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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven

Periode:
1612-1968

Archiefbloknummer:
35046

Omvang:
6,00 meter; 247 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Nederlandse Hervormde Kerk, gemeenten te Ameide en Tienhoven

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de hervormde gemeente van Ameide en Tienhoven bevat stukken uit de periode 
1612-1968 met betrekking tot alles wat met het kerkelijk leven en de organisatie daarvan 
samenhangt, zoals de notulenboeken en de doop-, trouw- en lidmatenregisters. Tevens omvat het 
archief de stukken van de diaconie, de kerkvoogdijen over de bezittingen en het 
gemeenschappelijke pastoriefonds. Onder de gedeponeerde archieven bevinden zich die van het 
kiescollege en van de kerkelijke kiesvereniging "Waarheid en Recht", alsook enkele losse stukken - 
zoals een afschrift van de petitie van 310 ingezetenen tegen het herstel van de bisschoppelijke 
hiërarchie uit 1853 -, waarvan het directe verband met het archief van de hervormde gemeente 
niet is gebleken.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A)

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het 

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit 

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven, nummer toegang 
3.18.50, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Herv. Gemeente Ameide, 3.18.50, inv.nr. ... 

https://www.gahetna.nl/user/register
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Algemeen

ALGEMEEN
Voor de reformatie waren Ameide en Tienhoven twee afzonderlijke parochies. Blijkens de 
gehouden kerkvisitaties1 telde de parochie Ameide onder pastoor Arnoldus Blok in 1526 circa 350 
communicanten. Er was een vicarie van het H. Kruis.2

Uit het vrij hoge aantal van 30 personen, dat zich uit deze plaatsen voor de Raad van Beroerten 
had te verantwoorden, blijkt, dat de hervormingsgedachte er goede weerklank had gevonden. Tot 
de ter dood veroordeelden behoorde ook 'de drossaard van Ameide Egbert Bevelant.3 Ook zekere 
Jan Jansz. was bij de geëxecuteerden, het is niet na te gaan of deze persoon identiek is met de 
vermoedelijk laatste pastoor van Tienhoven, die dezelfde naam droeg.4 Op Goede Vrijdag van het 
jaar 1567 werden door niet nader aangeduide personen uit Vianen de Tienhovense klokken 
geroofd, welke nog hetzelfde jaar terugkeerden "tot continuatie van den dienst Gods 
achtervolgende d'oude religie".5

Vermoedelijk heeft de Hervorming in Ameide en Tienhoven, evenals in Meerkerk omstreeks 1578 
definitief haar beslag gekregen.6 De vermoedelijk eerste gereformeerde predikant van de 
gecombineerde gemeente Ameide - Tienhoven Henricus Steenwyck, alias Tienhoven wordt voor 't 
eerst genoemd in de acta van de classis Gorinchem van 3 (?) november 1579.

Classis

CLASSIS
De gemeente Ameide en Tienhoven behoorde tot 11 november 1642 tot de classis Gorinchem, 
daarna tot 1951 Dij de classis Gouda. Sinds de inwerkingtreding van de Nieuwe Kerkorde behoort 
de gemeente tot de classis Gorinchem (ring Vianen).

Van 1638 tot 1642 maakte de gemeente deel uit van de niet officieel erkende classis Vianen.7

Kerkelijke bevolking

KERKELIJKE BEVOLKING
In 1686 telde de gemeente circa 200 lidmaten, welk aantal in 1758 was opgelopen tot 226; in 1826 
en 1911 telde de gemeente respectievelijk 404 en 442 leden. Merkwaardig is het vast te stellen, dat 
terwijl het zielenaantal van 1826 tot 1911 met 41,41% steeg, het aantal lidmaten over dezelfde 
periode met slechts 9,41% groeide. In 1968 bedroeg het aantal lidmaten circa 450.

1 F.A.L. Ridder van Rappard en S. Muller Fz., Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16de eeuw 
(Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3de serie, dl 29), Amsterdam 1911.

2 zie ook: Algemeen Rijksarchief, Archief Heren Van Brederode, inv.nr 100 (inventaris in: V.R.O.A. 1909, blz.
3 A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des Condamnés 1567-1573, Brussel 1961.
4 Nog in 1567, vgl. inventarisatie d.d. 1567 mei 13 van de bezittingen van Hendrik van Brederode. in: De Navorscher 

1872, blz. 79-80.
5 zie noot nr. 4
6 zie J.G.J. van Booma, Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente Meerkerk, gestenc., 's-Gravenhage 

1968 blz. 1.
7 Acta en andere stuken betreffende deze "classis" in inv.nr 38 van het oud-synodaal archief.
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Kerkgebouw Ameide

KERKGEBOUW AMEIDE
Het kerkgebouw van Ameide is een baksteenbouw met driebeukig schip en een 5/10 gesloten 
koor. De ouderdom van het door de "Voorloopige Lijst"8 op circa 1400 gedateerde koor is blijkens 
een vermelding in een oude legger van de kerkfabriek9 nauwkeurig vast te stellen ("...... doemen 
dat choer ter amey tymerde int jaer ons heren duysent driehondert een ende tzestich").

Bij de Franse inval in het jaar 1672 werd het kerkgebouw evenals de pastorie zwaar beschadigd. 
Door de persoonlijke inzet van de toenmalige predikant bleven de kerk en enkele huizen 
benedendams voor algehele vernietiging gespaard.10 Vermoedelijk om deze goederen bij voorbaat 
aan eventuele plundering te onttrekken werden de lichtkronen, psalmborden en andere zaken bij 
het voortduren van de oorlog in januari 1673 verborgen in tonnen per schip naar Dordrecht 
vervoerd, vanwaar deze kerkelijke bezittingen, toen het gevaar geweken was, na vijftien maanden 
weer werden teruggebracht.

In het jaar 1830 was een ingrijpende restauratie van het kerkgebouw noodzakelijk.11 Spoedig 
daarna, nl. in 1837 werden achter de toren met 22 eisen palen onderheide steunberen 
aangebracht, waarin ongeveer 44.000 stenen werden verwerkt.12 In 1858 kwam een aanzienlijke 
uitbreiding van de kerkekemer tot stand.

Hoewel reeds in 1715 brandveiligheidsvoorschriften golden (o.a. doordat de kerkmeesters 
vanwege schout en schepenen verplicht waren zeven leren brandemmers en een ladder in het 
kerkgebouw aanwezig te hebben en te onderhouden) werd het gebouw in de nacht van 3 op 4 april 
1953 door brand verwoest. Alleen de muren bleven overeind, het orgel was tot een massa lood op 
de kerkvloer samengesmolten.

Bij de herbouw werd bij het koor een nieuw gedeelte aangebouwd. Van de lichtkronen hangt 
thans nog een oorspronkelijk exemplaar in de kerk, terwijl later nog twee andere na restauratie 
weer te Vianen dienst kenden doen. In november 1955 werd de geheel gerestaureerde kerk weer in 
gebruik genomen.13

Kerkgebouw Tienhoven

KERKGEBOUW TIENHOVEN
Het kerkgebouw te Tienhoven is gedeeltelijk dertiende eeuws. In 1876 werden in de kerk 
belangrijke 15e eeuwse muurschilderingen ontdekt. Helaas werden deze in 1885 weer 
overgepleisterd.14

Pastorie

PASTORIE
In het jaar 1596 werd op het kerkhof te Ameide met de stenen van het afgebroken H. Geesthuis 
benedendams een nieuwe predikantswoning gebouwd.15 Kennelijk is de pastorie bij de 
gebeurtenissen van 1672 zo zwaar beschadigd, dat van herstel moest worden afgezien. Nadat de 
inboedel van de predikant een tijdlang bij zekere Jan Prinsen van der Aa had opgeslagen gelegen 
kon het "van de armen" aangekochte huis, dat tot pastorie was "geappropriëert" door het 
predikantsgezin worden betrokken.16

8 Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dl. 3, blz. 6, 's-Gravenhage, 1915.
9 Bijlage I
10 inv.nr 278 en 3. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, dl 3, 756 (2e dr.) Amsterdams 1786.
11 bijzonderheden in de notulen van de kerkvoogdij en de bijlagen tot de kerkvoogdijrekening.
12 zie: bijlagen tot de kerkvoogdijrekening.
13 Deze inlichtingen ontving ik van de heer C. van Es, kerkvoogd te Tienhoven.
14 Zie inv.nrs 301 en 307.
15 Zie het betreffende stuk in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente.
16 Zie oud-archief der burgerlijke gemeente, armenrekening 1672-1677.
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In het jaar 1907 was het nodig een nieuwe woning te zetten, waarvan de bouw werd aanbesteed 
op 15 september van dat jaar. Reeds in 1968 kwam weer een nieuwe, pastorie tot stand, welke op 
het moment dat ik dit schreef nog niet in gebruik is genomen.17

Zegel

ZEGEL
Het kerkzegel van de Hervormde gemeente stelt voor de lelie onder de doornen, met het 
omschrift "UT LILIUM INTER SPINAS". Onderaan: "ECCLESIA AMEYDANA ET TIENHOVIENSIS".18

Organisatie

ORGANISATIE
Kerkeraad

KERKERAAD
Vòòr 1612 verkoos en benoemde de kerkeraad zijn nieuwe leden (ouderlingen, diakenen en 
"aelmisseniers") zonder tussenkomst van derden, Gewoonlijk had de verkiezing plaats op 1 januari.

Vanaf het jaar 1612 echter werden de heer Van Brederode op zijn bevel dubbeltallen aangeboden, 
waaruit hij een keuze deed. Na tweemaal geproviandeerd te zijn, werden de verkozenen door de 
predikant in hun dienst bevestigd. In 1620 keerde men tot de oude regeling (van voor 1612) terug.

In 1881 spraken de stemgerechtigde lidmaten zich uit voor het volgen van een nieuwe regeling, 
namelijk voor het verkiezen via een kiescollege door de gemeenteleden zelf.

