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1-?

Legerpredikant
Stukken uitgaande van of in relatie tot de overheid
Aantekeningen bij de vergadering van veldpredikers van het derde
legerkorps, 25 september 1939 - 30 januari 1940
25 september1939
2 october 1939
9 october1939
16 october 1939
30 october 1939
6 november 1939
13 november 1939
27 november 1939
4 december 1939
11 december 1939
18 december 1939
3 januari 1940
15 januari 1940
22 januari 1940
30 januari 1940
Aantekeningen bij de vergadering van veldpredikers van het derde
legerkorps, 5 februari 1940 - 29 april 1940
5 februari 1940
12 februari 1940
19 februari 1940
26 februari 1940
4 maart 1940
11 maart 1940
2 april 1940

1

2

[uiterlijke
vorm]

1 omslag
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3
4
5
6
7.

8

9
10
11
12
13

14

16

17

8 april 1940
15 april 1940
22 april 1940
29 april 1940
Tijdelijk adressenlijst van veldpredikers. Dit is achter de
aantekeningen van 29 april 1940
Brieven over her werk van veldpredikers afdeling zuid. 17 april 1939- 21
maart 1940.
Brieven over een vermiste radio, 19 mei 1939 – 27 juli 1940
Een regeling en 3 brieven voor stichting van christelijke militaire
tehuizen.6 december-14 december 1939.
Informatie over soldaten tijdens de tijd dat I.W. verantwoordelijk
voor hen was. Tot 1947.
Een wet voor dienstweigeraars
Informatie over de lichting van 1940
Nota’s en kwitanties in de tijd ,dat I. de W. legerpredikant was.juni
1939 12 maart 1940.
Stukken met informatie van de deputaten door de Generale synode
benoemd voor de geestelijke verzorging van militairen. september
1939 – 8 juli 1940.
Brieven van de deputaten van de Gereformeerde kerken voor
militairen aan de kerkenraden.september1939-februari 1940
Brieven van de generale synode over de deputaten voor de
gereformeerde militairen na de oorlog.29 october1945- 9 mei 1946.
Brief van de deputaten voor de verzorging van militairen
october1946.
Stukken met informatie van het Algemeen Hoofdkwartier . Leger- en
Vlootpredikant in Algemene Dienst.9 mei 1939 – 1 november 1941.
Ingekomen brieven van ouders over zonen die in het leger dienen
tijdens de oorlog, 17 april 1939 – 30 april 1940

