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Inleiding

Inleiding
1. Geschiedenis
Door de Gereformeerde kerk van Doorn, waar de gereformeerde gemeenschap van Maarn
kerkelijk onder behoorde, is in 1924 een evangelisatiegebouwtje opgericht (7 x 10 meter) op
de plaats van de huidige Ontmoetingskerk aan de Kapelweg in Maarn. Hier werden soms op
zondagmiddag kerkdiensten gehouden.In 1933 kwam er een kleine vergaderruimte bij, die
tevens als consistorie gebruikt werd, zodat de gemeente op zondag de predikanten fatsoenlijk
kon ontvangen.In 1938 is het gebouwtje aangesloten op de waterleiding. Dat was een weelde,
vooral voor de kosteres. Op 30 juni 1946 vond de institutie plaats van de Gereformeerde kerk
te Maarn. Binnen twee jaar deed ds. Van Mazijk, de eerste predikant van deze gemeente, zijn
intrede. Het grote probleem was de huisvesting. Er was geen pastorie. Hiervoor is een bijzondere
oplossing gevonden. De hervormde ds. Van Leeuwen bewoonde een grote, ruime pastorie in
Maarsbergen. Deze pastorie was geschikt voor dubbele bewoning. Aan de ene kant van de gang
woonde de hervormde predikant en aan de andere kant de gereformeerde. Het was een goede
oplossing, maar deze kon niet anders dan tijdelijk zijn.
In 1946 is er een bouwcommissie benoemd, die op allerlei manieren geld inzamelde, o.a. door
prikkaarten, bedelbrieven, extra collectes voor de bouw van een pastorie en het vergroten van
het te kleine kerkje. De familie Van Mazijk nam in 1950 de nieuwe pastorie in gebruik. En
de gemeente een jaar later het vergrote kerkje. Deze bevatte toen 118 zitplaatsen. De kerk was
in het bezit van twee oude harmoniums. Inruilen voor een betere lukte niet, dus werd de beste
opgeknapt voor 500 gulden. Dat was een forse aanslag op het kerkelijke budget. Het kleine
kerkgebouwtje was 's zomers al snel weer veel te klein, als uit alle delen van het land een
grote stroom vakantiegangers, bungalowbewoners en pensiongasten kwamen om in de prachtige
omgeving van Maarn uit te rusten. In 1956 werd een nieuw bouwfonds in het leven geroepen.
Opnieuw kwamen er extra collecten en werden bouwsteentjes in de (omliggende) zuster-kerken
verkocht, tot in Rotterdam toe. Er werd een grote bazaar in de school aan de Kapelweg gehouden
met alles er op en er aan. In februari 1957 kreeg de kerk toestemming voor de inrichting van
een patatkraam op een stukje grond bij de tunnel aan de Tuindorpweg (waar nu winkels staan)
voor de verkoop van worstjes, kroketten en patat. Zo'n verkooppunt bestond niet in Maarn. Dit
bracht veel geld op. Helaas verliep het niet helemaal zonder ongelukken: eenmaal vloog het dak
de lucht in, als gevolg van een gasontploffing.
Ds. Lugtigheid, inmiddels predikant in Maarn, droeg ook zijn steentje bij. Ieder die het maar
horen wilde, werd deelgenoot gemaakt van de nood in Maarn. Zo kwamen er veel giften binnen,
zowel geldelijk als in natura: de spanten voor de kerk zijn geschonken en ook de lampen en
lichtarmatuur.Op zondag 2 februari 1959 is er in het oude kerkje voor de laatste keer gepreekt.
De volgende dag om circa elf uur was het kerkje met de grond gelijk gemaakt en kon de
nieuwbouw beginnen. Het nieuwe kerkgebouw is in september 1959 in gebruik genomen. De
kerk biedt nu plaats aan 300 mensen.
Gedurende de bouw werd er gekerkt in het Militair Tehuis aan de Bergweg. Het huidige orgel
is in 1964 in gebruik genomen. In 1975 is de ruimte voor de kindernevendienst aangebouwd.
In maart 1984 volgde een interne aanpassing en is het nieuwe liturgisch centrum in gebruik
genomen.
Vanaf 1969 organiseert de gemeente samen met de Nederlandse Hervormde Kerk activiteiten.
En een jaar later volgden gezamenlijke moderamen- en kerkenraads-vergaderingen. Sinds 1984
is er gesproken over een Samen-op-Weg-gaan. Na de nodige hobbels is op 26 november 2002 de
overeenkomst tot brede samenwerking (federatie) tussen de Hervormde gemeente van MaarnMaarsbergen en de Gereformeerde kerk van Maarn gesloten. Hieruit ontstond de Protestantse
gemeente.
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2. Verantwoording van de inventarisatie
De archieven van de Gereformeerde kerk lagen opgeslagen in stalen kasten en een houten kist bij
de heer Alberts aan de Kapelweg. Daar werden ook foto's, geluidsdragers, een nietmachine e.d.
aangetroffen. Evenals de beruchte zilvervisjes. De omvang wordt geschat op 20 m<sup.1</sup>.
Dit betrof ook het archief van de Samen op Weg-gemeente. Na het schonen en inventariseren
is van het archief van de Gereformeerde Kerk 2,4 m<sup>1</sup> en van dat van de Samen op
Weg-gemeente 0,5 m<sup/>1</sup> overgebleven.
De foto's en geluidsdragers zijn overgedragen aan het RHC Zuidoost-Utrecht.
Als eerste is de financiële correspondentie verwijderd en ter vernietiging aangeboden aan een
bedrijf dat gecertificeerd is voor archiefvernietiging.
Daarna zijn de overige stukken op onderwerp gelegd. Hieruit zijn dossiers gevormd. Bij het
vormen van de dossiers is al het ijzerwerk verwijderd. De dossiers zijn verpakt in zuurvrij
omslagpapier en dozen.
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Voor enkele stukken gelden beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. Deze zijn in de
inventaris met een asterisk (*) aangegeven.
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het
archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Gereformeerde kerk te Maarn, 1924-2003 (2005) (216);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris
1. Kerkenraad
1-7

Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad, 1946-1977.

3 delen, 4
omslagen

1

1946-nov. 1949

1 deel

2

dec. 1949-nov. 1959

1 deel

3

dec. 1959-aug. 1970

1 deel

4

sept. 1970-1974

5

1975

6

1976

7

1977

8-29

Vergaderstukken van de kerkenraad, 1978-2002.
N.B.Bevat agenda's, lijsten van ingekomen stukken en notulen

8

1978

9

1979

10

1980

11

1981

12

1982

13

1983

14

1984

15

1985

16

1986

17

1987

18

1988

19

1989

20

1990

21

1991

22

1993-1994

23

1995

24

1996
N.B.: Openbaar in 2017

25

1997

26*

1998
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22 omslagen

1.1. Organisatie

N.B.: Openbaar in 2019

27*

1999
N.B.: Openbaar in 2020

28*

2000
N.B.: Openbaar in 2021

29*

2001-2002
N.B.: Openbaar in 2023

30*

Verslagen van vergaderingen van het moderamen, de smalle kerkenraad 1 omslag
en het ouderlingenberaad, 1985-1995.
N.B. Openbaar in 2036

1.1. Organisatie
31

Stukken betreffende de institutie van de Gereformeerde kerk te Maarn
en plaatsing op de lijst van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
1946-1948.

1 omslag

N.B. Bevat onder meer een verslag van de geschiedenis van het gereformeerde leven in
Maarn

33

Vragenlijsten voor de statistiek van de Gereformeerde Kerken in
Nederland, 1947-1994.

1 omslag

N.B. Incompleet

34

Verslagen van gemeenteavonden, 1970-1990.

1 omslag

35

Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de Gereformeerde kerk,
1971.

1 omslag

36

Stukken betreffende het herdenken van het 50-jarig bestaan van de
Gereformeerde kerk, 1996.