Collatie

COLLATIE
Het collatierecht werd uitgeoefend door de ambachtsheer van Ameide en Tienhoven vanaf de 
splitsing (1735) afwisselend door de heer van Ameide en die van Tienhoven. In 1854 betwistte een 
aantal manslidmaten de kerkeraad het recht een dubbeltal te formeren en dat ter electie aan te 
bieden.

In 1901 legde mevrouw A. Nierstrass van Tienhoven geb. Donker Curtius te 's-Gravenhage het 
beroepingswerk geheel in handen van de kerkeraad.19

Bij grondwetswijziging van 1922 kwam automatisch een einde aan het collatierecht dat voor 
Ameide tot dan werd waargenomen door de heer Van Stolk te Rotterdam.

Diaconie

DIACONIE
Tot 1623 waren de werkzaamheden verbonden aan de uitoefening van de kerkelijke armenzorg 
verdeeld over de diaconen en de aelmisseniers. De diakenen zamelden de giften in terwijl de 
"aelmisseniers" de uitdeling verrichtten. Zowel te Ameide als te Tienhoven waren twee diakenen 
werkzaam, terwijl in elk der beide plaatsen een "aelmissenier" met de uitdeling belast was. In 
eerdergenoemd jaar (1623) echter werden op voorstel van de predikant geen nieuwe 
"aelmisseniers" meer aangesteld, zodat de diakenen in het vervolg ook de uitdeling zouden 
verzorgen.

De oudste diaken voerde tot 1845 de administratie. Deze deed jaarlijks rekening ten overstaan van 
de kerkeraad. In 1845 werd de schoolmeester bereid gevonden "ter bevordering van orde en 
regelmaat" als boekhouder te fungeren.

17 Zie inv.nr 460.
18 Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek (1878), 195.
19 Zie inv.nr 10.
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De inkomsten van de diaconie bestonden uit de opbrengst van collecten tijdens de kerkdienst en 
bij begrafenissen, renten en huishuur alsmede de opbrengst van de op verschillende plaatsen 
hangende armenbussen en het zgn. oortjesgeld. In 1817 was de diaconie wegens haar slechte 
financiële positie genoodzaakt de regering om een subsidie ven f. 1500,- te verzoeken.

De uitgaven hingen samen met de uitdeling in geld en natura (voedsel en kleding) en de zorg voor 
de bestedelingen. In 1763 werd de verstrekking van uniforme kleding ingevoerd, terwijl vanaf 1865 
de kerkeraad het kerkbezoek der armen trachtte te bevorderen, door de uitbetaling der 
bedelingsgelden wekelijks na afloop van de godsdienstoefening in de consistoriekamer te doen 
plaatsvinden.

Verhouding tot de Heilige - Geest - of huisarmenmeesters.

VERHOUDING TOT DE HEILIGE - GEEST - OF HUISARMENMEESTERS.
In het begin der zeventiende eeuw ontstonden er moeilijkheden tussen de diakenen en de H. 
Geestmeesters betreffende de taakverdeling. In een akkoord van 1653 werd bepaald, dat:

a. de armenzorg in overleg tussen beide colleges zou geschieden.
b. de kapitalen gescheiden zouden blijven.
c. de armenbussen gemeenschappelijk zouden zijn en de opbrengst ervan gedeeld zou 

worden.

In het jaar 1800 ging het huisarmenfonds over aan het fonds van "het generaale armen-bestuur". 
De leden van de Hervormde gemeente evenwel besloten, dat de "kristelijke handreiking", dus het 
diaconale werk op de oude voet voort zou gaan.

Kerkvoogdij

KERKVOOGDIJ
Hoewel Ameide en Tienhoven de kerkeraad, diaconie en het pastoriefonds sedert de Reformatie 
gemeenschappelijk hebben, is het beheer der kerkelijke goederen dezer beide plaatsen tot op de 
huidige dag gescheiden gebleven.

Ameide

AMEIDE
Ten tijde van de Republiek deed de administrerend kerkmeester, aangesteld door de heer, 
rekening ten overstaan van schout en schepenen. Ten laste van het door hem beheerde 
kerkefonds (voortzetting van de kerkfabriek van voor de Reformatie) kwam het onderhoud van 
het kerkgebouw, de toren en het kerkhof en de kosten voor de eredienst.

Toen door de Staatsregeling van 1798 de inkomsten uit de kerkelijke goederen in gevaar kwamen, 
besloot de gemeente tot de instelling van een "Commissie tot Instandhouding van de Openbare 
Eredienst". Hoewel dit bestuur reeds bij brief van 31 december 1809 de opvatting had 
onderschreven dat de kerkelijke goederen en fondsen niet onder de burgerlijke 
administratiebehoorden, ging dat beheer pas in 1821 over op de kerkvoogden (kerkelijke 
functionarissen).

Hierdoor werd uitvoering gegeven aan de bepalingen van het "Reglement op de Administratie der 
Kerkelijke Fondsen bij de Hervormde Gemeenten in de Provincie Holland (Zuidelijk Gedeelte)" 
(K.B. van 12 november 1819, nr 65).

Bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1821, nr 16 werden te Ameide 5 kerkvoogden, 6 notabelen en 
6 plaatsvervangers aangesteld, terwijl als gevolg van dit besluit de kerkmeesters hun 
werkzaamheden beëindigden.
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In het jaar 1869 verklaarden de stemgerechtigde lidmaten zich voor een vrij beheer en 
onderwerpen zich dus niet aan het Algemeen Reglement op het Beheer.

Tienhoven

TIENHOVEN
Doordat geen archiefstukken van de kerkmeesters van Tienhoven zijn bewaard gebleven, kan over 
het beheer aldaar slechts weinig worden medegedeeld. Het is niet waarschijnlijk, dat de regeling 
daar aanzienlijk zou hebben verschild van die te Ameide.

Bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1821, nr 16 werden 3 kerkvoogden, 6 notabelen en 6 
plaatsvervangers benoemd.

Ook in Tienhoven werd bij besluit van de stemgerechtigde lidmaten van 28 mei 1869 gekozen voor 
vrij beheer.

Pastoriefonds

PASTORIEFONDS
De inkomsten van het pastoriefonds bestonden vanouds uit de opbrengst van de tienden, van een 
collecte in de Tienhovense kerk, van de impost op de paarden en doodkisten, terwijl nog een 
tijdlang het zoutgeld werd geind en de Staten van Holland en Westfriesland bij resolutie van 5 
oktober 1756 besloten "de pastorie" jaarlijks een subsidie toe te kennen. De grove smalle en 
krijtende tienden van de twee pastorieblokken (een oost - en een westblok) werden evenals 
andere inkomsten verpacht. Bij besluit van 6 augustus 1850 werd de afkoop van dit recht door de 
tiendplichtigen (voor een bedrag van f. 3000,-) door de beheerders van het fonds aanvaard.

Het recht op de paarden en veulens ontleende het fonds aan de ordonnantie van Vrouwe Amelia 
van Lippe, Vianen en Ameide d.d. 27 september 1699. Bij deze ordonnantie was bepaald, dat voor 
ieder paard dat op de jaarlijkse paardenmarkt zou worden aangevoerd aan het pastoriefonds een 
stuiver moest worden betaald, voor een veulen een halve stuiver, de inwoners van Ameide en 
Tienhoven daarvan uitgezonderd.

Het recht op de doodkisten dateerse van 13 september 1665, toen de Vrouwe van Brederode het 
aan de pastorie vergunde.

Voor rekening van het fonds kwam het traktement van de predikant en de koster-schoolmeester, 
evenals het onderhoud van hun woningen en het schoolgebouw.

Met ingang van 1 april 1805 werd het predikantstraktement (f. 625 ,-per jaar) ingevolge resolutie 
van het Departementaal Bestuur van Holland van 12 november 1805 betaald door het Geestelijk 
Kantoor te Delft, Met ingang van augustus 1821 is het pastoriefonds begonnen met het geven van 
aanvullingen op het overheidstraktement. Vanaf 1885 worden deze toelagen gerestitueerd door 
de kerkvoogdijen van Ameide en Tienhoven.

Met de overdracht van school en onderwijzerswoning aan het gemeentebestuur bij akte verleden 
voor notaris G. Bodde te Ameide op 22 september 1841 eindigde de onderhoudsplicht voor dat 
gebouw.

Predikantenlijst

PREDIKANTENLIJST
Periode Predikant Gekomen van/vertrokken naar

1578-1580 Henrick Tienhoven (van Steenwijck) n. Rockanje
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Periode Predikant Gekomen van/vertrokken naar

1580 (?)-
1590

Gervaesius Driel kandidaat

n. Jutphaas 17 juli

1592-1595 Johannes van Andel v. Utrecht

n. Gouda

1595-1604 Petrus Jacobi kandidaat

Overleden

1605-1608 Ludgerus Vogelsanck v. Oldenzaal 10 oktober

n. Vianen

1609-1660 Edzardus Frederici Auricanus kandidaat

Emeritus

1660-1682 Edmundus Jonckholt kandidaat

Overleden

1682-1687 Bernardus ad Herinckhuysen v. Melis- en Mariekerken

n. Oostzaandam

1687-1692 Justus Schalkwijk van der Velden kandidaat

n. Zalt Bommel 4 dec.

