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I INLEIDING 
 

A. Geschiedenis van de gemeente. 
De Marke Borne had reeds in de negende eeuw een hofgericht met en over lijfeigenen. Dit gaf 
aanleiding tot het ontstaan van het dorp en de kerk, die omtrent het jaar 1000 van Delden werd 
gescheiden. Tot deze parochie behoorden de marken Zenderen, Hertme en Bornerbroek. Zenderen 
had in haar midden een oude havezathe, "Weleveld" genaamd, en bewoond door een familie van die 
naam. In 1499 kwam het "Weleveld" aan de familie Schele, waarschijnlijk door een erfdochter. 

 
 

B. Geschiedenis van Borne en de Reformatie. 
Deze geschiedenis houdt ten nauwste verband met de opvattingen van de bewoners van het in de 
Marke Zenderen gelegen kasteel "Welvelde". 
 
In 1525 vestigt zich op dit slot Schweder Schele, een lid van de intellectueel hoogstaande familie 
SCHELE uit Welbergen in Duitsland, die de nieuwe leer aanhangt. 
 
"Welvelde" wordt de bron van nieuw denken in de regio. De zoon van Schweder: Christofer wordt 
Lutheraan. Hij is klassiek geschoold en vriend van Melanchton, Luther's naaste medewerker. 
 
Een van de heerlijke rechten, verbonden aan het bezit van "Welvelde" was het recht van collatie (= 
het recht te beslissen over de benoeming van de predikant). Daar ook voor de aanstelling van de 
schoolmeester de goedkeuring van het "Welvelde" nodig is, kan de "Heer van Welvelde" er voor 
zorgen, dat de bevolking wordt voorgegaan door personen, die zijn Lutherse opvattingen delen en 
uitdragen. 
 
Omdat in de Lutherse leer het altaar, de heiligenbeelden en de liturgieviering behouden bleven, 
veranderde er in het kerkgebouw vooralsnog weinig. 
Dat wordt wel anders wanneer de Calvinisten zich gaan roeren. 
 
Tussen de classis Deventer en de heren van Welvelde ontstaat hierover een slepend conflict. 
Uiteindelijk namen de heren Staten de calvinistische doctrine aan als richtsnoer. En zo krijgt ook 
Borne de leer van Calvijn opgedrongen. In 1603 moet de Luthersgezinde predikant plaatsmaken voor 
een aanhanger van Calvijn. Deze vertrok al weer in 1605. Dan blijft dezelfde Lutherse predikant hier 
weer preken tot 1619, wanneer hij door de classis en met goedkeuring van de Drost definitief wordt 
vervangen door een aanhanger van Calvijn. 
 
De kerkelijke gemeente omvat het dorp Borne en zijn kerkdorpen Zenderen, Bornerbroek en Hertme. 
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C. Kerkgebouwen. 
1. De - oorspronkelijk Katholieke - "Sint Stephanus" kerk, thans de Hervormde "Oude Kerk" is in 

tenminste drie, wellicht vier perioden opgetrokken. 
Eerst in 1482 is het gebouw in grote lijnen voltooid in laatgotische stijl en heeft de vorm 
aangenomen zoals deze nu nog te zien is. 
Hoewel de kerk en toren één geheel vormen, is de toren eigendom van de burgerlijke gemeente 
Borne. 

2. Het tweede Kerkgebouw, - de "Nieuwe Kerk" is in 1930 gereedgekomen. 
 
 

D. Het archief en de inventarisatie. 
Een zeer globale inventarisatie van de inhoud van de brandkast van elk der beide kerken bracht aan 
het licht dat er belangrijk, maar ongeordend materiaal aanwezig was. Teneinde de bescheiden naar 
behoren te bewaren en te ordenen, besloot de Kerkvoogdij in 1982 deze bij het gemeentebestuur van 
Borne in bewaring te geven. 
Onder deskundige leiding werd ten gemeentehuize de inventarisatie mede verricht door een oud 
kerkvoogd. Daarbij zijn - zoveel mogelijk - de richtlijnen toegepast voor het beschrijven van 
archieven van Hervormde Gemeenten. 

 
 

E. Dikkers archief. 
De z.g. "Dikkers collectie". 
Zoals gemeld onder B., waren de respectieve Heren van 't Weleveld qualitate qua resp. Overprovisor 
en tevens Overkerkmeester. Dit verklaart de aanwezigheid in het archief van Huize Weleveld van 
talrijke kerkelijke stukken. 
De laatste eigenaars van het landgoed (het Huis Weleveld was in 1804 afgebroken), t.w. de familie 
Dikkers, heeft een groot aantal archiefbestanden, kaarten en boeken, aangeduid als de "Collectie 
Dikkers" geschonken aan het Rijksarchief in Overijssel. Daaronder een honderdtal stukken 
betreffende de Nederduitse Gereformeerde gemeente Borne (periode 1666 - 1891). 
 
