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 Inleiding 
 
Archiefvormer 
 
De Gereformeerde Kerk te Opende werd in 1924 geïnstitueerd. De 
vrijmaking te Opende vond plaats op 24 november 1945. Op 1 november 
2002 werd de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Opende opgeheven. 
De Acte van opheffing (inv.nr. 14) geeft een uitgebreid overzicht van de 
periode 2000-2002. 
 
Archief 
 
In de huidige ordening is het kerkenraadsarchief onderscheiden in 
stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere 
onderwerpen. Een groot deel van de bijzondere onderwerpen wordt 
gevormd door de stukken betreffende de processen inzake kerkelijke 
goederen na de Vrijmaking te Opende. Deze processen namen een 
periode van 1946-1959 in beslag, van het kort geding in 1946 tot het 
vonnis van de Hoge Raad in 1959 waarmee deze zaak uiteindelijk werd 
afgesloten.  
Ds. F. van Dijk, predikant te Opende van 1935-1949, heeft een belangrijk 
aandeel gehad in de inhoud en oorspronkelijke ordening van het archief. 
Hij maakte een deel van het archief, vooral uit de periode van 1946-1959, 
overzichtelijk door onderwerpen te onderscheiden en 
inhoudsbeschrijvingen te geven. Ook zond hij in 1992 afschriften van 
stukken uit zijn privé-archief aan de kerkenraad. Deze stukken betreffen 
de periode rond de Vrijmaking in Opende en kort daarna (zie inv.nrs. 93-
96). In de begeleidende brief schreef hij dat ‘hij hoopt dat hiermee het 
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archief van Opende zoveel mogelijk compleet zal worden’ (zie inv.nr. 93). 
 
Een groot deel van het archief was niet of nauwelijks geordend, daarom 
is een intensieve bewerking nodig geweest. De volgende twee 
voorbeelden geven hiervan een indicatie. 
Er was een map met ‘stukken betreffende de gang van zaken rond 
vrijmaking en de rechtszaken na de vrijmaking’. Deze stukken waren op 
geen enkele wijze gerangschikt. Stukken die bij elkaar horen, moesten bij 
elkaar gezocht worden. 
Een andere map bevatte brieven van gemeenteleden en allerlei andere 
stukken. De stukken waren alfabetisch op beginletter van naam of 
onderwerp gerangschikt. Deze rangschikking is grotendeels gewijzigd in 
de huidige ordening per onderwerp. 

   

 
 

   

 Kerkenraad  

   

 I. Stukken van algemene aard  

   

   

 1. Notulen  

   

 Het eerste notulenboek (inv.nr.1 ) begint met notulen van de op 6 maart 
1924 gehouden vergadering van belangstellenden voor het stichten van 
een eigen Gereformeerde Gemeente te Opende. De eerste 
kerkenraadsvergadering werd gehouden op 12 juni 1924. 
De notulen van 1924-1943 zijn afschrift van de originele notulen. 

 

   

1-11 Notulen van de vergadering van de kerkenraad, 1924 tot 2002 11 delen 

1 12 juni 1924 - 31 mei 1926 (afschrift), februari 1959 - augustus 1959 
 
N.B. Bevat een ondertekeningsformulier voor de ambtsdragers tot 1967 

 

2 5 juli 1926 - 4 september 1933 (afschrift)  

3 2 oktober 1933 - 1 maart 1943  
 
N.B. Bevat vermelding: ‘Verdere notulen tot november 1945 staan in een 
notulenboek dat in november 1945 in handen bleef van de Synodale 
gemeenschap.’ 

 

4 24 november 1945 - 11 augustus 1952 

 

N.B. Bevat brief van ds. F. van Dijk c.s. met oproep te komen naar de 
diensten in de Westerbouwing 

 

5 1 september 1952 - 3 februari 1959  

6a 9 september 1959 - 21 december 1967 
 
N.B. Bevat tevens de notulen van de gemeentevergadering van 12 
februari 1959 

 

6b Bijlagen bij notulenboek 1959-1967 
1. Jaarrekening kerk 1965 met op de achterkant klad notulen van 8 
augustus 1966  
2. (klad)notitie betreffende de bezittingen van weduwe Dupon-Folkertsma 

1 omslag 

7 8 januari 1968 - 7 januari 1974  
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8 5 februari 1974 - 7 januari 1985  

9 4 februari 1985 - 11 november 1992  

10 25 november 1992 - 6 juni 2000  

11 3 juli 2000 - 14 oktober 2002 
 
N.B. Bevat als bijlage de notulen van de gecombineerde vergadering met 
Surhuisterveen van 4 april 2002 

 

   

   

12 2. Ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, 1968-2001 1 omslag 

   

   

   

 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen  

   