1693-1741 Johannes Georgii Barovius kandidaat 22 oktober

emeritus 29 augustus

1741-1748 Henricus Cappenberg v. Oosterland (Wiering) 10 december

Overleden 23 augustus

1748-1749 Johannes van Rossum v. Zuid-Beijerland 22 dec.

n. Zwolle 16 november

1750-1757 Hieronymus de Wilhem v. Kloetingen 5 juli

n. Lekkerkerk 11 december

1758-1760 Herman Gerard van Breugel v. Berchem 20 augustus

n. Dordrecht 2 februari

1760-1778 Henricus Boon kandidaat 13 april

n. Acquoy 15 november

1779-1788 Johannes Franciscus Moltzer v. Marssum 25 juli

n. Kethel 3 februari

1788-1827 Matthias Surmannus van Heijnsbergen v. Venhuizen 10 augustus

te Ameide overleden 25 mei

1828-1854 Adolf Johan Diemont v. Tuil 19 oktober

emeritus 1 juli

1854-1882 Willem van Beuningen v. Rossum 12 november
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Periode Predikant Gekomen van/vertrokken naar

emeritus 1 november

1885-1888 Pieter Bongers kandidaat 12 april

n. Eemnes - Buiten 3 juni

1888-1892 Johannes Frederik de Klerk v. Dirksland 2 december

n. Onstwedde 2 oktober

1893-1901 Eize S. Postma v. Jutfaas 18 juni

n. Blauwkapel 2 juni

1902-1910 Maarten van Grieken v. Nieuwerkerk a/d IJssel 10 augustus

n. Delft 17 juli

1912-1914 Aart Hendrik Jan Gerard van Voorthuizen kandidaat 7 januari

n. Zegveld 10 mei

1915-1918 Nicolaas van der Snoek v. Vlaardingen 8 augustus

n. Zetten 30 juni

1918-1921 Adrianus Franciscus Petrus Pop v. Middelharnis 15 dec.

n. Nijkerk 24 juli

1921-1933 Leenderd Goris Bruijn Kandidaat 29 augustus

n. Oene 7 januari

1925-1928 Cornelis Jan van der Graaf v. Kockengen 25 januari

n. Nijkerk 22 april

1928-1939 Evert Schimmel v. Lunteren 4 november

emeritus 1 mei 1939

1939-1946 Johannes Jacobus Poot v. Bunschoten 3 sept.

n. Barneveld 7 juli

1947-1950 Cornelis van Dop v. Voorthuizen 20 april

n. Huizen NH 1 oktober

1953-1958 Cornelis Graafland kandidaat 13 september

n. Woerden 16 maart

1959-1965 Sijtse Meijers v. Hoogblokland 20 dec.

n. Ermelo 4 april

1966- Pieter Jan Bos v. Sprang 24 mei
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Kerkeraad/Diaconie

KERKERAAD/DIACONIE
Uit de notulen van de kerkeraad blijkt, dat de archivalia in 1646 ten huize van de predikant waren. 
In dat jaar stelde ds Auricanus nl. voor de stukken te bergen in de "griffiecamer". De leden van de 
kerkeraad drongen er echter op aan, dat de predikant als te voren de stukken, in zijn "comtoir" zou 
bewaren. De predikant stemde daarin toe, op uitdrukkelijke voorwaarde, dat wanneer "de 
schriften door brant of andersins quamen te verongelucken" hem zulks niet zou worden verweten.

In 1778 werd de archiefkist overgebracht naar de consistoriekamer. In 1781 besloot de kerkeraad 
gevolg te geven aan een resolutie van de Zuidhollandse Synode van 1780, handelend over de 
berging van de archieven in gesloten kisten of kasten en de bewaring van de bijbehorende sleutels. 
Er werd een commissie van vier uit de kerkeraad gevormd, belast met het scheppen van enige orde 
in de kist, welke "door opeenstapelinge van oude en nietswaardige papieren in eene staat van 
disorde was". Bij nader inzien vond men het toch beter de "ordening" in aanwezigheid van de 
gehele kerkeraad te doen plaatsvinden, hetgeen geschiedde op 4 december 1781.

Nadat ingevolge een resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland van 15 juni 1792 
dubbelen van de doop- en trouwboeken waren aangelegd, werden deze in augustus van datzelfde 
jaar op de gecombineerde secretarie van de beide heerlijkheden gedeponeerd, doch reeds twee 
jaar later teruggehaald en in de kerkeraadskast in de consistoriekamer geplaatst.

Reeds in 1663 gold een legesregeling voer het bekomen van extracten uit de kerkelijke doop- en 
trouwregisters, nl. 6 stuiver ten behoeve van de armen en voor het uitschrijven van iemands 
attestatie 2 schellingen. In 1828 betaalden de meer-gegoeden tot dat doel 50 c. en de minder-
gegoeden 25 c. de overigen niets.

Kerkvoogdij Ameide

KERKVOOGDIJ AMEIDE
Volgens een oude archiefinventaris (in het oud-archief der burgerlijke gemeente) berustte het 
archief van de kerkmeesters in 1759 op het stadhuis. Evenals nu, was de oudste aanwezige 
jaarrekening, die van 1667: terwijl ook toen beeds die van 1697-1699 ontbrak. De in 1759 vermiste 
rekening van 1711-1712 is nu wel aanwezig.

In 1821 werden de stukken "volgens oud gebruik ter secretary in bewaring" onder inventaris 
overgedragen aan de kerkvoogden, onder verklaring van de gemeentesecretaris, dat "na het 
naauwkeurigst onderzoek geene andere of meerdere effecten, charters, rekeningen, of wat dies 
meer is, de kerk van Ameide toebehorende, ter secreatarij van Ameide gevonden, of onder mij 
berustende te hebben, met beloften, ingeval nog het een of ander, waarin het zelve zouden 
kunnen of mogen bestaan aan de Kerk van Ameide toebehorende, door mij mogt worden ontdekt 
daarvan nadere op en overgave te zullen doen".

Dat de overdracht verre van volledig was, ook voor wat betreft de archivalia van het pastoriefonds 
toont de inventaris aan.

In 1835 verkeerde de archiefkist in "hoogst vervallen staat". In 1882 werd (weer ?) een nieuwe kist 
met dubbele sluiting gemaakt. In antwoord op een door het Provinciaal College van Toezicht 
ingestelde enquete deelde de kerkvoogdij in 1902 mede, dat het archief ongeordend was en 
geborgen in oen kast in de consistoriekamer, behalve de stukken van na 1820, die zich ten huize 
van de president-kerkvoogd bevonden.
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Vele archivalia gingen ongetwijfeld in de loop der tijden verloren, zo werd in 1672 een grafregister 
vermist. Reeds in een ordonnantie van 1607 was de kerkmeesters voorgeschreven, aantekening te 
houden van de datum van het begraven der doden, zodat zou zijn na te gaan, wanneer de kerk 
over de graven zou kunnen beschikken.

Pastoriefonds

PASTORIEFONDS
Volgens de hiervoor reeds genoemde archiefinventaris van 1759 waren toen op het stadhuis ook 
nog stukken betreffende de verpachting van de pastorietienden over 1645-1650. Deze zijn niet 
meer aanwezig. Ook toen was de oudste tekening die van 1665. Het in 1819 aangelegde contra-
notulenboek is onvindbaar.

Op 24 mei 1821 werden de archivalia van het pastoriefonds door de rentmeester aan de nieuwe 
beheerders, de gezamenlijke kerkvoogden van Ameide en Tienhoven, overgedragen. Ook nu 
wordt verklaard dat geen stukken zijn achtergehouden en zo er nog gevonden mochten worden, 
deze alsnog zullen worden overgedragen. Zo wordt in de bij die gelegenheid samengestelde 
inventaris opgemerkt, dat de rekening van 1805 nog niet gevonden is. De heer Hingman heeft deze 
en nog andere stukken bij zijn inventarisatie van het gemeentearchief van Ameide en Tienhoven 
aan het eind der vorige eeuw, wel aangetroffen en met andere stukken betreffende de kerk en het 
onderwijs samengebracht in inventarisnummer 67.

Dat de kerkelijke archieven de kerkbrand van 1953 overleefden is te danken aan het feit, dat de 
kisten, waarin zij geborgen waren op de zolder van de pastorie stonden.

Bij het inspectiebezoek, dat de heer H. Brouwer op 6 april 1962 aan de gemeente bracht, stonden 
de archiefkisten in de consistoriekamer. Bij dit bezoek bleek, dat een verzorging ten hoogste 
gewenst was.

Toen de stukken in 1967 door de archivaris werden afgehaald, waren zij inmiddels geplaatst in 
enkele stalen kasten in de hal van het kerkgebouw. Na de inventarisatie, die nu op het bureau van 
de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk te 's-Gravenhage is voltooid, blijft de materiële 
verzorging dringend noodzakelijk.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Om der wille van de uniformiteit is bij de inventarisatie uitgegaan van het schema uit de 
Richtlijnen.20

De kerkelijke registers, die op het Algemeen Rijksarchief aanwezig zijn, zijn evenals de stukken, die 
in het oud-archief van de burgerlijke gemeente berusten zonder nummer in de inventaris 
opgenomen.

Zoals op het Bureau voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk gebruikelijk is, is telkens 
met het eerste stuk uit het archief van een in de inventaris volgend college de nummering met een 
nieuw honderdtal aangevangen, zodat bv. het eerste archiefstuk van de diaconie nummer 101 
draagt.

20 Richtlijnen inzake de zorg voor de archieven der Nederlandse Hervormde Kerk, 's-Gravenhage 1966, blz. 23 e.v.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Archiefstukken van de parochie Ameide (voor de reformatie)

ARCHIEFSTUKKEN VAN DE PAROCHIE AMEIDE (VOOR DE REFORMATIE)
De stukken berusten in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente.

– Legger van de bezittingen van de kerkfabriek en de armen; tevens legger van 
memorierenten. Aangelegd 1481 en daarna bijgewerkt (laatste aanvulling 1599). 1 deeltje.

– Legaat van Lijsbet Bruenis ten gunste van de kerk en de gerechte armen, groot 
respectievelijk 1 en 5 Beierse gulden, d.d. 1456 oktober 11. Met postacta van 1463 en 1478. 
(Reg.nrs 1, 2 en 3). 1 charter met 2 transfixen.

– Schenkingsakte van een jaarrente, groot f. 17,- door heer Hendrik van Brederode ten 
gunste van de kerkfabriek. 1566 oktober 16. (Reg.nr 4). 1 charter.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N 
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

KERKERAAD.

KERKERAAD.
ALGEMEEN.

ALGEMEEN.

1-7 Kerke- en notulenboeken.
1612-1898 7 delen
1 Kerkeboek, aangelegd ca. 1612, bijgehouden tot 1636.