 

Bij de inbewaringgeving aan het gemeente-archief is overeengekomen, dat het inbewaringgegevene, 
voorzover jonger dan 50 jaar, slechts toegankelijk is voor derden, met machtiging van de 
bewaargever. De overige stukken zijn openbaar. 
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II INVENTARIS 
 

A. Archief van de Kerkenraad 
 
1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A. Notulen 
1. Fragment uit de notulen van 1743. 1 stuk 
2. Notulen boek 1817-1912, waarin tevens opgenomen afschriften 

van beroepingsbríeven uit de periode 1770-1870. 1 deel 
3. Notulenboek 1926-1937. 1 deel 

B. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 
4. Ingekomen stukken; 1815-1849. 1 omslag 

N.B. met inhoudsopgave. 
5. Ingekomen stukken van kerkelijke en wereldlijke overheden; 1816-1858. 1 omslag 
6. Ingekomen stukken; 1900-1908. 1 omslag 
7. Ingekomen circulaires, brochures en verslagen; 1903-1910. 1 omslag 
8. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken; 1928-1937. 1 omslag 

 
2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

A. Organisatie 
9. Verzoek van Dr. J. Hulshoff aan de kerkenraad om te worden 

aangesteld als arts der gereformeerde armen; 1862, December 27. 1 stuk 
10. Reglement op het Kiescollege Herv. Gem. Borne; 1912, Januari 22. 1 stuk 

B. Reglementen ordinanties en regelingen 
11. Lijst waarop de placcaten zijn vermeld die door de Staten van Overijssel 

zijn uitgevaardigd m.b.t. de kerken. Vooral ter begunstiging van de 
Geref.Kerk; 1664-1756. 1 stuk 

12. Resoluties Ridderschap en Steden betreffende wering van de aanwas van het 
Pausdom; 1755-1759. 1 omslag 

13. Bekendmaking door de Riqter van Oldenzaal van de voorgenomen verkoop 
op 27-03-1754 van een hooimaat, gelegen in het Hasseler Broek door de 
voogden van de kinderen van Herman Rollink en Janna Boerrigters; 
1754, Maart 20. 1 stuk 

14. Lijst der placcaten en de resolutien van jaar tot jaar over de periode 
1640-1758 (+ 1770) opgemaakt, ongedateerd door ds. G. Roessingh. 1 stuk 

15. Reglementen, uitgevaardigd door de synode; vanaf 1816, Juli 30 tot 1859, Mei 5. 1 omslag 
16. Placcaat d.d. 15 mei 1690 tegen het vloeken en sweeren ent ontheiligen 

van den dag des Heeren; 1773, Mei 12. 1 stuk 
17. Brief v.d. Burg. van Bönninghausen aan de predikant Couvée over 

"het aflezen van publicatiën"; 1904, Januari 20. 1 stuk 

C. Dank- en biddagen 
18. Publicaties tot het houden van een Algemene Dank-, Vast en Bededag; 

1773 t/m 1789. 1 omslag 
19. Publicatie v.d. Staaten van Overijssel m.b.t. het houden van een dankdag 

op woensdag 21 Februari 1776; 1776, Januari 24. 1 stuk 
20. Publicatie v.d. Staaten van Overijssel m.b.t. het houden van een dankdag 

op woensdag 19 Februari 1777; 1777, Januari 23. 1 stuk 
21. Resolutie v.d. Ridd. en Steden der Staaten van Overijssel tot het doen 

houden van maandelijkse bidstonden i.v.m. oorlogsdreiging door 
"den Keiser v.h. Duitse Rijk"; 1785, Januari 29. 1 stuk 
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22. Publicatie tot afkondiging van een Dank-, Vast- en Bededag; 
1790, Februari 1. 1 stuk 

23. Stukken betreffen het houden van een dankdag ter herdenking van de 
"slag bij Waterloo"; 1824-1831. 1 omslag 

D. Erediensten en Zondagsrust 
24. Aanwijzigingen door den Drost van Twente over de invoering per 

1 Januari 1775 van de nieuwe Rijm Psalmen en Gesangen in dien 
openbaren Godsdienst; 1774, December 10. 1 stuk 

25. Resolutie van Ridd. en Steden m.b.t. de zondagse kerk diensten, 
de bidstonden en de avondmaalsdiensten. 
Tevens worden de aanvangstijden hierbij vastgesteld; 1775, Maart 1. 1 stuk 

26. Extract uit. publ. 7-4-1775 houdende bepalingen over het handhaven 
van de Zondagsrust; 1775, April 7. 1 stuk 

27. Extract uit Reg. Ridd. en Steden over wijziging in de aanvangstijden 
van de Zondagse eredienst; 1776, Maart 12. 1 stuk 