1 omslag

1.2. Gemeentegrenzen
37

Stukken betreffende de grensregeling met de Gereformeerde kerk te
Scherpenzeel, 1948-1968.

1 omslag

38

Brief van de Gereformeerde kerk te Zeist betreffende de kerkelijke
grens, 1949.

1 omslag
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39

Stukken betreffende de grensscheiding tussen de Gereformeerde kerken 1 omslag
van Maarn en Woudenberg, 1968.

1.3. Kerkvisitatie
40

Stukken betreffende kerkvisitaties, 1966-1999.

1 omslag

41

Notitie inzake de ledenadministratie, 1991-1993.

1 omslag

42

Stukken betreffende de opdracht tot opname van het ledenbestand in de 1 omslag
SMRA-administratie, 2001.

43

Stukken betreffende de registratie van alleenstaande leden, doopleden en 1 omslag
gezinnen, 1928-1948.

1.4. Leden

44*

Ledenlijst van de Gereformeerde kerk, 1946.

1 omslag

N.B. Openbaar in 2037

45*

Overzicht van de leden van de Gereformeerde kerk te Doorn, wijk 5
(Maarn-Maarsbergen), 1946.

1 omslag

N.B. Openbaar in 2037

46

47*

Overzicht van het aantal leden, 1949-1960.

1 omslag

Gezinskaarten, z.j.-1967.

1 omslag

N.B. Openbaar in 2057

48-49

Rapportagekaarten van ouderlingen ten behoeve van huisbezoeken,
1941-1999.

2 pakken

N.B.Openbaar in 2040

48

Rapportagekaarten van ouderlingen ten behoeve van
huisbezoeken,1941-1999

49

Rapportagekaarten van ouderlingen ten behoeve van
huisbezoeken,1941-1999

50-54

Attestaties en mutatieformulieren, 2005.
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5 omslagen

1.5. Kerkbladen

N.B.Openbaar in 2116

50

Attestaties en mutatieformulieren

51

Attestaties en mutatieformulieren

52

Attestaties en mutatieformulieren

53

Attestaties en mutatieformulieren

54

Attestaties en mutatieformulieren

1.5. Kerkbladen
116

Conceptovereenkomst met drukkerij Libertas voor het uitbrengen van
het Classicaal Kerkblad, 1961.

1 omslag

117

Stukken betreffende een overeenkomst met 't Gooische Boekhuis bv
voor het drukken van het kerkblad Polsslag, 1973.

1 omslag

118

Stukken betreffende het samengaan van de kerkbladen "Kerkespraak" en 1 omslag
"Polsslag", 1978-1980.

119

Jaarrekeningen van "Ten Dienste", 1984-2002.

1 omslag

1.6. Personeel
120

Stuk betreffende het aannemen van het beroep door ds. R. van Mazijk,
1948.

1 stuk

121

Stukken betreffende het afscheid van ds. G. Lugtigheid, 1966.

1 omslag

122

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ds. H. Riezebos,
1967-1988.

1 omslag

123

Overeenkomst met de Rwanda-zending inzake het beschikbaar stellen
van ds. H. Riezebos voor pastorale werkzaamheden, 1966-1972.

1 omslag

124

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ds. M. Glastra,
1988-1993.

1 omslag

125

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van ds. E. Baljet,
1993-2005.

1 omslag
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1.7. Ambtsdragers

126

Bezwaarschrift tegen de studieverlofregeling voor predikanten,
1980-1981.

1 omslag

127

Instructies voor de koster, 1961-1972.

1 omslag

128

Stukken betreffende het reglement voor de organisten, 1970-1971.

1 omslag

129

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van organisten,
1971-1972.

1 omslag

130

Stukken betreffende het 40-jarig jubileum van Hans van de Brink als
organist, 2000.

1 omslag

131

Stukken betreffende benoeming en ontslag van kosters, 1972-1977.

1 omslag

1.7. Ambtsdragers
132

Regeling voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1975.

1 stuk

133

Stukken betreffende de samenstelling van de kerkenraad, 1971-2001.

