
Kortlever 3.00
M. 't Hoen 2.50
G. den Boer 2.50
C. Stellaart 1.25
J. v.d. Perk 1.00
G. Eikelenboom 2.50

P. de Haan 1.00
T. Verwoert 1.00
C. Slagboom 0.50
L. den Boer 5.00
Abr. Pijl 5.00
V.d. Hove 2.50
T. de Kluiver 5.00
Joh. Vogelezang 2.50
J. Rol 1.00
A. Roodnat 1.00

C. Roodnat 1.00
C. Slagboom 0.50
K. de Lange 2.50
Zoeteman 1.00
T. van der .... 1.00
Van Oosterwijk 1.00
Arie Baan 2.50

    284.41

UITGAVEN
4 Jan Aan de Christ. School, Inw. Zending  8.25
,, Aan br. Versteeg, Uitw. Zending 10.00
14 Jan Aan de Utrechtsche Vereeniging  0.70
24 Maart Aan de C. School, Inw. Zending  5.01
,, Aan de Heeren Noordhof te Groningen  0.95
11 Juli Aan de Utrechtsche Zending, Uitw. Zending 40.00
,, Aan het Seminarie te Depok,      ,, 10.00
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,, Aan de scholen in de Minahassa, ,, 10.00
,, Aan de noodlijdende gemeente te Venlo, Inw. Z. 10.00
,, Aan de noodl. gemeente te Tubbergen,    ,, 10.00

francatuur  0.60
2 Sept Christelijke volksblaadjes, jrg. II (Höveker)  1.50
27 Sept 1 bijbeltje aan een catechisant (Inw. Z.)  0.60

Zendingskaart, frankering  0.80
20 Oct Aan de school te Doetinchem (?)  1.00
25 Oct Collecte van 25 Oct. in de kas van het gebouw

gestort 16.00
Nov Aan de Evangelische Vereeniging in Overijssel  1.00
,, Port van boeken en kaart firma K...  0.45
15 Dec Aan S. de Haan, agent der  Gereform. Zendings-

vereeniging (U.Z.)  9.00
,, Aan de Christ. School (I.Z.)  2.60

Aan de Heeren Höveker voor 6 exempl. Geill.
Zendingsblad 12.00
Aan dezelfde voor 1 exemplaar  2.00
Aan de Utrechtsche Zending, drie lidmaatsch. 15.00

,, ,, ,, , partic. giften  3.05
,, ,, ,, , voor het lezen 

der berichten  4.80
Aan C. van Bentum Chr. volkstractaatjes  1.20
frankering  1.00
Aan de Vereeniging tot opleiding etc. te
Doetinchem 1 jaarl. contr. 10.00
Aan de C. School alhier schoolgeld voor 5
arme kinderen 39.00
Aan den hulponderwijzer C.S. zondagschooldocent 12.00
Aan de C. Scholen in de Minahassa 10.00
Aan het Seminarie Depok 10.00
Aan de Ned. Zendings Vereeniging te Rotterd. 20.00

Uitgaven 278.51

Totaal inkomsten 284.41
Saldo 1875  49.88
Totaal 334.29
Uitgaven 278.51
Batig saldo  55.78

/20/ Kerkeraadsvergadering op 9 Febr. 1876
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen der vorige
vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Hulppensioenfonds
1. Deelt de voorzitter mee dat de kerkvoogdij dezer gemeente deelgenomen heeft in het door de Synode
opgerichte hulp-pensioenfonds voor emeriti-predikanten, tot een jaarlijksch bedrag van tien gulden, en
dat de officiële aanvrage om hieraan deel te nemen, onderteekend door president en secretaris van het
College van Kerkvoogden, aan de scriba van het Class. Bestuur van Dordrecht is verzonden.
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Legaat Kentie
2. Deelt de voorzitter mee, dat hij terugontvangen heeft het extract uit het testament van Mej. J. Kentie,
vergezeld van de Koninklijke machtiging tot aanvaarding van het legaat. Dit stuk is verzonden naar den
notaris Schuijten te Dordrecht.

Diaconierekening
3. Ontvangt br. A. Spruijt het woord om rekening te doen van zijn diaconiebeheer over het jaar 1875.
Deze rekening had na voorafgaande bekendmaking van den kansel, ter inzage gelegen, en werd nu
openlijk, eveneens na bekendmaking, afgehoord. Zij wordt goedgekeurd en br. Spruijt dankgezegd voor
zijn beheer en zorg.
- De collecten in de derde zak bedroegen 927.61
- De collecten in de avondmaalsbussen  97.67
- De catechisatiebus beliep 112.33
- De rente  88.00

De ontvangsten bedragen samen 356.68½
De uitgaven 966.87

389.81½
Buitengewoon saldo  11.83½

Batig saldo aan br. Pijl overhandigd 401.65

4. Stelt de voorzitter aan den kerkeraad voor de namen der catechisanten die zich hebben aangemeld
tot het afleggen hunner belijdenis. Hoewel sommige namen eenige aanleiding geven tot zamenspreking,
vindt de kerkeraad geen oorzaak om een hunner te schrappen en worden allen met algemeene stemmen
toegelaten.

/21/ Godsdienstonderwijs Kinderdijk
5. De predikant vestigt de aandacht der bb. op den toestand van het godsdienstonderwijs voor een groot
deel der kinderen uit het Noordeinde der gemeente. Aangezien zij voor een groot deel school gaan in de
gemeenteschool te Lekkerland-Kinderdijk en de afstand hen verhindert de catechisatien alhier bij te
wonen, is het meerendeel gedurende de jaren van schoolgaan geheel van godsdienstonderwijs
verstoken. Evenzoo is het met de kinderen die aan den Hoek wonen en behoren tot de kerkelijke
gemeente van Lekkerland.
Daarom heeft hij, in vereeniging met de predikant van Lekkerland, aan den gemeenteraad van
Lekkerland vergunning gevraagd om op den Zondagnamiddag een der gemeenteschoollocalen voor
godsd. onderwijs te mogen gebruiken. Het antwoord luidde, dat die vergunning niet voor den Zondag kan
worden verleend, maar wel den Woensdagmiddag.
Is daarop besloten om van dit aanbod gebruik te maken den Heer J. Sitton, onderwijzer aan de Christ.
school alhier en godsdienst- onderwijzer in de Herv. Kerk, aan te stellen tot het geven van dit onderwijs,
onder toezicht en leiding van den kerkeraad en predikant, en zulks voorloopig, zoolang de middelen dit
toelaten, op een driemaandelijksch inkomen van 25 gulden. Indien het blijken mocht, hetgeen de
kerkeraad hoopt en bidt, dat deze zaak in des Heeren gunst werd ondernomen, en gezegend wordt,
zullen later andere regelingen aangaande een en ander worden beraamd.
Zegene de Heere deze onze zwakke pogingen om Zijn heerlijk Evangelie ook dáár aan arme zondaren
te doen verkondigen.

Niemand meer iets voor te stellen of aan te merken hebbende, wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

J.C. Montijn
J. Pijl Jbzn
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/22/ Kerkeraadsvergadering, buitengewoon, Maart 1876

Collecte voor den watersnood
Naar aanleiding van den watersnood, die in deze maand een deel van ons vaderland teisterde, werd na
voorafgaande zamenspraak tusschen den Edel Achtb. Heer J. van Lakerveld-Bisdom, burgemeester
alhier, en den predikant, eene gecombineerde vergadering, saamgeroepen van kerkeraad en
gemeenteraad.
De vraag werd daar gesteld: zal er in deze gemeente, die door 's Heeren zegen zoo genadig bewaard
werd voor overstrooming, iets geschieden tot leniging van anderer nood.
Met algemeene stemmen werd besloten eene commissie van zes leden te benoemen, die zich zou
belasten met eene schaalcollecte langs de woningen en vervolgens deze gelden over te maken aan de
Algemeene Commissie te Amsterdam.
In deze commissie werden benoemd de Heeren J. van L. Bisdom, J.C. Montijn, A. Rijkee, L. den Boer,
A. Scheffe, A. Spruijt.
Na vooraf des Zondags van den kansel met deze collecte bekend gemaakt te zijn, had zij plaats en
bracht de som van ƒ 363.74½ op die door den burgemeester zijn overgemaakt.

J.C. Montijn

/23/ Kerkeraadsvergadering op 13 April 1876
De vergadering wordt in tegenwoordigheid van alle leden met gebed geopend. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Censura morum
1. Heeft de censura morum plaats, die evenwel op niemand wordt toegepast.

Lidmatenaanneming
2. Deelen de broeders J. Pijl en Eikelenboom mee dat zij op 11 April het onderzoek naar de
bekwaamheid en vervolgens de geloofsbelijdenis van 47 nieuwe leden hebben bijgewoond.
Zij verklaren dat het meerendeel blijk gaf van ijver en oefening en allen van ernst.

Bevestiging
3. Wordt bepaald dat de openb. bevestiging D.V. op Goede Vrijdag zal plaats hebben en de
avondmaalsviering op Paaschdag.

Kerkvisitatie
4. De tabellen over de kerkvisitatie worden ter tafel gebracht en ingevuld.

Legaat Kentie
5. Wordt besloten aan br. A. Pijl op te dragen het ontvangene legaat Kentie, alsmede een deel der
overtollige kasgelden te besteden tot het koopen eener Inschrijving op het Grootboek, ten name der
diaconie, en wel tot een bedrag van ƒ 3600 nominaal. Hiervoor wordt besteed een werkelijk bedrag
(rente bijgerekend) van ƒ 2314.

Godsdienstonderwijs
6. Wordt besloten eerlang weder circulaires rond te zenden voor de inschrijving van het tractement voor
den godsdienstonderwijzer en de behoeften van het godsdienstonderwijs. De rekening van de besteedde
gelden wordt als bijlage hierachter gevoegd.
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Men vindt het algemeen beter telken jare met deze inschrijvingen voort te gaan, en de batige saldo's in
de spaarbank te plaatsen om zoo langzamerhand eenig fonds te verkrijgen voor het godsdienstonderwijs
bestemd.

Na dankzegging wordt de vergadering gesloten.
J. Pijl Jz.

/24/ Bijlage tot de notulen van 13 April
Namen der nieuwe leden die na afgelegde belijdenis openlijk zijn bevestigd.

Gehuwde mannen
 1. Huibrecht Hoogerwerff
 2. Leendert de Kloe
 3. Cornelis Slagboom Wzn
 4. Johannes van der Rhee
 5. Jan Bosman
 6. Jasper Adrianus v. der Perk
 7. Cornelis de Bie
 8. Gerrit Stellaard
 9. Cornelis Zanen

Ongehuwde mannen
10. Hendrik Jonker
11. Jan Verhoeven
12. Arie Martinus Vroege
13. Hendrik de Haan
14. Marinus den Boer
15. Pieter Lepeltak
16. Pieter Geerts Pot
17. Jan Boele
18. Johannes Baan
19. Hendrik Tulleners
20. Adriaan van Muilwijk

Gehuwde vrouwen
21. Gijsbertje Pijl-van den
      Berg
22. Adriaantje Maria de 
      Kluiver- Otto

23. Jannetje Otto-Maat
24. Neeltje de Kok-Rijsdijk
25. Annigje de Kok-Verschoor
26. Wilhelmina van der Rhee-
    Huisman
27. Pietje Noorlander-Smit
28. Johanna Verhoek-de Vos

Ongehuwde vrouwen
29. Cornelia Adriana Baan
30. Johanna Wilhelmina
       Hillegonda Labberton
31. Maria Hendrina Lepeltak
32. Anna Lambinon
33. Heiltje Korteweg
34. Alida Cornelia de Kloe
35. Johanna van Schagen
36. Anna Elizabeth de Kluiver
37. Jannigje Zwartbol
38. Krijna Zwartbol
39. Elizabeth Eikelboom
40. Maria Boele
41. Christina Boele
42. Petronella Adriana
      Vogelesang
43.Neeltje Rolina Pot
44. Maria den Hollander
45. Adriana van de Werken
46. Kornelia Maat
47. Wilhelmina Visser

Op Goede Vrijdagavond gaf de leeraar aan zijn gemeente kennis van een door hem ontvangen,
eenparig, beroep naar Cubaard c.a.
Op den 30 April deelde hij mede dat hij vrijheid had ontvangen voor dit beroep te bedanken en zich op
nieuw aan Alblasserdam te verbinden. Gebiede de Heere Zijnen Zegen hierop.



J.C. MONTIJN 1874-1878

513

/25/ Bijlage 2
Rekening en verantwoording der gelden door de gemeente bijeengebracht ten behoeve van het
godsdienstonderwijs over 1875.

Ontvangsten Uitgaven
Batig saldo van 1874  55.95 Aan drukloon 2.75
Bijdragen over 1875 319.00 Aan L. van Stek  5.75
Totaal ƒ 374.95 Bijb. woordenboek aan

de Heer ten Zijthof  12.50
Tractement idem 200.00
Totaal ƒ 221.00

Balans
Totaal ontvangsten 374.95
Totaal uitgaven 221.00
Batig saldo 153.95

Aldus opgemaakt en goedgekeurd, J.C. Montijn v.d.m.

/26/ Kerkeraadsvergadering op 7 Juli 1876
De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen worden gelezen en goedgekeurd, alle leden zijn
aanwezig, uitgezonderd br. den Boer, ouderling.

Huisbezoek
1. Deelt de predikant mee, dat hij, bijgestaan door de onderscheidene ouderlingen, wederom, bij een
groot aantal huisgezinnen herderlijk bezoek had mogen brengen. De hoofdresultaten van de
verschillende besprekingen waren: zeer weinig lidmaten, gebrekkig bijwonen der openbare
godsdienstoefening, daarentegen meest overal een zeer welwillende ontvangst en een geopend hart,
althans wel lust om over den toestand hunner ziel te spreken en een ernstig woord te hooren.

Censura morum
2. Wordt gehandeld over de censura morum met het oog op het H. Avondmaal, eerlang te vieren.
Met algemeene stemmen wordt besloten de bbr. ouderlingen Pijl en Eikelenboom op te dragen een
ernstig woord van vermaning en een verantwoordig te gaan spreken tot 2 jongelingen aan dewelke het
avondmaal voor een half jaar ontzegd wordt.

Pinkstercollecte
3. Wordt gesproken over het provenu der Pinkstercollecte die voor de In- en Uitwendige Zending ƒ 77
had opgebracht. De vergadering besluit om namens de Vereeniging voor Zending alhier te zenden aan
de Utrechtsche Zendingsver. ƒ 40, aan de C. Scholen in de Minahassa ƒ 10, aan het Seminari te Depok
ƒ 10 en verder om op de dringende beden om hulp aan de arme gemeente te Venlo en aan die te
Tubbergen, ieder ƒ 10 te zenden, terwijl deze beide posten als tot Inwendige Zending te behooren, zullen
worden aangemerkt.

Inschrijving voor het godsdienstonderwijs
4. Br. Pijl doet mededeeling van het resultaat der inschrijving voor de behoeften van het
godsdienstonderwijs alhier.
Nevensgaande lijst bevat de bijdragen.
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Niets meer voor te stellen zijnde, wordt met dankzegging geëindigd.
J.C. Montijn

Nadat de leeraar op 30 Aug. had bekend gemaakt dat door hem een beroep was ontvangen naar
Molenaarsgraaf, deelde hij op 11 Sept. mee dat hij bedankt had.

/27/ A. Goedhart 2.50
W. Goedhart 2.50
C. de Lange 1.00
L. den Boer 1.50
N. Vermeulen 2.00
J. C. Montijn 2.50
J. den Boer 2.00
Mevrouw Herfst      50.00
D. Tuijtel 1.00
Wed. van den Berg 2.50
A. Blom 1.50
J. Sitton 1.00
T. Zwartbol 1.00
W. Verloop 0.50
G. Pott 1.00
J. Kortleve 1.00
A. Schuchard 2.00
T. Schuchard 2.00
K. de Wijs 2.00
S. Jonker 1.00
G. Eikelboom 2.00
Adr. Pijl 1.00
A. Nugteren 3.00
E. H. Meursing      15.00
Wed. Verkerk 1.00
Kloprogge 0.50

H. Donk 1.00
Giesse 1.00
J. Vroege      20.00
T. de Kluiver 3.00
J. von Lindern 5.00
F.H. von Lindern      25.00
W. Slagboom 0.50
C. von Lindern      15.00
P. Pijl 1.00
C. 't Hoen 1.00
M. 't Hoen 1.50
Wed. Boele 2.00
D. Hollander 1.50
J. Pijl Jb. 4.00
C. Pijl Lzn 4.00
A. Rijkee 0.30
K. Stout 1.00
Ulrich 1.00
Wed. Jonker 1.00
Wed. Pott 1.00
A. Harwig 2.00
W. Spruijt 1.00
A. Spruijt 3.00
A. Verheul 0.75

M. Burggraaf 1.00
T. Vogelsang 2.00
W. Vos 0.50
D. van Wageninge 3.00
Van Beveren 1.00
S. Smit 1.00
B. Baan 0.50
R. Roor 6.00
C.J. Vroege 2.00
Mej. P. Smit      15.00
J. Tulleners 1.00
W. Man in 't Veld 1.00
G. den Boer 1.00
S. Penning 0.50
A.J. Nugteren 1.00

C.A. Mostman 0.50
K. Kooiman 0.50
J. Vogelsang 1.00
A. van Krimpen 0.

5
0

J. Smit Czn      25.00
J. 't Hoen Azn 2.00
C. Zwartbol 0.50
Abr. Pijl 2.00
A. Scheffe 2.00
Wed. Stans 1.00
Dr. Foreman 1.00

    272.05
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/28/ Kerkeraadsvergadering op 23 October 1876
De vergadering, geopend na aanroeping van 's Heeren naam, wordt in tegenwoordigheid der leden
voortgezet door het lezen der notulen, die goedgekeurd worden.

Censura morum
De censura morum geeft geen aanleiding tot bijzondere maatregelen.

Huisbezoek
De voorzitter deelt mee dat hij, door de br. ouderlingen Pijl en Eikelenboom bijgestaan, het laatste deel
der gemeente heeft bezocht.

Hulp-pensioenfonds
Is ontvangen van den scriba van het Class. Bestuur het bewijs, dat Alblasserdam ingeschreven is als
deelhebbende in het Synodaal hulppensioenfonds van emeritus predikanten. Dit stuk wordt toegezonden
aan den Heer K. de Wijs voor het archief der Kerkvoogdij.

Godsdienstonderwijs
Ingevolge een vroeger besluit zijn circulaires verspreid aan den Hoek voor het godsdienstonderwijs
aldaar. Deze circulaires wederom ingezameld, gaven oorzaak tot opmaking van achterstaande lijst van
bijdragen.
De kerkeraad van N. Lekkerland, wiens medewerking ten behoeve der kinderen van eigen gemeente
was ingeroepen, niet eenmaal daarop haf geantwoord, terwijl de predikant had verklaard over geen
gelden te kunnen beschikken.

Extra giften etc.
Met genoegen verneemt de kerkeraad dat den vorigen Zondag eene extra gift van ƒ 10 voor de armen
was gecollecteerd, terwijl dezen avond bij de huwelijksinzegening van den Heer Joh. Jonker en Mej. G.
Pot, was gecollecteerd voor de armen ƒ 43.76.

Diaconie
Wordt besloten eenige ondersteuning te verschaffen aan de minderjarige  dochter J. van Dalen, van de
weduwe Van Dalen, voorlopig ƒ 1 per week, tot herstel van krachten.
Tevens wordt na eenige samenspreking besloten omstreeks Kerstmis eenige kleeding uit te deelen voor
de gelden voortspruitende uit de erflating Kentie.

Christelijke School
Is ontvangen eene missive van de commissie voor de Christelijke School alhier (in portefeuille
gedeponeerd) inhoudende verzoek om een maandelijksche collecte in de kerk te mogen doen ten
behoeve der school. De kerkeraad het belang der school inziende, besluit dit verzoek bij de kerkvoogden
te ondersteunen en toe te staan voor zoover hem aangaat.

P. Pijl Jzn. J.C. Montijn

/29/ Aantekening
Den 11 Sept. gaf onze leeraar aan zijne gemeente bericht dat hij voor het beroep naar Molenaarsgraaf
had bedankt.

Den 29 Oct. berichtte onze leeraar aan de gemeente dat hij voor de beroepingen naar Wijngaarden en
naar Maasland had mogen bedanken, maar nu eene toezegging van beroep ontvangen had naar
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Sommelsdijk. [Na] 14 dagen werd meegedeeld dat hij voor deze toezegging had bedankt.

Op 25 Oct. hadden wij het voorrecht het nieuwe gebouw voor godsdienstonderwijs te mogen inwijden.
Was reeds lang de bestaande kerkekamer voor de catechisatien veel te klein, de behoefte aan een
geschikt locaal voor zendingsavonden, bijbelbesprekingen, jongelingsvereeniging enz. werd ook telkens
gevoeld. De welwillendheid en vrijgevigheid van een aantal ingezetenen, krachtig gesteund door de
medewerking van kerkvoogden en notabelen, hadden de oprichting van een geheel nieuw gebouw
mogelijk gemaakt.
Onze leeraar sprak bij deze gelegenheid over "Inwendige Zending" naar aanleiding van de woorden uit
Mattheus Evangelie "Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelven".

Vrijwillige gaven voor het gebouw

kerkvoogden
D. van Wageninge  20.00
K. de Wijs  10.00
M. 't Hoen Azn   10.00
A. Goedhart  10.00
W. Man in 't Veld  10.00

notabelen
J. Vroege 100.00
J. Pijl Jzn 15.00
G. Eikelenboom 10.00
C. Pijl Lzn 15.00
T. de Kluiver  10.00
P. Tuitel 10.00
A. Nugteren 10.00
F. Verhoeven   3.00
A.G. Rijkee 20.00
F.H. von Lindern Jnr  15.00

kerkeraad
J.C. Montijn  10.00
J. Pijl (notabel)
L. den Boer 10.00
G. Eikelenboom (notabel)
A. Spruijt 10.00
A. Pijl Jzn 10.00
A. Scheffe  5.00

Mevrouw Herfst van 
Alblasserdam 100.00
F.H. von Lindern Sen. 100.00
J. Smit Czn  50.00
Mejufvrouw P. Smit  80.00
M. Lels  30.00
E. Meursinge  25.00
C. von Lindern  15.00
J. von Lindern  20.00

F.G. von Lindern  10.00
/29/ C.J. Vroege  5.00
C. Vroege  5.00
H. Kam     10.00
F.W.E. Schuchard      10.00
A.F. Schuchard     1

0.
0
0

P. de Haan Pzn 1.00
N. Vermeulen 10.00
W. Spruijt 2.50
L. Eikelenboom  1.

0
0

R. Roor 15.00
Wed. E. Boele 5.00
Wed. E. Pot 3.00
Mej. von Lindern-de Haan 5.00
Wed. Jonker-Verkuijl  5.00
Wed. Jonker-de Haan 10.00
P. Verwaard 3.00
G. Pott  1.00
H. van Walbeek 2.00
A. de Haan 5.00
L. Mak  2.50
M. Burggraaf  1.00
A. Blom 10.00
D. Tuitel 5.00
J. 't Hoen Azn  5.00
Arie Baan 5.00
Wed. van den Berg 10.00
Teunis Zwartbol 6.00
Joh. Vogelezang 6.00
T. Vogelezang  5.00
A. Oosterom 10.00
C. Oosterom 10.00
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B. Baan 2.50
W. Goedhart 5.00
C. 't Hoen Azn  2.00
A. Verheul 2.50
A. Jonker 2.00
P.H. Jonker 5.00

H. van Buuren  1.00
C. de Lange 2.50
J. Kortleve 2.50
S. Penning 3.00

de catechisanten  23.60
P. Pijl Jzn  10.00
Door den kerkeraad ter beschikking gesteld van kerkvoogden uit de catechisatiebus 112.00.

Totaal ƒ 1103.60

Rekening van de gelden verzameld voor het
godsdienstonderwijs

Ontvangen Uitgegeven
ƒ 272.05 Aan drukloon   2.50

Aan bodeloon   4.75
Aan den heer ten Zijthof 200.00

207.25

Balans
Uitgaven 207.25
Ontvangst 272.05
Batig saldo  64.70
Saldo vorige jaren 153.95 Alblasserdam 17 Nov. 1876
Totaal in kas 218.65 J.C. Montijn, J. Pijl

/31/ Lijst van bijdragen ten behoeve van het godsdienstonderwijs aan den Hoek.
Contributien jaarlijks tot wederopzeggens toe van ingezetenen uit Alblasserdam voorbij het N. Veer en
uit N. Lekkerland.

1876

L. Groenendijk 1.00
L. de Graaf 0.50
P. van Schagen 0.50
A. Oosterom 2.50
M. Kooiman 0.25
K. de Boom 0.25
C. van Weijen 1.00
J. van Kuijk 0.50
D.P. Jager 2.00
Wed. Joh. Jonker 3.00
Hk. Jonker 1.50
Joh. Jonker 1.50
P.H. Jonker 3.00
A. Jonker 1.00

H. Briene 0.50
P. Hövig 2.50
P. Gosen 0.50
J. Karreman 0.75
A. Vogelesang 1.00
H. van Buuren 0.50
W. Schippers 0.50
S. Meurs 0.50
H.W. de Graaff 4.00
R. Benschop 3.00
Wed. Kruijff 2.00
C. Verschoor 1.00
Mussert 2.00
A. Tempelaar 1.00
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F. van Dam 1.00
Hs. den Ouden 0.50
J. Broere 1.00
T. Broere 1.00
H. Vermeulen 1.00

K. Hövig 1.00
A. de Geus 1.00
C. Verhaar 0.25

N. de Leeuw 1.00
M. Gimmeger 1.50
J. de Vries 1.00
J. Bouman 0.50
L. Mulder 0.25

D. van der Wiel 1.
5
0

C. Roodnat 1.00
     51.75

Inkomsten Uitgaven
Inschrijvingen 51.75 Aan den Heer Sitton  83.33
Collecte in de voor zijn onderwijs van
catechisatie 32.34 1 Maart-31 Dec.

Aan L. van Stek 2.25
Aan biljetten   2.40
Aan boekjes en kaartjes

      voor de kinderen  23.50
84.09 111.48

 84.09
Tekort  27.39

/32/ Kerkeraadsvergadering op 13 December 1876
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van al de leden. De notulen der vorige
vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Collecte Hervormingsdag
Wordt besloten de collecte van den Hervormingsdag ad ƒ 57 ten deele aan Ds. Verhoeff en ten deele
aan het Trichtse fonds tot in dienst neming van jongelieden aan de academie te zenden.

Godsdienstonderwijs
Wordt besloten voor dit jaar en het volgende jaar te verdeelen de betaling van 2 kaarten ten gebruike bij
het godsdienstonderwijs; 1 zendingskaart, Grundemann en 1 kaart van 't Heilige Land.
Deze kaarten zullen voldaan worden uit het batig saldo van het fonds tot ondersteuning van het
godsdienstonderwijs.

Bedeeling
Diakenen deelen mee dat de kleederen bedeeling uit het legaat Kentie is geschied.

Kerkeraad
Aan de orde is eindelijk de verkiezing van 1 ouderling en 1 diaken in plaats van de aftredende broeders
J. Pijl en A. Spruijt. Bij stemming met gesloten briefjes wordt als 1e candidaat voor het ouderlingschap
gesteld J. Pijl, als 2e P. Tuitel. Als candidaten voor het diakenschap A. Spruijt en W. Goedhart.

Beroep
De kerkeraad drukt zijn begeerte uit dat de leeraar ook thans vrijheid moge vinden om te bedanken voor
het beroep naar Westbroek c.a., waarvan hij de gemeente op Zondag 10 Dec. kennis gaf.

Niemand meer iets voor te stellen hebbende, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
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J.C. Montijn J. Pijl

Kerkeraadsvergadering op 18 Dec. 1876
De vergadering wordt in tegenwoordigheid van alle leden met gebed geopend. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Kerkeraad
Aan de orde is de verkiezing van 1 diaken, aangezien de beide candidaten hebben gemeende te moeten
bedanken, terwijl br. J. Pijl zich tot onze blijdschap de herkiezing had laten welgevallen. Tot de
stemming overgaande worden gesteld tot 1e candidaat Arie Jonker, tot 2e candidaat Gerrit den Boer, tot
3e candidaat S. Penning.
De broeders J. Pijl en A. Spruijt nemen op zich den benoemden kennis te geven van deze verkiezing.

De vergadering wordt met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn

/33/ Kerkeraadsvergadering op 17 januari 1877
De vergadering wordt met gebed geopend, in tegenwoordigheid van alle leden.

Welkom
De voorzitter spreekt een woord van verwelkoming tot de leden des kerkeraads nu hij voor de eerste
maal in dit jaar vergadert, inzonderheid tot den nieuwbenoemden broeder diaken A. Jonker, en uit de
hoop en de bede dat de zamensprekingen en beraadslagingen des kerkeraads ook in dit jaar zich zullen
kenmerken door broederlijke samenwerking, maar ook dat zij onder des Heeren Zegen zullen strekken
tot den opbouw van Gods Koningrijk, in deze onze gemeente.

Notulen
Daarna worden de notulen gelezen en goedgekeurd.

Kerkeraad
De kerkeraad is alsnu, nadat br. Jonker de benoeming had aanvaard en na de voorgeschreven
afkondigingen op Zondag 7 Januari plechtig was bevestigd, zaamgesteld als volgt

L. den Boer pres. ouderling A. Pijl
G. Eikelenboom A. Scheffe   adm. diaken
J. Pijl Jbzn A. Jonkers

Censura morum
De censura morum voor het eerlang te vieren avondmaal levert geen bijzonderheden ter bespreking.
Alleen werd br. Eikelenboom opgedragen om aan 2 vroeger gecensureerden aan te zeggen dat de
kerkeraad hen wederom toelaat tot het H. Avondmaal.

Zendingsvereeniging
Br. A. Pijl, fiscus der Zendingsvereeniging, deelt mede dat hij de contributien van 1876 had ontvangen
tot een bedrag van ....
Wordt besloten om van deze gelden te zenden als volgt:
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Uitw. Zending Inw. Zending
Utrechtsche Vereeniging 15.00 Schoolgeld C. School
Seminarie Depok 10.00 voor 5 kinderen 39.00
Scholen Minahassa 10.00 Doetinchem Opl.fonds 10.00
Java-comitee, Berichten 12.00 Hulponderwijzer
N. Rotterd. 20.00 C. School, Zondagschool 12.00

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergad. met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn L. den Boer

/34/ Kerkeraadsvergadering op 31 Jan. 1877
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van al de leden.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.

Belijdenis
De voorzitter stelt aan den kerkeraad de namen voor van een dertigtal catechisanten die hunne
geloofsbelijdenis wenschen af te leggen, met de vraag of een der broeders ook aanmerkingen had op
hunnen wandel. Geene bedenkingen van dien aard doen zich voor.

Vacaturebeurt
Om eenigszins te voorzien in de leegte des Zondagsnamiddags, veroorzaakt door de talrijke
vacaturebeurten, wordt besloten den Heer Sitton, godsdienstonderwijzer alhier, te verzoeken des
namiddags in het gebouw voor godsdienstonderwijs een uur voor te gaan, en zulks op die middagen,
daartoe door den kerkeraad aan te wijzen.
Hoek
Wordt in het breede gesproken over een plan om aan den Hoek op de eene of andere manier een locaal
te bouwen voor zondagschool, catechisatien, Bijbellezingen enz. en langs dien weg meer
godsdienstkennis ook in dat deel der gemeente, zoo ver van de kerk verwijderd, te verbreiden.
De kerkeraad juicht dat denkbeeld zeer toe en onderscheidene leden verklaren zich bereid ook finantieel
het plan te steunen.
Het voornemen is in volgende vergadering daarop terug te komen. Gebiede de Heer ook hierop Zijn
Zegen!

Aanschrijving Minister
Eindelijk wordt kennis genomen van de ministeriële aanschrijving aangaande de collatien en daarop zoo
goed mogelijk geantwoord.

Niets meer aan de orde zijnde wordt met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn L. den Boer

ZENDINGSVEREENIGING

Inkomsten 1877
14 Feb. Zendingsavond. Uitw. Zending collecte   7.50

Inwendige Zending collecte 5.50
2 Mei Van 2 dochteren van J. Rol, ieder ƒ 1   2.00
20 Mei Pinkstercollecte in de kerk  57.50
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Juli Van N.N. als zendingsbijdrage voor de C. school
alhier (hulp) 25.00

Oct Bidstond, gecollecteerd voor de Uitw. Zending   6.30
Inw. zending, gecollecteerd 6.30

9 Dec Bidstond br. Coolsma 29.11
28 Dec Van den Christ. Leeskring alhier   2.00

Idem, van 16 begunstigers 4.80
Idem, van 1 begunstiger 0.20
Van P. de Keizer, ½ jaar lid der leeskring   0.50
Van de C. Jongelingsvereeniging Josafat 4.00

Ontvangen als contributien en gift over het jaar 1877 van:
J.C. Montijn 5.00
F. Verhoeven 2.50
J. Pijl Jbzn 5.00
L. den Boer 5.00
A. Scheffe 2.50
A. Spruijt 2.50
Abr. Pijl 5.00
J. Sitton 2.50
V.d. Hove 2.50
R. Roor 5.00
T. de Kluiver  5.00
C. Pijl Lzn  5.00
H.G. Pott  2.50
J. Stam  1.00
M. 't Hoen Azn  2.50
J. 't Hoen Azn  2.50
F.H. von Lindern  5.00
J. Kortleven  3.00
M. 't Hoen  2.50
J. Korteweg  1.00
Mevr. Herfst 5.00

H. van Wingerden 1.00
N. Vermeulen 5.00
C. de Lange 2.50
Wed. Pott 1.00
P. de Haan 1.00
B. Zoeteman 1.00
A.A. van Oosterwijk 1.25
T. v.d. Ree 1.00
T. v.d. Ree Czn 1.

0
0

T. Verwoerd 1.00
J. v.d. Perk 1.00
M. Noorlander 1.00
A. Roodnat 1.50
P. den Boef 1.00
J. den Boef 1.00
D. Hollander 1.00
A. Baan 2.50
G. den Boer 2.50
G. de Jong 1.00

C. Slagboom 2.50
J. Rol 2.00
A. Jonkers 2.50
G. Eikelenboom 2.50
H. Sprong 1.00
P. den Boef 1.50
W. Goedhart 2.50
A. Goedhart 2.50
J. Vroege 5.00
J. Bos 5.00
Wed. Jonkers 2.50
P. Jonkers 2.50

D. van gent 1.00
W. Eikelenboom 1.00
Wed. Boele 1.00
A. Nugteren Sen. 2.50
P. Tuitel 2.50
S. Penning 2.50

    293.96
Saldo vorig jaar      
55.78
Totaal ontvangst     349.75

/36/ Uitgaven
1 Maart Aan den Heer Höveker 10 exemplaren: 

Beukhof Seminarie  2.50
10 Maart Aan de Commissie voor de C. School alhier  5.50
30 Maart Aan den Heer Wagener voor de Evangelisatie

te Rouselare Belgie  9.72½
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24 Apr Collecte Utr. Zendingsvereen.  1.00
21 Juni Aan den Heer A. van Toorenberge voor de school

te La Bouverie in Henegouwen als verkeerende
in grooten nood  5.05

8 Juli Eene kaart voor godsd. onderwijs I.Z.  4.25
Utrechtsche Zendingsvereeniging 30.00
Christelijke scholen in de Minahassa 10.00
Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdan 10.00
Seminarie Depok 10.00
Frankering  0.30

10 Aug Aan den Heer Sitton voor het tract. van den
hulponderwijzer 25.00

11 Aug Aan den collectant C. scholen Doetinchem enz.  1.00
16 Aug Aan den collectant Evangelische ...  2.00
Nov Aan de C.school alhier:collecte zendingsbidstond 6.30
10 Dec Aan br. Coolsma voor de Ned. Zendingsver. 15.00

Aan de C. school alhier: Inw. Zending 14.11
Aan den Heer Grothe voor de Utrechtsche Zendingsver.
- contributie van 3 lidmaatschappen 15.00
- contributie van 11 begunstigers  5.00
- frankering brief en wissel  0.15
Aan den Heer Groenewegen, penningmeester van
het Javacomité, voor 7 exemplaren Zendingsblad 14.00
Contr. Doetinchem Inricht. br. van Dijk, I.Z. 10.00
Tractaatje v. Bentum, I.Z.  1.20
8 exemplaren van Zendingshandboekje voor rond-
zending  2.00
Aan Dr. Wijnmaker 's Hage, scholen in de
Minahassa 10.05
Nederl. Zendingsver. Rotterdam, scholen 
Minahassa 10.05
Aan den Heer Luyks, stuiversvereeniging  5.05
Dr. Pierson, Zetten voor "Kerkhulp" 10.05
Den Heer Bicker Caarten voor de N.R.Z.V. 15.10
Utrechtsche Vereen. Mr. Grothe 10.05
Ds. van Dijk te Doetinchem voor Chr. Gymnasium 10.05
Den Heer Wendelaar, Seminarie Depok 10.05
Suppletiefonds Christ. school alhier 5 kind. 39.00
Tractement hulponderwijzer C. school 30.00

     348.53½

Ontvangst 349.74
Uitgaaf 348.53½
Saldo   1.20½

/37/ Kerkeraadsvergadering op 5 Maart 1877
De vergadering wordt met gebed geopend. Afwezig zijn de broeders G. Eikelenboom wegens ziekte en
J. Pijl wegens eene reis. Notulen worden gelezen en goedgekeurd.
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Rekening diaconie
Aan de orde is het doen der diaconierekening over 1876. Nadat deze eene week ter inzage had gelegen
bij den diaken A. Pijl, werd zij openlijk gedaan na afkondiging op den voorafgaanden Zondag.
Belangstellende houders waren niet opgekomen, evenmin als aanmerkingen waren ingekomen.
Uit de rekening blijkt dat de collecten bedroegen 1005.45
Renten  177.00
Legaat van Mej. Kentie 2046.67
Saldo  401.64
Catechisatiebusjes  135.09
Er blijft een batig saldo over van ƒ 287.20, hetwelk aan br. Scheffe wordt overhandigd.
De rekening wordt goedgekeurd en br. A. Pijl voor zijn beheer dank gezegd.

Circulaire van Dijk
Is ingekomen eene circulaire van de Commissie welke de scholen te Doetinchem en Utrecht bezit, onder
adm. van den Heer van Dijk, met verzoek om eene of meerdere collecten in de kerk jaarlijks te doen tot
ondersteuning van deze inrichtingen.
De kerkeraad besluit een deel der Hervormingscollecte daarvoor te bestemmen.

Catechisatiebus
Ingevolge besluit van voorleden jaar om indien de diaconiekas zulks toeliet de catechisatiebus te
bestemmen voor zoolang noodig, tot aflossing der schuld op het catechisatiegebouw, alsmede tot
meubilering daarvan, wordt van deze gelden rekening gedaan:

Opbrengst der bussen en eenige collecten bij spreekbeurten 129.90
Bus jongelingsvereeniging  5.19

135.09
Uitgaven 100.02
Batig saldo  35.07
Dat saldo zal met afschrift der rekening aan kerkvoogden worden overhandigd.

Uitgaven:
44 stoelen met vracht  49.00
Gordijnen met roeden etc.   9.42
Kagchel 16.00
Kagchelpijpen   7.20
Catheder 18.40

100.02

Niets meer aan te merken zijnde, wordt met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn L. den Boer

/38/ Kerkeraadsvergadering op 29 Maart 1877
De vergadering wordt geopend met gebed, in tegenwoordigheid van alle leden, uitgenomen br. J. Pijl
door familieomstandigheden verhinderd.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Censura morum
Het D.V. op het Paaschfeest te vieren Avondmaal deed de kerkeraad de vraag stellen, of de censura
morum nu ook op eenig lid diende toegepast. Deze vraag werd ontkennend beantwoord.
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Belijdenis
De broeders L. den Boer en G. Eikelenboom doen verslag van de belijdenis der 32 nieuwe leden, bij de
aflegging van welke belijdenis zij als gecommitteerden des kerkeraads hadden geassisteerd. Zij
verklaren zich tevreden over de antwoorden en over de blijken daarin dat zij zich ernstig hadden
voorbereid.
Zij zullen op den Goeden Vrijdag avond openlijk worden bevestigd. Gebiede de Heer daarop zijn zegen.

Evangelisatie Rouselaire
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Is ontvangen een brief van den WelEerw. Heer Wagener, predikant te Maria Hoorebeke in België. Hij
verzoekt eenige ondersteuning voor de evangelisatie te Rouselare en te Kortrijk, waar eenige begeerte
naar het Evangelie onder de Roomschen is ontstaan. Wordt besloten hem uit de kas der
Zendingsvereeniging tien gulden te zenden.

Namen der leden, 32 in getal

gehuwde mannen
Cornelis Erkelens
Pieter Kuivenhoven
Jan Penning
Jacob Korteweg
Jasper Stam
Pieter den Boef

ongehuwde mannen
Willem Stans
Pieter Boele Ezn.
David Cleton
Arie Baan
Machiel Eliza Tuitel
Willem Vijverberg

gehuwde vrouwen
Dirkje Verheij-Eikelboom
IJgje Erkelens-Verheul
Gerritje Prins-Verkaik

Aaltje de Keizer-Schouten
Cornelia de Bont-Recourt
Margje Gieselbach-Jansen

meisjes
Jannigje Jansen
Jannigje Reeling
Jannigje Tuitel
Maria de Rover
Aaltje Maria Boele E.dr.
Cornelia Sophia Lepeltak
Klazina Beenhakker
Petronella Centijna Verschoor
Maria Cornelia Bouman (uit N. Lekkerl.)
Johanna Petronella Maria 't Hoen
Cornelia Simonis
Alida Henrietta Maria Moerer
Catharina Cornelia Simonis
Pietertje van 't Hof

Niets meer te behandelen zijnde, wordt met dankzegging gesloten.
L. den Boer J.C. Montijn

/39/ Toevoegselen tot de kerkeraadsvergadering van 29 Maart 1877
Ingevolge kerkeraadsbesluit op 31 Jan. ll. is de vergadering teruggekomen op het toen geopperde plan
evangelisatie aan den Hoek. Na langdurige zamenspreking wordt besloten, onder de inwachting van 's
Heeren zegen, de zaak te beproeven en in het te stichten gebouw eene ruime zaal voor vaste som te
huren en voor eigen rekening te meubileren.
De voorzitter stelt voor, aangezien een en ander op den duur de krachten des kerkeraads in financ. zin
te boven gaat, een verzoek te richten tot de Synode der Ned. Herv. Kerk, om eene vaste subsidie te
erlangen van ƒ 100 uit het fonds tot voorziening in de geestelijke behoeften enz.
Deze missive luidt aldus:

Aan de Synode der Ned. Herv. Kerk
Hoog Eerwaarde Heeren,
De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Alblasserdam (Classis D.) heeft de eer, een
dringend verzoek tot U Eerw. te richten en zulks op navolgende gronden.
1. De Hervormde Gemeente te Alblasserdam, in de laatste jaren door fabrieksbevolking
vooral, sterk toegenomen, telt thans 3900 zielen.
2. De gemeente strekt zich langs de rivier uit over een afstand van 1½ uur, ongerekend
de zijwegen.
3. In de geestelijke behoeften dezer talrijke en uitgebreide gemeente wordt voorzien
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     319. In de marge staat de volgende tekst, met de opmerking: "Wijziging op verzoek van hooger
bestuur". ... hoopt weder door vrijwillige inschrijving in de onkosten van huur, meubilair, vuur en licht
te voorzien, maar wenschte op bovengenoemde gronden uit het fonds een subsidie van 100 te
ontvangen om daarmee te voorzien in de onkosten van het godsdienstonderwijs.
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door den arbeid van een predikant, bijgestaan voor eenige uren catechisatien, door den
godsdienstonderwijzer der gemeente Ridderkerk.
4. Een en ander is onvoldoende, vooral voor het N.W. deel der gemeente, grenzende
aan de talrijke buurtschap Kinderdijk-Elshout. Deze buurtschap behoort tot de gemeente
N. Lekkerland en bezit evenmin een geregeld godsdienstonderwijs. Genoemd deel onzer
gemeente is ± 1 uur van kerk en catechisatielocaal verwijderd. Daardoor moet
noodzakelijk niet alleen het bijwonen van de openb. godsdienstoefening, maar ook
vooral het gebruik maken van het godsdienstonderwijs zeer veel lijden, vooral omdat
vele kinderen lager onderwijs genieten op de openbare school van Kinderdijk-Elshout.
5. De kerkeraad wenscht in deze streek die allicht 1000 zielen telt en door schier geheel
ontbreken van geregelde 
/40/ evangelieverkondiging, langzamerhand tot de grootste onkunde en onverschilligheid
vervalt, een locaal te openen om op voor de fabrieksarbeiders geschikte uren,
godsdienstonderwijs te doen geven, maar hem ontbreken de middelen om alle onkosten
hieraan verbonden te dragen, terwijl de groote industriëlen, aldaar wonende, zich wel om
de verstandelijke ontwikkeling hunner arbeiders, maar allerminst om hun zieleheil
bekommeren.
6. Geen onwil is de oorzaak van onze onmacht, immers dat de gemeente tegenwoordig
veel doet op Christelijk gebied bewijzen navolgende opmerkingen.
a. Bezit de gemeente eene lagere school voor Christelijk Nat. Onderwijs, die nagenoeg
geheel door gaven van belangstellende gemeenteleden wordt onderhouden.
b. Wordt, behalve den gewonen hoofdelijken omslag voor de kerk, sedert enkele jaren,
door vrijwillige inteekening jaarlijks ruim ƒ 300 voor het godsdienstonderwijs
bijeengebracht.
c. Is voorleden jaar door de kerk, krachtig gesteund door de vrijwillige gaven der
ingezetenen, een nieuw locaal voor godsdienstonderwijs in de kern van het dorp
gebouwd.
d. Zijn nu een paar ingezetenen, vooral uit bedoeld deel der gemeente bereid, een
gebouw te plaatsen en daarin eene ruime zaal aan den kerkeraad af te staan voor een
hoogst matige vergoeding (locaalhuur, verwarming enz. wordt berekend op ± ƒ 100 per
jaar). (De kerkeraad hoopt weder door vrijwillige inschrijving in de kosten van het
godsdienstonderwijs en van het meubilair te voorzien).
In deze zaal zullen dan de catechisatien en bijbellezingen kunnen gehouden worden, en
ook de zondagschool, die zich tot nu toe (den ganschen winter) jammerlijk heeft moeten
behelpen in een deel van een planken schuur.

De kerkeraad, overtuigd van de dringende noodzakelijkheid dezer evangelisatie-arbeid,
319  (wenschte tot steun van deze zaak, op bovengenoemde gronden eene jaarlijksche
subsidie van ƒ 100 te ontvangen uit het Synodaal fonds tot voorziening in de geestelijke
behoeften, waar eigen middelen ontbreken) en beroept zich daartoe op artikel 4A al. 1.2.
vooral op B al 2.3 van genoemd reglement, terwijl hij zich bereid verklaart eene
jaarlijksche kerkcollecte /41/ te houden ten behoeve van genoemd fonds.
De kerkeraad heeft de eer hierbij te voegen een afschrift van de kerkerekeningen,
waaruit blijkt dat onze kerkelijke fondsen, met zo zware schuld belast, hier voor alsnog
geen vaste hulp kunnen verschaffen.
De kerkeraad hoopt dat aangevoerde gronden voldoende zullen worden geacht door uwe
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vergadering en dat hij zich met de gemeente in een gunstig antwoord zal mogen
verheugen.
De Heer gebiede Zijnen Zegen ook over deze poging tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Namens den kerkeraad etc.

Bijlage: Opgave der voornaamste posten uit de kerkerekening 
van Alblasserdam, jaar 1875

Ontvangsten
Gewone ontv.   45.20
Huur zitplaatsen 2254.72
Begrafenisrechten 100.00
Collecten in de kerk  744.77
Hoofd. omslag  310.00
Verkoop zitplaatsen
ontvangst voor één  173.75

       
3628.44

Uitgaven
Onderhoud kerk 288.17
Onderhoud pastorie  267.13
Onkosten eeredienst   40.79
Schrijfbehoeften, vuur   30.40
Vaste toelage predikant   5

0.
0
0

Personele dito  840.00
Salaris kerk. bedienden  259.00
Rente v. schuld op de 
kerk ƒ 29.200,00 1196.00
Aflossing der schuld  200.00
Onvoorzien enz. 26.58

3671.34

3671.34 uitgaaf
3628.44 ontvangst
42.90 nadelig saldo

Goedgekeurd door Kerkv. en Notabelen 21 Juli 1876

/42/ Kerkeraadsvergadering 3 Mei 1877
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden, uitgenomen br. A. Jonker.

Kerkvisitatie
Hierna worden de Heeren A. Loeff en B. Rienstra als kerkvisitatoren binnengeleid.
De gewone vragen worden gedaan en voldoende beantwoord. De Heer Rienstra neemt daarna met
zegenbede afscheid van de vergadering, na door den predikant te zijn beantwoord.
De voorzitter sluit daarna, als niemand meer iets voor te stellen heeft, met dankzegging.

J.C. Montijn

Kerkeraadsvergadering 6 Juli 1877
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.
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Censura morum
Het naderend avondmaal geeft geen aanleiding voor de censura morum op een der leden toe te passen.

Pinkstercollecte
Wordt besloten om het bedrag der Pinkstercollecte ad 57.50 etc. te verdeelen tusschen verschillende
zendingsvereenigingen

de Utrechtsche Zendingsvereeniging 30.00
de scholen in de Minahassa 10.00
de N. Rotterd. Zending 10.00
het seminarie te Depok 10.00
aan den Heer Foorenenha.. voor de school te
la Bouverie in Henegouwen  5.00
een kaart in het gebouw  4.25

Classis
De classic. vergadering is den 27 Juni bijgewoond door den daartoe gecommitteerden ouderling L. den
Boer en door den predikant.

Huisbezoek
De voorzitter deelt mee dat hij met de bb. ouderlingen L. den Boer en G. Eikelboom huisbezoek heeft
gedaan bij een aantal huisgezinnen, en wel op den Hoogendijk en een deel van de Polder.

Kermis
Wordt opgedragen aan den voorzitter een concept-adres maken om aan den gemeenteraad te
verzoeken de kermis zooveel doenbaar te beperken, en over dit onderwerp D.V. nader te beraadslagen
op a.s. Maandag avond.

Niets meer etc.
L. den Boer J.C. Montijn

/43/ Kerkeraadsvergadering op 9 Juli 1877
De vergadering wordt op gewone wijze geopend in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen der
vorige vergadering worden goedgekeurd.

Kermis
Aan de orde is de vraag of de kerkeraad het achten moet als behoorende tot zijne roeping om de
zoogenaamde kermis zooveel mogelijk tegen te werken.
Met het oog op het Syn. Reglement voor de kerkeraden art 14 al. 4 wordt deze vraag door alle broeders
met ja beantwoord.
De voorzitter brengt nu, ingevolge hetgeen hem dienaangaande in de vorige vergadering werd
opgedragen, het volgende adres aan den gemeenteraad ter tafel:

Aan Burgemeester, Wethouders en leden van den gemeenteraad
  De ondergetekenden, allen leden van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente alhier,
nemen de vrijheid aan den gemeenteraad het volgende drieledige voorstel te doen:
1. De zoogenaamde kermis alhier worde door bevoegde macht zooveel mogelijk

beperkt.
2. Er worde geen verlof gegeven tot opening der kramen, draaimolens enz. vóór



J.C. Montijn 1874-1878

529

den marktdag, d.i. Woensdagmorgen.
3. Er worde last gegeven tot geheele sluiting op Vrijdagavond.
  De hoofdmotieven die den kerkeraad tot het doen van dit voorstel brengen zijn:
1. De zoogen. kermis is tot niets nut, en behoort dus evenals elders, ook hier,

langzamerhand te worden afgeschaft.
2. De kermis doet veel schade. Zij doet schade:
a. Aan den godsdienstige-zedelijken toestand der gemeente door telken jare

aanleiding te geven tot uitspatting van allerlei aard en verregaande
dronkenschap.

b. Aan de gemeente in financiëlen zin, omdat zij gedurig eene groote geldsom uit
de gemeente wegneemt zonder eenig voordeel aan te brengen.

c. Aan den vrede, de orde, en de welvaart der huisgezinnen door armoede te
bevorderen, verdeeldheid en twist aan te brengen.

d. Aan de gemeente der toekomst door het gebruik van bedwelmende dranken
krachtig te bevorderen, het opkomend geslacht te bederven en de arbeidskracht
te verminderen.

/44/   Om al deze redenen achten de ondergeteekenden het hun roeping om in het
welbegrepen belang der gemeente dit voorstel aan uwe beraadslagingen te
onderwerpen. Zij doen dit met de bede dat God deze beraadslaging besture tot
Zijn eer en tot heil onzer gemeente.
De kerkeraad der Herv. Gemeente te Alblasserdam.

Alblasserdam, 9 Juli 1877
volgen al de namen

Dit concept in discussie gebracht wordt met algemeene stemmen aangenomen, onderteekend en
overgegeven aan br. J. Pijl die op zich neemt het te bezorgen bij den voorzitter van den gemeenteraad.

Vragen aan het Classicaal Bestuur
Is ook nog ingekomen een schrijven van het Class. Bestuur met verzoek om inlichting aangaande een
tweetal punten die ter sprake kwamen bij de behandeling van het adres des kerkeraads aan de Synode
(zie notulen 29 Maart '77). Na eenige zamenspreking wordt besloten het volgende antwoord te zenden:

Aan het C. Bestuur van Dordrecht
Eerwaarde Heeren, 
  De kerkeraad der Herv. Gemeente te Alblasserdam, gelezen hebbende eene missive
van 22 Juli ll. waarin met betrekking tot zijne aanvrage om eene subsidie van ƒ 100 uit
het Syn. fonds tot voorziening etc., gevraagd wordt:
1. Of de groote en welvarende gemeente Alblasserdam wel gerekend kan worden

onder die gemeenten waar eigen middelen ontbreken, en
2. Of de kerkelijke hoofdelijke omslag in die gemeente wel hoog genoeg is

opgevoerd, 
  Acht zich verplicht tot verdediging dier aanvrage het navolgende in het midden te
brengen:
ad 1: Dat Alblasserdam inderdaad onder de grootste dorpen behoort wat zielental
aangaat, doch dat dit zielental, gelijk reeds sub 1 in zijn adres aan de Synode is
aangevoerd, schier uitsluitend door inkomst van arbeiders op scheepswerven en
fabrieken is bereikt, dus niet bijdraagt tot de welvaart der gemeente, en haar draagkracht
inzake kerkelijke lasten niet verhoogt, immers zelfs de kleinste staking van
werkverschaffing brengt dadelijke armoede, terwijl evenmin over het hoofd mag worden
gezien hetgeen de kerkeraad in zijn adres sub 5 heeft aangevoerd, dat de groote
industriëlen, in bedoelde buurt wonende, zich zonder uitzondering onttrekken aan al wat
naar godsdienst zweemt, en het derhalve den kerkeraad niets helpt, ook al waren daar
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nog veel meer rijken naar de wereld, hun kapitaal is voor den gewenschten
zendingsarbeid onbereikbaar; - voor wie zich wat onttrekken wordt het te zwaar alles te
dragen en eigen middelen; toereikende middelen ontbreken dus.
ad 2: Dat voorzeker de offic. kerkelijke omslag niet hoog is, ook wanneer wij al het te
voren gezegde in aanmerking nemen, maar dat dit cijfer noodzakelijk in verband moet
beschouwd worden met hetgeen de gemeente vrijwillig opbrengt.  Immers zijn er onder
de burgers die zeer ongaarne dien off. omslag zien omslag zien verhoogd, terwijl zij
gaarne vrijwillig geven voor verschillende godsdienstige belangen. Wanneer de kerk
zich dit alles direct aantrok, zou de omslag zeer hoog worden. Om dit te bewijzen
behoeft de kerkeraad slechts enkele cijfers te noemen uit het laatste jaar.
- aan plaatsengeld in de kerk werd vrijwillig opgebracht  2254.00
- voor de belangen van het godsdienstonderwijs   300.00
- voor de kas der Vereeniging In- en Uitw. Zending   280.00
- voor suppl. der onkosten der Chr. School  1000.00
- vrijwillige giften voor den bouw van een 
  locaal godsd. onderw.  1000.00
- collecte in de kerk 744.00, omslag 310.00  1054.00
Zoodat dan de gemeente, ongerekend de armenverzorging etc.  5888.00
Terwijl men bovendien in aanmerking moet nemen dat op de kerkelijke gemeente nog
altijd een schuldenlast rust van ƒ 29.200,00, voortkomende van den bouw der nieuw
kerk.
  Het is om al deze redenen dus kerkeraad niets mogelijk, zoolang genoemde schuld niet
afgelost is, om ook den godsdienstonderwijzer van bedoelde buurt een vast salaris te
kunnen aanwijzen, maar wel is hij bereid, zoodat de Syn. dit verlangt, jaarlijks een
kerkcollecte te houden ten bate van het S. fonds dat ons deze ondersteuning verschaft.
  De kerkeraad meent hiermee beide punten voldoende te hebben toegelicht en de
bezwaren tegen een gunstig advies te hebben toegenomen.

Copie conform, JCM
Niets meer aan de orde zijnde, enz.

J.C. Montijn
L. den Boer

/46/ Kerkeraadsvergadering op 12 Oct. 1877
De vergaderingen wordt, in tegenwoordigheid van alle leden met geopend. De notulen der vorige
vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Censura morum
De censura morum, gehouden met het oog op het eerlang te vieren avondmaal, geeft geen aanleiding
tot bijzondere maatregelen.

Huisbezoek
De voorzitter deelt mede dat hij met br. L. den Boer huisbezoek deed in de polder, op het Stek, Stoep en
den Dam.

Antwoord Burgemeester
Wordt besloten als bijlage der notulen op te nemen het antwoord van den burgemeester op het adres in
de vorige notulen vermeld. De kerkeraad kon niet anders dan zich bedroeven dat de gemeenteraad zoo
weinig sympathie toonde voor de goede bedoeling, immers verre de groote meerderheid van den
gemeenteraad wilde zelfs van de minste beperking der onzedelijke kermis niet hooren.
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Collecte noodlijdende kerken
De gewone jaarlijksche collecte voor noodlijdende kerken en personen bracht op ƒ 56.00, die aan den
scriba van het C.B. zijn overhandigd.

Evangelisatie den Hoek
De kerkeraad verneemt met belangstelling dat het godsdienstonderwijs aan den Hoek steeds met goed
gevolg gegeven wordt door den Heer Sitton en dat ook de Zondagschool aldaar bloeit.
De broeders A. Jonker en A. Pijl worden als commissie benoemd om de zaak aangaande bouwgrond
voor het op te richten gebouw in die buurt te termineren, terwijl men het voorstel van den voorzitter
aanneemt, om, na ontvangst van antwoord op de aanvrage om subsidie aan de Synode, de zaak dezer
Evangelisatie D.V. ernstig ter hand te nemen. 

Zendingsbidstond
De predikant stelt voor om Woensdag ... des avonds zendingsbidstond te houden. Wordt aangenomen.
Niemand etc., wordt met dankzegging gesloten.

J.C. Montijn
L. den Boer

/47/ Bijlage tot de notulen des kerkeraads van 12 Oct.

No. a/1630
Aan den Eerwaarden kerkeraad,
Op het adres door UEW. bij den Raad ingediend en in de vergadering van 16 Julij behandeld, moet ik
UE. namens dat Collegie berigten:
  dat dit adres te laat was ingekomen om dienaangaande nog voor den aanvang der kermis bij
Gedeputeerde Staten in te dienen, daar art. 195 en 196 der gemeentewet gebiedt alle besluiten tot
instellen, afschaffen of wijzigen van jaarmarkten enz. aan de goedkeuring van dat collegie moeten
onderworpen worden.

Namens den Raad, J. van L. Bisdom, voorzitter
copie conf. JCM

Nadat onze leeraar op Zondag 12 Oct. aan de gemeente had meegedeeld dat hij eene roeping naar
Zierikzee ontving, moesten wij tot onze droefheid vernemen op Zondag 4 Nov. dat hij, hoeveel strijd het
hem ook gekost had, geen vrijheid vond om voor dit beroep te bedanken en het dus, onder biddend
opzien tot den Heer, had aangenomen.

/48/ Kerkeraadsvergadering op 19 November 1877
De vergadering wordt met gebed geopend, in tegenwoordigheid van al de leden, uitgezonderd br.
Eikelenboom die door ongesteldheid verhinderd is.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Collecte Hervormingsdag
Zijn ingekomen verzoeken van de Ned. Gustaafvereen. en van de vereeniging "Kerkhulp", als ook van
de direct. "Studiefonds" onder leiding van Ds. Verhoeff c.s. en van Ds. van Dijk, directeur der
Inrichtingen van Onderwijs te Doetinchem, om uit eene collecte, op den Hervormingsdag te houden,
ondersteund te worden. Overwegende dat de collecte door ons in de kerk gehouden de som van ƒ 52.00
heeft opgebracht en dat deze som niet te veel verdeeld kan worden, wordt besloten aan "Studiefonds" en
aan Doetinchem, afdeling Academie, ieder de helft te zenden, na aftrek der onkosten.
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Request van Leeuwen
Is ingekomen request van den arts Van Leeuwen om als geneesheer voor de diaconiearmen te worden
benoemd. Wordt besloten zoowel hem als den arts Van der Harp te berichten dat hun bedoelde praktijk
beurtelings wordt opgedragen, met dien verstande dat hij die de gemeentearmen niet behandelt, voor
dat jaar met de diaconiearmen zal belast zijn, zoodat D.V. met 1 Jan. 1878 de Heer van der Harp de
diaconiearmen zal hebben waar te nemen.

