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I. Kerkvoogden en Notabelen. 
 
1.  Stukken betreffende het Opperkerkmeesterschap verbonden aan de Havezathen Bingerden 

en Kell.  
 
2.  Benoemingen tot Notabelen door het Provinciaal College van Toezicht, 1824-1862.  
 
3.  Aanschrijving van het Provinciaal College van Toezicht tot inzending van een nominatieven 

staat van Kerkvoogden; hierbij de ingezonden nominatieve staat,  1840 
 
4.  Stukken betreffende de benoeming van Kerkvoogden en Notabelen door stembevoegde 

Leden en Notabelen 1862 - op heden.  
 
5.  Stukken betreffende benoeming van afgevaardigden uit het midden van Kerkvoogden en 

Notabelen naar de Prov. Kiesvergadering, 1969-1870. 
 
6.  Lijsten der Notabelen en Kerkvoogden.  
 
7.  Notulenboek van de Vergaderingen der Kerkvoogden en Notabelen, 1839-41.   
 
8.  Aantekeningen van enige Vergaderingen, gehouden door het College van Kerkvoogden en 

Notabelen, 25 augustus 1882 tot en met 2 februari 1893.  
 
9.  Convocaties van vergaderingen, 1919-1954  
 
7a-b.  Notulenboek van de vergaderingen van Kerkvoogden en notabelen, 1924-1964  
 

7a. 1924-1951 
7b. 1951-1964 

 
8a.  Notulenboek van de vergaderingen van Kerkvoogden, 1951-1972 
 
 
II. Van de Predikant  
 
1a.  Twee Quotisaties over de lidmaten der Hervormde Gemeente van Angerlo tot dekking van 

het achterstallige Predikants-traktement over de jaren 1811, 1812,1813.   
 
1b.  Opgave van het achterstallige traktement van den Predikant Lambrechts, 1813. 
 
1c.  Kwitanties van den Predikant A.J. Lambrechts wegens ontvangen Voorschotten op het 

achterstallige traktement, 1812-1815. 
 
1d.  Twee kwitanties van den Predikant A. Kets, wegens ontvangen voorschotten op het 

achterstallige traktement, 1812-1814 
 
1e.  Missive van den Commissaris-Generaal voor de Binnenlandsche Zaken, verzoekende 

verschillende inlichtingen omtrent het predikants-traktement, 1814 
 
1f.  Antwoord hierop, behelzende een verzoek aan het Rijk om geldelijke tegemoetkoming in 

genoemd Traktement.  
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1g.  Missive van het klassikaal Bestuur te Zutphen verzoekende verschillende nauwkeurige 
inlichtingen omtrent het Predikantstraktement, 1840 

 
1h.  Brief van Kerkvoogden aan den predikant H.H.M.Horst, waarin laatstgenoemden, een toelage 

van f.25,-- voor een jaar wordt toegekend.  
 
2a.  Beroeping van H.H.M. Horst tot predikant, 1847 
 
2b.  Goedkeuring van dit beroep door den Minister van Eredienst, 1847  
 
3a.  Stukken betreffende de Rijkstoelage van f.100,--,  de jaarlijksche vaste toelage van f.50,-- uit 

Kerkefondsen en de ontheffing van huur voor de Pastorie, 1857 
 
3b.  Circulaire van het Prov. Coll. Van het Toezicht de betreffende  de verhoging van de 

predikants-traktementen.  
 
3c.  Antwoord hierop, behelzende een verzoek aan het Rijk tot geldelijke tegemoetkoming, 1861. 
 
3d.  Verzoek van Predikant Horst tot betaling van zijn belasting uit Kerkefondsen, 1863 
 
3e.  Antwoord hierop, vermeldende een verhoging van de jaarlijksche toelage met f.50,--, zolang 

geen onverhoopte omstandigheden de gewone inkomsten verminderen, 1863. 
 
3f.  Circulaire van het Prov. College van Toezicht, vermeldende, dat alle kosten rechtstreeks 

betrekking hebbende op het overbrengen van den Predikant met zijn gezin en huisraad 
behoren vergoed te worden, 1863. 

 
3g.  Legger van de inkomsten van den Predikant te Angerlo. 1871. 
 
3h.  Twee circulaires van de Synode bevattende een aansporing tot verhoging van het Predikants-

traktement, of zo niet nodig tot ondersteuning van het fonds ter voorziening in de schraalste 
predikants-traktementen, 1872  

 
4a.  Circulaires der Algem. Synode tot ondersteuning van het Fonds tot verbetering der schraalste 

Predikants-traktementen, 1854-1860. Hierbij een toezegging van een jaarlijkse bijdrage van 
één gulden aan dit fonds, 1855.  

 
5a.  Brief van den Ring van Doesburgh over het aanschaffen van toga, bef en barret uit 

Kerkefondsen, 1855.  
 
6a.  Circulaire van de Synode over de oprichting van een hulpfonds ter vermeerdering van het 

aantal predikanten en hulppredikers, 1857. 
 
7a.  Verzoek van het classicaal bestuur van Zutphen tot ondersteuning van de classicale 

Weduwen-beurs met afwijzend antwoord, 1859. 
 
7b.  Verzoek van de Synode om medewerking tot verbetering van den Staat der Algemene 

Weduwen-beurs, 1869. 
 
8a.  Briefwisseling over het afschaffen van de zondagnamiddag Godsdienstoefening door 

predikant Horst, 1870. 
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9a.  Verzoek om verhoging van Traktement doorpredikant Horst. 
 
9b.  Hernieuwing van het verzoek, 1872. 
 
9c.  Weigerend antwoord hierop, 1872 
 
9d.  Verhoging van de jaarlijkse toelage aan den Predikant met f.100,---, zolang de toestand van 

de Kerkefondsen het toelaat, 1875. 
 
9e.  Dankbetuiging hiervoor van de Predikant. 
 
10.  Stukken betreffende het Hulppensioenfonds voor Predikanten, 1873-76. 
 
11.  Twee opgave betreffende het Traktement, oktober 1880. 
 
12.   Opgave van de eerstbekende predikant en de heiligen, waaraan de Kerk gewijd was, 1882. 
 
13.  Reglement op het Fonds tot verbetering der schraalste predikants-tractementen in de 

Nederl. Herv. Kerk, 1879. 
 
14.  Drie brieven betreffende de predikantsvacature, ontstaan door het vertrek van Ds. H.H.M. 

Horst, augustus 1882, waarbij de Toelage uit Kerkefondsen aan den Predikant gebracht 
wordt op een vaste som van f.200,--. 

 
15a.   Twee brieven over het transporteren van het verhuisgoed van den nieuwe beroepen 

predikant Gann Dun uit Hoenderlo, augustus 1883.  
 
15b.  Brief over de plaatsing van het verhuisgoed, bij aankomst te Angerlo, 9 oktober 1883. 
 
15c.  Brief waarbij de Heer van Bingerden, Mr. Baron van Heeckeren  van Kell het afgeschoten  

gedeelte van zijn tegen de Zuidzijde der Kerk staande bank ter beschikking stelt van den 
Predikant. 

 
15d.  Nieuw beroepen predikant J. Gann Dun van Hoenderlo heeft zijn intreepreek gehouden op 

zondag 21 oktober 1883.  
 
15e.  Brief, waarbij aan den predikant J. Gann Dun toegestaan wordt het lokaal bestemd voor 

Godsdienst-onderwijs, te gebruiken voor zijn huishoudelijk gebruik, 22 oktober 1883. 
 