1 omslag

N.B. Incompleet

134

Stukken betreffende benoeming en ontslag van ambtsdragers,
1982-2001.

1 omslag

1.8. Jeugd- en jongerenwerk
135

Stukken betreffende het gezamenlijk opzetten met de Nederlands
Hervormde gemeente van het jeugdwerk, 1972-1987.

1 omslag

136

Stukken betreffende het houden van kindernevendienst voor 11-13jarigen, 1979-1985.

1 omslag

137

Jaarverslagen en verslagen van vergaderingen van de kindernevendienst, 1 omslag
1980-1981.

138

Verslagen van het jeugdpastoraat, 1982-1984.
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1 omslag

1.9. Verzorging van de eredienst

139

--

Stukken betreffende het organiseren van schoolprojectdiensten,
1981-1990.

1 omslag

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Youth for Christ
betreffende het verlenen van hulp aan jongeren, 1980.
N.B. Zie inv. nr 162

140

Stukken betreffende de wijkindeling, 1971-2001.

1 omslag

N.B. Incompleet

1.9. Verzorging van de eredienst
141

Draaiboek rondom de kerkdienst en het kerkgebouw, 2001.

1 stuk

142

Brief betreffende de gereserveerde zitplaatsen voor bejaarden, 1970.

1 stuk

143

Brief betreffende de medewerking aan ruilbeurten bij avonddiensten,
1976.

1 stuk

144

Stukken betreffende de aanstelling van preeklezers, 1976.

1 omslag

145

Mededelingen voor de zondag, 1987-1994.

1 omslag

N.B. Niet compleet

146

Stukken betreffende de invoering van een nieuwe liturgie/orde van
dienst, 1984-1991.

1 omslag

147

Stukken betreffende de discussie omtrent het toelaten van kinderen tot
het Avondmaal (kindercommunie), 1977-1985.

1 omslag

148

Stukken betreffende de gang van zaken bij het vieren van het Heilig
Avondmaal, 1986-1994.

1 omslag

149

Stukken betreffende het gedeeltelijk laten vervallen van de
middagdienst, 1990-1991.

1 omslag
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1.10. Vorming en toerusting

--

Stukken betreffende het vernieuwen van het liturgisch centrum,
1978-1984.
N.B. Zie inv.nr 103

1.10. Vorming en toerusting
150

Memorandum inzake de kindercatechese, 1990.

1 stuk

151

Verslagen betreffende de huiscatechese, 1987-1992.

1 omslag

1.11. Gemeenteactiviteiten
152

Stukken betreffende het gemeentecontact met de kerkelijke gemeente te 1 omslag
Görlitz in de voormalige Duitse Democratische Republiek, 1979-1987.

153

Stukken betreffende het organiseren van de startzondagen, 1980-1983.

1 omslag

154

Verzoeken van de Maarnse Cantorij om financiële ondersteuning,
1991-1995.

1 omslag

155

Begroting voor 1992 en jaarverslagen over 1994 en 2002 van de
Maarnse Cantorij, 1991-1995.

1 omslag

156

Stukken betreffende de activiteiten van de Commissie Apostolaat,
1983-1986.

1 omslag

1.12. Samenwerking
157

Stukken betreffende de deelname aan, en de vertegenwoordiging in
de Stichting voor Sociale Dienstverlening te Maarn-Maarsbergen,
1970-1985.

1 omslag

158

Stukken betreffende de oprichting van een interkerkelijke zangroep,
1976.

1 omslag

159

Correspondentie met het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) MaarnMaarsbergen, 1979-1985.

1 omslag
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1.13. Samen op Weg

160

Stukken betreffende de deelname aan het interkerkelijke vormingswerk 1 omslag
Maarn-Maarsbergen-Valkenheide, 1979-1985.

161

Stukken betreffende de oprichting van het "Leerhuis de Valkenburght"
en de positie van het leerhuis in de SOW-federatie, 1985-2002.

1 omslag

162

Stukken betreffende het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst
met de Stichting Youth for Christ voor het verlenen van hulp aan
jongeren, 1980.