Kerkeraadskeuze
Wordt goedgevonden over te gaan tot het kiezen van nieuwe kerkeraadsleden in plaats van de
aftredende broeders L. den Boer en A. Pijl.
Na wettige stemming wordt een dubbeltal geformeerd voor het ambt van ouderling. 1e candidaat: A.
Spruijt, 2e candidaat: P. Tuitel; voor het ambt van diaken, 1e candidaat: J. Bos, 2e candidaat: W.
Goedhart. Er werden commissien benoemd om den benoemden hiervan te berichten.

Beroep
Wordt besloten om na ontvangst door den predikant van de stukken der approbatie beroep Zierikzee
terstond pogingen in 't werk te stellen, die onder 's Heeren Zegen tot een korte vacature leiden kunnen.

Niets meer etc.
J.C. Montijn
L. den Boer

/49/ Kerkeraadsvergadering van 27 Nov. 1877
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Kerkeraad
De commissien die benoemd waren, doen verslag van hunne resultaten inzake aanvulling des
kerkeraads. Al de benoemde personen hadden bedankt. De kerkeraad alsnu overgaande tot het
formeren van nieuwe nominaties, benoemt voor het ambt van ouderling als 1e candidaat Teunis
Zwartbol, als 2e candidaat F. de Kluiver; voor het ambt van diaken als 1e candidaat Gerrit den Boer, als
2e candidaat Cornelis Boon.
Nadat een commissie was benoemd om den benoemden hiervan te berichten, wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.
Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

J.C. Montijn
G. Eikelboom

Kerkeraadsvergadering op 4 Dec. 1877
De vergadering wordt met gebed geopend in tegenwoordigheid van alle leden. DE notulen der vorige
vergadering worden goedgekeurd.

Kerkeraad
Aan de orde is nog steeds de aanvulling des kerkeraads. De commissie ad hoc, br. L. den Boer en A.
Pijl, berichten dat de benoemde ouderlingen wederom hadden bedankt, terwijl G. den Boer zijne
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benoeming tot diaken had aangenomen.
Tot benoeming van een ouderling overgaande, wordt met algemeene stemmen herbenoemd br. L. den
Boer, die zich in het belang der gemeente zijne herbenoeming laat welgevallen.

Zendingsbidstond
De voorzitter stelt voor Zondagavond 9 Dec., zoo de Heer wil, zendingsbidstond in de kerk te houden en
dan als spreker uit te noodigen den Heer Coolsma, zendeling der Ned. Zendingsvereeniging te
Rotterdam.
Dit voorstel wordt volgaarne  aangenomen.

G. Eikelboom

/50/ Aanteekening
Op Zondag 6 Januari werden de verkozen kerkeraadsleden openlijk en plechtig in hun ambt bevestigd,
terwijl door den leeraar aan den aftredenden broeder diaken A. Pijl, uit eigen naam zoowel als uit naam
der gemeente hartelijk dank betuigd werd voor de door hem bewezen diensten en betoonden ijver,
verbonden met den geest der liefde.
De kerkeraad is alsnu zaamgesteld als volgt:

G. Eikelboom  ] A. Scheffe     ]
J. Pijl Jbzn      ] ouderlingen A. Jonker      ] diakenen
L. den Boer   ] G. den Boer    ]

Kerkeraadsvergadering op 8 Januari 1878
De vergadering wordt met gebed geopend, in tegenwoordigheid van alle leden. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Voorzanger
Is ingekomen eene missive van den Heer van der Hove, voorzanger etc. in den Herv. Kerk, om
ontslagen te worden als zoodanig, aangezien hij eene benoeming ontving als hulponderwijzer te
Vlaardingen.
Wordt besloten hem dit ontslag op de meest eervolle wijze te doen toekomen.
Nadat daartoe eene oproeping in de kerk was gedaan, kwamen 4 sollicitanten op voor de vacerende
betrekking. Benoemd wordt voorlopig met algemeene stemmen de Heer L. den Oude, hulponderwijzer
aan de openbare school, op voorwaarde dat hij de betrekking waar zal nemen tot en met 31 Maart 1878,
om dan over definitieve benoeming te beraadslagen.
Aan beide heeren zal hiervan kennis worden gegeven.

Studiefonds
Is ingekomen het derde verslag van de commissie tot administratie van het "Studiefonds" onder directie
van de Heeren Verhoeff en Merens. Is ingekomen aan collecten ƒ 1190.77, uitgegeven aan 16 studenten
ƒ 1160.00.

Vacature
Ingevolge vroegere besluiten werd zoo spoedig mogelijk werk gemaakt van de vervulling der aanstaande
vacature. De broeders L. den Boer, A. Pijl en G. Eikelboom hadden de reis aanvaard naar Nijbroek bij
Deventer om den predikant P. Romijn te hooren. Hunne resultaten waren van dien aard, dat de
kerkeraad niet aarzelde aan genoemden predikant toezegging van beroep te verleenen, met de hartelijke
bede, dat de Heer der gemeente deze poging met Zijnen Zegen mocht bekroonen.
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Wordt verder nog besloten eene gecombineerde vergadering van kerkeraad, kerkvoogden en notabelen
saam te roepen, ten einde aan laatstgenoemde collegies mededeeling te doen van het beslotene en hen
te verzoeken ook van hunne zijde aan de beroepen leeraar missive, van hun belangstelling getuigende
te richten.

Handopening
Is nog ingekomen machtiging van den Minister van Fin. afd. Eeredienst, om den te beroepen predikant
het gewone landstractement aan te bieden.

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn
G. Eikelboom

Kerkeraadsvergadering op 18 Januari 1878
De vergadering wordt met gebed geopend in bijzijn van alle leden. De notulen der vorige bijeenkomst
worden na lezing goedgekeurd.

Censura morum
Met het oog op het D.V. aanstaande Zondag te vieren avondmaal, stelt de voorzitter de vraag of een der
bb. iets bijzonders heeft mee te deelen of voor te stellen aangaande leden der gemeente. Deze vraag
wordt door allen ontkennend beantwoord.

Rekening-verantwoording godsdienstonderwijs
Br. J. Pijl dient in de rekening en verantwoording van zijn administratie over de gelden voor het
godsdienstonderwijs door hem namens den kerkeraad beheerd.
De rekening wordt in orde bevonden en goedgekeurd, en besloten haar als bijlage tot deze notulen op te
nemen, terwijl br. Pijl dank gezegd wordt voor de genomen moeite en hem verzocht wordt ook voor dit
jaar deze zaak weder ter hand te nemen.

Lidmaten
De predikant stelt de kerkeraad eenige personen voor die gaarne voor zijn vertrek nog bij hem belijdenis
des geloofs zouden afleggen en vraagt of de broeders ook eenig bezwaar hebben tegen hunne
voorlopige toelating. Ontkennend beantwoord.

Brief Ds. Romijn
/52/ Is ingekomen kennisgeving van Ds. P.J. Romijn dat hij de toezegging van beroep had ontvangen en
dat hij, zoo de Heer wilde, Dingsdag 22 Jan. met de gemeente kennis wenschte te komen maken.
Wordt besloten 's avonds  6 uur eene gecombineerde vergadering van kerkeraad, kerkvoogden en
notabelen te beleggen om den leeraar tot persoonlijke kennismaking gelegenheid te geven.

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering  met dankzegging gesloten.
J.C. Montijn
G. Eikelboom

Bijlage
Rekening en Verantwoording

van de gelden voor het godsdienstonderwijs
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1877

Uitgaven
Jan. Aan den Heer Zijthof over de laatste 4 maanden van 1876

om tot rekening van Jan-Dec te komen  66.66
Juli Half tractement, idem 100.00

Aan Van Stek, bodeloon 4.50
Een kaart voor godsdienstonderwijs 13.00
Aan den Heer Sitton, onderwijs aan den Hoek, 
tekort 1876  27.39
Aan idem, 12 maanden 1877 100.00
Boekgeschenken aan den Hoek 4.00

Dec Aan Zijthof, tractement Juli-Dec 100.00
415.55

Ontvangsten
Batig saldo 218.76
Bijdragen 1877 271.05
Inschrijving Hoek 33.75
Collecten Hoek 27.16

Ontvangen 551.72
Uitgegeven 415.55
Saldo 136.17

Goedgekeurd door den kerkeraad 18 Jan. 1878
G. Eikelboom, J.C. Montijn

/53/ Aanteekening
De kerkeraad ontving tot zijn leedwezen op 3 Februari eene missive van Ds. Romijn, dat hij na ernstig
en biddend beraad voor de aangeboden beroeping bedankte.

Kerkeraadsvergadering op 22 Feb. 1878
De vergadering wordt in tegenwoordigheid van alle leden, met gebed geopend. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd.

Zendingsvereeniging
De voorzitter deelt mee dat hij uit handen van den penningmeester der Zendings Vereeniging, br. A. Pijl,
de contributiën over het jaar 1877 had ontvangen en dat de kerkeraad een bedrag van ongeveer ƒ
150.00 kon besteden ten nutte van verschillende zaken die behooren tot in- en uitwendinge zending.
Wordt besloten deze gelden te verdeelen gelijk in de rekening staat aangegeven.
Br. J. Pijl wordt benoemd tot voorzitter en secretaris (het laatste tijdelijk, gedurende de vacature), br. L.
den Boer tot penningmeester.

Belijdenis des geloofs
Wordt goedgevonden om D.V, op 1 Maart a.s. de nieuwe leden tot geloofsbelijdenis toe te laten en tot
bijwoning daarvan 2 der ouderlingen af te vaardigen.
Voorts wordt besloten om, met het oog eensdeels op de vacature, andersdeels op de nieuwe leden, het
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avondmaal des Heeren niet met Paschen te vieren, maar op 17 Maart nadat op 10 Maart de
voorbereiding des Avondmaals was behandeld en de lidmaten openlijk bevestigd.

Vacature
Wordt goedgevonden de br. J. Pijl en G. Eikelenboom af te vaardigen tot het kennismaken met den
predikant Heineman te Kethel, waar reeds de bb. Jonker en Scheffe waren geweest, om daarna tot
verdere stappen te kunnen overgaan.
Niets meer etc.

G. Eikelboom, J.C. Montijn

Kerkeraadsvergadering op 29 Februari 1878
De vergadering wordt in tegenwoordigheid van alle leden met gebed geopend.
Wordt besloten met algemeene stemmen, om toezegging van beroep te geven aan den Heer F.J.
Heineman, predikant te Kethel.
Dit stuk onderteekend zijnde, wordt den voorzitter overhandigd ter verzending.
Niets meer etc.

G. Eikelboom, J.C. Montijn

/54/ Kerkeraadsvergadering op 15 Maart 1878
De vergadering wordt op de gebruikelijke wijs geopend in tegenwoordigheid van alle leden, uitgezonderd
br. Jonker die met wettige verhindering afwezig was.

Belijdenis
De bb. ouderlingen G. Eikelenboom en J. Pijl hebben als afgevaardigden des kerkeraads de aanneming
der 22 leden bijgewoond en verklaarden met veel genoegen deze plechtigheid te hebben bijgewoond.
De nieuwe leden zijn op Zondag 10 Maart openlijk bevestigd. Hunne namen worden als bijlage hier
achter gevoegd.

Avondmaal
De censura morum geeft ons geen bijzonderheden te bespreken. Aller wensch en bede dat vele lidmaten
der gemeente begeerte mogen hebben om dit laatste avondmaal dat wij met elkander vieren vóór de
scheiding, en ook met dankbaarheid en onderwerping mee te vieren.

Rekening der diaconie
Br. Scheffe ontvangt het woord om rekening en verantwoording te doen van diaconiebeheer over het
jaar 1877. De rekening had voor ieder ter inzage gelegen en werd nu, na openlijke bekendmaking,
gedaan.
Uit de rekening blijkt dat de

Collecten in de kerk opbrachten  832.22½
Catechisatiebussen  111.74½
Interest Grootboek  177.60
Saldo  287.20
Totaal ontvangst 1408.77
Totaal uitgaaf 1087.75
Blijft in kas  321.02

Locaal godsdienstonderwijs
Wordt besloten om uit de catechisatiebus ƒ 85.00 te contribueren voer de aflossing der schuld op het
locaal godsdienstonderwijs.
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Hierna wordt de rekening met algemene stemmen goedgekeurd en br. Scheffe dank gezegd voor zijn
trouw beheer.

Voorzanger
Wordt ook nog besloten de Heer den Ouden, tijdelijk voorzanger in onze kerk, definitief als zoodanig aan
te stellen.

Niets meer etc.
J.C. Montijn, G. Eikelboom

/55/ Bijlage
Namen der personen die in tegenwoordigheid der ouderlingen G. Eikelenboom en J. Pijl belijdenis des
geloofs hebben afgelegd en op 10 Maart openlijk zijn bevestigd.

gehuwde mannen
 1. Maarten Zwartbol Czn.
 2. Frans den Hollander
 3. Jacob Erkelens

ongehuwde mannen
 4. Cornelis Mussert
 5. Cornelis van Vliet Azn.
 6. Jan de Keizer
 7. Jan Roodnat Mzn.

gehuwde vrouwen
 8. Cornelia van Dalen-Neef
 9. Anna Bouman-Neef
10. Pietertje van Houwelinge-

    Karreman
11. Antje Hastman-Booi
12. Cornelia Valk-Sprenger
13. Elizabet van Es-Kreukniet
14. Marrigje Kloot-van Os
15. Maria Erkelens-Harlar

ongehuwde vrouwen
16. Gerrigje de Kluiver
17. Cornelia Verschoor
18. Jannigje Cornelia Sitton
19. Adriana Ooms
20. Cornelia Petronella Mussert
21. Elizabeth van Schagen
22. Francina Margaretha Bothof

12 Maart ontving de kerkeraad bericht dat de Heer Heineman voor de toezegging van beroep bedankte.

Kerkeraadsvergadering op 31 Maart 1878
De vergadering wordt geopende door den voorzitter in tegenwoordigheid van den consulent Ds. G.
Bouman te Oud-Alblas. Het archief wordt overgegeven aan den kerkeraad, de verschillende doop-,
lidmaten-, trouw- en notulenboeken, zoover noodig met duplicaat , alsook de portefeuille met ingekomen
stukken en register.
Daarna wordt overgegaan tot losmaking van den Heer J.C. Montijn die van de gemeente afscheid had
genomen met de woorden uit Johannes XV:16. Na het laatste woord van de vertrekkende leeraar zong
de gemeente hem hartelijk toe met Ps. 121 het laatste vers.
Tot zover schreef ds. Montijn; de tekst vervolgt in een ander handschrift, waarschijnlijk dat van ds. G.
Bouman
/56/ De consulent richtte het woord tot den scheidenden leeraar met hartelijke dankbetuiging voor de
trouw en ijver aan de hem toevertrouwde gemeente bewezen, alsmede voor de goed in staat zijnde
stukken van het archief. Werden de hartelijke gelukwenschen in zijn nieuwe gemeente om ook aldaar
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met zegen te mogen arbeiden. Ook gaven de kerkeraadsleden instemming en gelukwenschen. Verder
werd goedgevonden om den godsdienstonderwijzer in de hem gegeven arbeid te laten voortgaan.

Q.T. G. Bouman, pred.t

In handschrift van G. Boele van Schagen:
Buitengwone kerkeraadsvergadering gehouden den 9 Mei 1878
Alle broeders tegenwoordig. De vergadering werd met gebed geopend en met dankzegging aan God
gesloten.
De kerkeraad had de 2e consulent, bij afwezigheid van den 1e, uitgenodigd in de vergadering het
presidium waar te nemen.

Beroep op ds. Lip
De vergadering was belegd ten einde een beroep uit te brengen in de plaats van Ds. J.C. Montijn,
vertrokken naar Zierikzee.
Met eenparige stemmen werd nu beroepen tot Herder en Leeraar voor deze gemeente den WelEerw.
Johan Jurrien van der Lip, predikant te Wijk bij Duurstede.

Kerkvisitatie
Ook zijn in deze vergadering de vragen voor de schriftelijke kerkvisitatie beantwoord, geteekend en ter
verzending gereed gemaakt.
Niets meer te verhandelen zijnde, werd de vergadering gesloten en scheidden de bb. in liefde en vrede.

Q.T. G. Boele van Schagen, 2e cons.
     G. Eikelboom

/57/ Vergadering op 24 Juni 1878
Vertegenwoordiger op de Class. Vergadering
Geopend met gebed, is deze vergadering belegd ter verkiezing van een broeder ouderling, om op de
Classicale Vergadering de gemeente te vertegenwoordigen, welke gehouden zal worden te Dordrecht op
Woensdag 26 Juni e.k. De leden des kerkeraads waren alle vertegenwoordigd. Alle leden benoemden
met eenparige stemmen den broeder Jan Pijl, ouderling, om de gemeente op de Classicale Vergadering
te vertegenwoordigen volgens Art. 38 van de kerkorde.

Schoolwet
Verder werd besloten om van de predikstoel bekend te laten maken, dat er een lijst ter inteekening zal
gelegd worden voor doopouders, ten einde een petitionement aan  Z.M. den Koning aan te bieden, om
de schoolwet welke voorgedragen is, niet te laten doorgaan.
Niets meer aan de orde, is deze vergadering met dankgebed gesloten.

Q.T. G. Bouman, consulent
     G. Eikelboom

/58/ Vergadering op Woensdag 3 Juli 1878
Beroep op ds. Renier
Geopend met gebed. Deze vergadering is belegd om een Herder en Leeraar te beroepen, ten einde in
de vacature te voorzien na het bedanken van ds. Van der Lip. Alle leden des kerkeraads waren
tegenwoordig en besloten met eenparige stemmen te beroepen den WelEerwaarden Heer A. Renier,
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pred. te Wilnis. Daarvan is aan den beroepene predikant afschrift, na geteekend te zijn door den
kerkeraad, toegezonden.

Verslag van de Class. vergadering
De afgevaardigde ouderling J. Pijl bracht aan de broeders het verslag van het behandelen in de
Classicale vergadering geschiedt. Na weinig gehoord te hebben door de zwakke stemmen der sprekers,
was dit het duidelijkst:
Dat het voorstel van vrije studien door het meerendeel niet werd aangenoomen, maar dat de
voorgestelde belijdenis vraag Art. 39 met meerderheid der stemming is verworpen en het bestaande Art.
behouden.

Niets meer aan de orde, is deze vergadering met dankgebed gesloten.
G. Bouman, consulent
G. Eikelboom

/59/ Buitengewone kerkeraadsvergadering, gehouden den 15 Aug. 1878
Alle de broeders tegenwoordig. bij afwezigheid van den 1e consulent, werd deze vergadering door den
2e consulent met het gebed geopend.

Beroep op ds. Heineman
Hierna is men overgegaan tot het beroepen van een predikant voor deze gemeente. Ds. A. Renier, pred.
te Wilnis, mede voor de op ZWEw uitgebracht beroep op den 3e Juli ll. bedankt hebbende. Nu werd met
eenparige stemmen beroepen Ds. F.J. Heineman, pred. te Kethel c.a. Stante cessione is dit beroep de
ambachtsvrouwe aangeboden en door HEd geapprobeerd.
Niets meer te verhandelen zijnde werd de vergadering met dankzegging aan God gesloten en scheidden
de bb. in liefde en vrede.

Q.T. G. Boele van Schagen
     G. Eikelboom

Vergadering op Woensdag 2 Oct. 1878
Approbatieverzoek
Geopend met gebed. Deze vergadering is belegd om stukken aan het Class. Bestuur over te maken en
daarbij approbatie te vragen op de roepende evangeliedienaar ds. Heineman te Kethel c.a. Volgens
Synodaal Regl. op de vacature Art. 67. Enkele stukken waren met Ds. Loeff verzonden en nu het
verzoek om approbatie.
Alle broeders waren tegenwoordig, behalve de broeder J. Pijl, was ongesteld.
Niets meer aan de orde, is deze vergadering met dankgebed gesloten.

G. Bouman, consulent
G. Eikelboom

/60/ Vergadering op 18 November 1878
Uitstel overkomst Heineman
Geopend met gebed. Deze vergadering is belegd ter beantwoording aan het WelEerw. Class. Bestuur
van Dordrecht op het verzoek van den beroepen leeraar den Heer F.J. Heineman, om zijne komst of
overkomst tot deze gemeente tot febr. e.k. te verlangen. Alle leden waren tegenwoordig, behalve de bb.
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A. Scheffe en G. den Boer, wegens noodzakelijke bezigheden, maar hebben hun woord van
tevredenheid aan de broeders overgegeven. De kerkeraad besloot met eenparige stemmen het uitstel
van overkomst bereidwillig tot genoemden tijd toe te staan.
De goedkeuring van het Class. Bestuur ingekomen met de brieven hierop betrekking hebbende.
Niets meer aan de orde is deze vergadering met dankgebed gesloten, nadat er kennis van gegeven werd
aan het Class. Bestuur.

G. Bouman, consulent
G. Eikelboom

Vergadering op 17 Jan. 1879
Censura morum
Geopend met gebed. Deze vergadering is belegd ter censure more voor het vieren van het H.
Avondmaal op a.s. Zondag 19 Januari. Alle broeders waren tegenwoordig, behalven broeder A. Jonkers.
De voorzitter vraagt of er personen waren bekend, die als lidmaat in een ergerlijke wandel leefden. Het
antwoord was eenparig van neen, zoodat niemand, hetzij hij of zij, van het avondmaal behoeft geweerd
te worden.
Niets meer aan de orde, is deze vergadering met dankgebed gesloten.

G. Bouman, consulent
G. Eikelboom

/61/ Vergadering op Dingsdag den 4 Febr. 1879
Intrede en bevestiging ds. Heineman
Geopend met gebed. Deze vergadering is belegd om den WelEerw. Heer Ds. F.J. Heineman het archief
in handen te stellen. Na op Zondag den 2e Febr. ingeleid te zijn door Ds. C. de Wild van Schiedam, na
bereidwillige afstand van den consulent. De bevestiging had plaats met Hand. 4:29b. Daarna deed de
leeraar in deze gemeente zijn intrede met 2 Cor. 4:5, waarmede de waarde leeraar zich aan de
gemeente verbond.

Archief
Heden gaf de consulent het archief aan den leeraar over in eene wettige vergadering waar alle leden
tegenwoordig waren.
de laatste zin werd geschreven door ds. Heineman
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den bevestigden leeraar met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom
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[Ds. F.J. Heineman diende de gemeente van Alblasserdam van 2-2-1879 tot zijn emeritaat op 10-4-
1913. Hij bleef in Alblasserdam wonen en overleed op 16-9-1933.]

Vergadering op Woensdag 19 Maart 1879
Alle broeders zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen der vorige
vergadering worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

In- en uitwendige zending
De vergadering is belegd met het doel om de ontvangen gelden voor de zaak der in- en uitwendige
zending te verantwoorden en over het besteeden daarvan te raadplegen.
In kas was ƒ 136.15. Daarvan is uitgegeven:
- ƒ 28 aan 't Utrechtsche Zendingsgenootschap
- ƒ 14 aan 't Java Comité
- ƒ 10 aan de Doetinchemsche inrichtingen
Te zamen ƒ 44. Blijft in kas ƒ 92.15. Er wordt besloten daarvan te geven ƒ 39 aan de Chr. School te
dezer plaatse, als  schoolgeld voor minvermogende kinderen en ƒ 20 te zenden aan het N. Rotterd.
Zendinggenootschap, terwijl men over de resterende ƒ 33.15 later zal beschikken. Is alzoo nog in kas ƒ
33.15.

Godsdienstonderwijs
Verder deed de ouderling Pijl verslag van de gelden ten behoeve van het godsdienstonderwijs
ontvangen, dat door de Heer Sijthoff en Sitton alhier gegeven wordt.
/62/ Gedurende 1878 is ontvangen ƒ 302.55

Van 1877 was een batig slot ƒ 136.17
Totaal ƒ 438.72
Daarvan is uitgegeven:
Aan den Heer Sijthoff ƒ 200.00
Aan den Heer Sitton ƒ  85.00
Als bodeloon aan L. v. Stek ƒ   3.50
Totaal ƒ 288.50

Batig slot over 1878 alzoo ƒ 150.22, berustend bij den Heer Pijl.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering op 26 Maart 1879
Alle broeders zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen der vorige
bijeenkomst worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Diaconierekening
Daar deze vergadering is belegd tot 't nazien der diaconierekening over 1878, welke ter visie gelegd is
geweest, zonder dat aanmerkingen zijn ingekomen, zoo wordt br. Jonker door den voorzitter
uitgenoodigd zijne verantwoording te doen.
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De rekening wordt daarop voorgelezen en met de stukken geconfronteerd, en nadat alles in orde is
bevonden, wordt zij door den kerkeraad geteekend, om daarna in het diaconierekeningenboek te worden
overgeschreven. Het totaal der ontvangsten was ƒ 1220.62, de uitgaven bedroegen ƒ 1149.35½, zoodat
een goed slot overbleef van ƒ 71.26½. Met een woord van hulde aan den administrerenden diaken, en
dankzegging aan God, wordt de vergadering, daar niets meer aan de orde is, gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

/63/ Vergadering 24 April 1879
Alle broeders zij tegenwoordig, behalve de ouderling L. den Boer die door ongesteldheid verhinderd is de
vergadering bij te wonen.
De voorzitter opent met gebed, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en daarna geteekend.

Kerkvisitatie
Overeenkomstig art. 17 van het reglement op de kerkvisitatie worden de vragen der tabellen vanwege
het Classicaal Bestuur gelezen, beantwoord en door den geheelen kerkeraad onderteekend om daarna
voor den 10 Mei naar den scriba van voornoemd bestuur opgezonden te worden.

Censura morum
De censura morum die daarna met het oog op 't te vieren H. Avondmaal wordt gehouden, geeft tot
bizonderheden ter bespreking geen aanleiding.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 10 Augustus 1879
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd
zijnde, worden geteekend.

Huisbezoek
De predikant deelt mede dat hij bijgestaan door den ouderling L. den Boer bij 80 huisgezinnen
huisbezoek heeft gedaan. Het resultaat van het onderzoek was dat nog zeer velen geen belijdenis des
geloofs hebben afgelegd, dat in veel gezinnen ten gevolge van het misbruik van sterken drank het
godsdienstige leven veel te wenschen overlaat, daartegenover staat dat de meesten hun kinderen ten
zondagschool zenden en dat overal een zeer welwillende ontvangst ons deel was en een geopend oor
werd gevonden ter bespreking van den toestand hunner ziel.

Censura morum
Vervolgens wordt de censura morum gehouden met het oog op het naderend H. Avondmaal, welk echter
geen aanleiding geeft tot bizondere bespreking.

Pinkstercollecte
/64/ De predikant deelt verder mede dat hij van de pinkstercollecte ƒ 15 gezonden heeft tot dekking der
schuld van het r. Zendeling genootschap, en ƒ 5 tot herstel van de schade welke de zendeling Albers
door een aardbeving heeft geleden.

Classicale vergadering
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Nog brengt hij verslag uit van de Classicale vergadering die hij met den ouderling G. Eikelboom heeft
bijgewoond.

Nadat voorlezing gedaan is van enkele door de Synode toegezonden stukken, wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 9 October 1879
Alle broeders zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Huisbezoek
De voorzitter doet mededeeling dat hij met de broeders L. den Boer en G. Eikelboom weder huisbezoek
heeft gedaan, ditmaal in de Polderstraat, op de Stoep en aan beide zijden van den Dam, en dat zijne
bevindingen daarbij opgedaan bijna gelijkvormig waren aan die van de laatste maal.

Censura morum
Verder wordt met het oog op de naderende viering van het H. Avondmaal censura morum gehouden,
welke echter geen aanleiding geeft tot bizonderheden ter bespreking. 
Daar verder niets aan de orde is, wordt de vergadering met dankzegging gesloten. F.J. Heineman,
G. Eikelboom

Vergadering van 21 November 1879
De vergadering wordt op de gewone wijze geopend. Alle leden zijn tegenwoordig. De notulen worden na
gelezen te zijn goedgekeurd en geteekend. 

Kerkeraadsverkiezing
Aan de orde wordt gesteld het benoemen van kandidaten ter vervulling van de vacaturen welke ontstaan
zullen in de kerkeraad met 1 Januari a.s. door de periodieke aftreding der Heeren Eikelboom en Scheffe
als ouderling en diaken. Met algemeene stemmen of bij meerderheid worden de volgende drietallen
opgemaakt; voor ouderling de Heeren A. Spruijt, T. de Kluiver en A. Zwartbol en voor /65/ diaken de
Heeren G. Pot, A.Baan en Rijke. Aan den voorzitter en broeder Eikelboom wordt opgedragen uitvoering
van het besluit te geven.

Zending
Verder wordt op voorstel van den voorzitter besloten de opbrengst der laatst gehouden collecte voor de
zending à ƒ 18 te verdeelen als volgt: ƒ 10 voor het Utrechtsche Zendingsgenootschap, ƒ 3 voor het
Rotterdamsche en ƒ 5 voor de instellingen te Doetinchem.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met gebed gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering op 9 December 1879
De vergadering wordt met gebed geopend. Alle bb. zijn tegenwoordig. De notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
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Kerkeraadsverkiezing
Aan de orde is in de eerst plaats de behandeling der voorziening in de aanstaande vacature des
kerkeraads. De commissie ad hoc deelt mede dat de Heer G. Pot de benoeming tot diaken heeft
aangenomen, maar dat al de kandidaten voor ouderling bedankt hebben, één zelfs nadat de commissie
tot tweemaal bij hem was geweest. De voorzitter stelt nu de vergadering voor br. Eikelboom uit te
noodigen om in het belang van gemeente en kerkeraad zijn betrekking te blijven behouden. Met
algemeene stemmen (br. Eikelboom blijft buiten stemming) wordt daartoe besloten. Br. Eikelboom
antwoordt dat hij op zijn hooge jaren gaarne gewenscht had thans te kunnen aftreden, vooral ook met het
oog op de bezwaren die aan een wederopvatten van zijn werkzaamheden verbonden zouden kunnen
worden. Hij wil echter in 't algemeen belang onder biddend opzien tot den Heer zijne zwakke krachten
nogmaals beschikbaar stellen en laat zich dus zijn herbenoeming welgevallen, maar onder voorwaarde
dat hij steeds het recht zal hebben om zich bij alle bezwarende werkzaamheden te verontschuldigen.
Met algemeene stemmen wordt hem dat recht toegekend.

Voorzanger
Verder geeft de voorzitter de vergadering kennis dat van den Heer L. den Ouden eervol ontslag is
gevraagd uit zijne betrekking als voorzanger wegens zijn benoeming tot hoofdonderwijzer te Oegstgeest.
Wordt dienovereenkomstig besloten en verder oproeping te doen van sollicitanten voor de vaceerende
betrekking.
Op voorstel van de praeses wordt besloten kerkvoogden en notabelen uit te noodigen tot 't beleggen van
een gecombineerde vergadering om gezamenlijk uit sollicitanten een benoeming te doen.

Legaat Kentie
Br. Jonker vraagt inlichtingen omtrent de wijze waarop de rente van het legaat Kentie moet besteed
worden. Daar in de notulen daaromtrent niets is opgeteekend, wordt besloten in het archief daarnaar
onderzoek te doen en dan een uittreksel daarvan in de notulen te stellen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

2 Januari 1880
Voorzanger
In de gecombineerde vergadering van kerkvoogden, notabelen en kerkeraad op den 2e Januari 1879
gehouden, zijn de verschillende sollicitanten allen opgeroepen om een proeve te geven van hun stem in
lezen en zingen. Daar de vergadering echter op niemand hunner de keus kan vestigen, wordt op voorstel
van de Heeren L. den Boer en D. van Wageninge, de persoon van A. van Oosterwijk uitgenoodigd de
betrekking van voorlezer en voorzanger voorloopig waar te nemen. Daar deze hieraan voldoet, wordt de
vergadering gesloten om later tot een definitieve benoeming over te gaan.

Q.T. F.J. Heineman
J. Pijl

/67/ Vergadering van 9 Januari 1880
Alle broeders zijn aanwezig, behalve broeder Eikelboom die door ongesteldheid verhinderd is te komen.
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. De
voorzitter verwelkomt de Heer Pot die voor 't eerst ter vergadering aanwezig is, na op den 1e Januari in
de openbare godsdienstoefening tot diaken bevestigd te zijn. 
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Censura morum
Daarna is aan de orde de censura morum met 't oog op het te vieren H. Avondmaal, welke echter tot
geen bizondere bespreking aanleiding geeft. 

Doopboeken
Vervolgens worden de doopboeken gecontroleerd en voorlezing gedaan van enkele aan de Synode
ingezonden stukken. 

Voorzanger
Naar aanleiding van de vacature van voorlezer en voorzanger (met de voorloopige waarneming daarvan
is belast A. van Oosterwijk) is een brief ingekomen van de Heer Sitton, en een van Van der Zande. De
laatste wordt voor kennisgeving aangenomen, de eerste wordt beantwoord.

Zending
Verder doet de voorzitter verslag van de gelden welke door collecten en anderszins zijn ingekomen voor
in- en uitwendige zending en van de wijze waarop zij besteed zijn; daarbij bleek 't volgende:

ontvangen in 1879 uitgegeven 1879
batig slot van 1878  33.15 Christelijke school  30.00
collecte Maart  30.00 Utrechtsche Zending  40.00
collecte Pinksteren  76.70 Seminarie Depok  10.00
collecte November  18.00 Militaire Bond  2.00
leeskring  5.90 Doetinchem  5.00
vrouw Roll   0.50 Nederl. Zending  34.00
Mijntje Kakes  0.50 Bijbelgenootschap  3.75

164.75 123.75
Verzendingskosten 1.00

124.85
Batig slot ƒ 40.00

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
F.J. Heineman
J. Pijl

/68/ Uittreksel uit het testament van Mejuffrouw Kentie, volgens kerkeraadsbesluit van 9 December 1879
in het notulenboek opgenomen.
  Aan de diaconie der Herv. Gemeente te Alblasserdam wordt gelegateerd twee duizend gulden, onder
bepaling dat de renten dier som strekken moeten om telken jare in de eerste week na Kerstmis eene
uitdeeling van kleedingstukken aan de door dezelve diaconie bedeelde armen te doen.
  Pro copie conform,

F.J. Heineman

Vergadering op 22 Maart 1880
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
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Met het oog op het te houden avondmaal wordt censura morum gehouden, welk echter tot geen
bizondere bespreking aanleiding geeft. De namen der aan te nemen nieuwe lidmaten worden
voorgelezen. Niemand heeft tegen een hunner bezwaren.

Zending
De voorzitter brengt verslag uit omtrent de gelden der vereeniging voor in- en uitwendige zending.

Als batig slot van 1879 was nog in kas ƒ  40.00
Aan contributien is in 1879 ontvangen 117.50
Van de leeskring is ontvangen   5.60

162.10  !

Daarvan is uitgegeven:
Kaartjes, liederenboekjes enz. voor catechisatie van Sijthof       10.00
Voor 't geïllustreerde zendingsnieuws  14.00
Voor de inrichtingen te Doetinchem  10.00
Tractaatjes 10.75
Kerkelijke Courant 6.50
Utrechtsche Zending  10.00
Nederl. Zending 10.00
Militaire Bond  10.00

 81.25

Wordt besloten nog ƒ 10 te zenden aan het seminarie te Depok en dan de resterende ƒ 71.85 in kas te
houden, berustend bij den predikant.

Diaconierekening
/69/ Daarna doet br. G. den Boer rekening en verantwoording van het door hem gehouden beheer der
diaconie; daaruit blijkt dat de uitgaven geweest zijn: ƒ 873.47½, terwijl de ontvangsten ƒ 1309.65
bedroegen. De rekening sluit met een batig saldo van ƒ 436.17½. Een woord van hartelijke dank wordt
tot br. den Boer gericht en een opwekking tot dankbaarheid jegens den koning der gemeente. Omtrent
het batig slot besluit men zoo mogelijk hetzelve te beleggen in obligatien ten laste der Herv. Kerk alhier.

Godsdienstonderwijs
Thans doet ook Br. Pijl rekening van de gelden ontvangen voor het godsdienstonderwijs, waaruit blijkt:

ontvangsten uitgaven
batig slot anno passato 150.00 aan den Hr. Sijthof 1 Jul.  100.00
ontvangsten 289.05        31 Dec. 100.00

439.05 aan den Hr. Sitton  1 Mrt.  20.00
271.90  1 Jul.   20.00

batig slot 167.15  1 Oct.   20.00
31 Dec.   7.65

      267.75
aan L. van Stek   4.25

271.90

Het batig slot wordt bewaard door den Heer J. Pijl.
Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
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J. Pijl

Den 30 Maart 1880 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Eikelboom en L. den Boer op belijdenis
des geloofd tot lidmaten aangenomen en op den 4 April openlijk bevestigd:

Jan Twicht
Huibert Sprong
Arie den Boef
Jan Johannes Koudstaal
Tieleman Hoek
Pieter van de Werke
Dirk van Wageninge

Teunis Kuypers
Jacob Lambinon
Adriana Cornelia Vogelzang
Aalte Kloot geb. van 't Hoen
Pietertje Koudstaal geb. Visser
Pietertje v.d. Heuvel geb. den Ouden

Jannetje Helena v.d. Werke geb. Herwig
/70/ Jacoba Cornelia Mosman
Aagje Jacoba Slagboom
Aaltje de Beeldt
Johanna 't Hoen
Mijntje Kakes

Jaantje Jonker
Bastiana Cornelia Verheul
Cornelia Maria Korevaar
Petronella Maat
Maria van Lent

Gezien door visitatoren
Alblasserdam, 3 Mei '80
A.W.L. Talma
P.J.Romijn

Kerkeraadsvergadering op den 3 Mei 1880
Alle bb. zijn tegenwoordig, behalve de diakenen Jonker en den Boer, die door ambtsbezigheden waren
verhinderd. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De vergadering is belegd tot het houden der persoonlijke kerkvisitatie, waarvan Zondag te voren de
gemeente is kennisgegeven.

Visitatie
Te half 10 ure worden de Heeren Talma, predikant te Dordrecht en Romijn, predikant te Ridderkerk de
vergadering binnengeleid. Ds Talma neemt 't presidium en Ds Romijn het scribaat waar. De gebruikelijke
vragen worden gedaan en alle voldoende beantwoord, de verschillende  stukken en boeken nagezien, in
orde bevonden en voor zoo ver noodig is, geteekend door de commissie. Het resultaat van het
onderzoek was dat alles in de beste orde verklaard werd, predikant noch kerkeraad hadden
aanmerkingen over elkander, geen der gemeenteleden was gekomen tot het uitbrengen van eenige
klachten, zoodat de Heer Talma met een woord van gelukwensching en van zegenbede voor gemeente
en voorganger kon eindigen. De commissie verlaat daarna de vergadering.
Daar verder niets meer aan de orde is en niemand verder iets in het midden heeft te brengen, sluit de
praeses de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Pijl

/71/ Vergadering 10 Mei 1880
Allen zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
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geteekend.

Obligaties
De vergadering was belegd met het doel om te beraadslagen over de beste wijze van belegging van een
deel van het batig saldo der diaconierekening. Op voorstel van br. Jonker wordt besloten 5 aandeelen in
de leening ten laste der Herv. Kerk alhier, rentende 4% , aan te schaffen, welke hij in staat is voor ƒ 320
te leveren. De nummers der aangetrokken obligatien zijn 294, 295, 296, 297, 298. Zij worden ter
bewaaring den predikant ter hand gesteld.
Verder wordt nog besloten ƒ 50 aan H.H. kerkvoogden ter hand te stellen tot aflossing van de schuld op
het evangelisatiegebouw.
Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

Vergadering 14 Juli 1880
Alle broeders zijn tegenwoordig, behalve br. G. den Boer, welke verhinderd was. 

Censura morum
De vergadering is belegd, vooral met het oog op de censura morum voor 't aanstaande Avondmaal. Tot
bizondere toepassing daarvan worden echter geen termen aanwezig bevonden. De praeses doet verder
verslag omtrent het door hem en de broeders ouderlingen J. Pijl en L. den Boer gedaan huisbezoek bij
160 huisgezinnen in de Kerkstraat en op de Kinderdijk tot en met den Heer C. de Wijs. 

Classicale vergadering
Vervolgens doet hij mededeeling van hetgeen behandeld en besloten is op de Classicale vergadering te
Dordrecht den 30 Juni ll. gehouden, welke hij met den ouderling J. Pijl als afgevaardigden had
bijgewoond. Nadat de voorzitter het geld der coupons ƒ 20 aan H.H. diakenen had ter hand gesteld, werd
de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

/72/ Vergadering 8 October 1880
De bb. tegenwoordig zijnde wordt de vergadering met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. 

Censura morum
Met oog op het te houden H. Avondmaal wordt de censura morum gehouden, welke echter geen
aanleiding geeft tot nadere bespreking. De voorzitter doet verslag van het bij 151 huisgezinnen
gehouden huisbezoek, waarbij de bb. ouderlingen Pijl en Eikelboom hem hebben vergezeld. Nog heeft
de voorlezing plaats van enkele door de Synode ingezonden stukken. Niets meer aan de orde zijnde,
wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

Vergadering 3 Dec. 1880
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Alle bb. zijn tegenwoordig behalve de ouderling J. Pijl die door ongesteldheid verhinderd is. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Kerkeraadsverkiezing
Daar de bb. Pijl en Jonker als leden van de kerkeraad moeten aftreden, wordt daarover gehandeld, en
daar br. Jonker beslist weigert zich herkiesbaar te stellen, maakt men de volgende drietallen op. Voor
ouderling A. Pijl, J. Pijl, A. 't Hoen; voor diaken H. Jonker, Kuivenhoven, Rijkee. De vergadering wordt
met dankzegging besloten.
De Heeren A. Pijl en H. Jonker bedankten voor de benoeming. De Heer A. Kuivenhoven nam haar aan
en b. J. Pijl laat zich een herbenoeming welgevallen. Op twee achtereenvolgende Zondagen werden de
namen van de herbenoemde en van de nieuw benoemde aan de gemeente bekend gemaakt, terwijl zij
Zondag 2 Januari plechtig bevestigd werden.

F.J. Heineman
L. den Boer

/73/ Vergadering 20 Januari 1881
Alle bb. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend. De voorzitter heet de nieuwbenoemden diaken A. Kuivenhoven welkom in
de vergaderingen van de kerkeraad.
De censura morum met 't oog op 't te houden H. Avondmaal geeft geen aanleiding tot bizondere
bespreking. Nadat  nog enkele zaken de diaconie betreffende zijn behandeld, wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

Vergadering 4 Feb. 1881
Allen zijn tegenwoordig, behalve de Heer G. Eikelboom. De vergadering wordt met gebed geopend, de
notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Diaconierekening
Broeder G. den Boer doet rekening en verantwoording van zijn gehouden administratie er diaconie
gedurende 1879. Uit de rekening, welke met de stukken vergeleken, in orde wordt bevonden, blijkt dat
ontvangen is ƒ 1853.32½. Uitgegeven werd 1431.76. Blijft alzoo over een batig slot van ƒ 421.56½,
hetwelk in handen wordt gesteld van den opvolgenden diaken den Heer G. Pott.
Verder wordt de lijst der stemgerechtigden opgemaakt. Niemand meer iets hebbende, wordt de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

Vergadering 11 Februari 1881
Allen zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met geopend met gebed, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend. De vergadering is belegd om overeenkomstig art. 6 van het reglement op de
benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, de stemgerechtigden te doen
beslissen over de vraag of men alleen den kerkeraad wenscht te behouden of dat men daarbij een
kiescollegie verlangt. Dit was den vorigen Zondag behoorlijk aan de gemeente bekend gemaakt.
/74/ Te 6 ure neemt de stemming een aanvang. De bb. J. Pijl en G. Pott worden benoemd tot het
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opteekenen der namen van hen die zullen komen stemmen.
Te 8 ure wordt (zoals bekend gemaakt was) de stemming gesloten. Uit de gehouden lijsten blijkt dat door
52 stemgerechtigde manslidmaten aan de stemming is deelgenomen. De bus door den voorzitter
geopend en geledigd, bevatte 52 biljetten, overeenkomend met het getal dergenen die gestemd hebben.
De bb. Pijl en Pott belasten zich met het stemopnemen. De uitslag is dat 34 waren voor den kerkeraad
alleen, 15 voor een kiescollege, 3 van onwaarde.
Met groote meerderheid blijft dus de kerkeraad gelijk tot heden gemachtigd tot het doen der kerkelijke
benoemingen.
Bij de stemopneming waren uit de gemeente tegenwoordig de HH. A.B. Mussert, M. 't Hoen Az., M. 't
Hoen Wz., P. Tuijtel, B. van Dalen en F. de Kluiver.
De vergadering wordt daarna met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

Vergadering van 3 Maart 1881
De vergadering wordt met gebed geopend. Afwezig zonder kennisgeving is br. J. Pijl. De notulen worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
In de 1e plaats wordt de diaconierekening, welke ter visie voor de gemeente heeft gelegen, zonder dat
aanmerkingen zijn ingekomen, goedgekeurd en geteekend.
In de 2e plaats doet de voorzitter verslag van de kas der zending. Op 20 Maart 1880 was nog in kas ƒ
71.85, sedert werd nog aan collecte en gaven ontvangen ƒ 114 vormend te zamen een bedrag van ƒ
185.85. Daarvan werd uitgegeven aan de Mil. Bond ƒ 2; aan 't Christelijk Nat. Onderwijs ƒ 5; aan de Chr.
school alhier ƒ 69; aan de Utrechtsche Zending ƒ 45; aan 't Java Comite ƒ 14; voor de Zondagschool
aan den Hoek werd bestemd ƒ 50, te zamen ƒ 185.
Van br. den Boer werd als contributie ontvangen ƒ 112.50. Daarvan werd betaald aan de Inrichtingen
van V. Dijk te Doetinchem voor tractaatjes ƒ 20. De resterende ƒ 92.50 werden de volgende
bestemmingen gegeven: ƒ 6.50 voor K. Commissie; ƒ 10 voor de Utrechtsche Zending; ƒ 10 voor de R.
Zending; ƒ 3 voor de Mil. Bond; ƒ 3 voor 't Seminarie te Depok en ƒ 60 in kas te houden voor de Chr.
school alhier, te zamen ƒ 92.00.
Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

/75/ Nieuwe lidmaten
Op den 13 April 1881 zijn door Ds. F.J. Heineman in tegenwoordigheid van de ouderlingen G. Eikelboom
en L. den Boer op belijdenis des geloofs tot lidmaten der Ned. Hervormde Kerk aangenomen:

Arie Schippers, geb. te Puttershoek, 30 Jan. 1849
Gerrit van den Heerik, geb. te Neder-Hardinxveld, 29 Jan. 1852
Matthijs Soeteman, geb. te Alblasserdam, 12 Jan. 1857
Pieter Middelkoop, geb. te Nieuw-Lekkerland, 24 Jan. 1854
Robert Bos, geb. te Alblasserdam, 18 Jan. 1858
Arie Anthonie van Oosterwijk, geb. te Alblasserdam, 6 Jan.1860
Hendrik Jan Smit, geb. te Alblasserdam, 7 Mei 1861
Johannes Cornelis van der Starp, geb. te Den Bommel, 2 Dec.1861
Johanna Helena van 't Hoen, geb. te Alblasserdam, 14 Jan. 1838
Anna Hoek geb. de Wit, geb. te Lekkerkerk, 21 Feb. 1853
Cornelia van Leeuwen geb. Mes, geb. te Capelle a/d IJssel, 27 Juli 1853
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Cornelia van der Leer geb. Visser, geb. te Alblasserdam, 12 Oct. 1842
Wed. Julia Neeltje Haaksman geb. van Gent, geb. te Ridderkerk, 20 Juli 1858
Maaike Rijswijk geb. Steenbergen, geb. te Ridderkerk, 18 Nov. 1846
Maria van Heijningen geb. van Es, geb. te Alblasserdam, 5 Juli 1854
Neeltje Breedveld geb. den Boef, geb. te Alblasserdam, 25 Aug. 1858
Lijntje den Boef geb. Hardenbol, geb. te Alblasserdam, 26 Nov. 1838

Op den avond van Goeden Vrijdag 15 April zijn de nieuwe leden bevestigd.

Vergadering van 11 April 1881
De vergadering, door alle broeders bijgewoond, wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend. 

Censura morum
De censura morum met het oog op het naderend Avondmaal wordt gehouden, de lijst der aanstaande
lidmaten voorgelezen, wordt besloten allen toe te laten. Ter assistentie bij het doen der belijdenis worden
afgevaardigd de ouderlingen G. Eikelboom en L. den Boer. Daarna worden de doop- en lidmatenboeken
nagezien en afgeteekend. Vervolgens is aan de orde het invullen van de tabel der kerkvisitatie, welke na
onderteekening van den geheelen kerkeraad aan het Classicaal bestuur zal worden opgezonden. 

Godsdienstonderwijs
Tenslotte doet broeder Pijl rekening en verantwoording omtrent de gelden ten behoeve van het
godsdienstonderwijs.

ontvangsten uitgaven
batig slot 1879 167.15 den heer Sijthof 200.00
bijdragen over 1880 276.00 den heer Sitton, 1 Apr.  20.00
totaal 443.15                  1 Jul.  20.00

1 Oct.  20.00
 31 Dec. 10.00

L. v. Stek  4.50
L. v. Stek  4.25
totaal 278.75

balans
ontvangen 443.15
uitgegeven 278.75
goed slot 164.40

/76/ Het goed slot blijft onder berusting van den Heer Pijl, wien dank gezegd wordt voor zijn bemoeingen
in deze zake, en toegewenscht dat hij nog lang de gemeente ook in dit opzicht van dienst moge zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer
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Vergadering van 15 Juli 1881
Behalve broeder Pijl, die door ongesteldheid verhinderd is, zijn allen tegenwoordig. De notulen worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Censura morum wordt gehouden, waarbij echter niets bizonders zich voordoet. Ds. Heineman deelt
mede dat hij met de bb. Eikelboom en Pijl wederom huisbezoek gedaan geeft bij 170 huisgezinnen. Hij
doet daarna verslag van de Classicale vergadering die hij met b. L. den Boer heeft bijgewoond. 

Ingekomen stukken
Nog worden voorgelezen twee ingekomen stukken, een van de Friesche predikantenvereeniging, 't welk
voor notificatie wordt aangenomen, en een van de vereeniging tot ondersteuning van de predikanten in
Frankrijk. Na eenige discussie wordt met 5 stemmen tegen 1 besloten ƒ 5 aan de vereeniging toe te
zenden. Na een hartelijk woord van broeder Eikelboom met 't oog op 't naderend H. Avondmaal, wordt
de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

Vergadering van 7 October 1881
De vergadering wordt met gebed geopend. Br. Eikelboom deelt mede dat br. Pijl verhinderd is
tegenwoordig te zijn, daar hij als lid van den gemeenteraad elders moet wezen. De notulen worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Censura morum wordt gehouden met 't oog op het te vieren H. Avondmaal. De predikant doet
mededeeling dat hij bijgestaan door de broeders Eikelboom en Pijl huisbezoek heeft gedaan bij 150
huisgezinnen.

Ingekomen stuk
Voorlezing wordt gehouden van een ingekomen stuk, onderteekend door de H.H. Noortebel (?) c.a met
verzoek om deel te nemen aan een kerkeradenbond. Wordt besloten dit voor kennisgeving aan te
nemen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
L. den Boer

/77/ Vergadering van 9 Dec. 1881
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Kerkeraadsverkiezing
Aan de orde is de verkiezing van twee nieuwe kerkeraadsleden in de plaats van de H.H. L. den Boer,
ouderling, en G. den Boer, diaken. Als ouderling wordt benoemd met 5 stemmen de Heer P. Tuijtel sr.,
terwijl op den Heer F.A.Th. Schuchard 2 stemmen waren uitgebracht. Mocht deze onverhoopt bedanken,
dan zal men van de benoeming kennisgeven aan de Heer Schuchard, op wien met dat doel 5 stemmen
worden uitgebracht, tegen 2 op den Heer J. 't Hoen Az.
Tot diaken wordt benoemd de Heer H. Jonker met 6 stemmen tegen 1 op den Heer J. Lambinon. Zoo
noodig wordt de Heer J. Lambinon benoemd tot remplacant met 5 stemmen tegen 2 op den Heer Rijkee.



F.J. Heineman 1879 - 1913

553

Aan de benoemden zal kennis worden gegeven.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten met dankzegging.

F.J. Heineman

Tuijtel bedankt
Daar de Heer P. Tuijtel bedankt heeft voor de benoeming op hem uitgebracht, is tot ouderling benoemd
de Heer A.F.Th. Schuchard welke deze benoeming heeft aangenomen.
De Heer H. Jonker heeft de benoeming tot diaken aangenomen.
Op de twee volgende Zondagen zullen de benoemden aan de gemeente worden voorgesteld.
Den 1 Januari 1882 zijn de beide benoemden in de voormiddag godsdienstoefening bevestigd.

Q.T.  F.J. Heineman
G. Eikelboom

Inkomsten en uitgaven van het genootschap voor Inw.- en Uitwendige Zending.
ontvangen uitgaven
Contributien 109.50 Aan de Chr. School  69.00
Collecten  98.86 Doetinchem 20.00

208.36 Chr. Nationaal  10.00
191.35 Mil. Bond 3.00

Saldo  17.01 Fransche Prot.   5.00
Java Comite 14.00
Seminarie Depok 10.00
Utrecht. Zending 40.00
Rotterd. Zending 20.00

191.00
porto  0.35

/78/ Vergadering van 18 Januari 1882
Allen zijn tegenwoordig, de notulen worden gelezen en goedgekeurd en geteekend. De nieuwbenoemde
leden, de bb. Schuchard en Jonker worden door den voorzitter het welkom toegeroepen. 

Censura morum
Met het oog op 't aanstaande H. Avondmaal wordt de censura morum gehouden, welke tot bespreking
van een enkel geval aanleiding geeft, en voor behandeling den predikant wordt opgedragen.

Ingekomen stukken
Vervolgens wordt overgegaan tot het lezen van verschillende stukken der Synode, bevattenden
voorstellen welke op de Classicale vergaderingen in behandeling zullen komen. Omtrent de voorstellen
tot wijziging der bepalingen aangaande het aannemen van nieuwe lidmaten en de vaststelling van een
nieuw formulier voor proponenten en godsdienstonderwijzers wordt eenparig besloten dat de
afgevaardigde ter Cl. verg. tegen zullen stemmen.

Doopboeken
Ten slotte worden de doopboeken gecontroleerd en afgeteekend. Het copie-doopboek is gedeponeerd bij
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den jongsten ouderling broeder Schuchard.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Nieuwe lidmaten
Op den 6 April zijn in tegenwoordigheid ver ouderlingen G. Eikelboom, J. Pijl en A.F.T. Schuchard tot
lidmaten aangenomen:

Aart Pieter Stellaart en diens huisvrouw Cornelia Hoek
Wed. Beenhakker geb. Janneke Christina Lighaam
Aart Bonefaas
Cornelia Maria van Wageningen
Leorina Petronella Pijl
Krijna Tuitel
Neeltje 't Hoen
Margina Wilhelmina 't Hoen
Maartje Rijkee
Neelina Barendina von Lindern
Neeltje Cornelia Meursing
Pietertje Pijl
Geertje Maria Hendrika Nugteren

Welke den 7 april op Goede Vrijdagavond zijn bevestigd.
Q.T. F.J. Heineman

Vergadering van 3 April 1882
Alle broeders zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Nieuwe lidmaten
De voorzitter noodigt de bb. uit hunne gedachten mee te deelen omtrent de personen die belijdenis des
geloofs wensten af te leggen. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen besloten eene voor
alsnog tot deze plechtigheid niet toe te laten, maar te eischen dat zij nog gedurende een cursus zich
daartoe voorbereidt en alzoo ook de noodige waarborgen geven dat 't haar in deze ernst is.

Censura morum
De censura morum met 't oog op 't naderend H. Avondmaal geeft geen aanleiding tot bizondere
bespreking.
Enkele ingekomen stukken van de Synode en particuliere vergaderingen worden voorgelezen en ter
notificatie aangenomen.

Kermis
Br. Jonker doet het voorstel zich met adres te wenden tot den gemeenteraad op dat de kermis zooveel
mogelijk beperkt worde in dezen zin, dat zij volstrekt niet langer dan van Maandag tot den daarop
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volgenden Vrijdag. In hoofdzaak wordt daartoe geresolveerd. De voorzitter zal een concept-adres
samenstellen. Ool stelt hij voorlopig de vraag of 't mogelijk zou zijn verandering te brengen in het doen
der afkondigen des Zondags morgen na kerktijd.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

Vergadering van 16 Mei 1882
Allen zijn tegenwoordig, behalve br. Eikelboom die wegens ongesteldheid afwezig is; de notulen gelezen
zijnde, worden goedgekeurd en geteekend.

Kermis
Wordt besloten het adres aan den gemeenteraad inzake de kermis (zie notulen der vorige vergadering)
eerst met October in te dienen, daar een eventueel besluit van den gemeenteraad ter bekrachtiging aan
Provinciale Staten moet voorgelegd worden, waartoe het thans te laat zou zijn; echter nu reeds aan den
burgemeester als hoofd der politie te verzoeken dat gedurende de kermis en vooral des Zaterdags toch
de bepalingen der drankwet streng gehandhaafd worden.

Diaconierekening
Aan de orde is thans het doen van rekening en verantwoording der diaconie over 1881 door br. Pot.
De rekening met de stukken vergeleken zijnde, wordt in goede orde bevonden, er blijkt te zijn een batig
saldo van ƒ 697.52½. Br. Pot wordt dank gezegd voor zijn beheer en genomen moeite en toewijding.
Aangaande het bedrag van het saldo wordt besloten 3 obligatien ten laste van de kerk aan te koopen
tegen 75%. Het batig slot blijft daartoe voorlopig onder berusting van broeder Pot.

Godsdienstonderwijs
Verder doet br. Pijl verslag van de ontvangst der gelden voor den godsdienstonderwijzer.

ontvangen uitgegeven
271.25 aan den Heer Sijthof 200.00

aan L. van Stek 5.00
205.00

Een goed slot van ƒ 66.25
Hierbij gevoegd 't geen nog in kas was van 1881 n.l. ƒ 164.40, blijft dus thans nog over ƒ 230.65, onder
bewaring van br. Pijl.
Wordt nog besloten aan de Chr. School uit de zendingskas wederom een subsidie te verlenen van ƒ 69
en aan de Vereeniging tot verzorging van kinderen van zendelingen een gidt te doen toekomen van ƒ 5.-
. Als afgevaardigde voor de aanstaande Classicale vergadering te Dordrecht wordt benoemd de
ouderling Schuchard.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Pijl

Voor het batig slot 694.52½ zijn aangekocht 5 obligatien op de kerk tegen de koers van ... %.

Vergadering van 14 Juni 1882
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Allen zijn tegenwoordig, behalve br. Eikelboom die wegens ongesteldheid afwezig is. De notulen worden
gelezen, geteekend en goedgekeurd, nadat de vergadering met gebed is geopend.

Kermis
De voorzitter doet voorleezing van een concept-adres in te dienen bij den burgemeester (zie not. van de
vorige vergadering) hetwelk door de vergadering wordt goedgekeurd. 

Weeshuis
Vervolgens brengt hij ter tafel de statuten van een op te richten /81/ weeshuis te Dordrecht. Art. 2 echter,
waarvan de hoofdinhoud luidt als volgt: "het fonds zal staan onder het beheer van Ds. Jacob Eigeman,
bijgestaan door personen die hij zelf zal mogen kiezen", wordt geoordeeld medewerking onmogelijk te
maken, daar alzoo alle controle ontbreekt, Mocht in dit art. verandering gebracht kunnen worden, dan is
de kerkeraad niet ongenegen zich aan te sluiten. Wordt besloten in dien zin aan Ds, Eigeman te
rapporteeren.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 12 Juli 1882
Allen zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Kermis
Het adres aan den burgemeester (zie notulen vorige 2 vergaderingen) wordt door den kerkeraad
onderteekend. Br. Jonker zal zich met de bezorging belasten.

Huisbezoek
De voorzitter doet verslag van het huisbezoek dat hij met br. Schuchard gedaan heeft bij 120
huisgezinnen in de Polderstraat.
Met het oog op het aanstaand H. Avondmaal wordt censura morum gehouden.

Classicale vergadering
Vervolgens brengt de voorzitter verslag uit van de Class. vergadering Woensdag 28 Juni te Dordrecht
gehouden. Daaruit bleek dat benoemd waren voor het Prov. Bestuur Ds. van Goor, sec. Zeegers; bij het
Cl. bestuur als scriba-questor Ds. Neutebel (?), sec. Ds. Romijn; de overige aftredenden werden
herbenoemd. Als nieuwe secundi werden benoemd Ds. Stehouwer en Ds. van Boven.
De voorstellen der Synode omtrent de aannemingskwestie, de verandering van het formulier voor
proponenten en de stichting van nieuwe gemeenten werden met overgroote meerderheid verworpen; een
voorstel van Ds. van Goor (?) om de Synode te considereren over te gaan tot het beginsel van vrije
studie werd met algemeene stemmen aangenomen.
/82/ Na een woord van den voorzitter met het oog op het naderend H. Avondmaal wordt de vergadering
met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 27 October 1882
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
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Afwezig met kennisgeving wegens werkzaamheden, is br. Pot.

Huisbezoek
De voorzitter brengt verslag uit van het huisbezoek door hem met br. Schuchard in de Kerkstraat gedaan
bij 148 huisgezinnen.
Met het oog op het H. Avondmaal wordt censura morum gehouden welke tot geen bizondere handeling
aanleiding geeft.