15f.  Aantekening, dat Ds. J. Gann Dun op 29 april 1888 zijne afscheidspreek heeft gehouden, 

wegens het nemen van zijn emeritaat.  
 
16a.  Brief van de consulent aan de Kerkvoogdij met de vraag, of deze genegen is, zich tijdens de 

vacature te gedragen overeenkomstig de kerkelijke reglementen, 8 mei 1888 
 
16b.  Toestemmend antwoord hierop, 29 mei 1888.  
 
16c.  Verzoek van de Kerkeraad aan de Kerkvoogdij de jaarlijkse toelage aan het 

predikantstractament uit Kerkelijke fondsen te verhogen met f.400,--, mei 1888.  
 
16d.  Antwoord hierop, dat de kerkelijke geldmiddelen geen hogere vermeerdering toelaten dan 

van f.200,--, zodat bij de vervulling der tegenwoordige vacature aan de te beroepen 
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Predikant zal kunnen verzekerd zijn een jaarlijkse toelage van f.400,--, benevens vrijdom van 
’s-Rijksbelasting op het personeel van de 4 eerste grondslagen, 4 juni 1888. 

 
16e. Lijst van contribuanten voor een jaarlijkse toelage groot f.100,-- aan de beroepen predikant 

A. de Haan uit Vleuten, door het bedanken voor dit beroep zijn de bijdragen vervallen, juli 
1888 

 
16f.  Brief van de beroepen predikant A. Steehouwer uit Cothen aan President-Kerkvoogd mr. W. 

Baron van Heeckeren van Kell, met de vraag of de Kerkefondsen geen verhoging van de reeds 
toegezegde toelage groot f.400,-- toelaten, 14 maart 1889. 

 
16g.  Ontkennend antwoord hierop. 
 
16h.  Verzoek van Kerkvoogd en Notabelen aan de President-Kerkvoogd, om naar aanleiding van 

een gedaan verzoek van den Kerkeraard, een vergadering  te willen beleggen, ten einde 
hierin te beslissen, over de, door den beroepen predikant te kennen geven wens hem een 
jaarlijkse toelage te schenken van f.50,-- voor onderhoudskosten van de Pastorietuin, 23 
maart 1889. 

 
16i.  Toestemmend antwoord hierop. 
 
16j.  Correspondentie over komst van predikant A. Steehouwer, en het in orde maken van de 

pastorie. Hierbij opgaven (kladjes) van maten betreffende ramen en kamers, april en mei 
1889. 

 
16k.  Aantekening, dat Ds. A. Steehouwer zijn afscheidspreek heeft gehouden 27 december 1890. 

Hij heeft de gemeente verlaten wegens zijn benoeming tot predikant in Oost-Indië.  
 
 
17a.  Brief van de consulent aan de Kerkvoogdij met het verzoek het Classicale Bestuur te Zutphen 

te willen berichten, dat dezelve genegen is zich tijdens de vacature te gedragen 
overeenkomstig de Reglementen, 19 januari 1891.  

 
17b.  Missive aan het classicale bestuur, overeenkomstig aan het bovenstaande verzoek, 20 januari 

1891.  
 
17c.   Brief van de koster, dat hij voor de ontvangst van de consulent en de ringpredikanten zal zorg 

dragen, 12 januari 1891.  
 
17d.  Vacature is vervuld, doordat Ds. A.J. van Leeuwen het op hem uitgebrachte beroep heeft 

aangenomen; hij heeft zijne intreepreek gehouden 28 februari 1892. 
 
18a.  Missive aan het Classicale Bestuur, met verklaring, dat het College van Kerkvoogden en 

Notabelen, tijdens de vacature zich zal gedragen, overeenkomstig de Kerkelijke Reglementen, 
18 mei 1896.  

 
18b.  Aantekening, dat Ds. J.A. van Leeuwen 10 mei 1896 zijn afscheidspreek heeft gehouden. 
 
18c.  Brief met antwoord over de vaste jaarlijkse toelage bij het rijkstraktement van de predikant.  
 
18d.  Aantekening, dat Ds. A. Drost zijn intreepreek heeft gehouden 23 augustus 1896. 
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19.  Brieven over het verhogen van de jaarlijkse toelage aan het traktement van predikant J.A. 
van Leeuwen met f.100,--,  1895. En van predikant A. Drost, 1899-1900. 

 
20.  Missive van het Classicale Bestuur, met verklaring, dat het College van Kerkvoogden en 

Notabelen tijdens de vacature zich zal gedragen, overeenkomstig de Kerkelijke Reglementen, 
27 juli 1901. 

 
20b.  Aantekening, dat Ds. A. Drost Azn. zijn afscheidspreek heeft gehouden, zondag 8 september 

1901. 
 
20c.  Verzoek van de naar hier beroepen predikant H.C. de Groot te Lichtenvoorde, de toelage tot 

het traktement te willen verhogen, 22 november 1901. 
 
20d.  Toestemmend antwoord hierop, 25 november 1901.  

Bedoelde toelage is verhoogd f.100,--, terwijl bovendien de President-Kerkvoogd, als collator 
van het Fonds ‘De Angerlosche of Kellsche Vicarie’ uit dit fonds een toelage heeft toegezegd 
van f.100,--. 

 
20e.  Aantekening, dat Ds. H.C. de Groot zijn intreepreek heeft gehouden, 6 april 1902.  
 
21a.  Missive van Classicaal bestuur van Zutphen, met het verzoek maatregelen te willen nemen 

tot verbetering van de te lage predikantstractementen, 6 juli 1911. 
 
21b.  Antwoord hierop, dat het traktement van den Predikant niet beschouwd kan worden als te 

behoren tot de ‘te lage predikantstractementen’, 19 juli 1911.   
 
22.  Missive van de Centrale Commissie voor de verbetering der predikantstractementen, met 

vragen betreffende het predikantstraktement, met antwoord daarop, januari-maart 1912. 
 
23a.  Verzoek van den Predikant H.C. de Groot om verhoging van zijn traktement of om een 

duurte-toeslag, 25 september 1917. 
 
24.  Stukken betreffende de predikantstractementen 
 

a. Correspondentie met de Raad van beheer voor de predikantstractementen, 1930-
1956. 
b. Stukken betreffende het pensioen van emeritus-predikanten, 1931-1951. 
c. Diversen, 1946, 1954.  

 
25.  Verdere stukken betreffende de predikant, 1940-1956.  
 
 
III van het Kiescollege 
 
1.  Stukken betreffende de ongeldig verklaarde verkiezing van Mr. W. Baron van Heeckeren van 

Kell tot lid van het Kiescollege, 1867. 
 
2.  Verzoek van den Kerkeraad om toelage uit de Kerkefondsen tot bestrijding van de kosten van 

het kiescollege, 1867.  
 
3a.  Verzoek van het Kiescollege aan Kerkvoogdij om de door hetzelve tot heden gemaakte 

reiskosten wegens het gaan horen op beroep van predikanten te willen restitueren; alsmede 
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toezegging te willen geven verder nog te maken reiskosten. Hierbij een nota van tot heden 
gemaakte reiskosten.  

 
3b.  Toestemmend antwoord op het eerste verzoek, een afwijzend antwoord op het tweede, 29 

maart 1889. 
 
 
IV Betreffende het Orgel en Organist 
 
1a.  Tekening van het orgel en van zijn standplaats in de Kerk. 
 
