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inleiding
De Ned. Herv. Vereeniging voor Evangelisatie op
GereformeerdeGrondslag te Moordrecht (oprichting 1930) werd op
20 mei 1983 omgezet in eenbuitengewone wijkgemeente /
hervormde deelgemeente Bethel.

Inventaris
1 ALGEMEEN
1.1 Notulen en bijbehorende vergaderstukken
3. Notulen van ledenvergaderingen, 17 september 1930 - 15
augustus 1947. -- 1 deel
* 73. Agenda's voor de ledenvergaderingen, 1933, 1935, 1955,
1961, 1963 - 1975, 1979. Met bijlagen, 1965, 1968, 1971. -- 1
omslag
* 4-7. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1947 - 1983. -4 delen
4. 10 juli 1947 - 5 oktober 1962.
Bevat:
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Voorin een aantekening over het nieuwe gebouw.
* 5. 1963 - 8 januari 1973.
Bevat:
Vanaf ... ook verslagen van visitatiebezoeken.
* 6. 18 januari 1975 - maart 1976.
* 7. April 1976 - 20 mei 1983.
71. Kladnotulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1954 januari 1955. -- 1 omslag
* 72. Notulen van ledenvergaderingen, 14 mei en 21 september
1968, 19 en 26 februari 1969, 15 juni 1972; getypt. -- 1 omslag
Niet opgenomen in het geschreven register (vnr. 5).
1-2. Notulen van bestuursvergaderingen, 1930 - 1947. -- 2 delen
1. 5 april 1930 - 29 juli 1937.
Bevat:
Voorin een overzicht van het ontstaan van de vereniging in de
periode 1924 - 1927 (1930).
2. 25 augustus 1937 - 10 juli 1947.
Bevat:
Achterin een lijst van personen die ondersteuning hebben
ontvangen in natura, z.d. (ca. 1937).
* 75. Agenda's voor de bestuursvergaderingen, 1963 - 1974.
Gedeeltelijk met bijlagen. -- 1 omslag
* 8. Notulen van bestuursvergaderingen, 24 mei 1968 en 23
september 1968 - 24 februari 1969; getypt. Met een bijlage, (1969).
-- 1 omslag
Niet opgenomen in het geschreven register (vnr. 5).

1.2 Jaarverslagen
* 74. Jaarverslagen, 1954 - 1960, 1962, 1969, 1972 - 1974. -- 1
omslag

1.3 Kerkbode
* 83-99. Evangelisatie-bode
Maandelijkse periodiek, 1966 - 1983 (hiaten). -- 17 omslagen
Van onvolledige jaargangen worden de aanwezig nummers
genoemd.
83. jrg.
84. jrg.
85. jrg.
86. jrg.
87. jrg.
88. jrg.
89. jrg.
90. jrg.
91. jrg.
92. jrg.
93. jrg.
94. jrg.
95. jrg.
96. jrg.
97. jrg.

4 (1966/1967) nrs. 10 - 12.
5 (1967/1968) nrs. 2, 4 - 6, 8 - 12.
6 (1968/1969).
7 (1969/1970) nrs. 1 - 3, 5 - 7, 9 - 12.
8 (1970/1971) nrs. 3 - 7, 9 - 12.
9 (1971/1972) nrs. 1, 3 - 12.
10 (1972/1973).
11 (1973/1974).
12 (1974/1975).
13 (1975/1976).
14 (1976/1977).
15 (1977/1978).
16 (1978/1979).
17 (1979/1980). Met een bijlage.
18 (1980/1981).
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98. jrg. 19 (1981/1982).
99. jrg. 20 (1982/1983) nrs. 1 - 7.