Hierin:
- handelingen van de kerkeraad 1612 - 1636.
- doopinschrijvingen 1633 (fol. 82).
- lidmatenlijst met oudere inschrijvingen vanaf 1609 en bijgehouden tot ca. 1633 
(met marginale aantekeningen betr. overlijden etc.) (fol. 55 - 58vso).
- ondertrouw- en trouwinschrijvingen 1633 - 1634 (fol. 41 en 63/63vso).
- regeling van de plaatsing der diaconiearmen-bussen 1612 (fol. 1).
- instructie voor de koster 1635 (fol. 73vso).
- lijst van bedeelden geextraheerd uit de aalmisseniers- en 
diaconiejaarrekeningen; met oudere vermeldingen, teruggaande tot 1591, 
bijgehouden tot 1624 (fol. 83 - 84vso).
- uitdelingslijsten van brood, kaas, spek en geld 1612-1636.
- afschriften van stukken betreffende het geschil met de Heilige-geestmeesters 
1636 (fol. 59 e.v.).

2 Kerkeboek, aangelegd 1636, bijgehouden tot 1656.
Hierin:
- handelingen van de kerkeraad 1636 - 1652.
- afschrift van een oudere lidmatenlijst 1609 (fol 377 - 384).
- lidmatenlijst ca. 1636 - 1656 (fol. 384 - 386 en 389 - 391).
- uittreksels uit de diaconierekeningen, afschriften van schuldbekentenissen, 
uitdelingslijsten 1636 - ca. 1652.
- lijst van schuldenaars 1636 (fol. 2).
- lijst van giften voor de bouw van een armenhuis 1650 (fol. 294).
- lijst van legateurs aan de diaconie z.j. (fol. 364, 366).
- ligger van de diaconie ca. 1646 (fol. 367).
- lijst van contribuanten voor de aankoop van koperen kronen t.b.v. het 
kerkgebouw te Ameide 1637 (fol. 394).
- akte van benoeming en instructie voor de hondeslager voor de kerkgebouwen te 
Ameide en Tienhoven 1652 (fol. 450).
- inventaris van de nagelaten goederen van Claes Dirckss. van Marienboom (bij 
zijn leven door de diaconie uitbesteed) 1652 (fol. 349).
- relaas van de te Zweibrucken heersende hongersnood (waarbij sprake is van 
kannibalisme) i.v.m. een daarvoor gehouden inzameling 1637 (fol.51-71).
- kwitantie wegens afdracht van gelden t.b.v. de geloofsgenoten in Ierland 1644 
(fol. 176).
- overeenkomst tussen de Heilige-geestmeesters en de diakenen betreffende de 
armenzorg 1653 (fol. 447 - 449).
- opgave van ontvangst uit de armenbussen 1633-1652 (fol. 397 - 406).

3 Kerkeboek, 1653-1711
Hierin:
- notulen 1653 - 1711.
- reglement voor de kerkeraad 1668 (fol. 177vso).
- lidmatenlijst 1663, bijgehouden tot 1681 (fol. 108vso - 118).
- afschriften van akten rakende de armenzorg, o.a. betreffende hulp van de 
chirurgijn 1654 - 1695.
- ligger van renten ca. 1653 (fol. 150vso).
- manuaal voor de administrerend diaken 1652 - 1669, 1671, 1676 en 1677.
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- opgaven van de uitdeling van weekgelden, brood, kaas, turf en vlees 1653-1660, 
1662-1665, 1667.
- lijst van de armenbussen en de opbrengst ervan. 1653, 1654, 1657-1659, 1663-
1671, 1675, 1677, 1678, 1695 en 1696.

4 Notulenboek, 1712-1789
Hierin tevens:
- predikantenlijst 1588 - 1902 (fol. 3 e.v.).
- reglement voor de kerkeraad 1784 (achterin).
- afschriften van stukken betr. het beroepingswerk 1741 - 1789.

5 Notulenboek, 1790-1854
Hierin tevens:
- voorin: extract uit de classicale acta van 1779 betr. het consulentschap van 
Ameide en Tienhoven.
- tussen de acta: afschriften van missives 1813-1814.
- lijsten van aangenomen en ingekomen lidmaten 1790 - 1826.

6 Notulenboek, 1790-1827
(contraboek).
achterin tevens:
- lijsten van bedeelden 1790, 1791.
- lijst van bestedelingen 1790.

7 Notulenboek, 1854-1898
Hierin ook:
- afschriften van stukken betreffende het recht van collatie (voorin).
- lijst van bedeelden 1867.

8 Repertorium op de kerke- en notulenboeken over de jaren 1612 - 1757, aangelegd.
1757 1 deel

9 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken 1650.
1758-1945 1 omslag

10 Agenda van ingekomen stukken.
1852-1913 1 katern
Heeft tot 1901 alleen betrekking op missives van de Algemene Synode en andere kerkelijke colleges.

11 Verslagen wegens de schriftelijke kerkvisitatie 1909.
1912 1 omslag

12 Ingevulde vragenlijsten van de Raad van beheer voor de predikantstraktementen 
1925.
1926, 1928, 1933 1 omslag

13 Overzichten van de inhoud van het archief 1885.
1888, 1918, 1940 1 omslag

ORGANISATIE.

ORGANISATIE.

3 Plaatselijk reglement voor de kerkeraad.
1668
fol. 177vso.

4 Plaatselijk reglement voor de kerkeraad.
1784
achterin.
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14 Notitie betreffende het verrichten van burgerrechterlijke handelingen door kerk- en 
armbesturen.
z.j. (eind 19e eeuw) 1 stuk

4 Lijst van predikanten, die de gemeente gediend hebben samengesteld ca. 1712, 
bijgehouden tot.
1902
eerste vermelding 1588
fol. 3 e.v.

15 Stukken betreffende het beroepen van predikanten.
1884-1928 1 omslag
Zie voor de periode 1660 - 1750 inv.nr 67 van het oud-archief van de burgerlijke gemeente.

16 Stukken gericht aan de kerkeraad betreffende het beheer der pastoralia.
1882-1884 1 omslag

17 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten.
1920-1945 1 omslag

18 Proces- verbaal van de tienjaarlijkse stemming.
1942 1 stuk

TAKEN.

TAKEN.

1 Doopinschrijvingen.
1633
fol. 82.

--- Doop- en trouwregisters 1660-1812 berusten in het Algemeen Rijksarchief, collectie 
D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nrs 1 - 5.
1. 1660-1701.
hierin doopinschrijvingen 1663 juli - 1697 november en trouwinschrijvingen 1660 november - 1701 
november.
2. 1697-1728.
hierin doopinschrijvingen 1697 - 1728, trouwinschrijvingen 1702 - 1728 mei en lidmateninschrijvingen 
1702-1724.
3. 1729-1742.
hierin doopinschrijvingen 1729 - 1742 januari, trouwinschrijvingen 1729 - 1741 en 
lidmateninschrijvingen 1723 november - 1741 september.
4. doopregister.
1742 februari - 1797.
5. doopregister.
1798 - 1812 maart.

19 Contra- doop en trouwregister.
1817-1902 1 deel
hierin: doopinschrijvingen 1817 januari 19 - 1902 augustus 3 en huwelijksinschrijvingen 1818 januari 
13 - 1903 maart 27.

20 Doopregister.
1919 mei 11 - 1945 juli 8 1 deel

2 Lidmaten 1609-1633.
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1636-1656
fol. 377 - 386 en 389 - 391.

3 Lidmaten.
1663-1681
fol. 108vso - 118.

--- Lidmaten.
1702-1724
In collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 2.

--- Lidmaten.
1723-1741
in collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 3.

21 Lidmatenregister.
1741 december - 1779 1 deel
achterin een alfabetische klapper.

22 Lidmatenregister.
1779 december - 1902 augustus 1 deel
achterin een tot ca. 1880 bijgehouden alfabetische klapper.

5 Lidmaten.
1790-1826
tussen de notulen kerkeraad 1790 - 1827.

23 Lidmatenregister.
1853-1935 1 deel

24 Alfabetisch lidmatenregister.
1902-1936 1 deel

1 Ondertrouw en trouwinschrijvingen.
1633-1634, 1638
fol. 41, 63/63vso en 89vso.

--- Huwelijksinschrijvingen.
1660 november - 1701 november
in collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 1.

--- Huwelijksinschrijvingen.
1702 - 1728 mei
in collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 2.

--- Huwelijksinschrijvingen.
1729-1749
in collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 3.

--- Huwelijksregister.
1742 februari - 1795 mei
(in collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr 6).

19 Huwelijksinschrijvingen.
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1818-1903

25 Huwelijksregister.
1902-1963 1 deel
op achterzijde van het eerste blad vermeldingen van de gesloten huwelijken van 1882 - 1908.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2014

26 Contra-huwelijksregister.
1902-1917 1 katern
Los-inliggend een lijst met inschrijvingen 1918 - 1922.
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DIACONIE.

DIACONIE.
TAKEN.

TAKEN.
Armenzorg.

ARMENZORG.
Bedeling.

BEDELING.

2 Overeenkomst met de H.-Geestmeesters betreffende de armenzorg.
1653
fol. 447 - 449.

101 Tabellen van verleende onderstand, opgemaakt t.b.v. het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.
1935-1937, 1945 1 omslag

102 Afschriften (1804 - 1810) van akten van indemniteit.
1763-1806 1 omslag

103 Lijsten van bedeelde personen.
1798-1890 1 omslag
(hiaten).
over de periode 1591 - 1632 in inv.nr 1, fol.81-84vso.

104 Memorie van het door Cornelis de Bode nagelaten huisraad, in gebruik gegeven aan 
het kind Van der Ham.
z.j. (ca 1770 ?) 1 stuk

105 Overzicht van de samenstelling van het (bedeelde ?) gezin van de weduwe van Jan 
Sturrie.
z.j. (ca. 1780) 1 stuk

Uitbesteding.

UITBESTEDING.

106 Akte, waarbij Frederik (...?...) belooft de drie kinderen van wijlen zijn vrouw en 
hemzelf tot hun meerderjarigheid te onderhouden.
1708 januari 8 1 katern
Zeer gehavend.

