STATISTICH ARCHIEF J.A. KARSSENBERG.

3.

Lijst van Christelijk Afgescheiden kerken (na 1869 Christelijk Gereformeerde kerk) op alfabetische
volgorde, met de institueringsdatum. Periode 1834-1892.
Maart 1986, J.A.Karssenberg, Neede en M. te Velde, Enschede.

4.

Losse aantekeningen bij "Lijst van Christelijk Afgescheiden kerken" (zie 3).

5.

Lijst met verschillen in institueringsdata "Chr. Afgescheiden kerken (na 1869 Christelijk Gereformeerde
kerk)" volgens lijst nr. 3 en zoals voorkomend in "150 jaar".
(16 kerken).

6.

Overzicht Gereformeerde kerken na de vrijmaking in Nederland 3) (32 vellen A4) met vermelding van:
- vrijmakingsdatum;
- na 1947 datum van instituering of splitsing;
- eventuele samensmeltingen;
- eventuele combinatie in de dienst van het woord met andere gemeente(n);
- al of niet overgaand naar de Nederlands Gereformeerde Kerken;
- bij opheffing: jaar van opheffing;
- predikanten welke de gemeente hebben gediend met
- periode welke deze predikant de gemeente heeft gediend (exacte datum of de maand met jaartal);
- predikanten welke al voor de vrijmaking de gemeente bedienden, met datum vanaf wanneer dat het
geval was;
P.M.

1. Overzicht is na 1983 met de pen bijgewerkt.
2. De intrede- en afscheidsdata zijn niet altijd exact weergegeven; oorzaak: jaarboekjes gaven de afscheidsdatum
niet.
3. Ook de kerken van de Canadian Reformed Churches, The Free Reformed Churches of Australia, Die Vrye
Gereformeerde kerke in Suid-Afrika en de kerk te Monte Alegro in Brazilie staan in dit overzicht vermeld.
4. V.w.b. de kerken zijn er 2 lijsten met kennelijk verschillende peildata. De ene lijst noemt de datum november
1983. De andere noemt geen datum, maar is bijgewerkt tot ca. 1987.
7. Overzicht gereformeerde predikanten 1), peildatum: vrijmaking.
- geboortedatum;
- datum overlijden;
- de door de predikant bediende gemeente(n), met intrede- en afscheidsjaar;
- datum emeritering;
- vertrekjaar c.q. jaar van binnenkomst van/naar buitenlandse kerk.
1) Twee lijsten met verschillende peildata.
8. Totaaltelling naar oorzaak waarom de in lijst 7. genoemde predikanten momenteel (peildatum onbekend) geen
predikant meer zijn.
9. Formulieren classisarchieven. In een begeleidend schrijven het verzoek de formulieren te controleren.
10. Correcties op "150 jaar gemeenten en predikanten". Delen 1, 2 en 4 Smits.
11. Brief (verslag vergadering 19-2-1990 te Leusden) d.d. maart 1990 m.b.t. werkgroep afscheidingsarchieven
1834-1907.

12. Lijst van Christelijke Afgescheiden kerken (na 1869 Christelijk Gereformeerde kerk) met datum van instituering.
Periode 1834-1892.
Betreft 462 gemeenten.

14. Secr. Generale Synode Gereformeerde Kerken, archiefdienst. Formulieren nrs. 1 t/m 556 registratie
afscheidingsarchieven. In enkele begeleidende brieven het verzoek de formulieren te controleren/corrigeren.
15. Vanaf 1 januari 1946 t/m 1 januari 1984 van de Gereformeerde kerken:
- aantal kerken
- aantal predikanten
- aantal vacatures
- zielental
- belijdende leden
- belijdende leden in % van totaal
- gemiddeld zielental per kerk.