1b.  Correspondentie met leverancier van den Brink & Zn. 
 
1c.  Enige losse opgaven en aantekeningen 
 
2a.  Moossdorff is organist geworden in 1854 op een salaris van f.60,-- 
 
2b.  Brief van de organist om verhoging van salaris, 1859. 
 
2c.  Westerveld is organist geworden in 1863. 
 
3.  Opgaaf, wat de herstelling van orgel in de kerk zou kosten, 1883. 
 
4.  Aantekeningen, dat aan de Kerk van Angerlo een nieuw orgel (Harmonium) geschonken is; 

dat G.W. Westerveld zijn ontslag heeft genomen als organist, en dat in zijn plaats benoemd is 
J.W. Moosdorff te Doesborgh, september 1890. Met brief van 4 augustus 1892, waarbij J.W. 
Moosdorff tegen 1 oktober 1892 ontslag neemt als organist. In 1893 is dit Kerkorgel 
(Harmonium) weer afgeschaft. 

 
5.  Stukken betreffende het nieuwe kerkorgel (pijp), bekostigd uit bijdragen van Lidmaten van de 

kerk, 1897- 1898.  
Met aantekening, dat F.E. Waayer in september 1898 aangesteld is als organist op een 
jaarlijkse beloning van f.75,-- met vermelding van de voorwaarden. 

 
6 Verdere stukken betreffende orgel, organist en orgeltrapper, 1922-1954. 
 
 
V Van de Koster en Voorlezer 
 
1a.  Lijst van percelen op naam van de kosterij, 1863 
 
1b.  Kennisgeving aan de koster, dat hij geen gronden mag verpachten, 1863 
 
1c.  Kennisgeving aan de koster, dat hij in plaats van het gebruik van kerkegrond f.40,-- verhoging 

van toelage zal ontvangen, 1865 
 
1d.  Kennisgeving aan de koster, dat de Consistorie-kamer niet verlicht en verwarmd hoeft te 

worden, ten behoeve van een particuliere samenkomst van de predikant, 1864 
 
1e.  Gronden behorende bij de kosterij volgens kadastrale leggers, augustus 1880. 
 
1f.   Restitutie van Grondlasten door de koster, juli 1881. 
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1g.  Twee brieven betreffende het overlijden van koster H. Gerbrands, en de voorlopige 

waarneming van de kosterij, 1882. 
 
1h.  Opgave van kosters te Angerlo, in het geslacht Gerbrands, 1636-1882. 
 
1i.  Besluit van Kerkvoogden en Notabelen, dat voortaan de jaarwedde van de Koster 120 gulden 

zal bedragen, 25 augustus 1882. 
 
1j.  Aantekening, dat de koster ontheven is van de verplichting te voorzien in het voorzingen en 

het voorlezen; dat daarom zijn traktement vermindert met de som van f.20,-- en vastgesteld 
wordt op een jaarlijks bedrag van f.100,--. Tot voorzanger wordt benoemd Waayer, 
onderwijzer te Angerlo op een jaarlijks salaris van f.40,-- ingegaan 1 september 1890; het 
gewijzigde kostersalaris is eveneens ingegaan, 1890. In 1891 is het salaris van de voorzanger 
verhoogd tot f.50,--. 

 
2a.  Brief van koster G.W. Westerveld over een tiend uit een stuk bouwland (gelegen tegenover 

de school) , vroeger genoten door zijn voorganger H. Gerbrands, 4 november 1885. 
 
2b.  Aantekening dat deze tiend toegewezen wordt aan koster G.W. Westerveld als zijnde 

waarschijnlijk persoonlijk eigendom geweest van H. Gerbrands. Ook de opbrengst ervan over 
1883-1891 is hem gerestitueerd.  

 
3.  Brief van de Kerkeraad dat dezelve tot voorlezer wenst te benoemen de heer Henseler, hoofd  

van de School alhier; met het verzoek het daaraan verbonden salaris te willen opgeven. 
Antwoord op dit verzoek, augustus 1898. 

 
4.  Verzoek van koster G.J. Henseler om verhoging van zijn salaris ‘wegens meerdere 

werkzaamheden’ dan zijn voorganger. Het salaris is verhoogd met 25 gulden., in te gaan met 
het jaar 1908, en dus gebracht op Fl. 125,--, 1905-1907 

 
5a.  Verzoek van koster G.J. Henseler om eervol ontslag tegen 1 oktober 1916, 4 augustus  1916.  
 
5b.  Kerkvoogden verlenen aan den Koster G.J. Henseler het gevraagde eervol ontslag, 28 

september 1916. 
 
5c.  Benoeming van F. Veldhorst tot koster, januari 1917 
 
5d.  Verzoek van koster F. Veldhorst om verhoging van zijn salaris, vanwege de dure tijden. Op 

vergadering van kerkvoogden en notabelen d.d. 19 juni 1919 is besloten het salaris als koster 
te stellen op Fl. 150,-- per jaar en het salaris als voorlezer op Fl. 75,-- per jaar, beide ingaande 
op 1 juli 1919.  Met dankbetuiging voor de verhoging van de salarissen. 

 
6.  Verdere stukken betreffende de koster en voorlezer, 1931-1954. 
 
 
VI Van de Eigendommen 
 
1a.  Lijst van de eigendommen van de Hervormde Gemeente van Angerlo , met de kadastrale 

aanduiding. Hierbij enige kaartjes. 
 
2.  Polissen van de Brusselse Brandwaarborg-Maatschappij. 
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3a.  Brieven en opgaven van Van Arnhem over het verkopen van gronden aan J. Willemsen, J, 

Gerbrands, G. Bruil. Hierbij een aanvraag bij het Prov. College van Toezicht tot machtiging 
van de verkoop, 1839-1841. 

 
3b.  Verzoekschrift  aan gedeputeerde staten tot machtiging van verkoop van vier stukken grond 

aan W. Weenink, J. Gerbrands, J. Willemesen en D. Pieper.  
 
3c.  Concept van kwitantie voor ontvangen f. 525,-- van J. Brikman te Warnsveld, wegens het 

gekochte weiderecht van een éénwinter in de Goehsche Maat, 1864. 
 
3d.  Aanvraag van J. Hesselink om een stukje grond te kopen voor f.200,-- 
 
4.  Staat ( in duplo) van de ongebouwde eigendommen toebehorende aan de Hervormde Kerk 

van Angerlo. Hierbij een brief van Van Arnhem, 1840. 
 
5.   Stukken betreffende de afbraak van het huis de Hoogelucht, 1853 
 
6a.  Koopakte van het huis de Rondhoed, 1855 
 
6b.  Testament van B. Jansen, 1853. 
 
7.  Stukken betreffende de lijfrente van weduwe B. Jansen, 1856.  
 
8.  Contract met Luyken-Glashorst over het toestaan van een uitweg over de Weteringswal, 

1859. 
 
9.  Ruiling van gronden tussen Kerkvoogden van de Herv. Kerk van Angerlo en koster H. 

Gerbrands, 1859.  
 
10.  Overeenkomst tussen Kerkvoogden van Angerlo en A.D.S. Colenbrander omtrent enige 

peppels, 1862 
 
11.  Koopakte van een hofstede in Angerlo bij de Kerk, kadastraal bekend sectie B No.343-348, 

toebehoord hebbende aan B. Blom, 1872.  
Hierbij de correspondentie over de aankoop, en nog drie andere akten. (vroegere bewijzen 
van eigendom). 