28. Resolutie van de Ridd. en Steden de Staaten van Overijssel over de juiste 
wijze van rapportage over de gang van zaken in iedere gemeente m.b.t. tot 
het 2x preken op Zondag, de cathechisatie, het huisbezoek, het avondmaal, 
bijzondere diensten etc; 1778, April 16. 1 stuk 

29. Resolutie Ridd. en Steden houdende opdracht aan de predikanten m.b.t. de 
wijze waarop deze hebben te bidden voor de hoge overheid; 1789, Maart 14. 1 stuk 

30. Reglementen uitgevaardigd door de Koning, dan wel door de Minister voor 
de Zaken voor de Hervormde Eredienst; te beginnen met het Alg. Reglement 
d.d. Januari 1816 tot en met de wijzigingen daarop uitgevaardigd in 
1850; Mei 15. 1 omslag 

E. Koningshuis 
31. Stukken inzake het doen voor voorbeden c.q. dankzeggingen i.v.m. a.s. 

bevallingen, respectievelijk geboorten in de Koninklijke familie; 1831-1840. 1 omslag 
32. Circulaires/stukken betreffende leven en welzijn van de Koninklijke familie; 

1841-1844. 1 omslag 

F. Ambtsdragers 
33. Procesverbaal v.d. stemming over het al of niet invoeren nieuwe procedure 

benoeming kerkeraadsleden en beroeping Predikant; 1867, Mei 12. 1 stuk 
34. Procesverhaal v.d. stemming over het al of niet invoeren nieuwe procedure 

benoeming kerkeraadsleden + beroeping Predikant; 1871, Mei 21. 1 stuk 

G. Registratie van doop, huwelijk en lidmaatschap 
1. Doop
35. Attest over de wettiging van een "onecht" kind - Arent - Zoon van 

J.H. Leferink en M. van Gent; 1738, November 23. 1 stuk 
36. Verzoek uit Oldenzaal aan de pred. van Borne,om het kind van Haverkate 

in Borne te willen dopen; 1757, Juni 26. 1 stuk 
37. Reglement inzake registratie van doopleden, lidmaten en huwelijken, 

uitgaven door de Staten van Overijssel; 1791, April 8. 1 stuk 
38. 'Verklaring betr. Janna Wolthuys, kind uit een "ongelijk houwelijk". 

Afgegeven door buren en onder ede bevestigd voor de rigter van Borne; 
1793, Mei 4 en 6. 1 stuk 

39. Stukken betreffende het dopen van "het in onechte verwekte kind van 
Geeze ten Brugge"; 1808. 1 omslag 

40. Brief van de Maire van Borne aan de Leeraaren der onderscheidende 
Godsdienstige Genootschappen om de Oude doopregisters over te geven; 
1812, Juni 8. 1 stuk 
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1a. Doopboeken 
41. Doopboek; 1791-1874. 1 deel 

N.B.: hierin zijn ook vermeld de plaats (= boerderij) van de ouders zoals: 
Niekeshuis, Mensenhuis, Fluttershuis, Bothorst, Beerthuis, Woolthuis, 
Hobbelink, Nyhuis, Oelenhuis, het Oude Nijhoff, Pashuis, Reimerkink, 
Klein Elhorst, Klein Olthoff, Klumpershuis, Scholtenhuis, Have Hilberink, etc.. 

42. Doopboek; 1817-1926. 1 deel 
43. Doopboek; 1874-1904. 1 deel 
44. Doopboek; 1905-1947. 1 deel 
45. Contra-doopboek; 1948-1961. 1 deel 
46. Extract uit reg. Der resol. Ban Ridd. En Steden de Staten van Overijssel, 

waarbij wordt vastgesteld welke personen beschouwd dienen te worden 
als leden van de Geref. Kerk; 1759, October 19. (kopie) 

2. Lidmaten
47. Sommatie aan de predikant van Borne tot afgidte van de attestatie van 

Grietjen Nijhoff; 1775, Mei 11. 1 stuk 
48. Attestatie t.n.v. Aleida Benting; 1764, Juli 23. 1 stuk 
49. opdracht van de Richter van Borne aan alle Kerkgenootschappen 

(R.C., Geref. Gem., Mennonieten + Joodse Gem.) om binnen 3 dagen 
op te geven het aantal leden, teneinde "de relative meerderheid der zielen 
te kunnen opmaken; 1798, Augustus 1. 1 stuk 

2a. Lidmatenboeken
50. Lidmatenboek; 1693-1771. 1 deel 

N.B. voorin namen van predikanten sedert de Reformatie. 
51. Lidmatenboek; 1792-1933. 1 deel 
52. Lidmatenboek; 1804-1934. 1 deel 
53. Lidmatenboek Herv. Gemeenten; 1897-1949. 1 deel 
a. Mannen
54. Lidmatenboek; 1892-1963, opgemaakt 1951. 1 deel 
55. Lidmatenboek; 1963-1973. 1 deel 
56. Naamlijst mannelijke lidmaten; 1912-1920. 1 deel 
b. Vrouwen
57. Lidmatenboek; 1892-1961. 1 deel 
58. Lidmatenboek; 1948. 1 deel. 
59. Lidmatenregister; 1956-1970. 1 deel. 
3.  Huwelijk. 
60. Stukken betreffende "ongelijke" of gemengde huwelijken; 1736-1772. 1 omslag. 
61. Request van Hendriena ten Voorde aan de Drost van Twente om de 

afkondiging tegen te gaan van het huwelijk van "eenen Berent Pellen", 
haren vrijer en verloofde met een ander "vrouwmens"; 1738, April 29. 1 stuk. 