16. Aantal uitgebrachte beroepen en het aantal hiervan aangenomen beroepen van de Gereformeerde kerken.
Tijdvak: per jaar, vanaf 1944-45 t/m 1966.
P.M. in de aantallen zijn begrepen die beroepen welke:
- zijn uitgebracht door buitenlandse kerken op Nederlandse predikanten en kandidaten en
- door Nederlandse kerken zijn uitgebracht op predikanten van buitenlandse kerken.
17. Leeftijdsopbouw van dienstdoende - en emeritus-predikanten.
Peildatum: 31 december 1984.
18. Verloop van het aantal emeritus-predikanten in veertig jaren. Periode 1944-1984.
19. Naamlijst van predikanten bevestigd in de Gereformeerde kerken eventueel Gereformeerde gemeenten onder
het kruis tot 31 december 1859. Bron: jaarboekjes, boeken J.Wesseling en C.Smits en andere kerkelijke geschriften
en bladen (indexboekje). Bevat geboortedatum, gemeenten die hij heeft gediend, data bevestiging, afscheid en
emeritering etc.
20. Kaartenbak welke bevat:
Predikanten Gereformeerde kerken met vermelding van:
- geboortedatum
- gemeenten die hij heeft gediend,
- datum bevestiging,
- datum afscheid.
- datum emeritering.
- beroepingshistorie (beroepen eerder op hem uitgebracht (ook als kandidaat).
21. Zie 20, maar dan predikanten die zijn overleden, niet meer tot het kerkverband behoren door overgang naar
andere kerken, naar het buitenland zijn gegaan etc.
22. Kaartenbak welke bevat:
Gemeenten van de gereformeerde kerken met vermelding van:
- zielentallen 1947, 1948,1958,1968,1978.
- predikanten met intrede-, afscheidsdata;
- uitgebrachte beroepen.
Ook van de nu (september 1990) niet meer bestaande gemeenten als gevolg van splitsing, samenvoeging,
opheffing etc. zijn kaarten aanwezig.

23. Notulen afgescheiden kerken van de classis Beilen van 9 mei 1838 tot 12 november 1845. Opgesteld in 1988. 44
bladzijden.
24. Notulen van 67 classisvergaderingen van afgescheiden kerken van de classis Meppen van 11 februari 1846 tot
29 april 1862. 115 bladzijden.
25. Notulen afgescheiden kerken van de classis Nieuwleusen/Zwolle van 26 maart 1838 tot .. november 1854. 151
bladzijden.
26. a. Uittreksel copieboeken van brieven van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Amsterdam (delen 1 t/m 5)
met b. toelichting op het register, januari 1988). (Het register zelf niet aangetroffen. P.K.).

27. Totaaloverzicht Nederland van:
- aantal classes
- aantal kerken
- zielental
- aantal predikanten
- aantal kerken waarvan geen opgave zielental
- aantal vacatures
Tijdvak/peildatum: per jaar, over de periode 1856 t/m 1907. (2 ex.).
28. Totaaloverzicht per provincie *) van:
- aantal classes
- aantal kerken
- zielental
- aantal predikanten
- aantal kerken waarvan geen opgave zielental
- aantal vacatures
Tijdvak/peildatum: per jaar, over de periode 1856 t/m 1907.
Bevat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, N-Holland, Z-Holland, Zeeland
en N-Brabant. (2 exemplaren).
29. Totaaloverzicht per classis Nederland en classis Bentheim van:
a. aantal kerken
b. zielental
c. aantal kerken waarvan geen opgave zielental
d. aantal predikanten
e. aantal vacatures
Tijdvak/peildatum: per jaar, over de periode 1856 t/m 1907. Bentheim 1873-1892.
29a. Zie 29. Bevat dezelfde gegevens, echter zonder c. en e.
29b. Kanttekeningen bij gemeenten, gerangschikt naar classis, m.b.t. bestaan van een gemeente,
institueringsdatum, vermelding in "140 jaar" etc.
30. Lijst van Doleantiekerken met institueringsdatum en datum van eventuele vereniging met Christelijk
Gereformeerde Kerken tussen 1886 en 17 juni 1892. Geschreven lijst met 292 gemeenten.
31. Lijst van gemeenten van de Christelijk Afgescheidenen en sinds 1869 van de Christelijk Gereformeerde Kerk tot
1892 (vereniging van de Christelijk Gereformeerde met Dolerenden) met institueringsdatum. Geschreven lijst met
418 gemeenten.