   

13-16 1. Opheffing 
 
N.B. Voor gegevens over de oprichting zie inv.nr. 1 
 

 

13 Verklaringen van gemeenteleden met definitieve keus voor aansluiting bij 
zusterkerk bij opheffing GKV Opende, september 2002 

1 omslag 

14 Acte van Opheffing, 16 oktober 2002 1 omslag 

15 Brief van de kerkenraad van Surhuisterveen aan de kerkenraad van 
Opende betreffende overgang van leden naar Boerakker na opheffing, 28 
oktober 2002 

1 omslag 

16 Brief van de kerkenraad van Kornhorn aan de kerkenraad van Opende 
aan Opende betreffende overgang van leden naar Boerakker na 
opheffing, 28 oktober 2002 

1 omslag 

   

   

 2. Ledenadministratie 
 

 

17 Kaartsysteem van de leden 1 kaartenbak 

   

   

 3. Kerkvisitatie door classis 
 

 

18 Rapporten van kerkvisitatie door classis, 1977-2001 1 omslag 

   

   

19-26 4. Stukken betreffende de periode rond de vrijmaking te Opende 
(1945) 
 

 

19 Brief van H. Folkerts aan de kerkenraad met de oproep zich te stellen 
achter de besluiten van de G.S. of bezwaren in te dienen, 5 maart 1945, 
afschrift 

1 omslag 

20 Bezwaarschrift tegen besluiten G.S. van S. Smids, J. Baron (ouderlingen) 
en A. Kuperus en W. van der Veen (diakenen) aan de kerkenraad, 10 
oktober 1945, afschrift 

1 omslag 

21 Brief van juf G. Schipper aan de kerkenraad met vragen en bezwaren 
tegen besluiten G.S., 17 oktober 1945, afschrift 

1 omslag 
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22 Brief van de ouderlingen S. Smids en J. Baron aan de kerkenraad i.v.m. 
ingediend bezwaarschrift, 9 november 1945, afschrift 

1 omslag 

23 Preek van ds. F. van Dijk gehouden op de 1e zondag na de vrijmaking, 25 
november 1945 

1 omslag 

24 Brief van kerkenraad (met ds. F. van Dijk) aan de zich noemende 
kerkenraad over wettige kerkenraad en minnelijke regeling kerkelijke 
goederen, 8 december 1945 

1 omslag 

25 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende blokkering 
van gelden, 21 december 1945 

1 omslag 

26 Stuk betreffende de gang van zaken in de gereformeerde kerk te Opende 
bij de Vrijmaking, zonder datum 

1 omslag 

   

27-79 5. Stukken betreffende de processen inzake kerkelijke goederen 
over de periode 1946-1959 

 

   

 Officiële stukken van de processen en brieven en andere stukken uit 
deze periode die verband hebben met de processen. 

 

   

27-29 5.1 Kort geding voor de Arrondissementsrechtbank te Groningen 
(1946) 
 

 

27 Conclusie van eis in kort geding voor de Arrondissementsrechtbank te 
Groningen, (1e dagvaarding) 1946 

1 omslag 

28 Uitspraak in het kort geding voor de Arrondissementsrechtbank te 
Groningen inzake de Gereformeerde Kerk te Opende tegen ds. F. van 
Dijk, 4 september 1946 

1 omslag 

29 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende publicatie 
vonnis, 30 september 1946 

1 omslag 

   

   

30-35 5.2 Appelzaak voor het Gerechtshof te Leeuwarden (1947-1948) 
 

 

30 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende memorie 
van grieven, 29 augustus 1947 
 
N.B. Bevat als bijlage memorie van grieven 

1 omslag 

 31 Memorie van antwoord, inzake ds. F. van Dijk contra de zich noemende 
Gereformeerde Kerk te Opende 
 
N.B. Bevat als bijlagen openingswoord ds. F. van Dijk in vergadering 22 
november 1945 + uitnodiging voor die vergadering met ds. T.H. 
Meedendorp uit Ureterp 

1 omslag 

32 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende procedure, 4 
september 1947 

1 omslag 

33 Pleitnotities van mr. J.C. Hummelen inzake ds. F. van Dijk contra de zich 
noemende Gereformeerde Kerk te Opende, 17 december 1947, (2 
exemplaren, waarvan 1 met aantekeningen van ds. F. van Dijk en een 
krantenberichtje van 18-12 over het proces) 

1 omslag 

34 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. van Dijk, 19 december 1947 
 
N.B. Bevat als bijlage memorie van grieven van 18 september 1946 

1 omslag 

35 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden inzake bewoning pastorie 
en ds. F. van Dijk, 11 februari 1948 

1 omslag 
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36-39 5.3 Minnelijke schikking 
 