62. Verklaring van de ontvangst van de acte van de kinderscheidinge 
t.n.v. Marten Luijerweerd; 1749, Mei 6. 1 stuk. 

63. Stukken betr. de omstreden huwelijksafkondiging van Gerrit Lichtenberg 
en Fenne Hulschers; 1763. 1 omslag 

64. Opdracht van Ridd. en Steden om het huwelijk te bevestigen van 
Jenna Pastkamp (gesproten uit eene gereformeerde moeder) en 
Hendrik Engberts (zijnde van de Roomsche Religie); 1771, Apri111. 1 stuk 

65. Nader bericht m.b.t. huw.toestemming verleend door de Staten van 
Overijssel aan de dochter v.d. weduwe Hesselink te Zenderen, afkomstig 
v.d. Drost; 1777, April 5. 1 stuk 

66. Huwelijkstoestemming verleend door de staten van Overijssel aan het 
"Roomse" bruidspaar Jan Annink en Wilhelmina Velner; datum verzoek 
1778, April 8, datum toestemming 1778, April 15, met 3 bijlagen. 1 stuk 
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67. Brief over het voorgenomen huwelijk tussen Arend Funkink en 
Janna Wissink; datum brief 1779, februari 22. 1 stuk 

68. Stukken betreffende verzoeken van weduwen om te mogen hertrouwen 
binnen de gestelde termijn; 1741-1764. 1 omslag 

69. Request van de Dorst van Twente tot het benoemen van mombaeren 
(voogden) over het minderjarig zoontje v.d. weduwe Hilberink; 1749, Juli 6. 1 stuk 

70. Huwelijksacten uit de periode van Burg. Lantman; 1828-1841. 1 omslag 
71. Notitie opgesteld door ds. Bouwmeester betr. registratiekosten huwelijk 

(afkomstig uit nummer 423); 1841, Maart 1. 1 stuk 
a. Trouwboeken
72. Trouwboek 1817-1947 1 deel 
73. Trouwboek 1817-1948 1 deel 

H. Pastoraal werk 
74. Beknopte beoef eningsleer door E. Kist, uitgegeven in 1834. 2 delen 
75. Preek van ds. van Troostenburg de Bruyn, gehouden t.g.v. zijn 40-jarig 

ambtsjubileum; 1845. 1 stuk 
76. Schriftelijke belijdenis door A.W.E.M. Waitz, geschreven als 

belijdeniscatechisant van ds. van der Velde; 1895, Maart 12. 1 stuk 

J. Financiële zaken 
77. Stukken betreffende de jaarlijkse collecte t.b.v. Noodlijdende kerken en 

geloofsgenoten; periode 1825-1859. 1 omslag 
78. Stukken betreffende de jaarlijkse collecte voor het Fonds ter aanmoediging 

en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden; 
periode 1829-1844. 1 omslag 

79. Stukken betreffende verzoeken om financiële ondersteuning; 1847-1851. 1 omslag 
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B. COLLEGE VAN DIAKENEN 
 

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
80. Verzoek van het classicaal bestuur om gegevens over de werkwijze 

van de laatselijke diaconie, 1927, september.  1 stuk 
 
2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

A. Armenzorg 
81. Acte van borgtael t.n.v. Lubbert Horstmeyer opgemaakt door H. Reiner, 

raetman, 1663, juli 15. 1 stuk 
82. Berekening door Ds. Buitenhuis t.n.v. H. Beerninck in Zenderen met 

betrekking tot de achterstand aan de armen en aan de kerk, 1669, mei 5. 1 stuk 
83. Index der 25 obligatien ten nutte van de gemene armen van Borne, 

ongedateerd, ca. 1770. 1 stuk 
84. Gift van Liesbeth ter Weele aan de armen te Borne als erfgenamen van 

Geeske ter Weele, 1694, juli 3. 1 stuk 
85. Memorie wegens griffier van de Ridderschap van 

Overijssel, 1724, juli 11. armenzaken aan de 1 stuk 
86. Brief van Ds. van den Berg gericht aan baron van Hambroick met 

betrekking tot de "bekende affaire van d'armen", 1725, februari 15. 1 stuk 
87. Kwitantie voor het maken van 2 doodkisten in opdracht van de predikant, 