32. Lijst van geinstitueerde Gereformeerde kerken van 17 juni 1892 tot eind 1944 met institueringsdatum.
Geschreven lijst met 220 gemeenten.
33. Lijst van Kruiskerken met institueringsdatum. Geschreven lijst met 34 gemeenten.
34. Predikanten die in 1856 tot de Christelijk Afgescheiden kerken behoorden. Bron: jaarboekje 1856. Geschreven
lijst met 141 predikanten.
35. Datumregister. Van belang zijnde feiten, naar jaartal en datum gerangschikt over de periode 1757 tot 31
december 1984.
Vermeld wordt o.a.:
- geboortedatum
- bevestigingsdatum en intrededatum met naam van de gemeente
- ingang combinatie met een bepaalde gemeente en datum waarop de combinatie werd beëindigd;
- huwelijksdatum
- afzettingsdatum, datum van het ambt ontheven
- datum emeritering van predikanten, oefenaars en andere van belang zijnde personen;
- de institueringsdatum, datum van afscheiding, opheffingsdatum, doleantiedatum, vrijmakingsdatum etc. etc. van
gemeenten;
- de vergaderperiode van kerkelijke vergaderingen etc. etc. Bevat ca. 150 tot 200 getypte vellen A4.
P.M.
35a behelst de periode 1757 - 17 juni 1892 (hereniging).
35b. omvat de periode 1757 t/m 31 december 1984.
36. Beroepingswerk Gereformeerde kerken na de vrijmaking. Gerangschikt per jaar, vanaf 1944 tot begin 1990:
- gemeente welke het beroep uitbracht
- kandidaat/predikant op wie het beroep werd uitgebracht
- gemeente waaraan de predikant was verbonden.
Wanneer de naam van de gemeente is onderstreept, is het beroep naar deze gemeente aangenomen. Elk beroep is
van een (doorgenummerd) volgnummer voorzien.
36a. Alfabetische lijst van predikanten/kandidaten die beroepen ontvingen, met de betreffende volgnummers
(betrekking hebbend op lijst 36).
40. Zielentallen Gereformeerde kerken vanaf 1946 t/m 1987, per afzonderlijke gemeente (alfabetisch)
gerangschikt.
41. Statistisch overzicht Gereformeerde kerken vanaf 1946 t/m 1987, per jaar met vermelding van:
- aantal kerken
- aantal predikanten
- aantal vacatures
- totaal aantal leden (zielental)
- aandeel belijdende leden op het totale zielental
- gemiddeld zielental (totaal) per kerkelijke gemeente
- gemiddeld aantal belijdende leden per kerkelijke gemeente.
42. Vanaf 1971 t/m 1985 het verloop van het zielental van de Gereformeerde kerken naar oorzaak:
- gedoopt,
- overleden,
- ingekomen belijdende leden en doopleden,
- ingekomen van en vertrokken naar het buitenland,
- toegelaten belijdende en doopleden,
- leden die zich onttrokken.