107 Voorwaarden van uitbesteding van drie der minderjarige kinderen van wijlen 
Hendrik Vuuren Jz. en Antje van de Ham.
1859 december 7 1 stuk

Verschaffen van kosteloze geneeskundige hulp.

VERSCHAFFEN VAN KOSTELOZE GENEESKUNDIGE HULP.

3 Overeenkomsten betreffende hulpverlening door de chirurgijn.
1665, 1695
fol. 140 en 253vso.
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Verschaffen van kosteloos onderwijs.

VERSCHAFFEN VAN KOSTELOOS ONDERWIJS.

108 Leerlingenlijst van de school te Ameide.
1799 1 stuk
Vermoedelijk opgemaakt in verband met het verschaffen van kosteloos onderwijs aan de kinderen 
van armen.

109 Overeenkomst met de huisarmenmeesters van Ameide betr. het onderwijs aan 
arme kinderen.
1817 1 stuk

Beheer van de bezittingen.

BEHEER VAN DE BEZITTINGEN.
Algemeen.

ALGEMEEN.

110 Liggers van de bezittingen.
1853, 1882 en 1898 1 omslag
(aangevuld 1891).
Een ligger (ca. 1646) in inv.nr 2, fol. 367.

Kapitaal.

KAPITAAL.

3 Ligger van te ontvangen renten.
ca. 1653
fol. 150vso.

111 Ligger van schuldbekentenissen en renten van de diakonie.
z.j. (ca. 1810 ?) 1 omslag

Legaten.

Legaten.

112 Stukken betr. het legaat aan de diakonie van Isaac Inssen.
1757-1867 1 omslag

113 Testament van Arie Kloos, waarbij deze de diakonie f. 400,-legateert. extract.
1866 1 stuk

114 Testament (1875 augustus 14), waarbij Willem Carel Fontane te Ameide zijn 
nalatenschap legateert aan de diakonie, onder last zijn begrafenis te doen 
plaatsvinden op dezelfde wijze als die van zijn zuster is geschied afschrift; met 
bijlagen, waaronder nagelaten persoonlijke bescheiden (1798 - 1876).
1876 1 omslag

115 Akte betr. een lagaat van f. 20.000,- van mej. Helena Kriellaart te Ameide t.b.v. de 
diakonie.
1923 1 katern

Schuldbekentenissen.

Schuldbekentenissen.

--- Akte van schuldbekentenis van Jan Gerritsz. van lem en Maria Eersten, zijn vrouw, 
voor Adriaen Brouwer, secretaris van Ameide, groot f. 150,-- onder hypotheek van 
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een huis met loods en erf aan de Peperstraat te Ameide; zegels van schout en 
schepenen beschadigd.
1702 1 charter
Volgens dorsale notitie is deze schuldbekentenis door Adriaen Brouwer gelegateerd aan de diakonie.
(in inv.nr 67 van het archief der burgerlijke gemeente Ameide).

--- Akte van schuldbekentenis t.b.v. de diakonie van Hendrick Adriaense van 
Woudenberch groot f. 200,--, onder hypotheek van een half huis, erf en 
boomgaard aan de Achterweg te Ameide; zegels verloren gegaan.
1719 october 19 1 charter
(in inv.nr 67 van het archief der burgerlijke gemeente Ameide).

116 Akte van schuldbekentenis t.b.v. de diakonie van Jenneke Schenkel (weduwe Frans 
Lourentse Nieuwpoort) verleden voor schout en schepenen, ten bedrage van 
f.400,-- ter aflossing voor een even grote schuld aan de erven Johs van 
Creethuysen).
1732 1 charter
De zegels zijn geschonden.

117 Akte van schuldbekentenis t.b.v. de diakonie, groot f. 400,van Arie Hendrice 
Vuerens en echtgenote te Tienhoven.
1741 mei 23 1 charter
ongezegeld.

118 Concept-schuldbekentenis t.b.v. de diakonie van Johannes Plootter ten bedrage 
van f. 2600,-.
1811 januari 2 1 stuk

119 Stukken betr. inschrijvingen op het Grootboek van de Nationale Schuld.
1809-1828 1 omslag

Koopakten van obligaties.

Koopakten van obligaties.

120 Koopakte van een door de diakonie van Albertus Kleijnenbergh te Leiden gekochte 
obligatie groot f. 1000,- staande ten laste van het gemeneland van Holland en 
Westfriesland. met retro-acta 1745 - 1758.
1758 1 omslag

121 Koopakte van een door de diakonie van Dirk Weinant van Vloten gekochte 
obligatie groot f. 1000,- ten laste van het gemene land van Holland en 
Westfriesland; met retro-acta 1744 - 1768.
1768 1 omslag

122 Koopakte van een door de diakonie van Jacob Jansz. de Goede te Haastrecht 
gekochte obligatie groot f. 320,ten laste van het gemene land van Holland en 
Westfriesland met retro-acta en bijlagen 1727-1769.
1771 1 omslag

123 Koopakte van een door de diakonie uit de nalatenschap van Vrouwe Christina 
Uylenberg (weduwe Arnout Leers, heer van Ameide) gekochte obligatie. groot f. 
427,- ten laste van de polder Ameide.
1780 1 stuk
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124 Koopakte van twee door de diakonie van Arnout Leers Jr. en echtgenote gekochte 
obligaties (totale waarde f. 560,-) ten laste van het gemene land van Holland en 
Westfriesland; met bijlagen.
1780 1 omslag

125 Koopakte van een door de diakonie van Jacobus Franciscus Xaverius van 
Oudheusden en echtgenote te Brussel gekochte obligatie, groot f. 1200,- ten laste 
van Holland.
1797 1 charter
De zegels van de schepenen van Dordrecht zeer geschonden.

126 Akte van overdracht van een hypothecaire schuldvordering ten laste van L.D. van de 
Linde te Rotterdam aan de diakonie; authentiek afschrift. met bijlagen.
1925 1 omslag

Landerijen en opstallen.

LANDERIJEN EN OPSTALLEN.

127 Akte van overdracht aan de diakonie van een huis en erf, westelijk van de 
Achterweg naar Tienhoven, door Hendericus Heijken, ter inlossing van een schuld 
van f. 451,-; met retroakte 1730.
1752 januari 22 2 charters
De zegels van de substituut-schout en schepenen van van Ameide beschadigd; die van de retroakte 
geheel verloren.

128 Akte van scheiding van de eigendom van twee huizen te Ameide, aan de diakonie- 
en huisarmen gezamenlijk toebehorende, waarbij de diakonie het huis 
benedendams (verpondings nummer 87) verwerft. afschrift.
1794 1 stuk

129 Akte, waarbij Arnoldus Ingenool en Neeltje Veer, echtelieden te Rotterdam, de 
verkoop van een huisje in de Peperstraat te Ameide (kad. nr B. 52) aan de diakonie 
bekrachtigen; met retroacta 1820.
1843, 1847. 1861 1 omslag

130 Koopakte van huis en land (kad.gem. Tienhoven 62 en 63) van Wouter van 
Doeland, authentiek afschrift.
1863 1 katern

131 Verklaring t.b.v. de diakonie van de bewaarder der hypotheken en van het kadaster 
te Gorinchem, dat geen hypothecaire inschrijving bekend is op de kad. percelen 
Tienhoven 430 en 717.
1898 1 stuk

Financiële administratie.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE.

132-133 Jaarrekeningen.
1786-1899 2 pakken
132 1786-1823
133 1824-1899, (hiaten)

Summiere gegevens betr. de jaarrekeningen 1612 - 1786 in de notulen van de 
kerkeraad.
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134 Uittreksels uit de diakonierekeningen.
1924-1945 1 omslag
Incomplete reeks, waarbij verschillende klad-exemplaren.

135 Bijlagen tot de jaarrekeningen 1758.
1796, 1805, 1811, 1816, 1867, 1880-1881 1 omslag

3 Manuaal voor de boekhoudende diaken.
1652-1669, 1671, 1676 en 1677

136 Staat van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de aftredend administrerend 
diaken over de maanden januari en februari 1869.
1869 1 stuk

2 Staten van de opbrengst uit de armenbussen.
1633-1652
fol. 397 - 406.

2 Lijst van ontvangen giften voor de bouw van een armenhuis.
1650
fol. 294.

137 Intekenlijst van de collecte t.b.v. de diakoniearmen.
z.j. (ca. 1790) 1 katern

138 Notitie betreffende door Magchel Verhey verschuldigde huishuur over 1817-1818.
z.j. (ca 1818) 1 stuk

139 Intekenlijst van een geldinzameling voor de armen, met bijlagen.
1879 1 omslag

140 Collectelijsten van de ontvangen nieuwjaarsgiften.
1886-1890 1 omslag
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KERKVOOGDIJ AMEIDE.

KERKVOOGDIJ AMEIDE.
ALGEMEEN.

ALGEMEEN.

201-205 Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen (ook van 
kerkvoogden en notabelen afzonderlijk).
1821-1935 5 delen
201 1821-1846

hierin ook:
- afschrift van de begroting over 1821.
- afschriften van lijsten van stembevoegde manslidmaten.
- overzicht van de inhoud van het archief 1821.
- afschriften van akten van borgtocht voor de kerkelijke ontvanger 1821 - 1836.

202 1846-1883
203 1883-1903
204 1904-1929
205 1929-1955

206 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1772-1945 1 omslag
hiaten.

207 Staten van eigendommen en inkomsten, benevens opgaven van de fungerende 
kerkvoogden, notabelen en kerkelijk ontvanger 1822.
1824-1839, 1843-1862, 1864-1869 1 omslag

201 Akte betreffende de overdracht aan de kerkvoogden van het ter 
gemeentesecretarie berustende kerkelijk archief; tevens overzicht van de inhoud 
van dat archief. Afschrift.
1821
fol. 9 e.v.

208 Overzichten van de inhoud van het archief 1878.
1882 2 stukken

ORGANISATIE.

ORGANISATIE.