 

36 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende minnelijke 
schikking, 16 maart 1948 

1 omslag 

37 Brief van mr. J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk betreffende minnelijke 
schikking, 15 april 1948 

1 omslag 

38 Brief van mr. J.C. Hummelen aan mr. R. Steinmetz, 27 april 1948, 
afschrift 

1 omslag 

39 Stukken betreffende de samenspreking met de synodale kerkenraad 
t.g.v. minnelijke schikking, mei 1948 

1 omslag 

   

   

 5.4 Afgifte duplicaatpolissen aan synodale kerkenraad 
 

 

40 Brief van O. van Dijk aan ds. F. van Dijk, 24 september 1948 
 
N.B. Bevat als bijlage de correspondentie van de kerkenraad met de 
Groningse Brandverzekering Maatschappij inzake afgifte van 
duplicaatpolissen aan synodale kerkenraad, 16 april - 17 september 1948 

1 omslag 

   

   

41-44 5.5 Bewoning pastorie 
 

 

41 Brief van de synodale kerkenraad aan ds. F. van Dijk over afgeven 
sleutels pastorie bij afscheid, 14 maart 1949, net + afschrift 

1 omslag 

42 Overeenkomst tussen de kerkenraad en Grietje Schipper over bewoning 
pastorie, 23 mei 1949 

1 omslag 

43 Briefkaart van Grietje Schipper aan ds. en mevr. F. van Dijk te 
Heerenveen inzake bewoning pastorie, 31 mei 1949 + brief van 16 
augustus 1949 

1 omslag 

44 Brief van de synodale kerkenraad aan ds. van Til betreffende recht op 
pastorie, 13 maart 1950 

1 omslag 

   

   

45-59 5.6 Proces voor de Arrondissementsrechtbank te Groningen inzake 
kerkelijke goederen, 1951-1955 
 

 

45 Officiële stukken 1 omslag 

46 Brief van ds. van Til aan ds. F. van Dijk betreffende het proces, 30 maart 
1953 

1 omslag 

47 Correspondentie tussen ds. Haitsma en mr. J.C. Hummelen betreffende 
procedure, april 1954 

1 omslag 

48 Brief van de kerkenraad (art. 31) aan de ‘zich noemende’ gereformeerde 
kerk te Opende met belofte van spoedig antwoord op schrijven, 6 juli 
1954, afschrift 

1 omslag 

49 Correspondentie tussen ds. Haitsma en mr. J.C. Hummelen betreffende 
correspondentie tussen de synodale kerkenraad en de kerkenraad (art. 
31), oktober 1954 

1 omslag 

50 Brief van de kerkenraad (art. 31) aan de zich noemende gereformeerde 
kerk met reactie op verzoek tot samenspreking, 13 oktober 1954 

1 omslag 

51 Brief van mr. Tj. de Jong aan de president van de 
Arrondissementsrechtbank te Groningen betreffende schikkingsvoorstel 
Gereformeerde Kerk te Opende, 19 november 1954 

1 omslag 
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52 Correspondentie tussen de kerkenraad en mr. J.C. Hummelen 
betreffende schikkingsvoorstel, november-december 1954 

1 omslag 

53 Brief van mr. J.C. Hummelen aan de kerkenraad, 21 december 1954 
 
N.B. Bevat als bijlage een brief van mr. J.C. Hummelen aan mr. Okma 
betreffende tegenvoorstel verdeling kerkelijke goederen, 21 december 
1954 

1 omslag 

54 Brief van de kerkenraad aan mr. J.C. Hummelen betreffende het voorstel 
aan de synodale kerkenraad, 21 februari 1955 

1 omslag 

55 Correspondentie tussen mr. J.C. Hummelen en de kerkenraad 
betreffende persoonlijk contact met de synodale kerkenraad, maart-april 
1955 

1 omslag 

56 Brief van de kerkenraad aan mr. J.C. Hummelen betreffende aanpassing 
voorstel, 14 juni 1955 

1 omslag 

57 Correspondentie tussen mr. J.C. Hummelen en de kerkenraad 
betreffende advies, juni-juli 1955 

1 omslag 

58 Brief van mr. J.C. Hummelen aan de kerkenraad betreffende de uitspraak 
van de rechtbank, 21 oktober 1955 

1 omslag 

59 Brief van mr. J.C. Hummelen aan de kerkenraad, verwijzing naar bijlage, 
27 oktober 1955 
 
N.B. Bevat als bijlage het vonnis van de Rechtbank te Groningen d.d. 21 
oktober 1955 

1 omslag 

   

   

60-66 5.7 Appelzaak voor het Gerechtshof te Leeuwarden, 1957, 1958 
 

 