43. Gereformeerde kerken: Toegelaten vanuit en vertrokken leden naar andere kerken vanaf 1971 t/m 1985.
44. Zielentallen Nederlands Gereformeerde kerken per 1 januari 1977, 1980 en 1982.
45. Gereformeerde kerken, aantal gemeenten naar grootteklasse zielental. Klassen naar zielental:
- minder of gelijk aan 50
- 51-100 zielen
- 101-200 zielen
- 201-300 zielen
- 301-500 zielen
- 501-1000 zielen
- boven 1000 zielen.
46. Lijst van dienstdoende en emeritus-predikanten per 31 december 1984 met vermelding van de geboortedatum
en de gemeenten die zij hebben gediend dan wel op dat moment dienden.
47. Zie 46. Betreft een andere (niet vermelde) peildatum.
48. Verloop aantal (dienstdoende en emeritus-)predikanten en kandidaten vanaf de vrijmaking tot 31 december
1982. Tevens vermeld het aantal wisselingen van standplaats.
49. Per predikanten de oorzaak waarom zij na 1 januari 1945 de actieve dienst van de Gereformeerde kerken
hebben verlaten:
- door emeritaat;
- door overlijden;
- door overgang naar
- Ned.Gereformeerde kerken
- syn.Gereformeerde kerken
- vertrek naar buitenland
- onttrokken
- ambt neergelegd
P.M. Ook de reeds uit actieve dienst zijnde predikanten per 1 januari 1945 zijn vermeld.
50. Lijst van predikanten die de Gereformeerde kerken na 1 januari 1945 hebben gediend.
51. Overleden predikanten in de Gereformeerde kerken met:
- datum overlijden
- naam predikant
- gemeente, alwaar dienstdoend predikant of emeritus predikant
- leeftijd.
Bijgewerkt tot mei 1984.
52. Dienstdoende predikanten in de Gereformeerde kerken op 1 januari 1945. Vermeld wordt:
- volgnummer;
- naam (op alfabeth gerangschikt);
- geboortedatum;
- jaar bevestiging;
- kerk waarbij de predikant zich aansloot:
- synodaal Gereformeerde kerken
- (vrijg.) Gereformeerde kerken
- overlijdensdatum (voorzover hiervan sprake is).
Betreft 906 predikanten. Lijst opgesteld oktober 1983.

53. Lijst van predikanten, die na de vereniging van 1892 van de Christelijk Gereformeerde kerken en de Nederlands
Gereformeerde kerk op 17 juni 1892 predikant zijn geworden in de Gereformeerde kerken en hun actieve dienst
hebben beëindigd voor 1 januari 1945.
Vermeld wordt:
- volgnummer;
- naam predikant;
- geboortedatum;
- begin- en eindjaar actieve dienst;
- overlijdensdatum;
- naar welke kerk de predikant bij de vrijmaking overging:
V = vrijgemaakte en S = de synodaal gereformeerde kerken.
11 vellen A4, 456 predikanten.
54. Overzicht van vermeerdering en vermindering van het aantal dienstdoende predikanten van jaar tot jaar *) in
- de Christelijk Afgescheiden Gemeenten over de periode van 1834 t/m 1869;
- de Christelijk Gereformeerde Kerk (1869 - 17 juni 1892).
*) jaren 1834 - 1839 zijn onder 1 kopje samengevat.
Vermeld wordt:
- volgnr;
- geboortedatum;
- naam predikant;
- gemeente;
- oorzaak vermeerdering/vermindering;
55. Overzicht van vermeerdering en vermindering van het aantal dienstdoende predikanten van jaar tot jaar in de
Nederlands Gereformeerde (dolerende) kerken van 1886 tot 17 juni 1892.
Vermeld wordt:
- volgnr;
- geboortedatum;
- naam predikant;
- gemeente;
- oorzaak vermeerdering/vermindering;
56. Overzicht van vermeerdering en vermindering van het aantal dienstdoende predikanten van jaar tot jaar in de
Gereformeerde kerken vanaf 17 juni 1892 tot 31 december 1944. Opgesteld begin 1984.
Vermeld wordt:
- volgnr;
- geboortedatum;
- naam predikant;
- gemeente;
- oorzaak vermeerdering/vermindering.
57. Totaaltelling overzichten nrs. 54 t/m 56 met vermelding oorzaken vermeerdering/vermindering.
58. Overzicht zielentallen over een langere periode, nl. 1865 tot 1948. Vermeld wordt:
- naam van de kerk;
- jaar afscheiding, doleantie, of instituering;
- zielental:
- 1865
- 1900
- 1944
- 1948 synodaal gereformeerd
- 1948 vrijgemaakt gereformeerd.