209 Proces-verbaal van de stemming der stemgerechtigde leden, waarbij besloten 
wordt de kerkelijke goederen en fondsen vrij te beheren; met bijlage.
1869 september 27 1 omslag

210 Proces-verbaal van de stemming der stemgerechtigde leden over het al dan niet 
opvolgen van het Algemeen Reglement op het Beheer en toezicht, vastgesteld 1870 
juni 17; met bijlagen.
1870 omslag

211 Plaatselijke reglementen op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen 1871.
1917 2 katernen
Het herziene reglement van 1917 is gedrukt.

201 Huishoudelijk reglement voor de vergaderingen der kerkvoogden.
1821
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fol. 13 e.v.

212 Lijsten van stemgerechtigden voor de verkiezing van notabelen en 
plaatsvervangers; daarbij lijsten van stemmers.
1824-1870 1 omslag

213 Proces-verbaal van een verkiezing van notabelen.
1869 1 stuk

TAKEN.

TAKEN.
Predikantsplaats.

PREDIKANTSPLAATS.

214 Liggers van het predikantstraktement en de emolumenten.
1883-1909 1 omslag

Personeelszaken.

PERSONEELSZAKEN.
Koster en schoolmeester.

KOSTER EN SCHOOLMEESTER.

215 Notities betreffende de vervulling van het kostersambt (1655 - 1707).
z.j. (begin 18e eeuw) 1 stuk

--- Stukken betreffende de benoeming en het ontslag voor kosters en schoolmeesters; 
daarbij de instructies.
1655, 1661, 1663, 1707, 1763, 1772
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

216 Instructies voor de koster 1881.
1885, 1899 1 omslag
in inv.nr 1, fol. 73vso dito instructie 1635.

217 Stukken, inzake het aan de koster J. Saltzherr ongevraagde ontslag.
1884-1886 1 omslag

"Hondeslager".

"HONDESLAGER".

--- Akte van aanstelling voor Crijn Jonckers als "hondeslager" in de kerken te Ameide 
en Tienhoven.
1652
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).
Afschrift van deze akte in inv.nr 2, fol. 450.

Kerkeknecht.

KERKEKNECHT.

218 Instructies voor de kerkeknecht 1850.
1859, 1885, 1899 1 omslag
Instructie van 1821 in inv.nr 201, fol. 12.

Lampenist.

LAMPENIST.

219 Instructie voor de lampenist van het kerkgebouw klad.
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z.j. (ca. 1900) 1 stuk
Organist.

ORGANIST.

220 Instructies voor de organist 1886.
1887, 1902 1 omslag

Ontvanger.

ONTVANGER.

221 Instructie voor de kerkelijke ontvanger.
1940 1 stuk
gedrukt, met m.s. aanvullingen.

222 Borgstellingen voor de kerkelijke ontvanger.
1827-1868 1 omslag
Afschriften in inv.nr 201.

Beheer van de bezittingen.

BEHEER VAN DE BEZITTINGEN.
Algemeen.

ALGEMEEN.

223 Liggers van de bezittingen 1942 en z.j.
(eind 19e eeuw) 1 omslag

--- Ordonnantie op het begraven en het luiden.
1607
(in inv. nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

--- Ordonnantie van een impost op de stoelen in de kerk te Ameide ter bekostiging van 
het herstel van de schade aan dak en toren (ontstaan bij een zwaar stormweer in 
1717); met afschrift en bijlage (1739).
1718
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

--- Verzoekschrift aan de gerechte der stede Ameide, om een heffing op de zitplaatsen 
in de kerk te mogen leggen, ter bekostiging van de verbetering van de kerkvloer; 
concept met bijlage.
z.j. (17e eeuws)
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

Kapitaal.

KAPITAAL.

224 Akte van schuldbekentenis van de kerk ten gunste van de diakonie, groot f. 150,-.
1719 1 stuk
Met vermelding van gedane aflossingen.

225 Akte, waarbij Arie Kloos de kerkvoogdij f. 400,- legateert; extract testament.
1866 1 stuk

226 Akte, waarbij Vrouwe Berdje van Tienhoven de kerkvoogdij f. 300,- legateert onder 
last van het onderhoud van haar graf.
1882 1 katern
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Landerijen en opstallen.

LANDERIJEN EN OPSTALLEN.

227 Ligger van percelen land, de kerk en het pastoriefonds toebehorende; met 
kadastrale omschrijving.
z.j. (ca. 1880) 1 stuk

228 Akte van de verhuring van een erfje gelegen bij het kerkhof aan Willem Willemsz. 
Houniet.
1682 april 4 1 stuk

229 Akte van verhuring van een erfje ten zuiden van het kerkhof aan Gerrit van Zijl.
1685 september 17 1 stuk

Kerkgebouw.

KERKGEBOUW.
Algemeen.

Algemeen.

230 Voorwaarden voor de verkoop van een partij oude stenen, oud hout en puin, 
afkomstig van het kerkgebouw.
1733 1 stuk

231 Voorwaarden voor de verkoop van een partij oud hout, afkomstig van de zuidzijde 
van het kerkgebouw.
1752 1 stuk

232 Bestek en voorwaarden tot aanbesteding van werkzaamheden aan het dak; met 
bijlagen.
1868 1 omslag

233 Bestekken en voorwaarden van de aanbesteding van verfwerk aan het kerkgebouw.
1873-1875 1 omslag

234 Bestek en voorwaarden van het afbreken van de oude en opbouwen van een 
nieuwe kerkekamer, alsmede het aanbrengen van een afsluithek; met bijlagen.
1858 1 omslag

235 Stukken betreffende de verzekering van het kerkgebouw tegen brandschade.
1874, 1882 1 omslag

236 Bestek en voorwaarden van de vernieuwing van de torenomgang en torenspits.
1695 1 omslag

237 Voorwaarden van aanbesteding van het leveren en plaatsen van een nieuw 
torenuurwerk.
1739 1 stuk

238 Voorwaarden van aanbesteding van reparaties aan de toren.
1744 1 stuk

239 Stukken, inzake het herstel van de toren en het torenuurwerk.
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1866-1884 1 omslag
Kerkorgel.

Kerkorgel.

240 Bestek met bijlagen van het aanbrengen van oxaal en orgel.
1850 1 omslag

Kerkbanken.

Kerkbanken.

241 Voorwaarden voor de verkoop van een partij oud hout, afkomstig van de oude 
kerkbanken.
1775 1 stuk

242-244 Registers van zitplaatsen in het kerkgebouw.
1858-1928 1 katern
242 1858-(ca. 1880), en datum onleesbaar., 2 delen
243 z.j. (ca. 1880)
244 1912, (bijgehouden tot 1928).

245 Overeenkomst met François Barovius betreffende het recht op een zitplaats in het 
kerkgebouw; met retro-akte van 1738.
1742 december 29 1 omslag

246 Volmacht vanwege J. van Lomwel Jzn, om voor hem een stoel in het kerkgebouw te 
kopen.
1860 1 stuk

247 Volmacht vanwege J. van Lomwel om voor hem een zitplaats in de kerk te huren.
1862 1 stuk

--- Publicatie betreffende het wegnemen van voetbanken.
1720
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

Graven.

Graven.

248 Register van de tenaamstelling der graven in het kerkgebouw aangelegd 1672, 
bijgehouden tot.
1688 1 deel

Begraafplaats.

BEGRAAFPLAATS.

--- Register, vermeldende de namen van de in de kerk of op de begraafplaats 
begravenen.
1789-1815
Berust in het Algemeen Rijksarchief, collectie D.T.B., nummer toegang 3.04.10.006, inv.nr. 8 achterin 
aantekeningen betr. Tienhoven.

249 Voorwaarden van verpachting van de note- en fruitbomen op het kerkhof.
1669-1673 1 omslag

250 Voorwaarden voor de verkoop van dode notebomen op het kerkhof 1648.
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1709 2 stukken

251 Akte van verhuring van een gedeelte grond op het kerkhof voor Thonis Thonisz. 
Buijs.
1677 1 stuk

252 Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van een nieuwe schoeiing en leuning 
langs het pad naar het kerkhof.
1773 1 katern

Financiële administratie.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE.
Algemeen.

ALGEMEEN.

253 Staten van begroting van inkomsten en uitgaven (ontbreken 1832, 1841-1843, 1910, 
1928-1929 en 1931).
1823 - 1932 1 omslag
Afschrift van de begroting over 1821 in inv.nr 201.

254 Begrotingen in tabellarische overzichten; authentieke extracten 1825 - 1869 
(ontbreken 1830, 1841-1842 en 1863).

1 omslag

255-258 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven.
1667-1944 4 pakken
255 1667-1696, 1700-1705, 1709-1712
256 1713-1745, 1749-1750, 1755-1760, 1767-1784, 1789-1802
257 1803-1873
258 1874-1932, 1934-1936, 1944

259-261 Bijlagen tot de jaarrekeningen.
1669-1884 3 pakken
259 1669-1696, 1702-1723
260 1724-1745, 1749-1760, 1767-1776
261 1777-1804, 1806-1884

262 Volmacht van mr Daniel Gerard van der Burgh van Kroonenburgh, heer van 
Ameide, voor mr Laurent Theodore Nepven, heer van Tienhoven, om mede namens 
hem op te treden bij het afhoren van de kerk- en huisarmenrekening.
1815 1 stuk
Met opgedrukt zegel in zwarte was van de heer van Ameide.

Boekhouding.

BOEKHOUDING.

263 Akten, waarbij de kerkelijke ontvangers hun opvolgers de administratie 
overdragen.
1824-1868 1 katern

264-266 Registers van ontvangsten en uitgaven.
1717-1737 3 katernen
264 1717-1718
265 1721-1723
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266 1732-1737

267 Aantekeningen betreffende de ontvangsten en uitgaven.
1783-1786 1 katern

268 Register van ontvangsten.
1724-1729 1 katern

269-270 Registers van uitgaven.
1672-1781 2 katernen
269 1672-1679
270 1779-1781

271 Kasboek.
1893-1911 1 deel

Hulpbescheiden.