60 Memorie van grieven, rolno. 1119 + verkorte weergave hiervan + deel 
van pleitnota mr. H.L. Wedeven 

1 omslag 

61 Memorie van antwoord, rolno. 1119, zitting 10 september 1957  

62 Brief van ds. A.C. Haitsma aan ds. F. van Dijk i.v.m. ter inzage gezonden 
stukken, 7 november 1957 

1 omslag 

63 Brief van mr J.C. Hummelen aan ds. F. van Dijk i.v.m. proces, 17 januari 
1958 

1 omslag 

64 Brief van J.C. Hummelen aan ds. Haitsma, 24 januari 1958 + idem aan 
ds. F. van Dijk betreffende pleitnota 
 
N.B. bevat als bijlage de pleitnota van mr. J.C. Hummelen, zitting 22 
januari 1958 

1 omslag 

65 Brief van mr. Hummelen aan ds. Haitsma betreffende de uitspraak van 
het Hof, 24 maart 1958 

1 omslag 

66 Brief van mr. Hummelen aan ds. Haitsma, 9 april 1958 
 
N.B. Bevat als bijlage de uitspraak van het Hof inzake rolno. 1119, 19 
maart 1958 

1 omslag 

   

   

67-70 5.8 Cassatie 
 

 

67 Correspondentie tussen mr. Hummelen en ds. Haitsma betreffende 
cassatie en proceskosten, mei-juni 1958 

1 omslag 

68 Brief van mr. Roeleveld aan de kerkenraad betreffende cassatie, 17 mei 
1958 

1 omslag 

69 Stuk betreffende beroep in cassatie tegen de uitspraak van het 1 omslag 
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Gerechtshof Leeuwarden van 19 maart 1958, juni 1958 

70 Afschriften van stukken betreffende cassatie, handgeschreven door ds. F. 
van Dijk, 1958 

1 omslag 

   

   

71-79 5.9 Proces voor de Hoge Raad, 1958, 1959 
 

 

71 Brief van mr. Hummelen aan ds. Haitsma betreffende het pleidooi van 12 
december 1958, 15 september 1958 

1 omslag 

72 Brieven van de kerkenraad aan ds. F. van Dijk te Neede betreffende 
aanwezigheid bij de zitting van de Hoge Raad op 12 december 1958, 14 
november 1958 + 20 november 1958 

1 omslag 

73 Aantekeningen uit Uitspraak Gerechtshof te Leeuwarden d.d. 19 maart 
1958 en opmerkingen daarbij door ds. F. van Dijk te Neede gezonden 21 
november 1958 aan mr. L. Roeleveld te Gravenhage i.v.m. de zaak voor 
de Hoge Raad op 12 december 1958 

1 omslag 

74 Brief van mr. Roeleveld aan ds. F. van Dijk met een reactie op zijn brief 
van 21 november, 6 december 1958 
 
N.B. Bevat als bijlage een afschrift van de brief van mr. Roeleveld aan de 
kerkenraad d.d. 17 mei 1958 

1 omslag 

75 Pleidooi voor de Hoge Raad inzake gereformeerde kerk Opende 
(vrijgemaakt) tegen gereformeerde kerk Opende (synodaal), 12 
december 1958 
 
N.B. Bevat als bijlage enkele aantekeningen van ds. F. van Dijk 

1 omslag 

76 Conclusie mr. Langemeijer, zitting 19 december 1958 1 omslag 

77 Aantekeningen van ds. F. van Dijk uit conclusie mr. Langemeijer, zitting 
19 december 1958 

1 omslag 

78 Uitspraak van de Hoge Raad, 30 januari 1959 1 omslag 

79 Aantekeningen van ds. F. van Dijk uit uitspraak van de Hoge Raad, 30 
januari 1959 

1 omslag 

   

   

80-82 6. Stukken betreffende proceskosten 
 

 

80 Brief van J.C. Hummelen aan ds. Haitsma over proceskosten, 12 februari 
1959 
 
N.B. Bevat als bijlage een brief van mr. Okma d.d. 9 februari 1959  
Bevat als bijlage een afschrift van de brief van mr. Blackstone aan mr. 
Veegens d.d. 5 februari 1959 
Bevat als bijlage een declaratie van de kosten van mr. Veegens d.d. 7 
februari 1959 

1 omslag 

81 Brief van de kerkenraad betreffende steunaanvraag zusterkerken i.v.m. 
proceskosten, 19 februari 1959 

1 omslag 

82 Classisbesluit met oproep tot steun kerk Opende, 8 april 1959, 1 getypt 
en 1 geschreven afschrift 

1 omslag 

   

   

 7. Archief 
 

 