1 omslag

1.13. Samen op Weg
163

Brief van de Raad van Deputaten "Samen op weg" (SOW) betreffende
de geschiedenis van "Samen op weg, z.j.

1 stuk

164

Correspondentie ter voorbereiding van de vorming van een SOWgemeente, waaronder agenda's en verslagen van vergaderingen van de
coördinatiegroep, 1969-1993.

1 omslag

165

Rapport van de SOW-werkgroep financiën inzake de haalbaarheid
van gezamenlijke nieuwbouw door de Gereformeerde kerk en de
Nederlandse Hervormde gemeente, 1987.

1 stuk

166

Verslagen van vergaderingen van de werkgroep SOW-financiën,
1986-1988, 1998.

1 omslag

167

Beleidsplannen, 1994-2001.

1 omslag

168

Advies van de Hervormde kerkvoogdij en de commissie van beheer
inzake de financiële organisatie van de federatie van de Hervormde
gemeente en Gereformeerde kerk, 1998-2001.

1 omslag

169

Stukken betreffende het instellen en het opheffen van de Combi-Raad,
1993-2001.

1 omslag

Verslagen van vergaderingen van de Combi-Raad, 1994-2001.

1 omslag

170*

N.B. 1 Openbaar in 2022
NB 2 Niet compleet
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171

Voorstel van de Combi-Raad aan de Kerkenraden over het verder gaan
met het SOW-proces, 1998.

1 omslag

172

Stukken betreffende de voortgang van het SOW-proces, 2001-2002.

1 omslag

173

Verslagen van gezamenlijke vergaderingen van de commissie van
beheer en de Hervormde kerkvoogdij, 1990-2001.

1 omslag

174

Stukken betreffende het sluiten en wijzigen van de overeenkomst tot
brede interkerkelijke samenwerking (federatie) tussen de Hervormde
gemeente te Maarn-Maarsbergen en de Gereformeerde kerk te Maarn,
2001-2002.

1 omslag

1.14. Overige stukken
176

Memorandum inzake euthanasie, 1986.

1 stuk

177

Stukken betreffende wijzigingen van de kerkorde en ordinanties,
1995-2003.

1 omslag

178

Stukken betreffenden de geestelijke begeleiding van de bewoners van
het Philadelphiatehuis "Huize Stameren", 1968-1987.

1 stuk

2. Commissie van beheer
55

Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal leden, de verhouding
met de kerkenraad en het reglement voor de commissie van beheer,
1965-1966.

1 omslag

56

Stukken betreffende het instellen van- alsmede het huishoudelijk
reglement van de "werkgroep financiële zaken" en de wijziging van de
naam in "commissie van beheer", 1970-1975.

1 omslag

57

Verslagen van vergaderingen van de werkgroep financiële zaken,
1970-1974.

1 omslag

58

Regeling tussen de kerkenraad en de commissie van beheer, 1978-1982. 1 omslag
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59

Verslagen van de vergaderingen van de commissie van beheer,
1978-2001.

1 omslag

N.B. De verslagen over 1981 ontbreken

2.1. Eigendommen
91

Stukken betreffende de aankoop door de Gereformeerde kerk Doorn
van een perceel grond aan de Meentsteeg van de fam. Lagerweij en de
ruil van een perceel grond met de gemeente Maarn voor de bouw en
uitbreiding van een evangelisatiegebouw, 1924-1950.

1 omslag

92

Stukken betreffende de overdracht van een perceel grond van de
Gereformeerde kerk te Doorn aan de Gereformeerde kerk te Maarn,
1948.

1 omslag

N.B. zie ook inv.nr 31, Institutie Gereformeerde kerk

93

Verklaring inzake een vergoeding voor schade door oorlog, waaronder
een bominslag, 1945.

1 stuk

94

Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond aan de Ted
Visserweg, 1949-1950.

1 omslag

N.B. Deze aankoop is niet doorgegaan

95

Offertes inzake de aankoop van een noodgebouw, 1949-1951.

1 omslag

96

Stukken betreffende de uitbreiding van het kerkgebouw en het
aanbouwen van de pastorie, 1949-1952.