Opgesteld april 1984. De kerken zijn naar provincie/classis gerangschikt.
59. Lijst (gereformeerde) predikanten in alfabetische volgorde. Vermeld wordt:
- naam;
- geboortedatum;
- overlijdensdatum;
- gemeenten die hij heeft gediend, data bevestiging, afscheid en emeritering etc.
59a. Lijst (gereformeerde) predikanten in alfabetische volgorde. Vermeld wordt:
- naam;
- geboortedatum;
- overlijdensdatum;
- gemeenten die hij heeft gediend, data bevestiging, afscheid en emeritering etc.
- soms de vermelding naar welke kerk de predikant is vertrokken.
Deze lijst bevat predikanten die ook onder nr. 59 staan vermeld.
60. Zielentallen: per gemeente het hoogste en het laagste aantal per gemeente van de Gereformeerde kerken na
de vrijmaking. Betreft de periode 1944 tot/met 1984 (lijst waarschijnlijk in 1985 opgesteld).
61. Overzicht per gemeente van vermeerdering en vermindering van het zielental over de jaren 1983-1984 van de
Gereformeerde kerken.
62. Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Statistische gegevens m.b.t. de jaren 1944 en 1945:
- aantal kerken;
- aantal dienstdoende predikanten;
- aantal en namen van de bevestigde kandidaten;
- aantal predikanten met emeritaat;
- predikanten die zich (alsnog) vrijmaakten;
- aantal predikanten per 1 januari 1946;
- aantal en namen van de emeritus-predikanten die zich vrijmaakten;
- predikanten die 2 kerken bearbeidden a.g.v. combinatie.
63. Kerken waarin vrijmaking plaatsvond in 1944-1945, in volgorde van vrijmakingsdatum en met vermelding van
de predikant die daarin meeging. 5 vellen A4, 210 kerken.
64. Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Statistische gegevens m.b.t. de jaren 1947 t/m 1970, per jaar afzonderlijk.
Vermeld wordt:
- aantal kerken (met oorzaak vermeerdering/vermindering);
- aantal dienstdoende predikanten;
- aantal en namen van de bevestigde kandidaten;
- aantal predikanten met emeritaat;
- wisselingen van standplaats.
Overzicht sluit aan op nr. 62.
64a. Statistische overzichten de periode 1946 t/m 1988 betreffende de inhoud van 64.

65. Lijst van predikanten in de Nederlands Gereformeerde (dolerende) kerken vanaf de Doleantie tot de vereniging
met de Christelijk Gereformeerde kerk op 17 juni 1892. Vermeld wordt:
- volgnr.
- naam predikant;
- geboortedatum;
- jaar begin actieve dienst;
- jaar beëindiging actieve dienst

- overlijdensdatum;
- eventuele bijzonderheden.
123 predikanten, 4 vellen A4.
66. Lijst van predikanten in de Christelijk Afgescheiden gemeenten (1834-1869) en de Christelijk Gereformeerde
kerken (1869 - 17 juni 1892). Vermeld wordt:
- volgnr.
- naam predikant;
- geboortedatum;
- jaar begin actieve dienst;
- jaar beëindiging actieve dienst
- overlijdensdatum;
- eventuele bijzonderheden.
Opgesteld september 1983. Betreft 613 predikanten, 15 vellen A4.
67. Zielentallen afgescheiden kerken. Tijdvak/peildatum: per jaar, over de periode 1856 t/m 1907.
Vermeld wordt:
- aantal classes
- aantal kerken
- zielental van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, N-Holland, Z-Holland,
Zeeland en N-Brabant en het gebied Bentheim-Oost Friesland.
- aantal predikanten.
1. Er staat niet bij vermeld om welke kerken het precies gaat. Uit het aantal kerken bij de hereniging van 1892 leid
ik af dat het alle afgescheiden kerken betreft.
2. Twee exemplaren, 1 geschreven en 1 getypt.
67a. Totaaloverzicht over de periode 1856-1891. Vermeld wordt:
- jaar
- aantal classes
- aantal kerken
- totaal zielental
- groei
- absoluut
- in %
- gemiddeld zielental per kerk.
67b. Overzicht zielentallen 1856-1907 in een groeipercentage om de vijf jaar. B.v. 1856-1860, 1861-1865 etc.
68. Zie 67, maar dan per provincie onderverdeeld naar classes. Het betreft de zielentallen van de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, N-Holland, Z-Holland, Zeeland en N-Brabant en het
gebied Bentheim-Oost Friesland. Vermeld wordt:
- jaar
- aantal kerken
- aantal predikanten.
- zielental
- provincie totaal;
- per classis.
P.M. 2 ex. waarvan 1 getypt en 1 geschreven.
69. Overzicht aantal leden Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) over periode 1975 tot 1985, per gemeente.
Vermeld wordt:
- naam kerk
- aantal leden
- 1 januari 1975