83 Stuk met verklaring van ontvangst van het archief van de Gereformeerde 
Kerk Opende, 17 februari 1959 

1 omslag 
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84-85 8. Verklaring inzake spaarrekeningen 
 

 

84 Correspondentie tussen E. Hofstede en ds. F. van Dijk betreffende 
verklaring inzake spaarrekeningen, februari - maart 1959 

1 omslag 

85 Correspondentie tussen ds. F. van Dijk en P.T.T. betreffende 
spaarrekeningen, april - mei 1959 

1 omslag 

   

   

 9. Uitspraak gecombineerde kerkenraden 23 november 1945 
 

 

86 Brief van de kerkenraad aan ds. F. van Dijk, 11 mei 1959 
 
N.B. Bevat als bijlage oorspronkelijk stuk d.d. 23 november 1945 met 
uitspraak van de gecombineerde kerkenraden van Opende en 
Surhuisterveen dat ds. F. van Dijk zich van ambtelijke arbeid dient te 
onthouden 

1 omslag 

   

   

87-89 10. Stukken betreffende huur pastorie 
 

 

87 Brief van ds. Haitsma aan de kerkenraad, 29 mei 1959 
 
N.B. Bevat als bijlage een brief van de synodale kerkenraad aan ds. 
Haitsma betreffende huurvordering d.d. 13 april 1959 

1 omslag 

88 Correspondentie tussen ds. F. van Dijk en mr. Hummelen inzake huur 
pastorie, juni 1959 
 
N.B. Bevat als bijlage een brief van de synodale kerkenraad aan ds. F. 
van Dijk d.d. 13 april 1959 

1 omslag 

89 Brief van Joh. Gerritsma aan ds. F. van Dijk, 11 juni 1959 
 
N.B. Bevat als bijlage een brief van de synodale kerkenraad aan ds. 
Haitsma betreffende huurvordering d.d. 13 april 1959 

1 omslag 

   

   

90-92 11. Samenspreking met synodalen (1959-1960) 
 

 

90 Brief van synodale en vrijgemaakte studenten uit Delft aan synodale en 
vrijgemaakte kerkenraden met de oproep om tot hereniging te komen, 4 
juni 1959 

1 omslag 

91 Correspondentie tussen de synodale kerkenraad en de vrijgemaakte 
kerkenraad betreffende samenspreking, 1959-1960 

1 omslag 

92 Brief van ds. F. van Dijk aan dhr. Gerritsma betreffende samenspreking 
met de synodalen, 6 december 1959 

1 omslag 

   

   

 12. Brief ds. F. van Dijk bij archiefstukken over de periode 1946-1948 
 

 

93 Brief van ds. F. van Dijk bijgaand bij stukken uit de periode 1946-1948 die 
hij aan de kerkenraad heeft gezonden, 10 februari 1992 
 
N.B. Bevat als bijlage de inhoudsopgave van oorspronkelijke map 1946-

1 omslag 
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1948 

   

   

94-96 13. Conflict met schoolvereniging en AR kiesvereniging (1947-1949) 
 

 

94 Brief van ds. F. van Dijk aan de kerkenraad, bij de stukken over het 
conflict met de schoolvereniging en het conflict met de AR kiesvereniging, 
16 juni 1992 

1 omslag 

95 Stukken betreffende het conflict met de schoolvereniging na de 
Vrijmaking te Opende, 1947-1949 

1 omslag 

96 Stukken betreffende een conflict met AR kiesvereniging,  januari 1947 - 
12 mei 1949 

1 omslag 

   

   

 14. Kerkelijke grenzen Kornhorn-Opende 
 

 

97 Correspondentie tussen de kerkenraad van Opende en de kerkenraad 
van Kornhorn betreffende de wijziging van de grens tussen beide kerken, 
1959-1961 

1 omslag 

   

   

98-102 15. Herdenking van de Vrijmaking in Opende in 1985 en 1995 
 

 

98 Stukken bij de herdenking van 40 jaar vrijmaking  
 
N.B. Bevat als bijlage een kopie van het rondschrijven aan de gemeente 
van 24 november 1945 

1 omslag 

99 Brieven van ds. F. van Dijk, 20 november 1995 en 21 november 1995 
 
N.B. Bevat als bijlage een fotokopie van tekening gedenkraam 

1 omslag 

100 Preek van ds. F. van Dijk gehouden op de 1e zondag na de vrijmaking 25 
november 1945, gedrukte uitgave en getypte versie 

1 omslag 

101 Stuk bij de herdenking van 50 jaar vrijmaking in Opende, 24 november 
1995 

1 omslag 

102 Stuk met begeleidende tekst en quizvragen bij een diaserie over de 
vrijmaking van 1944  

1 omslag 

   

   

103-107 16. Beroeping 
 

 