1 omslag

N.B. Bevat 2 ongedateerde brieven
Brieven van mensen aan I.W na de oorlog vanuit Amerika en
Indonesie.
Brieven van soldaten die in het Nederlandse leger dienen in
Indonesië, 7 september1945 – 3 december 1946
Een rapport over de arbeid van I.W. aan de deputaten voor de
behartiging van de geestelijke belangen van de militairen. Het is een
afschrift.
Ingekomen brieven uit Indonesië over het leven in Indonesië tot 26
mei 1947
Regelingen van de tijd dat I.W legerpredikant was. tot 1947.
Ingekomen brieven van A.Janse aan I.W.( 31 maart 1936 – 17 juni 1944)
5 brieven van A.Janse over dr. Thijs
5 brieven van A.Janse over dr.Hepp
10 brieven van A.Janse over de leer.
4 brieven van persoonlijke aard.
4 brieven over het blad Credo
Pro Ecclesia
Opstel van A.Janse over de geschiedenis en het ontstaan van P.E.
Brieven van 20 februari 1936 -1 december 1936 over de medewerking
aan en de inhoud van P.E.
Brieven van 9 januari1937-30 october 1937 over de inhoud van het blad
P.E.
Antwoordbrieven van 28 april 1936-23 juli 1936 over medewerking aan
het blad.
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18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Brieven van 16 augustus 1940- 24 maart 1942 van de uitgever van P.E.
met redacteuren van het blad.
Brieven van medewerkers over hun medewerking aan het blad.
Brieven van J Struik en anderen over de inhoud van het blad in de
periode tot 1945.
4 brieven van 31 januari1939- 15 october1940 van ds.Vreugdenhil aan
I.W.
2 brieven zonder datum over de vroegdoop en 3 brieven van 28 mei
1938-15 juni 1938 over de vroegdoop.
4 brieven van 27 april 1936- 3 november 1936 van A.Janse over het blad.
Vele brieven van A.Janse in 1937 aan I.W. over het blad.
Verschillende brieven van A.Janse in 1938 aan I.W. over het blad.
Brieven van A.Janse in 1939/1940 aan I.W.over het blad.
Brieven van A.Janse van 2 maart 1936-10 september 1937 over de heer
A.Bloot.
De prekenserie Waarheid en Recht.
Brief in 1946 van I.W.aan predikanten om een preek te maken voor de
serie.
Toezeggingen van 1945-1947 van predikanten om een preek voor de
serie te maken.
Afzeggingen om een preek te maken voor de serie in 1946.
Brieven van 4-1-1945- 1 maart 1947 met vragen over en met kritiek op de
serie.
Het C.D.U.(Christen Democratische Unie).
Een brief van 23 juni 1936 van I.W.om niet in debat te gaan met het
C.D.U.
Uitnodiging aan I.W van 29 juni 1936 om in gesprek te gaan met het
C.D.U.
Een stenografisch verslag van een vergadering van het C.D.U van 6 juli
1936.
4 brieven van K.Schilder aan I.W. van 30 october 1936 en 25 augustus
1943 en 2 brieven zonder datum.
Brief van 27 januari 1943 van de burgemeester aan I.W. met de regeling
hoe de klokken in de stad worden ingenomen door de Duitsers.
Een brief van het Nederlands Christelijk Persbureau van 22 september
1937 aan een incassobureau over een claim bij I.W
Een brief van 26 augustus 1937 van een deurwaarder over de claim aan
I.W.
Een brief van 26 mei 1941 van de deputaten voor de correspondentie met
de Hoge Overheid over de status van de kerkelijke pers in de oorlog.
Een brief van 9 maart 1946 met de vergunning om een Heidelbergse
Catechismus uit te brengen.
Een brief van mei 1942 van dr.Aalberts met zijn verdediging om te
spreken voor de radio.
Correspondentie van 6 october 1940 tot 6 mei 1947over de heer Arends
over zijn houding in de oorlog
2 brieven van de stichting Toezicht Politieke delinqenten van 23
december1946 en 6 januari 1947 met informatie over de stichting.
Een brief van Jac.Brasz van 28 september 1942 aan I.W. met de
verdediging van zijn houding in de oorlog.