 
12a.  Akte van ruiling van gronden tussen de Kerk en G.J. Heyting, landbouwer, 1877. 
 
12b.  Brief van landmeter Schregardus, met een opgave omtrent deze ruiling, 1877 
 
12c.  Kaartje van de geruilde gronden 
 
13a.  Verkooplijsten van haar Knotwilgen, veldvruchten, takkenbossen, bomen, afbraak enz. van 

1872 tot heden, met daarop betrekking hebbende publicaties. 
 
14.  Verkoop van straatje bij de Mietveldjes, kadastraal bekend Sectie L. No. 22 aan G. Veltink te 

Eldrik voor f. 528,--, 1879. 
 
15.  Verkoop van het Horstje, kadastraal bekend Sectie E. No. 47, 48, 49 en 50, aan H.J. Hueting te 

Angerlo voor f.2612,--, 1879. 
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16.  Opgaaf betreffende de Kerketiend behoord hebbende bij de Kosterij, 1883 
 
17.  Opgaaf van de als typen geschatte eigendommen tot herziening van de grondbelasting, 14 

november 1885 
Hierbij de volledige  opgaven van de geschatte ongebouwde eigendommen, 1889.  

 
18.  Afschrift van de verkoopakte, waarbij aan J. Hesselink verkocht wordt het kadastraal perceel 

Sectie B. No. 381 groot 8 aren en 60 C.A. jaarlijks 4½ interest betalen, totdat hij hetzelfde 
betaald heeft. Deze koopsom is in 1888 afbetaald door J. Hesselink.  

 
19.  Stukken betreffende het in erfpacht geven aan G.W. Willemsen van een stuk grond, een 

gedeelte van het kad. no. 329 Sectie B. genaamd ‘De omloop om de Kerk’, augustus 1887.  
 
20.  Verzoek van Kerkvoogden aan het gemeentebestuur van Angerlo te willen bevorderen, dat 

het Kerkhof op de kadastrale legger van de gemeente Angerlo gesteld wordt ten name van 
de Burgerlijke Gemeente van Angerlo, 1888 
Met aantekening, dat later bevonden is, dat de wijziging in de samenstelling op de kadastrale 
legger bewerkstelligd is.  

 
21.  Verzoek van het gemeentebestuur van Angerlo een stuk grond, gelegen tussen de Kerk en 

G.E. Willemsen, te mogen kopen of in erfpacht te verkrijgen, voor het plaatsen van een 
onderwijzerswoning. De hiervoor gevraagde koopsom of jaarlijkse erfpacht is door het 
Gemeente Bestuur niet aangenomen, 1893 

 
22.  Over het verkopen van het huis ‘de Rondhoed’ voor afbraak, 1898 
 
23.  Aantekening, nota, over het uitkopen van de Tiendplicht van der Kerkegronden, 1903.  
  
24.  Correspondentie over aankoop van het Gallismaatje door de Woningcommissie te Angerlo, 

1911-1912.  
 
25.  Stukken betreffende het in erfpacht geven aan F. Veldhorst van een stuk grond  behorende 

tot perceel Angerlo B. 579, 1922-1924. 
 
26.  Acke betreffende het in erfpacht geven aan de Coöp. Ver. ‘Coöperatieve Stoomzuivelfabriek 

Angerlo-Eldrik’ van een stukje grond aan de Bevermeersche weg (gedeelte van de Rondhoed) 
kad. perc. (ged.) Angerlo B. 644 en 195, augustus 1927 

 
27.  Stukken betreffende de ruil en verkoop van gronden, 1920-1954. 
 
28. Stukken betreffende de kap en aanplant van bomen, 1940-1953. 
 
29.  Stukken betreffende de assurantie van eigendommen, 1899-1956. 
 
  



11 
 

VII Van het Kerkgebouw 
 
1a.  Verzoekschrift aan de Geërfden der Mark tot betaling van enige rekeningen, wegens 

verrichte reparaties aan de Kerk en de Grafkamer, 1710 en 1711.  
 
2a.  Kwitantie van A. Alberts. 
 
2b.  Rekening van H. Bell. 
 
2c.  Rekening van J. Vles, wegens door hen verrichte werkzaamheden aan de Angerlose 

kerktoren, 1722.  
 

N.B. Zie notulen (Markenbroek) van 19 oktober 1722 
 
3a.  Drie oproepingen van de Geërfden tot een vergadering om maatregelen te beramen tot het 

opbouwen van de toren, 1756, 1764. 
 
3b.  Afschrift van de notulen van de Ervendag van 16 december 1756, met een bespreking over te 

nemen maatregelen tot het opbouwen van de toren. 
 
3c.  De Raad van Gelderland geeft de ingezetenen van Angerlo, Beinum, Beinumwaard, Bingerden  

en Bevermeer te kennen, dat zij de kosten van den opbouw van de torens te dragen hebben 
en wel zonder onderscheid van religie. Hierin worden door de Raad ook de voorwaarden 
gesteld, waaronder de opbouw zal plaats hebben, 1756 met kopie. 

 
3d.  Briefwisseling over het opbouwen van de toren, 

 
2 brieven van J. Bruinis te Doesborgh, 
3 brieven van Joh. Schrassers te Arnhem, 
3 brieven van A. van Daverveldt te Doesborgh, 
2 brieven van H.J. Schomaker te Arnhem, 
2 brieven van J.M. van Pabst te Cleve, 
1 brief van Joh. Coopsen te Doesborgh. 

 
3e.  Verslag van de Geërfdendag van 27 februari 1766, gehouden tot vaststelling van het Bestek 

en Voorwaarden.  
 
3f.  Afschrift van de notulen van de Ervendag van 9 april 1766 ( in duplo ) met de aanbesteding 

van de opbouw van de torens. 
 
3g.  Opgave van ontvangsten en uitgaven betreffende het bouwen van de toren, 1768 
 
3h.  Brief van Van Lamsweerde aan de heer van Kell over het opbouwen van de toren, 1768.  
 
3i.  Verzoekschrift aan de Hove Provinciaal van Gelderland door de Markenrichters om de 

ingezeten van Angerlo, Beinum, Bingerden en Bevermeer zonder onderscheid van religie de 
kosten te doen dragen van de opbouw van de torens, 1769. 

 
3j.  Besluit van de Raden des Furstendombs Gelre en Graafschap, Zutphen om de kosten voor de 

opbouw te vinden op bovengenoemde wijze, 1769 
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3k.  Afschrift van de notulen van de Ervendag (20 juli 1769) met een verslag van de commissie tot 
onderzoek of de opbouw geheel volgens bestek verricht is.  

 
3l.  Brief van M. van der Horst & Co. te Doesburg over een nieuwe klok in de Angerlose toren, 

1774. 
 
4a.   Verlening van een subsidie van f. 1200,-- door het Rijk aan de Hervormde Gemeente van 

Angerlo, voor het herstellen van Kerk en Pastorie, 1840 
 
4b.  Terugzending van Bestek en Voorwaarden door het provinciaal College van Toezicht, met 

verzoek tot de aanbesteding van dit werk te willen overgaan, 1840 
 
4c.  Declaratie van opzichter E. Kroon, wegens verdiensten van enige werkzaamheden, 1840. 
 
4d.  Bestek en voorwaarden van de vernieuwingen en herstellingen aan de Kerk en Pastorie.  
 
4e.  Tekeningen van de te maken banken in de Kerk. 
 