HULPBESCHEIDEN.

272 Collecteregisters.
1672-1682, 1865-1879 1 omslag

273-274 Aantekenboekjes en lijsten, vermeldende de opbrengst van de jaarlijkse verhuring 
van zitplaatsen.
1742-1935 2 omslagen
273 1742-1824
274 1829-1935

275 Voorwaarden en andere stukken betr. de jaarlijkse verhuring van zitplaatsen.
1852-1936 1 omslag

276 Lijsten van ontvangst wegens het begraven, het luiden der klok en het verhuren van 
graven en doodskleden.
1669-1851 1 pak
ontbreken 1683-1685, 1688-1705, 1738-1740, 1742, 1747-1749, 1752-1753, 1762-1766, 1784, 1796-1798, 
1811-1814, 1822, 1826-1827 en 1829-1849.

277 Lijsten van ontvangst wegens de hoofdelijke omslag.
1924-1935 1 omslag

278 Rekening van ontvangsten en uitgaven over de in het gewest Holland ingezamelde 
gelden ten behoeve van het herstel van de door de Fransen in 1672 te Ameide 
aangerichte oorlogsschade aan kerk, pastorie en schoolhuis.
1674-1677 1 deel
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KERKVOOGDIJ TIENHOVEN.

KERKVOOGDIJ TIENHOVEN.
ALGEMEEN.

ALGEMEEN.

301 Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen (ook van 
kerkvoogden of notabelen afzonderlijk).
1821-1916 1 deel

ORGANISATIE.

ORGANISATIE.

302 Plaatselijke reglementen op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen 
(afschriften).
1869, 1873 1 omslag
Het jongste reglement is in 1908 opnieuw ondertekend (ongewijzigd goedgekeurd).

303 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten.
1940-1945 1 omslag

TAKEN.

TAKEN.
Beheer van de bezittingen.

BEHEER VAN DE BEZITTINGEN.

304 Stukken betreffende gedane in- en afschrijvingen op het Grootboek van de 
Nationale Werkelijke Schuld.
1815-1842 1 Omslag

305 Koopakte van een stukje grond (uiterwaard) onder Tienhoven groot 25 a en 50 ca 
(kad. deel van nr 772).
1875 1 stuk

306 Akte van de verkoop van grasgewas.
1815 1 stuk

307 Stukken betreffende in de kerk ontdekte 15e eeuwse muurschilderingen.
1876-1885 1 omslag

308 Reglement voor de verhuur der zitplaatsen.
1894 1 stuk

309 Register van de zitplaatsen in het kerkgebouw; met vermelding van de 
overlijdensdatum der huurders; bijgehouden tot ca. 1913.
z.j. (eind 19e eeuw) 1 deel

310 Stukken betreffende de verkoop van de begraafplaats aan de burgerlijke gemeente.
1882, 1884 1 omslag

Financiële administratie.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE.

311 Begrotingen van inkomsten en uitgaven.
1937-1942 1 omslag
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312 Jaarrekeningen.
1922-1945 1 omslag

313 Lijsten van verschuldigde zitplaatsenhuur 1906.
1909 en z.j 3 stukken

314 Verzoek van de kerkvoogdij van Ameide, tot het bijdragen van een evenredig deel 
in de vergoeding der reiskosten van de predikant, bij het vervullen van 
vacaturebeurten.
1899 1 stuk
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PASTORIEFONDS AMEID EN TIENHOVEN.

PASTORIEFONDS AMEID EN TIENHOVEN.
ALGEMEEN.

ALGEMEEN.

401 Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden en notabelen van Ameide en 
Tienhoven, als beheerders van het gemeenschappelijk pastoriefonds.
1821-1888 1 deel
Hierin tevens:
- fol. 2-4 Extract van het Koninklijk Besluit van 20 februari 1821 nr 16, betr. de benoeming van 
kerkvoogden en notabelen en plaatsvervangers te Ameide en Tienhoven.
- fol. 10vso Akte van overdracht van het pastoriefonds door de rentmeester (schout) aan de 
kerkvoogdijen van Ameide en Tienhoven (hierbij een overzicht van de inhoud van het archief en een 
ligger van de goederen) 1821 (aanvulling hierop: fol. 24).

402 Ingekomen stukken.
1769-1811 1 omslag

403 Staten betreffende de toestand van eigendommen en inkomsten benevens 
opgaven van de namen der beheerders.
1822-1868 1 omslag
ontbreken: 1825, 1840-1842 en 1851.

401 Overzicht van de inhoud van het archief, met latere aanvulling.
1821
fol. 10vso e.v. en fol. 24.

ORGANISATIE.

ORGANISATIE.

404 Publicatie van schouten, burgemeesters en schepenen betr. het in het openbaar 
doen van de rekening van het pastoriefonds.
1795 1 stuk

405 Akte van volmacht voor Theodorus Jan du Bon Brooks om namens mr Daniel 
Gerard van der Burgh, heer van Ameide en Tienhoven, de rekeningen mede af te 
horen.
1811 1 stuk

TAKEN.

TAKEN.
Predikantsplaats.

PREDIKANTSPLAATS.

406 Verklaringen van ouderlingen en diakenen (afgegeven i.v.m. de betaling van de 
vacaturegelden), dat het vervullen van preekbeurten tijdens vacatures door de 
classis getrouw is waargenomen.
1748, 1750 2 stukken

407 Extract uit het register van resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland en 
Westfriesland, waarbij besloten wordt dat de kosten verbonden aan het 
beroepingswerk gedeeltelijk uit het pastoriefonds worden betaald.
1779 1 stuk
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Beheer van de bezittingen.

BEHEER VAN DE BEZITTINGEN.
Algemeen.

ALGEMEEN.

408 Akte, betreffende de overdracht van het beheer over het pastoriefonds door de 
kerkvoogden en notabelen van Ameide en Tienhoven aan de dienstdoende 
predikant.
1884 1 stuk

409 Ligger van de bezittingen 1883 en z.j.
(eind 19e eeuw) 1 omslag

Kapitaal.

KAPITAAL.

410 Ordonnantie, vanwege gravin Amelia, vrijvrouwe van Vianen en Ameide, 
betreffende een heffing op de paarden en veulens aangevoerd op de jaarlijkse 
paardenmarkt te Ameide, ten behoeve van het pastoriefonds.
1699 1 stuk
gedrukt afschrift (1825), bestemd voor openbare publicatie.

411 Voorwaarden van de verpachting van de heffing op de paarden en veulens, die op 
de paardenmarkt werden aangevoerd, met bijlage.
1711-1811 1 omslag

412 Aankondiging van de verpachting van de impost op paarden en zout 1751.
1808, 1811 3 stukken

413 Voorwaarden van de verpachting van de heffing op het zout ("zoutgeld").
1750-1752 1 omslag

414 Lijsten van personen, die zijn vrijgesteld van de impost van het zoutgeld, voorzover 
het pastoriefonds toekomende.
1747, 1749-1751 1 omslag

415 Ordonnantie van de impost op de doodkisten (1665) en ordonnantie op de wijze 
van betaling van deze impost (1699); afschrift.
1774 1 stuk

416 Voorwaarden van de verpachting van het inkomen vanwege de grove, smalle en 
krijtende tienden.
1673-1808 1 omslag

417 Lijst van personen, die moeten bijdragen aan de speciale heffing ten behoeve van 
het pastoriefonds, met bijlage.
1679 1 omslag

418 Concept-verzoekschrift gericht tot de vrijheer van Vianen en Ameide, om toe te 
staan, dat zoals vroeger gebruikelijk is geweest bij het afhoren van de rekeningen 
geen commissaris voor de vrijheer aanwezig is, zodat het pastoriefonds ontlest zal 
zijn van de daaraan verbonden kosten.
ca. 1685 1 stuk
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419 Stukken betreffende de jaarlijkse subsidieverlening aan het pastoriefonds door de 
Staten van Holland en Westfriesland en de opvolgende colleges.
1753-1805 1 omslag
De stukken over de jaren 1758, 1770-1775, 1777-1789, 1791-1794, 1796-1797, 1801 en 1805 bevinden 
zich in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente.

420 Stukken betreffende een vordering van f. 143.3.8 op Johan Creeft.
1740-1744 1 omslag

421 Stukken betreffende inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld.
1815-1865 1 omslag

422 Stukken betr. een verhoging van de rente op een door het pastoriefonds aan het 
polderbestuur geleend kapitaal, groot f. 1000,-.
1857-1858 1 omslag

423-433 Akten van schuldbekentenis ten laste van het pastoriefonds en ten gunste van:
10 stukken

423 Adriaen Joosten, groot f. 200,-., 1653, en 1 omslag
424 Joost Jansz., groot f. 150,-., 1654
425 Jacob cornelisz. Clever, groot f. 400,-., 1657
426 Annegen Jans, groot f. 645,-., 1657
427 H.Geestarmen te Tienhoven, groot f. 400,-., 1660
428 Neeltgen Joosten, groot f. 350,-., 1662
429 de heer Van Brederode, groot f. 250,-., 1676

met retro-acta van 1675 (omslag).
430 Joost Jansz Blom, groot f. 250,-., 1676
431 Jan Aeldertsz van Cuylenburch, groot f. 200,-., 1699
432 Claes Hermensz Vermaet, groot f. 600,-., 1699
433 Diakonie van Ameide en Tienhoven, groot f. 600,-., 1699

434 Koopakte van een door het pastoriefonds van Johannes Coepers gekochte obligatie 
groot f. 500,T.
1786 1 stuk

435 Koopakte van een door het pastoriefonds van Susanna van Wijk, weduwe Marius 
Voorburg, gekochte obligatie, groot f. 500,-; met retro-acta (1686-1757).
1766 1 omslag

436 Koopakte van een door het pastoriefonds van Johanna Jacoba Perduijn gekochte 
obligatie, groot f.1200,met retro-acta (1742 - 1745).
1790 1 omslag
De koopakte in inv.nr 67 van het oud-archief van de burgerlijke gemeente, de retro-acta in het 
archief van het pastoriefonds.