1 omslag

97

Stukken betreffende de uitbreiding, verbouw en vernieuwing van de
Gereformeerde kerk en verbouw van de schuur van de pastorie tot
predikantenkamer, 1958-1959.

1 omslag

98

Stukken betreffende de verbouw van de consistorie, 1961-1963.

1 omslag

99

Stukken betreffende de betimmering van de orgelgaanderij en het orgel, 1 omslag
1965.
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2.2. Huur, verhuur en ingebruikname

100

Stukken betreffende het voornemen tot het bouwen van een verdieping
op de kerkzaal, 1974.

1 omslag

101

Stukken betreffende de verbouw en uitbreiding van de kerk, 1975-1976. 1 omslag

102

Stukken betreffende aanschaf, onderhoud en eventuele vervanging van
het orgel, 1951-2005.

1 omslag

103

Stukken betreffende het vernieuwen van het liturgisch centrum,
1978-1984.

1 omslag

104

Stukken betreffende het vernieuwen van de geluidsinstallatie, waaronder 1 omslag
invoering van de kerktelefoon, alsmede de ingebruikname van het
liturgisch centrum, 1980.

175

Vergunning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het
gebruik van de kerktelefoon, 1980.

105

Stukken betreffende de verzekering van het kerkgebouw en de pastorie, 1 omslag
1952-1969.

1 omslag

2.2. Huur, verhuur en ingebruikname
106

Stukken betreffende de verhuur van de consistorie aan de gemeente
Maarn voor de christelijke kleuterschool en tijdelijk als raadszaal,
1964-1965.

107

Stukken betreffende het gebruik maken van een lokaal van de openbare 1 omslag
kleuterschool aan de Ted Visserweg als kindercrèche, 1972-1976.

108

Stukken betreffende het medegebruik van de Gereformeerde kerk
door de Nederlandse Hervormde gemeente te Maarn, Maarsbergen en
Valkenheide tijdens de verbouw van de Hervormde kapel, 1981.

109

Stukken betreffende het gebruik van het kerkgebouw door St. Theresia 1 omslag
Parochie in november 1986 i.v.m. de verbouw van de R.K.-Kerk, 1986.
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1 omslag

1 omslag

2.3. Schenkingen

110

Stukken betreffende de verhuur van lokalen aan de Stichting
Kinderopvang Maarn-Maarsbergen, 1991-2001.

1 omslag

2.3. Schenkingen
111

Stukken betreffende het aanvaarden van geldelijke schenkingen,
1986-2001.

1 omslag

112

Stukken betreffende het aanvaarden van een Statenbijbel, 1983.

1 omslag

2.4. Kunstbezit
113

Verklaring met afbeelding en beschrijving van het zegel van de
Gereformeerde kerk, 1986.

1 stuk

114

Stukken betreffende het restaureren van twee Statenbijbels, 1984.

1 omslag

115

Stukken betreffende de inventarisatie van kerkelijke kunst, 1982.

1 omslag

2.5. Financiën

60-61

Begrotingen, 1960-2002.

60

1960-1997

61

1997-2002

62-65

Jaarrekeningen, 1946-2001.

62

1946-1960

63

1961-1966

2 omslagen

4 omslagen

N.B.: Niet compleet

64

1967-1976
N.B.: niet compleet

65

1982-2001

66

Kasboek, 1958-1959.

1 deel

67

Bankboek, 1958-1959.

1 deel
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2.6. Bouw en verbouw kerk

68-70

Tabellarische Kasboeken, 1947-1969.

3 delen

68

1947-1955

69

1955-1961

70

1962-1969

71

Stukken betreffende het instellen van een offer, 1962-1966.

1 omslag

72

Stukken betreffende het verzoek tot verhoging van de vrijwillige
bijdragen alsmede het houden van de Aktie Kerkbalans, 1965-2001.

1 omslag

N.B. Niet compleet

73

Stukken betreffende de financiële positie van de Gereformeerde kerk,
1980-1995.