4f.  Staat van gedane onvoorziene werken, verricht aan Kerk en Pastorie, 1841 
 
4g.  Begroting van kosten tot het doen van meerdere te verrichten werkzaamheden aan de 

Pastorie, 1840.  
 
4h.  Definitief Proces-Verbaal van opneming van vernieuwingen en herstellingen aan de Kerk en 

Pastorie, 1841. 
 
4i.  Opgaven van Ontvangsten en Uitgaven betreffende dit werk. 
 
5a.  Bestek en voorwaarden voor het doen van vernieuwingen aan de Kerk, 1848 
 
5b.  Begroting van kosten.  
 
5c.  Nota van werkzaamheden niet in ’t bestek bepaald, 1848 
 
5d.  Brief van opzichter E. Kroon, 1848.  

Aanneming van D. Blom om de pastorie te veranderen, een nieuw schuurtje daarbij te 
bouwen en een nieuw kerkraam te maken, 1855. 

 
6a.  Bestek en voorwaarden tot het wegbreken van een zoldering en het maken van drie 

kruisgewelven in de kerk, 1853. 
 
6b.  Begroting van kosten van deze werkzaamheden. 
 
6c.  Werkzaamheden te verrichten bij het schoonmaker van de Kerk, 1857. 
 
6d.  Verschillende brieven en opgaven over het herstellen van het dak van de Kerk en over het 

daarvoor benodigde hout, 1859  
 
7a.  Stukken betreffende de gehele herstelling van het Kerkgebouw, 1883.  

Het totale bedrag van de kosten is te vinden in de rekening van 1883. 
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8.  Brief van de Kerkeraad, met verzoek verlichting in de kerk te willen aanbrengen, aan welk 
verzoek gevolg is gegeven, 13 september 1885. 

 
9a.  Brief van de Kerkeraad, met het verzoek verwarming te willen aanbrengen in de 

consistoriekamer. Aan dit verzoek is voldaan, 17 november 1885. 
 
9b.  Brief van de Kerkeraad, met het verzoek de voormalige consistoriekamer als zodanig weer in 

te richten: met toestemmend antwoord hierop, 1894.  
 
10.  Stukken betreffende het plaatsen van het torenuurwerk, 1897-1898.  
 

N.B. Dit uurwerk is een geschenk van Jakob Gerbrands aan de Kerk en gemeente. 
 
11a.  Verzoek van de Hulpzendingvereniging te Angerlo, om in het Kerkgebouw een 

Zendingsbijeenkomst te mogen houden, februari 1897.  
De toestemming hiertoe is mondeling gegeven. 

 
11b.  Circulaire van de Algemene Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk, waarin het wenselijk 

wordt geacht de kerktorens te voorzien van bliksemafleiders, 1898 (niet beantwoord). 
 
12a.  Stukken en correspondenties over het herstellen van het torendak van de kerk van Angerlo, 

wegens schade zonder brand, door het inslaan van de bliksem, op woensdagavond 6 
september 1899. Door de Brusselsche Assurantie-Maatschappij is voor schadevergoeding 
uitbetaald f. 700,--.  

 
12b.  De kosten van herstelling, publiek aanbesteed, hebben bedragen met bijwerken f.402,80. 
 
13a.  Kennisgeving van het gemeentebestuur van Angerlo, dat er van het bestuur van de 

‘Schietvereniging Angerlo’ een verzoek is ingekomen voor een vergunning om 
schietoefeningen te mogen houden op het terrein, door de Kerk in erfpacht gegeven aan G. 
W. Willemsen, 6 december 1902.  

 
13b.  Adres van de kerkvoogden van de Ned. Herv. Kerk van Angerlo aan het gemeentebestuur, 

met verzoek bovenstaande gevraagde vergunning niet te willen verlenen, wegens de 
nabijheid van het Kerkgebouw, 10 december 1902.  

 
13c.  Nieuwe kennisgeving van het Gemeentebestuur van Angerlo, als vermeld onder a. 14, maart 

1903.  
 

NB. Hiertegen is door de Kerkvoogdij niet weer geprotesteerd, waarop de gevraagde 
vergunning door het gemeentebestuur aan de schietvereniging verleend is. 

 
14.  Verzoek van de Kerkeraad het Kerkgebouw te willen doen verwarmen. Dit verzoek is 

toegestaan. Correspondentie en nota’s over het aanschaffen van een kachel, 1903.  
 
15.  Stukken betreffende het plaatsen van ijzeren urinoir, ter vervanging van een houten, op het 

kerkhof, 1915-1916.  
 
16.  Stukken betreffende klok en ‘klokkenist’ (= klokkenluider!), 1931-1942 
 
 
VIII Van de Pastorie  
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1a.  Boek met de volgende inhoud:  

- Aankoop van het huis genaamd Mommenhofstede of Ingermanshuis, om te 
dienen als Pastorie, 1807. De koopsom groot f.1400,-- blijft á 4% in het huis 
gevestigd. Deze koopsom is afbetaald door het opnemen van 2 andere kapitalen, 
1 oktober 1816.  

- Een obligatie ten laste van de Kerk f.100,-- en ten behoeve van Mr. F.W. 
Lambergh te Borculo, 1810. Afgelost zie XII no.7 e.  

- Een obligatie f.100,-- à 4,5% ten laste van de Kerk en ten behoeve van P. Immink 
te Oost-Marssum, 1808. Afgelost zie XII no. 7 d.  

- Opgave van de bedragen waarvoor het huis Mommenhofstede veranderd zal 
worden in een geschikte Predikantswoning.  

- Rekeningen van ontvangsten en uitgaven betreffende de pastorie, 1808-1838.  
 
2.  Boek van dezelfde inhoud als gemeld onder no.1; 

- De betaalde interest van de opgenomen kapitalen is geboekt tot 1821 
- Obligatie f800,- ten behoeve van mr. W.C. Ketjen 1816. Afgelost zie XII nr. 7 a 
- Obligatie f400,-- ten behoeve van de diaconie van Angerlo., 1816; beide 

kapitalen zijn voortgekomen uit de  betaalde koopsom van 
Mommenhofstede. (zie no.1) 

- Opgave van verschotten, wegens opbouwen van de Pastorie, 1808. 
 
3a.  Twee nota’s van opgenomen gelden ten laste van de kerk, 1816. 
 
3b.  Nota van de kosten van aankoop en opbouw. 
 
4a.  Verzoekschrift aan de Staten der Graafschap Zutphen tot het verkrijgen van een Pastorie, 

1789. De Staten hebben f.2000,-- toegewezen, met ophouding van de betaling van f.50,-- 
huur. 

 
4b.  Verzoekschrift aan Z.M. de Koning om subsidie voor het onderhoud van de Pastorie, 1835. 

Aanneming door Blom om de Pastorie te veranderen, een schuurtje daarbij te bouwen, en 
een nieuw kerkraam te maken, 1850. 

 
5. Stukken betreffende het maken van een zolderkamer in de Pastorie, 1860. 
 
6. Stukken over het bouwen van een nieuwe Pastorie, 1866-1867. Het werk is niet uitgevoerd.  
 
6a.  Tekeningen voor een nieuwe Pastorie. 
 
6b.  Begroting van de kosten. 
 
6c.  Verzoekschrift aan de Synode om subsidie, met afwijzende antwoorden.  
 
6d.  Brieven aan het Provinciaal College van Toezicht, met de antwoorden van dit College. 
 