1732, november 17. 1 stuk 
88. Kwitantie van Jan ten Hulscher voor het maken van de doodkist voor 

G. Kopper op 26 januari 1733, 1733, maart 7. 1 stuk 
89. Verantwoording van uitgaven gedaan door de Heer van ’t Weleveld 

"an de karke en armen", 1736, augustus 17. 1 stuk 
90. Protocol van de verklaring van de Provisor m.b.t. de door wijlen Jan de 

Groot afgelegde eed over zogenaamd “knegte loon”; 1760, juni 13. 1 stuk 
91. Publicatie van de Staten van Overijssel met betrekking tot de nalatenschap 

van "arme menschen, door de diaconie ofte armen staat gealimenteerd 
geweest", 1761, april 2. 1 stuk 

92. Bekendmaking van Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel, 
betreffende toewijzing an diaconieën of armen staat van enige geringe 
goederen of effecten, nagelaten door arme mensen, die bij deze instituten 
in zorg zijn geweest, 1761, april 2. 1 stuk 

93. Publicatie van de Staten van Overijssel houdende richtlijnen voor de 
diakonieën met betrekking tot erfenissen en nalatenschappen van 
"arme menschen door de diakonie of armenstaat gealimenteerd geweest", 
1766, maart 26. 1 stuk 

94. Lijst van extra uitkeringen gedaan in 1771 in verband met de felle kou, 
1771, januari 16. 1 stuk 

95. Stukken met betrekking tot de verzoring van de weeskinderen Akkerhuis, 
1776.  1 omslag 

96. Overzicht van kosten voor onderwijs aan gereformeerde armen door 
B. Kerkvelt te Zenderen, 1776, april 11. 1 stuk 

97. Overzicht van uitgaven aan lesmateriaal ten behoeve van gereformeerde 
arme kinderen, 1781, juli 9. 1 stuk 

98. Lijst van namen van de armen die een keer in de veertien dagen worden 
ondersteund, 1784, mei. 1 stuk 

99 Stukken betreffende de in 1815 in Mechelen aangetroffen deserteur 
Meijer uit het Duitse leger en zijn verzorging op kosten van de diaconie, 
1815-1816. 1 omslag 

100. Stukken betreffende de gevallen van ondersteuning/verpleging van 
burgemeesters uit de jaren 1840-1870. 1 omslag 
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101. Brief van de Burgemeester aan de Diaconie over “koepok-inenting”; 
1845, maart 8. 1 stuk 

102. Publicatie over armoede door A.W. Rietveld, 1848. 1 deel 
103. Kwitantie voor atdracht collecte voor noodlijdende kerken en personen; 

1851, januari 13. 1 stuk 
104. Brief over onderstand aan G. Peeze, 1855, mei. 1 stuk 
105. Herderlijk schrijven van de synode in verband met inwerking treding van 

de nieuwe wet op het armbestuur op 28 juni 1854, 1854, september. 1 stuk 
106. Stukken betreffende invulling van tabellen inzake armlastigen, 1854-1857. 1 omslag 
107. Circulaires voor "besturen van huiszittende armen", 1868-1903, 1911-1912. 1 omslag 
108. Opgaven van de burgmeester van Borne houdende het verzoek om nadere 

gegevens over de in ten behoeve van huiszittende armen, 1869-1880. 1 stuk 
109. Brief 1882 aan 22 personen verstrekte onderstand, 

1883, september 28. 1 stuk 
110. Ongebruikte kolenbonnen, 1886, maart 3. 1 omslag 
111. Stukken betreffende de geneeskundige hulp aan armen, 1903. 1 omslag 

B. Gezinszorg 
112. Verzoek om een jaarlijkse bijdrage door de Protestantse Huisverzorging, 

Borne, 1910, juni 2. 1 stuk 

C. Ambtsdrager 
113. Weigering om benoeming tot diaken te aanvaarden, 1847, april 15. 1 stuk 

D. Eigendommen 
114. Brief van H. Podt aan de predikant van Borne over de gevolgen van de 

verkoop van een armenhuisje met daarbij behorend land, door procureur 
Bos, 1738, november 17. 1 stuk 

115. Volmacht door de overprovisoren verstrekt aan H. Meilink om het huis 
en land, de Bovenwoninge genaamd, over te dragen aan Gerrit Pese en 
zijn vrouw, 1757, juni 12. 1 stuk 

116. Contract met de familie Berent ter Brugge inzake bewoning van een aan 
de diakonie vervallen huis met bijbehorend land, ca. 1780. 1 stuk 

117. Overdracht door het hoogbejaarde echtpaar Altink van hun halve huis 
en land, 1782, october 24. 1 stuk 

118. Verklaring van overname door H. Luerink en G. Abbink van het huis van 
de weduwe J. Bruijnhout, 1786, augustus 14. 1 stuk 

119. Stukken verkoop van een stuk land, genaamd 't Koppen stukjen, door 
Antonette Meyling, 1795. 1 omslag 

120. Stukken betreffende verkoop van grond, de zgn, “Leurink Riet” aan 
W. Bongerts; januari 1882 – mei 1883 1 omslag 

121. Legger der bezittingen van de diaconie, anno 1882-1883 e.v., ongedateerd. 1 stuk 
N.B. verwezen wordt naar de notulen van 6 october 1895. 