1 omslag

74

Stukken betreffende het aangaan en vernieuwen van geldleningen,
1960-1971.

1 omslag

75

Schuldbewijs van de Commissie voor de Christelijke Fröbelschool te
Maarn, 1949.

1 omslag

76

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan de christelijke
kleuterschool, 1950.

1 omslag

77

Stukken betreffende het verzoek tot het verlenen en het toekennen
van financiële ondersteuning uit de kas voor hulpbehoevende kerken,
1949-1950.

1 omslag

78

Stukken betreffende de aanslag in het kader van de grondbelasting en
het verzoek om ontheffing en de inwilliging daarvan, 1947-1951.

1 omslag

2.6. Bouw en verbouw kerk
79

Stukken betreffende de bouw van een evangelisatiegebouw aan de
Krönerweg (Ted Visserweg 4), 1924.
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1 omslag

3. Diaconie

80

Stukken betreffende het houden van een classicale collecte, een
renteloze obligatie en giften voor de bouw van een pastorie en de
uitbreiding van de kerk, 1949-1953.

1 omslag

81

Afschrift van een vergunning van de gemeente Maarn aan ds. G.
Lugtigheid voor het innemen van een standplaats voor verkoop van
patates frites bestemd voor het verbouwen en uitbreiden van het
kerkgebouw, 1958-1965.

1 stuk

82

Stukken betreffende het verzoek en het beschikbaar stellen van een
geldlening en een donatie van de Stichting Steun Kerk Bouw voor de
verbouw van de kerk en voor lokalen, 1959-1970.

1 omslag

83

Formulieren inzake inschrijving bij het hulpfonds kerkinterieur van de
Gereformeerde kerken, 1959.

1 omslag

Beleidsplannen, 1995-1998.

1 omslag

3. Diaconie
84

N.B. Niet compleet

85

Stukken betreffende de taakverdeling, 1995-2001.

1 omslag

86

Kasboek, 1972-1998.

1 omslag

87

Begrotingen en jaarrekeningen, 1975-1999.

1 omslag

N.B. Niet compleet

4. Organen van bijstand
4.1. Commissie voor zending en evangelisatie
88

Stukken betreffende de samenstelling, werkwijze en het beleidsplan van 1 omslag
de commissie voor zending en werelddiaconaat, 1985-1988.

89

Jaarverslagen en jaarrekeningen van de zendingscommissie, 1979-1990. 1 omslag

90

Verslagen van vergaderingen en financiële overzichten van de
evangelisatiecommissie, 1968-1974.
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5. Documentatie

5. Documentatie
179

Jaarboekjes van de Gereformeerde kerk te Maarn, 1990-1997.

1 omslag

180

Kerkblad "Gemeenschap", 1959-1970.

1 pak

N.B. Van jaargang 1967 is alleen het januari-nummer aanwezig

181

182-184

Kerkblad "Polsslag", 1970-1978.

1 pak

Kerkblad "Ten Dienste", 1980-2001.

3 pakken

182

1980-1987

183

1988-1995

184

1996-2001

6. Gedeponeerde archieven
185-188

Notulen van de Gereformeerde Jongelings Vereniging (JV) "Gideon",
1935-1950.

185

1935-1938

186

1941-1942

187

1946

188

1947-1950

189-193

Notulen van de Gereformeerde Meisjes- en Jongensvereniging Maarn,
1950-1963.

4 delen

5 delen

N.B.In oktober 1958 is de naam van de vereniging gewijzigd in "Philadelphia"

189

1950-1951

190

1951

191

1951-1954

192

1954-1961

193

1961-1963

194

Notulen van de Gereformeerde Knapen- en Meisjesvereniging "Trouw", 1 deel
1951-1954.

195

Gedachten van gemeenteleden over Bijbelse onderwerpen, 1958-1960.
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6. Gedeponeerde archieven

196

Presentielijst van jeugdclub De Benjamins (12-14-jarigen), 1971-1972.

1 map

N.B. Opgericht op 8 september 1970.

197

Kasboek van de patatkraam, 1957-1960.
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