2 AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie
* 37. Statuten en huishoudelijk reglement, 1930, 1965. Gedrukt. Met
bijlagen, 1931, 1966, en akten van statutenwijziging, 1979, 1981. -2 katerntjes, 2 katerns, 4 stukken
In het exemplaar van 1930 een aantekening van nieuwe
bestuursleden, z.d. (ca. 1940?).
* 78. Stukken betreffende de viering van het 25-jarig en 40-jarig
bestaan, 1955, (1970). -- 2 stukken
80. Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, 1956 en
z.d. (ca. 1960). -- 2 stukken
* 69. Overzicht van verschillende organisatorische werkzaamheden,
toe te bedelen aan bestuursleden (?), z.d. (ca. 1965). Met een lijst
van contactadressen voor diverse taken en functies, z.d. (ca. 1975).
Met kladopgaven van de samenstelling van de bejaardencommissie
en het bestuur van (de vrouwenvereniging?), ca. 1970. -- 4 stukken
* 100. Correspondentie met de hervormde gemeente van
Moordrecht, en stukken betreffende de besprekingen om te komen
tot integratie, 1969 - 1981. -- 1 pak
* 102. Correspondentie met K.A. Gort, oud-voorzitter, met name
betreffende het streven naar integratie met de hervormde gemeente,
1975 - 1977. Met afdrukken van correspondentie gevoerd door K.A.
Gort met diverse kerkelijke colleges. -- 1 omslag
* 121. Correspondentie met de classicale vergadering over de
plaatselijke gevolgen van het besluit van de hervormde en
gereformeerde synoden om de beide kerken "in staat van
hereniging" te beschouwen, 1987. -- 2 stukken

2.2 Personeel
* 81-82. Personeelsdossiers van voorgangers, 1963 - 1975. -- 1
omslag, 1 pak
81. J. van den Born, 1963 - 1966.
* 82. A.J. Twigt, 1971 - 1975. -- 1 pak
* 118. Advies (van een bestuurslid?) betreffende de financiële
konsekwenties van de aanstelling van een catecheet of
hulpprediker, (1977). -- 1 stuk (3 bladen)