122. Proces-verbaal inzake de aankoop van 2 huizen aan de Koksbrink, 
afkomstig van de erven H. Wissink, 1900, februari 13. 1 stuk 

123. Legger van eigendommen en fondsen, 1901, mei 17. 1 stuk 

E. Kapitaal 
124. Schuldbekentenis van Joan Dreyerinck, 1662, november 10. 1 stuk 
125. Schuldbekentenis van J. Lippinckhof, 1670, juli 8. 1 stuk 
126. Schuldbekentenis van Geerdt Berendtsen Hammersmit, 1688, juli 8. 1 stuk 
127. Schuldbekentenis van Rolof Dreyerinck in 't Lendeke, 1690. 1 stuk 
128. Schuldbekentenis van Antoni Hulsger en Hendrick Averijnck, 

1692, december 20. 1 stuk 
129. Afrekening van het legaat van Heer Carol to Scheele, 1692. 1 stuk 
130. Verklaring op zegel als bewijs van de obligatie ten laste van de Drost en 

Drostin van Haxborg, afgegeven door de Richter van Borne, 1694, mei 2. 1 stuk 
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131. Schuldbekentenis van het echtpaar Jan Becker en Jenneken Rutgers, 
1699, juni 7. 1 stuk 

132. Stukken betreffende de obligatie van de vrouwe van de Oldemeule, 
1702, 1707. 1 omslag 

133. Stukken betreffende de schuldbekentenis van Hermen Jansen Smit en 
Hendrik Warners, 1709, 1714, 1760. 1 omslag 

134. Schuldbekentenis van Berent ten Groothuijs aan Ds, v.d. Berg, 
1733, november 11. 1 stuk 

135. Schuldbekentenis van de echtelieden Jacob Meylink en Fenneken Zwiersen, 
ten overstaan van de "verwalter" Richter van Borne, 1734, juni 21. 1 stuk 

136. Schuldbekentenis van B. Krabbenbos, H. Escherink en J. Legtenberg, 
W. Wolbert, G. Helmig en G. Hendriksen Smid en H. ter Stege, 1737. 1 stuk 

137. Schuldbekentenis van Herman ter Steege opgemaakt door de Richter van 
Borne, 1738, juli 21. 1 stuk 

138. Akte van schenking door H. ten Segger, opgemaakt door de Richter van 
Borne, 1733, juni 15. 1 stuk 

139. Contract over de verdeling van gelden uit de nalatenschap van Jenneken 
van het Loohuis, 1740, maart 11. 1 stuk 

140. Schuldbekentenis van het echtpaar Jan te Beer en Maria C.J. Eekmors, 
1754, november 11. 1 stuk 

141. Acte van cessie en transport door de erfgenamen van Gerrit Helmigh, 
1759, november 17. 1 stuk 

142. Schuldbekentenis van de Overprovisioiren tr Borne aan de Heer van 
’t Weleveld ad één Duysent Guldens; 1760, april 7. 1 stuk 

143. Verklaring van Ds. Sloot inzake de betaling van 50 gulden en rente door 
Jan Cuiper, 1764, november 28. 1 stuk 

144. Schuldbekentenis van de echtelieden Jan van de Berg en Anna Beckinkveld, 
1739, april 1. 1 stuk 

145. Lijst van uitstaande kapitalen ten behoeve van de "gemeene armen", 
1770-1784. 1 stuk 

146. Verzoek van de Diaconie te Meppel om een borgtocht voor ene Hendrik 
Scholten, benodigd voor diens huwelijk; 1780, juli 29. 1 stuk 

147. Aanmaning aan de diaconie als erfgenaam van H. Helmig wegens verdiend 
salaris, 1799, juli 8. 1 stuk 

148. Schuldbekentenis van Gerrit Peese en zijn vrouw Geertruid Hilbrink, 
1812, februari 1. 1 stuk 

149. Contract inzake het aangaan van een hypotheek tussen de diaconie en de 
weduwe van Zwier-Smit, 1812, april 20. 1 stuk 

150. Acte van afstand van de Tiende ten behoeve van de gereformeerde 
armenstaat door het echtpaar Nijhoff-Wanink, 1815, alsmede een stuk van 
de hand van Ds. van 't Hooft, 1899. 2 stukken 