Voorzanger
Op voorstel van br. Jonker wordt A. van Oosterwijk definitief benoemd tot voorzanger en voorlezer (zie
not. 2 Jan. 1879).
Verder wordt nog besloten aan de Vereeniging tot Evangelisatie te Franeker ƒ 5 te doen toekomen.
Na broederlijke wenschen met het oog op het H. Avondmaal van den voorzitter en br. Eikelboom, wordt
de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 14 Dec. 1882
Alle br. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend. 

Kerkeraadsverkiezing
Deze bijeenkomst zal dienen om te voorzien in de vacature van den kerkeraad ontstaande door de
aftreding van brs. Eikelboom en Pot. Ofschoon de vergadering bij monde van den voorzitter toont
hoogen prijs te stellen op het blijven van de genoemde Heeren en met klem van redenen daarop
aandringt, verzoeken toch beiden dat men in hun aftreding zal berusten, redenen daartoe aanvoerende
die gebillijkt moeten worden. Alsnu worden tot candidaten benoemd voor het ouderlingschap de HH. J.
Vroege, A. Blom en T. Zwartbol, voor het diakenschap de HH. J. Tuijtel Pz. en L. de Kloe. 

Zending
Verder wordt besloten ƒ 5 uit de zendingskas te geven aan de zondagschool in de Kerkstraat tot dekking
van een tekort en geschiedt voorlezing van een nieuwe circulaire uit Franeker omtrent de evangelisatie
aldaar.

Kermis
De voorzitter doet verder voorlezing van een voorstel aan den gemeenteraad tot bespreking van de
kermis, Maandagmorgen tot Vrijdagavond. Dit ontwerp wordt goedgekeurd en zal na  geteekend te /83/
zijn door de leeden van den kerkeraad aan den gemeenteraad worden verzonden. Niets meer aan de
orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikleboom

Vergadering van 20 Dec. 1882
Allen zijn tegenwoordig. Na opening der vergadering worden de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. 

Kerkeraadsverkiezing
De voorzitter deelt mede, dat de Heer J. Tuijtel zijne benoeming tot diaken heeft aangenomen, dat
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daarentegen de candidaten voor het ouderlingschap hebben bedankt. Na eenige beraadslaging verklaart,
op verzoek zijner collegas de Heer Eikelboom zich bereid nog eens zijne diensten beschikbaar te stellen,
maar uitdrukkelijk daarbij uitsprekend dat hij 't slechts doet ten bate der gemeente. Met blijdschap wordt
deze verklaring door de vergadering aangenomen, die den grijzen broeder met zijn besluit feliciteert. De
H.H. Eikelboom en Tuijtel zullen alsnu op de hier volgende Zondagen der gemeente worden voorgesteld.

Kermis
Het adres aan den gemeenteraad ter zake van beperking der kermis, wordt onderteekend en ter
verzending aan een der br. meegegeven.

Tentoonstelling
De voorzitter doet voorlezing van een schrijven waarin een plan ontwikkeld wordt on gedurende de
Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling in 1882 te Amsterdam te houden ook de
algemene aandacht te vestigen op de beteekenis der zending. Men wenscht laater op het
tentoonstellingsterrein een klein gebouw op te richten waar de inzendingen kunnen worden
tentoongesteld en waar voordrachten over de zending kunnen gehouden worden. De vergadering besluit
tot ondersteuning van dat plan ƒ 10 uit de zendingskas af te zonderen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

/84/ Op den 6 Januari 1883 zijn de broeders G. Eikelboom en J. Tuijtel Pz. tot hun ambt van ouderling
en diaken openlijk bevestigd.

Q.T.  F.J. Heineman, v.d.m.

Vergadering van 19 Januari 1883
Allen tegenwoordig behalve br. Eikelboom, wegens ziekte afwezig. De vergadering wordt met gebed
geopend, de notulen gelezen en geteekend. Br. Tuijtel, voor het eerst aanwezig, wordt door den
voorzitter het welkom toegeroepen. 

Censura morum
Met het oog op het naderend H. Avondmaal wordt censura morum gehouden. Daar een bezwaarschrift is
ingekomen wordt dit overeenkomstig art. 40 en 42 van het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht
behandeld. Met het oog op het onbewezene van de ingebrachte beschuldiging en ander omstandigheden
in aanmerking genomen hebbende, wordt besloten met algemeene stemmen (waarbij br. Pijl buiten
stemming blijft) dit bezwaarschrift ter zijde te leggen.

Tentoonstelling
Verschillende ingekomen stukken worden voorgelezen. Daar voor het zendingslocaal ter tentoonstelling
(zie vorige notulen) geen algemeene deelneming bestaat, kon onze gift niet worden aangenomen. Daar
volgens opgave in de couranten een nieuwe commissie zich heeft geinstitueerd, besluit men daarmee te
onderhandelen *).
Wegens het vergevorderd uur wordt de confrontatie der doop- en lidmatenboeken tot nader uitgesteld.
De vergadering wordt gesloten met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Pijl
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Kermis
*) Op het adres aan den gemeenteraad (zie not. 12 Dec. l.l.) is een antwoord van de burgemeester
ingekomen, dato 23 Dec. dat nog geen beslissing daaromtrent is genomen.

/85/ Rekening van de zendingsvereeniging over 1882

inkomsten
batig slot 1881   17.01
collecte 1 Feb.  26,63
contributie in 1880  98,00
collecte 25 Juni  36,54
collecte October  42,60
extra gift   2,50
van Verwoert   1,00
van de leeskring   4,40

       
228,68
201,25

uitgaven
Doetinchem opl.tot pred. 10,00
Utrechtsche Zending   46,00
Rotterd. Zending 10,00
Java Comité 10,00
Mil. Bond 2,00
Vrije Universiteit    5,00
Doetinchem voorl. opl.    5,00
Chr. schoolond. alhier   69,00
Geref. Zending    5,00
Belijdenisschriften    8,00
Orgaan Java Zending   14,00
Te kort de zondagsch.    5,00
Zendingsbus 6 exemp.   6,00

 195,00
Aan de evangelisatie te
Franeker 5,00
Quitantien en port    0,50
Bodeloon 0,75

201,25

Batig slot  27,43
J. Pijl

Vergadering 22 Feb. 1883
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend. 

Zendingskas
De voorzitter doet rekening en verantwoording van de zendingskas, welke goedgekeurd wordt. 

Diaconierekening
Daarna br. Kuivenhoven van zijne administratie der diaconie. De rekening wordt met de stukken
geconfronteerd en in orde bevonden. Aangekocht zijn 5 obligatien van ƒ 100, welke onder berusting
gesteld zijn van den predikant. Het batig slot bedroeg ƒ 162,63½, hetwelk op de vergadering aan den
thans administreerenden diaken H. Jonker is ter hand gesteld.
Br. Kuijvenhoven wordt hartelijk dank gezegd voor zijne diensten den gemeente en hare armen met
zooveel trouw en ijver bewezen. De rekening zal ter visie gelegd worden van de gemeente.

Godsdienstonderwijs
/86/ Daarna doet br. Pijl rekening van de gelden voor den godsdienstonderwijzer.
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Saldo in kas 230,65 betaald aan den heer Sijthof
ontvangen 231,-- 1 Juli 100,--

461,65 1 Dec 100,--
207,15 L.v.Stek, bodeloon   4,50

blijft in kas 254,50 drukloon  2,65
207,15

Deze ƒ 254,50 blijven onder bewaring van broeder Pijl.

Bijbeltent
Voorlezing wordt gedaan van een ontvangen briefkaart ten aanzien van een bijbeltent ter
Amsterdamsche tentoonstelling. De voorzitter wordt opgedragen te handelen naar omstandigheden.

Synodale stukken
Verder voorlezing van synodale stukken, veranderingen in 't reglement op de vacaturen, diaconiën en
proponentsformule. Omtrent de laatste verandering wordt besloten vooralsnog eene afwachtende
houding te bewaren, echter onder scherpe afkeuring van de thans aangenomen verandering.

Doopboeken
Tenslotte worden de doopboeken gecontroleerd.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F. J. Heineman
J. Pijl

Vergadering van 16 Maart 1883
Alle broeders zijn tegenwoordig. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Diaconie
Op de diaconierekening zijn geen aanmerkingen ingekomen. Op verzoek van br. Jonker wordt
geconstateerd dat tot de bezittingen der diaconie thans behooren tien  obligatien ten laste van de kerk
ieder groot ƒ 100. 

Belijdenis
De namen van hen die belijdenis des geloofs wenschen af te leggen worden voorgelezen en
goedgekeurd. 

Bijbeltent
Omtrent de bijbeltent op de tentoonstelling verkeert men nog altijd in afwachting. 

Vissersweduwen
De voorzitter doet het voorstel om ten voordeele van de geteisterde weduwen van den  omgekomen
visschers te Moddergat, Urk en Scheveningen een collecte te houden in overleg met een commissie uit
den gemeenteraad. Wordt daartoe besloten. 

Lidmatenboeken
De lidmatenboeken worden nog met elkaar geconfronteerd. Niets meer aan de orde zijnde wordt de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl
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/87/ Vergadering van 29 Maart 1883
Behalve br. Eikelboom die door ongesteldheid verhinderd is, zijn allen tegenwoordig. De vergadering
wordt met gebed geopend. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Censura morum
De vergadering belegd zijnde met het oog op het naderend H. Avondmaal tot het houden der censura
morum, wordt daartoe overgegaan. Geen bijzondere gevallen deden zich echter voor. Met eene bede
om zegen voor de Avondmaalsviering der gemeente door de voorzitter, wordt dit onderwerp besloten.

Diaconierekening
De rekening der diaconie na ter visie gelegd te hebben, wordt na in het rekeningenboek te zijn
overgeschreven, definitief goedgekeurd.

Vissersweduwen
De voorzitter deelt mede dat hij in het vormen eener commissie geslaagd is, welke zich belasten zal met
de collecte voor de weduwen en weezen van Moddergat en Urk. De namen dezer commissieleden zijn in
alphabetische rangorde: de Heeren

W. Goedhart
F.J. Heineman
H. Jonker
A. Kuivenhoven
C. Mak
A.F.Th. Schuchard
C. Smit Jzn.
A. Vroege

Wordt bepaald dat deze collecte zal gehouden worden met toestemming van het gemeentebestuur, op
Maandag 2 April a.s.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

De bovenbedoelde collecte heeft opgebracht ƒ 324,88½. Daarvan zijn overgemaakt ƒ 65 voor Urk, ƒ
259,88 voor Moddergat in Paesens.

Vergadering van 10 Mei 1883
Alle broeders zijn tegenwoordig. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de
vergadering met gebed is geopend.

Kerkvisitatie
De vergadering is belegd tot het houden der persoonlijke kerkvisitatie. Vooraf wordt nog voorlezing
gedaan van enkele ingekomen stukken betreffende de Société d'Evangelisation in Frankrijk en het Java
Comité.
/88/ Te half 2 ure worden de Heeren Zeegers en van Dis binnengeleid door eene commissie. De trouw-,
lidmaten- en doopboeken, het diaconieboek, het notulenboek, de portefeuilles worden nagezien en in
orde bevonden, en het aanwezig zijn van den ligger van het tractement en van den index van het archief
geconstateerd.
De gebruikelijke vragen worden gedaan en allen worden volkomen bevredigend beantwoord. Na gedaan
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onderzoek verklaart de Heer Zeegers alles in de beste orde gevonden te hebben, en uit een hartelijke
wensch voor den predikant, de ouderlingen en diakenen en de gemeente, waarna zij vertrekken.
Daar verder niets aan de orde is wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

De pinkstercollecte voor de Zending heeft opgebracht ƒ 63,23.

Vergadering van 22 Juni 1883
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Censura morum
De vergadering belegd zijnde met het oog op het aanstaande H. Avondmaal, wordt censura morum
gehouden hetwelk tot geen bizonderheden aanleiding heeft. Br. Jonker vraagt of er ook bezwaar zou zijn
bij den predikant om in het lezen van het formulier ook op te nemen dat gedeelte waarin zij worden
genoemd die een ergerlijk leven leiden. De predikant antwoordt dat hij volharden wil bij zijne uitlating
met het oog op het verouderde en, uit den aard der zaak, onvolledige der bedoelde lijst.

Classicale vergadering
De voorzitter doet mededeeling dat de Cl. vergadering weder op handen is, leest de agenda voor en
bespreekt den inhoude daarvan. Tot afgevaardigde wordt benoemd de ouderling br. Schuchard. 

Christelijk onderwijs
De voorzitter doet voorlezing van een ingekomen brief van den Heer Vermeulen namens het bestuur der
Chr. School in de Kerkstraat alhier, inhoudende verzoek om een maandelijksche collecte te mogen
houden ten voordeele van het bizonder onderwijs. De vergadering, met het oog op de drie reeds
bestaande collecten, overwegende dat een 4e er bijgevoegd zou zijn voor velen een bezwaar en een
last, en in aanmerking nemende dt reeds uit de gecollecteerde gelden voor de zending ƒ 69 wordt
uitbetaald voor 't Christelijk onderwijs, is er met algemeene stemmen tegen, behalve br. Jonker die er
sterk voor is, meenende hij dat de kerkeraad qua taken verplicht is voor Chr. onderwijs te zorgen.

Lidmaten
/89/ Namen der personen die in tegenwoordigheid der ouderlingen J. Pijl, A.F.Th. Schuchard en G.
Eikelboom belijdenis des geloofd hebben afgelegd op den 21 Maart, en den 23 Maart openlijk bevestigd
zijn:

Arie Molenaar, geb. 13 Feb. 1836 te Vianen
Jilles de Winter, geb. 16 Sepetember 1850 te Alblasserdam
Eldert Maat, geb. 25 Feb. 1850 te Alblasserdam
Johannes Cornelis Stans, geb. 19 Oct. 1857 te Alblasserdam
Jan Ulrich Smit, geb. 28 Juli 1863 te Alblasserdam
Adrianus de Keizer, geb. 14 Jan. 1859 te Alblasserdam
Christoffel Leendert Smits, geb. 9 Sept. 1859 te Almkerk
Paulina Molenaar, geb. van Klaveren, geb. 12 Jan. 1834 te N. Lekkerland
Elisabeth Hendrika Visser, geb. Diepenhorst, geb. 10 Aug. 1836 te Ameide
Elisa Cornelia Johanna Kloot, geb. de Jong, geb. 5 Nov. 1844 te Brandwijk
Wed. Adriana Stehouwer
Annigje Cornelia Johanna 't Hoen, geb. 19 Oct. 1862 te Alblasserdam
Neeltje Helena 't Hoen, geb. 25 Nov. 1863 te Alblasserdam
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Celia Cornelia 't Hoen, geb. 31 Oct. 1862 te Alblasserdam
Wilhelmina de Vries, geb. 21 Mei 1857 te Klundert
Gerritje Oskam, geb. 17 Aug. 1862 te Meerkerk

Huisbezoek
De voorzitter deelt nog mede dat hij met br. Schuchard bezig is met het huisbezoek langs den
Hoogendijk, het Stek, den Stoep en den Dam.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F. J. Heineman
J. Pijl

Vergadering van 8 Augustus 1883
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Classicale vergadering
De voorzitter doet verslag van de Classicale vergadering welke door hem en broeder Schuchard is
bijgewoond. 

Christelijke school
Omtrent een ingekomen stuk houdende verzoek terug te komen op het besluit in de laatste vergadering
genomen ten aanzien eenen maandelijksche collecte in de kerk voor de Chr. school wordt besloten dit
voor notificatie aan te nemen op voorstel van br. Jonker.

Dronkenschap koster
/90/ Verder handelt de vergadering over den koster, welke zich aan dronkenschap heeft schuldig
gemaakt. Hieromtrent wordt besloten dat men hem ernstig vermanen zal en bekend maken dat indien
wederom eene klacht omtrent zijn gedrag mocht ingebracht worden, hij ten stelligste zal ontslagen
worden. Bovengenoemd voorstel wordt ook overgenomen door H.H. kerkvoogden die op verzoek van
den kerkeraad dot laatste deek der vergadering bijwoonden.
De koster daarop binnengeroepen zijnde, wordt hij door den voorzitter en verscheidenen der aanwezigen
zeer ernstig vermaand en met het besluit voornoemd bekend gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

Legaat
Den 20 Augustus ontving de kerkeraad een schrijven van den Heer D. van Wageninge, notaris alhier,
namens den Heer J. Smit Cz. exe- cuteur-testamentair in den boedel van wijlen mejuffrouw P. Smit, dat
genoemde erflaatster aan de diaconie onzer gemeente bij haar testament heeft besproken eene som van
drie duizend gulden, vrij van successierechten, onder de verplichting om uit de renten van die som aan
de armen tweemaal in den winter, 15 December en 15 Januari, eene extra bedeeling te geven.
De kerkeraad heeft voorlopig onder dankbetuiging deze kennisgeving aangenomen en zich tot Z.M. den
Koning gewend met verzoek genoemde legaat te mogen aanvaarden.

Q.T.  F.J. Heineman
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Vergadering van 12 October 1883
Alle br. zijn tegenwoordig, behalve br. Eikelboom die door ongesteldheid verhinderd is. De notulen
worden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de vergadering met gebed was geopend.  

Huisbezoek
Door ongesteldheid van den predikant kon ditmaal geen huisbezoek gehouden worden, en ontbrak dus
voor dezen keer een verslag aangaande die werkzaamheid. De censura morum, met het oog op het te
vieren H. Avondmaalgehouden, geeft geen aanleiding tot bizonderen /91/ bespreking, zoodat dit
onderwerp gesloten kon worden met den wensch dat de bediening van dit H. Sacrament kerkeraad en
gemeente ten zegen, den Koning der gemeente ter verheerlijking mocht zijn.

Protestants hospitaal
Voorlezing wordt gedaan van onderscheidene ingekomen stukken.
1.van eenige H.H. uit 's-Hertogenbosch om steun voor hun plan tot 't oprichten van een protestantsch
hospitaal. Wordt besloten ƒ 2,50 derwaarts te zenden.

Zondagsrust
2. van een stuk der Synode aangaande Zondagsrust en Zondagsheiliging. Dit wordt met sympathie
gelezen en gehoord en verklaart zich de vergadering daaromtrent diligent.

Lutherfeest
3. van een stuk der Synode aangaande het Lutherfeest van dit jaar, houdende eene aanbeveling om zijn
geboortedag, 10 Nov. 1483, te verbinden met den geboortedag van Zwingli, 1 Jan. 1484. Het eerste
wordt besloten met instemming te volbrengen. Het tweede voorstel wordt verworpen daar men liever
beide gedenkdagen afzonderlijk hoopt te vermelden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Pijl

Legaat
Den 24 November werd ontvangen een extract uit Zijnen Majesteits besluit, houdende magtiging tot
aanvaarding van het legaat van wijlen mejuffrouw P. Smit.
Den 26e zijn bij den Heer notaris van Wageninge de drie duizend gulden ontvangen, waarvan ten
overstaan van den geheelen kerkeraad acte gepasseerd is.
Deze som is, tegen voorlopige kwitantie, gedeponeerd ten kantore van Otto de Kat en Zoon, ter
inschrijving op het Grootboek Nationaal.

Q.T. F.J. Heineman
J. Pijl

/92/ Vergadering van 18 December 1883
Alle br. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen en
goedgekeurd, daarna geteekend.

Kerkeraadsverkiezing
Deze bijeenkomst heeft ten doel te voorzien in de vacaturen van den kerkeraad welke ontstaan zullen
door de aftreding van den br. ouderling J. Pijl, en den br. diaken A. Kuijvenhoven. Beiden verklaren zich
niet weder verkiesbaar te stellen, br. Pijl met 't oog op zijn hoogen ouderdom, br. Kuijvenhoven met 't
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oog op moeijelijkheden welke vooral des winters aan zijne bezigheden als bloemist verbonden zijn.
Hoewel de vergadering zulks met groot leedwezen verneemt en 't niet aan pogingen laat ontbreken deze
bezwaren uit den weg te ruimen, moet zij eindelijk in 't genomen besluit berusten en gaat dus over tot 't
opmaken van kandidatenlijsten. Met algemeene stemmen worden voor kandidaten tot 't ouderlingschap
benoemd de Heeren C. 't Hoen, A. Pijl, P. van Schagen, A. Spruijt, J. Korteweg en voor 't diakenschap
A. Baan, M. de Kloe, A. Kuijvenhoven. De predikant zal zich met br. Pijl en br. Kuijvenhoven belasten de
benoemden hiervan kennis te geven.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F.T. Schuchard

Bevestiging
Na het bedanken van C. 't Hoen en A. Baan hebben Adriaan Pijl en Marinus de Kloe de benoeming tot
ouderling en diaken aangenomen. Na op den 23 en 30 December aan de gemeente te zijn voorgesteld,
werden zij 6 Januari openlijk tot hunne ambten bevestigd.

Kerkeraadsvergadering 18 Jan. 1884
Allen tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. De voorzitter heet de nieuwbenoemden broeders Pijl en  de Kloe welkom en wenscht hun
Gods onmisbaren zegen bij hun kerkelijke werkzaamheden toe.

Censura morum
/93/ De censura morum, welke met 't oog op het aanstaande H. Avondmaal wordt gehouden, biedt geene
bizonderheden ter bespreking aan.

Chr. School
Ingekomen is een schrijven van het bestuur der Chr. School in de Kerkstraat alhier, inhoudende een
verzoek dat voor genoemde inrichting 4 maal 's jaars in de kerk worde gecollecteerd. De voorzitter stelt
voor om, voor dat hiermomtrent eene beslissing wordt genomen, het classicaal bestuur om advies te
vragen, bij wie eigenlijk het recht berust tot vaststellen eener nieuwe collecte. Hiertoe wordt besloten.

Zondagsrust
Voorts wordt nog overeenkomstig het ingekomen stuk der Synode van 8 Augustus 1883, no. 84, besloten
een request te richten aan den Minister van W.H. en N. om indien mogelijk, zulke maatregelen te nemen
dat de postboden in deze gemeente de noodige Zondagsrust hebben en in de gelegenheid zijn den C.
rustdag te heiligen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F.T. Schuchard

Vergadering 31 Januari 1884
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen voorgelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Collecte voor Chr. school
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De voorzitter leest het antwoord voor van get Cl. bestuur, waaruit blijkt dat de kerkeraad volgens art. 16
§ 2 en volgens art. 13 van het Algem. Reglement voor de kerkeraden het recht heeft omtrent het
vaststellen van nieuwe collecten besluiten te nemen. Naar aanleiding nu van het reeds vroeger
ingekomen stuk van het bestuur der Chr. Nationale school om 4 maal in 't jaar eene collecte in de kerk te
houden ten behoeve dier inrichting, wordt het volgende besloten: Voor het Chr. onderwijs alhier zal door
den kerkeraad tweemaal in het jaar des Zondagsmorgens gecollecteerd worden. De opbrengst dier
collecten wordt verdeeld tusschen de verschillende inrichtingen voor Ch. Onderwijs, dus nu tusschen de
reeds bestaande school in de Kerkstraat en die welke staat opgericht te worden aan den Kinderdijk. Deze
verdeling zal geschieden naar verhouding van het aantal schoolgaande kinderen uit deze gemeente.
/94/ Van dit besluit zal aan requestranten kennis worden gegeven met bijvoeging van het volgende:
Dat de kerkeraad dit besluit nam als bewijs van belangstelling in het C. onderwijs, dat de kerkeraad
echter reeds jaren lang zijn belangstelling toonde door het C. onderwijs eene bijdrage te geven uit de
zendingscollecte, groot ƒ 69,-; dat de kerkeraad meent niet verder te mogen gaan dan het bepaalde
getal van 2 collecten, met het oog op de vele collecten die reeds bestaan, ten tweede met het oog op het
bezwaar dat voor velen door te veel vragen zou ontstaan, ten derde met het oog op 't gevaar van
vermindering van de opbrengst der reeds bestaande collecte.
De kerkeraad besloot verder zich het recht voor te behouden om ten allen tijde, mocht zulks door
omstandigheden noodzakelijk worden, op bovengenoemd besluit terug te komen.

Diaconierekening
Vervolgens doet br. Jonker verantwoording van zijn gehouden diaconaal beheer. De rekening wordt met
de stukken vergeleken en in orde bevonden en als zodanig door den kerkeraad geteekend. Het batig slot
ƒ 102,08½ wordt overhandigd aan den thans administrerenden diaken J. Tuijtel Pz. De rekening zal ter
visie gelegd worden voor de gemeente.
Niets meer aan de orde zijnde, nadat nog het concept-adres aan Zijn Ex. den Minister van W.H.& N. is
voorgelezen, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

De diaconierekening is na ter visie gelegd te hebben, goedgekeurd en geteekend.

/95/ Opgave der inkomsten en uitgaven van de Vereeniging voor in- en uitwendige zending.

Inkomsten Uitgaven
Collecte  63,23 Zending in Spanje   12,50
Collecte  44,17½ Zendingsbus    6,00
Batig slot  27,43 Doetinchemsche inrichting  10,00
Contributien 100,34 Rotterdamsche Zending  10,00
Van de leeskring   3,80 Kerkelijke Courant   6,50

238,97½ Te kort der Javazending  10,00
Zending in Frankrijk   5,00
Gereformeerde Zending   5,00
Chr. onderwijs alhier  69,00
Mil. Bond   2,00
Utrechtsche Zending  20,00
Utrechtsche Zending  20,00
Chr. Nat. Onderwijs   5,00
Bijbeltent tentoonstelling 10,00

191,00
Leen v. Stek, bodeloon   1,00
Postwissels en port   0,33
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Kwitantien 0,25
192,58

Balans Inkomsten 238,97½
Uitgaven 192,58
Goed slot  46,39½

Goedgekeurd,
A.T. Schuchard

Vergadering van 3 April 1884
Alle brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend,  de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Met het oog op het naderend H. Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke tot geene
bizonderheden aanleiding geeft. De namen dergenen die belijdenis des geloofs wenschen af te leggen
worden den kerkeraad medegedeeld, tegen niemand van hen wordt eenig bezwaar ingebracht. De
rekening en verantwoording der zendingskas wordt goedgekeurd.

Kerkvisitatie
Vervolgens wordt opgemaakt het verslag van den kerkeraad der Herv. Gemeente wegens de
kerkvisitatie over het jaar 1883 krachtens Synodaal besluit van 7 Aug. 1858.
/96/ De ingevulde tabel wordt door den geheelen kerkeraad geteekend.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging en gebed om zegen over de
aanstaande verkondiging van den dood des Heeren, gesloten.

F.J. Heineman
A.F.T. Schuchard

Belijdenis
Op den 10 April zijn in tegenwoordigheid der ouderlingen A.F.Th. Schuchard, G. Eikelboom en A. Pijl, na
afgelegde geloofsbelijdenis tot lidmaten der gemeente aangenomen:
Mensje de Keijzer, geb. 12 Juli 1863
Johanna Gerhardina 't Hoen, geb. 6 Feb. 1862
Hilletje Maat, geb. 21 Juni 1862
Christina Adriana Verheul, geb. 26 April 1863
Lijdia Nugteren, geb. 31 Aug. 1862
Johanna Simons, geb. 21 April 1862
Adriana Vogelesang, geb. 27 Oct. 1862
Jan van der Linde, geb. 28 Sept. 1846
Marinus Adrianus Visser, geb. 15 Maart 1857
Leendert Hollander, geb. 6 Maart 1857
Marigje Hollander geb. Koudstaal 19 Aug. 1857
Maria van de Merwe geb. Kool 5 Sept. 1844
en zijn den 11 April als zoodanig bevestigd.

Q.T.  F.J. Heineman
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Vergadering van 4 Juli 1884
Alle brs. zijn tegenwoordig, behalve br. H. Jonker die wegens afwezigheid uit de gemeente verhinderd
was in ons midden te zijn. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
De voorzitter deelt mede dat hij met br. Schuchard huisbezoek heeft gedaan bij 97 huisgezinnen. Aan de
orde is de censura morum met het oog op de naderende viering van het H. Avondmaal, welke echter tot
geen bizondere bespreking aanleiding gaf. 

Classicale vergadering
Voorts doet de voorzitter verslag van de Classicale vergadering te Dordrecht den 25 Juni ll. gehouden en
door hem en br. Schuchard /97/bijgewoond. 

Willem de Zwijger
Nog wordt  voorgelezen een ingekomen stuk van de Synode aangaande den 300 jarigen gedenkdag van
de moord op Prins Willem den Zwijger. Aangenomen voor kennisgeving.

Godsdienstonderwijzer
Br. J. Pijl, oud-ouderling, is op verzoek van den kerkeraad ter vergadering aanwezig, gekomen om
verslag te doen van zijn administratie van de gelden voor den godsdienstonderwijzer. Uit zijn verslag
blijkt dat in kas was

Ontvangsten 1883 Uitgaven 1883
Batig slot 254,50 Aan Sijthof 200,00
Ontvangen in 1883 195,00 Aan Van Stek   4,00
In kas dus 449,50 204,00
Blijft in kas 245,50

Voor 't vervolg zal br. Schuchard zich met deze administratie belasten, wien dus de kas wordt
overgedragen. Daar echter reeds het salaris voor 1884 aan de Heer Sijthof is uitbetaald over 1884,
ontvangt hij daarvan de kwitantie (groot ƒ 200) en aan specie ƒ 45,50.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F.T. Schuchard

Vergadering 7 Nov. 1884
Alle broeders tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. 

Censura morum
De voorzitter deelt mede dat hij huisbezoek heeft gedaan met br. Adriaan Pijl bij ruim 100 huisgezinnen.
De censura morum geeft geen aanleiding tot bizonderen bespreking.

Beleggingen diaconie
Wordt verder besloten te onderzoeken bij de Heeren De Kat in Dordrecht, in hoeverre het mogelijk zou
zijn de op naam der daconie onzer gemeente in het grootboek gedeponeerde kapitalen zoo vast te
maken dat zij nimmermeer daarvan kunnen worden afgenomen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.
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F.J. Heineman
A.F.T. Schuchard

/98/ Vergadering 11 Dec. 1884
Alle broeders tegenwoordig, behalve br. Ad. Pijl, welke wegens huiselijke omstandigheden afwezig was.

Kerkeraadsverkiezing
Aan de orde is te voorzien in de vacaturen welke in den kerkeraad zullen ontstaan door het aftreden van
de H.H. Schuchard en Jonker als ouderling en diaken. Op algemeen en dringend verzoek stelt de Heer
Schuchard zoch opnieuw beschikbaar en wordt dan ook met algemeene stemmen weder tot ouderling
benoemd, welke benoeming hij op hoop van zegen en in de kracht des Heeren aanneemt. Broeder
Jonker, hoe ook daartoe aangezocht, wenscht zich niet herkiesvaar te stellen. Men moet dus thans
overgaan tot het stellen van candidaten. Als 1e benoemt men A. Baan en als 2e S. Penning.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

De Heer A. Baan heeft zijn benoeming tot diaken aangenomen. Nadat de H.H. Schuchard en Baan op
twee volgende Zondagen der gemeente zijn voorgesteld, zijn zij den 1e Zondag in Januari '85 bevestigd.

Q.T.  F.J. Heineman

Vergadering van 30 Januari 1885
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. Br. Baan voor 't eerst ter vergadering tegenwoordig, wordt door den voorzitter welkom
geheeten. 

Cenusra morum
Aan de orde is de censura morum met 't oog op het naderend H. Avondmaal, welke tot eenige
bespreking aanleiding geeft, tot behandeling waarvan de voorzitter met br. Eikelboom zich bereid
verklaren.

Doop- en lidmatenboeken
Vervolgens worden de doop- en lidmaatboeken nagezien en na in orde bevonden te zijn, afgeteekend.

Christelijk onderwijs
Ingekomen was een brief van het bestuur der Christelijke school aan de Kinderdijk tot aanvragen van
een subsidie uit de kas der Zendingsvereeniging, even als de Chr. school in de Kerkstraat. Met /99/
algemeene stemmen wordt beslooten, om zoo lang de kas het toelaat ƒ 80 de beide scholen met den
Bijbel te verdeelen naar verhouding der uit den gemeente schoolgaande kinderen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom



F.J. Heineman 1879 - 1913

570

Opgave der inkomsten en uitgaven van de Vereeniging voor in- en uitwendige zending over 1884.

Inkomsten
Contributien van leden 106,50
Collecten in de kerk 101,94
Bijdrage van de Leeskring  3,50
Batig slot van 1883  46,39½

258,33½

Uitgaven
Aan de Vereeniging tot C. verpleging van krankzinnigen  10,00
Voor de opleiding tot predikanten te Doetinchem  10,00
Zending van 't Lindenhout, zendingsbus 6,00
Aan de Rotterdamschen Zending te Java 15,00
Aan de Chr. school alhier 69,00
Contributie aan de Militaire Bond   2,00
Gift aan de Militaire Bond 10,00
Aan de Kerk. Courant 6,50
Aan de Gereformeerde Zending in O.I. 5,00
Aan de Zending in Spanje 12,50
Aan de Utrechtsche Zending te Guinea 40,00
Aan het Chr. Nat. Onderwijs 5,00
Aan prijsjes voor de catechisatie alhier   9,00
Reiskosten van ds. F.J. Heineman en M. de Kloe ter
vergadering van de Vereeniging van Krankzinnigen 
te Utrecht 6,10
Aan L. van Stek als bodenloon 1,50
Aan kwitantien en port 0,80
2 bijbels aan vrouw Luttik en erven van Gaal 3,00

211,40
/100/ Inkomsten 258,33½

Uitgaven 211,40
Batig slot  46,93½
Nog van den leeskring  0,89
Totaal  47,82½
Goedgekeurd namens den kerkeraad, G. Eikelboom

Vergadering van 26 Februari 1885
Alle broeders zijn tegenwoordig, behalve br. Baan. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Zendingsvereeniging
Allereerst doet de voorzitter verslag van den staat der kas der Zendingvereeniging, waaruit bleek dat de
rekenig over 1884 sloot met een batig slot van ƒ 47,82½. de reking wordt goedgekeurd en als zoodanig
geteekend.

Diaconierekening
Daarna werd de tabel der kerkvisitatie ingevuld en geteekend. Vervolgens deed br. Tuijtel rekening en
verantwoording zijner gehouden diakonie-administratie. Met de stukken en bescheiden vergeleken bleek
zij in goede orde te zijn en sloot met een voordeelig saldo van ƒ 153,60½, 't welk den thans
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administrerenden diaken M. de Kloe wordt ter hand gesteld.
Br. Tuijtel wordt dank gezegd voor zijn goed beheer en br. de Kloe kracht en zegen toegewenscht voor
den taak die thans op zijne schouders rust.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Na eene week ter visie gelegd te zijn is de rekening den 18 Maart ten overstaan van de gemeent des
avonds ½ 7 uur gesloten en geteekend.

Q.T.  F.J. Heineman

/101/ De aanneming tot nieuwe lidmaten had plaats op 2 April [1885] in tegenwoordigheid der
ouderlingen G. Eikelboom, Ad. Pijl en A.F.Th, Schuchard, de bevestiging den 6e April.
Izaak Diepraam
Jam Cornelis Lepeltak
Nicolaas de Voogd van der Straaten
Cornelis Jan van Iperen
Jan Stekelenburg
Hendrika van Gangelen, huisvrouw van J. Stekelenburg
Anna Petronella van der Hoogt, huisvrouw van M.A. Visser
Willempje Krijgsman, weduwe van Bakker
Pietje Blok, huisvrouw van J.J. de Jager
Jannetje van Dijke, huisvrouw van J. van Gelderen
Diana de Wit, huisvrouw van Stout
Maria Molenaar
Julia Lolkus
Aaltje Kastelein
Wijntje de Groot

Vergadering van 26 Maart 1885
Alle broeders zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Met 't oog op het te houden H. Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke echter niet tot
bizondere bespreking aanleiding geeft. De namen der aan te nemen lidmaten worden voorgelezen en tot
hunne toelating besloten. Ter aanneming worden de 3 ouderlingen afgevaardigd.
Enkele stukken der Synode worden voorgelezen.

Doopkwestie
Bij den predikant was het verzoek ingekomen tot het doopen van een kind waarvan de ouders elkander
verlaten hebben. Het verzoek ging uit van de moeder alleen. Om in deze zaak volgens orde en wet te
kunnen handelen, had de kerkeraad beide ouders verzocht in hunne vergadering te verschijnen. Daar
echter de moeder alleen verscheen en deze absoluut weigerde tot den man terug te keeren, om redenen
welke de kerkeraad zich onbevoegd verklaart te kunnen beoordeelen, meende men eenparig niet tot den
H. doop te mogen overgaan, daar in het formulier van dit heilig sacrament een toestemmend antwoord
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op zijne vragen geeischt wordt van beide ouders, zoo deze nog aanwezig zijn. 
/102/ Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 3 Juli 1885
De vergadering wordt met gebed geopend. Afwezig is wegens ongesteldheid br. Eikelboom. De notulen
worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Voor het te houden H. Avondmaal wordt censura morum gehouden. Verslag wordt uitgebracht omtrent
de Classicale vergadering van 24 Juni ll., welke was bijgewoond door ds. Heineman en br. Schuchard.
Evenzoo van het huisbezoek bij ongeveer 100 huisgezinnen door den predikant en de broeders
ouderlingen.

Katwijk aan Zee
Vervolgens geschiedt voorlezing van een ingekomen stuk van de Synode en van een circulaire van den
kerkeraad van Katwijk aan Zee omtrent den bouw van een nieuwe kerk aldaar.
Met een woord tot opwekking on met ootmoedigheid en vrijmoedigheid den dood des Heeren te
gedenken en met een bede tot den Koning der gemeente om daartoe bereid en gewillig gemaakt te
worden, scheidde men.

F.J. Heineman
G. Eikelboom

Vergadering van 6 November 1885
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Voor het te vieren H. Avondmaal wordt censura morum gehouden. De voorzitter doet mededeeling dat
hij met de broeders ouderlingen Schuchard en Pijl huisbezoek gedaan heeft bij ongeveer 100
huisgezinnen. Voorlezing van enkele ingekomen stukken heeft plaats omtrent welke wordt overgegaan
tot de orde van den dag.
Met een woord van opwekking en met dankbaar geloof en vertrouwende ootmoedigheid te naderen tot
den disch des Heeren en met een bede om den zegen des Allerhoogsten wordt de vergadering gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

/103/ Vergadering van 4 Januari 1886
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend. 

Kerkeraadsverkiezing
Na eene nieuwjaarsgroet deelt de voorzitter mede dat de vergadering voornamelijk belegd is om te
voorzien in de vacaturen van den kerkeraad, welke ontstaan zullen door het aftreden van de broeders
Eikelboom en Tuijtel. (Dat de benoemingen niet gedaan werden in het oude jaar was veroorzaakt door
de ziekte van den voorzitter).
allereerst dan gaat men over tot de benoeming van een ouderling, daar men gevoelt, dat, hoe gaarne
men ook br. Eikelboom nog in zijn midden zou wenschen te behouden en hoezeer allen prijs stellen op
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zijn tegenwoordigheid in den kerkeraad, men niet daar op mag aandringen wegens den hoogen leeftijd
dien hij bereikte, immers had hij onlangs zijn 80e verjaardag mogen vieren. Een gros wordt alzoo
opgemaakt, waarop de volgende namen voorkomen: J. Groen, A. Spruijt, Scheffe, P. van Schagen, A.
Blom en C. 't Hoen. Hieruit worden als kandidaten gekozen A. Spruijt met 7 stemmen, J. Groen met 6
stemmen, P. van Schagen met 4 stemmen. Op de Heer Scheffe waren 3, op den Heer Blom 1 stem
uitgebracht.
Thans was de aftreding van den diaken J. Tuijtel aan de orde. De voorzitter stelt voor br. Tuijtel uit te
noodigen zijn ambt weer op te nemen en alzoo het diakenschap, dat hij zoo trouw en ijverig waarnam, te
blijven vervullen; alle broeders ondersteunen krachtig dat voorstel, dat dan ook met 6 stemmen (br.
Tuijtel bleef natuurlijk zelf buiten stemming) werd aangenomen. Br. Tuijtel verklaart zich, na eenige
aarzeling, daartoe bereid, en blijft dus het diakenschap bekleeden, verklarende hij daaarbij op de zegen
Gods en de hulp der broederen te rekenen. Hij wordt daarop door allen geluk gewenscht met zijn besluit.

Vrije Universiteit
De voorzitter doet daarop mededeeling van een schrijven van bestuurderen der Vrije Universiteit te
Amsterdam, waarin verzocht wordt een collecte in de kerk te houden op den Zondag voor of na 20
October van elk jaar. De voorzitter stelt voor, overeenkomstig deze aanvrage te handelen, alzoo wordt
besloten; zoodat op een der laatste Zondagen van October jaarlijks een collecte voor genoemde
stichting gehouden zal worden.

Amsterdamse kerkeraad
/104/ Nog is ingekomen een schrijven van den Heer Hoedemaker, houdende verzoek dat de kerkeraad
sympathie betuige aan den kerkeraad te Amsterdam in zake hare handeling met de aanvragen tot het
afgeven van attesten van zedelijk gedrag (art. 40 Besl. op 't Godsd. onderwijs). De voorzitter stelt voor
de schrijven niet in behandeling te nemen daar de handelwijze van den Amsterdamsche kerkeraad, hoe
overigens ook beschouwd en beoordeeld, in strijd was met de reglementen onzer kerk, en dat derhalve
een kerkeraad als zoodanig geen sympathie betuigen mag met onwettige handelingen. Na eenige
wisseling van gedachten en geen der broeders protesteerende tegen des voorzitters voorstel, gaat men
over tot de orde van den dag.

Doopkaart ingevoerd
De voorzitter stelt thans voor om bij gelegenheid van de H. doopsbediening aan de ouders een
doopkaart aan te bieden ter herinnering aan de doopdag hunner kinderen en tot vermeerdering van de
heiliging van dit sacrament. Nadat hij den inhoud van zoodanig kaartje heeft voorgelezen, wordt met
groote ingenomenheid, met algemeene stemmen dot voorstel aangenomen.

Ingekomen stukken
Van verschillende ingekomen stukken der Synode wordt voorlezing gedaan, evenzoo van een schrijven
van de Vereeniging voor Evangelisatie te Oostzaan, inhoudende een verzoek om ondersteuning.
Na een hartelijk woord tot den scheidenden broeder Eikelboom, wordt de vergadering, daar niemand
meer iets had voor te stellen of te behandelen, met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

De Heer A. Spruijt heeft wegens redenen van gezondheid voor zijn benoeming als ouderling bedankt.

De Heer J. Groen heeft de benoeming tot ouderling aangenomen.

Zondag 24 Januari [1886] zijn in de morgengodsdienstoefening de broeders J. Groen en J. Tuijtel Pzn. in
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hunne ambten als ouderling en diaken bevestigd.

/105/ Vergadering van 4 Februari 1886
Alle broeders zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend. Daar broeder Groen voor 't eerst als ouderling tegenwoordig is wordt hem
door den voorzitter een welkomstgroet toegebracht, waarin allen instemmen.

Censura morum
Met 't oog op 't naderend H. Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke echter tot geen
bizonderheden aanleiding geeft.

Ingekomen stukken
Voorlezing wordt gedaan van ingekomen stukken, o.a. van een schrijven van sommige Heeren uit
Friesland, waaromtrent wordt overgegaan, na enige bespreking, tot de orde orde van den dag.

Daiconie
Daarna had een langdurige bespreking plaats omtrent de bedeeling uit de diakoniegelden. Men besloot,
gedrongen door de omstandigheden en de vele aanvragen, tot een zoo zuinig mogelijk beheer.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Op den 4e Maart werden de doopboeken geconfronteerd en in orde bevonden.
Q.T.  F.J. Heineman

Vergadering van 24 Maart 1886
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Diaconierekening
Aan de orde is het doen vab verantwoording over het gehouden beheer der diakoniegelden door den
diaken M. de Kloe. Hiertoe overgaande worden de stukken met de rekening vergeleken en in orde
bevonden en bleek er te zijn een batig saldo van ƒ 107,45½, dat aan den tegenwoordigen diaken A.
Baan is ter hand gesteld. Een woord van dank en hulde voor trouwe behartiging der diakonale belangen
wordt de diaken de Kloe door den voorzitter toegebracht.
Wegens de vele behoeften der bedeelden is aan br, Baan ook de ƒ 100 van de uitgelootte obligatie op
de kerk gegeven.

Zendingskas
Door Ds. Heineman wordt rekening gedaan van de Zendingskas en bleek een saldo te zijn van ƒ
55,37½. Na mededeeling van de namen der catechisanten die belijdenis wenschen te doen wordt de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl
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/106/ De rekening der diakonie is na 8 dagen ter visie gelegd te zijn, ten overstaan der gemeente als
goedgekuerd afgeteekend.

Q.T.  F.J. Heineman

Rekening der Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending over 1885.
Ontvangsten
Goed slot van het vorig jaar  47,82½
Contibutien 108,50
Paascollecte  60,00
Van den leeskring 3,80
Extra gift van Fr.., Stellaart, Stout 2,50

ƒ   222,62½

Uitgaven
Voor de Zending te Zetten (Heldring gestichten)   6,00
Zending onder militairen (de Krijgsman)   2,50
Kerkelijke Courant   6,50
Verpleging van krankzinnigen   3,00
Opleiding tot predikant (Doetinchem)  10,00
Voorl. opleiding tot predikant  10,00
Militaire Bond   2,00
Chr. Nat. Onderwijs   5,00
Chr. School Kerkstraat  60,00
Chr. School Kinderdijk  20,00
Geref. Zending   5,00
Macedonie 2,00
Zendingsbus 6,00
Ned. Zending   7,15
Spanje  12,50
6 Bijbels 7,85

ƒ 165,50
Aan L. van Stek, bodenloon   1,25
Kwitantien, port, postwissels  0,50

ƒ 167,25

Balans
Ontvangsten 222,62½
Uitgaven 167,25
Goed slot ƒ  55,37½

24 Maart 1886 goedgekeurd, F.J. Heineman, A. Pijl.

/107/ Op den 22 April zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen A.F.Th. Schuchard, Adriaan Pijl en J.
Groen, door Ds. F.J. Heineman tot leden der gemeente aangenomen en 23 April bevestigd:

Aart Borsje Antz., 31 Dec. 1852
Deliaantje Boele, huisvr. van Tijs van Bokkem, 18 Oct. 1853
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Emma Jakoba Jonker, 17 Juni 1864
Johanna Cornelia Lepeltak, 10 Juni 1864
Marigje van Os, 26 Mei 1863
Willempje Pietertje Advokaat, 29 Oct. 1863
Maria Usina van Wageninge, 30 Maart 1864

Vergadering 6 Mei 1886
Afwezig wegens ongesteldheid br. Baan. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
De censura morum met 't oog op het te houden H. Avondmaal geeft geen aanleiding tot bizondere
bespreking.
Ingekomen stukken der Synode over een [...] worden voorgelzen en behandeld.
Niets nader aan de orde zijnde, wordt na een opwekking omtrent het toegaan tot de tafel des Heeren, de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering 25 Mei 1886
Afwezig br. Baan. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Kerkvisitatie
De vergadering is belegd naar aanleiding van een schrijven ontvangen van de Heeren Borbas en Snel
dat zij als afgevaardigden van het Cl. Bestuur van Dordrecht zich te 12 ure des namiddags in de
gemeente zouden bevinden tot 't houden der persoonlijke kerkvisitatie.
Door de brs, Schuchard en de Kloe worden bovengenoemde Heeren de vergadering binnengeleid en
gaan zij terstond over tot het doen van de gewone vragen en het instellen van het gewone onderzoek.
De vragen worden allen op de meest bevredigende wijze beantwoord en het onderzoek toont aan dat
alles zich in de beste orde bevindt. De commissie had dan ook geen enkele aanmerking te
maken,betuigde hare tevredenheid over 't geen zij bevonden had en uitte de beste wenschen voor
kerkeraad en gemeente. Hierna vertrokken de broeders.
Daar verder niets meer aan de orde was, werd de vergadering daarna met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 13 Augustus 1886
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
Aan de orde is de censura morum voor het te houden H. Avondmaal welke echter tot geen bizondere
bespreking aanleiding geeft.
Vervolgens doet de voorzitter verslag van de Classicale vergadering door hem en br. Schuchard
bijgewoond. Daarna deelt hij zijn bevindingen mede omtrent het huisbezoek door hem en de broeders
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Schuchard en Ad. Pijl bij 102 huisgezinnen gedaan. Verschillende zaken betreffende de diakonie werden
besproken en na een woord van opwekking met het oog op het H. Avondmaal wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.

F.J. heineman
A. Pijl

Vergadering 5 November 1886
De vergadering wordt te 7 ure in tegenwoordigheid van alle broeders met gebed geopend. De notulen
worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Censura morum
Met het oog op het naderend H. Avondmaal wordt censura morum aan de orde gesteld, welke echter tot
geen bizonder bespreking aanleiding geeft. De voorzitter brengt verslag uit omtrent het door hem en de
broeders Schuchard en Ad. Pijl gedaan huisbezoek. Verschillende belangen der diaconie worden
besproken en daarna een opwekkend woord tot de vergadering gericht omtrentn het vieren van het
Avondmaal, door den leeraar. 

Vrije Universiteit
Deze deelde nog mede dat hij de ƒ 50,00 der op Zondag 31 Oct. gehouden collecte voor de Vrije
Universiteit had verzonden en van den penningmeester bericht van goede aankomst had ontvangen.
Daar 't middelerwijl reeds naar 9 uur loopt en niets meer aan de /109/ orde was, wordt de vergadering
met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
Ad. Pijl

Collecte
De collecte voor noodlijdende kerken en personen gehouden op Zondag 26 December heeft opgebracht
ƒ 28,15.

Bevestiging ambtsdragers
De aftredende ouderling en diaken Ad. Pijl en M. de Kloe zijn in de vergadering van 16 December
herbenoemd, en hebben die benoeming aanvaard. Op Zondag 19 en Zondag 26 December zijn zij als
zoodanig aan de gemeente voorgesteld en Zondag 9 Januari [1887] in de openbare godsdienstoefening
bevestigd.

Extra diaconiecollecte
Op den 5e januari is door ouderlingen en diakenen eene collecte langs de huizen der gemeenteleden
gehouden ten einde te voorzien in den nood der diakoniekas. Zij bracht de som op van ƒ 442,78.

Q.T.  F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Vergadering 27 Januari 1887
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Alle broeders zijn tegenwoordig, behalve br. J. Groen. De vergadering wordt met gebed geopend, de
notulen werden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Censura morum
Aan de orde is de censura morum voor het te vieren H. Avondmaal, welke geen bizondere bespreking
noodzakelijk maakte. 

Diaconie
Wel werd daarentegen in den breede gehandeld over verschillende belangen de diaconie betreffende. In
broederlijken zin werd over allerlei zaken gesproken en daarna de vergadering, na een woord van
opwekking ten aanzien van het H. Avondmaal, met dankzegging gesloten. 

Waarnemend voorzanger
Voorts was nog besloten een brief van dankbetuiging te richten tot den Heer Johan Sitton wegens zijn
hulp verleend tijdens de ziekte van den voorlezer-voorzanger.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

/110/ Tucht
Den 12 Februari is door den kerkeraad besloten Johannes Nugteren wegens openbare dronkenschap en
straatschenderij voor den tijd van drie maande het H. Avondmaal te ontzeggen en onbevoegd te
verklaren tot tot het uitoefenen van kerkelijke rechten.

Verjaardag v.d. Koning
Den 19 Februari is aan Z.M. de Koning bij zijn 70e verjaardag een adres van hulde en gelukwensching
aangeboden door den kerkeraad, welke den 21e daarop eene dankbetuiging ontving namens Z.M. door
den Heer Alewijn, directeur van het Kabinet des Konings.

Q.T.  F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Vergadering van 28 Februari 1887
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Diaconierekening
Br. Baan doet rekening en verantwoording over zijn gehouden beheer der diaconiemiddelen. Zijne
rekening wordt met alle noodige bewijsstukken geconfronteerd en volkomen in orde bevonden. De
rekening sluit met een batig slot van ƒ 276,05 hetwelk aan den diaken J. Tuijtel ter hand wordt gesteld.
De voorzitter brengt een woord van hulde aan br. Baan voor zijn goede administratie en nette rekening,
en brengt dank aan den Heer onzen God voor Zijne zegeningen. De rekening wordt geteekend en zal ter
visie voor de gemeente gelegd worden.
Verder worden nog geconfronteerd de duplicaten van het lidmaten- en van het doopboek.
Daar het middelerwijl reeds laat was geworden, werd de vergadering na het bespreken van eenige zaken
de armenbedeeling betreffende, met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard
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/111/ Verslag van de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending over 1886.
Ontvangsten
Batig slot  55,37½
Contributien 105,00
Bijdrage van den leeskring   3,50
Collecte  60,63½

224,51

Uitgaven
Aan de Chr. school Kerkstraat  60,00
Aan de Chr. school Kinderdijk  20,00
Aan de Chr. Unie 5,00
Aan Neerbosch   4,20
Voor de Chr. Verpleging van krankzinnigen   2,50
Inw. Zending te Doetinchem  10,00
Macedonie 2,00
Kerkelijke Courant   6,50
Geref. Zending op Java   5,00
1000 doopkaartjes 10,00
Ned. Krijgsman   2,50
Heldring Gestichten   6,00
Mil. Bond 2,00
Chr. Nat. Onderwijs   5,00
Utrechtsche Zending in Oost Indie  30,00
Opleiding tot pred. te Doetinchem   5,00
4 Bijbels en 1 Psalmboekje 5,00

180,70
Bodeloon van L. van Stek  1,25

181,95

Ontvangsten 224,51
Uitgaven 181,95
Goed slot ƒ  42,56
Goedgekeurd 6 April 1887, F.J. Heineman, A.F. Schuchard

/112/ Vergadering van 6 April 1887
Alle broeders zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Rekening
De rekening der diakonie wordt na een week ter visie gelegen te zijn, en na bekendmaking aan de
gemeente definitief gesloten.
De rekening der kas van de in- en uitwendige zending wordt nagezien en in orde bevonden.

Tucht
Over de censura morum sprekende, komt ter sprake het gedrag van Johannes Verkerk, lidmaat en
gealimenteerde der diakonie, wooromtrent bij den predikant en broeder J. Tuijtel klachten waren
ingekomen. De voorzitter deelt mede dat hij in overleg met br. Tuijtel genoemde J. Verkerk en eenige
getuigen ten 8 ure in de consistorie bescheiden heeft. Daar 't inmiddels zoo laat is geworden, wordt de
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beschuldigde en de getuigen binnengeroepen. Uit de eenstemmige verklaringen van Rijkevorst, vrouw
Kamerling, vr. de Groot en vr. van Wijngaarden, allen buren van Verkerk, blijkt dat deze Zondagmiddag
zich aan dronkenschap heeft schuldig gemaakt en dat niet de eerste maal was, maar dat dit vergrijp
reeds meermalen was voorgekomen. Ontkende de aangeklaagde eerst alles, later erkende hij
beschonken te zijn geweest, ofschoon hij overigens van weinig berouw blijk gaf. Nadat de broeders hem
over een en ander ernstig onderhouden hadden, werd besloten hem het gebruik van het H. Avondmaal
te ontzeggen en voorlopig geen geld te bedeelen, maar door levensmiddelen in zijn behoefte te
voorzien. Met een opwekking tot schuldbelijdenis en berouw, en bede om waarachtige bekeering
eindigde deze zaak.
Na nog eenige diakoniezaken behandeld te hebben, sloot de voorzitter de vergadering met dankzegging
en opwekking tot het H. Avondmaal.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

De Vereeniging voor in- en uitwendige zending is door het bedanken van zeer vele leden te niet gegaan.
De zendingscollecte zal op Pinksteren echter blijven gehouden worden en onder de voornaamste
zendingsgenootschappen in ons vaderland verdeeld worden.

Q.T.  F.J. Heineman

/113/ Nieuwe lidmaten
Op den 7 April 1887 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen A.F.Th. Schuchard en Ad. Pijl tot
lidmaten aangenomen:

Jantje Maat, geb. 4 Juni 1865 te Alblasserdam
Petronella Klazina Slagboom, geb. 10 Dec. 1860 te Albl'dam
Helena van Schagen, geb. 12 Oct. 1863 te Albl'dam
Gerritje de Vries, geb. 31 Juli 1861 te Katwijk aan Zee
Trijntje Rijm, geb. 8 Oct. 1865 te Oude Wetering

en zijn den 8 April des avonds in het midden der gemeente bevestigd.
Q.T.  F.J. Heineman

Vergadering van 12 Augustus 1887
Broeder Tuijtel is wegens familieomstandigheden afwezig. De vergadering wordt met gebed geopend, de
notulen goedgekeurd na gelezen te zijn, worden geteekend.

Censura morum
Met het oog op het H. Avondmaal wordt censura morum gehouden. De predikant doet verslag van het
huisbezoek door hem en br. Schuchard bij ruim 80 huisgezinnen gedaan in de Polderstraat. Na
broederlijke bespreking van verschillende zaken en na elkander den zegen des Heeren bij de viering van
het H.A. te hebben toegewenscht, scheiden de broeders na dankzegging tot God.

F.J. Heineman

Ontslag koster
Den 23 October is de koster L. van Stek wegens herhaalde dronkenschap en na meermalem
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gewaarschuwd geweest te zijn, door den kerkeraad onder censuur gesteld en tot ontslag aan H.H.
Kerkvoogden voorgedragen. Aan dit verzoek is gevolg gegeven en is alzoo L. van Stek als koster
ontslagen.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Afscheiding
28 October heeft J. Sitton kennis gegeven dat hij zich van onze kerk afscheidt en zich aansluit bij de
Chr. Geref. Gemeente.

/114/ Vergadering van 11 Nov. 1887
Allen zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend. de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.

Tucht
Censura morum wordt gehouden. De censuur van L. van Stek wordt bevestigd en verder besloten den
persoon van Hannes Roodnat wegens herhaalde dronkenschap en wangedrag, nadat hij reeds herhaalde
malen was gewaarschuwd, van zijn lidmaatschap te ontzetten. Van kerkvoogden is besluit ontvangen dat
L. van Stek als koster is ontslagen.

Nieuwe koster
Verder nog een missive van kerkvoogden waarin zij verzoeken van den kerkeraad te mogen vernemen
of ook op het zedelijk gedrag dergenen die voor de vaceerende betrekking van koster hebben
gesolliciteerd en wier namen in de missive vermeld waren, iets aan te merken was. Naar het beste weten
van den kerkeraad wordt den vraag beantwoord.

Lezing in kerkgebouw
Verder was ingekomen een stuk van J. Sitton namens het lokaal comite van de Unie, om in het
kerkgebouw eene lezing te mogen doen houden over het Chr. Onderwijs. Hierbij was een lijst van
sprekers gevoegd, allen predikanten van de Chr. Geref. Kerk, of van de zoogenaamde doolerenden. De
kerkeraad besloot te antwoorden dat zij gaarne voor zulk een lezing het kerkgebouw beschikbaar zullen
gesteld zien, mits die lezing gehouden wordt door een predikant van de Ned. Herv. Kerk. In gelijken zin
is ook aan kerkvoogden geadviseerd.

Verkoop aandelen
Eindelijk werd nog besloten met het oog op de groote behoeften der diaconie, om een drietal aandeelen
op de kerk te verkoopen, en daarmede in den nood der bedeelden te voorzien. Als minimum van
verkoopsom werd 70% aangenomen, en de predikant met de uitvoering van dit besluit belast.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

/115/ Vergadering 15 December 1887
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelzen,
goedgekeurd en geteekend.
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De vergadering is belegd om te voorzien in de vacaturen van den kerkeraad, welken onstaan zullen door
het aftreden van br. Schuchard als ouderling en van br. Baan als diaken. Br. Schuchard wordt met
algemeene stemmen herbenoemd en neemt de benoeming tot blijdschap der vergadering aan. Br. Baan
stelt zich niet herkiesbaar, ofschoon ook hij daartoe aangezocht wordt. Men moet dus overgaan tot de
benoeming van een nieuwe diaken. Als candidaten worden in deze volgorde benoemd S. Vogelzang, J.
Korteweg en J. Stans.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Benoeming koster
Tot koster en kerkknecht is benoemd A. Ligchaam. Door den voorzanger en voorlezer A. van Oosterwijk
is 27 December 1887 ontslag aangevraagd.

Nieuwe voorzanger
Sollicitanten opgeroepen zijnde hebben zich daartoe aangemeld J. Visser (L[=lidmaat]), P. van der
Hoogt, J. Lambinon (L), W. Slagboom, A. van Heijningen, A. Borsje (L) en G. v.d. Weert (L). De
kerkeraad besloot J. Visser als zeer ongeregeld en ongetrouw in zijn kerkbezoek niet als zoodanig te
laten meedingen.
Den 10 Januari 1888 werd in een gecombineerde vergadering van kerkvoogden, notabelen en kerkeraad
het tractement van den te benoemen voorlezer op ƒ 75 jaarlijks vastgesteld. Vervolgens legden de 6
laatstgenoemde sollicitanten in de kerk proeven af hunner bekwaamheid en werd daarna door den
kerkeraad met algemeene stemmen tot voorzanger en voorlezer benoemd Jacob Lambinon, lidmaat der
gemeente, welke zich bereid verklaarde deze benoeming te aanvaarden.

Kerkeraadsverkiezing
De Heer S. Vogelzang, benoemd tot diaken nam eerst den benoeming aan, maar bedankte later weer
voor dezelve. Als 2e kandidaat werd nu /116/ de benoeming opgedragen aan J. Korteweg, welke haar
aanvaardde.
Twee zondagen werden de nieuw benoemde aan de gemeente voorgesteld en nadat geene bezwaren bij
den kerkeraad waren ingekomen, werden de Heeren A.F.Th. Schuchard en J. Korteweg in de avond
gosdsdienstoefening van Zondag 8 Januari als ouderling en als diaken bevestigd.

Collecte diaconie
Den 12 Januari werd een collecte gehouden voor de diaconie, welke opgebracht heeft ƒ 350.