2.3 Beheer van vermogen
Zie ook rubriek 2.4
124. Bouwvergunning voor de verbouwing van het pand Dorpsstraat
K 14, kad. C 1087, tot bergplaats en vergaderzaal, 1930. Met
omschrijving van de werkzaamheden en bouwtekening. -- 3 stukken
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131. Stukken betreffende de huur van een kerkzaal en
consistoriekamer aan de Dorpsstraat K 14, (1930) 1931, 1945. -- 1
omslag
22-23. Registers met driemaandelijkse financiële overzichten van
inkomsten en uitgaven van het bouwfonds, 1946 - 1961. -- 2
deeltjes
22. 1946 - 1948.
Bevat:
Een overzicht van de ontvangsten en de uitstaande gelden
over 1945, en achterin aantekeningen betreffende uitstaande
schuld(bekenteniss)en, de aankoop van het gebouw (1946)
en de verhuur van het gebouw.
23. 1949 - september 1951.
19-21. Kasboeken van het bouwfonds, 1945 - 1961. -- 3 delen
Bevat van 1946 - 1955 tevens jaarrekeningen (balans en verlies- en
winstrekening).
19. 1945 - 1950.
Bevat:
Achterin aantekeningen betreffende uitstaande
schuld(bekenteniss)en, de aankoop van het gebouw (1946)
en de verhuur van het gebouw.
20. 1945 - 1950.
Klad- of contraregister ten behoeve van inv.nr. 19.
21. 1951 - april 1961.
36. Spaarbankboekjes van het bouwfonds, 1945 - 1968. -- 2
katerntjes
132. Uitnodiging van de notaris voor de eigendomsoverdracht van
het perceel van de voormalige coöperatieve graanmalerij De
Tijdgeest aan de Kerklaan 2, kad. B 1896, 1946. Met retroacta bij
de niet aangetroffen akte van transport 1900 en 1909, 1926, 1935.
Met kennisgevingen van het kadaster inzake hermeting, 1962, en
sectieovergang naar kad. C 2513, 1963, en minuut van een brief
aan de eigenaar van het naastgelegen perceel, 1966. -- 3 katerns, 7
stukken
129. Stukken betreffende verbeteringen en groot onderhoud aan de
panden Kerklaan 2 en 2a, 1946 - 1968. -- 1 omslag
Bevat tevens een verzoek van de burgemeester om een sirene voor
BB-doeleinden aan het pand te mogen bevestigen, 1962.
* 103. Akten van hypotheek ten gunste van de Stichting Avondrust I
te Rotterdam, met als onderpand het pand Kerklaan B 1896, 1946,
1954, 1960. Met bijlagen, 1949 - 1969. -- 1 omslag
65. Registertje van afgegeven schuldbekentenissen ten laste van
het bouwfonds, (1949). Met drie kwitanties wegens betaalde rente,
kennelijk niet afgegeven, 1949. -- 1 deeltje, 3 stukken
133. Stukken betreffende de brandverzekering en taxatie van het
pand Kerklaan 2, 1949 - 1967. -- 1 omslag
39. Kasboek van het orgelfonds, augustus 1951 - 1954. -- 1 deeltje
* 104. Stukken betreffende de verhuur van een gedeelte van het
verenigingsgebouw aan de Kerklaan 2, respectievelijk aan P. de
Bruin, meubelfabrikant, 1952, aan Fa. A. van Dijk te Rotterdam,
(1960), 1961, aan N.V. Handelmaatschappij Practisch te Rotterdam,
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1962 - 1969, en aan Fa. Van Gelderen woninginrichting, (1968) 1969. -- 1 omslag
122. Briefje van een lid met een klacht over de beschadiging van
zijn kleding door vuil en verf van de banken, 1957. -- 1 stuk
135. Deurwaardersexploit waarbij de huurovereenkomst van het
woonhuis aan de Burg. Brandtstraat 1 wordt opgezegd, 1959. -- 1
stuk
130. Stukken betreffende de bouw van een pastorie aan de
Kerklaan 2a, kad. B 1896, 1959 - 1961. -- 1 omslag
* 35. Register van zitplaatsen, aangelegd 1963, bijgehouden tot ca.
1970. -- 1 deeltje
* 128. Stukken betreffende de verkoop van een perceeltje grond aan
de Kerklaan kad. C 2513 ged. aan de gemeente Moordrecht, 1968 1969. -- 1 omslag
* 134. Huurovereenkomst voor korte termijn met J. Heijnsdijk van
het pand Kerklaan 2a, 1983. -- 1 stuk