151. Stukken betreffende het legaat van J. Bruggink, 1840. 1 omslag 
152. Schuldbekentenis van de Kerkeraad aan de Armenstaat, 1841, april 28. 1 stuk 
153. Stukken betreffende volmachten ten name van Casper Lucas Sorper tot het 

ontvangen van rente op aandelen Nationale Schuld ten behoeve van de 
"algemene armen van Borne", 1844. 1 omslag 

154. Correspondentie tussen bankiers van Ophovens en Ds. van de Velde 
over rente, 1850-1896. 1 omslag 

155. Verklaring betreffende een legaat door Jacoba Bussemaker aan het 
Armbestuur , 1854, maart 6. 1 stuk 

156. Stukken betreffende de nalatenschap van de door de Diaconie ondersteunde 
families Steinman en ter Haar, 1847, 1854. 1 omslag 

157. Stukken betreffende een legaat door Martha Bussemaker, 1860. 1 omslag 
158. Brief van de Kerkeraad aan de commissie "Novalien-Tiende", 

1861, october 13. 1 stuk 
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159. Stukken betreffende giften aan de Diaconie, 1886, 1871, 1873. 1 omslag 
160. Correspondentie van Bankier Dikkers met de Provisorie; 1883 mei  – 

1891, augustus (8 stukken + 1 env.) 1 omslag 
161. Schenking door Familie Dikkers, 1884, januari 20. 1 stuk 

N.B. uit notulen van de Vereniging tot verbetering van het onderwijs in Borne. 
162. Gift door het gouden bruidspaar Lammerink, 1888, november 1926. 1 stuk 
163. Stukken betreffende het testament van Jacob Salomon Spanjaard, 1897-1899. 1 omslag 
164. Stukken betreffende de gift van mej. C.B. Fikkert, 1903. 1 omslag 
165. Stukken betreffende de afkoop van het "tiendrecht", 1903, 1908. 1 omslag 
166. Stukken betreffende de gift van Mina Boswinkel, 1903. 1 omslag 
167. Legaat van D. Spanjaard voor de armen van de Diaconie, 1911, februari 20. 1 stuk 
168 Aantekening van de kapitalen waarvan de rente bestemd is voor de 

stille armen, ongedateerd. 1 stuk 
169. Lijst van uitstaande kapitalen waarvan de predikant de jaarlijkse rente 

kan besteden ten bate van "huyssittende of stille armen", ongedateerd. 1 stuk 
N.B. vermoedelijk geschreven door Ds. Koppelman, 1803-1816) 

F. Financiële verantwoording 
170. Diaconieboek, verantwoording van uitdeling in geld of natura, 1704-1735. 1 deel 
171. Diaconieboek; 1735 – 1790. 1 deel 
172. Diaconieboek, 1822-1863. 1 deel 

N.B. bevat eveneens verkiezing kerkeraadsleden 1823-1829) 
173. Diaconieboek, 1863-1908. 1 deel 
174. Kwitantie van Notaris Wilmink in verband met verrichte werkzaamheden, 

1853, mei 2. 1 stuk 
175. Stukken betreffende de buitengewone collecte ten bate van de armen, 

gehouden in januari 1856, 1856, juli. 1 omslag 
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C PROVISORIE 
 

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
176. Stukken betreffende oorsprong en aard van de provisorie, 1855. 1 omslag 

 
2. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

A. Armenzorg 
177. Verantwoording halfjaarlijkse uitdeling van rogge door de provisorie  

1761-1779. 1 omslag 
178. Lijst van provisoriegoederen, 1771. 1 stuk 
179. Stukken betreffende de overdracht door de weduwe van Ds. Roessing aan 

de Heer van Welevelt van de door haar man in 1783 voor rekening van 
de provisorie gedane uitgaven, 1784. 1 omslag 

180. Specificatie van de inhoud van het provisorij-kistje, opgemaakt door 
L.J.V. Hambroick na het overlijden van Ds. Roessing, 1784. 1 stuk 

181. Rekening van Meyndert ten Have voor het maken van 6 doodkisten, 
gemaakt in de jaren 1780-1783. 1 stuk 

182. Stukken betreffende provisorie-aangelegenheden, 1875, 1882. 1 omslag 
N.B. 2 stukken ongedateerd. 

183. Jaargegevens over de 1879 door de provisorie gedane ondersteuning; 
1879, december 31. 1 stuk 

184. Staat van bedeelden betreffende "brooddeling vanwege de provisorie", 
1886, maart 6. 1 stuk 

185. Lijst der bedeelden door de provisorie van brandstof, 1886, maart 3. 1 stuk 
186. Lijst met de namen betreffende de uitdeling van steenkolen, turf, brood 

en stoete, 1887, februari 19. 1 stuk 
187. Stukken betreffende aanslag en aanmaning personele belasting ten name 

van J.W. Steinman Sr., betaald door de provisorie, 1890. 1 omslag 
188. Kwitanties en nota's voor kostgeld, huishuur, doodkist e.a., betaald door 

de provisorie, 1899. 1 omslag 

B. Eigendommen 
189. Stukken betreffende de zogenaamde "boevenwoning" op ’t Bornse Veld, 

1737, 1757. 1 omslag 
190. Acte van verkoop aan de provisorie door de familie wijlen Gerrit Helmig 

van het halve stuk land in de Nieuwe Esch, onder behoud van de losse, 
1759, november 17. 1 stuk 