103 Brief van ds. J.P. v.d. Wal aan de kerkenraad waarin hij bevestigt dat hij 
het beroep van Opende aanneemt, 30 juli 1977 

1 omslag 

104 Brief van H. Offereins aan kerkenraad Opende betreffende beroep, 23 
mei 1991 + Akte van toelating tot de ambtelijke bediening, H. Offereins, 
21 augustus 1991 

1 omslag 

105 Brief van C. van Dusseldorp aan de kerkenraad waarin hij schriftelijke 
bevestigt dat hij bedankt voor het beroep, 27 november 1996 

1 omslag 

106 Correspondentie tussen zr. D. de Jong en de kerkenraad betreffende 
beroepingswerk, april 1997 

1 omslag 

107 Brief van R.J. Meijer aan de kerkenraad waarin hij bevestigt dat hij het 
beroep van Opende en Surhuisterveen aanneemt, 3 maart 1998 

1 omslag 
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108-110 17. Stukken i.v.m. nieuwe predikant, ds. R.J. Meijer 
 
N.B. Voor brief betreffende beroeping zie inv.nr. 107 

 

108 Brief van ds. E. Heres aan de kerkenraad met felicitatie met de nieuwe 
predikant R.J. Meijer, 22 mei 1998 

1 omslag 

109 Brief van consulent ds. A. van der Sloot aan de kerkenraad betreffende 
intrede ds. Meijer, 2 juni 1998 

1 omslag 

110 Brief van de kerkenraden van Opende en Surhuisterveen aan J. v.d. 
Heide met dank voor het geven van catechisatielessen, 15 juni 1998 

1 omslag 

   

   

111-114 18. Verkiezing ambtsdragers 
 

 

111 Correspondentie tussen br. B. de Jong en de kerkenraad betreffende 
verkiezingsprocedure, november 1995-juni 1996 

1 omslag 

112 Correspondentie tussen de kerkenraad en B. de Jong en prof. M. te 
Velde betreffende advies inzake interpretatie art. 20 K.O., augustus-
september 1996 

1 omslag 

113 *Brief van K. Meijer aan de kerkenraad betreffende verkiezing 
ambtsdragers, 2 april 1995 

1 omslag 

114 *Brief van K. Meijer en J. Meijer-Bouma aan de kerkenraad betreffende 
verkiezing ouderling, 5 november 2000 

1 omslag 

   

   

 19. Beëindiging functie als boekhouder 
 

 

115 Brief van IJtje van der Weij aan de kerkenraad betreffende de beëindiging 
van haar functie als boekhouder, 1 oktober 2000 

1 omslag 

   

   

 *20. Beëindiging adviseurschap 
 

 

116 *Brief van adviseurs, A. de Haan en H. Knigge, aan de kerkenraad 
betreffende oordeel en beëindiging adviseurschap, juni 2002 

1 omslag 

   

   

117-119 21. Afspraken tussen Opende en Surhuisterveen 
 

 

117 Brief van de kerkenraad aan de kerkenraad van Surhuisterveen 
betreffende bijdrage in onkosten verhuizing predikant, 10 januari 1995 

1 omslag 

118 Brief van preekvoorziener V/d Weij aan de kerkenraad betreffende tijden 
van kerkdiensten Opende en Surhuisterveen, 2 oktober 2000 

1 omslag 

119 Brief van de kerkenraad van Surhuisterveen aan de kerkenraad 
betreffende gezamenlijke afspraken, 18 oktober 2000 

1 omslag 

   

   

 22. Aanloophuis 
 

 

120 Brief van de kerkenraad aan projectgroep ‘Aanloophuis’ betreffende 
verantwoordelijkheid dragen voor een aanloophuis, 12 oktober 1994 

1 omslag 
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 23. Jubileum Chr. onderwijs Opende 
 

 

121 Brief van de kerkenraad aan de jubileumcommissie 75 jaar Chr. onderwijs 
te Opende betreffende een gezamenlijke afsluitingsdienst, 26 juli 1995 

1 omslag 

   

   

 24. Organist 
 

 

122 Brief van de kerkenraad aan br. K. Meijer als reactie op diens brief 
betreffende een organist, 16 juni 1987 

1 omslag 

   

   

123-127 25. *Opzicht over gemeenteleden 
 

 

123 Brief van de kerkenraad betreffende de overdracht van een gemeentelid 
aan de herderlijke zorgen van de kerkenraad van Surhuisterveen, juli 
1986 

1 omslag 

124 Brief van de kerkenraad van Surhuisterveen aan de kerkenraad 
betreffende kerkelijke grenzen, 23 november 1991 

1 omslag 

125 Brief van de kerkenraad aan de kerkenraad van Boerakker over een 
gemeentelid i.v.m. kerkelijke grenzen, 22 september 1993 