2.4 Financiën
126. Register met totaaltellingen en specificaties van inkomsten en
uitgaven over de periode 1931 - 1940, totaaltellingen van de
inkomsten en uitgaven met betrekking tot de diakonale zorg over de
periode 1934 - 1940, en een overzicht van de leveringen door
leveranciers ten behoeve van armlastige leden over de periode
1931 - 1940. -- 1 cahier
Bevat voorin een aantekening inzake de inkomsten en uitgaven in
het oprichtingsjaar 1930.
* 9-18. Kasboeken, tabellarisch ingedeeld, 1930 - 1972. -- 10 delen
Bevat vanaf 1931 tevens jaarlijkse overzichten (o.a. beknopte
rekening van inkomsten en uitgaven). Van 1949 - 1956 zijn dit
jaarrekeningen (balans en verlies- en winstrekening).
9. September 1930 - 1933.
10. 1934 - 1937.
Een gedeelte van december 1937, en de jaaroverzichten
ontbreken (uitgeknipt).
Bevat:
Achterin gebruikt als kasboek van inkomsten en uitgaven met
betrekking tot behoeftigen, 1934 - november 1937. (Ook
hiervan ontbreekt een gedeelte -> uitgeknipt.)
11. 1939 - 1941.
12. 1942 - 1943.
13. 1944 - 1947.
14. 1948 - 1951.
15. 1952 - 1953.
Opent met de jaarrekening over 1951.
16. 1954 - april 1961.
17. 1961 - 1967.
* 18. 1968 - 1972.
24-27. Registers met driemaandelijkse financiële overzichten van
inkomsten en uitgaven, 1941. - 1967. -- 2 deeltjes, 2 delen
Voor het bouwfonds (gestart 1945) over de periode 1946 - 1951, zie
afzonderlijke overzichten.
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24. 1941 - 1944.
Betreft: "evangelisatie" (algemene kas van de vereniging),
"minderbedeelden", verjaringsfonds.
25. 1945 - 1950.
Betreft evangelsatie en minderbedeelden.
26. December 1950 - maart 1961.
Betreft vanaf 4e kwartaal 1951 ook het bouwfonds.
Bevat:
Een jaaroverzicht 1955 van het verjaardagsfonds.
27. April 1961 - 1967.
Betreft t/m 2e kwartaal 1962 tevens het plafondfonds; vanaf
2e kwartaal 1962 tevens het verjaardagfonds; vanaf 2e
kwartaal 1965 tevens het hulpfonds (later: fonds bijzondere
noden).
* 40-63. Jaarrekeningen, later jaarlijkse exploitatieoverzichten, met
bijlagen, over 1949 - 1971. -- 24 omslagen
Bevat tevens exploitatieoverzichten van de afzonderlijke fondsen
(minderbedeelden, bouwfonds, verjaardagsfonds, e.d.).
40. 1949.
41. 1950.
42. 1951.
43. 1952.
Alleen kladoverzicht bouwfonds aanwezig.
44. 1953.
45. 1954.
46. 1955.
47. 1956.
48. 1957.
49. 1958.
50. 1959.
51. 1960.
52. 1961.
53. 1962.
54. 1963.
55. 1964.
56. 1965.
57. 1966.
58. 1967.
59. 1968.
* 60. 1969.
* 61. 1970.
* 62. 1971.
* 63. 1972. Alleen een beknopt kladoverzicht. Met een lijst
van voor 1972 toegezegde vrijwillige bijdragen.
* 64. Begrotingen, tevens voor het bouwfonds, voor 1970 en 1971. - 2 stukken
* 68. Staten van leden en bejaarde leden met overzicht van de
aanslag in de vrijwillige bijdrage, de werkelijke betaalde bedragen
en het verschil, z.d. (ca. 1974). -- 2 stukken

2.5 Lidmaatschap
125. Contributieregisters van de leden en begunstigers, aangelegd
ca. 1930. -- 1 cahier
Niet verder bijgehouden? De voorste bladen liggen los.
* 32-34. Registers met namen van leden en begunstigers,

file:///C|/SAMH/inventarissen/Moordrecht/ac0101bethel/ac101.htm[16-5-2018 19:35:00]

Inventaris -- ac 101 -- Moordrecht -- Evangelisatie op Geref. Grondslag (Bethel)

alfabetisch op eerste letter van de achternaam, 1930 - 1982. -- 1
deel, 1 deeltje, 1 omslag
32. Aangelegd 1930, bijgehouden tot ca. 1948.
33. Aangelegd ca. 1945, bijgehouden tot ca. 1965 (?). -- 1
deeltje
* 34. z.d. (ca. 1970), 1973 - 1976, 1982. -- 1 omslag
* 66. Brieven waarbij het lidmaatschap wordt opgezegd, 1949 1968, 1972. -- 6 stukken
119. Brief van het bestuur aan een aantal gemeenteleden met het
verzoek om aanwezig te zijn bij een vergadering om een commissie
samen te stellen ter registratie van gegevens (met name)
betreffende de gezinssamenstelling van de leden, 1963; doorslag.
Met een concept-vragenlijst. -- 2 stukken
* 67. Lijsten van leden van de Gereformeerde Bond te Moordrecht,
z.d. (ca. 1970) en 1976. -- 2 stukken
* 101. Stukken betreffende het geschil tussen het echtpaar S. en de
hervormde gemeente van Moordrecht inzake de weigering van de
kerkeraad om het echtpaar als belijdend lid van de gemeente op te
nemen, 1979 - 1980. -- 1 omslag