Vergadering van 3 Februari 1888
De vergadering wordt met gebed geopend. Br. Korteweg is wegens beroepsbezigheden verhinderd
tegenwoordig te zijn. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Censura morum
De censura morum met het oog op het H. Avondmaal gehouden, wordt besproken, maar geeft tot
bizondere toepassing geen aanleiding.
De doop- en lidmatenboeken worden geconfronteerd en als in orde bevonden geteekend.
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Afscheiding
De voorzitter deelt mede dat nij hem een brief is ontvangen van A.A. van Oosterwijk, waarin deze
verzoekt hem "als lid der Ned. Herv. Gemeente te schrappen".

Vragen kerkvisitatie
Verder deelt hij nog mede dat door de Algem. Synode den 17 Aug. 1887 is vastgesteld dat op de tabel
voor de kerkvisitatie als nieuwe 5e en 6e vraag zal toegevoegd worden:
Vr. 5. Welk batig saldo leverde de diakonierekening over het laatst afgelopen jaar op en hoe is dit
besteed?
Vr. 6. Welke buitengewone giften en legaten zijn in het afgeloopen dienstjaar bij de diakonie ingekomen
en welk gebruik is daarvan gemaakt?
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Armenwet
P.S. In deze vergadering is ook nog op verzoek van den burgemeester om te voldoen aan art. 7 van de
armenwet kopie gezonden van het reglement op de diakonie.

F.J. Heineman
A. Pijl

/117/ Vergadering 25 Maart 1888
De vergadering wordt met gebed geopend. Br. J. Groen is door ongesteldheid verhinderd tegenwoordig
te zijn. de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Nieuwe lidmaten
De voorzitter leest de namen voor dergenen die belijdenis des geloofs wenschen af te leggen, niemand
heeft aanmerkingen.

Diaconierekening
Daarna doet br. J. Tuijtel rekening en verantwoording van de door gem gehouden diakonie-administratie.
De rekening wordt met de verschillende bescheiden vergeleken en nagezien. Alles wordt in de beste
orde en naauwkeurige juistheid bevonden, zoodat eenstemmig kan besloten worden de rekening goed te
keuren en ter visie van de gemeente te leggen. Het batig slot ƒ 369,35 wordt den thans administrerenden
diaken M. de Kloe ter hand gesteld.
De voorzitter brengt een woord van hulde en dank aan den flinken en ijverigen diaken J. Tuijtel voor
zijne toewijding bij den armenzorg betoond en wekt daarna op tot ootmoedigen dank jegens God die de
pogingen tot leniging van den nood der armen gezegend heeft. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Vergadering 12 April 1888
De vergadering wordt met gebed geopend. Br. de Kloe was afwezig. De notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.

Censura morum
De censura morum met het oog op het te houden Avondmaal gaf geen aanleiding tot bizondere
bespreking. 
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Diaconierekening
De voorzitter deelt mede dat er geen aanmerkingen zijn ingekomen op de ter visie gelegde
diakonierekening, zoodat zij, gelijk aan de gemeente bekend is gemaakt, kan afgesloten worden, 't welk
geschiedt.

Kerkvisitatie
De lijst der schriftelijke kerkvisitatie wordt ingevuld en door allen geteekend.
/118/ Na bespreking van eenige zaken van verschillende aard wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Tot afgevaardigde ter Classicale vergadering van Dordrecht op Woensdag 27 Juni 1888 werd benoemd
de ouderling de Heer A.F.Th. Schuchard.

Daar bij den kerkeraad ernstige bezwaren waren ingekomen tegen den levenswandel van A.C.
Vogelesang, werd deze zaak door Ds. Heineman en den ouderling Schuchard in loco onderzocht. Daar
het bleek dat er termen toe bestonden, zoo werd besloten hem onder censuur te stellen. Voor dat hem
dit echter kon bekend gemaakt worden, zond hij een schrijven in waarbij hij uit hoofde van zijn vertrek
naar Rochester in Amerika, verzocht om zijne attestatie; en voor dat hieromtrent een besluit kon
genomen worden, zond hij bericht dat hij zijn ontslag nam als lid der Ned. Hervormde Kerk.
De kerkeraad besloot nu 't volgende aab de gemeente bekend te maken: dat Adriaan Cornelis
Vogelesang, omtrent wien de kerkeraad had besloten dat hij onder censuur behoort gesteld te worden,
aan de kerkeraad bericht heeft gezonden, dat hij zijn ontslag verlangt als lid der Ned. Herv. Kerk, en dat
hij derhalve gerekend moet worden niet meer tot onze kerk te behooren.
1 Juli 1888

Bij den kerkeraad is ingekomen een brief van den Heer A.W.F.B. Haastert, arts, benoemd tot
gemeentegeneesheer alhier, waarin hij verzoekt dat hem ook de behandeling van de diaconie-armen
worde opgedragen.

/119/ Vergadering van 16 Augustus 1888
De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen gelezen en goedgekeurd en geteekend. Aanwezig
waren de voorzitter, de ouderlingen Groen, Ad. Pijl en Schuchard en de diakenen J. Tuijtel. 

Conflict
De vergadering is belegd omdat de 2 diakenen M. de Kloe en J. Korteweg des Zondags 12 Augustus hun
betrekking hadden neergelegd en wel omdat de predikant de collecte voor de Chr. scholen niet had
aanbevolen van den kansel. De predikant had gemeend het dit jaar niet te kunnen doen daar geen der
onderwijzers en nijna niemand van de bestuurders de Chr. scholen alhier onze kerk bezocht. Daar de 2
genoemde diakenen in groote drift en met onbeschrijfelijke onbetamelijkheid hadden gehandeld, heeft de
predikant hen geschreven of ze berichten wilden hoe ze over hun handeling dachten, of ze op  hun
besluit wilden terugkomen en dan een bijeenkomst bijwonen tot bespreking der zaak. Beiden echter
schreven dat ze bij hun reeds genomen besluit bleven volharden. Daar wij dus hadden opgehouden lid te
zijn van den kerkeraad moest er in twee vacaturen voorzien worden. Als candidaten werden gesteld S.
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Vogelesang, M. Zwartbol, C. Bouman en Wageningen, L. de Kloe, L. v.d. Perk, P. Pijl, A.M. Vroege en
den predikant wordt opgedragen met hen in onderhandeling te treden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering in broederlijken geest en met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Vergadering van 23 Augustus 1888
De vergadering wordt met gebed geopend, notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. 

Diaconierekening
Vooraf had de Heer M. de Kloe, afgetreden diaken, rekening en verantwoording gedaan, het restant ƒ
246,07½ werd in handen gesteld van den diaken J. Tuijtel.

Brief van Korteweg en de Kloe
De predikant deelt mede dat bij hem ontvangen is een brief van den Heer J. Korteweg, afgetreden
diaken, waarin deze diep berouw aan den dag legt, en vergeving vraagt voot zijn doldriftige handeling en
hoopt dat hij weer als diaken zal worden opgenomen. Gaarne willen de broeders hem zijn ongepaste
handelingen vergeven, maar eenstemmig /120/ verklaart men er zich tegen dat hij weer als diaken zou
optreden. Zijn ontslag blijft dus gehandhaafd. Verder leest nog de predikant een briefje voor van den
afgetreden diaken aan den predikant, 't welk onderteeknde was "een vriend en onderdaan M. de Kloe".

Benoeming diakenen
De Heer Simon Josephus Vogelzang heeft de benoeming tot diaken aangenomen. Met algmeene
stemmen (en in overleg met den nieuwbenoemden diaken) wordt tot diaken benoemd de Heer Cornelis
Bouman.

Uitstel avondmaal
Na bespreking van eenige diakonale zaken en na bepaling dat het H. Avondmaal met het oog op het
gebeurde in den kerkeraad zal uitgesteld worden tot 't laatst van September, wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Bevestiging diakenen
7 September, de Heer C. Bouman heeft de benoeming tot diaken aangenomen.
Na op twee achtereenvolgende Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld en daar geen bezwaren
zijn ingekomen, worden de Heeren S.J. Vogelzang en C. Bouman op Zondag 23 September als diaken
bevestigd.

Vergadering van 28 September 1888
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen gelezen en
goedgekeurd en geteekend. De beide nieuw benoemde diakenen worden door den voorzitter welkom
geheeten en Gods zegen in hun arbeid toegewenscht. 
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Censura morum
De censura morum met het oog op het te houden H. Avondmaal geeft tot geen bizondere behandeling
aanleiding. 

Diakenen
Wordt besloten dat de diaken S. Vogelzang zal treden in de plaats van M. de Kloe en C. Bouman in de
plaats van J. Korteweg. Dien tengevolge draagt br. Tuijtel het werk der bedeeling over aan S. Vogelzang
met het kasgeld ten bedrage van ƒ /121/ 190,83½. De voorzitter brengt br. Tuijtel dan dank van den
kerkeraad over voor zijne welwillendheid en betoonden ijver om het werk der uitdeeling terstond op te
nemen tijdens de vacature.

Oogziekte C. van Dam
Werd nog behandeld de aanvrage van C. van Dam die gevraagd had opname in het oogengasthuis te
Rotterdam ter operatie van cataract, waarvan de kosten zouden komen ten laste van de diakonie. Dr.
Haastert echter (ter vergadering verzocht) verklaart dat hij den operatie even goed in de woning van
patient kan verrichten. Wordt dus besloten dat C. van Dam op kosten der diakonie door dr. Haastert zal
kunnen behandeld worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Groen

Vergadering van 14 December 1888
Alle brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.

Kerkeraadsverkiezing
De vergadering is bijeengekomen om te voorzien in de vacatures van den kerkeraad, welke ontstaan
zullen door de periodieke aftreding der brs. J. Groen en J. Tuijtel. Beiden verklaren ditmaal liever niet in
aanmerking te willen komen voor eene herbenoeming; echter geheel en al om redenen buiten hun
betrekking of den kerkeraad liggend, d'een met 't oog op zijne wankele gezondheid, de ander met 't oog
op zijn gezin. De vergadering zulks met leedwezen vernemende, moet haars ondanks dus overgaan tot
het nomineeren van kandidaten. Als zoodanig worden benoemd voor ouderling de Heeren A. Spruijt, W.
Goedhart, Mr. A. van Deinse, J. 't Hoen, W. van Wageninge en voor diaken de Heeren C. van Vliet,
M.E. Tuijtel, Adr. Vogelzang, C. Vogelzang. Deze benoemden zal hiervan worden kennis gegeven. Na
bespreking van nog eenige kerkelijke en diakonale belangen wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

/122/ De Heeren A. Spruijt en C. van Vliet hebben hunnen benoeming, de eerste als ouderling, de
tweede als diaken aangenomen.
Den 23 en 30 December zijn zij als zoodanig aan de gemeente voorgesteld en daar geene
aanmerkingen op hun benoeming zijn ingekomen, zijn zij in de morgengodsdienstoefening op den 6
Januari 1889 bevestigd geworden.

Q.T.  F.J. Heineman
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Vergadering van Vrijdag 25 Januari 1889
Aanwezig is de ouderling Ad. Pijl, de diakenen S.J. Vogelzang, C. Bouman en C. van Vliet en de
voorzitter. Br. oude5rling Schuchard is afwezig wegens ziekte en br. ouderling A. Spruijt wegens een
treurig sterfgeval in zijn huisgezin. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend. De voorzitter heet br. C. van Vliet welkom in de vergadering en wenscht
hem Gods onmisbaren zegen bij de volvoering zijner nieuwe ambtsbezigheden.
Met het oog op het H. Avondmaal wordt censura morum gehouden, die tot geen bizondere bespreking
aanleiding gaf. Allen wordt besloten aan de huisvrouw van W. Verheij een schrijven te richten dat aan
het H. Avondmaal alleen mag deelgenomen worden door hen die belijdenis des geloofs hebben
afgelegd.
Om te voorzien in de gelden noodig tot het betalen der diakonierekeningen wordt besloten 3 aandeelen
op de kerk te verkoopen tegen 70%.
Het lidmatenboek wordt met zijn duplicaat vergeleken en in orde bevonden en als zoodanig afgeteekend.
Na bespreking van enkele diakonale zaken wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Den 14 April 1889 is door den predikant aan de kerkeraad bekend gemaakt dat 24 April a.s. persoonlijke
kerkvisitatie zal gehouden worden, des morgens te 10 ure.

/123/ Vergadering van 16 April 1889
Alle broeders zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goed
gekeurd en geteekend.
Br. Vogelesang doet rekening en verantwoording over het door hem gehouden beheer van de
diakoniegelden gedurende de maanden October tot en met December l.l. De rekning wordt nagezien,
met de stukken vergeleken en volkomen in orde bevonden. Zij zal gedurende een week ter visie gelegd
worden om daarna ten overstaan van de gemeente gesloten te kunnen worden. Het batig slot ƒ 275,
70½ is den administreerende diaken C. Bouman ter hand gesteld. De voorzitter brengt Br. Vogelsang
hulde voor zijn trouw en flink beheer en wekt op tot dank aan God die veler harten tot milde
barmhartigheid bewoog.
Voorlezing wordt gedaan van ingekomen stukken. De doopboeken worden geconfronteerd en in orde
bevonden. Na bespreking van eenige diakonale zaken wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F. J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 24 April 1889
Behalve Br. Bouman sie door beroepsbezigheden verhinderd is, zijn alle Broeders tegenwoordig. De
vergadering wordt te half 10 met gebed geopend, de notulene gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De vergadering is belegd tot ontvangst der afgevaardigede kerkvisitatores ds. Talsma en ds. Barbas. Te
10 ure komen de Heeren ter vergadering, alles wordt nagezien en in orde bevonden en de gewone
vragen gedaan zijnde, worden die op voldoende wijze beantwoord. Volkomen tevreden over hunne
bevinding verlaten de Heeren de vergadering.
Na bespreking van enkele zaken betrekking hebbende op de diakonie, wordt de vergadering met
dankzegging gesloten.
In den vergadering wordt ook nog de diakonierekening als accoord afgesloten.

F. J. Heineman
A. Pijl
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/124/Den 18 April 1889 zijn in tegenwoordigheid der ouderlingen Adr. Pijl en Arie Spruit tot lidmaten
angenomen en den 21 April bevestigd,

Klaas Boersman, geb. te Ee, 8 Oct. 1860
Klazina Maria Boersma, geb. Koudstaal, geb. te Alblasserdam 20 Nov. 1864
Pieter Kramer, geb. te Werkendam, 21 Aug. 1861
Ernst Hendrik Strubbe, geb. te Arkel 26 Sept. 1865.

Q.t. F.J. Heineman

Vergadering van 2 Mei 1889
Behalve Br. Vogelesang, die door ongesteldheid is verhinderd, waren allen tegenwoordig. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Daar de vergadering bijeengekomen was om de censura morum te houden met het oog op het H.
Avondmaal, en deze tot geene bizondere bespreking aanleiding gaf, werd de bijeenkomst na
behandeling van eenige diakonale zaken, te 8 ure met dankzegging gesloten.

F. J. Heineman
A. Pijl

De Classicale Vergadering te Dordrecht is bijgewoond door ds. Heineman en den tot afgevaardigde
benoemde ouderling Br. Schuchard.

Vergadering van 27 September 1889
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Daar de vergadering belegd is tot het houden van de censura morum met het oog op 't te houden H.A.
wordt hiertoe overgegaan. Bijzondere bespreking van buitengeowne gevallen bleek echter niet noodig te
zijn. De voorzitter knoopt evenwel hieraan vast een ernstige opwekking tot biddend en heilbegeerig
naderen tot den dienst des Heeren en eene bede tot den Heer der Gemeente dat ook velen in de
gemeente zich er toe opgewekt mochten gevoelen.
Eenige diakonale zaken worden besproken en afgedaan. Eene vraag van Burgemeester en Wethouders
of de Kerkeraad bezwaar had tegen 't /125/ oprichten eene stoommachine en metaaldraaierij op het
terrein der werkplaatsen van den Heer J. Smit, besloot men met algemeene stemmen te antwoorden dat
men niet alleen geen bezwaar had, maar gaarne elke uitbreiding van de industrie van dezen Heer zou
zien.
Niets meer aan de orde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F. J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 20 December 1889
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de notulene gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De vergadering is bijeengekomen naar aanleiding van de periodieke aftreding van diakenen en
ouderlingen. Aan de orde van aftreding zijn Br. Adr. Pijl als ouderling, Br. S.J. Vogelesang als diaken. De
voorzitter dringt met alle ernst er op aan dat de beide Brs. zich weer herkiesbaar zullen stellen, daarbij
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wijzende op den goeden en broedelijke liefde die tot nu toe in het college bestaat. De beide Broeders
hadden eerst wel eenige bezwaren, maar lieten zich toch tenslotte overhalen, en na eenparig benoemd
te zijn geworden, hebben zij besloten met 't oog op des Heeren onmisbaren Zegen hun ambt weer te
aanvaarden. Alle broeders waren zeer daar mee ingenomen en met verheugde aangezichten en
hartelijke handdrukken werden zij door allen gefeliciteerd. Van den herbenoeming zal de gemeente
kennis worden gegeven.
Voorlezing wordt nog gedaan van een brief van den secretaris der Centenvereeniging Kinderdijk/Elshout.
De inhoud bevatte een aanvrage om hulp. Besloten wordt naar omstandigheden te handelen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

In 1889 werd ds. Heineman beroepen te Alkmaar en in Den Briel. Beide keeren besloot hij te
Alblasserdam te blijven.

/126/ Vergadering van 24 Januari 1890
De Broeders Schuchard, Spruit en Van Vliet zijn door ziekte (de toen algemeen heerschende influenza)
verhinderd de vergadering bij te wonen. De vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Censura morum met het oog op 't te houden H. Avondmaal, geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding. Met eene wensch en opwekking voor elkander en de gemeente door den voorzitter, wordt dit
onderwerp geëindigd.
De twee lidmaatboeken worden met elkander vergeleken en in orde bevonden en nu als zoodanig
afgeteekend.
Verder wordt nog besloten, als de andere broeders hersteld zullen zijn, een collecte te houden aan de
huizen der lidmaten om te voorzien in het tekort 't welk de diakonierekening zal aanwijzen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F. J. Heineman
A.F. Schuchard

Op den 31 januari overleed onze hooggeachte broeder ouderling Arie Spruijt in den ouderdom van 65
jaar, welke zeer betreurd wordt. Onberispelijk in handel en wandel was hij een zeer gewaardeerd lid van
ons college, zoowel als van dat van notabelen en van de Vereeniging Armenzorg. Zijne nagedachtenis
zal bij ons in eere blijven.

F.J. Heineman

De collecte ten behoeve der diakonie gehouden op Donderdag 6 Februari bracht ongeveer ƒ 350 op.

Vergadering van 21 Maart 1890
De vergadering wordt met gebed geopend. De notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Alle Brs.
waren tegenwoordig. De predikant heet de Brs. Schuchard en Van Vliet welkom en wenscht hen geluk
met /127/ hunne herstelling uit de langdurige ziekte waardoor zij waren aangetast en wijdt een hartelijk
woord aan de nagedachtenis van Br. Spruijt die ons ontvallen is.
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De rekning der diakonie over 1889 wordt door Br. C. Bouman overgelegd en met de bescheiden
vergeleken, nagezien en in orde bevonden. Het batig slot groot ƒ 451,04½ wordt den diaken C. van Vliet
ter hand gesteld. De rekening zal gedurende een week ter visie gelegd worden, om als er geen
aanmerkingen op zijn ingekomen, afgesloten te worden. Met dankzegging aan Br. Bouman voor zijn
trouwe en ijverig beheer, en aan den Koning der Gemeente van Zijn hulp en genade ook in deze zaak
ervaren, wordt deze zaak be"eindigd.
De doopboeken worden nu geconfronteerd en in orde bevonden en afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering 4 April
Na afloop der godsdienstoefening kwamen de Broeders bij elkaar in de consistoriekamer, waar de
vergadering werd geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De rekening die ter visie was gelegd, werd, daar er geen aanmerkingen waren ingekomen, gesloten en
geteekend.
De censura morum werd gehouden, en daarna het verslag van de kerkeraad over 1889 opgemaakt en
geteekend om naar het Classicaal Bestuur te worden opgezonden.
Bij de kerkeraad was een verzoek ingekomen van eenige leden der gemeente om de bestaande
reglementen van de kerk af te schaffen en terug te keeren tot die van 1618. De kerkeraad besloot
eenparig zulk een handeling als revolutionair en dus als ongeoorloofd te beschouwen, terwijl hij den brief
op verschillende historische gronden ten krachtigste bestreed.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vertgadering met dankzeggign gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

/128/ Op den 21 Mei 1890 werd eene gecombineerde vergadering gehouden van kerkeraad,
kerkvoogden en notabelen, waarin besloten werd den Heer J. Vroege, voorzitter van het College van
Notabelen de navolgende oorkonde op perkament aan te bieden:

Nu gij door des Heeren goedheid het voorrecht geniet om een gouden echtfeest te mogen vieren, en
dat voorrecht nog verhoogd wordt door dat gij Uwe dochter getooid ziet met de zilveren
huwelijkskroon, en gij uw oudste kleinkind als liefelijke bruid moogt begroeten, willen ook de
vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente niet achterblijven met hunne hulde.
Wij achten ons gelukkig u onze hartelijke gelukwenschen te mogen aanbieden.
De Hervormde Gemeente herdenkt met dankbaarheid het vele goede dat door U in haar midden is
tot stand gebracht gedurende Uw veeljarige werkzaamheid als lid van kerkeraad of kerkbestuur.
Namens haar spreken daarom Kerkeraad, Kerkvoogden en Notabelen onder betuiging van hunne
vriendschap en hoogachting voor U de innige bede uit dat gij nog lang met Uwe echtgenoot voor Uw
kinderen en kleinkinderen gespaard moogt worden en dat de Hervormde Gemeente zich nog menig
jaar zal mogen blijven verheugen in Uw zoo hoog gewaardeerde belangstelling; dat gij dat helder
hoofd en dat warme hart waarmee de God Uws leven U in Uw grijsheid nog zeer zegent wel zult
willen blijven wijden aan haar bloei en dat we U nog tot in lengte van dagen mogen zien op Uw ons
allen zoo welbekende plaats in onze kerk.
Dat 's Heeren Zeegen op U daal'. Zijn gunst in Christus u bestraal'. Hij geve U eens des Hemels eer,
Loof, loof dan aller Heeren Heer.

(Was geteekend)
Ds. H.J. Heineman, predikant  D. van Wageningen (pres. kerkvoogd)
A.F.Th. Schuchard, ouderling en notabel W. Goedhart, kerkvoogd
C. Bouman, diaken Cornelis Smit, kerkvoogd
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Ad. Pijl, ouderling en notabel Joh. Jonker, kerkvoogd
S.J. Vogelzang, diaken F.S. op ten Noort, burgemeester en notabel
C. van Vliet, diaken A.G. Rijkee, notabel

A. Kuijvenhoven, notabel
P. de Jong Cz., notabel

/129/ Den oorkonde was op perkament uitgevoerd door den bekende calligraaph Rovers uit Rotterdam.
De Heer J. Vroege, ambachtsheer van Wijngaarden en Ruijbroek was 24 Mei 1840 gehuwd met
Mejuffrouw Janna Smit.
De dochter J.C. Vroege was 24 Mei 1865 gehuwd met den Heer B.A.C. Rijkee.
De kleindochter Lina Rijkee was ondertrouwd met den Heer Dr. C. Broeksmit.
Een der zoons van den Heer J. Vroege, de Heer C.J. Vroege was secretaris-kerkvoogd, maar was als
zoon van den gouden bruidegom niet op de vergadering tegenwoordig.

Op 25 Mei vonden diakenen in de collecte voor de armen des morgens de extra gave van ƒ 520.

De pinkstercollecte voor de Zending gehouden, bracht ± ƒ op.

Vergadering 4 Juli 1890
De vergadering wordt met gebed geopend. Alle broeders zijn tegenwoordig behalve Br. Bouman die door
beroepsbezigheden verhinderd was. De notulen worden gelezen, goedkeurd en geteekend.
De censura morum wordt gehouden, doch geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. 
De voorzitter doet daarna verslag van de Classicale Vergadering door hem den den daartoe benoemden
afgevaardigde ouderling Schuchard bijgewoond.
De coupons van de talons tot bekoming van nieuwe couponbladen der 3 obligatien op de kerk, worden
den diaken C. van Vliet ter hand gesteld.
Eenige zaken betreffende de diakonie worden door de Brs. besproken, en de predikant doet eenige
mededelingen omtrent zijn ziekenbezoek. De candidaat in de theologie J.H. Sitton die Zondag 13 Juli
alhier zal optreden had verlof gevraagd de kerk te 10 uur te doen aanvangen, zulks wordt door den
kerkeraad goedgekeurd.
/130/ Na een hartelijke opwekking tot deelnemeing aan de viering van het H. Avondmaal wordt de
vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 7 Nov. 1890
De vergadering wordt met gebed geopend, notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Br. Vogelzang
is wegens drukke werkzaamheden verhinderd te komen.
De censura morum wordt met 't oog op 't te houden H.Avondmaal gehouden, maar er waren geen
bizondere zaken daaromtrent te bespreken.
De lijst de bedeelden wordt nagezien en besproken. De voorzitter neemt op zich van commissarissen der
Vereeniging Armenzorg te verneemen welke bijstand door hen aan de diaconie bedeelden wordt
uitgereikt.
De voorzitter spreekt een woord van opwekking aangaande de naderende bediening des H.Avondmaals.
Na nog over verschillende onderwerpen op aangename wijze met elkaar gehandeld te hebben, wordt de
vergadering te 9 ure door den predikant met dankzegging aan God gesloten.



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

592

Ten tweede male verzocht tot de doleantie over te gaan, heeft de kerkeraad wederom eenparig
geweigerd.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 12 December 1890
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 
De vergadering is belegd om te voorzien in de jaarlijksche aftreding van de kerkeraad. Br. Schuchard's
tijd was weer verstreken, maar op dringend verlangen van den kerkeraad stelde hij zich nogmaals ten
dienste der gemeente als ouderling; 't welk met groote blijdschap werd vernomen. In de plaats van den
overleden en diep betreuurden br. ouderling A. Spruijt werden benoemd tot kandidaten P. Pijl Jz.
en J. Tuijtel, J. Stam en Simonis. Br. C. Bouman die als diaken aan de beurt van aftreden was, wenschte
zich niet meer beschikbaar te stellen, niet het oog op kerkeraad of gemeente, maar louter om particuliere
redenen die voor hem te zwaar wogen om uit den weg geruimd te kunnen worden. Dit werd met groot
leedwezen vernomen, /131/ want we hadden Br. Bouman als een flink diaken en als een oprecht, eerlijk
man leeren kennen. We zullen hem als lid van den kerkeraad in liefde blijven gedenken. Tot kandidaten
werden benoemd Adr. Vogelzang, L. de Kloe, K. Boersma, M. Visser.
Hierna werd breedvoerig gehandeld over de bedeelingn der armen in kleeren, welke zaak na
nauwkeurige bespreking ter uitvoering aan de diakenen met vol vertrouwen werd opgedragen.
Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Stam

De Heeren J. Stam en Ad. Vogelsang hebben de benoeming de 1e tot ouderling, de 2e tot diaken
aangenomen.
Na op twee achtereeenvolgende Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld, zijn de Heeren J. Stam
en Ad. Vogelsang den 10e Januari [1891] in hun ambt bevestigd. Daar Br. Schuchard door ongesteldheid
toen afwezig was, is deze den 1e Februari wederom in zijn ambt opgetreden.

Vergadering van 16 Februari 1891
Allen tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. De voorzitter heet de beide nieuwe leden de H.H. J. Stam en A. Vogelsang welkom.
Censura morum wordt gehouden. Bro. S. Vogelsang heeft een kleine opmerking waaromtrent de
voorzitter onderzoek zal instellen.
Een vraag van het Classicaal Bestuur aangaande de beweging der zoogenaamde doleantie alhier, wordt
met de noodige inlichting beantwoord.
Rekening en verantwoording aangaande de gelden der diakonie wordt gedaan door Br. C. van Vliet. De
rekening wordt nagezien en in orde bevonden. Het batig slot ƒ 186,81 wordt in handen gesteld van Br. S.
/132/ Vogelsang. De rekening zal een week ter visie van de gemeente gelegd worden. Br. van Vliet
wordt dank gezegd voor zijn trouw en eerlijk beheer en voor zijn ijverige behandeling der diakonale
belangen.
De lidmatenboeken worden geconfontreerd en in orde bevonden en afgeteekend.
Na eene opwekking met 't oog op het te houden H.Avondmaal wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
J. Stam
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Zondagavond 31 Januari [1891] werd met 't oog op den toestand van het zware ijs in de rivieren dat door
den dooi na een buitengewoon strengen winter was losgegaan, een bidstond gehouden.

Zondag 1 Maart [1891] werd dankstond gehouden, om den Almachtige te prijzen voor de afwending van
het dreigend ijs- en watergevaar.

De vergadering die bepaald was op den 16e April [1891] tot het houden der censura morum met 't oog
op het te vieren H.Avondmaal, kon niet doorgaan wegens ongesteldheid van den predikant.

Vergadering van 6 Mei 1891
De vergadering is belegd om te voldoen aan art. 6 van het Reglement op de benoeming van ouderlingen
en diakenen en de beroeping van predikanten, n.l. de vraag te beslissen, voor de volgende 10 jaar
kerkeraad of kiescollegie.
Zondag te voren was de gemeente hiermee bekend gemaakt en daartoe opgeroepen. Er waren 18
stemgerechtigden opgekomen en dezen allen opteerden voor den kerkeraad, zodat de kerkeraad
gemachtigd blijft.
Na afloop der stemming werd de tabel der schriftelijke kerkvisitatie /133/ over 1890 ingevuld en de
doopboeken geconfronteerd, goedgekeurd en geteekend.
Na bespreking van eenige diaconiebelangen werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Stam

Woensdag 24 Juni [1891] werd eene bijeenkomst van den kerkeraad gehouden des avonds te 7 ure,
bijgewoond door alle broeders, behalve Br. Ad. Pijl, tot bespreken van de belangen der diaconie. De
bedeeling van allen die ondersteuning van de diakenen ontvangen werd nauwkeurig nagegaan, en waar
dat de broeders noodig voorkwam vermeerderd of verminderd. De bespreking en beraadslaging had in
zeer broederlijke geest plaats. 
Ook deed de predikant verslag van de Classicale Vergadering, welke des morgens door hem en door Br.
J. Stam te Dordrecht was bijgewoond, verslag.
De notulen van de vorige vergadering waren voorgelezen en de vergadering was met gebed geopend en
werd te kwart voor 9 uur met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Stam

Vergadering van 4 Sept. 1891
De vergadering wordt door alle broeders bijgewoond, met gebed geopend zijnde, worden de notulen
voorgelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding.
Daarna volgt een bespreking over de belangen van de Zondagschool aan de Kinderdijk, en besloten op
een Zondag een collecte te houden ten harer behoeve.
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De predikant stelt voor een proef te nemen om in 't belang van de jeugd der Herv. Gemeente des
Woensdagsmiddags een soort kinderkerk te houden. Met belangstelling neemt de kerkeraad er kennis
van em juicht 't ten zeerste toe.
De kerkeraad drukt verder eenstemmig zijn hartelijke wensch uit dat de predikant die een beroep ontving
naar Gouda, besluiten moge in deze gemeente werkzaam te blijven.
/134/ Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Zondag 13 September maakte de predikant bekend dat hij voor het beroep naar Gouda had bedankt. De
gemeente toonde hare ingenomenheid met dit besluit door het zingen van Psalm 126 vers 2 de 4 eerste
regels en Psalm 134:3.

25 September [1891] heeft de Heer J. Stam een bericht naar de kerkeraad ingezonden dat hij ontslag
heeft genomen als lid van de kerkeraad, wegens familie-omstandigheden.

27 September [1891] is Petronella Stam wegens onchristelijken levenswandel onder de kerkelijke
censuur gesteld.
Na voor de kerkeraad haar schuld te hebben beleden en haar diep berouw te hebben uitgesproken, is de
censuur opgeheven en zij weer als lidmaat in haar rechten hersteld. Dec.

Vergadering van 11 Dec. 1891
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De vergadering is belegd om te voorzien in de 1e plaats om te voorzien in de vacature
van den kerkeraad, ontstaan door het bedanken van den Heer Stam als ouderling. Na lang discussieren
werden als candidaten gekozen de H.H. A.G. Rijkee, A. Jonker, A.P. Pijl, W. Eikelboom, L. v.d. Perk.
Aan de orde van aftreden is verder de diaken C. van Vliet. De voorzitter nodigt hem dringend uit zijn
mandaat weder op te nemen in 't belang van de gemeente, de diakonie en der kerkeraad. De Heer van
Vliet verklaart zich daartoe bereid, tot groote blijdschap van de vergadering en wordt door allen hartelijk
gelukgewenscht met zijn besluit.
Hierna wordt gehandeld over de kleerenbedeeling en na ampele bespreking, de uitvoering er van met
vol vertrouwen aan de diakenen overgelaten.
Verder wordt nog besloten in 't belang van de publieke zedelijkheid, om voortaan alleen van onechte
kinderen en die welke voor de voltrekking van het huwelijk geboren mochten zijn, dan alleen te /135/
doopen wanneer de ouders of de moeder voor de kerkeraad zijn verschenen om belijdenis te doen van
schuld en berouw en bekering van leven te beloven.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Daar de benoemde candidaten bedankt hadden, is den 31e December door de kerkeraad benoemd tot
ouderling de Heer C. van Vliet en tot diaken de Heer L. de Kloe. De Heer van Vliet verklaarde zich



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

595

bereid de verwisseling van ambt te aanvaarden met het oog op 't belang van de gemeente en uit de
verwachting van de hulpe des Heeren. De Heer de Kloe heeft de op hem uitgebrachte benoeming
aangenomen.

Q.t. F.J. Heineman

Na op twee volgende Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld, zijn beide benoemde leden van de
kerkeraad, daar geen bezwaren tegen hen waren ingekomen, den 17 Januari bevestigd tot hun ambt. C.
van Vliet als ouderling, L. de Kloe jr. als diaken.

Q.t. F.J. Heineman

Vergadering van 29 Januari 1892
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum wordt gehouden met 't oog op 't H.Avondmaal en geeft tot enkele zaken ter
bespreking aanleiding.
Br. S. Vogelesang doet verslag van zijn administratie als diaken. De rekening wordt nagezien, met de
stukken vergeleken en in orde bevonden. Het batig slot ƒ 114,15 wordt in handen gesteld der thans
administrerende diaken Ad. Vogelezang. De voorzitter dankt den Heer /136/ S. Vogelesang voor zijn
nauwkeurig beheer en zijn goede diensten den diakonie bewezen, en wenscht zijn opvolger Gods
onmisbaren Zegen bij zijn dienstwerk toe. De rekening zal gedurende een week ter visie voor de
gemeente gelegd worden.
De doopboeken worden gecontroleerd en in orde bevonden en afgeteekend.
Nog eenige diakonale zaken worden besproken. De nieuwe diaken L. de Kloe jr. was door den voorzitter
verwelkomd en Br. van Vliet gelukgewenscht met 't aanvaarden van het ambt als ouderling.
Niets meer aan de orde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Nadat op den 1e Kerstdag de torenklok gebersten was en niet langer gebruikt kon worden, heeft
Mevrouw Smit, echtgenoote van den Heer Jan Smit Cz. beloofd een nieuwe klok aan de gemeente ten
geschenke te zullen geven. Op den 1e Paaschdag werd de nieuwe klok in gebruik genomen. Zij weegt
ruim 400 kilo, en draagt ten opschrift:

"Geschenk van Mevrouw Johanna Christina Smit, geboren Bonn. Alblasserdam 1892. Petit et
Fischer me fuderunt."

(Mevrouw Smit was 28 December 1826 geboren te Norden en is 12 November 1894 alhier overleden.)

Den 1e Paaschdag maakte ds. Heineman bekend dat hij een beroep had ontvangen naar Harderwijk.

Den 23 April is door den kerkeraad ontvangen van den Minister van Justitie de Koninklijke machtiging tot
het aanvaarden van een legaat groot ƒ 6000 aan het fonds der diakonie besproken door wijlen Mevrouw
G.J. Wisboom, weduwe van Dr. J.M. Herfst van Alblasserdam.
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/137/ Vergadering van 21 April 1892
Alle broeders zijn tegenwoordig, behalve broeder S. Vogelzang die verhindering had. De vergadering
wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum werd gehouden met het oog op het te houden H.Avondmaal, doch gaf tot geen
bizondere bespreking aanleiding.
De lidmaatenboeken worden geconfronteerd en in orde bevonden.
De voorzitter deelt mede dat kerkvoogden gevraagd hebben weer een deel te mogen ontvangen van de
ontvangsten der catechisatiebus als bijdrage in het  onderhoud van het catechisatiegebouw, gelijk
vroeger altijd geschiedde. De kerkeraad keurt 't goed, dat als minimum ƒ 35 zal gegeven worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Zondag 1 Mei [1892] maakte ds. Heineman bekend dat hij bedankt had voor het beroep naar Harderwijk.
De gemeente zong daarna van Psalm 133 vers 3 en van Psalm 134 vers 3.

Zondag 8 Mei [1892] is aan de gemeente bekend gemaakt dat de gewoonlijke kerkvisitatie zal plaats
hebben Woensdag 11 Mei te 11 ure.

Vergadering van 11 Mei 1892
De vergadering is belegd tot het ontvangen van Heeren kerkvisitatores. De vergadering wordt met gebed
geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Te 11 ure ongeveer treeden de Heeren L.C. Terneden en C. Snel de vergadering binnen, en doen de
gewone vragen, welke allen worden beantwoord, en inspecteeren de boeken etc., welk alles in orde
wordt bevonden. Na een woord van belangstelling en waardering en na een zegenwensch voor het
welzijn en den bloei der gemeente werden de Heeren uitgeleid.
Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Tot bijwoning der Classicale Vergadering te Dordrecht te houden op den 29 Juni [1892] wordt door den
kerkeraad als afgevaardigde benoemd de Heer A.F. Th. Schuchard, ouderling der gemeente.

Vergadering van 21 Juli 1892
Alle Brs. tegenwoordig. Vergadering met gebed geopend, notulen gelezen, goedgekeerd, geteekend.
Censura morum gehouden voor 't naderend Avondmaal, geen bizonderheden. De voorzitter hoopt dat
velen gebruik er van mogen maken, tot zegen van hart en gemeente en tot eer van den naam des
Heeren.
De voorzitter deelt mede dat de ƒ 6000, afkomstig van het legaat van Mevrouw Herfst, op het Grootboek
zijn ingeschreven, waarvan hij de kwitantie afgegeven door de Heeren Otto de Kat en Zoon overlegt. Er
is aangekocht voor ƒ 6018,83, ƒ 7600 nominaal. Inschrijving 2½ Nat. Schuld, de koers was 80¼. De
diaken Vogelsang heeft dus uit de diakoniekas bij de ƒ 6000 van het legaat, ƒ 18,83 gevoegd.
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De voorzitter doet voorlezing van ingekomen stukken, brieven van de besturen der Chr. Scholen alhier
om ondersteuning. Hij stelt voor met Kerstijd eene collecte te houden. Na eenige bespreking, wordt
besloten deze zaak nog aan te houden tot een volgende vergadering.
De voorzitter doet vervolgens verslag van hetgeen op de Classicale Vergadering verhandeld is en
besluit daarna de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
A. Pijl

/139/ Vergadering van 27 October 1892
Alle Broeders zijn tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De censura morum gehouden met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft geen aanleiding tot
bizondere bespreking.
Op verzoek van het bestuur der Chr. Scholen alhier, wordt besloten met Kersttijd eene collecte te
houden tot een bijdrage in de kosten der onvermogende schoolgaande kinderen.
De diaken Adr. Vogelsang bracht hierna ter tafel een zeer nauwkeurig opgemaakte lijst van de
inkomsten der bedeelden. Na belangrijke besprekingen wordt de som der bedeeling vastgesteld.
De voorzitter die met den Heer Adr. Vogelsang van te voren alle bedeelden had bezocht, bracht
bovengenoemden diaken den dank der vergadering voor de vele moeiten en goede zorg die hij aan
meergemelde berekening besteed had, en eindigt met een ernstige opwekking aangaande de
gedachtenis van den zoendood onzes Heeren J.C.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 19 December 1892
Allen tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Aan de orde is te voorzien in de vacaturen van den kerkeraad, welke zullen ontstaan door de periodieke
aftreding van de Heeren A. Pijl en S. Vogelsang, de 1e als ouderling, de 2e als diaken.
De Heer Ad. Pijl, die zich op dringend verzoek van de geheele
/140/ vergadering na eenige aarzeling herkiesbaar stelt wordt met algemeene stemmen herkozen, en
neemt de benoeming aan. De voorzitter dankt hem namens allen en verheugt zich dat zij broeder A. Pijl
in hun midden mogen behouden en wenscht hem verder Gods zegen toe. Broeder S. Vogelesang echter
kon tot ons bedroeven niet besluiten zich herkiesbaar te stellen; hij meent dat hij, nu bijna 6 jaren de
gemeente gediend hebbende, een plaats moet maken voor een ander, ofschoon hij er nadrukkelijk bij
verklaart dat hij steeds met 't grootste genoegen lid van den kerkeraad is geweest, en zoowel voor den
predikant als voor de andere broeders niets anders dan gevoelens kent van broederlijke gezindheid. De
vergadering legt zich bij dit besluit neer, en nu worden met algemeene stemmen geproclameerd tot
kandidaten voor het ambt van diaken de Heeren A.M. Vroege, J.C. Lepeltak en M. Tuijtel.
Na eenige belangrijke besprekingen omtrent de bedeeling der armen, sluit de voorzitter de vergadering
met dankzegging.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

De Heer A.M. Vroege heeft wegens zeer drukke bezigheden en huislijke omstandigheden voor de
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benoeming bedankt.
De Heer J.C. Lepeltak heeft de benoeming aanvaard.

Na op twee Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld, zijn de Broeders Ad. Pijl en J.C. Lepeltak op
Zondag 8 Januari [1893] in hun ambten bevestigd.

Vergadering van 15 Februari 1893
Allen tegenwoordig. De notulen werden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de vergadering met
gebed was geopend. De voorzitter heet Br. Lepeltak welkom in deze vergadering en wenscht hem toe
dat hij de medewerking der gemeente, de vriendschap van zijn medeleden /141/ en de zegen des
Heeren in ruime mate moge ervaren.
Br. A. Vogelesang doet alsnu rekening en verantwoording over zijn gehouden beheer der
diakoniegelden. De rekening met de stukken vergeleken, wordt in de beste orde bevonden en als
zoodanig geteekend door den kerkeraad, waarna zij gedurende 8 dagen ter visie van de gemeente zal
worden gelegd. Het batig slot ƒ 264,01½ wordt den administrerende diaken L. de Kloe jr. ter hand
gesteld. De voorzitter dankt den Heer A. Vogelesang ook uit naam van gemeente en kerkeraad hartelijk
voor zijn trouw en eerlijk beheer en zijne goeden ijver betoond in het vaak zoo moeilijk ambt van den
diaken. Moge hij nog lang werkzaam wezen tot heil der gemeente en tot nut van de bedeelden. Den
thans administrerenden diaken L. de Kloe wordt de hulpe des Heeren en kloeken, wijzen zin van harte
toegewenscht bij zijn zorg voor de diakonale middelen.
De doopboeken worden geconfronteerd en in orde bevonden en afgeteekend.
Na nog eenige bespreking van verschillende zaken wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering 22 Maart 1893
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Schuchard die door ongesteldheid is verhinderd aanwezig te
zijn.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend nadat de vergadering met gebed was geopend.
Met 't oog op 't te houden H.Avondmaal wordt de censura morum gehouden, welke tot eenige bespreking
aanleiding gaf. Met een krachtige opwekking tot gedenken aan de zoendood des Heeren en de innige
wensch dat dit ten zegen van de gemeente moge zijn, wordt de zaak beëindigd.
Daar op de rekening geen aanmerkingen zijn ingekomen wordt deze definitief afgesloten en als zoodanig
door de leden van den kerkeraad geteekend.
De lidmatenboeken worden geconfronteerd en na in orde bevonden te /142/ zijn, geteekend.
Na nog eenige besprekingen van velerlei aard, wordt de vergadering met dankzegging en bede om
herstel voor den kranken br. ouderling gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Den 23 Januari l.l. [1893] ontving de kerkeraad een schrijven van den Heer J. Bos, notaris te Vreeland,
inhoudend het bericht dat de Heer Leendert Pijl, oud-scheepsgezagvoerder ter koopvaardij, alhier den 28
December 1892 overleden, bij testamentaire beschikking aan de diakonie onzer gemeente de som van
duizend gulden, vrij van alle successierechten en kosten [heeft geschonken]. Met blijdschap en hartelijke
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dank werd dit legaat aanvaard, en besloten deze som op het Grootboek vast te stellen.
Den 29e Maart [1893] werd een extract ontvangen uit het besluit van Hare Majesteit Emma, Koninging-
weduwe, Regentes van het Koninkrijk der Nederlanden, houdende machtiging tot aanvaarding van dit
legaat.

23 Maart [1893] zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Ad. Pijl en C. van Vliet tot lidmaten
aangenomen en als zoodanig den 24 Maart bevestigd:

Pieter van Stek
Willem Wijnen
Lijntje Smit, geb. Conjong
Lena Spruijt, geb. Triet
Heiltje Vonk, geb. 't Hoen
Hendrika Wilhelmina Dubel, geb. Verloop
Dientje Brouwer
Marij Willemina Ross
Maaike van Krimpen

Voor de 1000 gulden van het legaat van Kapitein Pijl zijn aangekocht ƒ 1100 2½ pc. Nat. Schuld
Inschrijving op het Grootboek tegen 85 5/16, dus ƒ 938,43. Daar kwam bij interest 3 maanden en 11
dagen ƒ 7,71 en ƒ 1,10 reiskosten (tweemaal naar Dordrecht), zoodat de uitgaven 't eenen waren ƒ 947,
24. De resteerende ƒ 52,76 zijn ter hand gesteld aan den administreerende diaken L. de Kloe.

/143/ Vergadering van 27 April 1893
Alle Broeders zijn tegenwoordig, behalve Br. Ad. Pijl die door bezigheden verhinderd was. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goed gekeurd en geteekend.
De lijst der schriftelijke kerkvisitatie wordt ingevuld en geteekend.
daarna wordt de lijst der bedeelden naauwkeurig nagegaan en zooveel mogelijk voor de zomermaanden
het bedrag der bedeeling vastgesteld.
Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Vergadering van 26 October 1893
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen der vorige
vergadering gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Met 't oog op het te houden H.Avondmaal wordt de censura morum gehouden welke echter tot geen
bizondere bespreking aanleiding geeft.
Twee stukken van de Synode werden voorgelezen. 't Eene had tot strekking inlichtingen te vragen
aangaande den socialen toestand der gemeente, 't andere een onderzoek in te stellen naar de toestand
van het beheer der kerkelijke goederen in de Ned. Herv. Kerk. Omtrent 't laatste wordt met algemeene
stemmen besloten aan het Cl. Bestuur te melden dat geenerlei misbruiken hier plaats hebben, en dat
volstrekt geen aanleiding bestaat tot 't uiten van klachten, integendeel veeleer reden is om te prijzen.
Verder worden nog eenige diakonale belangen behandeld en daarna, niets meer aan de order zijnde,
wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard
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Vergadering van 19 December 1893
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vertadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Daar aan de orde der aftreeding zijn de Brs. ouderling Schuchard en /144/ de diaken Ad. Vogelsang,
moet in de aanstaande vacatures voorzien worden. Op nadrukkelijk verzoek van den voorzitter namens
zijn medeleden uitgesproken verklaren beide Brs. zich weder beschikbaar en worden zij dan ook
herbenoemd, en nemen zij beide de herbenoeming aan. Wij zijn allen zeer verheugd over deze blijde
uitkomst en wenschen beide Brs. die alzoo in ons midden blijven de hulpe van den Heer der Gemeente
en de steun der Gemeente zelve in ruime mate toe.
Hierna wordt overgegaan tot het bespreken van de kleerenbedeeling aan onze armen. De lijst die door
Br. de Kloe is opgemaakt, wordt naauwkeurig nagegaan en daarna vastgesteld. De uitvoering wordt aan
Brs. diakenen overgelaten met alle vertrouwen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Nadat de Brs. Schuchard en Vogelsang op 2 achtereenvolgende Zondagen aan de Gemeente waren
voorgesteld, zijn zij Zondagavond 14 Januari [1894] in hun ambt opnieuw ingeleid.

Vergadering van 19 Januari 1894
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Met 't oog op 't aanstaand H.Avondmaal wordt de censura morum gehouden, welke echter tot geen
bizondere bespreking aanleiding geeft.
Daarna doet de voorzitter voorlezing van verschillende stukken die van de Synode zijn ingekomen en
waarvan men goede nota neemt.
De lidmaten- en trouwboeken worden geconfronteerd en in orde bevonden, daarna afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

/145/ Zondag 10 Februari [1894] maakte de predikant ds. Heineman bekend dat hij een beroep had
ontvangen naar Harderwijk.

Vergadering van 16 Februari 1894
Alle Brs. tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Br. van Vliet spreekt namens de vergadering een hartelijk woord tot den predikant en verzoekt met klem
en nadruk dat hij vrijheid moge vinden om voor het beroep naar Harderwijk te bedanken.
Br. de Kloe doet rekening en verantwoording van zijne gehouden administratie over de diakonie. De
rekening wordt met de stukken vergeleken en in orde bevonden en sluit met een batig saldo van ƒ
142,04 om dat resultaat te verkrijgen is echter het bedrag op de Spaarbank, zijnde ƒ 666,05, opgenomen
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moeten worden. Het batig slot is den diaken J. Lepeltak ter hand gesteld. De rekening wordt geteekend
en zal ter visie van de gemeente gelegd worden.
De doopboeken worden nagezien en goedgekeurd. 
Na eenige bespreking over diakonale zaken, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Zondag 25 Februari [1894] maakte ds. Heineman bekend dat hij voor het beroep naar Harderwijk had
bedankt.

Vergadering van 6 April 1894
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Met 't oog op 't te houden H.Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke tot geen bizondere
bespreking aanleiding geven.
De vragen der schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en de tabel daarna geteekend.
De rekening wordt daar er geen aanmerkingen op zijn ingekomen, afgesloten en geteekend.
Na behandeling van eenige diakonale zaken wordt de vergadering met /146/ dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

In de maand Juni [1894] ontving de kerkeraad van de Heer C. Mak Cz., lid van het College van
Notabelen ten geschenke 6 nieuwe kerkbijbels voor de kerkeraadsbanken en een nieuw psalm- en
gezangboek voor den kansel. Dit geschenk moet diene bij zijn vertrek naar Rotterdam als souvenir aan
zijn verblijf in deze gemeente.

Vergadering 10 Augustus 1894
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen van de vorige
vergadering gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Met 't oog op het te vieren H.Avondmaal wordt de censura morum gehouden, welke echter tot geen
bizondere bespreking aanleiding geeft. Met een hartelijke wensch en met de bede om de zegen van den
Heer der Gemeente over deze vernieuwde verkondiging van den zoendood van onzen Heer en Heiland,
wordt dit onderwerp beëindigd.
De voorzitter doet daarna verslag van de door hem en den ouderling Br. Schuchard bijgewoonde
Classicale Vergadering te Dordrecht.
Na nog eenige diakonale zaken besproken te hebben, sluit de voorzitter de vergadering met
dankzegging.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering van 3 December 1894
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
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en geteekend.
Daar de Brs. C. van Vliet en L. de Kloe jr. aan de beurt zijn om af te treden als ouderling en diaken,
wordt overgegaan om daarin te voorzien. Op krachtige uitnoodiging van den voorzitter, daarin
ondersteund door de andere leden van den kerkeraad, stellen de beide genoemden zich herkiesbaar, en
worden daarop, terwijl zij zelf buiten stemming blijven, met algemene stemmen herbenoemd. Zij worden
daarmede hartelijk geluk gewenscht en de zegen des Heeren en de /147/ medewerking en steun van
ambtgenooten en gemeente toegebeden.
Door Br. Vogelsang wordt het voorstel gedaan om als er weder eens een collecte mocht worden
gehouden voor het Chr. Onderwijs alhier, dan niet te rekenen met eenige bizondere commissien, maar
de opbrengst af te dragen aan het Hoofdbestuur der scholen zelf, en, zoo noodig, ook er op te wijzen dat
't toch gewenscht is, dat vooral bij 't houden van dergelijke collecten, onderwijzers en bestuurderen
tegenwoordig zijn. Conform besloten.
Door Br. C. van Vliet, zelf ijverig onderwijzer aan de Zondagschool aan de Kinderdijk wordt de
wenschelijkheid betoogd, voor deze school een gebouw te plaatsen dat onder beheer der Ned. Herv.
Gemeente zou staan, indien althans het bestuur van der Chr. School aan de Kinderdijk mocht blijven
weigeren zijn lokalen voor Zondagschool beschikbaar te stellen.
Aan Br. van Vliet en L. de Kloe wordt opgedragen de vergadering daaromtrent van nader en uitvoeriger
advies te dienen omtrent de kosten van zulk een plan.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Na op twee achtereen volgende Zondagen aan de Gemeente te zijn voorgesteld, zijn de Broeders C. van
Vliet en L. de Kloe jr. op Zondagavond 13 Januari [1895] in hun ambten bevestig geworden.

Vergadering van 18 Januari 1895
Alle Broeders zijn tegenwoordig, behalve Br. Vogelsang die door een zeer ernstige ziekte verhinderd
werd.
Met 't oog op het H.Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke tot geen bizondere bespreking
aanleiding geeft. De voorzitter wenscht de Broeders vrijmoedigheid en zegentoe bij de
gemeenschapsoefening met het verheerlijkt Hoofd der gemeente in de verkondiging van diens zoendood
aan het kruis.
Van verschillende stukken door de Synode toegezonden wordt voorlezing gedaan, de vergadering
verleent daaraan de noodige 
/148/ attentie en zal voor zoover noodig haar aandacht er aan blijven wijden.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 21 Februari 1895
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Alle brs. zijn
tegenwoordig behalve br. Schuchard die wegens ongesteldheid afwezig is. De voorzitter heet br.
Vogelsang welkom die na een ernstige ongesteldheid weer zoover hersteld is dat hij onze vergadering
kan bijwonen.
De vergadering is belegd op verzoek van den secretaris-kerkvoogd, den Heer C.J. Vroege (die ook
aanwezig is) om naar art. 7 van het Reglement op het Beheer der kerkelijke goederen te Alblasserdam,
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met medewerking van den kerkeraad de lijst der stembevoegden na te zien.
Met algemeene stemmen worden de navolgende personen als hebbende zich aangesloten bij de
Gereformeerde Kerken volgens art. 3 van het Algemeen Reglement van de lijst afgevoerd:

J. Beenhakker, A. Blom, G. de Boer, A. Bevelt, P.H. Jonker, H. Jonker, M. de Kloe, J. Korteweg,
Arie Maak, A. Molenaar, Ab. Pijl jz., D. Roosenberg, C.L. Schmidt, Simonis, Sijb. Smit, N.
Vermeulen, S.J. Vogelzang, Joh. de Waal.

Natuurlijk werden ook de namen van overledenen en vertrokkenen van de lijst afgenomen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met gebed.

F.J. Heineman
A. Pijl

/149/ Vergadering van 14 Maart 1895
Alle Brs. zijn tegenwoordig, ook de ouderling Schuchard dien de voorzitter gelukwenscht met zijn herstel.
Na het gebed worden de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Br. J. Lepeltak doet rekening en verantwoording van zijn gehouden administratie van de diakonie over
1894. De rekening wordt met de verschillende quitantien en andere stukken vergeleken en nagezien, en
volkomen in orde bevonden. Het batig slot ƒ 159,81 wordt den tegenwoordig administrerende diaken ter
hand gesteld. De rekening wordt geteekend en zal 8 dagen ter visie gelegd worden voor de gemeente.
De voorzitter zegt Br. Lepeltak dank voor zijn gehouden eerlijke en nette administratie en hoopte hij dat
nog menigmaal de gemeente en hare armen zijn hoog gewaardeerde diensten zal willen bewijzen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met gebed.

F.J. Heineman
A. Pijl

Den 10 April [1895] zijn in tegenwoordigheid van de 3 ouderlingen tot lidmaten aangenomen:
Johanna Jonker, Neeltje Cornelia Vroege, Geertruida de Kloe, Wilhelmina de Bond, Adriana van
Herk, Barendina Huigen geb. van Dillen, Walburg Punt geb. van Kuijk, Jacob Advocaat, Machiel van
de Luitgaren, Cornelis Stehouwer.

Den 14 April zijn dezen bevestigd.

Vergadering van 18 April 1895
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. 
De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter wenscht den Brs. /150/ toe dat zij met rijke zegen aan den maaltijd des
Nieuwen Verbonds mogen deelnemen.
Daar op de rekening der diakonie geen aanmerkingen waren ingekomen wordt zij definitief afgesloten en
als zoodanig door al de Brs. geteekend.
De doop- en lidmatenboeken worden met de duplicaten geconfronteerd en afgeteekend.
Verschillende ingekomen stukken van de Synode worden voorgelezen.
De lijst der bedeelden door de diakonie wordt naauwkeurig nagegaan en, waar zulks noodig wordt
geoordeeld, gewijzigd.
Niet meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl
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Vergadering van 9 Mei 1895
Alle Brs. zijn tegenwoordig behalve Br. de Kloe die wegens beroepsbezigheden verhinderd was
tegenwoordig te zijn. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
De vergadering is bijeengekomen ter ontvangst van de kerkvisitatoren, wier komst aan de gemeente is
bekend gemaakt. Te 5 ure komen de daartoe afgevaardigde leden van het Claasicaal Bestuur van
Dordrecht ter vergadering en doen de bij de wet voorgeschreven vragen, welke bevredigend worden
beantwoord, onderzoeken de doop-, lidmaten en trouwboeken met hunne duplicaten, zien de rekeningen
der diaconie na, inspecteren het notulenboek, vergewissen zich van den juisten staat der liggers en
bevinden alles in goede orde te zijn. Het onderzoek naar den toestand der gemeente en naar het
onderhoud der kerkelijke gebouwen levert eveneens een bevredigend resultaat op. Ds. Lamers,
predikant te Rijsoord, had daarbij het presidium waargenomen, terwijl ds. Ternede van Maasdam als
secretaris fungeerde. Na een hartelijk, ernstig woord van ds. Lamers verlaten de kerkvisitatoren de
vergadering, en wordt deze vervolgens met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

/151/ Vergadering van 10 October 1895
De vergadering wordt met gebed geopend, en de notulen gelezen en geteekend. Alle Brs. zijn
tegenwoordig, behalve Br. J. Lepeltak die kennis had gegeven dat hij wegens beroepsbezigheden niet
aanwezig kon zijn.
Met het oog op het H.Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke echter tot geen bizondere
bespreking aanleiding geeft.
In de vergadering was geciteerd de 16 jarige Adriaantje Lighaam die als ongehuwde moeder gaarne zou
zien dat haar kindje gedoopt zou worden. Nadat de predikant haar ernstig onderhouden heeft over haar
diepen val en zij onder tranen betuigd heeft diep berouw te hebben over hare zonde, wordt haar
meegedeeld dat haar kind dan alleen gedoopt kan worden, wanneer hare ouders bij de plechtigheid als
doopgetuigen zullen tegenwoordig zijn.
De voorzitter deelt verder mede dat door de Heer Sitton was aangevraagd om ds. Hoogstraat, pred. bij
de Ned. Herv. Kerk te Ñ-Gravenhage, op een donderdag avond te laten optreden ten behoeve van de
Chr. School. Dit verlof wordt toegestaan en bepaald dat de opbrengst der te houden collecte zal moeten
worden ter hand gesteld van de penningmeester der resp. scholen.
Na eenige besprekingen betreffende de diakonie wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 16 December 1895
Allen zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Aan de orde is te voorzien in de vacaturen van de kerkeraad die zullen ontstaan door de aftreding van
de Brs. Ad. Pijl en J. Lepeltak. Daar beide Brs. zich in de achting en toegenegenheid van gemeente en
kerkeraad mogen verheugen, dringt de voorzitter er op aan dat beiden zich herkiesbaar zullen stellen.
Na zeer veel tegenstribbelen laat de Heer Ad. Pijl zich ten slotte overhalen en wordt hij met algemene
stemmen herbenoemd.
Br. diaken J. Lepeltak echter geeft een reden op die wij moeten billijken, waarom aftreding thans voor
hem gewenscht is, hij belooft /152/ echter dat hij, zoodra er meer mogelijkheid voor hem zijn zal, zich op
nieuw ter beschikking van de diakonie zal stellen. 't Spijt ons allen zeer dat hij ons gaat verlaten, want 't
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was een flink diaken en een aangenaam lid van onze kerkeraad.
Als candidaten worden benoemd de Heeren G. Spruitenburg, S. Penning en A. Kuijvenhoven.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

De Heer G. Spruitenburg heeft de benoeming tot diaken aangenomen.
Nadat de benoemden 2 malen aan de gemeente zijn voorgesteld, zijn zij Zondag 5 Januari 1896 tot
hunne ambten bevestigd geworden.