--- Koopakte van een door het pastoriefonds van Pieter Visser gekochte obligatie 
groot f. 500,- ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland.
1792 1 charter
Zegels van de schepenen van Dordrecht zeer beschadigd. in inv.nr 67 van het oud-archief van de 
burgerlijke gemeente.
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--- Koopakte van een door het pastoriefonds van Pieter Papillon gekochte obligatie, 
groot f. 700,- ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland.
1793 1 charter
Zegels van de schepenen van Dordrecht geschonden. in inv nr 67 van het oud-archief van de 
burgerlijke gemeente.

437 Akte van schuldbekentenis van de kinderen van ds Emundus Jonckhout ten gunste 
van de dienstbode Dirckjen Cemp; onder borgtocht van de rentmeester van het 
pastoriefonds.
1682 1 stuk

Landerijen en opstallen.

LANDERIJEN EN OPSTALLEN.

438 Plattegrond van het "pastorieboomgaardje" met omgeving.
1882 1 stuk

439 Akte van overeenkomst met de dijkgraaf en hoogheemraden van het land van 
Vianen betreffende het vergraven van een gedeelte van het pastoriewaardje voor 
de aanleg van een nieuwe voorvliet.
1767 1 stuk

440 Koopakte van een hoekje erf, gelegen aan de zuidzijde van het kerkhof, van 
Johannes Plooster; met retro-acta (1770 - 1789).
1811 1 charter en 2 stukken

441 Conditie voor de verkoop van gevelde bomen.
1672 1 stuk

442 Voorwaarden van de verkoop van rijshout, staande bij de pastoriewaard, liggende 
ter oostzijde van de sluis.
1698 1 stuk

443 Voorwaarden voor de verkoop van grasgewas.
1815 1 katern

444 Voorwaarden van verhuring van de kosterieboomgaard.
1663-1707 1 omslag

445 Voorwaarden van verhuring van de pastorieakkers (2 percelen land gelegen op 
Aaxterveld aan de Broeksteeg onder Ameide, groot 1 ha, 39 e en 30 ca.).
1668-1876 1 omslag

446 Voorwaarden van verhuring van een pastorieboomgaard en - waard (gelegen 
achter elkaar aan de oostzijde van de sluizen).
1670-1785 1 omslag

447 Contracten van de verhuring van een pastorieboomgaardje (onder Tienhoven aan 
de Lekdijk; kad.nr 882 - 884 gem. Tienhoven).
1864-1904 1 omslag

448 Bepalingen voor de verhuur van weiland.
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1853 1 stuk

449 Contracten van verhuur van een perceel land, genaamd de pastorieakkers (gelegen 
aan de Broekse Dijk).
1891-1904 1 omslag

Gebouwen.

GEBOUWEN.
Algemeen.

Algemeen.

450 Brandverzekeringspolis voor pastorie en onderwijzerswoning.
1821 1 stuk

Pastoriehuis.

Pastoriehuis.

451 Verkoopcondities van partijen afbraak, afkomstig van de pastorie 1758.
1773, 1783 en 1787 1 omslag

452 Bestekken van de aanbesteding van het uitdiepen van de gracht lopende langs de 
tuinen en erven van de predikant en de schoolmeester en langs het kerkhof.
1758, 1776, 1791 3 stukken

453 Bestekken voor aan de pastorie te verrichten herstellingen.
1770 2 katernen

454 Extract van het register van resolutien van de Gecommitteerde Raden van Holland 
en Westfriesland, waarbij het verzoek van de predikant om een nieuwe pastorie 
wordt afgewezen, maar het herstellen van de vloer in de eetkamer wordt 
goedgekeurd.
1787 1 stuk

455 Extract uit het register van resolutiën van de Gecommitteerde Raden van Holland 
en Westfriesland betreffende de betaling van de vernieuwing van een tuinprieel in 
de tuin van de pastorie; met bijlage.
1788 2 stukken

456 Verklaring van Jan van der Stok te Nieuwpoort, opziener van de fortificaties, 
betreffende de herstelkosten van de pastorie en de schoolmeesterswoning.
1796 1 stuk

457 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een broeikas in 
de tuin van de pastorie; met bijlage.
1856 1 omslag

458 Beschrijving van aan de pastorie uit te voeren schilderwerk; met bijlagen.
1867, 1874 1 omslag

459 Stukken betreffende het herstel van de pastorie.
1884 1 stukken

460 Bestek, tekeningen en andere bijlagen, van de bouw van een nieuwe pastorie.
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1907-1908 1 omslag

461 Extract uit de notulen van het Provinciaal College van Toezicht d.d. 1919 maart 3, 
betreffende het onderhoud van de pastorie, eigendom van het pastoriefonds.
1919 1 stuk

Schoolvertrek annex schoolmeesterswoning.

Schoolvertrek annex schoolmeesterswoning.

--- Klaagschrift van de schoolmeester Carolus Jansz. Gastrijck wegens de slechte 
toestand van schoolgebouw en woning.
z.j. (ca. 1629) 1 stuk
Verblijfplaats onbekend.

462 Bestek en voorwaarden voor een verbouwing van het schoolgebouw.
1711 1 katern

463 Bestekken van uit te voeren metsel- en timmerwerk aan het schoolgebouw, annex 
schoolmeesterswoning.
1772 1 omslag

Financiële administratie.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE.
Algemeen.

ALGEMEEN.

464 Staten van begroting van inkomsten en uitgaven.
1823-1884 1 omslag
ontbreken 1833, 1841-1843 en 1856.

465 Memoriën van toelichting op de begrotingen.
1823-1857 1 omslag
ontbreken 1841-1843 en 1852.

466 Tabellarische begrotingsoverzichten (opgemaakt voor 1 november van het lopende 
jaar).
1825-1868 1 omslag
Ontbreekt 1852.

467-469 Jaarrekeningen.
1665-1944 3 pakken
467 1665-1703, 1706-1752, 1755-1762
468 1763-1822

De rekening over 1805 bevindt zich in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke 
gemaente. Van de jaarrekening over 1821 bevindt zich een afschrift in inv.nr 401, 
fol. 17vso.

469 1823-1869, 1871-1932, 1935, 1944

470-472 Bijlagen tot de jaarrekeningen 1668 - 1816.
1878 3 pakken
470 1668-1734
471 1735-1772
472 1773-1816, 1876

De bijlagen over 1805 bevinden zich in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke 
gemeente.
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473 Rekening van inkomsten en uitgaven over de uit 's lands kas ontvangen subsidie; 
met bijlagen.
1765-1766 1 katern

474 Jaarrekeningen betreffende het onderhoud van de pastorie.
1901-1907 1 omslag

Hulpbescheiden.

HULPBESCHEIDEN.

--- Lijst van een heffing, ten laste van alle vermogende personen boven de 12 jaar, ten 
behoeve van het traktement van de predikant; met bijlagen 1674 - 1679.
1674-1675 1 omslag
Verblijfplaats onbekend.

475 Lijsten van de ontvangsten uit de impost op de doodkisten 1665-1671.
1678-1679, 1684-1693, 1711-1714, 1717-1746, 1750-1752, 1755-1798 en 1801-1860 1 
omslag

476 Overzichten van de opbrengst der tienden over de jaren 1820 - 1849.
z.j. (ca. 1849) 2 stukken

477 Declaratie van kosten gemaakt door Adriaen Pietersz. Verkerck bij het proces tegen 
hem door het pastoriefonds aangespannen wegens beschadiging van fruitbomen in 
de pastorieboomgaard. twee exemplaren.
1691 2 katerns

--- Memorie van uitgaven gedaan t.b.v. de bouw van een nieuwe pastorie op het 
kerkhof.
1595 1 katern
(in inv.nr 67 van het oud-archief der burgerlijke gemeente).

478 Lijst van de ingezamelde bijdragen voor de verbouwing van de pastorie.
z.j. (19e eeuw) 1 stuk
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GEDEPONEERDE ARCHIEVEN.

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN.
Kiescollege.

KIESCOLLEGE.

501 Notulen.
1881-1903 1 deel

502 Processen-verbaal van gehouden stemmingen ter verkiezing van gemachtigden; 
met bijlagen.
1924-1945 1 omslag

Kerkelijke kiesvereniging "WAARHEID EN RECHT".

KERKELIJKE KIESVERENIGING "WAARHEID EN RECHT".

503-504 Notulenboeken van de vargaderingen van de kerkelijke kiesvereniging "Waarheid 
en Recht".
1920-1962 2 delen
503 1920-1960

Achterin. o.a. ledenlijsten.
504 1960-1962
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STUKKEN, WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN.

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

601 Verklaring van de rentmeester van de kerk te Vianen betr. het aldaar verschuldigd 
recht aan kerk, doodgraver en kosteres wegens levenloos geborenen.
1713 1 stuk

602 Akte van de verkoop van een huis, erf en boomgaard, gelegen bij de afweg naar 
Tienhoven, aan de noordzijde van de dijk, van de erven Labberton aan Bernardus 
van Es te Tienhoven.
1721 1 charter
zegels zeer geschonden.

603 Verklaring van Neeltje Kersbergen, echtegenote van Bastiaan van Brienen, betr. de 
door de heer Bijland geweigerde betaling van een gehuurde wagen.
1750 1 stuk

604 Akten van schuldbekentenis van Bastiaan Versluijs ten gunste van Johannes van 
Harten, groot f. 150,- en f. 185,-.
1773 september 7 2 stukken

605 Afschrift van een door 310 ingezetenen van Ameide en Tienhoven ondertekende 
petitie aan de koning inhoudende bezwaren tegen het herstel van de 
bisschappelijke hierarchie.
1853 1 katern

606 Volmacht voor Hermannus Woudenberg en Jan Labrie Dirkszoon om de 
nalatenschap van Klaas Woudenberg en Mecheltje de Wish namens alle kinderen te 
regelen.
1870 1 stuk
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AANHANGSEL.

AANHANGSEL.

607 Laatst-opgemaakte inventaris van het archief.
1968 1 katern
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