2.6 Eredienst; pastorale zorg
120. Correspondentie met H.J. O. en verloofde over het beschikbaar
stellen van het verenigingsgebouw voor de inzegening van hun
huwelijk, 1957. -- 2 stukken
* 79. Programma's voor adventsconcerten, 1958, ca. 1972, 1973. -3 stukken
* 77. Lijsten van cathechisanten, (1972). -- 2 stukken

2.7 Diakonale zorg
Zie ook rubriek 2.4
--. Register met totaaltellingen van de inkomsten en uitgaven met
betrekking tot de diakonale zorg over de periode 1934 - 1940, en
een overzicht van de leveringen door leveranciers ten behoeve van
armlastige leden over de periode 1931 - 1940.
ZIE: 2.4 vnr. 126
28-30. Kasboeken van inkomsten en uitgaven betreffende "armen"
(later: "minderbedeelden"), 1937 - 1943. -- 2 deeltjes
Bevatten vanaf 1941 ook jaaroverzichten.
28. 1937 - 1941.
29. 1942 - 1943.
30. 1944 - april 1961.
Tabellarisch ingedeeld.
31. Kasboek van het verjaringsfonds, 1941 - 1945. -- 1 deeltje
Bevat jaaroverzichten.
* 70. Stukken betreffende ondersteuning in geld of natura van leden,
1958, 1972, ca. 1974. -- 4 stukken
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2.8 Diversen
38. Kasboek van inkomsten en uitgaven betreffende het
mededelingenblad, november 1953 - april 1955. Met lijsten van te
innen bijdragen, z.d. (ca. 1955). -- 1 deeltje, 2 stukken

2.9 Documentatie
* 109-113. Gemeenteleven
Maandelijkse periodiek van de hervormde gemeente, 1978 - 1983
(hiaten). -- 5 omslagen
* 109. 1978.
Ontbreekt februari.
* 110. 1979.
* 111. 1980 - januari 1981.
* 112. Februari - december 1981.
* 113. 1982 - januari 1983.

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
3.1 Zondagsschool
105. Kasboek van de zondagsschool, maart 1931 - 1942. -- 1 deel
114. Reglement van de hervormde meisjesvereniging op
gereformeerde grondslag Ora et Labora, (1932); gedrukt. -- 1
katerntje
De laatste bladzijden ontbreken.
76. Jaarverslag van de zondagsschool over 1968. Met financieel
overzicht. -- 2 stukken
* 123. Orde van dienst voor het kerstfeest van de zondagsschool,
1974. -- 1 katerntje

3.2 Meisjesverenigingen
* 115. Kasboek van ... (de hervormde meisjesvereniging op
gereformeerde grondslag Julia?), september 1957 - maart 1973. -- 1
katerntje
116-117. Contributieregisters van de hervormde meisjesvereniging
op gereformeerde grondslag Julia, 1958 - 1967. -- 2 deeltjes
Bevatten ook andere financiële aantekeningen.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (liggen uit de band)
116. April 1958 - juni 1960.
117. Augustus 1960 - januari 1967.
* 106-108. Notulen van de hervormde meisjesvereniging op
gereformeerde grondslag Julia, 1961 - 1969. -- 3 delen
Bevatten tevens roosters van spreekbeurten, ledenlijstjes, e.d.
106. September 1961 - 1963.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Uit de band.)
107. 1964 - 1 november 1967.
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Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Uit de band.)
* 108. 15 november 1967 - 18 juni 1969.

3.3 Kring IJsselstreek van de
zondagsschoolverenigingen op geref. grondslag
Opgericht in december 1937.
127. Notulen van de kring IJsselstreek van de
zondagsschoolverenigingen op gereformeerde grondslag, 1937 1939. -- 1 cahier
Bevat:
Achterin aantekeningen van gemaakte kosten, 1937 - 1938.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Los in de band.)
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