Een brief van 2 mei 1945 Jac.Louwerse aan I.W.over de arrestatie van
zijn zwager Jac Brasz.
Een brief van de stichting Toezicht Politieke delinquenten van 2 juli 1946
met het verzoek om toezicht te houden op Jantje Bras.
Een brief van de stichting Toezicht Politieke Delinquenten van 31 januari
1947 met de mededeling dat I.W. toezichthouder is geworden van
A.B.Steffens.
Een verslag van 14 augustus 1946 van de vergadering van de
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toezichthouders voor de stichting Toezicht Politieke delinquenten.
5 brieven in 1942 en 1943 van de kerkenraad van Enschede aan de
kerkleden van Enschede ,die te werk zijn gesteld in Duitsland.
Brief van K.Schilder aan I.W en de kerkenraad van Enschede over de
leergeschillen in de kerk.
Overzicht van 27 april 1935van K.Schilder over de geschiedenis van het
blad de Reformatie.
Brieven van 18 februari 1943- 28 augustus 1945van S.Greydanus aan
I.W. over de Vrijmaking
Ds.Smitt vertelt 20- 9- 1945 in een brief zijn gang naar de Vrijmaking
2 brieven van C.Lentink van 22 november en 2 december 1940 over
ontwikkeling in de kerk.
Een brief van 31-12-1942 met vrijgeleide voor I.W.om naar huis te rijden.
Een brief van 2 juni 1942 van de Generale Synode aan de kerkenraden
om te bidden voor de kerkelijke eenheid.
Een brief van de classis Den Haag van 24 februari 1943 om te bidden
voor de kerkelijke eenheid.
Brieven aan I.W.over verschillende onderwerpen.
Brief van 3 juni 1941van J.Ridderbos aan I.W over de plaats van de
kerkelijke pers in de oorlog.
Brief van 10 april 1937 van dr.Popma aan I.W.over de leer.
5 brieven van 28 april 1936-20 juli1937 van J.Roorda aan I.W.over de
leer.
Brief van 23 maart 1936 van A.Scholtens om de belijdenis van de kerk te
veranderen.
Brief van J.C.Jansen zonder datum over een gravamen die bij de synode
is ingestuurd.
Verschillende brieven in 1944 aan I.W.met vragen over de Vrijmaking.
Brief van I.W. over de situatie van Pro Ecclesia ( 7 juni 1940)
Reactie van de Hoogendijk over een artikel in P.E. over de
Gereformeerde Jongelingsbond.( zonder datum).
Een ingekomen stuk van Heetebrij over de inhoud van P.E.( 4 mei 1936)
Ingekomen stuk van Bouwman om niet mee te doen aan het blad P.E (
zonder datum)
Een keuze om een artikel te schrijven in P.E.van een collega dominee(
zonder datum)
Ingekomen stukken van Struik om geplaatst te worden in P.E.in het jaar
1936
Brieven aan de soldaten die in Indonesie hebben gevochten na de
Tweede Wereldoorlog. ( 22 october 1946 – 14 januari 1947)
Open brief van ds. Leenhouts aan de vrijgemaakte broeders en zusters in
Enschede.( februari 1947).
Concept-brief als reactie op het bericht van de burgemeester van
Enschede dat er zware straffen zullen volgen als het doorsnijden van
kabels door blijft gaan in de oorlog. ( zonder datum).
Ingekomen stuk aan de kerkenraad van Enschede van de deputaten van
de Generale Synode voor de zending.( zonder datum)
Brief van het landelijk archief ten dienste van de Reformatie van de
Gereformeerde kerken in Nederland.( augustus 1945)
7 ingekomen stukken over de voortgand van de deputaten artikel 19 van
de gereformeerde kerken.( 7 october 1946 – 22 october 1946 )
4 stukken over de Vrije Kerk. (17 november 1945 -7 juni 1946.)
De namen en adressen van de afgevaardigen van de Generale Synode
van de Gereformeerde kerken in Nederland.( Vrijgemaakt) 2 stuks.
Brief van de kerkenraad van Koog – Zaandijk aan de Generale Synode
van de Gereformeerde kerken ( Vrijgemaakt ) over samenspreking met
de Synodale Kerken.( 17 april 1946.)
Afschrift van een bericht aan de heer Noyon van 12 december 1945.
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8
9