1 omslag 

126 Brief van de kerkenraad aan de kerkenraad van Zuidhorn betreffende 
avondmaalsregeling voor een gemeentelid, 12 oktober 1994 

1 omslag 

127 Brief van de kerkenraad aan de kerkenraad van Drogeham betreffende 
gastlidmaatschap, 4 juli 2001 

1 omslag 

   

   

128-144 26. *Reacties van gemeenteleden (zorg over kerkelijke 
ontwikkelingen) 
 

 

128 Brief van K. Meijer aan de kerkenraad, 17 november 1994 1 omslag 

129 Brief van W. de Boer en T. de Boer-Hamstra aan de kerkenraad 
betreffende nieuwe gezangenbundel, 6 april 1998 

1 omslag 

130 Brief van B. de Jong aan de kerkenraad betreffende kerkelijke tucht, 23 
februari 1999 

1 omslag 

131 Brief van W. de Boer en T. de Boer-Hamstra aan ds. R.J. Meijer 
betreffende catechismuspreek, afschrift aan de kerkenraad, 26 maart 
1999 

1 omslag 

132 Brief van K. Meijer aan de kerkenraad, aanvulling op 
vragenbeantwoording en kritiek, 15 januari 2000 

1 omslag 

133 Brieven van gemeenteleden met reacties op artikel van predikant in 
kerkblad van maart 2000 

1 omslag 

134 Brief van K. Meijer aan de kerkenraad betreffende toelichting predikant in 
kerkblad, 1 mei 2000 

1 omslag 

135 Correspondentie tussen br. en zr. de Boer-Hamstra en de kerkenraad 
betreffende zorg over ontwikkelingen in de kerk, juli-september 2000 

1 omslag 

136 Correspondentie tussen br. K. Meijer en de kerkenraad betreffende de 
ontheffing van een ouderling en kerkelijke ontwikkelingen, augustus-
september 2000 

1 omslag 

137 Brieven van gemeenteleden met reacties op artikel in kerkblad van 
januari 2001, januari-februari 2001 

1 omslag 

138 Brief van K. Meijer en J. Meijer-Bouma aan kerkenraad en adviseurs, 
reactie op gemeenteavond, 29 maart 2001 

1 omslag 



281 
 

   Gereformeerde Kerk Opende 12 

139 Brief van K. Meijer en J. Meijer-Bouma aan kerkenraad en adviseurs en 
kerkvisitatoren betreffende vernieuwingsdrang, 24 augustus 2001 

1 omslag 

140 Brief van J. van der Wal aan de kerkenraad, reactie op 
gemeentevergadering en betreffende invoering liedboek, 28 januari 2002 

1 omslag 

141 Brief van K. Meijer en J. Meijer-Bouma aan kerkenraad en adviseurs 
betreffende liedboek, 29 januari 2002 

1 omslag 

142 Brief van J. van der Wal aan de kerkenraad, reactie op 
gemeentevergadering, 1 juni 2002 

1 omslag 

143 Brief van J. van der Wal aan de kerkenraad betreffende preek van 24 
december, zonder datum 

1 omslag 

144 Stuk met beantwoording van vragen van formulier door W. de Boer en T. 
de Boer-Hamstra, zonder datum 

1 omslag 

   

   

145-146 27. *Persoonlijke omstandigheden gemeenteleden 
 

 

145 Brief van K. Meijer aan de kerkenraad waarmee hij zich vanwege ziekte 
afmeldt voor een kerkenraadsvergadering en voor kerkvisitatie, 12 mei 
1991 

1 omslag 

146 Brief van W. de Boer aan de kerkenraad betreffende zijn persoonlijke 
situatie, 3 december 1999 

1 omslag 

   

   

147-148 28. *Ontheffing van het ambt 
 

 

147 Brief van J. van der Wal aan de kerkenraad betreffende ontheffing van 
zijn ambt als ouderling, 29 juni 2000 

1 omslag 

148 Brief van A. van der Wal aan de kerkenraad, verzoek tot ontheffing van 
benoeming tot ouderling, zonder datum 

1 omslag 

   

   

149-150 29. *Overgang gemeenteleden naar andere gemeente 
 

 

149 Correspondentie tussen de kerkenraad en br en zr Modderman 
betreffende hun keuze voor Surhuisterveen, september-oktober 1998 

1 omslag 

150 Brief van de kerkenraad van Surhuisterveen aan de kerkenraad 
betreffende familie Modderman, 20 oktober 1998 

1 omslag 

   

   

 30. Instandhouding gemeente 
 

 

151 Brief van fam. J. v/d Wal, fam. K. Meijer en fam. D. v/d Weij aan de 
kerkenraad waarin zij schrijven dat zij inspanningen verrichten om de 
gemeente in stand te houden, 7 mei 2002 