6e.  Verzoekschriften aan het Klassikaal Bestuur te Zutphen om ondersteuning.  
 
6f.  Aanvraag om Subsidie uit de Rijkskas, 1868. 
 
6g.  Afwijzend antwoord op deze aanvraag. 
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6h.  Intekeningslijst tot verkrijgen van bijdragen van de Gemeenteleden. 
 
6i.  Losse aantekeningen en berekeningen.  
 
7. Stukken betreffende het bouwen van een pastorie, 1883 

a. Begroting van kosten en correspondentie.  
  b. Bestek. 

c. Betreffende de aanneming en uitvoering. 
d. Betreffende de drinkwaterput bij de Pastorie.  

N.B. Het totale bedrag van de kosten is te vinden in de rekening van 1883.  
e. Nota van kosten wegens het vergroten van het schuurtje bij de Pastorie, 1884. 

 
8. Stukken betreffende het bouwen van een veranda aan de pastorie van Angerlo, 1886. 
 
9.  Brochure van ds. L.J. Blanson Henkemans te Lathum: ‘Angerlo twee eeuwen lang een 

zelfstandige predikantsplaats zonder Pastorie’, 1887. 
 
10.  Verzoek van predikant J. Gann Dun om een tochtdeur aan te brengen in de gang van de 

pastorie, april 1887. Het verzoek is ingewilligd, en een tochtdeur is in de gang aangebracht.  
 
11.  Brieven van de nieuwe beroepen predikant H.C. de Groot over werkzaamheden aan de 

pastorie en zijn verhuizing naar Angerlo, 1901-1902.  
Schetstekening van een nieuw gemaakte tochtdeur in de gang, 1902. 

 
12.  Stukken betreffende pogingen subsidie te verkrijgen voor de plaatsing van een wheem of 

predikantshuis, 1789-1794.  
 
13.  Stukken betreffende het bouwen van een nieuw schuurtje ter vervanging van het oude in de 

Pastorietuin, 1915-1916.  
 
14.  Verdere stukken betreffende de pastorie, 1936-1949. 
 
 
IX Van het Kerkhof 
 
1. Register van aangekochte eigen graven. 
 
2a.  Tekening van het hek voor het Kerkhof.  
 
2b.  Lijst van ontvangsten en uitgaven wegens het Kerkhof, 1849. 1864. 
 
2c.  Lijst van overleden personeel, 1829-1832. 
 
2d.  Verordening op de heffing van begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van 

Angerlo,  1869.  
 
2e.  Verordening op de invordering van begrafenisrechten, 1869. 
 
2f.  Instructie voor de opzichters van de algemene begraafplaatsen.  
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2g.  Verzoek van de Raad aan het Hervormd Kerkbestuur of het bestuur nog genegen is zich 
verder met het beheer en onderhoud van de algemene begraafplaats te belasten met 
inachtneming der bovengenoemde verordeningen en instructies, 1869.  

 
2h.  Antwoord hierop, waarin het Kerkbestuur verklaart het beheer zelf te zullen blijven voeren, 

1869. 
 
2i.  Verordening op het begraven op de begraafplaatsen in Angerlo, 1870. 
 
2j.  Kennisgeving aan Kerkvoogden en Notabelen, dat de begraafplaats om de Kerk voor publieke 
 dienst wordt gesloten, 1876. 
 
3. Enige stukken betreffende het Kerkhof, 1849. 
 
 
X Van de Verpachtingen 
 
1.  Verpachtinglijsten van de Kerkgoederen, 1713, 1727, 1745, 1800-1829, 1841-1883, tot op 

heden.  
 
2a.  Voorwaarden waarop de zitplaatsen in de Kerk verpacht zijn, 1841, 1847, 1850. 
 
2b.  Opgave van de bedragen waarvoor de zitplaatsen verpacht zijn, 1846.  
 
2c.  Twee brieven van Van Arnhem betreffende deze verpachtingen, 1841-1842. 
 
2d.  Brief van controleur Tengbergen, met het verzoek om een afschrift van de huurcontracten 

van de verpachte Kerkgoederen over de jaren 1786-1816-1819. 
 
3.  Pachtcontract van de Rondhoed, 1857-63, en van 1 oktober 1884 - 1 oktober 1887 
 
4a.  Verzoek van v/d Hardt Aberson om vergunning tot het drijven van vee over door hem 

gepachte Kerkegronden, 1860. 
 
4b.  Inwilliging van dat verzoek door Kerkvoogden, 1860.  
 
5a.  Pachtcontract met J. Abbing, 1860-1865.  
 
5b.  Koopakte van het recht van opstal, 1877. 
 
6. Getuigschrift over timmerman Bloem, huurder van het huis C. no. 27 
 
Voor de weirechten op de Mark van Angerlo, behorende bij ‘de Mommenhofstede’ vanaf 1919 tot 
heden, zie bij 1. 
 
7.  Publicaties van verpachtingen, 1854-1872. 
 
8.  Verpachting van het Jachtrecht op de gronden van de N.H. Kerk van Angerlo, 1913-1920. 
 
9.  Schrijven ondertekend door 64 leden van de N.H. Kerk waarin wordt verzocht bij de 

eerstvolgende verpachting van Kerkegronden Katholieken als pachters te weren en de 
verpachting uitsluitend te doen plaatshebben onder Protestanten. Op de eerstvolgende 
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vergadering van Kerkvoogden en Notabelen is besloten hierop niet in te gaan omdat de 
opbrengst der pachten daardoor minder zou worden en om haat en tweedracht in de 
gemeente te voorkomen.  

 
10.  Verdere stukken betreffende verpachting van eigendommen, 1922-1956. 
 
 
XI Reglementen 
 
1a.  Reglement op de administratie der Kerkelijke fondsen en de Kosten van den Eredienst bij de 

Hervormde Gemeenten in de provincie Gelderland, 1821. 
 
1b.  Gerevideerd Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk 1848, met 

opmerkingen en beschouwingen, 1849. 
 
1c.  Concept Algemeen Reglement voor het beheer der fondsen en goederen van de Nederl. 

Hervormde kerk, met opmerkingen, 1851. 
 
2. Besluiten van Provinciaal College, 1828-1840, 1862. 
 
3a.  Algemeen Reglement voor de Hervormde Kerk, 1852. 
 
3b.  Adres der Algemene Synode aan de Koning betreffende genoemd Reglement, 1852. 
 
4. Stukken betreffende de kosten van het Bestuur der Ned. Hervormde Kerk, 1854-1863. 
 
5a.  Koninklijk besluit tot opheffing van de tussenkomst van de Staat bij het beheer der goederen 

van de Kerk, 1866. 
 
5b.  Twee missives van het Algemeen College van Toezicht, 1866. 
 
5c.  Besluit (2 exemplaren ) ter voorlopige organisatie van de Ned. Hervormde Kerk, genomen 

door het Algemeen College van Toezicht, 1868. 
 
5d.  Concept Reglement op het beheer der Kerkelijke goederen door het Algemeen College, 1870. 
 
5f.  Stukken betreffende de afstemming van dit algemeen Reglement door de Hervormde 

gemeenten in Nederland en het toezicht daarop.  
 
5h.  Concept-reglement der Vereniging voor het vrije beheer van de kerkelijke goederen der 

Hervormde gemeenten, 1870. 
 
6a.  Reglement op de kosten van het bestuur der Nederl. Hervormde Kerk, 1863. 
 
6b.  Reglement op de kosten van het bestuur der Nederl. Hervormde Kerk, 1871. 
 