Vergadering van 31 Januari 1896
De vergadering wordt met gebed geopend. De Brs. Schuchard en Spruitenburg waren afwezig; de eerste
nog altijd nog altijd door ongesteldheid aan huis gebonden. De notulen worden gelezen, goedgekeurd en
geteekend. 
Met het oog op het aanstaand H.Avondmaal wordt censura morum gehouden, welke echter tot geen
bizondere bespreking aanleiding geeft. De voorzitter drukt de wensch en bede uit, dat de zegen van den
Heer der Gemeente rijkelijk moge rusten op deze gedachtenisviering van zijn zoendood, en dat met
name ook de kerkeraad zijn deel moge hebben in die genade en in die vrede door het dierbaar bloed des
kruises, waar van het H.Avondmaal naar 's Heeren inzetting het kostelijk sacrament is.
De zaken der diakonie worden met den thans administrerende diaken den Heer L. de Kloe besproken.
De voorzitter vernomen hebbende van den Heer J.U. Smit, lid van de gemeenteraad, dat er pogingen
werden aangewens om den Burgemeester te verzoeken des Zondags tijdens de godsdienstoefening de
herbergen te doen sluiten, stlet voor dat de kerkeraad bij missive aan den Raad der Gemeente zijn
sympathie daarmee betuige, en aandringe op /153/ het nemen van een dergelijk besluit. Conform werd
besloten.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering van 27 Februari 1896
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Schuchard, nog altijd door ongesteldheid afwezig. De
vergadering wordt net gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De voorzitter doet voorlezing van een schrijven ingekomen van het dagelijks bestuur der Gemeente, als
antwoord op den brief van den kerkeraad over het sluiten der herbergen op Zondag.
De diaken A. Vogelesang doet rekening en verantwoording over zijn beheer van de diakonale gelden; de
rekening wordt nagezien, met de stukken vergeleken en volkomen in orde bevonden. Zij blijkt te sluiten
met een batig slot groot ƒ 242,21, 't welk aan den thans administrerenden diaken L. de Kloe wordt ter
hand gesteld.
De voorzitter zegt de Heer Vogelzang hartelijk dank voor zijn richtige administratie en voor zijn goede
diensten der gemeente daarvoor bewezen; en wenscht de Heer de Kloe toe dat hij, evenals zijn
voorganger de zegen des Heeren en de hulp der gemeente zal mogen ondervinden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet
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Vergadering van 16 April 1896
De vergadering wordt met gebed geopend. Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. de Kloe die door
ongesteldhied verhinderd was tegenwoordig te zijn. Br. Schuchard van zijne ziekte hersteld zijnde is
wederom aanwezig en wordt met den genadige beschikking des Heeren door de Brs. gelukgewenscht.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
/154/ De censura morum met 't oog op 't aanstaand H.Avondmaal gehouden, levert gelukkig niets
bizonders op. De voorzitter bidt den broederen toe dat zij met de gemeente en met de nieuw-bevestigde
leerlingen die 7 April in tegenwoordigheid van de  3 ouderlingen waren aangenomen en in de avondure
van Zondag 12 April waren bevestigd geworden, een gezegende geloofs-gemeenschap mogen oefenen
met het verheerlijkt en nooit-voprezen Hoofd der Gemeente, onzen gezegenden Heer en Heiland Jezus
Christus.
De rekening der diakonie, overgelegd door Broeder diaken A. Vogelesang, die voor de gemeente ter
visie is gelegd geweest, word afgelsoten en als zoodanig geteekend.
De vragen op de tabel voor de schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld, en de tabel zelf door den
kerkeraad geteekend.
Het doopboek van de predikant wordt met het duplicaat gehouden door broeder ouderling Schuchard
vergeleken en beiden in orde bevonden zijnde afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering na nog eenige broederlijke bespreking, met
dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Vergadering van 2 October 1896
Alle Brs. zijn aanwezig, behalve Br. Spruitenburg die door familie-omstandigheden verhinderd werd. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Daar aanstaande Zondag het H.Avondmaal zal gevierd worden, is de censura morum aan de orde, welk
echter tot geen bizondere bespreking aanleiding geeft.
De voorzitter spreekt daarna een opwekkend woord met betrekking op het Heilig Sacrament, waarin de
Zoendood des Heeren zal worden herdacht, en wenscht de Brs. en de gemeente daarom de vruchten
des geloofs, der bekering en des H.Geestes toe.
Er was een brief binnengekomen van den Heer Sitton, onderwijzer aan /155/ de Christelijke School, en
tegelijk tegenwoordig, ook eigenaar daarvan om door het houden van collecten in de kerk zijn school te
steunen. Men zal hem antwoorden dat 't met het oog op de andere Chr. School moeijelijk gaat hem
bizondere collecten toe te kennen, en dat men dus boven de reeds toegezegde collecten niet kan gaan.
Ook was ingekomen een brief van Heeren Kerkvoogden met verzoek om een bijdrage in het onderhoude
van het catechisatiegebouw. Met het oog op een vroeger genomen besluit, bepaalt de kerkeraad dat hij
voor ditmaal, voor genoemd doel, ƒ 25 aan de Kerkvoogdij zal doen toekomen.
Na nog een doop kwestie behandeld te hebben, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging aan
God.

F.J. Heineman
A.F. Schuchard

Vergadering van 15 December 1896, gehouden ten huize van den Heer Schuchard
De vergadering, waarbij alle Brs. tegenwoordig zijn, wordt met gebed geopend, de notulen worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Daar aan de beurt van aftreden zijn de H.H. Schuchard als ouderling en A. Vogelesang als diaken, moet
daarin voorzien worden. De Heer Schuchard zegt dat hij met het oog op zijn vooral in den winter wankele
gezondheid zijn ontslag wenschte te nemen en zich dus liever niet beschikbaar stelde voor een
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herbenoeming. De vergadering echter toont groote waarde te hechten aan zijne tegenwoordigheid in den
kerkeraad en spreekt het herhaaldelijk en nadrukkelijk uit dat 't zeer te betreuren zou zijn wanneer men
den Heer Schuchard zou moeten missen, teerwijl men verzekerd is dat de geheele gemeente deze
gevoelens deelt. Men is gaarne bereid om zoo veel mogelijk vrijheid te gunnen om bij regenachtig en
guur weder te huis te blijven, en hem b.v gedurende de ergste wintermaanden als 't ware op non-
activiteit te plaatsen, indien men hem maar behouden mag. Op deze voorwaarde en bezwijkend voor
den krachtigen aandrang, besluit de Heer Schuchard zich opnieuw aan den kerkeraad te verbinden, welk
besluit met groote ingenomenheid en dankbaarheid wordt vernomen.
/156/ Br. A. Vogelesang heeft vast besloten ditmaal af te treden, maar ook hem wordt door den voorzitter
en door al de Broeders de wenschelijkheid uitgesproken dat hij in ons midden blijve, daar hij als geheel
op de hoogte van armen-bedeeling en alles wat daaraan verbonden is, bijna onmisbaar is te achten in
onzen kring. Ofschoon Br. Vogelesang eerst onwrikbaar bleef bij zijn besluit om ons te verlaten, bezweek
ook hij toch ten laatste voor dan algemeene aandrang, niet het minst voor het hartelijk woord van zijn
collega Br. L. de Kloe.
De voorzitter wenscht de kerkeraad hartelijk geluk met deze hoogst gelukkigen uitslag der besprekingen
en acht 't een groot voorrecht dat beid Brs. ons behouden blijven, waarvoor in de allereerste plaats
innigen dank toekomt aan den Heer der Gemeente die hunnen harten tot dit besluit overboog.
Hij wenscht Brs. Schuchard en Vogelesang des Heeren onmisbaren zegen en kracht toe en hoopte dat
zij hunne 3 jaren weer met gezondheid en opgewektheid mogen uitdienen.
Na een genoeglijk zamenzijn in opgewekte stemming waartoe de gulle gastvrijheid van br. Schuchard in
diens gezellige woning niet weinig bijbracht, werd de vergadering met hartelijke dankzegging aan God,
die boven bidden en denken gezegend had, gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 29 januari 1897, gehouden ten huize van Br. Schuchard die door een accident aan het
been nog altijd moeilijk loopen kan, terwijl Br. van Vliet door een ongeluk hem overkomen, dat zeer
gevaarlijke gevolgen had kunnen hebben, verhinderd is in ons midden te zijn. De vergadering wordt met
gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal, geeft tot geen bizonderen bespreking
aanleiding, waarna de voorzitter met een hartelijk en opwekkend woord de aanstaande
gedachtenisviering van het verzoenend lijden en sterven onzes Heeren J.C. bespreekt, en de wensch en
bede uitdrukt, dat beide genoemde Broeders ouderlingen eerlang weer hun plaats in den kerkeraad
zullen mogen innemen. 
/157/ Na voorlezing van ingekomen stukken, en na eenige diakonale zaken te hebben behandeld, wordt
de vergadering met dankzegging besloten, na ook vriendelijke dank te hebben uitgesproken aan de
familie van den Heer Schuchard, voor hun gulle ontvangst.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering 24 Maart 1897
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de vergadering met gebed was geopend.
Br. Schuchard was nog steeds ten gevolge vanzijn lichamelijke toestand afwezig.
De doopboeken worden met elkander vergeleken en in orde bevonden.
Daarna doet Br. de Kloe verantwoording over zijn gedaan beheer der diakonie-gelden. De rekening blijkt
te sluiten met een batig saldo van ƒ 5,81. Zij werd in orde bevonden en zal voor de gemeente ter visie
gelegd worden.
Verder wordt besloten Dina Brouwer onder kerkelijke censuur te stellen, daar zij een lid van den
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kerkeraad (ouderling van Vliet) des Zondags 28 Februari l.l. op het kerkplein heeft gelasterd en bedreigd
en daardoor grootelijken ergernis en ontstichting in de gemeente heeft verwekt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Den 8 April [1897] zijn tot lidmaten aangenomen in tegenwoordigheid van de ouderlingen C. v. Vliet en
Ad. Pijl en 11 April bevestigd:

A. Penning-de Vos
G. Verloop-v.d. Lustgraaf
S. Verheij-Verschoor
J. Gerritse
C. Verheul
K. Lighaam
E.J. Roggeveen
M. Hoogedoorn

J. 't Hoen
A.E. Hague
S. Pot
C. Zoeteman
C. Kroon
K. Roggeveen
A. van 't Hof
J. van Bokkum

/158/ Vergadering van 15 April 1897
Alle Brs. zijn tegenwoordig, ook Br. Schuchard is wedrom aanwezig en wordt daarmede door de Brs.
hartelijk geluk gewenscht. De notulen worden gelezen en na een kleine vernandering door Br.
Vogelesang voorgesteld, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met 't oog op 't te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding en de voorzitter wenscht de Brs. dat zij met de gemeente verwaardigd mogen worden de
zoendood des Heeren te herdenken en met den verheerlijkten Heiland zich te verbinden; ook dat 't een
rijke zegen moge zijn voor de nieuwe lidmaten.
Daarna worden de lidmaten- en trouwboeken met elkaar geconfronteerd en in orde bevonden.
De rekening die ter visie gelegd was geworden, en waarop geen aanmerkingen waren ingekomen, wordt
definitief afgesloten en door al de leden der kerkeraad onderteekend.
De vragen der schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en eveneens door allen geteekend.
Na eenige diakonale zaken behandeld te hebben, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering van 22 October 1897
Alle Brs. tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Daar het H.Avondmaal aanstaande Zopndag zal gehouden worden, vraagt de voorzitter of iemand ook
iets daaromtrent heeft in het midden te brengen. Na eenige discussien, in broederlijken zin gehouden,
wenscht de voorzitter den brs. en in hen de gemeente toe dat de verkondiging van den zoendood des
Heeren onder de heilige teekenen van brood en wijn hun en velen tot zegen moge zijn, tot opwekking of
tot versterking van geloof, hoop en liefde, en den band dern gemeenschap met het verheerlijkt Hoofd
der Gemeente.
Na nog eenige diakonale zaken te hebben besproken sluit de voorzitter met dankzegging aan God.

F.J. Heineman
C. van Vliet
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/159/ Vergadering van 14 December 18197 ten huize van Br. Schuchard
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend zijnde, worden de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Daar deze vergadering belegd is met het oog op de periodieke verwisseling der kerkeraadsleden, deelt
de voorzitter mede dat Br. van Vliet  als ouderling, Br. de Kloe als diaken moeten aftreden.
De voorzitter echter, sprekende namens alle leden, hoopt dat Br. van Vliet zich herkiesbaar zal stellen in
het belang van predikant, kerkeraad en gemeente, daar deze moeijelijk te vervangen zal zijn en hij
steeds getoond heeft bereid te zijn om te helpen, ook in het optreden voor de gemeenten, als zulks
noodig mocht zijn, en wij allen van hem weten dat hij zulk een warm hart heeft voor onze Ned. Herv.
Kerk. Alle Brs. stemmen daar gaarne mee in, en dringen bij van Vliet er op aan, dat hij ons niet verlate.
Voor dezen krachtigen aandrang bezwijkt ten slotte de patient, en verklaart hij de benoeming weer te
zullen aanvaarden, die daarop eenparig op hem wordt uitgebracht, waarna hij door voorzitter en
medeleden hartelijk bedankt en gefeliciteerd wordt.
Br. de Kloe wenscht zich ditmaal niet weder herkiesbaar te stellen, om redenen die de kerkeraad moet
billijken. Als kandidaten voor het diakenschap worden alsnu benoemd de Heeren J. Lepeltak, S. Penning
en J. Tuijtel. Een brief aan den 1e kandidaat wordt door den voorzitter opgesteld en zal door Br. van
Vliet den benoemde worden ter hand gesteld.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten, en blijft men nog een
uurtje profiteeren van de gastvrijheid in de gezellige huiskamer van Br. Schuchard, waarbij diens
echtgenoot en nichtje zorgden voor een smakelijken avonddronk.

F.J. Heineman
A. Pijl

De Heer J. Lepeltak heeft de benoeming tot diaken aangenomen.
Na op 2 achtereenvolgende Zondagen aan de gemeente te zijn voorgesteld, zijn de Brs. C. v. Vliet en J.
Lepeltak in de avondgodsdienstoefening van 9 januari in hunne ambten als ouderling en diaken
bevestigd.

/160/ vergadering van 18 Januari 1898 ten huize van den Heer Schuchard
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is de bespreking welke aan de viering van het H.Avondmaal pleegt vooraf te gaan, welke
echter nadat Br. Lepeltak als jongste lid van den kerkeraad door den voorzitter was verwelkomd, en hem
bij zijn arbeid Gods zegen en der broederen medewerking was toegewenscht geworden - tot geene
bizonderheden aanleiding gaf. De voorzitter wenscht nu dat de plechtige herdenking van het heerlijke feit
des zoendoods van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus tot stichting der gemeente en tot
eeuwigen zegen der aanzittenden zou mogen zijn.
Verder werd een brief besproken van de Chr. Zangvereeniging de Lofstem, waarin werd medegedeeld
dat zij tot H.H. Kerkvoogden het verzoek had gericht om van het kerkgebouw gebruik te mogen maken
tot het houden van eene openbare zanguitvoering, en den kerkeraad verzocht dit verzoek te
ondersteunen. Er wordt besloten aan dit verzoek te voldoen, mits deze uitvoering geheel het karakter
draagt van eene godsdienstoefening, die als gewoonlijk geopend en gesloten wordt en waarbij dan alleen
de predikatie door den zang vervangen zal worden, en dat geen entree worde geheven.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten, en geniet men nog een
uurtje van de gastvrijheid van onzen broeder ouderling, die ons steeds zoo bereidwillig zijn gezellige
voorkamer ten gebruike afstond.

F.J. Heineman
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A. Pijl

Vergadering van 8 Februari 1898 ten huize van Br. Schuchard
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend en de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Br. Spruitenburg doet rekenign en verantwoording van zijn beheer over de diakonie. De rekening wordt
met de bewijsstukken vergeleken en in orde bevonden, en als zoodanig goedgekeurd. Zij sluit met een
nadeelig slot van ƒ 37,64. Gelukkig mogen wij er bijvoegen dat dit /161/ tekort door vrijwillige giften uit
de gemeente meer dan gedekt is kunnen worden.
De rekening zal gedurende een week ter visie van de gemeente gelegd worden ten huize van Br.
Spruitenburg.
Br. Spruitenburg wordt dank gezegd voor zijn trouw beheer en Br. Vogelesang, de thans
administreerende diaken wordt Gods zegen op zijn werk toegewenscht.
De Brs. Spruitenburg en Lepeltak doen mededeling dat zij met Ds. Haastert een voorloopige afspraak
hebben gemaakt dat hij de diakonie-armen geneeskundig behandelen zal tegen een jaarlijksche som van
minstens ƒ 125 en hoogstens ƒ 140. 1898 zal dan als proefjaar worden beschouwd. De vergadering kerut
deze regeling goed, en de voorzitter zal Dr. Haastert kennis geven van dit besluit.
Na nog eenige diakonie-zaken te hebben behandeld en de doopboeken te hebben nagezien, sluit de
voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
A. Pijl

Den 19 Februari 1898 werd een vereenigde vergadering gehouden van kerkvoogden, notabelen en
kerkeraad, waarin kerkvoogden meedeelden dat zij na zorgvuldige inspectie van dak en toren der kerk
en na een rapport gevraagd te hebben van 3 deskundigen, tot het besluit waren gekomen dat beiden
zeer ernstige reparatien noodig hadden, en dat om alle mogelijke ongelukken te voorkomen, terstond
maatregelen zouden moeten worden genomen.

Donderdag 10 Maart 1898 is in een vergadering van kerkvoogden en notabelen besloten, daar zij
overtuigd zijn dat het bezoeken van de kerk gevaar kan opleveren voor de gemeente, het kerkgbouw te
sluiten en zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het bouwen van een hulpkerk /162/ op een stuk land
achter de woning van Dr. Haastert, daartoe kosteloos afgestaan door den Heer J. Vroege. De predikant
besloot zoo lang deze nog niet gereed is de Evangelieprediking te houden in het catechisatielokaal.

Den 6 April mocht ds. F.J. Heineman gedenken dat hij voor 25 jaar te Cillaarshoek als Evangeliedienaar
bevestigd werd (6 April 1873 Cillaarshoek; 1875 Kethel 24 October; 2 Februari 1879 Alblasserdam).

Op den avond van den Goeden Vrijdag, 8 April 1898, is voor het eerst dienst gehouden in de hulpkerk,
en werd deze als tijdelijk bedehuis der Gemeente gewijd aan den dienst des Heeren. Het gebouw is zeer
doelmatig ingericht, is voorzien van het orgel en de preekstoel, en bevat ruimte voor de geheele
gemeente. In ruim 3 weeken is het geheele gebouw daargesteld door den aannemer Breedveld van Oud-
Alblas.
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Vergadering van 12 April 1898
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Schuchard wegens redenen van gezondheid, en Br. Vogelesang
wegens redenen van beroep. De vergadering wordt geopend met gebed, notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De rekening over 1897 wordt, daar geen aanmerkingen zijn ingekomen, definitief afgesloten en
geteekend, en de lidmaten en trouwboeken geconfronteerd en in orde bevonden.
De leden van het Classicaal Bestuur, ds. Talma en ds. Walsem, afgevaardigd ter personeele
kerkvisitatie, komen binnen en doen de voorgeschreven vragen en zien de rekening over 1897 en de
verschillende boeken na. Alles wordt in goede orde bevonden en spreekt ds. Talma een hartelijk woord
tot de leden van den kerkeraad en den predikant, waarna deze met dankzegging de vergadering sluit.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 21 April 1898
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. De voorzitter
begroet Br. Schuchard die wederom in ons midden is en uit de hoop dat zijn gezondheid door den Zegen
des Heeren voortdurend zijn deel moge blijven.
/163/ De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal geeft tot geene bizonderheden
aanleiding. De voorzitter wenscht dat het sacrament des Heeren voor Kerkeraad en Gemeente tot een
rijken zegen moge zijn, niet het minst voor de nieuwe lidmaten.
In overeenstemming met een uitnodiging van de Synodale commissie wordt besloten 31 Augustus een
godsdienstoefening te houden met het oog op de inhuldiging van onze Koningin.
Na nog eenige diaconale zaken te hebben besproken wordt met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Den 29e April [1898] is door Kerkvoogden en Notabelen besloten de oude kerk te laten afbreken en de
noodige maatregelen te nemen ter voorbereiding van de aanbesteding eener nieuwe kerk.
[Volgt een uitgeknipte advertentie met als tekst:]

A A N B E S T E D I N G
Op Woensdag 18 Juli 1898, zal door het
KERKBESTUUR DER NED. HERV. GEMEENTE
te Alblasserdam, worden aanbesteed, in drie
perceelen:

Het bouwen van eene Kerk met
Toren.

Bestek en teekening zijn ter inzage in het
Koffiehuis van B.A. VOGELZANG en zijn op franco
aanvrage te bekomen à ƒ 2.50 per stel bij C.
J. VROEGE, secrs. Kerkvoogd.
Inlevering der billetten 13 Juli, 11 uur v.m.,
in de Catechisatiekamer.
Inlichtingen verstrekt de Architect ABM.
NUGTEREN te Alblasserdam. 16498
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Den 1e Augustus 1898 is aangevangen met het graafwerk voor de fundeering.
Woensdag 24 Augustus is de eerste paal ingeheid.
Donderdag 29 September is de 423e, dat is de laatste paal ingeslagen.

De onderbouw van de kerk is door den aannemer Breedveld van Oud-Alblas in October en November
uitgevoerd.

/164/
Woensdag

31 Augustus 1898, aanvaarding
der regeering door Hare Majesteit

Koningin Wilhelmina

[Het volgende is op oranje papier geschreven en in het notulenboek geplakt.]

31 Augustus is op voorstel van de Synode der Ned. Herv. Kerk in alle plaatsen van ons Vaderland
een godsdienstoefening gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Wilhelmina Helene Pauline
maria, prinses van Oranje Nassau als Koningin der Nederlanden, daar zij op deze datum den leeftijd
van 18 jaar had bereikt.
ook in onze kerk had des morgens te half 10 uur een plechtige zamenkomst plaats van de
gemeente.
Het kerkgebouw was geheel gevuld en de talrijke schare luisterde met aandacht naar het Woord dat
verbonden was aan de feesttekst 1 Koningen 8:57.
gezongen werd uit Psalm 100, 118, 150 en 134 en uit Gezang 1 en 96 en aan het slot uit het
Volkslied.

/165/ Vergadering van 27 October 1898
Alle brs. tegenwoordig, behalve Br. Schuchard, die door ongesteldheid verhinderd is in ons midden te
zijn. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal, behoeft niet toegepast te worden.
Enkele diakonale zaken worden besproken en daar niets meer aan de orde is, wordt de vergadering met
dankzegging besloten.

F.J. Heineman
A. Pijl

Vergadering van 12 December 1898
Ter vergadering zijn alle Brs. opgekomen, behalve Br. Schuchard die ernstig ongesteld is. Na gebed,
waarin deze kranken medebroeder herdacht wordt, zijn de notulen gelezen en werden deze na
goedgekeurd te zijn geteekend.
 de bijeenkomst heeft plaats om te voorzien in de vacature welken zullen ontstaan door de periodieke
aftreding van de Broeders A. Pijl en G. Spruitenburg, respectievelijk als ouderling en diaken. Op verzoek
van voorzitter en verdere leden des kerkeraads stellen beide Broeders zich weer herkiesbaar, zij worden
met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen herbenoemd en verklaren zich bereid hunne
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ambten te blijven bekleeden. Met groote blijdschap wordt dit besluit vernomen, en zij worden door den
voorzitter en hun medeleden hartelijk bedankt en geluk gewenscht, moge de Zegen des Heeren
krachtiglijk rusten op hun hooggewaardeerd besluit de gemeente te blijven dienen en met den kerkeraad
te blijven medewerken.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering, nadat men nog eenige tijd vriendschappelijk en
broederlijk zamen was, met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

/166/ Woensdag 14 December is in den ouderdom van 74 jaar overleden de Heer Ferdinand August
Theodoor Schuchard, sedert 1882 ouderling dezer gemeente.
Hij was voor ons allen een hoogst gewaardeerde medebroeder. Een langdurige en dikwijls smartelijk
lijden maakte een einde aan zijn leven. Zijn geloof, menigmaal door hem op zijn ziekbed beleden, was
hem tot steun en tot bemoediging, moge 't hem bij Zijnen Heiland tot aanschouwen zijn geworden. Zijn
nagedachtenis zal bij ons en bij de gemeente in eere worden gehouden.

18 Januari 1899 is met het oog op het te houden H.Avondmaal de censura morum gehouden, welke
echter tot geen bizondere bespreking aanleiding gaf.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Vergadering van 6 Februari 1899
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
't Eerst is aan de orde het doen van rekening en verantwooridng door Br. Vogelzang. De rekening wordt
met de stukken vergeleken en in orde bevonden; zij sluit met een batig slot van ƒ 145.88, hetwelk den
thans administreerenden diaken Br. J.C. Lepeltak wordt ter hand gesteld. De rekening wordt door den
kerkeraad onderteekend en zal deer gemeente ter visie worden voorgelegd. De voorzitter zegt nu Br.
Vogelzang dank voor zijn richtige administratie en wenscht hem geluk, dat hij onder ongunstige
omstandigheden toch door 's Heeren goedheid, het voorrecht had om met een goed slot te sluiten en
wenscht Br. Lepeltak toe dat ook hij des Heeren Zegen en de medewerking der gemeente zal mogen
ervaren in zijn diakonalen arbeid.
Vervolgens wordt de tabel voor de schriftelijke kerkvisitatie ingevuld en door allen ondertekend.
Daarna worden de doop-, lidmaten- en trouwboeken geconfronteerd en afgeteekend.
Verschillende stukken van de Synode worden door de voorzitter der vergadering voorgelezen, en
eindelijk wordt nadat de voorzitter de /167/ vraag ter sprake had gebracht hoe te handelen in zake van
de vacature van ouderling, ontstaan door het overlijden van Br. Schuchard, op voorstel van Br. van Vliet
besloten, ter eere van den overledene de vacature onvervuld te laten gedurende den loop van dit jaar, te
meer daar hij toch op het einde dezes jaars periodiek had moeten aftreden.
Na nog eenige algemeene besprekingen wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

In de kerkeraadsvergadering van 6 April 1899 die op de gewone wijze geopend en gesloten werd en door
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alle Brs. werd bijgewoond, is met het oog op het te vieren H.Avondmaal de censura morum gehouden,
welke echter tot geen bizondere bespreking aanleiding gaf, en werd des Heeren Zegen afgesmeekt voor
den kerkeraad der gemeente, met name voor de nieuwe lidmaten over deze gedachtenisviering van des
Heilands verzoenend lijden en sterven.

Q.t. F.J. Heineman

Den 29 Maart [1899] werden tot lidmaten aangenomen in tegenwoordigheid van de ouderlingen Ad. Pijl
en C. v. Vliet, en den 2e April in de kerk als zoodanig bevestigd:

C. v.d. Heu
J. Verheul
J. v.d. Merwe
A. Zaane
W. Vermeer
A. Kuijvenhoven
B. Spruijt
E. Jonker

P. v. Baalen
B. 't Hoen
A.C. Beeuwkes
Josina Meerburg
E. Burgstede
T. Blanken
G.L. v. Weijen
M.A. Prins

Den 1 Maart is aangevangen met de bovenbouw van de kerk, nadat het terrein rondom de onderbouw
was opgehoogd geworden.

/168/ Vrijdagavond 8 September 1899 werd door kerkvoogden, notabelen en kerkeraad voor het eerst
vergadering gehouden in de consistoriekamer van de Nieuwe Kerk.

Zondag 24 September 1899 werd de laatste dienst gehouden in de hulpkerk. De regen viel in stroomen
neder en de storm bulderde uit het westen, toch was de gemeente in grooten getale zaamgekomen om
afscheid te nemen van haar noodkerk. 't Was haar goed om naar aanleiding van Psalm 77:6 "te
gedenken aan de dagen van ouds". Gezongen werd Psalm 42:1,2. 
Voorgelezen de Wet des Heeren en Efeze 3:14 tot 't eind.
Gezongen Gezang 2:1

Psalm 103:1
{Gezang 52:10}
{Psalm 86:3  }

Zondag 1 October 1899 werd de Nieuwe Kerk in gebruik genomen. Een talrijke menichte vulde het
schoone en doelmatige gebouw. 
Tot tekst had de voorganger gekozen: 2 Cor. 9:15, "Gode zij dank voor Zijne onuitsprekelijke gave".
Voorgelezen werd de Wet en Psalm 84.
Gezongen werd uit Psalm 100 en Psalm 84, Gezang 1, Gezang 96 en Psalm 72:11.
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Vergadering van 20 October 1899
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Spruitenburg die door beroepsbezigheden verhinderd was. De
notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 
De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal geeft geen aanleiding tot bizondere
bespreking. De voorzitter wenscht de Brs. toe dat de eerste bediening van het heerlijk sacrament in de
nieuwe kerk, ook tot een heerlijken Zegen moge zijn voor kerkeraad en gemeente.
Aan een ongehuwde moeder die verzocht had dat haar kind gedoopt zou mogen worden, wordt zulks na
belijdenis van schuld van hare zijde en na een ernstig en vermanend woord van den kerkeraad,
toegestaan.
Aan J.M. Lolkus, die verzocht had weer te mogen worden opgenomen in /169/ onze kerk, welke hij
eenigen tijd geleden voor die der zoogenaamde Gereformeerden verlaten had, terug te keeren. Na zijne
redenen gehoord te hebben, en nadat hij verklaard heeft een stuk te zullen tekenen, waaruit blijkt dat hij
zich van harte aansluit aan de Ned. Herv. Kerk, en zich voor neemt zoo veel zijn gezondheid zal
toelaten, ook de godsdienstoefeningen getrouw te bezoeken, wordt hem zijn verzoek toegestaan.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

10 December 1899 is overleden Willem Eikeleboom die als notabel en daarna als kerkvoogd de
belangen der gemeente steeds trouw en volijverig behartigd heeft, zoodat zijn naam in eervolle
gedachtenis bewaard zal blijven.

Ds. Heineman te Middelharnis beroepen, heeft daarvoor bedankt.

Vergadering van 18 December 1899
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Daar men bij elkaar is gekomen om te voorzien in de vacature van den Heer Schuchard als ouderling,
en Br. Vogelzang aan de beurt van aftreding is als diaken, opent de voorzitter over deze
aangelegenheden de discussie. Hij zelf zou voorstellen dat Br. Vogelzang benoemd werd tot ouderling,
niet omdat hij hem als diaken zou willen missen, daar hij als zoodanig moeijelijk te vervangen zal zijn,
maar omdat hij naar zijn meening door persoonlijkheid en positie voor ouderling de aangewezen man
schijnt te zijn. Verschillende Brs. ondersteunen dit voorstel.
Br. Vogelzang deelt mede dat hij als diaken thans beslist zou willen aftreden, en dat hij om als ouderling
op te treden vooralsnog wel enig bezwaar heeft. Hij zou daarom gaarne zien, dat men eerst bij anderen
nog eens pogingen aanwendde, mocht men niet slagen, dan kan hij het altijd nog in bedenking nemen.
Hoewel teleurgesteld, moet men zich hier bij neder leggen en wordt nu opgemaakt voor het
ouderlingschap het tweetal S. Penning en A. Kuijvenhoven en voor /170/ diaken het tweetal M. van
Zessen en Rietkerk.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met gebed.

F.J. Heineman
A. Pijl

De Heeren S. Penning en M. van Zessen hebben hun benoeming aanvaard en zijn op twee elkaar
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volgende Zondagen aan de gemeente voorgesteld. Daar geen bezwaren tegen hunne benoeming zijn
ingekomen, werden zij op den 7e januari 1900 in hunne ambten plechtig bevestigd.

Ds. Heineman te Sliedrecht beroepen, heeft daar voor bedankt.

Vergadering van 22 Januari 1900
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. van Vliet die door ongesteldheid verhinderd is. De notulene
worden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de vergadering met gebed is geopend. De voorzitter
heet de nieuw benoemde Brs. Penning en van Zessen welkom en wenscht hun toe dat zij Gods zegen in
hun ambten mogen ervaren.
Met het oog op het te vieren H.Avondmaal wordt censura morum gehouden welke echter tot geen
bizonderen bespreking aanleiding geeft, waarna de voorzitter den Brs. toewenscht dat zij met vrucht den
zoendood des Heeren mogen gedenken en deze gedachtenis ook voor de gemeente tot een groten
zegen moge zijn.
Hierna gaat Br. Lepeltak over tot het doen van verantwoording van zijn administratie als diaken. De
rekening overgelegd zijnde, wordt deze met de stukken vergeleken en in de beste orde bevonden. Het
blijkt dat een batig saldo van ƒ 253.47 aanwezig is, hetwelk aan de thans administrerenden diaken Br.
Spruitenburg wordt ter hand gesteld. Aan Br. Lepeltak wordt den dank betuigd voor zijn richtig en eerlijk
beheer, en voor den zegen die hij ondervond waarvoor hij op zulk een schitterende wijze zijn rekening
kan afsluiten. De algemeene wensch is dan ook dat hij nog lang gespaard en bewaard /171/ moge blijven
voor onze diakonie. Br. Spruitenburg wordt bij zijn werkzaamheden toegewenscht dat hij eveneens de
steun der gemeente en den zegen van den Heer der Gemeente moge genieten.
Na het voorlezen van eenige ingekomen stukken van de Synode wordt de vergadering met dankzegging
aan God gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Den 29e Maart zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Ad. Pijl en S. Penning tot lidmaten
aangenomen:

Egbert Bakker
Emma Jacoba Vogelesang
Trijntje Pott
Francina Pott
Elisabeth Joh. de Zeeuw
Pietje Neeltje de Beeld
Anna Maria Elisabeth v.d. Perk
IJgje de Kluiver geb. de Kluiver
Jannigje Elisabeth de Bruin, geb. de
Kluiver

Wed. Catharina Roodnat geb. 
Groenendijk
Margje Aardoom geb. Verwoert
Dingena Sophia Vogelesang geb. 
Bouman
Huibertje v. Dalen geb. Snel
Margreta Maria Luttik geb. v. Stek
Geertrui Herlaar
Pietertje Versluis

Des Zondags avonds 1 April zijn zij bevestigd.

Vergadering van 5 April 1900
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Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is allereerst de censura morum voor het aanstaand H.Avondmaal. Daar geene
bizonderheden ter sprake komen, wenscht de voorzitter dat de ons wachtende plechtigheid rijk gezegend
moge zijn voor de gemeente, den kerkeraad, en de nieuwe leden der gemeente, opdat zij inniger
verbonden mogen worden met den verheerlijkten Heer der gemeente aan wiens verzoenend lijden en
sterven ons de lijdensweken zoo aandoenlijk herinneren.
Vervolgens wordt de diakonierekening, daar er gedurende het liggen ter visie voor de gemeente geen
aanmerkingen zijn ingekomen, definitief afgesloten en door al de leden van den kerkeraad /172/
geteekend.
De voorzitter deelt mede dat van het Classicaal Bestuur van Dordrecht is ingekomen een kennisgeving
dat a.s. 19 April des voormidd. te 11½ ure de persoonlijke kerkvisitatie zal plaats hebben en noodigt de
Brs. uit op dat uur ter bestemder plaatse tegenwoordig te zijn.
Alsnu gaat men over tot het nazien van de doop-, lidmaat- en trouwbregisters. De Brs. v. Vliet, Penning,
Lepeltak, Spruitenburg en v. Zessen hiermede belast, kwijten zich van hun taak en bevinden alles in
goede orde; de boeken worden daarna afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde wordt, na nog eenige algemeente besprekingen, ook over de Generale
Kas, waarin de verplichting van de nieuwe lidmaten tot het betalen van een bijdrage, algemeen wordt
afgekeurd, de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Gezien door kerkvisitatoren
19 April 1900
J. v. Walsem
W.P. v. Lindonk

Vergadering van 19 April 1900
De vergadering wordt te 11¼ geopend met gebed, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Alle
Brs. zijn tegenwoordig.
De vergadering is belegd met het oog op de persoonlijke kerkvisitatie. Ten 11½ ure wordt deze
gehouden door den WelEerw. Heeren ds. J. van Walsem van 's-Gravendeel en ds. W.P. v. Lindonk van
Zwijndrecht. De verschillende documenten worden nagezien en in orde bevonden, de voorgeschreven
vragen gedaan en beantwoord.
Na afloop betuigen beide Heeren hun tevredenheid over den toestand alhier en verklaren zich zeer
voldaan over hun onderzoek en nemen met hartelijke woorden en zegenbeden voor gemeente,
kerkeraad en predikant afscheid.
Daar niemand meer iets voor de vergadering heeft, wordt zij met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

/173/ Door den kerkeraad is aan adres aan de Synode verzonden met dringend verzoek om de
verplichte bijdrage aan de Generale Kas voor de nieuwe lidmaten te veranderen in een vrijwillige
bijdrage.

Vergadering van 13 October 1900



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

618

Alle Brs. zijn tegenwoordig, de notulen worden voorgelezen, goedgekeurd en geteekend nadat de
vergadering met gebed was geopend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter wenscht de Brs. toe dat zij met diegenen uit de gemeente die daartoe
opgewektheid verkrijgen mochten, in ootmoedigheid en vrijmoedigheid toegegaan tot den disch des
Heeren des Heeren zoendood gedenken mogen tot zegen van hun geestelijk leven en tot een voorbeeld
ook voor de gemeente.
De voorzitter doet daarna verantwoording van zijn administratie over de giften voor het Catechisatie
onderwijs door den godsdienstonderwijzer J. ten Zijthof. Deze verantwoording wordt door de Brs.
nagezien en in orde bevonden en als zoodanig het rekeningenboekje afgeteekend.
De brief van de Synode over de collecte voor noodlijdende kerken wordt voorgelezen en besloten deze
op een der Kerstdagen te houden.
Na 't bespreken van nog eenige verschillende zaken op allerlei gebied die ons nog een uurtje
vriendschappelijk zamen hielden, wordt de vergadering met dankzegging tot God gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

De kerkeraad heeft aan H.M. de Koningin een felicitatie brief gezonden bij de gelegenheid van Hare
verloving met den Hertog Hendrik van Meckeleneburg-Schwerin op den 16 October 1900.

/174/ Vergadering van 11 December 1900
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is de bespreking van de vacatures welke in den kerkeraad zullen ontstaan door de
periodieke aftreding van de Brs. C. v. Vliet en J.C. Lepeltak respectievelijk als ouderling en diaken.
De voorzitter spreekt echter zijn vurige wensch uit, ook namens de overige brs., dat de aftredenden
vrijheid mogen vinden een herbenoeming aan te nemen, hij wijst op de goede ja uitnemende
verstandhouding onder de leden van onzen raad, en op de goede diensten reeds door beide Brs.
gepresteerd; hij zou 't een ramp achten als hij Br. v. Vliet en Br. Lepeltak zou moeten missen. Ook Br.
Penning spreekt een hartelijk woord in gelijken geest. Tot groote en algemene blijdschap besluiten beide
Brs. een herbenoeming te zullen aanvaarden. Zulks geschied zijnde, worden zij door de Brs. bedankt en
gefeliciteerd en drukt de voorzitter de ingenomenheid uit over dit besluit dat ook zeker door de gemeente
ten hoogste zal worden gewaardeerd.
De namen der herbenoemden zullen op 2 volgende Zondagen der gemeente worden voorgesteld.
Na eenige diakonale besprekingen wordt de vergadering met dankzegging aan God voor deze goede
afloop gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

Nadat de Brs. van Vliet en Lepeletak op twee Zondagen aan de gemeente zijn voorgesteld, werden zij
Zondag 6 Januari 1901 plechtig in hunne ambten als ouderling en diaken bevestigd.

Q.t. F.J. Heineman

/175/ Vergadering van 28 Januari 1901
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Alle Brs, zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum met het oog op het te vieren H.A. wordt gehouden; een geval van een lidmaat
beschuldigd van dronkenschap wordt besproken en besloten bedoelden persoon voor de kerkeraad te
doen komen en hem ernstig te waarschuwen, terwijl hem voor dezen keer het H.A. zal worden ontzegd.
Daarna spreekt de voorzitter de wensch uit dat het eerste Avondmaal in deze nieuwe jaarkring, ja het
eerste in de nieuwe eeuw velen tot een zegen moge zijn door een nieuwe en inniger verbindtenis met
Hem die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is.
Vervolgens was aan de orde het doen van rekening en verantwoording door Br. Spruijtenburg. De
diakonie-rekening wordt nauwkeurig nagezien en met de bescheiden vergeleken en in de beste orde
bevonden. Het batig saldo ƒ 358.79 wordt den thans administreerenden diaken Br. M. v. Zessen ter hand
gesteld. De rekening wordt geteekend en zal gedurende een week voor de gemeente ter visie gelegd
worden.
De voorzitter bedankt Br. Spruijtenburg voor zijn accuraat en eerlijk beheer en wenscht hem geluk met
den goeden uitslag, dankende voor Gods zegen door hem ondervonden en hoopt dat hij nog menigmaal
de diakonie zijn diensten zal mogen bewijzen. Hij wenscht dat Br. van Zessen hulp en steun van de
gemeente, waardering van de bedeelden en bovenal de zegen des Heeren zal mogen ervaren in zijn
werkzaamheden als bedeelend diaken.
Met beide toespraken toonen de broeders ouderlingen en Br. Lepeltak hun hartelijke instemming.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
C. van Vliet

/176/ Woensdag 16 October 1900 is onze Koninging verloofd met Hertog Hendrik van Meckelenburg-
Schwerin.
De kerkeraad heeft de Koningin een adres van gelukwensching gezonden, waarop een dankbetuiging
werd ontvangen.
Vrijdag 25 Januari 1901 werd onze Koningin de Bruid.

Geliefde Koninginne
Thans ook gekroond als Bruid
Wij bieden u Vorstinne
Den feestgroet blij en luid!
Ons harte klopt u tegen
Het zoekt naar klank en taal
't Bidt om den rijksten zegen
Voor U en Uw Gemaal.

O machtig God, der Vorsten Koning,
Geef rijken Zegen, Heer!
Zie gunstrijk uit Uw Hemelwoning
Op 't Vorstlijk Echtpaar neêr!

Donderdag 7 Februari 1901, huwelijk van onze Koningin. Bij deze gelegenheid werd aan de armen van
de diakonieën en die van het Burgerlijk Armbestuur, namens de gemeente Alblasserdam uitgereikt eene
feestgave bestaande voor elk huisgezin [uit] een kilo rundvleesch, een krentenbrood, een pond witte
suiker en een busje cacao.
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De Huwelijksinzegening had plaats door ds. G.J. van der Flier, welke tot tekst had gekozen: Psalm 4:7b
"Verhef Gij over ons het Licht Uws aanschijns, o Heere!". Gezongen werd door de gemeente G. 224:1,
G. 96, P. 133:3.

Gezegend de echt
Die hen verbindt; zijn banden,
Zijn bloemen en zijn juk, de trouwe handen
Door God ineen gelegd.

/177/ Door den Heer C. Pijl Lz. overleden alhier den 5 December 1900, is bij zijn testament, den 24 Aug.
1900 voor den notaris Mr. P.J. van den Brink verleden, gelegateerd aan de diakonie van onze gemeente
een som van vijf honderd (ƒ 500). Machtiging tot aanvaarding van dat legaat is verleend bij Koninklijk
Besluit van den 22 Februari 1901 Nr. 61. Bericht van deze machtiging is den 5 Maart 1901 ons
toegezonden door den Minister van Justitie; het geld is ons Zaterdag 16 Maart door bovengenoemden
notaris uitbetaald en is dienzelfden avond geplaatst bij de spaarbank alhier.

Den 3e April 1901 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Ad. Pijl, C. van Vliet en S. Penning tot
lidmaten aangenomen:

Pieter van Duren
Cornelis Verheij
Jan Willem Verheij
Geertje de Kluiver
Anna Klazina Meerburg
Johanna Cornelia Vogelesang
Marretje Gijsbertha Vroege

Jaantje van der Velden
Klazina Jaantje Slingeland
Jannigje van der Heu
Dirkje Slagboom
Hendrika Lamberta Verloop
Marrigje Breedveld
Geertje Helena Jonker

Zondag avond 7 April zijn zij als zoodanig bevestigd.

Vergadering van 8 April 1901
Alle Brs. zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal wordt gehouden, maar geeft tot geen
bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht dat de Brs. opgewektheid mogen hebben en
behoefte gevoelen de gemeente voor te gaan in het gedenken aan de zoendood des Heeren en
gemeenschap te oefenen met het verheerlijkt Hoofd der Kerk.
De rekening wordt, daar er geen aanmerkingen zijn ingekomen, definitief gesloten en afgeteekend.
De tabellen der schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en door allen onderteekend.
Er wordt besloten dat de stemming over Kerkeraad of Kiescollege zal gehouden worden D.V. Woensdag
17 April van des avonds 8 tot 9 uur, /178/ en de vorm vastgesteld waarop dit Zondag van te voren aan
de gemeente zal worden bekend gemaakt.
Na de behandeling van een diakonale zaak wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning
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Vergadering van 17 April 1901
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De dubbele doopboeken, lidmaten- en trouwboeken worden geconfronteerd, in orde bevonden en
afgeteekend.
Te 8 ure wordt aangevangen met de stemming voor Kerkeraad of Kiescollege.
Door 12 stemgerechtigden wordt aan deze keuze deelgenomen, en zooals te 9 ure blijkt bij de opening
van de bus, hadden 8 gestemd vóór den kerkeraad en 4 tegen den bestaanden toestand.
De bestaande toestand, Kerkeraad, blijft dus gehandhaafd.
De vergadering wordt met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

De Classicale Vergadering te Dordrecht op 26 Juni [1901] is bijgewoond door ds. F.J. Heineman en Br.
C. v. Vliet.

Vergadering van 18 October 1901
Behalve Br. Lepeltak zijn allen tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen
worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht dat op het te
vieren H.Avondmaal de zegen des Heeren rijkelijk moge rusten tot versterking van ons aller geloof in
den Heer J.C. als onzen eenigen maar algenoegzamen Verlosser.
Aan den Heer ten Zijthof wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als godsdienstonderwijzer.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging /179/ gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Door den Heer Johs. Jonker, kerkvoogd, is ter herinnering aan zijn zilveren huwelijksfeest, een renteloos
aandeel op de kerk, groot 100 gulden, aan de diakonie geschonken, 20 October 1901. Het nummer van
de obligatie is 796.

Vergadering van 17 December 1901
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend en de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Daar Br. Pijl aan de orde van aftreding is als ouderling en Br. van Vliet door verandering van woonplaats
(zijn domicilium is tegenwoordig N. Lekkerland) niet langer lid kan blijven van den kerkeraad, moet in de
eerste plaats voorzien worden in de vacature van twee ouderlingen. Br. Pijl, wijzende op zijn hoogen
bijna 80 jarigen leeftijd, wenscht thans beslist af te treden, en hoezeer de Brs. ook bij hem er op
aandringen dat hij zich nogmaals herkiesbaar zal stellen, volhardt hij bij zijn besluit, volstrekt niet uit
eenige antipathie tegen het ambt of de Broeders, maar eenig en alleen met het oog op zijn ouderdom.
Daar de Brs. begrijpen dat zij deze redenen moeten billijken, gaan zij hoezeer dan ook met een gevoel
van leedwezen, daar ouderling Pijl, hun altijd een zeer gewaardeerde medebroeder is geweest, over tot
het stellen van kandidaten, uit een opgemaakt drietal, de H.H. A. Kuijvenhoven, J. Tuijtel, M.E. Tuijtel en
A. Vogelesang, worden benoemd met algemeeme stemmen de Heeren J. Tuijtel en A. Vogelesang,
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terwijl als reserve beschouwd worden de H.H. A. Kuijvenhoven en M.E. Tuijtel.
Hoeveel leed het ons allen doet, dat Br. van Vliet ons gaat verlaten, gevoelen wij diep.
/180/ Vele jaren lang heeft hij de gemeente trouw gediend als diaken, als ouderling en als lid van
Notabelen, en steeds was hij met alle leden van den kerkeraad door broederlijken zin hartelijk
verbonden. Gaarne hadden wij hem nog jaren lang in onzen kring behouden, maar de kerkelijke
reglementen verbieden zulks. En zoo scheiden wij dan van hem als lid van den kerkeraad, maar niet als
vriend en broeder. De naam C. van Vliet zal bij ons steeds met eere en vriendschap genoemd blijven.
Als diaken was br. Spruijtenburg aan de beurt van aftreding, gelukkig dat hij, die zich met het oog op
bizondere huiselijke omstandigheden reeds voorgenomen had ons te verlaten, ten slotte toch bezweken
voor den aandrang van zijn medeleden. Op algemeen verzoek stelde hij zich weer herkiesbaar en werd
alzoo weer herbenoemd. De Brs. wenschten hem geluk en de voorzitter was aller tolk toen hij hem
daarbij Gods zegen toewenschte.
Moge die zegen rusten ook op de keuze der beide ouderlingen en mogen zij, als zij vrijheid kunnen
vinden, de benoeming te aanvaarden tot zegen zijn van de gemeente onzes Heeren Jezus Christus.
Verder werd de kleerenbedeeling besproken en in orde gemaakt, en gezorgd dat ieder der bedeelden
een behoorlijke portie ontvangen kan.
De præses werd gemachtigd bij de spaarbank op te vragen ƒ 100 en de ons toekomende rente ten
behoeve van de diakoniekas.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
S. Penning

De Heeren J. Tuijtel en Ad. Vogelesang hebben hun benoeming als ouderling aangenomen. Na op 2
Zondagen met Br. Spruijtenburg aan de gemeente te zijn voorgesteld, zijn zij in hunne respectieve
functies des avonds 5 Januari 1902 bevestigd geworden, terwijl te gelijker tijd van de aftredende Brs. Ad.
Pijl en C. van Vliet afscheid werd genomen.

Vergadering van 24 Januari 1902
Alle Brs. zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum voor het te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De
voorzitter wenscht de brs. toe dat zij met de gemeente in geloovig vertrouwen en met ootmoedigheid en
berouw den zoendood des Heeren mogen gedenken.
Vooraf had hij de Brs. Tuijtel en Vogelesang met een hartelijk woord verwelkomd als oude en goede
bekenden en hoopt dat zij in den ouden goeden geest met ons zullen omgaan, hun onze vriendschap
van harte toezeggend en Gods zegen toewenschend tot heil van de gemeente; moge dat ook Br.
Spruitenburg, den herbenoemde diaken rijkelijk ervaren.
Aan de orde was thans het doen van verantwoording van zijn gehouden beheer over de diakonale
gelden door Br. M. van Zessen. De rekening wordt naauwkeurig nagegaan en met de stukken
vergeleken. Zij wordt volkomen in orde bevonden en het blijkt dat er een goed slot aanwezig is van ƒ
269.80, hetwelk den thans administreerenden diaken Br. Lepeltak wordt ter hand gesteld. De voorzitter
bedankt Br. van Zessen voor zijn eerlijk en trouw beheer en hoopt dat nog menigmaal de gemeente van
zijn belangelooze diensten zal mogen profiteren. De rekening zal gedurende een week ten huize van Br.
van Zessen ter visie van de gemeente liggen.
er wordt besloten dat Br. Tuijtel zal optreden in de plaats van Br. van Vliet, en Br. Vogelesang in de
plaats van Br. Pijl; en verder /182/ dat Br. Vogelesang zich zal belasten met het houden van het contra-
doopboek.
De beide doopboeken worden daarna met elkander vergeleken en als zoodanig afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
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S. Penning

Mej. de wed. K.J. Jonker geb. van der Kuijl, alhier den 7 Februari 1902 overleden, had bepaald dat na
haar overlijden ƒ 100 aan de armen zou gegeven worden, welke som den 8 Februari door haar zoon den
Heer K.L. Jonker den predikant is toegezonden, en door dezen Br. Lepeltak is ter hand gesteld.

Den 20 Februari 1902 ontving de kerkeraad bericht van den Heer J. de Koning in diens qualiteit van
executeur-testamentair, dat door wijlen Mevrouw de Weduwe L.J. Pijl-van Duinen, alhier 19 januari l.l.
overleden, aan de diakonie is gelegateerd de som van één duizend gulden, vrij van successierechten.
Met hartelijken dank werd hiervan kennis genomen, en zal door deze daad van Christelijke liefde het
aandenken van de overledene in gezegende gedachtenis bewaard blijven.
De Koninklijke bewilliging tot aanvaarding van het legaat zal zoo spoedig mogelijk aangevraagd worden.

Den 26 Maart [1902] zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen S. Penning en J. Tuijtel tot lidmaten
der gemeente aangenomen:

Jan Schippers geb. 23 Nov. 1873
Jan Koutstaal geb. 30 April 1870
jan Kleijnjan geb. 28 Feb. 1867
Larina Gloria van Weijen geb. 29 Maart 1879
Adriana Ooms geb. Zaanen geb. 2 Mei 1879
Hendrika Magdalena Arfman geb. 29 Jan. 1881

/183/ Op den 1e Paasdag, 30 Maart [1902] zijn [zij] des avonds als zoodanig bevestigd.
Q.t. F.J. Heineman

Vergadering van 10 April 1902
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht den Brs. toe
dat zij ten voorbeeld voor de gemeente met blijmoedige en ootmoedige gevoelens den zoendood des
Heeren mogen gedenken, hen persoonlijk en der gemeente ten zegen.
De tabellen der schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en onderteekend.
De boeken der lidmaten en der huwelijken worden geconfronteerd, in orde bevonden en afgeteekend.
De diakonierekening, op welke geen aanmerkingen waren ingekomen, wordt afgesloten en afgeteekend.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Den 3 Juli is de Koninklijke machtiging tot aanvaarding van het legaat groot ƒ 1000 door wijlen Mevr. de
Wed. Pijl-van Duinen aan onze diakonie vermaakt, ontvangen. Daarvan is ƒ 830,76 geplaatst op het
grootboek, vertegenwoordigend ƒ 1000 nominaal Nat. Schuld 2½ % tegen 82 7/8 = ƒ 828,75 en 29
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dagen rente (30 Juli) ƒ 2,01.
Op de spaarbank is geplaatst ƒ 160 en het restant ƒ 9,24 - 0,50 (reiskosten naar Dordrecht) = ƒ 8,74 den
administrerende diaken dern Heer Lepeltak ter hand gesteld.

/184/ Vergadering van 9 October 1902
De vergadering wordt met gebed geopend. Afwezig waren Br. Vogelesang wegens een familiefeest, en
Br. Spruitenburg wegens beroepsbezigheden.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. De censura morum geeft tot geen bizondere
bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht dat de Brs. de zoendood des Heeren aan het H.
avondmaal met zegen mogen gedenken, en de gemeente dichter tot haar Heer en Heiland gebracht
moge worden.
De lijst der bedeelden wordt nagegaan en een geringe wijziging voorgesteld en aangenomen.
Een brief ingekomen van het Bestuur van de Chr. School aan de Kinderdijk, inhoudende een verzoek
om eenige bijdrage tot dekking van haar tekort, geeft aanleiding tot eenige discussie. Besloten wordt te
zien om eenige som bij elkaar te brengen, vooral met 't oog op de steun die aan dit verzoek verleend
was door onze vorigen medebroeder van Vliet.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Vergadering van 12 December 1902
Alle Broeders zijn tegenwoordig; na 't gebed worden de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde van aftreding waren de Broeders S. Penning en M. van Zessen, als ouderling en als diaken.
Na eenige discussien stellen beide Broeders zich weder herkiesbaar op uitdrukkelijk verlangen van
voorzitter en medeleden, wijzende op 't belang van de gemeente. Nadat beiden herkozen zijn en de
benoeming hebben aangenomen, wenscht de voorzitter hen geluk met hun besluit dat hem met
blijdschap vervult en hoopt dat 's Heeren zegen er rijkelijk op moge rusten. 
Na dezen goeden afloop, wordt overgegaan tot de regeling van de jaarlijkschen klederen-bedeeling.
Voor elke bedeelde, die zijn verlangen bekend gemaakt had, werd 't gen gevraagd was, met geringe
wijziging toegestaan en aangewezen wie de leveranciers van de /185/ goederen zouden zijn.
Na nog eenige br. besprekingen werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Tuijtel

De beide benoemde Broeders Penning en van Zessen zijn op twee volgende Zondagen aan de
gemeente voorgesteld. Daar geen aanmerkingen zijn ingekomen, zal tot de bevestiging kunnen worden
overgegaan. Deze bevestiging heeft plaats gehad den 18 Januari 1903.

Den 22 December 1902 is van den Heer J. Lambinon bericht ingekomen dat hij zijne betrekking als
voorlezer en voorzanger wenscht neder te leggen.
Oproeping gedaan zijnde voor sollicitanten, hebben zich daartoe aangemeld G. van der Weert en A. van
't Hof. Aan beiden is opgedragen voor de gemeente een proeve van bekwaamheid te geven.
De kerkeraad kan tusschen hen beiden zoo weinig verschil bespeuren, dat hij niet tot stemming over hen
wenscht over te gaan, maar meende dat 't het beste en het eerlijkste zou zijn het lot te laten beslissen,
en dan den door het lot aangewezene als voorlezer te benoemen.
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Alzoo is ook den 7e Januari 1903 geschied en is ten gevolge daarvan de persoon van G. van der Weert
benoemd tot voorlezer en voorzanger.
In verband hiermede werd besloten den Heer J. Lambinon op de meest eervolle wijze ontslag te geven.

Q.t. F.J. Heineman

/186/ Vergadering van 23 januari 1903
Alle Brs. zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding; de voorzitter wenscht dat de viering
van het H.Avondmaal kerkeraad en gemeente tot zegen moge zijn.
De rekening en verantwoording van br. Lepeltak wordt naauwkeurig nagezien en met bewijsstukken
vergeleken. Zij wordt volkoemen in orde bevonden. Het batig slot ƒ 149.95 (bij dit batig slot is nog
gekomen 16.75 als rente van de spaarbank, zoodat 't in 't geheel bedraagt ƒ 166.70) wordt br.
Spruitenburg, den thans administreerende diaken ter hand gesteld. Br. Lepeltak wordt geluk gewenscht
en dank gezegd, en br. Spruitenburg op zijn werk toegewenscht. De rekening wordt onderteekend door
den kerkeraad en zal gedurende een week bij Br. Lepeltak ter visie van de gemeente liggen.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden nagezien en met de dubbel-boeken vergeleken en in de
beste orde bevonden.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Tuijtel

Den 8 April 1903 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen S. Penning en J. Vogelesang tot lidmaten
aangenomen:
Adrianus van Herk en Jaantje Blok.

Vergadering van 24 April 1903
Alle Brs. behalve diaken van Zessen zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de
notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht dat de Brs. en de
gemeente met zegen mogen deelnemen aan de /187/ viering van het H.Avondmaal, welke nu na
Goeden Vrijdag en Paaschen staat gehouden te worden.
De diakonie-rekening wordt, daar er geen aanmerkingen waren ingekomen, definitief afgesloten en
geteekend.
Aan den kerkeraad wordt mededeling gedaan dat Donderdag 30 April a.s. de persoonlijke kerkvisitatie
gehouden zal worden te half 3 door de H.H. van Walsem en Teijkes.
Eenige diakonale zaken worden besproken en daarna een kwestie behandeld over den doop van een
onwettig kind. De moeder verschijnt ter vergadering en haar wordt meegedeeld dat wegens de bizondere
treurige omstandigheden, zij is weduwe en de vader van haar kind is haar schoonvader, de doop op een
morgen bediend zal worden, wanneer zij een doopgetuige zal kunnen aanwijzen, welke door den
kerkeraad als zodanig zal moeten worden goedgekeurd.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Vogelesang

Gezien 30 April 1903,
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H. Teijkes
J. v. Walsem

Vergadering van 30 April 1903
De Heeren H. Teijkes en J. van Walsem te half 3 ter consistorie ingekomen zijnde, houde de
persoonlijke kerkvisitatie. Alle Brs. zijn er bij tegenwoordig, behalve Br. Tuijtel, die wegens
beroepsbezigheden afwezig was, waarvan hij schriftelijk kennis had gegeven.
Alle boeken en bescheiden werden nagezien en in de beste orde bevonden, en alle vragen beantwoord.
De kerkvisitatores geven hun tevredenheid over den toestand te kennen en wenschen kerkeraad en
predikant Gods besten zegen toe over hun ambt, hun gemeente, hun gezin en hun persoonen.

F.J. Heineman
A. Vogelesang

/188/ vergadering van 16 October 1903
De Brs. Tuijtel en Spruitenburg zijn afwezig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht hartelijk dat
de naderende H.Avondmaalsviering gezegend moge zijn voor kerkeraad en gemeente.
Na eenige discussie over een collecte voor Neerbosch en over de Generale Kas, wordt de vergadering
met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Tuijtel

Vergadering van 18 December 1903
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is te voorzien in de periodieke aftreding van de Br. Tuijtel en Lepeltak. Beiden deelen mede
dat zij ditmaal, om bizondere redenen, niet in aanmerking wenschen te komen voor herbenoeming. De
vergadering verneemt dit met groot leedwezen daar men steeds in groote harmonie met elkander
gewerkt heeft, en drong dus sterk aan op terugkomen van dit besluit. Het mocht echter niet baten, de
redenen, geheel van particulieren aard, moesten dus gebillijkt worden. Alsnu werden benoemd tot
kandidaten voor 't oyuderlingschap de H.H. A.B. Mussert, R. Volwerk en T.C. Visser, en voor 't
diakenschap J. Lambinon, J. Rietkerk, B. van Eesteren en T. Hardam. De voorzitter zal zich belasten
met de kennisgeving.
Verder was aan de orde de bedeeling in kleeren aan de armen, de lijst wordt opgemaakt en vastgesteld.
De bedeeling in geld wordt besprooken en andere zaken geregeld en nagegaan.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Vogelesang

De Heeren T.C. Visser en B. van Eesteren hebben hun benoeming aangenomen.
/189/ De Heeren T.C. Visser, als ouderling, en B. van Eesteren als diaken, zijn op de Zondagen 3 en 10
Januari [1904] aan de gemeente voorgesteld. En zijn 17 Januari in hunne ambten bevestigd.
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Vergadering van 22 Januari 1904
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De voorzitter heet de Brs. Visser en van Eesteren welkom in de vergadering en wenscht
hun nogmaals Gods besten zegen toe bij de vervulling hunner ambstbezigheden.
Br. Spruijtenburg doet rekening en verantwoording over zijn diakonaal beheer. De rekening wordt
naauwkeurig nagezien en met de stukken vergeleken en in de beste orde bevonden. Het batig saldo
groot ƒ 362.35 wordt den diaken M. van Zessen ter hand gesteld. De rekening wordt goedgekeurd en de
Heer Spruijtenburg wordt door de voorzitter bedankt voor zijn trouw en eerlijk beheer en ook God dank
gezegd voor de vele zegeningen ondervonden; men hoopt dat de gemeente nog menig jaar zal mogen
profiteren van 's Heeren Spruijtenburgs trouwe zorgen.
Vervolgens worden de doop-, lidmaten- en trouwboeken nagezien en in orde bevonden.
Na nog eenige besprekingen van verschillenden aard wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Vogelesang

Den 2 Februari 1904 was het 25 jaar geleden dat ds. F.J. Heineman alhier als herder en leeraar
bevestigd was.
Den 31 e Januari mocht hij dit feit onder groote belangstelling van de gemeente gedenken. De tekst was
1 Joh. 4:10.