1 omslag 

   

   

152-161 31. *Zaken van opzicht en tucht  
(bevindt zich in een andere doos) 

 

152 Dossier T.A. Pool, 1993-1995 1 omslag 

153 Dossier Bram Snip, 1990-1999 1 omslag 

154 Dossier Hinke Renkema, 1992 1 omslag 

155 Dossier Piet Renkema, 1993-1995 1 omslag 
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156 Dossier Johan Renkema, 1993-1997 1 omslag 

157 Dossier Karst Renkema, juli 1995 1 omslag 

158 Dossier br. Fokkinga, april 1997-maart 1998 1 omslag 

159 Dossier Haije de Haan, 6 maart 2000 1 omslag 

160 Dossier Hennie de Haan, 6 maart 2000 1 omslag 

161 Correspondentie tussen H. de Boer en kerkenraad betreffende 
onttrekking, 14 september en 9 oktober 2000 

1 omslag 

   

   

162-168 32. Beheerszaken 
 

 

162 Afschrift van een Akte van schenking van een perceel grond te Opende 
door Age Kuperus aan de gereformeerde kerk te Opende t.g.v. bouw van 
een kerkgebouw, 17 mei 1947, (15 juli 1947 overgeschreven) 

1 omslag 

163 Schuldbekentenis, gereformeerde kerk Opende met ds. F. van Dijk als 
preses heeft 7000 gulden geleend van Hielke Klaver (boer in USA), 28 juli 
1947 

1 omslag 

164 Bewijs van eigendom voor gereformeerde kerk te Opende van een 
perceel grond afkomstig van Age Kuperus, 18 april 1957, (28 mei 1957 
overgeschreven) 

1 omslag 

165 Afschrift van testament van mevrouw H. Folkersma, weduwe van de heer 
S. Dupon, waarin zij benoemt als haar enige erfgename de 
Gereformeerde kerk van Opende onderh. art. 31, 24 juli 1959 

1 omslag 

166 Uittreksel uit een register van overlijden van de burgerlijke stand, 27 juni 
1959 is Sietze Dupon overleden, man van Hinderika Folkersma, 10 juli 
1959, 1 omslag 

1 omslag 

167 Bewijs van eigendom voor familie Pieter Dupon met recht van begraven 
voor 2 personen op de algemene begraafplaats te Opende, 5 oktober 
1959 

1 omslag 

168 Stuk betreffende grondverkoop van de Gereformeerde Kerk (art. 31) te 
Opende aan provincie Groningen, 1989, concept 

1 omslag 

   

   

   

 Meerdere vergaderingen  

   

   

 Generale Synode 
 

 

169 Brief van zendingsdeputaten, 21 september 1965 1 omslag 

   

   

 Particuliere Synode 
 

 

170 Vijfjarenraming voor de zending, 2 februari 2001 1 omslag 

   

   

171-176 Classis 
 

 

171-174 Notulen van de vergadering van de classis Drachten, 27 juni 1984 - 15 juli 
1999 

4 omslagen 

171 1984 - 1987  
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172 1988 - 1991  

173 1992 - 1995  

174 1996 - 1999  

   

175 Kort verslag van Classis Drachten, 5 oktober 1955 1 omslag 

176 Tendensverslag 2000-2001 uit een aantal visitatie-verslagen 1 omslag 

   

   

   

 Gedeponeerde archieven  

   

 Verenigingen  

   

 Mannenvereniging 
 

 

177-178 Notulen, 1975-1995 2 delen 

177  4 november 1975 - 5 oktober 1983  

178 19 oktober 1983 - 23 december 1995  

   

   

 Vrouwenvereniging “Houdt u aan het woord” 
 

 

179-182 Notulen, 1970-2002 4 delen 

179 10 december 1970 - 9 november 1978  

180 7 december 1978 - 3 april 1985  

181 17 april 1985 - 15 december 1994  

182 12 januari 1995 - 9 oktober 2002 (laatste verenigingsavond)  

   

   

 J.V. “Weest getrouw” 
 

 

183 Notulen, 5 september 1951 - 19 oktober 1955 1 deel 

   

   

 M.V. “Weest getrouw” 
 

 

184 Notulen, 5 juni 1968 - 7 maart 1978 1 deel 

   

   

 JV / MV “Maranatha” 
 

 

185 Notulen, 24 september 1984 – 28 maart 1988 1 deel 

   

   

   

 Documentatie  
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186 Foto’s (van predikanten Opende, o.a. ds. A.C. Haitsma), 1 foto gedateerd 
20-10-1959 

1 omslag 

   

   

   

   

   

   
 
 
 