6c.  Reglementen op de kosten van het bestuur der Nederl. Hervormde Kerk, 1876. 
 
7a.  Plaatselijk Reglement op het beheer der Kerkgoederen van de Hervormde Gemeente van 

Angerlo, 1871. 
 
7b.  Stemming waardoor gemeld Reglement verbinden wordt verklaard, 1871. 
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8. Missive van de Synode ter aansporing tot regeling van de betrekking tussen Kerkelijk beheer 

en bestuur, 1871. 
 
9a.  Reglement op het Fonds voor noodlijdende kerken en personen, 1878.  
 
9b.  Verzoekschrift van Kerkvoogden en Notabelen der Nederl. Hervormde Gemeente te Arnhem 

aan de Algemeen Synode der Nederl. Hervormde Kerk, om het ontworpen Reglement op het 
beheer der Kerkelijke goederen niét vast te stellen, mei 1897. 

 
9c.  Besluit van de Algemene Synode der Nederl. Herv. Kerk, tot wijziging van artikelen van enige 

Reglementen, december 1897.  
 
10.  Stukken betreffende de procedure tot wijziging van het ‘Plaatselijk Reglement op het Beheer 

der Kerkelijke Goederen en fondsen der Hervormde Gemeente te Angerlo’, 1938-1939.  
 
 
XII Rekening en Verantwoording 
 
1a.  Boek inhoudende Kerspels-saken en de Kerckenrenthen tot Angerlo, 1563-1820 
 

N.B. Berust in het Gelders Archief in Arnhem. 
 
2.  Register der Inkomsten en Schulden van Angerloo’s Kerk, 1800-1824. 
 
3.  Rekening en vertegenwoordiging wegens Ontvangsten en Uitgaven, goedgekeurd door 

Kerkvoogden, 1821-1877, 1878, 1949, 1957 – 1964. 
 
4.  Lijsten aanwijzende de Ontvangsten en Uitgaven, 1849-1875.  

Prachtlijsten aanwijzende de ontvangsten, 1876 – tot op heden.  
 
5.  Kwitanties, 1847- tot op heden.  

Portefeuille, 1847- tot op heden.  
Portefeuille, 1886 – tot op heden. 

 
6.  Missive van Gedeputeerde Staten van Gelderland, betreffende de inkomsten en uitgaven van 

de kerk, 1817. 
 
7a.  Obligaties van afgeloste kapitalen: 

a. Obligatie f.800,-- ten behoeve van mr. W.C. Ketjen, 1816 
b. Obligatie f.400,-- ten behoeve van de kerk te Drempt, 1723 
c. Obligatie f.800,-- ten behoeve van de kerk te Drempt, 1721 
d. Obligatie f.1000,-- ten behoeve van D.S. Immink, 1808 
e. Obligatie f.1000,-- ten behoeve van mr. F.W. Lamberh, 1808 

 
8.  Rekening en verantwoording door rentmeester Jansen, 1882. 
 
9.  Rekening van ontvangsten en uitgaven betreffende de Pastorie, 1820-1838.  

 
N.B. Deze rekeningen zijn ook reeds vermeld onder VIII no.1 
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10.  Opgaven betreffende gedane ontvangsten en uitgaven, als ook over kapitalen staande ten 
laste van de kerk, van Van Arnhem, 1840-1846. 

 
11a.  Goedgekeurde rekeningen en verantwoordingen door het Provinciaal college van Toezicht, 

1833-1866. 
 
11b.  Aanschrijvingen door het Provinciaal College van Toezicht tot het inzenden van de inventaris  

van de kerkgoederen, 1825-1829. 
 
11c.  Goedgekeurde begrotingen, 1845-1846. 
 
12a-h.  Boeken van ontvangsten en uitgaven, 1875-1962 
 
  12a.  1875-1887. 

12b.  1887-1896. 
  12c.  1897. 
  12d.  1911-1917 
  12e.  1918-1928 
  12f.  1929-1946 
  12g.  1946-1951 
  12h.  1952-1962 
 
13.  Aflossing van de belening bij de Nederlandse bank N.V.,  1877 
 
14a.  Aankoop van f.1600,-- inschrijving 2½ W.S. 1877. Hierbij ook de opgaven van ontvangsten in 

interesten van de totale inschrijving thans groot f.8000,-- 2½ W.S. 
 
14b.  Andere stukken betrekking hebbende op de aan- of verkoop van aanschrijving. 
 
15. Opgaven betreffende de gewone gemiddelde ontvangsten en uitgaven, 1883. 
 
16. Maandelijkse staten van ontvangsten en uitgaven, augustus 1872 - maart 1877. 
 
17.  Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1926-1952. 
 
18.  Begrotingen, 1934-1940 
 
19.  Stukken betreffende de belasting van de dode hand, 1935-1940. 
 
20.  Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken van financiële aard, 1938-1956. 
 
 
XIII Stukken van verschillende aard 
 
1a.    Uitnodiging van het Provinciaal College ‘het Fonds voor kleine, behoeftige Gemeenten in 

Gelderland’ door een jaarlijkse bijdrage te steunen, 1844. 
 
1b.  Staten van dit Fonds, 1845-1872. 
 
2a.  Aantekeningen uit het Kerken- en Markenboek.  
 
2b.  Twee lijsten van uitgezette kapitalen door de Diaconie van Angerlo.  
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2c.  Koninklijk besluit, waarbij bepaald wordt, dat in de provincie Overijssel belasting geheven kan 

worden van de zitplaatsen in de kerk, 1823. 
 
2d.  Circulaire van de Synode aan de predikanten, waarin een uitnodiging tot het houden van een 

collecte ten behoeve van het Fonds voor noodlijdende Kerken en Personen, 1859. 
 
2e.  Aanmaning door het Provinciaal College van Toezicht tot deelneming in de vrijwillige Lening, 

1844.  
 
2f.  Inventaris van boeken, papieren enz. van de diaconie gedurende de vacature in bewaring bij 

J.A. Tengbergen, 1806. 
 
2g.  Verzoek van de Synode, om een bijdrage tot versterking van de Algemene Kas der Nederl. 

Hervormde Kerk, 2 augustus 1887. Als bijdrage is geschonken f.25,--. 
 
3. Kopie van een stuk uit het archief van den Huize Bergh te ’s-Heerenberg- inhoudende, dat 

Johan zur Hegge mit unser Pastori ezu Angerloe is begrifftiget door Wilhelm grave zum Berg 
enz. enz. dergestalt dasz de Kirchedienst soll treulich und nach Christlicher Ordnung 
vorsehen, und also bedienet werden, dasz er zur Sehlen selichkeit gerettren mög, 1 maart 
anno 1577. Gekopieerd naar het origineel, 1896.  

 
4.  Vragen van de Rijksarchivaris in Gelderland omtrent het archief, 15 april 1898. 
 
5.  Adres van de Kerkvoogden der Nederlanduitsch Hervormde Gemeente te Arnhem aan de 

Algemene Synode der Nederl. Herv. Kerk, met het verzoek het aanhangige Reglement op het 
Beheer der Kerkelijke goederen en fondsen niet vast te stellen, 27 april 1901.  