/190/ [Op een ingeplakt briefje staat, in een ander handschrift, het volgende:

Ten geschenke aan de Diaconie der Nederl.
Hervormde Gemeente te Alblasserdam,
62 oblig. à ƒ 100 rentende 3% } ten laste der Nederl.
68 oblig. à ƒ 100 renteloos   } Herv. Gemeente te Alblasserdam
met verzoek aan deze gift geen ruchtbaarheid
te geven en onder beding dat de jaarlijks
te ontvangen rente dezer obligatien alleen
gebruikt zal worden voor een extra bedeeling
in de Kerstweek aan de armen der 
Nederl. Hervormde Kerk te Alblasserdam.

De nummers van 68 obligatien zijn 662-724 en 730-734, de nummers van de 62 obligatien rentende 3 %
zijn 100-131 en 255-284.
Dit geschenk ons aangeboden den 17 Februari 1904 door Mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit, is met
hartelijken dank voor de armen van onze diakonie aanvaard.

Q.t.  F.J. Heineman
A. Vogelesang

Van de rentelooze obligatien
No. 692 is Juni 1904 uitgeloot
No. 734 is Juni 1905 uitgeloot
No. 667 is Juni 1908 uitgeloot
No. 695, 715, 719 zijn Juni 1910 uitgeloot
No. 688 is Juni 1911 uitgeloot
No. 708 is Juni 1912 uitgeloot
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De diakonie was reeds in het bezit van 3 rente gevende obligatien No. 213, 214, 215 en van één
rentelooze obligatie No. 796.

/191/ Den 18 Maart [1904] zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Vogelesang, Penning en Visser
tot lidmaten van de N.H. Gemeente aangenomen:

Arij van Lindern
Johannes jacobus van Walbeek
Willem Korevaar
Nicolaas Nonhof
Maria 't Hoen
Annigje van Houwelingen
Neeltje Adriana Roggeveen geb. 
Visser

Trijntje Zaane
Adriana Cornelia van Baalen
Jantje Leentje de Jong
Petronella Maria Vogelesang
Teuntje Vogelesang
Bastiaantje de Bruijn
Neeltje de Jong

Zondagavond 20 Maart zijn zij als zoodanig bevestigd.

Vergadering van 25 Maart 1904
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goed
gekeurd en geteekend.
De censura morum wordt gehouden, waarbij een opmerking gemaakt wordt, die later besproken zal
worden. De voorzitter wenscht de Brs. toe dat zij met opgewektheid en vrucht aan den nachtmaalsdisch
zullen mogen toetreden en versterkt worden met de gemeente in het geloof aan den Heiland van
zondaren, door wiens zoendood ons het leven is geopenbaard geworden.
De diakonierekening wordt definitief afgesloten, daar er geen aanmerkingen waren ingekomen.
Het boven aangeduide geval betrof de geruchten en vermoedens omtrent het gedrag van eene lidmate,
een jonge weduwe, bedeeld door de diakonie. Daar er echter geen zekerheid bestond wat van deze
geruchten waarheid was, neemt de voorzitter op zich, deze zaak zoo /192/ veel mogelijk te onderzoeken,
en dan naar bevind van zaken te handelen, in overleg met den kerkeraad. 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Vogelesang

Vergadering van 23 Sept. 1904
Behalve Br. Spruitenburg die door beroepsbezigheden verhinderd werd, zijn allen aanwezig. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum levert geen bizonderheden op. De voorzitter wenscht den Brs. toe dat zij
vrijmoedigheid mogen bezitten tot den disch des Heeren te naderen en met de Gemeente den zoendood
des Heeren gedenkende, versterkt te worden in het geloof dat bij den Heer veele barmhartigheden zijn.
Zooals reeds gebleken was, leverde de zaak omtrent een jonge weduwe, in de vergadering van 25 Maart
ter sprake gebracht, geen resultaat op, daar de predikant ook bij naauwkeurig onderzoek niets anders
dan losse geruchten en onbewezen praatjes had kunnen ontdekken.
Na eenige diakonale zaken en verschillende andere punten vriendschappelijk besproken te hebben, werd
de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
A. Vogelesang
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Den 11 December 1904 is alhier overleden de Heer Adrianus Pijl die de gemeente vele jaren gediend
heeft als ouderling en als notabel. Hij was een braaf en zachtmoedig man, wiens naam bij ons in ere zal
bewaard blijven.

/193/ Vergadering 14 December 1904
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Daar de Brs. Vogelesang en Spruitenberg aan de beurt van aftreding zijn, moet in de daardoor
ontstaande vacaturen worden voorzien. Br. Vogelesang wenschte ditmaal niet weder herbenoemd te
worden, en hoezeer de vergadering er eenstemmig en krachtig op aandrong, wenschte hij toch zeer
beslist dat eerst bij andere personen een poging zou worden aangewend om zijne plaats te doen
vervullen. Tot leedwezen der vergadering moest daarin worden berust, en werden alzoo benoemd tot
kandidaten de H.H. J. Lepeltak, Over..., van Walbeek, Lambinon, M.E. Tuijtel en M. Visser.
Br. Spruitenburg, evenzeer krachtig aangezocht om zich ene herbenoeming te laten welgevallen, besloot
tot onze groote voldoening, den herbenoeming te zullen aannemen, waarmede hij ons zeer verblijdde en
hartelijk gefeliciteerd werd.
De vergadering gaat thans over om te spreken over de extra kerstbedeeling uit de gift van Mevrouw de
Wed. D. Meursing. Er wordt besloten dat deze bedeeling zal bestaan in kleeren, geld, spek,
krentenbrood, cacao, en een koek.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Daar men bij de kandidaten niet geslaags was, heeft Br. Vogelesang tot onze groote voldoening
besloten, na herhaaldelijk aangezocht te zijn, de benoeming tot ouderling weder te aanvaarden.

De Brs. J. Vogelesang als ouderling en G. Spruitenburg zijn gedurende twee Zondagen dern gemeente
voorgesteld en den 12e Februari [1905] in hunne ambten bevestigd.

Collecte Noodlijdende Kerken en Personen 1e Kerstdag ƒ 55.68.

/194/ Vergadering van 3 Februari 1905
De Brs. zijn allen tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De voorzitter heet de Brs. op den eersten bijeenkomst in het nieuwe jaar welkom en verheugt er zich in
de beide aftredende Brs. Vogelesang en Spruitenburg weer in hun midden te mogen begroeten. Hij
herinnert er aan hoe 't afgelopen jaar ruimen stof bevat tot ootmoedigen dank aan den God van ons
leven en hoopt dat 's Heeren Zegen om Jezus Christus wil ook nu weer moge rusten op onzen arbeid.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal gaf tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter wenscht van harte dat de verkondiging van des Middelaars zoendood aan den
disch van het Nieuwe Verbond, moge strekken tot zegen in de gemeente.
Omtrent de Wed. Trommel die een bewijs van lidmaatschap afkomstig uit den Haag, zal worden kennis
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gegeven dat men haar de voorrechten aan het lidmaatschap verbonden niet kan verlenen, daar zij eerst
beproefd had zich aan te sluiten bij de Gereformeerde Gemeente, en toen dat niet ging, zich bij onze
gemeente had aangemeld.
Daarna kwam aan de orde het doen van rekening en verantwoording over de diakonale gelden door Br.
M. van Zessen. De rekening werd met de stukken vergeleken, nagezien en volkomen in orde bevonden.
Het goed slot was ƒ 284.22, hetwelk in handen gesteld werd van den thans administreerende diaken Br.
van Eesteren. Br. van Zessen wordt hartelijk dank gezegd voor zijn goede administratie, en trouw en
eerlijk beheer der gelden, en hem toegewenscht dat de gemeente nog menigmaal moge profiteeren van
zijn goede diensten.
Daar bij het nazien van de rekeningen gebleken was sat een der leveranciers steeds hooger prijs voor de
steenkolen berekend had dan de overigen, zal hij worden aangeschreven dat hij slechts tegen de
proijzen der andere leveranciers zal mogen leveren.
Vervolgens worden nog de lidmatenboeken nagezien en in orde bevonden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
T. Visser

/195/ Den 7 April 1905 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Pennig, Visser en Vogelesang tot
lidmaten aangenomen, en den 9e April als zoodanig bevestigd:

Jacob den Boer
Arie de Bruijn
Arie Jonker
Willem Keesmaat
Alexander Maat
Arie Andries Spruijt
Pieter Voorsluijs

Cornelia van Balen
Leentje Lambinon
Leentje Lepeltak
Geertrui Elisabeth Klasina van Opijnen
Johanna Stout
Francina Geertje Verhoef
Lucretia van Wageningen
Martha Zwartbol

Vergadering 12 April 1905
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend, nadat de
vergadering met gebed was geopend.
De censura morum met het oog op 't te houden H.Avondmaal behoeft niet te worden toegepast. De
voorzitter wenscht den Brs. en voor de nieuwe leden, en voor de gemeente s' Heeren Zegen toe bij het
gebruik van het heerlijk teeken van des Middelaars zoendood; moge het strekken tot iniiger
gemeenschap met Hem die de Weg is, de Waarheid en het Leven.
De diakonie rekening, waarop geen aanmerkingen waren ingekomen, wordt definitief afgesloten en door
al de leden onderteekend.
De doop- en trouwboeken worden met de duplicaten geconcfronteerd en in orde bevonden.
De tabel voor kerkvisitatie wordt ingevuld en door allen geteekend.
De voorzitter deelt mede dat hij bij het graf van Mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit, heden begraven,
namesn de diakonie een woord van dankbare erkentelijkheid heeft uitgesproken (zie aanteekening van
17 Februari 1904).
Wordt besloten, in overleg met H.H. Kerkvoogden dat Zondag na Paaschen een collecte zal gehouden
worden voor het suppletie fonds der Christelijke Schoolen.
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser
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/196/ Den 39 April 1905 heeft de kerkeraad het navolgende besluit genomen en van den kansel bekend
gemaakt:

daar het gebleken is dat er zijn in de gemeente die alleen dan schijnen te weten dat er een kerk is
als hun kind gedoopt zal worden, zoo wordt bekend gemaakt, tot meerdere stichting der gemeente
en tot meerdere waardering van den H. doop, dat als wij eenigsins kunnen nagaan dat men voor
onze kerk onverschillig is, het kind van zulke ouders niet gedoopt zal worden, vóór dat men blijken
heeft gegeven van meerdere belangstelling in onze openbare godsdienstoefening.

F.J. Heienman

Den 9 Juli 1905 was het 25 jaar geleden dat de Heer Johannes Jonker en Cornelis Jan Vroege tot
kerkvoogd werden benoemd. Daar zij al dien tijd met trouw en ijver hun ambtsplichten hebben vervuld,
en met Gods hulp dikwijls in moeijelijke omstandigheden de belangen der kerk op de meest loffelijke
wijze hebben behartigd, werd hun, namens kerkeraad, kerkvoogden en notabelen, een zilveren
gedenkpenning en daarbij behoorende oorkonde als blijken van erkentelijkheid en waardering
geschonken.

F.J. Heineman

De Classicale Vergadring te Dordrecht werd bijgewoond door ds. F.J. Heineman en de ouderling A.
Vogelesang.

Vergadering van 19 October 1905
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Penning die door een lichte ongesteldheid verhinderd werd. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum geeft tot geene bizondere bespreking aanleiding. De predikant wenscht dat de
viering des H.Avondmaals op aanstaande Zondag tot zegen voor de gemeente en tot eer van ons
Heerlijk Hoofd der gemeente moge zijn.
Wel waren er geen zaken meer op de agenda, maar toch hield ons een interessante gedachtenwisseling
aangenaam bezig tot dat te kwart voor 9 de vergadering met dankzegging gesloten werd.

F.J. Heineman
S. Penning

/197/ Den 17 December 1905 is het oudste lid onzer gemeente Dirk Hollander overleden. Hij was 7
Januari 1811 te Reeuwijk geboren.

Vergadering van 8 December 1905
De broeders zijn allen tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde is te voorzien in de vacaturen welken zullen ontstaan door de periodieke aftreding van de
broeders Penning en van Zessen als ouderling en diaken. Hoezeer ook aangezocht om zich herkiesbaar
te stellen, persiteeren de broeders in hun voornemen om ditmaal af te treden, het geen den overigen
zeer leed doet. Tot kandidaten voor het ouderlingschap worden benoemd de H.H. Lambinon, Bouman en
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Visser, en tot kandidaten voor het diakonaat, de H.H. Rietkerk, A. van Zessen en v.d. Eijk. Een poging
om Br. Spruitenburg te bewegen als ouderling op te treden, mislukte; terwijl Br. Visser die wegens zeer
drukke beroepsbezigheden zijn ambt wilde nederleggen, bewogen werd voorloopig toch in ons midden te
blijven.
De vergadering wordt met gebed gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

De candidaten voor ouderling hebben allen bedankt. De Heer G. van den Eijk heeft de benoeming tot
diaken aangenomen.

Vergadering van 22 December 1905
Behalve Br. A. Vogelesang zijn allen tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de
notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. 
De voorzitter deelt de vergadering mede dat de volgende brief bij hem is ingekomen:

Alblasserdam 18 December 1905
Den WelEerw. Heer ds. Heineman,

Daar ik wellicht de vergadering van vrijdag niet zal bijwonen, stel ik U in kennis dat met het einde
van het jaar ik het ambt van ouderling neerleg.
(was geteekend) Na groeten

U dienaar
A. Vogelesang

De voorzitter zegt dat de inhoud van dat schrijven hem zeer verbaasd heeft, niet alleen, maar ook zeer
gegriefd.
Immers is er niets onaangenaams voorgevallen, noch op de laatste vergadering van den kerkeraad,
noch den laatsten Zondag toen we in de consistoriekamer bijeen waren en in de beste harmonie van
elkaar /198/ gingen. Maar ook wist de Heer Vogelesang dat hij door zijn heengaan de kerkeraad voor
groote moeijelijkheden plaatsen zou, verbonden aan de vervulling van de vacaturen, en aanleiding zou
geven tot onjuiste voorstellingen in de gemeente omtrent de verhouding des kerkeraads onderling.
Bovendien spijt het hem dat de Heer Vogelesang die als diaken en als ouderling zeer vele jaren aan de
gemeente vele en goede diensten heeft bewezen, op zoodanige manier ons thans verlaat. Hij stelt
verder voor, om een minder aangename discussie te voorkomen, verder over den brief te zwijgen en
hem eenvoudig voor kennisgeving aan te nemen. Alle broeders zijn het met de gesproken woorden en
het voorstel volkomen eens en wordt conform besloten.
De voorzitter vraagt nu aan Br. Penning of hij in deze omstandigheden nu niet zou kunnen besluiten in
ons midden te blijven. Br. Penning vraagt het woord. Hij zegt dat hij een voorstel heeft, en het met het
oog op de ernst der positie, ten krachtigste aanbeveelt: Laat Br. Spruitenburg in de plaats van Br.
Vogelesang als ouderling optreden, laat Br. van Zessen dan de plaats van Spruitenburg als diaken
innemen, en dan is hijzelf bereid om zich een herbenoeming tot ouderling te laten welgevallen. Dit
uitnemend voorstel, waardoor alle bezwaren zouden zijn opgeheven, wordt met belangstelling
aangehoord, door de voorzitter en en de Brs. Visser en van Eesteren krachtig ondersteund en ernstig
besproken. Br. van Zessen geeft terstond flink en rondborstig te kennen dat hij er toe bereid is. De Heer
Spruijtenburg, hoewel ook hij moet erkennen dat 't een prachtig voorstel is, kan er toch niet toe besluiten;
hij heeft voor zich zelf bezwaar het ambt van ouderling te aanvaarden, hij heeft er een heilig opzien
tegen, hij vindt het te gewichtig.
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de voorzitter stelt nu voor om voor eenigen tijd de discussie over dit gewichtig onderwerp te sluiten en
intusschen over te gaan tot de bespreking van de bedeeling. Br. van Eesteren en hij hebben de armen
bezocht en een onderzoek ingesteld naar hunne behoeften. De aanvragen om kleeren en deksel worden
meegedeeld en wordt besloten om al hetgeen zij gevraagd hebben toe te staan. Verder wordt besloten
om de buitengewone Kerstbedeeling uit het legaat van wijlen Mevrouw de Wed. Meursing te doen
bestaan in voor elk ƒ 1.50, 2½ pond /199/ spek, ½ pond cacao, 1 pond suiker, een koek en een
krentenbrood.
De leveranciers voor de kleren en de eetwaren worden aangewezen en vastgesteld dat de bedeeling zal
plaats hebben Vrijdag 29 Dec. te 2 ure.
De voorzitter opent thans weder de discussie over de vacaturen in de kerkeraad. Hij wijst er op dat van
Br. Spruijtenburg thans afhangt de oplossing van de moeijelijkheden, ook de andere Brs. dringen sterk
bij hem aan. Hij blijft echter zoo sterk opzien tegen den ernst van het ouderlingschap dat hij nog niet
terstond besluiten kan; hij belooft echter er zeer ernstig over te zullen denken, en dan zoo spoedig
mogelijk zijn besluit te zullen meedeelen.
De voorzitter herinnert nu nog even dat de toestand deze is: Neemt Br. Spruijtenburg de benoeming tot
ouderling aan, dan blijven Br. Penning en Br. van Zessen als ouderling en diaken. Zij doen dat in het
belang van kerkeraad, gemeente en predikant, want beiden hadden nu wel eens willen aftreden, maar uit
liefde tot de Herv. Kerk willen beiden hun ambte weer aanvaarden. De beide Brs. hebben zich daardoor
den dank der gemeente waardig gemaakt.
De voorzitter bepaalt nu, onder algemeene goedkeuring dat zoodra br. Spruijtenburg bericht zendt dat hij
als ouderling optreden wil, hij de benomeing van alle drie aan de gemeente zal bekend maken.
Benoemd tot ouderling alzoo br. Spruijtenburg.
Herbenoemd tot ouderling br. S. Penning.
Benoemd tot diaken de Heer G. van den Eijk, die de benoeming heeft aangenomen.
Herbenoemd tot diaken Br. M. van Zessen.
De vergadering wordt met gebed gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser

Zaterdag morgen 23 Dec. [1905] deelde de Br. Spruijtenburg den predikant mondeling mede, dat hij na
ernstig overwegen de benoeming tot ouderling had aangenomen, wel blijft hij zeer opzien tegen dat
ambt, maar het belang van de gemeente woog zo zwaar bij hem, dat hij niet langer weigeren kom. Ook
hem onzen hartelijken dank.

/200/ Zondag morgen 24 Dec. [1905] werd aan de gemeente bekend gemaakt, voor de eerste maal, dat
de Heer Vogelesang voor zijn ambt als ouderling heeft bedankt,
dat de Heer Spruijtenburg benoemd is als ouderling
dat de Heer Penning herbenoemd is als ouderling
dat de Heer van Zessen benoemd is als diaken
dat de Heer v.d. Eijk benoemd is als diaken, welken allen deze benoeming of herbenoeming hebben
aangenomen.

De collecte voor de Noodlijdende kerken en persoonen heeft opgebracht ƒ 55.60.
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Na oook ten 2e male aan de Gemeente te zijn voorgesteld, zijn de kerkeraadsleden den 14e Januari in
hunne ambten bevestigd.

Gezien door de gecommitteerden v.h. Classical Bestuur, 3 Mei 1906,
J. v. Walsem
W.P. v. Lindonk

Vergadering van 2 Februari 1906
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De voorzitter heet de brs. welkom in deze eerste vergadering van het nieuwe jaar, en met
name Br. van den Eijk.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding, en zoo wenscht dan de voorzitter de Brs. een gezegende Avondmaalsviering, om de
herinnering van het Woord van onze Heiland "ik wil, word gereinigd".
Een verzoek van H.H. Kerkvoogden gericht tot de diakonie als houdster van rentelooze obligaties op de
kerk, om machtiging tot het aankoopen van obligaties op de kerk tot een zeker bedrag, wordt
toestemmend beantwoord.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om van het op de spaarbank belegde diakoniegeld, thans
een bedrag vormend van ƒ 1140, ƒ 1000 nominaal op het Grootboek te plaatsen.
Br. van Eesteren is thans bereid rekening te doen van zijn beheer over de diakonie gedurende 1905. De
rekening wordt naauwkeurig nagezien en met de stukken vergeleken, zij wordt in de beste orde
bevonden. Het batig slot ƒ 426.86 wordt Br. van Zessen ter hand gesteld. Br. van Eesteren ontvangt den
dank van de vergadering voor zijn trouw en eerlijk beheer en nette administratie. Br. van Zessen /201/
wordt den zegen des Heeren en de steun der gemeente toegewenscht bij zijn nieuwe administratie, en
ten slotte dank aan den Heer der gemeente, die onze diakonie werkzaamheden kennelijk zegende.
Br. Penning het woord gevraagd hebbend, deelt aan de vergadering mede dat hij officieus vernomen
heeft dat de Heer Sitton bij kerkvoogden een aanvraag om ontslag heeft ingediend als organist. Hij
betreurt dit zeer daar de Heer Sitton een uitstekend orgelbespeler is, en stelt voor om door de kerkeraad
een verzoek tot hem te richten die aanvraag om ontslag alsnog in te trekken. Dit voorstel ondersteund
door Br. van Eesteren wordt na eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen. Verder wordt
besloten van dit besluit vriendschappelijk kennis te geven aan Heeren kerkvoogden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heienman
T.C. Visser

11 April zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Penning en Spruijtenburg tot lidmaten aangenomen
en den 15 April als zoodanig bevestigd:

Cornelis Verschoor
Elisabeth Kortlever
Janna Lighaam

Vergadering van 27 April 1906
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. v.d. Eijk die bericht had gezonden door een lichte ongesteldheid
verhinderd te zijn. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
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geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft tot gee bizondere bespreking
aanleiding; de voorzitter wenscht den Brs. toe dat zij met de gemeente een gezegende
Avondmaalsviering mogen genieten.
De diakonierekening wordt definitief afgesloten en door de kerkeraad afgeteekend.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden gecontroleerd en in orde bevonden.
/202/ Op verzoek van den Brs. wordt een discussie gehouden over de practijk van den doop van die
kinderen welke vóór de 40e week na het huwelijk zijn geboren. Wegens de vele moeijelijkheden
verbonden aan het bezwaar om stellig iets onredelijks in elk geval te constateren, komt men tot geen
resultaat.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser

De zendingscollecte bracht op ƒ 84,50.

Aan de kerkeraad en gemeente is den 22 April kennis gegeven van de persoonlijke kerkvisitatie.

Vergadering van 3 Mei 1906
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering geopend zijnde, worden de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
De kerkvisitatores ds. van Walsem en ds. Van Lindonk stellen een naauwkeurig onderzoek in naar den
ganga van zaken in de gemeente en zien de verschillende boeken en rekeningen na, welke allen in orde
worden bevonden. Beide betoonen hunne tevredenheid met 't geen zij gehoord en gezien hebben en
uitten hun beste wenschen en heilbeden voor de gemeente, kerkeraad en predikant.
Nadat zij de vergadering verlaten hebben, wordt deze gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser

13 Augustus 1906 is overleden Jan Tuijtel die gedurende vele jaren de gemeente met trouw en
toewijding gediend had, als diaken, ouderling en notabel. Aan zijne nagedachtenis wordt ook door den
kerkeraad namens de gemeente daarvoor dankbare hulde gebracht.

Vergadering van 2 November 1906
De vergadering wordt met gebed geopend. Alle Brs. zijn tegenwoordig, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter wenscht dat hij /203/ en de kerkeraad 't voorbeeld aan de gemeente gevend,
met de gemeente tot versterking van geloof, hoop en liefde vrijmoedigheid mogen hebben aan te zitten
aan den disch des Heeren tot gedachtenis aan diens nooit genoeg volprezen zoendood.
Naar aanleiding van een schrijven van J. van de Merwe over het orgelspel van den organist, ontspon
zich een breedvoerige discussie, waarin wel allerlei soort van toon en klank, maar Gode zij dank geen
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wanklanken werden vernomen, daar de bespreking in broederlijken zin, kalm en waardig gevoerd werd.
Op voorstel van Br. van Eesteren werd besloten zich tot Heeren Kerkvoogden te richten met het beleefd
verzoek om tegen 1 januari a.s. ontheven te worden van het toezicht op het orgelspel, daar de
meerderheid van de leden van den kerkeraad verklaarde niet genoegzame muzikale kennis te bezitten
om te oordeelen over de juistheid van op- en aanmerkingen die herhaaldelijk ter oore van sommige
leden des kerkeraads gebracht werden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser

Vergadering van 12 December 1906
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering met gebed geopend zijnde, werden de notulen gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De vergadering is bijeengeroepen ter voorziening in de periodieke verwisseling van de kerkeraadsleden.
Aan de beurt van aftreding zijn de Brs. Visser als ouderling en Br. van Eesteren als diaken.
Br. Visser zal tegen 1 Mei [1907] hoogstwaarschijnlijk, ja bijna zeker de gemeente met ter woon verlaten
en kan zich dus niet meer beschikbaar stellen. Br. van Eesteren wenscht wegens particuoiere redenen,
die echter naar zijn uitdrukkelijke verklaring volstrekt niet in verband staan met zijn verhouding tot de
leden des kerkeraads, niet weder in aanmerking komen. De kerkeraad zulks met leedwezen vernomen
hebbende, daar men steeds met beide Brs. in de /204/ beste harmonie heeft saamgewerkt, moet dus
overgaan tot het benoemen van kandidaten. Als zoodanig worden aangewezen voor het ambt van
ouderling, de Heeren C. Bouman, H.W. van Oostendorp en M. Visser en voor het ambt van diaken de
Heeren D. Laanbroek, K. Boersman en P. Hardam.
Van den Heer A. de Haan, arts alhier, is ingekomen een verzoek om ook te mogen deelen in de
geneeskundige behandeling van de door onze diakonie bedeelden. Men acht het billijk dat de
geneeskundige behandeling beurtelings zal worden waargenoemn door de Heeren Haastert en de Haan.
Beleefdheidhalve achten sommige leden het gewenscht daarvan den Heer Haastert mondeling kennis te
geven. Hiermede overeenkomstig zal dr. Haaster worden uitgenodigd de eerstvolgende vergadering van
den kerkeraad met een kort bezoek te willen vereeren.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
T.C. Visser

Vergadering van 17 Decemeber 1906
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering met gebed geopend, de notulen worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Dr. Haastert, daartoe uitgenodigd, komt in ons midden, en, bekend gemaakt met de nieuwe verordening
omtrent de geneeskundige behandeling der diakonie-bedeelden, verklaart hij deze te aanvaarden,
bedankt voor de beleefdheid van den kerkeraad om deze zaak op deze manier te behandelen, en verlaat
de vergadering. Voor 1907 is alzoo dr. Haastert, voor 1908 dr. de Haan, enz.
De vergadering gaat thans over tot de regeling van de kleerenbedeeling, en van de extra Kerstbedeeling
uit het legaat van wijlen Mevrouw Wed. Meursing. Daar volgens mededeeling van Br. van Zessen de kas
nog goed voorzien is, kan aan alle aanvragen worden voldaan. De extra bedeeling zal weder in hetzelfde
bestaan als verleden jaar, ieder ƒ 1,50, 2½ pond spek, ½ pond cacao, een pond /205/ suiker, een koek
en een krentenbrood. De leveranciers worden aangewezen en de uitdeeling bepaald op a.s. Vrijdag 21
December. Aan de Wed. Rol, die in Dordrecht bij een dochter verpleegd wordt zal ƒ 4 worden toegelegd.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
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G. Spruijtenburg

De Heeren C. Bouman en P. Hardam hebben hun benoeming respectievelijk tot ouderling en diaken
aangenomen. Voor de eerste maal aan de gemeente voorgesteld Zondag 23 Dec.
De opbrengst van de Collecte voor noodlijdende kerken en personen gehouden 25 Dec. [1906] heeft
opgebracht ƒ 70,25.
C. Bouman en P. Hardam zijn voor de 2e maal der gemeente voorgesteld Zondag 30 December.

Kerkvoogden hebben den kerkeraad kennis gegeven (zie notulen van 2 Nov. l.l.) dat zij het toezicht op
het orgelspel hebben opgedragen aan hun medelid den Heer J. Jonker sr.

6 januari [1907] zijn de H.H. Bouman en Hardam in hunne ambten bevestigd.

Vergadering van 25 januari 1907
De vergadering wordt met gebed geopend, notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Br. v.d. Eijk
heeft bericht gezonden dat hij wegens een hardnekkige verkoudheid niet komen kan. De voorzitter heet
de Brs. Bouman en Hardam welkom en wenscht hun Gods zegen op hun arbeid en op hun verkeer in
ons midden toe.
De censura morum geeft tot geen bizonderheden aanleiding. Aan vrouw Smit geb. Conjong, die raad
gevraagd had van de kerkeraad hoe te moeten handelen met 't oog op 't deel nemen aan het
H.Avondmaal, daar zij niet meer met haar man leeft, die zij wegens dronkenschap en mishandeling
verlaten moest, zal worden meegedeeld dat als zij behoefte en vrijmoedigheid heeft, de kerkeraad haar
niet zal weeren. De voorzitter hoopt dat voor kerkeraad en gemeente 't een gezegende /206/
Avondmaalsviering moge zijn.
De tabellen voor de schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en onderteekend.
Br. van Zessen is als nu bereid over te gaan tot het doen van rekening en verantwoording aangaande
zijn beheer over de diankonale bezittingen, daar echter Br. van den Eijk, de thans fungeerende
administreerend diaken afwezig is, wordt besloten hiermede te wachten tot br. v.d. Eijk hersteld zal zijn.
De voorzitter doet voorlezing van verschillende Synodale stukken en van een brief van het Comite voor
Melaatschenverpleging in Suriname, wordt besloten dat bij de eerst volgende collecte voor de Zending
ook een deel van de opbrengst voor dat doel zal bestemd worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Vergadering van 8 Februari 1907
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Br.
Spruijtenburg had bericht gezonden dat hij tot zijn leedwezen, door drukke werkzaamheden verhinderd
was te komen.
De doopboeken worden nagezien en in orde bevonden. 
Br. van Zessen doet thans rekening en verantwoording over zijn diakonaal beheer. De rekening met de
daarbij behoorende bescheiden wordt naauwkeurig nagezien en in de beste orde bevonden. Er is een
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batig slot van ƒ 655,03½, dit wordt den thans administreerenden diaken Br. van den Eijk overhandigd.
Wordt besloten hiervan ƒ 200 op de spaarbank te plaatsen; de voorzitter zal daar voor zorgen. De
rekening wordt voorloopig goedgekeurd en geteekend en zal gedurende een week ten huize van de Heer
van Zessen voor de gemeente ter visie gelegd worden. Zondagmorgen zal de gemeente hiervan kennis
ontvangen. De voorzitter brengt thans een woord van warme hulde aan Br. van Zessen voor zijn ijver als
diaken en voor zijn eerlijk en /207/ correct beheer als administrateur en hoopt dat hij nog lang de
gemeente zal willen blijven dienen, daar 't hem zoo uitnemend is toevertrouwd. Een woord van
ootmoedigen, maar diepgevoelde dank aan den almachtigen God, die zijn zegen liet rusten op den
arbeid van de diakenen, mag ook niet ontbreken.
Het nazien van de lidmaten- en trouwboeken wordt tot later uitgesteld met het oog op den reeds
vergevorderden tijd.
Na nog eenige diakonale zaken besproken te hebben, sluit de voorzitter de vergadering met
dankzegging.

F.J. Heineman
G. Spruijtenburg

Den 27 Maart zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Penning, Spruijtenburg en Bouman tot
lidmaten aangenomen en als zoodanig bevestigd:
Janna van Asperen
Jakoba Bosman
Lijntje de Groot
Hendrika 't Hoen
Catharina Huisman (wed. van J. 
Klijnjan)
Francina Antje de Kloe
Teuna Kortland
Anna Pietje Kortland

Cornelia van der Laan
Willemijntje Lighaam
Cornelia Elisabeth Roelfs
Jannigje Verheij
Anthonia Vroege
Adriana van Zessen
Jan Cleton
Jacob Jonker
Johannes Jonker jr.

Vergadering van 12 April 1907
De vergadering wordt met gebed geopend. Alle Brs. waren tegenwoordig. De notulen werden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter wenscht de Brs. toe dat zij met de nieuwe lidmaten en de gemeente tot zegen
van hart en leven naar 's Heeren bevel zijn zoendood en opstanding gedenken mogen.
De diakonale rekening van Br. van Zessen wordt, daar er geen aanmerkingen waren ingekomen,
definitief afgesloten en door al de leden van den kerkeraad geteekend.
De voorzitter stelt voor, om met het oog op het kloekmoedig en menschlievend gedrag van Prins
Hendrik in de laatste Februaridagen /208/ bij gelegenheid van de redding der schipbreukelingen van de
stoomboot Berlin aan den Hoek van Holland Zijn K. Hoogheid ter gelegenheid van zijn verjaardag op
den 19 April een gelukwensch aan te bieden namens den kerkeraad. Alle Brs. betuigen hun hartelijke
instemming; het door den voorzitter hun voorgelezen document wordt door hen geteekend.
De lidmaten- en trouwboeken worden nagezien, in orde bevonden en afgeteekend.
Br. v.d. Eijk brengt ter sprake dat door vereenigingen te N. Lekkerland gevestigd, uitvoeringen gegeven
worden op Alblasserdamsch grondgebied, en dan somtijds Zaterdagavonds nachtpermissie wordt
gegeven, waardoor ontheiliging van den Zondag kan ontstaan. De voorzitter zal over deze zaak met den
Burgemeester spreken.
Niets meer aan de orde zinde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

639

G. Spruijtenburg

De Pinkstercollecte heeft opgebracht ƒ 180,11.
Voor de melaatschen ƒ  90
Java Comité ƒ  50
Ned. Zendingsgenootschap ƒ  40,11

ƒ 180,11

De collecte voor het Chr. Onderwijs, gehouden 14 Juli [1907], heeft opgebracht ƒ 64,51½.
ƒ 43,01½ voor de school in de Kerkstraat.
ƒ 21,50  voor de school aan de Kinderdijk.

De Unie-collecte voor het Chr. Onderwijs gehouden 6 Oct. [1907] heeft opgebracht ƒ 73,60.

Vergadering van 18 October 1907
Alle Brs. tegenwoordig behalve Br. van Eijk die door beroepsbezigheden verhinderd was te komen. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum gaf tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht den Brs. toe dat
met de gemeente op een waardige /209/ wijze het H.Avondmaal tot eer van den Heiland en tot zegen
van velen gevierd moge worden.
Er is ingekomen een stuk van den Heer de Burgemeester waaruit blijkt dat voor het Chr. Onderwijs is
ontvangen de som van netto ƒ 235,77, waarvan de school aan de Kinderdijk 5/14=84,21 en de school in
de Kerkstraat 9/14=156,56 ontving.
De voorzitter deelt nu mede dat hij 't wenschelijk zou achten dat de gemeente even als vele anderen ook
een kerkelijk zegel had. Hij heeft een ontwerp gemaakt dat keurig uitgevoerd is door den Heer
Broeksmit, Rijksontvanger alhier. Het stelt voor een dam waarop een kruis, waartegen een open Bijbel
ligt, op de eene bladzijde "Evangelium", op de andere Mat. 24:35, tegen dien dam blaast een orkaan het
water op. Daar onder "Ned. Herv. Gemeente van Alblasserdam" en als randschrift er om heen: 

"Al blaast er een orkaan
 Deez' dam zal blijven staan."

De brs. verklaren allen hun ingenomenheid met dit idee.
Door den val van het administratiekantoor Otto de Kat en Zoon te Dordrecht, 't welk van de diakonie de
volmacht had, om de rente te ontvangen der op het Grootboek geplaatste gelden, zal een andere
volmacht moeten worden gekozen. In tijds zal hiervoor gezorgd worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
G. Spruijtenburg

Den 11 November 1907 heeft de kerkeraad besloten de rente procuratii voor het Grootboek-kapitaal
behoorende aan de diakonie, op te dragen aan de firma Stoop en Zoon te Dordrecht.

F.J. Heineman
G. Spruijtenburg

/210/ [Ingeplakt is een kranteknipsel met de volgende tekst]
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BEKENDMAKING
De griffier bij de Arondissements-Recht-
bank te Dordrecht maakt bij deze bekend
dat bij beschikking dier Rechtbank, d.d. 1
November 1907, aan OTTO BOUDEWIJN
DE KAT VAN BLEISWIJK en FLORIS
WILLEM 'T HOOFT, te zamen te Dordrecht
handel drijvende onder de Firma OTTO DE KAT
en ZOON, Kassiers en Commissionairs
in Effecten, wonende en gevestigd te Dor-
drecht, op hun daartoe gedaan verzoek, 
       voorlopige surséance van
         betaling is verleend
met benoeming van de Heeren Mr. A.A.
MOLL, Advocaat en Procureur te Dordrecht,
en Mr. J.C. STOOP, Bankier te Dordrecht,
tot Bewindvoerders, en van den Heer J. VAN
ZEE, Leeraar in het Boekhouden M.O., te
Dordrecht, tot deskundige als bedoeld in
artikel 221, 1e en 2e lid der Faillissementswet.

De Griffier voornoemd,
Mr. J.J. MOLL

Dordrecht, 1 November 1907.      34310

[Verder is inhet notulenboek een gedrukte brief ingeplakt met de volgende inhoude]

Amsterdam November 1907
De diaconie der Nederduitsche hervomde gemeente

te Alblasserdam
Wij ontvingen elk half jaar rente van het grootboekkapitaal,
groot ƒ 21.300 2½ % ten namen van Alblasserdam; de Diaconie der
Hervormde Gemeente te :/ ingeschreven op letter A,
deel 12 No. 3360
op eene renteprocuratie door de firma OTTO DE KAT & ZOON
te Dordrecht aan ons verstrekt. Gepasseerd 25 Januari 1864.
Daar deze firma thans in financieele moeilijkheden verkeert
zullen wij gaarne vernemen of U wenscht, dat voortaan de rente aan eene andere firma wordt
verantwoord, in wel geval de firma STOOP & ZOON te Dordrecht daartoe bereid gevonden zal worden.
Alsdan behoeft geene nieuwe renteprocuratie te worden gepasseerd, en verzoeken wij U bijgaande
machtiging ingevuld en geteekend, ten spoedigste aan ons te willen terugzenden.

Hoogachtend,
UEd. Dw. Dienaren
[onleesbare handtekening]
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211/  [Ingeplakt is het zegelontwerp, gedrukt in een rode kleur]

Dit Kerkelijk zegel is aangenomen bij besluit van kerkvoogden en
notabelen dato 8 October 1907 en bij besluit van den kerkeraad dat 18
October 1907.

Q.t. F.J. Heineman

Het zegel is geleverd door de Relief- Etikettenfabriek Holland, Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 33.

Vergadering van 13 December 1907
Alle Brs. zijn tegenwoordig; de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is om te voorzien in de periodieke aftreding van leden van den kerkeraad. Aan de beurt zijn
de H.H. Spruitenburg en van Zessen. Beide Brs. stellen zich niet herkiesbaar, en de vergadering, hoe
zeer 't ook haar leed doet en daarvan doet blijken, moet er in berusten. Als kandidaten voor ouderling
worden benoemd de H.H. Lambinon, M. Visser, L. v. 't Hof, A. Stout, en voor diaken de H.H. Laanbroek,
J. Lepeltak, J. Advokaat en W. Korevaar.
Verder wordt de kleerenbedeeling en de Kerstbedeeling uit het legaat van Mevrouw Meursing geregeld,
en bepaald dat zij zal plaats hebben Zaterdag 21 December a.s.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

/212/ de collecte voor noodlijdende kerken en personen, gehouden op den 1e Kerstdag, heeft opgebracht
ƒ 93,02.

De Heer jakob lambinon heeft zijn benoeming tot ouderling, de Heer W. Korevaar die tot diaken
aangenomen.
O0p de Zondagen 22 en 29 December 1907 zijn zij aan de Gemeente voorgesteld en nadat geen
bezwaren waren ingebracht, zijn zij Zondag avond 5 januari 1908 in hunne ambten bevestigd, terwijl van
de Brs. G. Spruijtenburg en M. van Zessen met een woord van waardering en vriendschap afscheid werd
genomen.

Q.t. F.J. Heineman
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Vergadering van 17 Januari 1908
Behalve Br. C. Bouman die door ongesteldheid was verhinderd, zijn allen tegenwoordig. De vergadering
wordt met gebed geopend, de notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend. De voorzitter heet
de Brs. Lambinon en Korevaar welkom en wenscht hun 's Heeren zegen toe op de vervulling van hunne
ambten.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden nagezien, in orde bevonden en afgeteekend.
Eenige Synodale stukken worden voorgelezen, en na bespreking van een paar diakonale belangen wordt
de vergadering met dankzegging gesloten, nadat de vergadering nog besloten had een adres van
dankbetuiging te richten aan de Heer en Mevrouw B.C.A. Rijkee-Vroege te Rotterdam die de nieuw
ingerichte galerijen van lampen beloofd hebben te zullen voorzien.

F.J. Heineman
S. Penning

/213/ Staat van bezittingen van de diakonie in Januari 1908.
ƒ 21.300,-  ingeschreven op het Grootboek.
ƒ  2.145,50 ingeschreven op de spaarbank.
65 kerkobligatien à ƒ 100,- rentende 3%.
67 kerkobligatien à ƒ 100,- renteloos.

Q.t. F.J. Heineman
G. van den Eijk, diaken

Vergadering van 13 Maart 1908
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. 
De voorzitter doet mededeling van dengenen die op belijdenis des geloofs tot lidmaten wenschen te
worden aangenomen. Tegen geen van hen is bezwaar.
Alsnu gaat Br. van den Eijk over tot het doen van rekening en verantwoording over zijn diakonaal beheer
over het jaar 1907. De rekening, uitstekend in orde, wordt naauwkeurig nagezien, met de stukken
vergeleken en in de beste orde bevonden. Het batig slot ƒ 437,62 wordt den administreerenden diaken
P. Hardam ter hand gesteld. Daar deze zooveel kasgeld nog niet noodig heeft, wordt besloten ƒ 200 te
plaatsen op de spaarbank. Br. van den Eijk wordt een woord van dank en hulde gebracht voor zijn trouw
en eerlijk beheer, en de hoop uitgedrukt dat hij nog vele jaren de gemeente zal mogen kunnen dienen.
De tabellen der schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en door de kerkeraad geteekend.
Na eenige diakonale zaken te hebben behandeld, en nadat Br. v.d. Eijk op het wenschelijke om wat
meer voor de Zending te doen had gewezen, waarop de voorzitter beloofde nu en dan weer eens in een
avondbeurt over de Zending te zullen spreken, werd de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Den 29 Maart 1908 zijn in tegenwoordigheid van de drie ouderlingen aangenomen tot lidmaten van onze
kerk:

Jan van Asperen
Johannes Jasper van Es
Arie Kroon

Marinus Johannes Punt
Dirk Verboom
Pieter Vogelesang
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/214/ Hermina van de Genugten
Jansje Hardam
Jaantje van 't Hof
Maria van 't Hof

Susann van der Hoogt
Pietertje van Houwelingen
Anna Arina Spruijt

Vergadering van 10 April 1908
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding, en de voorzitter wenscht den Brs.
een gezegende avondmaalsviering.
De diakonierekening wordt daar geen aanmerkingen uit de gemeente waren binnengekomen, definitief
goedgekeurd en afgeteekend.
De voorzitter doet voorlezing van het stuk der Synode over het Neo-Malthusianisme, van het Manifest
daartegen van den N.M. Bond, en van een stuk der Synode over de behartiging der godsdienstige
belangen van Hollanders in Duitschland. Wordt besloten dit laatste op de een of andere wijze te steunen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

De Pinkstercollecte heeft opgebracht ƒ 199,64½.
Java Comité ƒ  89,64½
Zendeling genootsch. ƒ  50,-
Melaatschen ƒ  50,-  (in het gesticht Bethesda bij 

Paramaribo)
Evangelisatie in Duitschland
onder Holl. werklieden ƒ  10,- 

ƒ 199,64½

Tot afgevaardigde ter Classicale vergadering te Dordrecht, te houden 24 Juni [1908] werd benoemd de
ouderling J. Lambinon en tot zijn secundus de ouderling S. Penning.

/215/ Staat der bezittingen van de diakonie.
Ingeschreven op het Grootboek ƒ 21.300,-  
Belegd op de spaarbank ƒ  2.345,50
65 obligatien op de kerk à 3%.
67 obligatien op de kerk renteloos.

Ligger van het predikantstractement.
Rijkstractement ƒ  750
Vaste gemeentetractement ƒ   50
Personeele toelage, waaronder begrepen
restitutie van belasting ƒ 1150
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Rente van de verkoop van een stukje
tuingrond ƒ   18
Vrij gebruik van pastorie en tuin
Vrije bank in de kerk
Aldus opgemaakt op last van het Classicaal Bestuur van Dordrecht bij aanschrijving van 27 Mei 1908, in
onze vergadering van 21 Juni 1908.

Q.t. F.J. Heineman

Vergadering van 10 Juli 1908
De vergadering op de gewone wijze geopende zijnde, alle leden tegenwoordig zijnde, deelt de voorzitter
mede dat hij van de Heeren Stoop bericht heeft ontvangen van het overlijden van een der firmanten van
het kassiershuis Weetjen, welk gemachtigd was de rente te ontvangen van het kapitaal, geplaatst op het
Grootboek ten name van den diakonie. In verband hiermede wordt aan voorzitter en secretaris
opgedragen het bestuur der diakonie te vertegenwoordigen bij het passeeren der procuratie tot
ontvanger van de renten bij de Grootboeken. De vergadering wordt daarna op gewone wijze gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

De collecte voor de Chr. Scholen 9 Augustus [1908] heeft opgebracht ƒ 68,20.
ƒ 43,20 voor de school Kerkstraat
ƒ 25,-  voor de school Kinderdijk
ƒ 68,20
De Unie-collecte gehouden 8 Nov. [1908] bracht op ƒ 55,62.

/216/ Vergadering van 15 October 1908
De vergadering wordt met gebed geopend. De Broeders Bouman en Korevaar waren afwezig, de eerste
zonder, de tweede met kennisgeving dat hij door beroepsbezigheden vrhinderd was aanwezig te zijn. De
notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal gaf tot geen bizondere bespreking
aanleiding. De voorzitter drukt den wensch uit dat velen als heilbegeerigen en hongerenden en
dorstenden naar de gerechtigheid vrijmoedig en ootmoedig tot den disch des Heeren zullen mogen
toetreden, tot zegen van hun geestelijk leven.
Op voorstel van ds. Heineman besluit de vergadering aan den gealimenteerde van Bokkum bij
gelegenheid van zijn 60-jarig huwelijk op 4 November a.s. tien gulden uit de diakonie-kas als geschenk
te geven. Diaken Hardam zal zich met de uitvoering hiervan belasten.
De voorzitter doet daarna voorlezing van een oproeping van het Classicaal Bestuur van Dordrecht tot
bijwoning van een buitengewone Classicale vergadering, 29 October, tot bespreking van
zendingsbelangen. De resultaten van deze vergadering hoopt de voorzitter later de kerkeraad mede te
deelen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
S. Penning

Vergadering van 15 December 1908
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Alle Broeders behalve W. Korevaar aanwezig die bericht zond dat hij door drukke bezigheden
onmogelijk kon komen. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
De kleerenbedeeling en de extra bedeeling uit het fonds van wijlen Mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit,
wordt geregeld, en de leveranciers aangewezen. De bedeeling zal plaats hebben Woensdag 23 Dec. des
morgens te 10 ure.
Daarna wordt overgegaan tot het voorzien in de vacaturen welken zullen ontstaan door de aftreding van
Br. Penning als ouderling en van der Eijk als diaken. Daar beide broeders, niettegenstaande ernstigen
aandrang van de kerkeraad, zich niet wenschen herkiesbaar te stellen, worden benoemd als candidaat-
ouderlingen de H.H. G. Voorsluis, M. Tuijtel, C. Vroege, G. Spuitenburg en M.A. Visser, en als
candidaat-diakenen Jakob Jonker, Jakob de Boer, T. Bakhuizen en Joh. Jonker jr.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met /217/ dankzegging.

F.J. Heineman
C. Bouman

De collecte voor noodlijdende kerken en personen dern 1e Kerstdag gehouden, heeft opgebracht ƒ
98,05.

Met het oog op het officieele bericht dat H.M. de Koninging zich in gezegende omstandigheden bevindt,
heeft de kerkeraad hare Majesteit den 1e januari 1909 een eerbiedige gelukwensch toegezonden,
waarop van wegen de Koninging een dankbetuiging is ontvangen.

[Ingeplakt is het volgende krantebericht]

ONZE KONINGIN
Een heugelijke mededeeling.
De minister Heemskerk heeft heden in de Tweede
Kamer het volgende medegedeeld:
"Door Hare Majesteit de Koniging daartoe ge-
machtigd en met groote dankbaarheid heb ik de eer
aan de Kamer mede te deelen, dat het Hare Majesteit
de Koningin heeft behaagd, den Raad van Ministers
uit te noodigen, openbare bekendheid te geven aan
de volgende verklaring, welke hedenavond in de
Nederlandsche Staatscourant zal worden geplaatst:

's-Gravenhage 21 December 1908
Aan Hare Majesteit de Koningin.

Mevrouw,
Wij achten ons gerechtigd tot de verblijdende ver-
zekering, dat bij Uwe Majesteit ontwijfelbaar zwan-
gerschap bestaat en dat deze tot in de 2e helft van
haar duur is gevorderd. Het verheugt ons tevens te
kunnen verklaren dat alle verschijnselen in overeen-
stemming zijn met den toestand van volkomen on-
gestoorde gezondheid.

Dr. ROESSINGH
Prof. dr. B.J. KOUWER
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/218/ De Heer T.C. Bakhuizen die zijne benoeming tot diaken had aangenomen, is op 2 elkaar volgende
Zondagen aan de gemeente voorgesteld, en is Zondag 10 Januari [1909] tot Diaken bevestigd.

Vergadering van 19 Januari 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De voorzitter heet Br. T.C. Bakhuizen welkom en wenscht hem des Heeren zegen toe op
zijn werkzaamheden in de kerkeraad.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding, met uitzondering van één geval,
waaromtrent echter de voorzitter den brs. geheimhouding oplegt.
Hij wenscht daarna den brs. toe dat zij met de gemeente een Heerlijk Avondmaal mogen vieren en naar
't woord van Zefanja, als een arm volk tot den Heer mogen komen, maar dan ook om op Hem te
vertrouwen.
Vervolgens worden de doop-, lidmaten en trouwboeken nagezien, in orde bevonden en afgeteekend.
Br. Korevaar deelt mede dat de bedeelde T. Hoek wel gaarne te kerk zou komen, maar geen fatsoenlijke
broek heeft; wordt besloten T. Hoek een behoorlijke pantalon te geven.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Lambinon

/219/ De Heer M.A. Visser die zijne benoeming tot ouderling had aangenomen is op twee
achtereenvolgende Zondagen aan de gemeente voorgesteld, en den 24 Januari 1909 als ouderling
bevestigd.

Den 31 Januari 1909 mocht ds. F.J. Heineman het feit herdenken, met ootmoedige en overvloedige
dankbaarheid, dat het 2 Februari 30 jaar geleden is dat hij als predikant alhier werd bevestigd. Zijn tekst
was dezelfde als 30 jaar geleden 2 Cor. 4:5, immers deze woorden wekken herinneringen, weemoedig
toch vol stof tot dankbaarheid, dreven tot afleggen van getuigenissen vol ootmoedig, toch met besliste
verzekerdheid, deden verwachtingen koesteren, twijfelmoedig toch met blijmoedige hoop. Door
kerkeraad, kerkbestuur en gansch de gemeente werden deze beide data tot onvergetelijke dagen
gemaakt wegens aller hartelijkeid en waardeering.

Vergadering van 13 Februari 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig behalve Br. Bouman die door ongesteldheid verhinderd is. De vergadering
wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. De voorzitter heet Br. Visser
welkom in den vergadering, wenscht hem des Heeren zegen op zijn arbeid toe, en verzekert hem van de
broederlijke toegenegenheid der leden van den kerkeraad.
Daarna nodigt hij Br. Hardam uit tot het doen van de rekening van de diakonie gelden in het dienstjaar
1908.
De rekening wordt met de stukken naauwkeurig vergeleken en nagezien, en in goede orde bevonden,
terwijl er blijkt een batig slot te zijn van ƒ 429,97, het welk aan den thans administreerenden diaken Br.
W. Korevaar wordt ter hand gesteld.
De voorzitter dankt Br. Hardam voor zijn goede en eerlijke administratie en voor de zorg en moeite aan
de bedeeling besteed, en hoopt dat de gemeente nog lang zal mogen profiteeren van zijne 



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

647

/220/ toewijding en belangstelling. Br. Korevaar stelt voor van het kasgeld ƒ 200 te plaatsen op de
spaarbank, waartoe wordt besloten, en waarvoor de voorzitter zal zorgen.
Omtrent de bedeelde D. Baldee, Wed. Roodnat, zal de voorzitter op voorstel van diaken Korevaar
onderzoeken of een verhooging van bedeeling gewenscht is.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
C. Bouman

Staat der bezittingen van de diakonie op 22 Februari 1909.
Ingeschreven op het Grootboek à 2½ % ƒ  21.300,-
Belegd op de spaarbank ƒ  2.891,50
65 obligatien à ƒ 100 op de kerk 3%
66 obligatien à ƒ 100 op de kerk renteloos.

Q.t. F.J. Heineman
C. Bouman

Den 26 Maart 1909 zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Lambinon en Visser tot lidmaten
aangenomen en 28 Maart bevestigd:
Pieter van den Berg
Dirk Zuring
Klazina Verheij
Elisabeth Johanna Geertruida Kruijff
Helena van Vliet
Grietje Cornelia 't Hoen
Alida Hendrika Kruijff

Q.t. F.J. Heineman
C. Bouman

Vergadering van 2 April 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig, behalve Br. Hardam, die verhinderd was te komen. De vergadering wordt
met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht den Brs. toe
dat zij met de gemeente ootmoedig en vrijmoedig den zoendood des Heeren mogen gedenken, tot de
eere van den Heiland, en tot vermeerdering van geloof, hoop en liefde.
De diakonie rekening die 8 dagen ter visie had gelegen voor de 
/221/ gemeente, wordt, daar geen aanmerkingen waren ingekomen, definitief afgesloten.
Een circulaire van de Commissie tot oprichting van een standbeeld voor Calvijn te Genève, wordt
voorgelezen en voor notificatie aangenomen.
Na bespreking van nog eenige diakonale zaken en particularia wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
C. Bouman

Den 1o April 1909 is het oudste lid van onze kerk, de Heer Jan Vroege van Wijngaerden overleden in



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

648

den ouderdom van bijna 94 jaar. Gedurende bijna 60 jaar had hij eerst als diaken, daarna als ouderling,
later als voorzitter van notabelen en tot het laatst van zijn leven als lid van dat college de Ned.
Hervormde kerk met liefde en toewijding gediend. Door zijn nobel karakter, door zijn beslist en oprecht,
maar tevens zoo eenvoudig en nederig belijden van het Evangelie, door zijn groote milddadigheid en
hulpvaardigheid, door zijn geheelen Christelijken handel en wandel heeft hij zich een plaats veroverd in
de harten van allen die hem in zijn werkzaam leven gekend hebben. Moge aan hem het Evangeliewoord
bevestigd worden "die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven".

F.J. Heineman

[Opgenomen is een kranteartikel met de volgende inhoud]

De blijde gebeurtenis.
Een hedenmorgen omstreeks 11 uur verschenen 
Buitengewone Nederlandsche Staatscourant bevat het 
volgende:

NEDERLANDEN
's-Gravenhage, den 30sten April 1909.
Hare Majesteit de Koningin is heden morgen door
Gods goedheid voorspoedig bevallen van een Prinses.
Omtrent deze heugelijke gebeurtenis is door de
geneesheeren uitgegeven het navolgende bulletin:

Ñ-Gravenhage, 30 April 1909
Hare Majesteit de Koningin, die heden morgen om
6 uur 50 minuten van een dochter beviel, is naar
omstandigheden zeer goed. Ook de jonggeboren Prin-
ses is welvarend.
Prof. Dr. B.J. KOUWER Dr. ROESSINGH

[Ds. Heineman vervolgt met]
De princes heeft de namen ontvangen Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina princes van Oranje
Nassau, Hertogin van Meckelenburg.

/222/ [Op oranje papier is geschreven en vervolgensin het notulenboek geplakt]

Den 2e Mei 1909 werd des avonds te 8 ure een dank- en bedestond gehouden ter gelegenheid van de
geboorte van de Prinses van Oranje.
De kerk was geheel gevuld, tekst was 1 Sam. 1 v. 27.
De voorzang: Ps. 47:1 en G. 2:1
voorgelezen: Psalm 145
tusschenzang: P. 98:1

1e vers van 't volkslied
P. 98:2

nazang: G. 98, P. 72:11

De kerkeraad heeft een adres van gelukwensching gezonden aan Prins Hendrik der Nederlanden.
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Nagezien en in orde bevonden door de kerkelijke visitatoren, 3 Mei 1909, H.
Feijkes

A. Bouthoorn

Kerkeraadsvergadering van 3 Mei 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De vergadering is belegd ter ontvangst van de Heeren Feijkes en Bouthoorn, pred. te Dordrecht en leden
van het Classicaal Bestuur die kerkelijke visitatie komen houden.  de Heeren komen 4 3/4 ure binnen en
worden door de voorzitter aan den kerkeraad, en deze aan hen voorgesteld. De verschillende boeken
met hun duplicaten, het archief, de liggers, de catalogi van de Synodale en ingekomen stukken worden
nagezien en in orde bevonden, en als zoodanig afgeteekend. De gebruikelijke vragen worden gedaan en
beantwoord, en /223/ wel zoodanig dat na afloop de beide visitatores hun tevredenheid en goedkeuring
betuigen. Met een hartelijk en broederlijk woord gesproken door den Heer Bouthoorn, nemen de Heeren
afscheid, nadat ds. Heineman de samenkomst met dankzegging gesloten had.

F.J. Heineman
C. Bouman

De Pinkstercollecte van 30 Mei 1909 heeft opgebracht ƒ 160,75½, nagekomen giften ƒ 11,42, totaal ƒ
172,17½.
Verdeeld als volgt:
Melaatschen in Bethesda ƒ  62,50
Java Comité ƒ  40,00
Ned. Zend. Genootschap ƒ  35,00
Bijbelgenootschap ƒ  13,00
Zending onder mil. in Indie ƒ   6,00
Zending in Spanje ƒ  10,00
Utrechtsche zending ƒ   5,00
expeditie kosten ƒ   0,67½

ƒ 172,17½

De collecte voor het Chr. Onderwijs gehouden 25 Juli 1909 heeft opgebracht ƒ 64,02.
Daarvan is gegeven ƒ 42,72 aan de school in de Kerkstraat, en ƒ 21,30 aan de school aan de Kinderdijk.

Vergadering van 21 October 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleding; de voorzitter wenscht den Brs. toe
dat zij met de gemeente des Heeren zoendood aan het H.Avondmaal ootmoedig gelovig en dankbaar
gedenken mogen, de Heer tot verheerlijking, ons zelven tot een heerlijken zegen.
Verder wordt besloten dat men voor de Woensdagavond beurten,
/224/ beginnen zal met in de kerk samen te komen, mocht echter de opkomst niet talrijk genoeg zijn voor
onze groote kerk, dan zal men weer, even als voorleden jaar, vergaderen in het catechisatie gebouw.
Met algemeene stemmen wordt verder aangenomen dat de diakonie lid zal worden van het Groene



Ds. F.J. Heineman 1879-1913

650

Kruis, tegen een jaarlijksche bijdrage van ƒ 5.
Na nog een uurtje broederlijk, stichtelijk en gezellig redenerend te hebben doorgebracht, sluit de
voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
C. Bouman

Coleecte voor het Chr. onderwijs gehouden 7 Nov. [1909] bracht op ƒ 47,07.