10
11
12
13
14
15

16

17.
18.
19.
20.
21
22.
23
24.
25

26
27
28
29.

30.
31.
32.
33.

2 brieven van F. de Vries over de ontwikkeling van de kerkelijke strijd in
1943.
Preken van I.W.
5 brieven van B.Roorda van 28 april 1936- 20 juli 1937.over de
ontwikkelingen in de kerk en over Pro Ecclesia.
Brief van prof Popma over prof . Kuyper.( 10 april 1937)
Ingekomen stuk van J.w.Smitt over zijn weg naar de Vrijmaking. 20 -9 1945.
Brief van J.Ridderbos met informatie van de deputaten overwaaronder de
kerkelijke pers valt tijdens de oorlog.
8 ingekomen brieven van S. Greydanus over verschillendeonderwerpen.
Brieven over de prekenserie Waarheid en Recht in de periode 19451947. Waaronder 4 briefjes zonder datum.
Brieven over de opzet en inhoud van het jeugdblad “Gereformeerd
Jeugdleven” in de periode 1945-1947.
Modus Vivendi. Het betreft de kerkenraad van Enschede en de classis
Enschede. En het betreft persoonlijke aantekeningen van I.W.
Brieven van G.Ottevanger aan I.W.in de periode 1936-1947.Er zijn 4
brieven of kaarten zonder datum.
Brieven over de kwestie Menkens, waaronder een beschrijving van I.W.
over de kwestie.
Brieven met het verzoek om in een gemeente voor te gaan of ook
verzoeken om een preek te maken.in de periode van 1940-1947.
En ook 7 brieven hierover zonder datum.
Brieven met betrekking tot zijn ambtswerk , waaronder
beroepingsbrieven en een een brief van I:W. om het beroep uit Groningen
niet aan te nemen.
Brieven van en aan familie , waaronder brieven met betrekking tot een
erfenis.
Brieven en antwoorden met vragen en kritiek op I.W. met betrekking tot
zijn preken en pastoraat.
Brieven over het gezin van I.W.
Informatie met inlichtingen over personen van de stichtingToezicht
Politieke delinquenten.
Verschillende brieven over het beroep Van Groningen voor I:W:
Verdediging van Ds. Aalberts over zijn houding tegenover de Duitsers in
de Tweede wereldoorlog.
Felicitaties aan I:W. en zijn vrouw ter gelegenheid van de geboorten van
de kinderen.
Brieven over conflicten waarin I.W. een rol speelt. Er zijn 2 persoonlijke
conflicten en 7 conflicten in relatei met de kerk van Enschede.
Brief van Colijn aan minister de Wilde in 1943.
Artikel van K.S voor de Reformatie.
Brieven van K.S aan I.W.
“Losse brieven” over verschillende onderwerpen.
Brieven over verzekeringen die I.W. heeft.
Brieven met vragen en commentaar over de gebeurtenis van de
Vrijmaking.
2 opstellen van I.W. over 2 onderwerpen en een folder.
- de joodse christelijke kerk.
- gegevens over leven en werk van de apostelen sinds Handelingen 15
- een folder met informatie over de opleiding van onderwijzer
Brieven van de predikanten van de kerk van Enschede voor de kerkleden
die in Duitsland ter werk waren gesteld.
Brieven om inlichtingen te geven of te vragen over sollicitanten en over
personen.
Brieven over het conflict met H.Buitenbos uit Enschede , zowel kerkelijk
als ook zakelijk.
Benoemingsbrief als deputaat van de militairen.
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34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

Brieven over F.Q.I.
Aantekeningen van I.W over een synode.
Lidmaatschapkaart van de familie de Wolff van 1941
Verzoek van de AR-kiesvereniging van Urk aan I.W. om een spreekbeurt
te vervullen.
Brief van I.W. aan de A.R kiesvereniging van Enschede om een
getuigenis te geven over de Indische kwestie
5 brieven met betrekking tot de Vereniging Pro Rege en 2
informatiefolders over deze vereniging.
15 brieven en informatiefolders over de vereniging Ex Oriente Lux.
2 brieven met informatie over de heer Arends.
4 brieven met betrekking tot de jongelingsvereniging op gereformeerde
grondslag.
Brieven over en in verband met de schoolraad in Enschede in de tijd van
1936 -1947.
1 keer een concept-statuten en 1 keer een statuten van de vereniging
van de scholen met de bijbel in Enschede.
Brieven in verband met Pro Ecclesia van 1936- 1946.
Stenografisch verslag van de C.D.U vergadering op 6 juli 1936.
Preken van I.W en aantekeningen om een preek te houden.
Opstel over de Eerste Engelse Oorlog geschreven in 1916.
Presentatielijst voor catechesaties cursus 1936-1933.
Artikel van I.W. over de kerk.
Verschillende brieven die te maken hebben met het ambt als dominee in
Enschede.
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