 
6.  Stukken betreffende de Vicarie ‘Sanctorum Theobaldi Anthonië Cornelië et Sacrae Apolloniae 

Virginus’ gefundeerd in de Grafkamer te Angerlo, 1902 
 
7.  Extract uit een boek ‘Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de 

Noordelijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572-1620, verzameld en uitgegeven door Dr. 
J. Reitsma en Dr. G.D. van Veen Gelderland, Arnhem, S. Gouda Quint. Betreft opmerkingen 
over de voorziening in de Kerkdienst (aanstellen van predikanten) en de Kerkelijke goederen, 
1580-1614. 

 
8.  Brief van de Kerkeraad met verzoek de reiskosten à Fl. 12,-- te willen vergoeden van twee 

afgevaardigden naar Den Haag voor het bijwonen van een door de Alg. Synode der N.H. Kerk 
uitgeschreven vergadering. Met toestemmend antwoord hierop. 

 
9.  Stukken betreffende de vicarieën St. Annae et St. Thebalde Anthonie Cornelie et Sacrae 

Apolloniae Virginis, respectievelijk gevestigd in de kerk te Zelhem en Angerlo, 1926  
 
10.  Stukken betreffende de aanschaf van avondmaalswijn, 1943-1946. 
 
11.  Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, 1923-1955. 
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Voorlopige inventaris van de archieven van Kerkeraad en Diaconie van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente te Angerlo. 

 
 
I. Kerkeraad 
 
De hervormde Gemeente van Angerlo kende aanvankelijk geen Kerkeraad. Deze trad eerst in 1816 in 
functie, is gevolg van een juli van dat jaar door de Algemene Synode nomen besluit.  
 
 
1-2.  Acta, 1816-1930. 

2 delen 
 

1. 1816-1888. 
2. 1888-1930. 

 
3.  Stukken, ingekomen bij Kerkeraad, Predikant en Diaconie, 1896-1888. 
 
4.  Inventaris van aanwezige ingekomen en opgemaakte stukken, 1806-1883.  
 1 omslag 
 
  N.B. Aangelegd in 1847. 
 
5.  Inventaris van het archief van Kerkeraad dn Diaconie, (ca.1900)  

1 stuk 
 
  N.B. Met enige latere aantekeningen. 
 
6.  Inventaris van het archief van de Kerkvoogdij, aangelegd ca. 1902 bijgehouden tot ca. 1920.
 1 deel 
 
7.  ‘Notulen- en Administratieboek’ van het in 1859 gestichte en in 1898 opnieuw opgerichte 

Ziekenfonds, bevattende reglementen (1859-1898), notulen en aantekeningen (1859- ca. 
1906), rekeningen (1859-1876, 1906-1926) en naamlijsten der leden )1859-1881, 1906- ca. 
1912)    
1 deel.  

 
8.  ‘Plaatselijk reglement voor de benoeming van ouderlingen en diakenen en voor de beroeping 

van Predikanten’, 1910, 1932.   
1 omslag 

 
9.  Liggers van inkomsten verbonden aan de predikantsplaats, 1871-1930.   

1 omslag 
 
10.  Door het gemeentebestuur verstrekte (suppletoire) kiezerslijsten, 1914-1916.  
 
11.  Lijsten van stemgerechtigde leden, 1919-1937.   

1 omslag. 
 
12.  Notulen van vergaderingen, en processen-verbaal van verkiezingen van het Kiescollege, 1868, 

1950.  
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1 deel. 
    

N.B. Aan de keerzijde een alfabetische lijst van stemgerechtigde mensledematen, 
1872. 

 
13.  Notulen van vergaderingen van het Kiescollege, 1927.   

1 omslag 
 
14.  Rooster van aftreding van de leden van het Kiescollege, 1945.   

1 stuk 
 
15.  Convocaties voor en presentatielijsten van de vergaderingen van het Kiescollege, 1949-1951.
 1 omslag   
 
16.  Lidmatenregister, 1772-1893.  
 

N.B. Achterin een lijst van registers berustende onder de predikant (1772). 
 
17-17a. Lidmatenregisters, 1772-1971 
 

17. 1772-1893. 
17a. 1890-ca. 1971   

 
18-18a. Doopregisters, 1772-1972 
 

18. 1772-1901. 
18a. 1901-1972.    

 
19.  Register of Kerkboek, aangelegd 1688, bevattende:  

-  lidmaten, 1636-1793 
- dopen, 1639-1771 
- huwelijken, 1705-1771 
- aantekeningen betreffende de aanstelling van schoolmeesters, 1741, 1792. 

Aan de keerzijde: diaconierekeningen, 1699-1713, met aantekeningen tot 1727.   
1 deel 

 
19a.  Huwelijksregister, 1772-1971.  

1 deel 
 
20.  Stukken betreffende gehouden collecten, 1870-1882.    

1 omslag 
 
 
II Diaconie 
 
21-25.  Liggers, tevens grootboeken van eigendommen vaste inkomsten, (ca. 1779) -1937.  

5 delen. 
 

21.  (ca. 1779- ca. 1810)  
N.B. Tevens register van betaalde kostgelden, 1795-1810; met enige 
aantekeningen betreffende een vaste uitgang, fol. 119. 
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N.B. Op fol. 118: ‘Memorie der stichting van de Kinderschool te Angerlo in den 
jare 1793 uit de Diaconiekas en gedane collecten’.  

22. (1790-ca.1839) 
N.B. Bevat tevens kopieën van afgegeven akten van indemniteit, 1803-1818 
(fol. 136 e.v.) ; achterin een afschrift van het ‘Reglement of ordonnantie op 
het beleggen van armenpenningen door diaconen of armenmeesters ten 
plattenlande voor de Quartieren van Zutphen en Veluwe’, 1750.  

23. (ca.1810-ca.1839) 
24. (ca. 1840-ca. 1881)  
25.  1853-1937. 

 
26-29.  Jaarrekeningen, 1787-1970. 

 
N.B. Niet compleet; zie ook inv. nr. 19. 

 
26. 1787-1792, 1 katern  
27. 1870-1928, 1 deel 
28. 1922, 1925, 1947, 1 omslag  

N.B. Uittreksels   
29. 1951-1970, 1 pak 

 
30.  Rapporten betreffende de controle van de administratie van de Diaconie over de jaren 1954-

1974, 1958-1975.   
1 pak 

 
31.  Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1905-1936.  

1 deel 
 
32.  Diverse stukken van financiële aard, 1808-1915.   

1 omslag 
 
33.  Stukken betreffende de bouw van de nieuwe school, 1793-1796.  

1 omslag  
 
34.  Ontvangen akten van indemniteit , 1797-1811.   

1 omslag 
 
35.  ‘Conditien van aanbesteding der onmondige kinderen van G. van ‘Aamrongen’ , 1900.  

1 stuk  
 
N.B Gepubliceerd in het Mededelingenblad van de vereniging Stad en Ambt 
Doesborgh, 1979 nr. 25.    

 
36.  Statistieke opgaven betreffende verleende ondersteuning, en de jaarlijkse inkomsten en 

uitgaven, 1896-1881.    
1 omslag 

 
 
III. Aanhangsel 
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37-38.  Zutphensch Classicael Register waer in de behandelde zaken, resolutien, de namen en 
standplaetzen der Heeren Predicanten en de comissien door de Zelve bekleed in twee delen 
aangewezen worden etc. door E.W. Verbeek, Zupthen, 1760 en z.d. 
2 delen 

 
37. tot het jaar 1760  1760 
38. tot het jaar 1770    z.d. 

 
39.  Naamregister der Hervormde Predikanten in het Koningrijk der Nederlanden etc. ’s-

Gravenhage, 1843. 
 1 deel. 