Vergadering van 14 December 1909
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Aan de orde is de periodieke aftreding van leden van de kerkeraad, aan de beurt van aftreding zijn
ouderling Bouman en diaken Hardam. Daar beide broeders wegens drukke beroepsbezigheden liever
niet herkozen willen worden, gaat men over tot benoeming van kandidaten. Als kandidaten voor
ouderling worden gesteld de Brs. G. Spruitenburg, Voorsluis, de Bruin, F. Hollander, voor kandidaat
[diaken] P. Vogelesang, J. de Boer, Joh. Jonker jr., A. Stout, Jac. Jonker en D. Laanbroek.
De bedeeling in kleeren wordt vastgesteld en geregeld, zoo ook de extra Kerstbedeeling uit het legaat
van Mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit. Als dag van bedeeling wordt gekozen Donderdag 23 Dec. a.s.
Daar wegens buitengewone uitgaven, veroorzaakt door ziekten onder de bedeelden, diaken Korevaar
kasgeld noodig heeft, wordt besloten ƒ 100 van de spaarbank op te vragen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Lambinon

/225/ De collecte voor noodlijdende kerken en personen gehouden 25, 26 December 1909, heeft
opgebracht ƒ 99,57.

De Heer Bastiaan de Bruijn en de Heer Adriaan Stout Az. hebben de benoeming tot ouderling en diaken
aangenomen.
Nadat zij op twee Zondagen aan de gemeente zijn voorgesteld zijn zij Zondag avond 9 Januari 1910 in
hunne ambten bevestigd.

Q.t. F.J. Heineman

Vergadering 21 Januari 1910
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum geeft tot geene bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht de brs. toe
dat zij met de gemeente ootmoedig en vrijmoedig het H.Avondmaal mogen vieren en alzoo tot hun
zegen den zoendood des Heeren mogen gedenken.
Hij heet de beide brs. de Bruijn en Stout welkom in de vergadering en bidt hun in hunne ambten des
Heeren zegen toe.
De doopboeken, lidmaten- en trouwboeken worden nagezien, in orde bevonden en afgeteekend.
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Na nog eenige vriendschappelijke en broederlijke besprekingen wordt de vergadering met dankzegging
gesloten.

F.J. Heineman
J. Lambinon

Vergadering van 11 Februari 1910
De Brs. de Bruin en Stout zijn door ongesteldheid verhinderd aanwezig te zijn; de vergadering wordt met
gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Br. Korevaar doet rekening en verantwoording van zijn beheer over de diakonale uitgaven en
ontvangsten; de rekening wordt met de bescheiden naauwkeurig nagezien en in volmaakte orde
bevonden, zoodat zij met algemeene stemmen wordt goedgekeurd en Br. Korevaar dank wordt gezegd
voor zijn trouw en eerlijk beheer en voor de nette behandeling der zaken, en de hoop wordt uitgedrukt
dat hij nog vele malen een rekening moge inleveren; bovenal ook dank aan God, die zijn zegen
wederom rijkelijk verleende.
/226/ Aan den thans administreerenden diaken Br, Bakhuizen die als voorschot reeds ontvangen had ƒ
25, de December collecte ƒ 95,45 en van de bus ƒ 4,25, te samen ƒ 125, 20 werd 't nog in kas zijnde, n.l.
ƒ 102,70 ter hand gesteld, zoodat 't geheele batig saldo was ƒ 227,90.
Aan Br. Bakhuizen wordt toegewenscht den zegen des Heeren, den bijstand van den kerkeraad, en de
welwillende hulp van de gemeente.
De tabellen van de schriftelijke kerkvisitatie worden thans ingevuld en onderteekend.
De diakonie-rekneing was ook door den kerkeraad als voorloopig goedgekeurd onderteekend, en zal
gedurende eene week voor de gemeente ter inzage neergelegd worden ten huize van Br. Korevaar.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Lambinon

De bezittingen van de diakonie opgemaakt 12 Februari 1910.
Op het Grootboek ingeschreven: ƒ 21.300,00 à 2½ %
Op de spaarbank belegd ƒ  3.137,50
65 obligatien op de kerk à ƒ 100 3%
66 obligatien op de kerk à ƒ 100, renteloos.

Q.t. F.J. Heineman
J. Lambinon

Den 23 maart zijn in tegenwoordigheid van de ouderlingen Lambinon, Visser en de Bruin aangenomen
tot lidmaten en 27 Maart als zoodanig bevestigd:
Anna Cornelia de Bruin
Trijntje Aagje de Bruin
Jannetje overhagen
Jannigje Voorsluijs
Willemina Heijblom

Pietertje Blok geb. van 't Hof
Adriana Grietje Voorsluijs
Annigje van Zessen
Jan Sterrenburg

F.J. Heineman
J. Lambinon
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Vergadering van 31 Maart 1910
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum met het oog op het te houden H.Avondmaal, geeft tot /227/ geen bizondere
bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht den Broeders, met de nieuwe lidmaten en de gemeente
eene gezegende herinnering aan het verzoenend lijden en sterven van onzen Heiland, en eene krachtige
gemeenschaps-oefening met den Verrezen Verlosser, dei dood was, maar leeft tot in alle eeuwigheid. 
Daarna wordt de diakonale rekening over 1909 definitief afgesloten en geteekend.
Voor het opvoedingsgesticht vanwege de N. Herv. Kerk zal een collecte gehouden worden, echter na
Pinksteren om geen nadeeligen invloed uit te oefenen op de zending-collecte die met Pinksteren
gehouden wordt.
Van den Heer C.J. Vroege was bericht ingekomen dat hij, ter herinnering aan den doop van zijn zoon
Jan op 20 Maart l.l. den kerkeraad eene gravure wenscht aan te bieden, voorstellende eene episode uit
het lijden des Heeren om gehangen te worden in de consistorie-kamer. Zulks wordt met belangstelling
vernomen en zal aan den Heer Vroege een schrijven gericht worden om de aanbieding met dank
volgaarne te aanvaarden.
Ten slotte was de voorzitter in staat gesteld aan de leden ter bezichtiging te vertoonen een kunstwerk,
vervaardigd door den collectant Dirk Verboom, voorstellende het zegel van onze kerk. Het is een schild
van notenhout met verschillende andere houtsoorten kunstig ingelegd, daar op het zegel, de
verschillende voorstellingen allen ingelegd van diverse houten, de letters kunstig uitgestoken en verguld.
Het is zijne bedoeling dit aan het kerkbestuur aan te bieden om in de kerk te plaatsen. De kerkeraad
bewonderde het kunstwerk, en waardeerde zeer de belangstelling en de warme liefde voor onze kerk van
dit jeugdig lid onzer gemeente.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Lambinon

Het bovengenoemde geschenk door Dirk Verboom onze kerk aangeboden, is door kerkvoogden met
dank aanvaard en geplaatst tegen den kansel onder de Bijbel.

/228/ Den 5 April 1910 is alhier overleden de Heer Simon Penning in den ouderdom van 72 jaar. Hij
heeft de gemeente vele jaren als ouderling gediend met ijver, trouw en warme belangstelling; zoo zal
dan zijne nagedachtenis met eere bij ons bewaard worden.

De Pinkstercollecte gehouden 8 Mei 1910, heeft met de nagekomen giften opgebracht ƒ 301,65.
Voor de melaatschen in Suriname ƒ 160,-
Voor de Zending ƒ 140,50

ƒ 300,50
Verdeeld als volgt:
Ned. Zendeling gen. ƒ  40
Java Comité ƒ  40
Utrechtsche Zending ƒ  10
Rotterd. Zending ƒ   5
Zending op de Sangii eil. ƒ  10
Evang. onder Mil. in Indie ƒ  10
Evang. in Spanje ƒ  10
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Evang. onder werkl. in Duitschl. ƒ   5,50
Bijbel genootschap ƒ  10,00

ƒ 140,50

11 Mei 1910
Van de rentelooze obligatien op de kerk à ƒ 100 zijn uitgeloot de nummers 695, 719, 715 en uitbetaald
(belegd op de Rijkspostspaarbank).

11 Juli [1910] is het bezit van onze diakonie:
Op het Grootboek ingeschreven ƒ 21.300,00
Op de spaarbank te Nieuw-Lekkerland ƒ  3.137,50
Op de Rijkspostspaarbank ƒ    446,00
65 obligatien op de kerk à ƒ 100 3%
63 obligatien op de kerk à ƒ 100 renteloos.

Q.t. F. J. Heineman
J. Lambinon

Vergadering van 13 October 1910
Alle Brs. behalve diaken Bakhuizen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend. de
notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De censura morum met 't oog op het H.Avondmaal leverde niets bizonders op. De voorzitter wenscht
den Brs. toe dat zij met de gemeente, tot vermeerdering van geloof, hoop en liefde, en tot verheerlijking
van den Heere Jezus, den zoendood aan het kruis gedenken en met het Hoofd der Kerk, als Borg en
Middelaar gemeenschap mogen oefenen.
/229/ Eene bedeelingzaak wordt besproken, en daarna nog een uurtje doorgebracht in belangrijke en
soms diepgaande besprekingen in den geest der broederlijken liefde.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Lambinon

Vergadering van 16 December [1910]
Behalve Br. Bakhuizen, die door ongesteldheid verhinderd is, zijn alle Brs. aanwezig. De vergadering
wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde is te voorzien in de periodieke aftreding van kerkeraadsleden, n.l. Br. Lambinon als
ouderling en Br. Korevaar als diaken.
Br. Lambinon wenscht niet meer herkozen te worden, zoo worden dan als kandidaten gekozen F.
Hollander, L. van 't Hof en J. Advokaat.
Br. Korevaar, met algemeene stemmen herkozen zijnde, verklaart zich tot aller blijdschap bereid
wederom zitting te nemen, waarbij hij door allen wordt dank gezegd en hem des Heeren zegen hartelijk
wordt toegewenscht.
De kleerenbdeeeling en de extra Kerstbedeeling uit het fonds van mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit,
wordt geregeld, de aanvragen zoo veel mogelijk toegestaan en de leveranciers aangewezen. Als dag
van bedeeling wordt Vrijdag 23 Dec. aangewezen.
Daar 't reeds laat was geworden, wordt de vegadering met dankzegging gesloten.
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F.J. Heineman
M. de Visser

De Heer Jacob Advokaat heeft de benoeming tot ouderling aangenomen.
Nadat de Brs. J. Advokaat en W. Korevaar gedurende 2 achtereenvolgende Zondagen aan de gemeente
zijn voorgesteld, en geen bezwaren waren ingebracht, zijn zij Zondag avond 8 Januari j.l. [1911] in hunne
respectieve ambten bevestigd.

Q.t. F.J. Heineman
M. de Visser

De collecte voor noodlijdende kerken en personen, gehouden 1e Kerstdag, heeft opgebracht ƒ 90,10.

/230/ Vergadering van 27 Januari 1911
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De voorzitter heet de Brs., met name ouderling J. Advokaat, welkom nu we weer in den
nieuwen jaarkring voor 't eerst bij elkander zijn, en spreekt de bede uit dat des Heeren zegen in alles met
ons moge zijn.
De censura morum met 't oog op het H.Avondmaal geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding, en
zoo wenscht dan de voorzitter dat de herdenking aan des Heeren verzoenend sterven tot heil van ons en
de gemeente zij.
De diaken Bakhuizen doet rekening en verantwoording van zijn over 1910 gehouden diakonale werk. De
verschillende opgaven worden naauwkeurig nagegaan en met de stukken vergeleken, en in orde
bevonden. Helaas sluit de rekening met een nadeelig slot van ƒ 175,05½.
De rekening wordt goedgekeurd en zal gedurende een week voor de gemeente ter inzage liggen. Om in
het tekort te voorzien zal men het noodige opnemen van 't ter spaarbank gedeponeerde.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.
P.S. Van de spaarbank is opgenomen ƒ 150.

F.J. Heineman
M. de Visser

Daar de Heer Korevaar wegens particuliere redenen zijn ontslag heeft genomen als diaken, is de Heer P.
Vogelesang tot diaken benoemd. Zondag 12 en 19 Maart [1911] is hij als zoodanig aan de gemeente
voorgesteld, en is Zondag 26 Maart des avonds als zoodanig bevestigd.

Q.t. F.J. Heineman

31 Maart [1911] zijn in tegenwoordigheid van de 3 ouderlingen tot lidmaten aangenomen:
Arie Kleijnjan
Cornelis Vogelesang
Anna den Hoed
Teuntje van der Wal
Margaretha Rolina van Reijden
Zondag avond 2 April zijn zij als zoodanig bevestigd.

Q.t. F.J. Heineman
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M. de Visser

Bezittingen van de diakonie, Arpil 1911.
Op het Grootboek ƒ 21.300,00
Op de spaarbank van het Nut ƒ  2.987,50
Op de Rijkspostspaarbank ƒ    446,00
65 obligatien op de kerk van ƒ 100 à 3%
63 obligatien op de kerk van ƒ 100 renteloos.

/231/ Vergadering van 6 April 1911
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend. De voorzitter heet Br. P.
Vogelesang welkom in ons midden en wenscht hem den zegen des Heeren op zijn werk toe en verzekert
hem van de de vriendschap en de medewerking van de leden des kerkeraads.
De censura morum geeft geen aanleiding tot bizondere bespreking. De voorzitter hoopt dat de
gedachtenisviering aan den zoendood des Heeren en de gemeenschapsbeoefening met den Verhoogden
Heiland velen tot een rijken zegen moge zijn.
In beginsel wordt aangenomen dat de gemeente zal deelnemen in de oprichting van een gebouw voor de
opneming en verpleging van voogdijkinderen. Dit zal geschieden door gemeenten in de Classis
Dordrecht.
Wordt bepaald dat de avonddienst op Goeden Vrijdag avond zal aanvangen te half 8 ure.
Daarna worden de doop-, lidmaten- en trouwboeken nagezien en geconfronteerd, en in orde bevonden
zijnde, afgeteekend.
De rekening over 1910, wordt, daar geen op- of aanmerkingen waren ingekomen, definitief goedgekeurd
en afgeteekend.

F.J. Heineman
M. de Visser

15 April [1911] is om te voorzien in kasgeld voor de diakonie ƒ 100 van de spaarbank opgenomen.

18 April [1911]. Bij de keuze kerkeraad of kiescollege brachten 19 stemgerechtigden hun stem uit op den
kerkeraad en 19 op een kiescollege. Daar art. 2 van het Syn. Regl. op de benoeming en beroeping
bepaalt dat bij staking der stemmen de bestaande toestand blijft voortduren, blijft dus weer voor 10 jaar
de kerkeraad gemachtigd op den bestaande voet voort te gaan.
Aan de stemming werd deelgenomen door C. Vogelesang, M.A. Visser, F.J. Heineman, T. Bakhuizen, P.
Vogelesang, J.C. Lepeltak, C. Vroege, J. Hoek, C. Verschoor, J. Lambinon, K. Boersma, P. v.d. Hoogt,
W. van Oostendorp, C.F. Wensveen, C. van Vliet, M. van Vliet, /232/ G. de Bruijn, B. de Bruin, J.
Advokaat, A. Stout jr., L. van 't Hof, C. van der Heu, J. van Es, P.S. Luttik, J. Rietkerk, B. van Eesteren,
J. de Bruin Bz., G. Spruitenburg, K. Herlaar, A. Kroon, D. van Wageninge, G. van der Weert, A. van der
Horst, J.W. van den Made, C. Bouman, B. Stellaart, J. van der Merwe en C. Lichaam. (38)
Zondag 2 April was de gemeente tot deze keuze opgeroepen en 16 April er nog eens aan herinnerd.

Q.t. F.J. Heineman
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De Pinkstercollecte heeft opgebracht ƒ 128,91. Nagekomen gift voor de melaatschen ƒ 2,50.
Hiervan:
ƒ  50,00 voor de melaatschen
ƒ  30,00 voor het Javacomité
ƒ  20,00 voor het Zendeling genootschap
ƒ  10,00 voor de Utrechtsche zending
ƒ   5,00 voor Evang. onder militairen in Indie
ƒ   5,00 voor Evang. onder Ned. werklieden in Duitschland
ƒ   5,40 voor de Rotterdamsche zending
ƒ   3,51 voor de zending op de Sangi-eilanden

10 Juni [1911] is om in de bedeeling te kunnen voorzien ƒ 100 van de spaarbank opgenomen. Op de
spaarbank staat nu nog ƒ 2787,50.

1 Juli [1911] is No. 688 van de rentelooze kerkobligatien uitgeloot en uitbetaald.

19 Augustus [1911] is ƒ 263,50 op de spaarbank geplaatst, zoodat de diakonie daar nu heeft ƒ 3051,00.

Vergadering van 13 October 1911
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
De censura morum geeft tot geen bizondere bespreking aanleiding. De voorzitter wenscht den broederen
toe dat zij met ootmoed en heilbegeeren den zoendood des Heeren mogen gedenken en 't ook velen in
de gemeente ten zegen moge zijn.
Was ingekomen een schrijven van de Middernacht zending om in de kerk een spreekbeurt te mogen
houden. Wordt besloten te berichten dat /233/ men, hoezeer sympathie met haar doel gevoelend, toch
de kerk niet de aangewezene plaats beschouwt voor een spreekbeurt, maar haar verwijst naar het
Bestuur van het gebouw de Harmonie.
Ouderling Visser vraagt, wanneer, in gevallen dat de Ring predikant zou moeten optreden, of dan de
kerkeraad het recht heeft hem te weigeren. De voorzitter antwoordt, dat men hem verzoekn kan om weg
te blijven, maar dat men hem het optreden niet beletten kan.
De vraag wordt gedaan of men de winterbeurten op Woensdag, die weer in November zullen
aanvangen, houden zal in de kerk, of in het catechisatiegebouw, daar wegens de drukke
werkzaamheden op werven en in fabrieken geen groote opkomst zal te wachten zijn. Sommige brs. zijn
sterk voor de kerk, meenende dat velen er op tegen hebben naar het gebouw te gaan, waar het
benaauwd kan zijn, anderen zijn vóór het gebouw daar 't in de kerk te koud en te ongezellig zou zijn.
Wordt besloten met de kerk te beginnen en de proef te nemen. Wordt 't te koud, dan kan men nog altijd
naar 't gebouw verhuizen.
Op voorstel van Br. Visser wordt besloten om, wanneer er geen collecte in de gemeente wordt gehouden
vanwege de Burgemeester voor de slachtoffers van de storm in Zeeland op 30 Sept. j.l. dan een collecte
in de kerk voor dat doel te houden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
M. de Visser
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De collecte voor de slachtoffers van den storm van 30 Sept. l.l. te Bruinisse werd gehouden 30 October
en heeft opgebracht ƒ 125.

/234/ Vergadering van 8 December 1911
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteeekend.
De vergadering is belegd met het oog op de periodieke aftreding van den kerkeraad. Aan de beurt van
aftreding zijn de Broeders Visser en Balhuizen. Beide broeders worden herbenoemd als ouderling en als
diaken. Br. Bakhuizen verklaart zich bereid de benoeming als diaken te aanvaarden, indien de kerkeraad
er geen bezwaar in ziet dat hij een enkele keer des Zondags zijn familie te Sliedrecht gaat bezoeken,
daar hij door de week, wegens zijn zaken geen gelegenheid heeft. De kerkeraad is zeer verheugd over
zijn besluit om in ons midden te blijven, vertrouwt dat hij zoo veel mogelijk alles zal vermijden om
aanstoot te geven en reikt hem de broederhand met den wensch van Gods zegen. Broeder Visser, de
herbenoemde ouderling, had eerst groot bezwaar de benoeming te aanvaarden, bezwaren geenszins
van kerkelijken, maar van maatschappelijken aard, daar hij wegens zijn betrekking bezwaren meent te
zien dat moeijelijkheden kunnen opleveren. De kerkeraad dringt echter zeer sterk aan dat hij toch in ons
midden zal blijven, daar men hem onmogelijk missen kan wegens de gaven hem door God verleend, en
belooft 't hem zoo gemakkelijk mogelijk te zullen maken. Na lange aarzeling en schommeling der
gedachten, besluit eindelijk Br. Visser de benoeming te aanvaarden en geeft hij zijn geprangd hart lucht
in een roerend en aandoenlijk gebed om hulpe des Heeren te ontvangen.
De kerkeraad is hartelijk verblijd en geeft hem ten gelukwensching de broederhand.
Na nog eenige diakonale zaken behandeld te hebben en na het zingen van Psalm 72:11, sluit de
voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
M. de Visser

/235/ Vergadering van 18 December 1911
Alle Brs. tegenwoordig, behalve ouderling J. Advokaat die door beroepsbezigheden verhinderd was. De
vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde is de kleerenbedeeling en de extra bedeeling uit het legaat van Mevrouw de Wed. D.
Meursing-Smit.
De aanvragen om kleeren door de bedeelden worden nagezien en vastgesteld, en de leveranciers er van
aangewezen.
Als extra bedeeling wordt weer bepaald dat alle bedeelden zullen ontvangen elk en koek, een
krentenbrood, een kilo spek, een busje cacao en een pond suiker. Ook hier voor worden de leveranciers
aangewezen. De bedeeling zal plaats hebben Zaterdag 23 December des middags te 3 ure.
Ingekomen was een verzoek van den voorlezer om vrijgesteld te worden van de winteravond beurten,
daar hij door een nieuwe betrekking die hij hoopt te aanvaarden, gedurende de dagen der week geheel
verbonden zal zijn, en de predikant hem had aangeboden die Woensdag avonden zijn voorlezerswerk te
willen verrichten. De kerkeraad vindt 't goed aan dit verzoek te voldoen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
B. de Bruijn
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De Heeren M.A. Visser herbenoemd tot ouderling en T.C. Bakhuizen herbenoemd tot diaken, zijn op de
Zondagen 10 en 17 December aan de gemeente voorgesteld. Daar geen bezwaren waren ingekomen
zijn zij  Zondag avond 7 Januari 1912 als zoodanig bevestigd.

De collecte voor noodlijdende kerken en personen, gehouden 1e Kerstdag, heeft opgebracht ƒ 83,12.

/236/ De bezittingen van de diakonie, Februari 1912.
65 obligatien op de kerk à ƒ 100 3%
62 obligatien op de kerk à ƒ 100 renteloos
Op het Grootboek ƒ 21.300,00
Op de Rijkspostspaarbank ƒ    451,39
Op de Nutsspaarbank ƒ  3.051,00

F.J. Heineman
B. de Bruijn

Gezien de vis. den 17 April 1912
D. Booij, H. Feijkes

Vergadering van 26 Januari 1912
Alle brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum gaf geen aanleiding tot bizondere bespreking; de voorzitter spreekt de hoop uit dat
de viering van het H.Avondmaal voor kerkeraad en gemeente tot een rijken zegen moge zijn.
Broeder Stout doet daarna rekening en verantwoording over zijn beheer van de diakonale fondsen. De
rekening wordt met de verschillende kwitantien en bescheiden naauwkeurig vergeleken en nagezien. Zij
wordt in de beste orde bevonden en dus voorloopig goedgekeurd, en zal gedurende eene week voor de
gemeente ter visie gelegd worden ten huize van genoemden diaken. De rekening sloot met een goed
slot van ƒ 135,61, welke som aan den thans fungeerenden diaken Br. Vogelesang wordt ter hand
gesteld. De voorzitter brengt Br. Stout den dank voor zijn eerlijke en trouwe administratie en voor het
liefdewerk door hem verricht ten dienste van onze gemeente en hoopt dat hij nog menigmaal zulk een
keurige rekening zal mogen opmaken.
Daar het rees bij half 10 was, wordt het nazien der boeken tot later uitgesteld en na nog eenige diakonale
en andere besprekingen wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
B. de Bruijn

/237/ 20 Maart [1912] werden in tegenwoordigheid van de 3 ouderlingen aangenomen en 24 Maart
bevestigd als lidmaten:

Arie Goedhart
Cornelis van de Graaf
Meindert de Groot
Arij de Haan
Nijs Terlouw
Hendrik Johannes Peter
Aalbert Zwartbol

Klasina Zwartbol geb. van den Adel
Mouwerijntje 't Hoen
Neeltje Koutstaal
Anna Penning
Francina Elisabeth Rijkee
margje Visser
Bastiaantje Verhoeven
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Maria de Zeeuw
Willempje Ariaantje Zevenbergen

Aagje Zwartbol

Q.t. F.J. Heineman
B. de Bruijn

Vergadering van 28 Maart 1912
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
De censura morum met het oog op het te vieren H.Avondmaal geeft geen aanleiding tot bizondere
bespreking; de præses wenscht den Brs. met de gemeente een rijk gezegend herdenken aan den
zoendood des Heeren en gemeenschap oefenen met den verheerlijkte Heiland.
De voorzitter deelt den leden mede dat de persoonlijke kerkvisitatie des Woensdags 17 April, 3 ure,
gehouden zal worden. Den 7 April zal hiervan aan de gemeente kennis worden gegeven.
Daar op de diakonierekening over 1911 geen aanmerkingen waren ingekomen, wordt zij definitief
goedgekeurd en afgesloten.
De doop-, lidmaten- en trouwboeken worden nagezien, in orde bevonden en afgeteekend.
Br. de Bruijn deelt mede dat op een vergadering van de Chr. Historische Kiesvereniging was voorgesteld
de kerkeraad uit te noodigen pogingen aan te wenden bij den gemeenteraad om de herbergen te sluiten
tijdens de godsdienstoefeningen op den Zondag. De Brs. Visser en Stout vullen deze mededeling aan
door er aan toe te voegen dat den secretaris van genoemde vereeniging door de vergadering was
opgedragen schriftelijk aan den kerkeraad bericht van haar besluit toe te zenden. De præses stelt dus
voor dezen brief af te wachten.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
B. de Bruijn

/238/ Vergadering 17 April 1912
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
Te half 4 komen de beide kerkvisitatores ds. Feijkes van Dordrecht en ds. Booij van Puttershoek ter
vergadering. De doop-, lidmaten- en trouwboeken, het rekeningenboek, worden nagezien, in orde
bevonden en geteekend.
De ligger van 't tractement, de lijst der diakonale bezittingen, het archief worden nagezien en in orde
bevonden. De vragen naar den tijd der godsdienstoefeningen, avondmaalsvieringen, getal der
catechisanten en aangenomen lidmaten, naar de opkomst, naar de verhouding der kerkeraadsleden
onderling, enz. enz., worden gedaan en beantwoord tot tevredenheid der inquisitoren.
nadat alles was volbracht, spraken de beide Broeders hun tevredenheid over 't geen zij gehoord en
gezien hadden uit, en wenschten kerkeraad en gemeente den zegen des Heeren, waarna zij afscheid
namen.
De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
B. de Bruijn

Vergadering van 24 April 1912
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend.
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Er was ingekomen een schrijven van de Chr. Historische Kiesvereeniging "Nassau" met verzoek bij den
gemeenteraad aan te dringen op beteugeling van drankmisbruik, daar sommige kerkgangers vooral des
avonds hinder hebben van herbergbezoekers. Met algemeene stemmen wordt besloten een adres te
richten tot den gemeenteraad, inhoudende een verzoek om zoo mogelijk de herbergen te sluiten op
Zondagen en Christelijke feestdagen gedurende de godsdienstoefeningen. Voorts wordt besloten aan
den kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier te vragen zijn adhaesie te betuigen aan genoemd adres.
Verder was ingekomen een schrijven van "Patrimonium", inhoudende mededeeling dat deze vereeniging
een actie wil gaan voeren die zou moeten leiden tot afschaffing van de kermis. De kerkeraad besluit
/239/ eenparig dat hij aan die actie niet zal meedoen daar zij een absolute afschaffing van de kermis, zij
't ook al gewenscht, niet raadzaam acht om verschillende redenen, en meent dat zulk een afschaffing
vooralsnog niet leiden zou tot het beoogde doel, maar integendeel aanleiding zou geven tot ruwe
uitspattingen en grottere baldadigheid.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
B. de Bruijn

De Pinkstercollecte 1912 heeft opgebracht ƒ 276,56½. Verdeeling:
Voor de melaatschen in Bethesda (Suriname) ƒ 110
Voor de zending   ƒ 166,05½
Specialisering:
Java Comité ƒ  40
Ned. Zend. Genootsch. ƒ  40
Rotterd. Zending ƒ  16,05½
Utrechtsche Zending ƒ  10
China ƒ  10
Suriname ƒ  10
Spanje ƒ  10
Arbeiders in Duitschland ƒ  10
Bijbelgenootschap ƒ  10
Militairen in Indie ƒ  10 

ƒ 166,05½

Zending ƒ 166,05½
Melaatschen ƒ 110,00
Postwissels ƒ   1,10

ƒ 277,15½

Collecte ƒ 276,56½
Verzonden ƒ 277,15½
Bijgelegd ƒ   0,59

nagekomen giften ƒ 5, totaal dus ƒ 281,56½.
Sangi en Tailand zending ƒ 5.

Den 12 Juni 1912 ontving de diakonie bericht dat No. 708 van de rentelooze obligatien uitgeloot is. In
Juli uitbetaald met ƒ 100.
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/240/ [Ingeplakt is een krante-artikel met de volgende inhoud:]
Zie notulen 24 April 1912.

Alblasserdam.
Vergadering van den Gemeenteraad op Dinsdag 10 Sept. 1912.
Voorz. dhr. Cluijsenaer, Burgemeester.
Afwezig het lid Jac. Jonker. //
Nu komt ter tafel het adres van den Kerkeraad der N.H. Kerk inzake sluiting der herbergen op
Zon- en Chr. feestdagen, teneinde het geburik van sterken drank te beperken en den Zondag te
heiligen.
Aan dit adres is adhaesie betuigd door den Kerkeraad der Geref. Kerk.
Mede is ingekomen een adres van de gezamenlijke koffiehuishouders, verzoekende het
bovengenoemde adres te wijzen van de hand, als zijnde lastig voor vreemdelingen en
doortrekkende reizigers.
De Voorzitter licht het eerste adres toe en doet voorlezing van hetgeen in de vergadering van B.
en W. daarover besloten is. Het blijkt dat in de vergadering van drie de geesten verdeeld waren.
Wethouder Jonker was er voor afwijzend te beschikken. Wethouder 't Hoen behield zich zijn
beslissing voor en was voor inwliiging van het adres, mits het doel zonder tegenstand kon bereikt
worden. De voorzitter trad in een breede beschouwing.
Juridisch had de raad volkomen recht de herbergen op Zondagen gedurende een bepaald getal
uren te sluiten. Moreel beschouwd was het de opinie van den voorzitter om niet de macht te
gebruiken. De kwaal moest blijven doorzieken. Hij verwachtte geen verbetering van
dwangmaatregelen, maar van de predikanten, subsidie aan vereen. voor drankbestrijding, beter
onderwijs en dergelijke. Hij wenschte in dezen niet van de bepalingen der drankwet gebruik te
makenm maar den toestand te bestendigen en adviseerde om het adres van de kerkeraden te
verwerpen en derhalve de koffiehuishouders met hun adres ter wille te zijn. De heer Beenhakker,
geheelonthouder, was het hartelijk met den voorzitter eens. Alles of niets was zijn leus. Laat ze
maar drinken, zei de geheel-onthouder. Ik ben tegen het voorstel van de kerkeraden. De heer
van Eestern vroeg, wat er bij aanneming zou gebeuren. De Voorzitter zei, dat de
politieverordening zou moeten veranderd worden wat zeer lastig is, aangezien de Paus den 2en
Kerstdag niet meer als een christelijke feestdag beschouwde.
In stemming gebracht, werd het adres verworpen met 8 tegen 4 stemmen. Voor: de heeren Smit,
Pijl, 't Hoen en van Eesteren.
De heer Lels brengt een eeresaluut aan de kerkeraden, die den moed hadden te getuigen. Er
wordt in Alblasserdam veel gedronken en er diende toch wat gedaan te worden tegen dat
maatschappelijk kwaad.

de collecte voor Chr. onderwijs gehouden Zondag 29 September 1912 heeft opgebracht ƒ 49,07½.

Vergadering van 22 October 1912
De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en geteekend. Br.
Bakhuizen had bericht gezonden dat hij wegens ziekte van zijn vrouw verhinderd was te komen.
met het oog op het te vieren H.Avondmaal wordt censura morum gehouden en geeft ditmaal aanleiding
tot breedvoerige discussie. Het resultaat was dat aan een der lidmaten een schrijven zal gericht worden
met den raad en verplichting zich voor ditmaal van het H.A. te onthouden.
Na nog eenige besprekingen over particuliere zaken in aangenamen geest gevoerd, sluit de voorzitter
met dankzegging de vergadering.

F.J. Heineman
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B. de Bruijn

Vergadering van 13 December 1912
Alle Brs. zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. 
De vergadering is belegd om allereerst te voorzien in de vacatures die ontstaan zullen door de aftreding
der Brs. de Bruijn als ouderling, en Stout als diaken. De voorzitter hoopt dat als de beide brs. mochten
worden herbenoemd zij hun benoeming zullen aanvaarden. De Brs. de Bruijn en Stout worden met de
grootst mogelijke meerderheid herbenoemd, en hoewel zij een opzien hebben tegen mogelijke
moeijelijkheden met het oog op een te ontstane vacature, besluiten beiden toch in ons midden te blijven.
De voorzitter vertolkt aller ingenomenheid met dit besluit, wenscht hun geluk, en bidt hun bij handslag,
daarin door al de Brs. gevolgd, des Heeren zegen opnieuw bij hun ambt toe.
De voorzitter deelt thans de kerkeraad officieel mede dat hij D.V. het voornemen om bij het prov.
Kerkbestuur van Z. Holland, tegen 10 April 1913 emeritaat aan te vragen. Met het oog daarop wordt hem
op de meest eervolle wijze het testimonium van trouwe dienstvervulling en goed gedrag door den
kerkeraad gegeven.
Met het oog op de zeer vroege Paaschen, wordt besloten het H.Avondmaal niet in 't laatst van Januari,
maar begin Maart te vieren.
Daarna gaat men over tot de bespreking en voorbereiding van de kleerenbedeeling en de extra Kerst-
bedeeling uit het geschenk van Mevrouw de Wed. D. Meursing-Smit. De hoeveelheden worden
vastgesteld, de levernaciers aangewezen en bepaald dat zij, bij leven en welzijn, plaats zal hebben
Maandag 23 Dec. te 10 uur v.m.
Verder wordt bepaald dat men met dr. Haastert zal onderhandelen over de geneeskundige hulp voor
onze bedeelden over 1913.
Na nog eenige besprekingen en inlichtingen, alles met het oog op de te komen vacature, sluit de
voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Advocaat

De namen van den herbenoemden ouderling B. de Bruijn en van den herbenoemden diaken A. Stout
Az., zijn op de Zondagen 15 en 22 December aan de gemeente bekend gemaakt.

De collecte voor noodlijdende kerken en personen, gehouden 1e 
/242/ Kerstdag, heeft opgebracht ƒ 99,32 en is Vrijdag 27 December ter hand gesteld aan den Quaestor
van de Classis Dordrecht, ds. Feijkes.

De Brs. B. de Bruijn als ouderling en A. Stout Az. als diaken zijn Zondag 12 Januari bevestigd.

Zondag 19 januari 1913 maakte ds. Heineman aan de gemeente bekend dat het Provinciaal Kerkbestuur
van Zuid-Holland, hem, op zijn verzoek, eervol emreitaat verleend heeft, ingaande 10 April a.s. en dat
hij in verband daarmede D.V. het voornemen heeft 6 April den hererstaf neder te leggen, wanneer het
juist 40 jaar geleden zal zijn dat hij 6 April 1873 te Cillaarshoek in de Evangeliebediening bevestigd
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werd.

Maandag 20 januari [1913] heeft de kerkerraad door tusschenkomst van het Classicaal Bestuur van
Dordrecht bij den Minister van Financien machtiging aangevraagd om het rijkstractement aan den nieuw
te beroepen leeraar te kunnen aanbieden.

Q.t. F.J. Heineman
J. Advokaat

Toezegging vsn beroep is gegeven aan ds. A.C.G. den Hertog, predikant te Mijnsheerenland.

Vergadering van 21 Januari 1913
Alle Brs. zijn tegenwoordig, de vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd
en geteekend. De voorzitter wenscht den herbenoemden brs. de Bruijn en Stout Gods zegen op hun
nieuw aanvaarden arbeid en hoopt dat de kerkeraad ook in de aanstaande vacature met den ouden
broederzin in eensgezindheid en trouwen ijver werkzaam zal blijven, maar niet minder dat de vacature
zoo kort mogelijk zal zijn, en dat het daartoe den Heer der Gemeente behagen mocht het hart van de
gewenschten Leeraar bereidwillig te maken om de toezegging van beroep aan te nemen.
De Brs. Visser en de Bruijn delen mede dat ds. den Hertog het voornemen heeft 23 Januari de gemeente
te komen bezoeken, hetwelk met blijdschap vernomen wordt.
Alsnu wordt Br. Vogelesang uitgenoodigd rekening en verantwooridng te doen van zijn in 1912 gehouden
diakonale administratie. De rekening wordt zeer naauwkeurig nagegaan, met de stukken vergeleken en
in de beste orde bevonden. Zij sluit met een batig saldo van ƒ 451,39, hetwelk den thans
administreerenden diaken Br. Bakhuijsen /243/ wordt ter hand gesteld; deze stelt voor ƒ 200 er van op
de spaarbank te plaatsen, waarmede de voorzitter zich zal belasten. Nadat de voorzitter Br. Vogelesang
hartelijk heeft bedankt voor zijne trouwe en eerlijke behartiging van de diakonale belangen en hem
gecomplimenteerd heeft over de zeer accurate inrichting van de rekening, wordt deze door de Brs.
voorloopig goedgekeurd en geteekend, en zal zij gedurende een week ten huize van Br. Vogelesang ter
inzage liggen voor de gemeente, waarvan aanstaande Zondag van den kansel kennis aan de gemeente
zal worden gegeven.
De beide doopboeken worden nagezien en in orde bevonden, waarbij echter tweemaal een lapsus
calami320 van den dominee wordt achterhaald, waarvoor deze een vrijwillige boete van 2 kwartjes aan
den diaken betaalt voor de armenkas.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

F.J. Heineman
J. Advokaat

Bezittingen van de diakonie, opgemaakt 3 Februari 1913.
65 obligatien op de kerk à ƒ 100 rentende 3%.
61 obligatien op de kerk à ƒ 100 renteloos.
ƒ 21.300,00 ingeschreven op het grootboek, rentende 2½ %.
ƒ  3.707,60 ingeschreven op de Nutsspaarbank, rentende 3%.
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ƒ    463,29 ingeschreven op de Rijkspostspaarbank, rentende 2,64 %.
F.J. Heineman
J. Advokaat

7 Februari 1913, ds. den Hertog heeft de toezegging van beroep aangenomen.

Van den Minister van Financien is autorisatie ontvangen tot aanbieding van het Rijkstractement van ƒ
750 aan den te beroepen predikant.

/244/ 5 Maart [1913] zijn in tegenwoordigheid van de 3 ouderlingen tot lidmaten aangenomen en
Zondagavond 9 Maart als zoodanig bevestigd.

Trijntje Bakker
Gerrit Bas
Elisabeth Bos
Klazina den Braanker
Susanna den Braanker
Aart Hardam
Neeltje van der Heul geb. de Jong
Wed. Maria van der Hoogt geb. 
van 't Hoen
Pietje Koudstaal

Maria Anthonia van den Oever
Paulina van den Oever
Annigje Rikkes geb. de Jong
Cornelis Spruit
Wed. Barbara Terlouw geb. 
Beuzekom
Cecilia Verhoeff
Mijnsje Versluis geb. van Duren
Cornelis Vlot
Janna Vonk

Q.t. F.J. Heineman
J. Advokaat

Vergadering van 14 Maart 1913
Allen zijn tegenwoordig. De vergadering wordt met gebed geopend, de notulen gelezen, goedgekeurd en
geteekend. 
De censura morum gehouden met het oog op het te vieren H.Avondmaal geeft tot geen bizondere
bespreking aanleiding. De praeses wenscht den Brs. toe dat zij met de gemeente des Heeren zoendood
ootmoedig en vertrouwend gedenken mogen en versterkt worden in hun geloofdgemeenschap met den
Borg en Middelaar J.C. Gods enig geboren Zoon, onzen Heer.
De lidmaten- en trouwboeken worden nagezien, in orde bevonden en adgeteekend. De diakonie
rekening, daar geen aanmerkingen waren ingekomen, wordt definitief goedgekeurd en geteekend.
De tabellen der schriftelijke kerkvisitatie van 1912 worden ingevuld en geteekend. 
Een brief aan den Heer Rijkee te Rotterdam wordt opgesteld om te weten aan wien de beroepbrief zal
moeten worden toegezonden ter agreatie door de Ambachts-heerlijkheid.
De lijst der predikanten die in de vacature willen optreden wordt den brs. meegedeeld, en wordt bepaald
dat de dienst op 6 April te 10 ure zal aanvangen.
Nadat Br. Visser en de voorzitter eenige hartelijke woorden gewisseld hebben met 't oog op de
aanstaande scheiding, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

F.J. Heineman
J. Advokaat
C.J. Six Dijkstra, cons.
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Zondag 6 April [1913] mocht ds. Heineman zijn 40 jarige Evangeliebediening herdenken en nam hij als
dienstdoend herder en leeraar afscheid van zijne geliefde gemeente met een rede naar aanleiding van
Joh. 20:28.

[Dit was het laatste dat door ds. Heineman in het notulenboek werd geschreven.]

/245/ [Ingeplakt is een krante-artikel met de volgende inhoud]

Alblasserdam (classis Dordrecht). Den 6den April mocht ds. Heineman gedachtenis vieren van
zijn 40 jarige Evangeliepredeking, 6 April 1873 begonnen te Cillarshoek, voortgezet in Kethel 24
October 1875, en 2 Feb. 1879 te Alblasserdam, waar hij nu 10 April in de rij der emeriti treedt,
salvo honore et stipendo.
Hij sprak naar aanleiding van Joh. 20:28 en mocht getuigen, dat zijn houding, als van Thomas,
was aan de voeten des Heeren, dat zijn belijdenis was, als van Thomas "mijn Heer en mijn God"
en dat zijn oog, als van Thomas, gericht was op Jezus Christus, den oversten Leidsman en
Voleinder des Geloofs. In de kerk, waar alle plaatsen door een belangstellend gehoor van
gemeenteleden, familie en vele vrienden van elders waren bezet, werden opgemerkt de
predikanten ds. ten Kate uit Sliedrecht, ds. Poort uit Streefkerk, ds. Jonker uit Over- en Neder
Asselt, en ds. G.J. R. Langen, benoemd predikant voor Oost-Indië, benevens de 4
Burgemeesters, die tijdens de 34 jaar, waarin ds. Heineman alhier predikant was, aan het hoofd
der gemeente stonden, n.l. jhr. F.S. Op ten Noort, J.W. baron taets van Amerongen, jhr. V. de
Villeneuve en de heet Th. Cluysenaer.
Aan het eind der samenkomst sprak ds. Poort den scheidenden leeraar hartelijk toe, namens de
gemeente en deelde mede, dat Hare Majesteit de Koningin ds. Heineman benoemd had tot
Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Tenslotte zongen alleen staande den herder en leeraar toe Ps. 134:3.
In de consistoriekamer spraken nog ds. ten Kate namens de collega's, jhr. Op ten Noort namens
de Burgemeesters en ouderling Visser namens Kerkeraad en kerkvoogdij.
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[Het volgende is geschreven door de consulent.]

/246/ Vergadering op 11 April 1913
Deze vergadering is belegd tot losmaking van den Weleerwaarden F.J. Heineman uit zijne betrekking
van herder en leeraar der gemeente wegens ingetreden emeritaat, en tot uitbrenging van een beroep.
De vergadering met gebed door den consulent geopend zijnde, leest de scheidende predikant nog de
notulen der laatste vergadering voor, welke worden geteekend, zonder aanmerking goedgekeurd zijnde.
Daarna heeft de overdracht plaats van 't archief. Alle boeken die thans in gebruik zijn, worden ter tafel
gelegd; en de bezittingen der diakonie (genoemd twee bladzijden vóór deze, en opgemaakt op 3 febr. ll.)
worden overgenomen door den administrerenden diaken T.C. bakhuizen.
Nog wordt besproken, dat de personeele toelage van ƒ 1150,- verhoogd is tot ƒ 1582, en dat door den
consulent aan den beroepen predikant zal worden bericht, dat hem daarvan ten spoedigsdt medling zal
worden gemaakt door H.H. kerkvoogden.
Alsnu wordt de akte van ontslag door den kerkeraad geteekend en den scheidenden herder en leeraar
overhandigd, die daarop nog in 't gebed zij hart uitstort, en daarna de vergadering verlaat. Een treffend
ogenblik na 34 jarige verbintenis.
Doch het ene geslacht gaat en het andere komt; en zoo wordt dan nu ten eerste gedacht aan het
opmaken van den beroepsbrief voor den Weleerwaarden A.C.J. den Hertog, predikant te
Mijnsheerenland, die reeds vroeger een toezeggign van beroep heeft aangenomen en den 18 Mei a.s.
zijn intrede denkt te doen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit præses de vergadering met gebed.

Q.t. C.J. Six Dijkstra, cons.
J. Advokaat

Memorie. Den 18 Mei [1913] heeft ds. A.C.J. den Hertog des avonds te 6 ure zijn intrede gedaan met Ps.
51:12, na des morgens te half 10 te zijn bevestigd door zijn broeder ds. M.M. den Hertog, predikant te 's-
Gravenhage, met I Kon. 19:11,12.

[Het volgende is geschreven door ds. Den Hertog.]

/247/ Vergadering van den kerkeraad op 19 Mei 1913 des voorm. half 10 in de consistoriekamer
Aanwezig waren alle leden alsmede de consulent ds. C.J.Six Dijkstra, v.d.m. Oud Alblas.
Laatstgenoemde opende met gebed, las de notulen van de vorige vergadering die onveranderd werden
goedgekeurd en geteekend.
Toen kwam aan de orde de overgave van het archief. Nadat dit met den inventaris is vergeleken
volgens art. 79 - 2 al. - ven het reglement op de vacaturen, werd het nagezien en in orde bevonden
zoodat dat de nieuwgekomen leeraar het kon aanvaarden.
Bij de overdracht sprak ds. Dijkstra eenige hartelijke woorden en gaf daarmee het voorzitterschap over.
Nu vroeg br. ouderling Ab.A. Visser het woord om namens zijn medekerkeraadsleden den consulent
dank te zeggen voor zijn goede hulp en bereidvaardigheid, waarbij allen zich aansloten.
Ten slotte werden met den consulent verrekend de gelden die hem toekwamen voor deze vergadering
en de bevestiging (die hij had afgestaan) te samen ƒ 10,00.
Met een kort woord tot zijn nieuwen kerkeraad besloot de nieuwe voorzitter deze vergadering met
dankgebed.
Gelezen en goedgekeurd in de vergadering van 10 Juni.

A.C.G. den Hertog, voorz.
J. Advokaat
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/248/ Vergadering van den kerkeraad op 10 Juni 1913 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Joh. 14. Notulen van de
voorgaande vergadering worden bij gelezen en goedgekeurd.
Aan de orde zijn een groot aantal ingekomen stukken - meest aanvragen om steun voor liefdadige
instellingen, in- en uitwendige zending. Vlug passeeren deze allen den hamer.
Een verzoekschrift van de Synode om verscherping van de proponentsformule en de belijdenisvragen
zal worden verzonden in den vorm daarvoor aangeboden door de zogenaamde Geref. Bond.
Nadat de algemeene discussie nog over veel en velerelei algemeen was gegaan, sloeg het uur van
scheiding. De voorzitter sloot dan ook met dankgebed.

A.C.G. den Hertog

Ter classicale vergadering werd afgevaardigd br. Advokaat. 
Op Zondag 15 Juni werd gehouden een collecte voor de zending die opbracht de somma van ƒ 120,60
en verdeeld is als volgt:
Classicale Zending (Cl. Dordrecht) ƒ  32,50
Java Com. ƒ  25,00
Melaatschen ƒ  12,50
Bijbelgenootschap ƒ  10,00
Evangelisatie in Spanje ƒ  10,00
Rotterd. Zendingsvereen. ƒ  10,00
Lijders aan vallende ziekten ƒ  10,00
Noodlijdende kerk te Piershil ƒ  10,25

ƒ 120,25
Porto'Ñ ƒ   0,35

ƒ 120,60
J. Advokaat

/249/ Vergadering van den kerkeraad op 3 Juli 1913 des avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van Psalm 96. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen en goedgekeurd.
Nadat de collectegelden voor de diaconie zijn geteld en geboekt, komt aan de orde een verzoek om
steun voor de verpleging van een lijderes an vallende ziekte. De aanvrage betreft een meisje genaamd
W. Seret, dooplid onzer gemeente. Omdat ze komt uit een gezin dat nooit zich ook maar eenigermate
bekommert om onze kerk waren de brs. niet erg genegen hier in te grijpen. Ze stelden voor oogen hoe
zóó doende de diaconie haar vaste perken van bedeeling zou overschrijden door aan iemand die geen
lidmaat is, wier vader door wangedrag als lidmaat moest worden geschrapt, nu toch een vaste
ondersteuning te geven. De gedachte dat ze zóó doende meerdere dergelijke personen zou moeten
helpen (soms tot schade van armen die werkelijk tot de gemeente behooren), alsmede het feit dat een
tegemoetkoming voor deze patient natuurlijk levenslang zal moeten zijn, deed de brs. bezwarend
oordeelen over dit voorstel, maar nochthans wilden ze ten slotte deze ongelukkige niet geheel zonder
steun wegzenden, te meer daar werd toegezegd dat een broer van deze lijder ƒ 50 jaarlijks zou
bijdragen, andere familieleden ook ƒ 50, het burgerlijk armbestuur ƒ 120,00 zou geven en eenige
particulieren zouden worden aangezocht. Daarom besloten de brs. toe te staan de som van ƒ 40,00
jaarlijks, echter met dien verstande, dat het college van diakenen in deze geheel vrij zal blijven van
eenige verdere verplichting en ten allen tijde, zoo ze dit nodig oordeelt, deze toelage weer kan
ontnemen.



DEN HERTOG 1913-1915

668

Ter sprake komt het toetreden als lid van de vereeniging "Kinderzorg" in de Classis Dordrecht. Hoewel
de kerkeraad deze zaak uitnemend acht, vindt hij het raadzaam de toetreding als lid wat uit /250/ te
stellen, omdat de kas nu toch al plotseling met ƒ 40,00 zal bezwaard worden.
Voorts wordt besloten op Zondag a.s. af te kondigen dat er een week later zal de tafel des avondmaals
worden aangericht.
Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
J. Advokaat

Vergadering van den kerkeraad op 1 Aug.1913 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van Ps. 24. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen en goedgekeurd.
Nu is aan de orde het tellen van de opbrengst der diaconie- en avondmaalscollect. (Deze laatste mede
ten bate van de diaconie.)
De avondmaalscollecte bedroeg ƒ 11,12.
De diaconiecollecte bedroeg ƒ 110,76.
Na nauwgezet onderzoek besluit de kerkeraad aan het zieke kind van Frank Blok wat versterkend
voedsel in den vorm van melk toe te zeggen.
Nadat nog over velerlei, het gemeentelijk leven betreffende, is gesproken, sluit de voorzitter de
vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
J. Advokaat

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 5 Sept. 1913 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden, behalve br. Vogelsang, wegens ongesteldheid van zijn vrouw.
De voorzitter opent de vergadering met gebed en het lezen van Spreuken 13.
Allereerst is aan de orde het tellen der diaconie-catechisatiebussen. De uitkomst gaf de volgende cijfers:
/251/ Collecten in de kerk ƒ 122,05

Collecte in catechisatie ƒ  17,00
ƒ 139,05

Daarna werd breedvoerig gehandeld over enkele arme gezinnen die moeten ondersteund worden. Na
eenige discussie wordt hierin een voldoende oplossing gevonden.
Nadat nog eenige oogenblikken onder gezelligen kout waren doorgebracht, sloot de voorzitter de
vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog, h.t. voorz.
J. Advokaat

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 31 Oct. 1913 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van 1 Cor. 12:1-11.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd en geteekend.
Nu worden de bussen geledigd voor de diaconie. Er blijkt te zijn een som van ƒ 112,75.
Nadat de broeders eenigen tijd hebben gesproken over verschillende belangen het gemeentelijk leven
betreffende, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog, h.t. pr.
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J. Advokaat

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 28 Nov. 1913 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van psalm 133.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Allereerst krijgt de Heer Vogelsang het woord. Hij stelde voor op een mondeling genomen besluit
omtrent de verdeeling van de extra /252/ collecte (gehouden 16 Nov.) terug te komen. Op de laatste
samenkomst van den kerkeraad waar de gelden van de extra collecte werden geteld (ze bedroeg ƒ
160,01) spraken de broeders af voor dit geld te besteden ƒ 25,00 voor de kerk, ƒ 15,00 voor kinderzorg,
ƒ 10 voor het java comité, en het overblijvende voor de extra armbedeeling. Op genoemde bijeenkomst
waren twee broeders waaronder br. Vogelsang afwezig en daarom stelde spreker nu voor de gift aan de
kerk te verhoogen tot ƒ 40,-. Hij wees daarbij op de groote offers die voor de kerk gevraagd worden in
deze dagen. Broeder Bakhuizen voert daarna het woord en verklaart zich tegen dit voorstel. Hij wil de
eerste afspraak omtrent de gelden der collecte handhaven. Nog de brs. Stout, Visser en de Bruin zeggen
het een en ander over deze zaak die voor deze nu voldoende is toegelicht gaat de voorzitter over tot
stemming. Met tegen één stem wordt het voorstel aangenomen.
Voorts wordt nog overeengekomen met algemeene stemmen om ƒ 25 van deze collecte in handen te
stellen van den predikant om daarmee enkele zogenaamde stille armen te gedeneken, met
verantwoording aan den kerkeraad.
De voorzitter neemt op zich in het voorjaar van 1914 D.V. een concept reglement te maken voor den
kerkeraad.
Nu komt br. Bakhuizen met een lijstje der behoeften van de verschillende armen. Vlug passeeren ze den
hamer en br. Bakhuizen zal de zorg voor de verschillende bestellingen op zich nemen.
De uitdeeling wordt bepaald op Maandag 8 Dec. 's avonds 7 uur.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankgebed.

A.C.G. den Hertog, voorz.
J. Advokaat

/253/ Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 2 December 1913 in de consistoriekamer 's avonds
acht ure
Aanwezig alle leden, behalve br. Balhuizen.
De voorzitter opent de vergadering met gebed. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en
goedgekeurd.
Aan de orde is de behandeling van een kwestie betreffende één de collectanten, met name Goedhart.
Genoemde jonge man was vóór enkele maanden in staat van beschuldiging gebracht door zijn buurman
met wien hij ongenoegen had. Door den kerkeraad was hem toen op zijn verzoek geadviseerd om, ter
voorkoming van lastering tegen de kerkelijke bediening, niet te collecteeren zoolang het proces
hangende was. Genoemde Goedhart beloofde zulks, maar wilde na enkele weken zonder eenige
kennisgeving weer aan het rondgaan trekken. De ouderling de Bruin stond toen op om hem dit af te
raden. Later moest diaken Stout nog eens hetzelfde doen.
Toen nu de uitspraak voor den wereldlijken rechter luidde ƒ 15 boete, besprak de kerkeraad dit geval en
oordeelende dat Goedhart in drift had gehandeld, besloot ze om hem weer in zijn post te eeren en te
adviseeren weer gewoon zitting te nemen. Zonder echter dit advies af te wachten, ging Goedhart weer
aan het collecteeren. Toen hij nu na den dienst naar gewoonte der collectanten den kerkeraad de hand
kwam reiken, betuigde de predikant zijn leedwezen over het optreden van collectant Goedhart. Dit gaf
aan dezen aanleiding scherpe, ja beleedigende woorden te spreken tegen den kerkeraad van dien aard
dat deze het raadzaam vond deze dingen te bespreken. Juist waren deze besprekingen gaande, toen er
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getikt werd en de bewuste collectantn verscheen. Binnengelaten bracht de voorzitter, en daarna nog
menigeen der broeders, hem het verkeerde van zijn handelwijze onder 't oog. Hoewel hewt lang duurde
en veel moeite kostte, kon toch eindelijk Goedhart er toe komen ongelijk te bekennen en leed te
betuigen.
Daarna verzocht de voorzitter hem zich een oogenblik te verwijderen.
/254/ De broeders besloten toen met algemene stemmen hem ernstig te vermanen en alles te vergeven,
waarop Goedhart beloofde allen wrok en nijd af te leggen, waarmee dit incident was gesloten.
Na nog eenigen tijd over allerlei te hebben gesproken, sloot de voorzitter de vergadering met
dankgebed.

A.C.G. den Hertog
J. Advokaat

Vergadering van den kerkeraad op Maandag 8 December 1913 des avonds 7 ure in de consistoriekamer
Door diaken Bakhuizen waren verschillende armen gewaarschuwd om op deze avond hier tegenwoordig
te zijn. Voor hen was nl. (naar ieders behoefte) een pakje kleedingstukken klaargemaakt, dat dan ook
werd afgedragen.
Volgens afspraak waren bij dit werk de beide diakenen Bakhuizen en Vogelesang alsook de predikant
tegenwoordig, en tegen half acht kwamen ook de overige broeders binnen, zoodat de vergadering
voltallig was.
Nu vroeg de voorzitter de zegen en las Psalm 121. De notulen van de vorige vergadering werden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Bij telling bleek de collecte voor de diakonie aan te wijzen de somma van ƒ 126,65.
In de gemeente is komen wonen een zeker lidmaat van de z.gen. Gereformeerde Kerk te Rotterdam,
genaamd Kiela. Deze heeft zijn verlangen te kennen gegeven lidmaat van onze gemeente te worden. De
brs. verklaren geen bezwaren daartegen te hebben en genoemd persoon hoopt Zondag a.s. na den
dienst de belijdenis af te leggen van de derde belijdenisvraag, waarbij de voorzitter hem nog eens op het
hart zal drukken toch niet op den Zondag met andere bezigheden onledig te houden door het trouwe
opgaan naar Gods huis.
Voorts wordt besloten dat de zitting van de doopcomissie voortaan /255/ niet meer op Zaterdag, maar op
Vrijdag zal plaats hebben.
Van de kerkvoogdij is officieus gemeld dat deze wel genegen zou zijn den predikant toe te staan datn
een catechiseermeester hulp zou verleenen bij het onderwijs geven. De predikant stelt den broeders
echter voor deze aanbieding hoe welwillend en vriendelijk ook, nochthans niet te aanvaarden. Hij wil
pogen zelf voorlopig nog het noodige werk te verrichten.
Nu is aan de orde de verkiezing van twee kerkeraadsleden daar de brs. J. Advokaat en Vogelesang aan
de beurt van aftreden zijn. Uit de stemming blijkt dat alle brs. de aftredenden wenschen te herkiezen.
Het deed dan ook allen genoegen te vernemen dat genoemde brs. weer bereid waren hun ambt te
aanvaarden.
Na nog een oogenblik over allerlei te hebben gesproken, sloot de voorzitter met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

1914
Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 13 Januari des avonds 7½ ure in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. Notulen van de vorige vergadering worden gelezen en met een kleine verbetering
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in margine321 goedgekeurd en geteekend. Gelezen werd Psalm 96.
Aan de orde is de telling der diaconiecollecten. Ze bleken te hebben opgebracht de som van ƒ 126,15.
Nu kwamen achtereenvolgens ter tafel de doopboeken, trouwboeken, lidmatenboeken, die nauwkeurig
worden vergeleken, in orde bevonden en geteekend.
Ook doet de predikant verslag en rekening van zijn handelingen met de z.gen. kerkeraadskas, wat door
de broeders wordt goedgekeurd.
Een voorstel van br. Stout om de doopsbedienening voortaan om de 4 weken te doen plaats hebben,
moet vallen met 3 stemmen voor, 2 tegen en 2 blanco.
De voorzitter sluit met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

/256/ Vergadering van den kerkeraad op Maandag 9 Febr. 1914 des avonds half acht in de consistorie
kamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Spreuken 11. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd, waarna de opbrengst van de armencollecten over Januari [1914], reeds even
tevoren geteld, kon worden geboekt, n.l. ƒ 67,45 + 18,20 bus.
Nu komt ter tafel de rekening en verantwoording der diaconie over 1913 gedaan door den
administreerenden diaken, den heer Bakhuizen. Op nauwkeurige wijze worden alle bescheiden nagezien
en in orde bevonden. Broeder Bakhuizen draagt de gelden over aan broeder Stout, die dit jaar is aan de
berut van beheervoeren.
Nadat nog eenige dingen besproken zijn in zake Christelijk onderwijs, kon de voorzitter de vergadering
sluiten met dankzegging.

A.C. G. den Hertog, h.t. pr.
M. de Visser

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 27 Febr. 1914 des avonds te half acht in de consisitoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Hebr. 12:1-15. De notulen worden
gelezen en goedgekeurd, waarna de opbrengst van de armencollecten over Februari, reeds even te
voren geteld, kon worden geboekt, n.l. ƒ 80,90 + 9,55 bus.
Nu komt ter tafel de reeds voorlopig goedgekeurde rekeningen en verantwoording der diaconie. Deze is
na afkondiging ter visie gelegd, geen bezwaren zijn ingekomen en alzoo wordt ze vastgesteld en
onderteekend. De voorzitter spreekt br. Bakhuizen een hartelijk woord van dank toe, voor het gevoerde
beheer.
Nu leest de voorzitter voor een uitnoodiging van de algemeene Synode der ned. Herv. Kerk ter
vergadering op 16 April a.s. te Den Haag, belegd om met alle vertegenwoordigers der Herv. gemeenten
kerkelijke belangen te bespreken. Er wordt besloten dat de voorzitter met onderling daar ook
Alblasserdam zullen vertegenwoordigen.
/257/ Nu leidt br. Visser in de wenschelijkheid dat er eenige hulp wordt verschaft aan den predikant in
den vorm van een godsdienstonderwijzer. De predikant zal daartoe in relatie treden met de Eerw. Heer
J. te Slikkerveer en de Weled. Heer Treffers te Sliedrecht.
Voorts deelt broeder Visser mee dat er een zuster is die oud-lidmaat der zich noemende Gereformeerde
Kerk, nu wil toetreden als lid van der Gereformeerde (Hervomrde) Kerk. Een en ander zal de predikant
regelen.
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Eindelijk wordt besproken de droevige wijze waarop sommige doleerenden, hunne a.s. schoonzoons
pressen de Ned. Herv. Kerk te verlaten en zich aan te sluiten bij hun gescheiden kerk. De predikant
neemt zich voor de bedreigde jonge mannen daarover te spreken.
De kerkeraadskas, onder beheer van de predikant, is ledig. De broeders besluiten daarom de bodem nog
eens te dekken met ƒ 25,00 (vijf en twintig gulden).
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

Ds. den Hertog beroepen te Rotterdam, besluit in Alblasserdam te blijven.