- 1 januari 1985
- groei (absoluut)
- % belijdende leden in
- 1975
- 1985.
70. Overzicht m.b.t. Nederlands Gereformeerde kerken van 1886 tot 17 juni 1892. Vermeld wordt:
- jaar (variërend van 1886 tot 1892);
- volgnr
- datum ontstaan Nederlands Gereformeerde kerk met
- naam van de betreffende gemeente
- predikant(en) die hierin meeging(en).
Bevat 311 gemeenten. Zie opmerkingen laatste 2 vellen.
71. Gegevens van de Gereformeerde kerk te Apeldoorn na de vrijmaking aldaar. Beroepingswerk: bevat de
predikanten met geboortedata, uitgebrachte beroepen als beroepen die op de predikanten van Apeldoorn zijn
uitgebracht.
Zielentallen:
vanaf 1946 t/m 1988.
72. Formulieren afkomstig van Algemeen Secretariaat van de Gereformeerde kerken te Leusden. Blijkens
begeleidend memo toegezonden op 27 juni 1989 door P. van Beek volgens afspraak met prof.dr.M. te Velde.
Vermeld wordt:
- de naam van een gemeente
- een periode (begin- en eindjaar)
- bijbehorende classis.
De formulieren zijn alfabetisch op gemeente gerangschikt.
72a. Uittreksel 72.
73. Alfabetische namenlijst predikanten. Vermeld wordt:
- naam predikant;
- geboortedatum;
- jaar bevestiging;
- jaar emeritering;
- overlijdensdatum;
- opmerkingen m.b.t. kerkverband.
74. Predikanten gerangschikt naar geboortejaar. Vermeld wordt:
- jaartal (variërend van 1757 tot 1959)
- naam/namen van predikant(en) in dat jaar geboren.
P.M. Betreft een werkexemplaar met aantekeningen; geen afgerond produkt.
82. Zielentallen Gereformeerde kerken na de vrijmaking per gemeente. Vermeld wordt:
- jaartal (oplopend van 1946 t/m 1983);
- zielental per jaar per gemeente (alfabetisch gerangschikt).
Zie ook nr. 15.
85. Handelingen van de Verenigde Gemeenten in de Provincie Gelderland (boven), sedert de afscheiding van de
Nederlands Hervormde kerk, oktober 1835 (getypt).
92. Knipsels (fotokopieën) uit de Arnhemsche Courant uit de periode 1840-1855. Onderwerpen: afscheiding,
landverhuizers, aanbesteding e.d.

93. Statistiek bij de kerkelijke kaart van Nederland. Bron: M. te Velde, 18 januari 1984. Bevat aantal per kerk en
schema.
95. Beroepingswerk Gereformeerde kerken vanaf 1879 t/m 1928. Gerangschikt per jaar.
- gemeente welke het beroep uitbracht
- kandidaat/predikant op wie het beroep werd uitgebracht
- gemeente waaraan de predikant was verbonden.
Wanneer de naam van de eerstgenoemde gemeente is onderstreept, is het beroep naar deze gemeente
aangenomen.

96. Totaaloverzicht verloop van het aantal predikanten uit de afgescheiden kerken (ordner). Periode: van 1834 tot
1944, vermeld van jaar tot jaar. Vermeld worden per jaar:
- de predikanten die in dat jaar zijn bevestigd met:
- geboortedatum
- de bevestigingsdata met de gemeenten na dat jaar
- de predikanten in dat jaar overleden met de leeftijd;
- de wisselingen van standplaats; per predikant:
- oude gemeente
- nieuwe gemeente
- totaal aantal predikanten aan het eind van dat jaar.
Achterin de ordner bevindt zich een statistisch totaaloverzicht over de gehele periode 1834 t/m 1944.