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 31 Maart [1914] des avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Jes. 55. Hij leest de notulen van de
vorige vergadering, die worden goedgekeurd en geteekend.
In de boeken kan voor de diaconie worden geboekt ƒ 116,85 + ƒ 14,25 (catechisatiebus), zooeven
geteld.
De kerkeraad besluit aan de Wed. de Huijt te bedeelen wat z e tevooren ontving van het burgerlijk
armbestuur. Ook Kapoen en Groen zullen worden ondersteund.
/258/ De z.gen. kerkeraadskas wordt verantwoord aan de brs.
Het toegangsbewijs tot de bijeenkomst van afgevaardigden van kerkeraden der Ned. Herv. Kerk op 16
Arpil a.s. wordt aan den oudsten ouderling overhandigd.
Nog dient gemeld, dat openlijk voor de gemeente is toegetreden tot de moederkerk Woudrina de Groot-
Advocaat, oud lid van de z.gen. Gereformeerde Kerk.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog, h.t. pr.
M. de Visser

Vergadering van den kerkeraad op 29 April 1914 des avonds half acht in de consistorie
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent de vergadering met gebed en het lezen van de notulen der vorige vergadering, die
worden goedgekeurd en geteekend. Voorts wordt gelezen Math. 24:1-12.
Als opbrengst van de collecte van de armen kan worden geboekt ƒ 101,55.
De tabellen voor de schriftelijke kerkvisitatie worden ingevuld en onderteekend.
Een vernieuwd voorstel om voortaan slechts éénmaal per maand doopsbediening te plaats hebben, valt
met 3 stemmen voor, 2 blanco, 2 tegen.
Besloten wordt voor de gelden der diaconie die op de spaarbank geplaatst zijn een hypotheek te geven
voor hooger procent dan nu wordt gegeven door de genoemde instellingen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankgebed.

A.C.G. den Hertog, voorz.
M. de Visser

Voor een beroep naar Arnhem werd door ds. den Hertog bedankt.
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/259/ Vergadering van den kerkeraad op 10 Juni 1914 's avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering met gebed en het lezen van Handel. II het
laatste gedeelte.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
De collecten voor de diaconie blijken te bedragen ƒ 120,25 en de Pinkstercollecte voor de Zending
bracht op ƒ 117,10.322

Van deze laatste gelden wordt de bestemming onderling bepaald.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog, voorz.
M. de Visser

De verdeeling van de Pinkstercollecte geschiedde aldus: Voor
Javacomité ƒ 18,-
Bijbelgenootschap ƒ 10,00
Verpleging van melaatschen ƒ 10,00 *
Classicale Zending ƒ 25,00
Geref. Zendingsbond ƒ 10,00
Pastoriebouw te Spijk ƒ 10,00
Evangelisatie te Denekamp en Nordhorn ƒ 10,00
Leerstoelfonds ds. Schokking ƒ 20,00
* Adres oud notaris M. Schotman, Bentinckstr. 126, Den Haag.

Vergadering van den kerkeraad op 2 Juli [1914] ten 8 ure in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. Gelezen werd Ps. 95.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en geodgekeurd en geteekend. Een kleine
vergissing in de cijfers van de opbrengst der collecten wordt verbeterd en in margine verklaard.
De opbrengst van de collecte voor de armen is ƒ 95,45 en er valt een bijzondere gift te boeken van ƒ
10,00.
Voor de censura morum wordt niemand genoemd.
Enkele diaconie zaken worden besproken.
Met dankzegging sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

/260/ Vergadering van den kerkeraad op Maandag 27 Juli 1914 des avonds ten half acht in de
consistoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent de vergadering met gebed. De notulen van de vorige
vergadering worden gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Voor de diaconie kan worden gebeoekt de som van ƒ 109, 55.
De administreerende diaken br. Stout geeft de vergadering een helder overzicht en verslag van den
stand der diaconiezaken, waardoor de andere brs. op de hoogte blijven van den gang der zaken. Enkele
bedeelden zullen worden aangespoord tot kerkbezoek.
Nadat nog eenige tijd gesproken is over verschillende belangen der gemeente, sluit de voorzitter de
vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
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M. de Visser

Vergadering van den kerkeraad op Maandag 31 Aug. 1914 des avonds ten half acht in de
consistoriekamer
Aanwezig waren alle leden behalve br. Vogelesang. De voorzitter opent de vergadering met gebed en
het lezen van Psalm 65. Daarna wijdt hij eenige woorden aan de droeve omstandigheden waaronder
Hare Majesteit de Koniging der Nederlanden heden haar verjaardag moet vieren. Hoe kan deze dag
vroolijk zijn waar ons kleine landje als omringd is van den bloedigen krijg der volkeren. Uit het naburig
België dat door de Duitschers is bezet, komen ontzettende berichten. De Fransche troepen door
Engelsche legermachten gesteund, schijnen het af te leggen tegen de steeds naar Parijs opdringende
troepen. Uit Oostenrijk, Servië en Rusland, ja uit het verre Japan komen slechte tijdingen, want daar
wordt overal gestreden op leven en dood. Ja ook de zeeën zijn onvelig door het kampen der Duitschers
tegen de vereende Engelsche en Fransche vlooteskaders met al de verschrikkingen van de moderne
moordtuigen.
/261/ En nu staan handel en nijverheid stil. Allerwege worden de bittere vruchten van den oorlog
gevoeld. Al onze jonge strijdbare mannen zijn gemobiliseerd. Wij denken aan hen en dragen ze op aan
Godes bewaring. Inzonderheid gedenken we aan broeder Vogelezang, de diaken, die anders altijd een
ijverig aandeel ... in onze vergaderingen. We hopen dat hij straks ongedeerd en in vrede mag
weerkeeren.
Na telling kan als inkomst voor de diaconie worden geboekt ƒ 127,90 kerkcollecte + ƒ 8,50
catechisatiebus, te samen ƒ 132,40.
Een maandstaat door br. Stout ingeleverd geeft opnieuw een helder overzicht over de verzorging der
armen. Hieromtrent wordt een en ander verhandeld.
Nadat nog eenige tijd is gekout over den huidigen wereldoorlaog, sluit de voorzitter met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 9 Oct. 1914 des avonds in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden behalve br. Vogelesang die nog steeds wegens de mobilisatie van het leger afwezig
is.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van Psalm 50. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen, goedgekeurd en geteekend.
Voor de diaconie kas kan uit de collecten worden geboekt ƒ 92,60 (twee en negentig gulden en zestig
cent).
Op een schrijven van het steuncomité Alblasserdam (opgericht met het oog op de eventueele finantieele
moeilijkheden van gemeenteleden wegens de mobilisatie) inhoudend een verzoek om twee br. diakenen
te doen zitting nemen in genoemd comité, is geantwoord dat de br. T.C. Bakhuizen en A. Stout daar in
zullen plaats nemen.
Br. Stout geeft aan de vergadering een helder overzicht van zijnen diakonalen arbeid over de verloopen
maand.
/262/ De predikant geeft verslag van zijn uitgaven uit de kerkeraadskas en meldt dat zijn beurs in deze
weer ledig is. Met ƒ 25 wordt die echter weer gevuld.
Ook geeft de voorzitter verslag van de toestand van Mej. Gerritsen die als zenuwpatiente gedurende één
maand is verpleegd in het Chr. Sanatorium voor zenuwlijders te Zeist. Ze is daar bijzonder aangesterkt
en we hopen dat ze nu haar gezin weer kan verzorgen.
Voor de censura morum, voor het komend avondmaal komt niemand in bespreking.
Uit de catechisatiebus zal een kaart van het Heilig Land worden aangeschaft ten gebruike bij het
onderwijs.
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Besloten wordt aan Mej. Berman alhier (die in het bezit is van de acte voor godsdienstonderwijzeres) te
verzoeken enkele catechisaties op zich te nemen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, daarbij nog eens dank betuigend aan
br. Visser die hem in zijne door ziekte moeielijke dagen zoo geholpen heeft door eenige malen voor te
gaan voor de gemeente met het lezen eener predicatie.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 6 Nov. 1914 des avonds ten half acht in de consistorie
Aanwezig alle leden behalve br. Vogelezang die nog steeds in dienst staat. De voorzitter opent met
gebed en het lezen van Jes. 52.
Voor de diaconie kan uit de kerkcollecte worden geboekt ƒ 100,35 (honderd gulden vijf en dertig cents),
de catechisatiebus hierbij inbegrepen.
De administreerden diaken geeft een overzicht van zijn handelingen over de verloopen maand.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

/263/ Op Woensdag 2 Dec. [1914] zijn hier aangenomen en bevestigd
Leonardus Frank de Graaff en
Leendert Mes,
wonende te Nieuw Lekkerland en Drumpt bij Tiel.

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 8 Dec. 1914 des avonds acht uur in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden behalve br. Vogelezang.
Voor de diaconie kan worden geboekt ƒ 104,- uit de collecte en ƒ 12,75 uit de catechisatiebus.
Voor enkele armen, die wegens de mobilisatie niet in staat zijn hun plaatsenhuur aan de kerkvoogdij te
voldoen, zal geheel of gedeeltelijk betaald worden.
Nu is aan de orde de verkiezing van een ouderling en een diaken daar de brs. Visser en Bakhuizen aan
de beurt van aftreding zijn. Herkozen werd br. Visser, en in plaats van br. bakhuizen die te kennen gaf
niet voor herstemming in aanmerking te willen komen, werd gekozen de heer J. Lambinon. De voorzitter
zal deze van zijn benoeming kennis geven. Br. Visser verklaart zich bereid zijn ambt weder te
aanvaarden, waarmede alle brs. hem geluk wenschen. De voorzitter richt daarna een word van
waardering tot br. Bakhuizen, die straks wel als lid van de kerkeraad doch niet als vriend van ons gaat
scheiden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog
M. de Visser

De Heer Lambinon heeft de benoeming tot diaken aangenomen.

/264/ Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 18 Dec. 1914 des avonds 7 ure in de pastorie
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Aanwezig alle leden behalve br. Vogelesang die nog steeds in militairen dienst is.
De voorzitter opent met gebed en het lezen van Psalm 20. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen en goedgekeurd en geteekend.
Aan de orde is de regeleing van de Kersbedeeling. Hier voor heeft diaken Stout een begrootingslijst
opgemaakt, die het den kerkeraad gemakkelijk maakt de giften te regelen. Met de uitvoering zal diaken
Stout zich belasten.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog h.t pr.
B. de Bruijn

Gezien door kerkvisitatoren, 21 April 1915
J. Booij
C. Kroon

Vergadering van den kerkeraad op 12 Febr. 1915 des avonds ten 7 ure in de consistoriekamer
Aanwezigalle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Joh. I:1-14. Hij spreekt voorts een
woord van welkom aan br. Lambinon die we nu voor het eerst als diaken in onze vergadering zien, zij het
ook dat hij in vroeger jaren vaak zitting had in den kerkeraad. Ook tot br. Vogelesang richt de voorzitter
enekel woorden daar het aangenaam is dat hij (hoewel nog steeds in militairen dienst) nu met verlof
thuis is en ter vergadering kon aanwezig zijn.
Als opbrengsty der collecten voor de diaconie kan worden geboekt, kerkcollecten ƒ 110,-, bus ƒ 14,25,
avondmaalscollecte ƒ 11,49½ te samen.
Nu zal de jaarrekening van br. Stout worden nagezien en met de bescheiden vergeleken. Op zeer
overzichtelijke wijze geeft br. Stout zijn verantwoording, die tot aller genoegen geheel in orde wordt
bevonden. Een woord van dank wordt hem daarvoor door den voorzitter /265/ gebracht. Omdat br.
Vogelesang nog steeds onder de wapenen is, zal br. Stout voorloopig voor hem blijven boekhouden.
Nu worden gecontroleerd de lidmaatboeken, doopboeken, trouwboeken enz. Alles wordt in orde
bevonden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog

Voor een beroep naar Ouderkerk a/d Amstel bedankte ds. den Hertog.

Vanwege den kerkeraad ging een adres aan den gemeenteraad ten einde de herbergen op Zon- en
feestdagen geheel of gedeeltelijk gesloten te krijgen.

De collecten voor de diaconie bedroegen over de maand Febr. [1915] ƒ 80,75 + ƒ 13,55 (bus) is te
samen ƒ 94,30.

D. de Bruijn
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Vergadering van den kerkeraad op Woensdag 31 Maart 1915 des avonds half acht in de
consistoriekamer
Aanwezig allen behalve br. Vogelesang die nog steeds is opgeroepen in 's Rijks militairen dienst. De
voorzitter opent met gebed en het lezen van Math. 27 laatste gedeelte.
Voor de diaconie kan worden geboekt ƒ 101,75.
Br. Stout geeft nu een staat waaruit duidelijk een overzicht is te krijgen van de bedeelingen aan de
diaconie-armen.
Omdat de levensmiddelen wat duur zijn wordt aan twee weduwen iets meer bedeeld.
Eindelijk wordt de kiezerslijst nog eens naauwkeurig nagezien waarop namen voorkwamen van enkele
personen die reeds overleden waren.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog

Voor de censura morum kwam niemand in aanmerking.

/266/ Verdeeling van de Pinkstercollecte 1915, bedroeg ƒ 108,77½.
Leerstoelfonds ds. Schokking ƒ  20,00
Classicale Zending ƒ  25,25
melaatschen verpl. ƒ  10,00
Bijbelgenootschap ƒ  10,50
Javacomité ƒ  10,00
Militaire mobilisatievereeniging ƒ   5,00
Evangelisatie in Spanje ƒ  10,00
Gereformeerde Zendingsbond ƒ   7,50
Verpleging van zenuwlijders ƒ  10,00

ƒ 108,55
Porto's ƒ   0,52½

ƒ 108,77½
A.C.G. den Hertog, 31 Mei 1915

Opm. Hierin werden enkele kleine veranderingen gemaakt omdat er een nagekomen gift was.
Q.t. B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 4 Juni [1915] des avonds ten 8 ure in de consistorie
Aanwezig alle leden behalve br. Visser. Ook br. Vogelesang is aanwezig dit maal met verlof uit zijn
militaire dienst. Gelezen werd Psalm 6.
Voor de diaconie kon worden geboekt over de maand April ƒ 127,40 en over Mei ƒ 105,20.
De staat van bedeeling wordt door diaken Stout vorgelegd en besproken.
Niets meer aande orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog
B. de Bruijn

/267/ Vergadering van den kerkeraad op Vrijdag 6 Aug. 1915 in de consistorie
Aanwezig alle leden.
De voorzitter opent met het lezen van Joh. 5:1-14. De notulen van de vorige vergadering worden
gelezen en goedgekeurd.
Voor de diaconie kon uit de collecten worden geboekt ƒ 78,70 waarbij ƒ 8,50 uit de catechisatiebus.
Er is ingekomen een schrijven van ds. Six Dijkstra, predikant te Oud Alblas, die volgens het ring
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reglement straks zal moeten optreden als consulent van Alblasserdam, inhoudende een verzoek om
daarvan verschoond te mogen blijven wegens gezondheids redenen. Dit schrijven stelt wel eeniger mate
teleur. Immers in de laatste vacature werkte emn zoo goed samen met ds. Six Dijkstra als consulent.
Ouderling neemt op zich nog eens met ds. Dijkstra te gaan spreken.
Een lijst van bedeelding door den diaken Stout ingeleverd passeert de revue.
Voor de censura morum komt niemand in aanmerking.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.C.G. den Hertog
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Woensdag 25 Aug. 1915 des avonds half acht in de consistoriekamer
Aanwezig alle leden. De voorzitter opent met gebed en het lezen van Zach. 4.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De opbrengst van de collecte bij de huwelijksinzegeningen bedroeg ƒ 5o,- waarbij 3 gaven van ƒ 10 te
verdelen over kerk en diaconie.
De lijst van bedeelden passeert de revu. Wordt besloten ƒ 10,- uit /268/ te reiken aan Wed. Versluis en
aan A. den Boef wat melk toe te staan.
de voorzitter deelt mee dat hij zijn afscheid van de gemeente gesteld heeft op 19 September a.s.
Ten slotte wordt besloten, dat er vier broeders van den kerkeraad zullen uitgaan om een predikant te
beluisteren en wel de brs. Vogelesang en de Bruin naar IJlst - ds. Lodder, en de brs. Stout en Lambinon
naar ter Aar - ds. Kolkerk. Een en ander met goedvinden van alle leden. [later toegevoegd] Voorts wordt
besloten steeds ds. Baresloot te houden als door allen gewenscht op het eventueel te maken drietal.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

A.C.G. den Hertog
H.J. Hulscher, consulent
B. de Bruijn
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[het volgende is geschreven door ds. H.J. Hulscher, predikant te Nieuw Lekkerland, consulent tijdens de
vacature.]

Vergadering 19 September 1915
De gansche kerkeraad is tegenwoordig. Zij wordt met gebed geopend door den consulent.
Deze vergadering wordt gehouden onmiddelijk na de avond godsdienstoefening, waarin ds. A.C.G. den
Hertog afscheid heeft genomen van de gemeente naar aanleiding van Hand. 20:32, wegens zijn vertrek
naar Rotterdam. Aan het einde zijner rede is hij toegsproken door den consulent ds. H.J. Hulscher te
Nieuw Lekkerland, en den ouderling Visser. Op verzoek van laatstgenoemde zong de gemeente staande
den scheidenden leeraar Psalm 121:4 toe.
In de na deze plechtige ure belegde vergadering werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen
door ds. den Hertog, onveranderd goedgekeurd en geteekend. Daarna heeft de overdracht van het
archief plaats aan den kerkeraad.
Daarna wordt overgegaan tot de losmaking van ds. den Hertog. De acte van ontslag wordt door al de
leden van den kerkeraad geteekend en den scheidenden herder en leeraar overhandigd, met de beste
wenschen.
Hierna sluit de ouderling, br. Visser, de vergadering met dankzegging.

H.J. Hulscher
B. de Bruijn

/269/ Vergadering 14 October 1915
Deze vergadering wordt ten 3 ure gehouden in de consistoriekamer. Afwezig br. Vogelezang.
De vergadering wordt door den consulent met gebed geopend. De notulen worden gelezen, onveranderd
goedgekeurd en geteekend.
Hoofddoel dezer vergadering is om toezegging van beroep uit te brengen uit het bestaande drietal van
predikanten ds. Faber te Sloten (N.H.), ds. Baresloot te Heukelum en ds. van Wessel te
Noordwijkerhout. Bij opening der stembriefjes blijkt, dat met algemeene stemmen (5) stemmen gekozen
is ds. H. van Wessel, predikant te Noordwijkerhout, aan wien dus toezegging van beroep wordt gegeven.
De brief wordt in orde gebracht en onderteekend. Van de kerkvoogdij is de schriftelijke machtiging
ontvangen om boven den bestaanden ligger van 't predikantstractement ad ƒ 1968 nog eene toelage van
ƒ 432 te mogen aanbieden, zoodat het geheele traktement zal bedragen ƒ 2400. De consulent gaat met
de ouderlingen de Bruijn en Visser naar den ambachtsheer, den Heer Rijkee om agreatie op het beroep,
dat welwillend wordt gegeven.
Nog wordt censura morum voor het te vieren H.Avondmaal gehouden. Bij rondvraag bleek, dat aan
niemand den toegang behoefde ontzegd te worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den consulent met gebed gesloten.

H.J. Hulscher, consulent
B. de Bruijn

Vergadering 4 Nov. 1915
De vergadering wordt ten 3 ure gehouden in de consistoriekamer. Zij wordt door den consulent met
gebed geopend.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen, onveranderd goedgekeurd en geteekend.
Van ds, H. van Wessel te Noordwijkerhout is het bericht ontvangen dat hij de toezegging van beroep
naar Alblasserdam aanneemt. De consulent feliciteert den kerkeraad met deze blijde tijding en hoopt, dat
ds. van Wessel de rchte man op de rechte plaats zal blijken te zijn. Van den Minister van Financiën is
het bericht ontvangen bij missive van 16 October j.l. dat het gewone /270/ landstraktement wederom in
deze vacature mag aangeboden worden.



VAN WESSEL 1916-1919

680

Aangezien ds. H. van Wessel, predikant te Noordwijkerhout de toezegging van beroep heeft
aangenomen, wordt hij thans met algemeene stemmen wettig beroepen en wordt de beroepbrief in orde
gebracht, geteekend en met begeleidend schrijven van den consulent verzonden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de præses de vergadering met dankzegging.

H.J. Hulscher, consulent
B. de Bruijn

Memorie. Na des voormiddags op 23 Jan. 1916 door ds. M.M. den Hertog, predikant te 's-Gravenhage
bevestigd te zijn met 2 Petr. 1:19, deed ds. H. van Wessel des avonds zijne intrede naar aanleiding van
Jeremia 1:10, met weglating der woorden "over de volken en over de koninkrijken".

[Het volgende is geschreven door ds. Van Wessel.]

Vergadering van den kerkeraad op Woensdag den 26 Januari 1916
des morgens om 10 uur in de kerkekamer.
Aanwezig mèt den consulent ds. H.J. Hulscher van Nieuw-Lekkerland en den 's Zondags tevoren
bevestigden predikant ds. H. van Wessel, de broeders de Bruijn, Advokaat, Visser, Stout en Lambinon.
Nadat de vergadering door den consulent met gebed is geopend, worden de notulen der vorige
vergadering gelezen, onveranderd goedgekeurd en geteekend.
De consulent spreekt daarna een woord van afscheid tot den kerkeraad, met wien hij zoo aangenaam
heeft samengewerkt, een woord van welkom tot den nieuwen leeraar, welke woorden, madat vervolgens
het archief en het voorzitterschap zijn overgedragen, door ds. van Wessel kortelijk worden beantwoord.
Ingekomen is een schrijven van ds. en mevr. A.C.G. den Hertog te Rotterdam, gericht aan kerkeraad en
kerkvoogdij, inhoudende eene heilbede naar aanleiding van den gewichtigen dag van j.l. Zondag. Op
voorstel van den predikant wordt besloten dit schrijven met een woord van dankbetuiging te
beantwoorden en door te zenden naar de kerkvoogdij.
/271/ Een schrijven van den secretaris der Classicale zendingscommissie wordt na eenige bespreking
aangehouden tot de volgende vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 2 Febr. 1916.
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Woensdag den 2den Februari 1916
des avonds om half acht in de kerkekamer.
Aanwezig alle broeders.
Na lezing van een gedeelte van Hebr. 3 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen, onveranderd goedgekeurd en geteekend.
Genoteerd kan worden als resultaat van de telling voor de diaconie ƒ 102,75 en ƒ 30,- extra.
De diaconierekening, die nu allereerst ter tafel komt, wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
Daar er eene hypotheek, groot ƒ 5000,- is afgelost en het bedrag aan den admin. diaken Br. Vogelesang
is ter hand gesteld, komt de vraag aan de orde wat de diaconie met dit geld zal doen, dat zij op
hypotheek had uitgezet. De predikant wijst op de voordeelen aan belegging op het Grootboek
verbonden, nu de koers zoo laag is, en na eenige bespreking wordt besloten eene som van ƒ 7000
(zevenduizend gulden) nominaal op het Grootboek te plaatsen en het overige als kasgeld te behouden.
Daar sommige sprekers, die tijdens de vacature eene kerkeraadsbeurt vervuld hebben, daarvoor nog
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geen honorarium hebben ontvangen, wordt deze zaak nu geregeld. Br. Vogelesang zal de verschillende
bedragen verzenden.
Tot het verkrijgen van eenige leermiddelen voor de catechisatie zal de predikant zich tot de kerkvoogdij
wenden, daar de kerkeraad hiervoor geen geldmiddelen heeft, tenzij dan een beroep op de
catechisatiebus wordt gedaan.
/272/ Voorts wordt door den predikant de vraag gesteld of het ondanks de talrijkheid der gemeente niet
mogelijk zou zijn om dit jaar de aanneming en bevestiging van lidmaten achterwege te laten. Hij heeft
n.l. wel wat bezwaar om, zóó spoedig reeds na zijn komst in de gemeente reeds leerlingen tot de
aanneming toe te laten, daar hij zijne leerlingen in zoo korten tijd niet goed kan leeren kennen. De
broeders meenen dat men de aanneming wel een jaar kan laten rusten vermoedelijk.
De ingekomen stukken leveren geen stof tot bespreking.
Een spreker voor de zending vanwege de Class, zendingscommissie zal men voorlopig nog niet laten
komen, maar in elk geval wachten totdat de predikant eerst eenige avondbeurten zelf heeft
waargenomen D.V.
Br. Vogelezang vraagt nu het woord voor diaconiezaken, deelt o.a. mede dat het broodkaartensysteem
bij de diaconie is ingevoerd en dus regeeringsbrood wordt betrokken. Eén verzoek om ondersteuning
wordt afgewezen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en geodgekeurd in onze vergadering van 1 Maart 1916
H. van Wessel, predikant
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Woensdag 1 Maart 1916
des avonds om half acht in de kerkekamer. Aanwezig alle broeders.
Na lezing van Hebr. 4 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend, waarna de notulen
der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Voor de diaconie is geteld ƒ 90,65 (collecte en bus). Br. Vogelesang vraagt nu eerst het woord om van
den maandstaat der diaconie mededeeling te doen. Op het Grootboek is geboekt ƒ 6700 nominaal, op
de Nutsspaarbank ƒ 700.
Daarna komt de diaconierekening weder ter tafel. In de loop der langdurige besprekingen waartoe zij
aanleiding gaf, werd de vergadering eenige oogenblikken op de aangenaamste wijze geschorst /273/
door het binnentreden van ds. F.J. Heineman, emeritus predikant dezer gemeente, die bij monde van Br.
de Bruijn was uitgenoodigd om een oogenblik in den broederkring door te brengen. deze uitnoodiging
vond haar grond in de begeerte des kerkeraads om nog wederom in besloten kring, gelijk reeds in de
kerk geschied was, uiting te geven aan zijne dankbaarheid voor al wat ds. Heineman in de vacature voor
de gemeente gedaan had. Teon Z. Eerw. had plaatsgenomen, bood de voorzitter der vergadering met
eenige hartelijke woorden van dank eene kist sigaren als een klein stoffelijk blijk van waardering aan Ds.
Heineman aan, waarvoor deze in welgekozen woorden dankzeide, zich bij vernieuwing bereid
verklarende ons, als ds. van Wessel vacantie of verhindering mocht hebben, de plaats van den pastor
loci tijdelijk te vervullen.
Als ds. Heineman vertrokken is, wordt de bespreking over de diaconierekening voortgezet, totdat zij door
den kerkeraad voorlopig wordt goedgekeurd: het batig slot bedraagt ƒ 192,52½. De rekening zal ter visie
worden gelegd in de pastorie.
Ter vereenvoudiging van de administratie stelt de predikant voor, dat voortaan aan het einde van elk
jaar een vast bedrag van ƒ 100,0 door den administreerenden diaken als kasgeld aan zijn opvolger zal
worden ter hand gesteld en onder zijne uitgaven geboekt, gelijk die opvolger ze onder zijne inkomsten
boeken zal. Aldus wordt besloten, van welk besluit nadrukkelijk in de notulen melding zal worden
gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vertgadering met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 29 Maart 1916
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H. van Wessel, predikant
B. de Bruijn

/274/ Vergadering van den kerkeraad op Woensdag 29 Maart 1916
des avonds om half acht in de kerkekamer. Aanwezig alle broeders.
Na lezing van Zach. 11 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend, waarna de notulen
der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Door de diaconie is geteld uit de collecte en bus een bedrag van ƒ 98,55.
Allereerst wordt nu aan Br. Vogelesang gelegenheid gegeven om mdedeeling te doen van den
maandstaat der diaconie. Deze deelt voorts mede, dat door hen ingevoerd zijn quitanties, die hij door de
bedeelden laat teekenen bij de betaling der contanten. Hij vraagt of de vergadering er zich over wil
uitspreken, of deze quitanties als een blijvende maatregel door de diaconie zullen worden ingevoerd. De
voorzitter legt deze vraag aan de vergadering voor en besloten wordt met algemeene stemmen dezen
maatregel ook voor de toekomst te handhaven, terwijl aan br. Vogelesang dank wordt gezegd voor zijn
initiatief in dezen.
Aan het echtpaar de Jager, waarvan de vrouw lidmaat is, zal eenige ondersteuning worden gegeven,
terwijl de bedeeling van Wed. de Zwart eenigszins wordt verhoogd.
De opgaven voor de schriftelijke kerkvisitatie over 1915 worden ingevuld en door al de broeders met
handteekening bevestigd.
Daarna wordt de eerstkomende Avondmaalsviering vastgesteld op Goeden Vrijdag 's avonds. De
voorbereiding zal D.V. gehouden worden den voorafgaanden Zondag des morgens of des avonds, al
naar gelang ds. van Wessel, die dien dag eene vacaturebeurt heeft te vervullen. als van zelve den
morgen- of den avonddienst zal waarnemen. De censura morum levert niets bijzonders op.
Een verzoek van een aantal leden der Chr. Historische Kiesvereeniging alhier aan den kerkeraad om in
de kerk eene collecte te houden voor de door den watersnood getroffenen wordt na eenige bespreking in
stemming gebracht en met 5 stemmen tegen, 1 vóór en 1 blanco afgewezen.
De ingekomen stukken, waaronder tal van verzoeken om bijdragen, worden voor kennisgeving
aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van den 2den Mei 1916
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 2 Mei 1916
des avonds om half acht in de kerkekamenr. Aanwezig alle broeders.
Na lezing van Filipp. 2:1-11, wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend, waarna de
notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Door de diaconie is geteld uit collecte en bus een bedrag van ƒ 134,10, de inhoud der
avondmaalsbekers bedroeg ƒ 21,41.
Br. Vogelesang doet mededeeling van den maandstaat der diaconie. In aansluiting daaraan brengt de
predikant de wenschelijkheid ter sprake, dat ook aan hem, gelijk aan zijn voorganger, een bedrag
vanwege de diaconie worde ter hand gesteld, om daarvan eventueel eenigen steun te verleenen aan
arme gezinnen, waar ziekte heerscht. Met algemeene stemmen wordt dit goedgevonden.
Daarna deelt de voorzitter mede een bezoek te hebben ontvangen van een der bestuursleden van de
Chr. School in de Kerkstraat: dit bestuurslid was hem komen mededeelen dat deze school weldra haar
50-jarig bestaan zou mogen herdenken en had aan den predikant tevens verzocht er met den kerkeraad
eens over te spreken, òf en -zoo ja - op welke wijze dit 50-jarig bestaan naar de meening van den
kerkeraad moest worden gevierd.
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/276/ De kerkeraad, van meening, dat dit een zaak is die geheel en al door het Bestuur zelve moet
worden uitgemaakt, besluit zich in dezen van advies te onthouden.
Vervolgens komen de ingekomen stukken ter tafel. Besloten wordt tot inwilliging van het verzoek van
den heer J.A. Hoekendijk te Heemstede, die gaarne eens eene spreekbeurt wil komen vervullen in het
belang van het werk der Chr. barmhartigheid onder en voor lijders aan vallende ziekte. Gelegenheid
daartoe zal hem gegeven worden op een Zondag, als de predikant eene vacaturebeurt heeft te
vervullen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.
Memorie. Na afloop der vergadering werd door de broeders alsnog met algemeen goedvinden
afgesproken de avondbeurt van den a.s. Zondag 7 Mei te bestemmen tot bidstond voor het gewas.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 6 Juni 1916.
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 6 Juni 1916
des avonds om half acht in de kerkekamer. Afwezig br. Visser met kennisgeving.
Na lezing van een gedeelte van Ezech. 34, wordt de vergadering door den voorzitter met gebed
geopend, waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onverander goedgekeurd.
Geteld is voor de diaconie uit de collecte ƒ 82,65 en ƒ 5,- extra.
Br. Vogelesang doet nu mededeeling van den maandstaat der diaconie.
Goedgevonde wordt, dat bij gelegenheid van de spreekbeurt van br. Hoekendijk eene inzameling zal
worden gehouden voor diens arbeid. 
Nu de predikant eerlang nog weder eene vacaturebeurt te vervullen /277/ heeft, wordt besloten den
cand. Nugteren te Oud-Alblas uit te noodigen voor als dan de beurt alhier te vervullen.
Voorts wordt als afgevaardige naar de Classicale vergadering aangewezen br. de Bruijn, wiens
geloofsbrief wordt in orde gebracht.
De ingekomen stukken leveren geen stof tot bespreking.
Daar niets meer aan de orde is en geen der broeders meer iets heeft te berde te brengen, wordt de
vergadering door den voorzitter met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 27 Juni 1916.
H. van Wessel, predikant
B. de Bruijn

De opbrengst der zendingscollecte, gehouden op 1en Pinksterdag, bedroeg ƒ 96,12, verdeeld als volgt:
Classicale zending ƒ 25,-
Bijbelgenootschap afd. Sliedrecht ƒ 10,67
Javacomité ƒ 10,-
Chr. Milit. Bond voor O. en W. Indie ƒ  5,-
Evangelie in Spanje ƒ  5,-
Geref. Zendingsbond ƒ 10,-
Ned. Zendingsvereeniging ƒ 10,-
Ned. Zendelingsgenootschap ƒ 10,-
Zending in Egypte ƒ  5,-
Ned. Vereen. v. Israel ƒ  5,-
Porti ƒ   0,45

ƒ 96,12
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn
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/278/ Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag 27 Juni 1916
in de kamer, grenzende aan de eigenlijke consistoriekamer.
Aanwezig alle broeders. Het tijdstip van aanvang der vergadering, dat was vastgesteld op half acht, werd
wat verlaat, doordien H.H. Kerkvoogden bezig waren met de telling der collecte voor de kerk en derhalve
de telling voor de diaconie eenigen tijd moest wachten.
Na lezing van een gedeelte van Jeremia 31 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed
geopend, waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Geteld is uit de collecte voor de diaconie ƒ 98,52.
Een volledigen maandstaat der diaconie kan Br. Vogelesang niet geven, daar de rekeningen der
loopende maand nog niet zijn ingekomen.
De ingekomen stukken leveren geen stof tot bespreking.
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten, dat D.V. de voorbereidngsprediking voor het H.Avondmaal
zal gehouden worden den 9den Juli a.s. des voormiddags, terwijl de viering van het avondmaal zelve
wordt vastgesteld op 16 Juli des voormiddags, de dankzegging op dienzelfden datum 's avonds.
Censura morum levert niets bijzonders op.
De predikant heeft eenig dingen op het hart naar aanleiding van moeilijkeheden die in de
jongstverloopen week in den kring des kerkeraads tusschen enkele broeders gerezen zijn. Hij begint te
zeggen, dat de verstandhouding tusschen hem persoonlijk en de andere broeders gelukkig goed is,
nadat eenig misverstand is uit de weg geruimd, maar met het oog op de toekomst meent hij toch op
enkele dingen te moeten wijzen, o.a. op het verschil tusschen éénerzijds z.g. kerkeraadsbeurten, beurten
voor wier vervulling de kerkeraad zorg draagt bij gelegenheid als de predikant enen vacature beurt heeft
te vervullen, en waarvoor dus de kerkeraad de sprekers noodigt, en anderzijds de predikbeurten, voor
wier vervulling de predikant alléén heeft te zorgen en waarvoor hij dus eventueel zelf plaatsvervangers
uitnoodigt. Ook waarschuwt de predikant tegen lichtvaardig ontslagnemen van kerkeraadsleden of
lichtvaardig dreigen daarmede, hetgeen toch wel niet kan samengaan met een diep besef van roeping
tot het ambt.
/279/ Wenschelijk acht de spr. het dat men eerst eens rustig den Zondag afwacht, alvorens zich een
oordeel te vormen over één van zijn broeders, waartegen deze zich niet kan verweren, of eenig besluit
te nemen, waarvan men later zelf het ongegronde zou inzien. Wanneer men dan 's Zondags als naar
gewoonte de godsdienstoefening bijwoont is er gelegenheid voor de broeders om eene bespreking over
eventueele bezwaren te openen, aan welke bezwaren men voorloopig in geen geval ruchtbaarheid geve
buiten den kring des kerkeraads.
Wat de vervulling van beurten betreft, de predikant verklaart zich, hoewel hiertoe niet verplicht zijnde,
gaarne bereid, zoolang de verstandhouding tusschen hem en de voerige leden van den kerkeraad zoo
goed blijft als tot dusverre, om in elk geval overleg te plegen met de broeders, indien hij kan vermoeden
dat er bij één of meer kerkeraadsleden bezwaar bestaat tegen persoon of beginsel van dengene dien hij
zou willen uitnoodigen om een beurt voor hem te vervullen.
De predikbeurten vervulling voor Juli en Augustus wordt hierop aan den kerkeraad medegedeeld.
Na den predikant spreekt br. Visser een hartelijk woord tot zijne broeders, waarna broederlijke
handdrukken gewisseld worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt deze gelukkig beëindigde vergadering met dankzegging door den
voorzitter gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 1 Aug. 1916
H. van Wessel, predikant
B. de Bruijn

/280/ Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag den eersten Augustus 1916 des avonds om half acht in
de consistoriekamer.
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Afwezig br. Stout met kennisgeving.
Nadat geteld is voor de diaconie uit de collecte en bus ƒ 102,05 en uit de avondmaalsbekers ƒ 11,37 en
nadat gelezen is een gedeelte van Hand. 4 opent de voorzitter de vergadering met gebed.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en behoudens eene kleine toevoeging323 door de
predikant zelven voorgesteld, onveranderd goedgekeurd.
Br. Vogelesang geeft den maandstaat der diaconie over de beide laatst verloopen maanden.
Daarna brengt de predikant, mede namens Br. de Bruijn, verslag uit van het behandelde op de
Classicale vergadering.
Van de ingekomen stukken leveren stof tot bespreking alleen eene circulaire van de "Ned. Afd. van den
Wereldbond der kerken tot het bevorderen van eene goede verstandhouding tusschen de volken",
inhoudende het verzoek aan den kerkeraad te willen medewerken, dat in alle kerken van ons vaderland
de eerste Zondag van Augustus gemaakt worde tot wat men zou kunnen noemen een "Vredes-Zondag",
alsmede een circulaire van de Evangelische Alliantie, op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende.
De kerkeraad, bezwaar hebbende tegen het beginsel, waarvan eerstgenoemde circulaire uitgaat, besluit
aan dit verzoek geen gevolg te geven.
De predikant deelt mede aan de broeders, dat hij D.V. in Aug. de gemeente eenigen tijd met vacantie zal
verlaten en 20 en 27 Aug. afwezig zal zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den voorzitter met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 5 Sept. 1916
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

/281/ Vergadering van kerkeraad op Dinsdag den vijfden September 1916 des avonds om half acht in de
consistoriekamer. Aanwezig alle leden.
Nadat geteld is voor de diaconie uit de collecte en bus een bedrag van ƒ 87,35 en na lezing van het
begin van Jezaja 40, wordt de vergadering door de voorzitter met gebed geopend.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Daar de predikant eenigen tijd afwezig is gewwest, informeert hij bij de andere broeders naar de
beslissing der kerkvoogdij inzake de vergoeding door den kerkeraad aan te bieden aan de sprekers die
genoodigd zullen worden om een z.g. kerkeraadsbeurt te vervullen. Hij verneemt, dat een bedrag van ƒ
10 voor elke zoodanige beurt is toegestaan.
Daarna brengt de voorzitter ter sprake de toelating van leerlingen van elders op de catechisatie der
gemeente alhier.
Aanvankelijk stelt de predikant voor, geene leerlingen van elders toe te laten op de catechisatien buiten
degenen die nu reeds het onderwijs bijwonen en die volgens zijn voorstel zouden kunnen blijven, maar
na eenige bespreking wordt overeengekomen nog geen besluit in dezen te nemen, maar te wachten tot
zich eens een geval voordoet en dan elk geval afzonderlijk te beschouwen.
Naar aanleiding van eene inteekenlijst ten behoeve van eene Evangelisatie die onder de ingekomen
stukken voorkomt en in verband met verschillende bezoeken door collectanten van elders aan den
predikant en anderen gebracht, doet de predikant het voorstel op gezette tijden eene collecte voor Chr.
belangen bij den uitgang der kerk te doen houden. Dan behoeft niet altijd afwijzend beschikt te worden
op aanvragen om steun, die bij den kerkeraad inkomen, bovendien kan dan aan den predikant het
onaangename en tijdrovende werk bespaard worden adressen van offervaardige gemeenteleden aan
collectanten van elders te moeten sturen, waardoor daarenboven nog steeds ongeveer dezelfde peronen
worden bezocht, terwijl dikwerf de zaak, waarom gecollecteerd wordt slechts vluchtig kan onderzocht
worden.
/282/ De bedoelde collectanten kunnen voortaan hun adres achterlaten en is hunne zaak den steun der
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gemeente waardig, dan kunnen zij eene bijdrage uit bovengenoemde collecte ontvangen, in welke
collecte alle kerkgangers naar vermogen kunnen bijdragen.
De vergadering gaat hiermee eenstemmig accoord.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 26 Sept. 1916
H.v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

Memorie. Den 31en Augustus j.l. (Koninginnedag) werd in verband met de donkere en dreigende
tijdsomstandigheden alhier een bid- en dankstond gehouden, bij welke gelegenheid voor de eerste maal
in het kerkgebouw het electrische licht bij de gosdienstoefening die om acht uur 's avonds aanving,
dienst deed.324

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag den 26en Septemebr 1916 in de consistoriekamer. Aanwezig
alle lede.
Nadat geteld is voor de diaconie uit de collecte en bus een bedrag van ƒ 95,45 en na lezing van Psalm
33, wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend. De notuelen der vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
Medegedeeld wordt door den voorzitter, dat de archivaris derSynode dr. Hulsebos heden kennis heeft
genomen van de archieven der gemeente, daartoe uitgenodigd namens kerkeraad en kerkvoogdij;
hieraan wordt vastgeknoopt het voorstel uit het archief van den kerkeraad te verwijderen en te
vernietigen al datgene, dat, na zorgvuldig nagezien te zijn door den predikant, volgens het advies van dr.
Hulsebos als waardelooze ballast is te beschouwen, zooals het meerendeel der oude diaconiequitanties,
waarvan verschillende jaargangen nog aanwezig zijn. Hiertoe wordt eenstemmig besloten.
Br. Vogelesang doet mededeeling van den maandstaat der diaconie over de maand Augustus. Naar
aanleiding hiervan wordt eene levendige bespreking gevoerd over de regeling der geneeskundige
verzorging van /283/ de bedeelden, die echter vooralsnog tot geen besluit leidt.
De bediening van het H.Avondmaal met daaraan voorafgaande voorbereiding wordt vastgesteld,
behoudens onvoorziene omstandigheden door wijziging van de vacaturebeurten van den predikant,
waarin wellicht eenige ruiling wenschelijk zou zijn, resp. op 8 en 15 Oct. e.k.
De censura morum levert nietw bijzonders op.
Ingewilligd wordt een tweetal verzoeken, het ééne overgebracht door Br. Visser namens de Classicale
Zendingscommissie, het anderen ingekomen per circulaire van de Propaganda-Commissie van den
Geref. Zendingsbond, beide inhoudende dat de kerkeraad gelegenheid zal geven voor eene spreekbeurt
met collecte ten behoeve van de zending. Voor beide commissies wordt een weekbeurt in de
wintermaanden met collecte bij het uitgaan der kerk beschikbaar gesteld.
Br. Vogelesang heeft nog wel iets op het hart over de wenschelijkheid van meerdere hulp voor den
predikant bij zijne werkzaamheden, maar dit onderwerp vraagt eene uitvoeriger bespreking dan waartoe
nu gelegenheid is.
De vergadering wordt met dankzegging door den voorzitter gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 31 Oct. 1916
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn
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Memorie. Het H.Avondmaal, hiervoren vastgesteld op 15 Oct. is bediend den 22en Oct., met
voorafgaande voorbereiding op 15 October.

H. v. W.

/284/ Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag den 31en October 1916 des avonds om 8 uur in de
localiteit grenzende aan de eigenlijke consistoriekamer, alwaar H.H. kerkvoogden dezen avond eene
vergadering hebben. Bij de opening der vergadering is afwezig br. Lambinon die echter al spoedig
verschijnt.
Vóór den aanvang der vergadering is geteld door de diaconie uit collecte en bus ƒ 120,35, terwijl de
opbrengst der avondmaalsbekers bedraagt ƒ 7,50.
Na lezing van een gedeelte van Gal. 3 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend. De
notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Daarna krijgt Br. Vogelesang het woord om verslag uit te brengen van den maandstaat der diaconie.
Hieraan knoopt de voorzitter het voorstel vast om eene nieuwe regeling te maken voor de
geneeskundige behandeling der diaconie armen en wel van dezen aard: aan de geneesheeren hier te
plaatse zal voortaan geen vast jaarlijksch bedrag voor die geneeskundige behandeling betaald worden,
doch in plaats daarvan zullen de bedeelden van de diaconie het busgeld ontvangen voor den dokter
hunner keuze, terwijl de diaconie zich tegenover de geneesheeren voor de nauwgezette betaling dezer
fondsgelden borg stelt. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen en de predikant zal
D.V. in de loop van December de beide dokters ervan in kennis stellen.
De bedeeling van Vrouw de Jager zal verhoogd worden, vanwege het ophouden harer overige
inkomsten.
Daar de bodem van het ziekenpotje van den predikant zichtbaar is, vraagt deze bijvulling, hetgeen wordt
toegestaan.
Besloten wordt eene Zondagavondbeurt te bestemmen tot dankstond na den oogst.
De ingekomen stukken leveren geene stof tot bespreking.
Nadat nog een poosje is nagepraat, o.a. over de Jongelingsvereeniging "Onderzoekt de Schriften", en
over de wenschelijkheid van gedurige verandering in het personeel des kerkeraads, waar de
meerderheid tegen is, sluit de voorzitter de /285/ vergadering met dankzegging.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 28 Nov. 1916.
H. van Wessel, predikant
B. de Bruijn

Vergadering van den kerkeraad op Dinsdag den 28en November 1916 des avonds om 8 uur in de
consistoriekamer.
Afwezig br. Stout, die wel aanvankelijk hersteld na eene operatie uit het ziekenhuis is teruggekeerd,
maar nog aan huis is gebonden.
Voor den aanvang der vergadering is geteld voor de diaconie ƒ 114,25.
Na lezing van I Kor. 12:14-31 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend. De notulen
der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
Allereerst is nu aan de orde de verkiezing van één ouderling en één diaken wegens periodieke aftreding
van de brs. de Bruijn en Stout. De aanwezige br. de Bruijn wordt herkozen met 5 stemmen en 1 blanco,
de afwezige br. Stout met algemeene stemmen. Br. de Bruijn laat zich zijne herkiezing welgevallen, aan
br. Stout zl bericht worden gezonden. De voorzitter spreekt over een en ander zijn blijdschap uit en
wenscht tezamen met de ander broeders br. de Bruijn geluk.
Daarna doet de voorzitter eenige mededelingen over de Chr. Jongelings Vereniging "Onderzoekt de
Schriften" welke vereeniging een wijziging in hare statuten heeft aangebracht in verband met het
catechisatiebezoek harer leden, dat tot dusverre veel te wenschen overliet.



VAN WESSEL 1916-1919

688

Tenslotte wordt de Kerstbedeeling geregeld, waarna de vergadering door den voorzitter met
dankzegging gesloten wordt.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 4 Jan. 1917
H. v. Wessel, predikant
B. de Bruijn

/286/ Memorie. Den 20en December (Woensdagavond) had de Kerstbedeeling 1916 plaats in de
consistoriekamer. Na afloop daarvan bleef de kerkeraad nog wat napraten. De gezelligheid van dit
samenzijn werd in niet geringe mate verhoogd, doordat br. Visser plotseling een met banket gevulden
kerstkrans ter tafel bracht, voor welke verrassing de overige leden des kerkeraads zich zéér gevoelig
betoonden.

Op Zondag den 24en December werd gehouden des morgens en des avonds bij derden rondgang de
collecte voor het Fonds voor noodlijdende kerken en personen, welke opleverde een bedrag van ƒ
48,07, welk bedrag na aftrek der verzendingskosten werd opgezonden aan den quaestor der classis.

H. v. W.

Vergadering van den kerkeraad op Donderdag den vierden Januari 1917 des avonds om half acht in de
consistoriekamer. Aanwezig alle leden.
Vóór het begin der vergadering is geteld voor de diaconie ƒ 155,30.
Na lezing van Psalm 91 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend. De notulen der
vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Nagezien, in orde bevonden en geteekend worden de lidmaten-, trouw- en doopboeken, benevens de
contraboeken.
Br. Vogelesang doet mededeeling van den maandstaat der diaconie.
De avondmaalsviering zal D.V. plaats hebben den 21en Januari e.k. na gehouden
voorbereidingspredikatie op den 14 Januari. De censura morum levert niets bijzonders op.
Onder de ingekomen stukken trekken de aandacht de Synodalia en een schrijven van Br. Stout, waarin
,hij bericht zijne herkiezing als diaken zich te laten welgevallen.
Tenslotte heeft er nog een vrij langdurige bespreking plaats in verband met de vraag of het mogelijk en
wenschelijk is den predikant verlichting van zijn arbeid te geven in den vorm van vrijbeurten, door
sprekers van elders te vervullen. De bespreking daarover wordt aangehouden tot later gelegenheid.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dankzegging.
In den loop der vergadering werden de besprekingen een tijdlang geschorst door de aanwezigheid van
den heer C. van Vliet, die bereidvaardig op zich genomen heeft de samenstelling van nieuwe lidmaten
boeken en die daartoe de leden van den kerkeraad gaarne eenige inlichtingen wilde vragen.

Aldus gelezen en geodgekeurd in onze vergadering van 22 Jan. 1917
H. v. Wessel, predikant
J. Advokaat

De brs. de Bruijn en Stout zijn den 7den Januari [1917] in de voormiddaggodsdienstoefening in hunne
ambten bevestigd.

H. v. W.
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Vergadering van den kerkeraad op Maandag den 22en Januari 1917 des avonds om zeven uur in de
consistoriekamer. Aanwezig alle leden.
Na lezing van Matth. 25:14-30 wordt de vergadering door den voorzitter met gebed geopend. De notulen
der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
Hoofdzaak van de agenda van deze vergadering is de diaconierekening over 1916. Vooraf worden
echter eerst enkele ingekomen stukken ter tafel gebracht. Besloten wordt te voldoen aan het verzoek
van het Bestuur der Centenvereeniging te Kinderdijk, om eene collecte te houden ten behoeve van het
Chr. Onderwijs aan den Kinderdijk. De datum van die collecte zal D.V. nader worden vastgesteld.
Vervolgens komst de diaconierekening ter tafel, die nauwkeurig wordt nagezien en vergeleken met de
quitanties enz. De rekening wordt in orde bevonden en onder dankbetuiging aan Br. Vogelesang
voorloopig /288/ goedgekeurd. Het batig slot bedraagt ƒ 382,05½, dat wordt overgedragen aan Br.
Lambinon, aan wiens goede zorg de belangen van het diaconaat voor 1917 worden opgedragen. De
rekening zal ter visie van de gemeente worden gelegd.
Besloten wordt aan een minvermogend gemeentelid een kerkboek te verstrekken.
Aan de godsdienstonderwijzeres wordt, overeenkomstig haar verzoek vrijheid gegeven om aan kinderen
van minvermogenden catechisatieboekjes te verstrekken tegen verminderden prijs. Het tekort zal dan
door de diaconie worden bijgepast.
Wedrom komt aan de orde de quaestie der vrijbeurten (zie vorige notulen). Aangenomen wordt het
voorstel van Br. Vogelesang om bij den president-kerkvoogd eene gecombineerde vergadering van
kerkvoogdij en kerkeraad over deze zaak aan te vragen.
Ten slotte zij nog vermeld, dat het spaarbankboekje der diaconie bleek aan te wijzen een tegoed van ƒ
712,85.
De vergadering wordt door den voorzitter met dankzegging gesloten.

Aldus gelezen en goedgekeurd in onze vergadering van 15 Maart 1917
H. v. Wessel, predikant
J. Advokaat



     325 Petrus Costerus was niet de eerste, maar de tweede predikant. De eerste was Johannes Blocquius, te
Alblasserdam april 1584 tot augustus 1585, vertrokken naar Klundert. Zijn opvolger was Petrus Costerus. Deze
diende zich eind October 1585 als vluchteling uit Vlaanderen, waar hij op het platteland bij Gent predikant was
geweest, aan bij de classis Delft met het verzoek om een betrekking als predikant of als schoolmeester. In augustus
1585 volgt hij Blocquius op als predikant van Alblasserdam/Oud-Alblas. Hij heeft 42 jaar in Alblasserdam gediend.
In 1627 ging hij met emeritaat. Hij overleed op 22 januari 1630.

     326 Ds. Heineman denkt dat er tussen Costerus en Vam den Corput nog een predikant geweest is, maar hij
vergist zich. Andreas van de Corput kwam direct na Costerus.

     327 Van den Corput ging op 18 maart 1655 met emeritaat, een jaar later overleed hij.

     328 Petrus Brandwijk kwam naar Alblasserdam als proponent. Hij deed op 18-7-1655 zijn intrede en bleef tot zijn
plotseling overlijden op 17-7-1666.

     329 Overleden 1676.

     330 Hij is de vader van nummer 9. Overleden 24-2-1701 te Middelburg.
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[Achterin het notulenboek heeft ds. F.J. Heineman een lijst opgenomen van de predikanten die sedert
het begin te Alblasserdam hebben gediend. In de lijst komen een aantal onjuistheden voor, in voetnoten
zullen die worden gecorrigeerd. In het schema van Heineman zijn niet bij alle predikanten de gegevens
ingevuld. In dat geval zijn door de bewerker na nummer 3 de lege regels weggelaten]

Lijst van de predikanten die bij de Hervomde Gemeente te Alblasserdam hebben gediend.

1. Naam: Petrus Costerus 325

Gekomen van/anno: ? 1585
Vertrokken naar/anno: ?
Overleden: ?
Emeritus: ?
Aanmerkingen: Bediende Alblasserdam en Oud-Alblas tot 1600, daarna Alblasserdam tot 1606?

2. Naam: ? 326

Gekomen van/anno:
Vertrokken naar/anno:
Overleden:
Emeritus:
Aanmerkingen:

3. Naam: Andreas van den Corput 327

Gekomen van/anno: Maasdam en Cillaarshoek 1627
Aanmerkingen: Zijn oom was de groote vestingbouwkundige Jan v.d. Corput, beroemd door zijn dappere
verdediging van Steenwijk in 1580 en 84, belegerd door Rennenberg.

4. Naam: Petrus Brantwijk 328

Vertrokken naar/anno: ± 1660
Overleden: alhier

5. Naam: Samuel van Horne 329

Gekomen van/anno: proponent 1666
Vertrokken naar/anno: Schiedam 1668

6. Naam: Daniel Beukelaar 330

Gekomen van/anno: Varik 1668
Vertrokken naar/anno: Tholen 1671



     331 Overleden 2-4-1707. Van hem is een portret bewaard gebleven.

     332 Overleden in 1694.

     333 Ds. Heineman heeft vanaf 1666 zijn gegevens kunnen halen uit de kerkeraadsnotulen. Door het zeer
onduidelijke handschrift van deze predikant heeft hij de naam verkeerd gelezen, in werkelijkheid gaat het hier om
ds. Daniel Beukelaer (jr.). Diens vader staat onder nummer 6. Hij werd net als zijn vader later predikant te
Middelburg, waar hij op 19-6-1708 overleed.

     334 Overleden te 's-Gravenhage 17-8-1757.

     335 Overleden, 33 jaar oud, op 16-5-1738.

     336 Overleden 29-9-1772.

     337 Overleden 9-2-1748.
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Aanmerkingen: Volgens kerkeraadsaant. bleven den 7 Aug. 1671 slechts 2 lidmaten van het avondmaal
terug. Abr. Pijl en Ariaantje Cornelis. Bij onderzoek bleek zonder wettige oorzaak, berispt, beloofden zij
beterschap.

7. Naam: Johannes van Dooreslaar 331

Gekomen van/anno: Opperdoes 1671
Vertrokken naar/anno: Medemblik 1679
Aanmerkingen: In 1676 werden de woensdags avondbeurten ingesteld op een extra tractement van ƒ
100.

8. Naam: Johannes Velse 332

Gekomen van/anno: proponent 1681
Vertrokken naar/anno: Woerden 1685

9. Naam: Daniel Beuckelsdam 333

Gekomen van/anno: Groot-Ammers 1685
Vertrokken naar/anno: Schoonhoven 1693

10. Naam: Franco van der Kluyt
Gekomen van/anno: Noord-Scharwoude 1693
Vertrokken naar/anno:
Overleden: 1727 alhier

11. Naam: Johannes Beukelman 334

Gekomen van/anno: Driehuizen 1728
Vertrokken naar/anno: Zierikzee 1729

12. Naam: Johannes Wilhelmus Ruysch 335

Gekomen van/anno: 's Heer Arendskerke 1730
Vertrokken naar/anno: Naarden 1732

13. Naam: Michael Bertling 336

Gekomen van/anno: Renswoude 1732
Vertrokken naar/anno: Hillegersberg 1733
Aanmerkingen: De verhuiungsonkosten ad ƒ 379 door den kerkmeester van Hillegersberg aan
Alblasserdam teruggegeven.

14. Naam: Bernardus Brunius 337

Gekomen van/anno: proponent 1733
Vertrokken naar/anno: Klundert 1743



     338 Overleden 29-12-1783.

     339 Overleden te Middelburg 22-3-1789.

     340 Overleden 2-6-1806.

     341 Overleden 8-6-1799 te Leiden. In 1771 vertrok hij inderdaad naar Oude Tonge.

     342 Hij kwam als proponent uit Den Haag. Hij gaat op 1-7-1845 met emeritaat en overlijdt op 21-8-1848.

     343 Overleden 28-10-1854.

     344 Overleden te Amsterdam 10-11-1833.
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15. Naam: Nicolaas Guyking 338

Gekomen van/anno: proponent 1744
Vertrokken naar/anno: Sloten 1749

16. Naam: Hermannus Huydekoper 339

Gekomen van/anno: Haringcarspel 1750
Vertrokken naar/anno: Bodegraven 1755
Aanmerkingen: De verhuiskosten beliepen ƒ 734,16. Tot hulp der kas werd langs de huizen
gecollecteerd, hetgeen opbracht ƒ 614,14.

17. Naam: Lambertus de Beveren Esveld 340

Gekomen van/anno: Watergang 1755
Vertrokken naar/anno: Vlaardingen 1756

18. Naam: Cornelis Brinkman 341

Gekomen van/anno: Ingen 1756
Vertrokken naar/anno: Oude Tonge ? 1771

/290/
19. Naam: Anthony Breur
Gekomen van/anno: Naaldwijk 1772
Vertrokken naar/anno:
Overleden: 1802 alhier

20. Naam: Cornelis van Diest 342

Gekomen van/anno: 1803
Vertrokken naar/anno: Buuren 1815
Aanmerkingen: In 1808 waren hier volgens officieele opgave van hooger kerkebestuur 1200 leeden en ±
200 lidmaten. In 1814 zijn publiek verkocht ± 16 morgen diaconieland voor ƒ 3400 wegens schulden,
spruitende uit te ruime bedeeling en door het Polderbestuut zijn bij executie verkocht, wegens
achterstallige polderlasten de laatste 3 morgen en 300 roeden voor ± ƒ 600.

21. Naam: Hendrik Jacob Eykmans 343

Gekomen van/anno: Maartensdijk 1816
Vertrokken naar/anno: Maasland 1821

22. Naam: Willem van der Leeuw 344

Gekomen van/anno: Limmen 1821
Vertrokken naar/anno: Alkmaar 1823



     345 Overleden in Den Haag 4-12-1865. Hij ging op 1-1-1863 te Alblasserdam met emeritaat.

     346 Emeritaat 1-5-1908; overleden 18-2-1917.

     347 Emeritaat 15-11-1904; overleden te Arnhem 25-6-1913.

     348 Emeritaat 10-4-1913; overleden 16-9-1933.

     349 Vertrokken 1915 naar Rotterdam. Emeritaat 1-1-1949, overleden 6-3-1957.
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23. Naam: Jean Esaie Christierne de Wijs 345

Gekomen van/anno: Leersum 1824
Emeritus: 1863
Aanmerkingen: In 1824 verkocht ƒ 6600 inschrijving Grootboek om ƒ 3500 schuld te betalen, spruitende
uit te rijkelijke bedeelingen.

24. Naam: Willem Kluever
Gekomen van/anno: Bleskensgraaf 1863
Overleden: 1866 alhier

25. Naam: A. Stuffken
Gekomen van/anno: Zuilichem 1868
Overleden: 1871 alhier

26. Naam: Cornelis Diehl 346

Gekomen van/anno: Werkhoven 1872
Vertrokken naar/anno: Chaam 1873

27. Naam: Johannes Cathalinus Montijn 347

Gekomen van/anno: Sprang 1874
Vertrokken naar/anno: Zierikzee 1878

28. Naam: Frederik Jan Heineman 348

Gekomen van/anno: Kethel en Spaland 1879

[In het handschrift van ds. den Hertog:]
29. Naam: Arie Cornelis Gerard den Hertog 349

Gekomen van/anno: Mijnsheerenland 1913

> EINDE <