191. Stukken betreffende de overeenkomst tussen de provisorie en A. Scholten 
en J. Mulder inzake de Grote Rietmaat, 1778. 1 omslag 

192. Acte van verkoop aan de provisorie door G.S. ten Hulscher van 2 percelen 
bouwland in Zenderen, 1864, juli 2. 1 stuk 

C. Kapitaal 
193. Stukken betreffende aan J. van den Berg geleend capitaal, 1739-1780. 1 omslag 
194. Kwitantie afgegeven door de provisorie na betaling door de familie 

ten Kotte van het legaat van Berend ten Hulscher en echtgenote 
Aaltje Teunissen, 1768, januari 25. 1 stuk 

195. Obligatie opgemaakt door de Richter van Borne, ten bedrage van 
170 carolygulden, die J. Jansen Hilberink schuldig is aan de provisorie 
en de armenstaat, 1779, october 27. 1 stuk 

196. Schuldbekentenis van Jakob Meylink, 1773, juli 9. 1 stuk 
197. Kwitantie afgegeven ten behoeve van Koep en Wolter Gerritsen, 

1671, april 21. 1 stuk 
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D. Financiële verantwoording 
198. Rekening opgemaakt over de provisorie uitgaven en inkomsten over 

de jaren 1716-1733, opgesteld door de overprovisoren Hambroick toe 
Welevelt en Ds. van den Berg, 1730-1735. 1 omslag 

199. Stukken betreffende de ontvangsten en uitgaven van de provisorie 
over de jaren 1739-1773. 1 omslag 

200. Lijst met uitgaven en inkomsten, 1771. 1 stuk 
201. Rekening en verantwoording provisorie over de jaren 1773-1776. 1 stuk 
202. Kasboekje opgemaakt door meester Nykamp, 1783-1784. 1 deel 
203. Uittreksel uit het provisorie-boek met specificatie van de inkomsten ten 

behoeve van de algemene armen, 1797, april 27. 1 stuk 
204. Inkomstenadministratie provisorie, 1801-1849. 1 deel 
205. Jaarrekening provisorie 1815. 1 stuk 
206. Jaarrekening provisorie 1816. 1 stuk 
207. Staat van provisorie-uitgaven 1816. 1 stuk 
208. Uitgavenboek provisorie, 1841-1875. 1 deel 
208a. Provisorieboek 1917-1896 1 deel 
 N.B. Inliggend losse jaarrekeningen en correspondentie. Het boek bevat 

o.a. correspondentie uit de jaren 1880 over de overdracht van de 
functie :Overprovisor”, die toebehoorde aan de Heer “van ’t Weleveld”. 

208b. Provisorieboek 1849-1874. 1 deel 
209. Staat van inkomsten en uitgaven provisorie over het jaar 1858. 1 stuk 
210. Staten houdende financiële overzichten provisorie over de periode 

1856-1874 en 1868-1874. 2 stukken 
211. Diverse brieven m.b.t. financiën provisorie; 4 stuks; 1875-1883, 1886-1899. 1 omslag 
212. Stukken betreffende aanslagen grondbelasting en provisorie uit de 

gemeenten Borne, Weerselo en Hengelo, 1874-1901. 1 omslag 
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D. COLLEGE VAN KERKVOOGDEN 
 
1. Stukken van algemene aard 

A. Notulen 
213. Notulen- en copieënboek van kerkvoogden en notabelen; 852-1864. 1 deel 
214. Notulen- en copieënboek Kerkvoogdij; 1864-1873. 1 deel 
215. Notulenboek; 1873-1916. 1 deel 

B. Ingekomen en uitgegane stukken 
216. Kennisgeving van het overlijden van I.J. Spanjaard; 1912, mei 16. 1 stuk 
217. Correspondentie; 1923-1933. 1 omslag 

N.B.: en berichten synode 1940-1942. 
218. Correspondentie; 1917-1947. 1 omslag 
219. Correspondentie; 1930-1939. 1 omslag 
220. Correspondentie; 1917-1937 1 omslag 
221. Kranteartikelen betreffende de Oude Kerk; ongedateerd. 1 omslag 

C. Overzichten 
222. Uittreksel uit de geschriften van pastoor Geerdink betreffende de Graafschap 

Lingen en haar geestelijk bestuur van 1560-1795; ca. 1850. 1 katern 
223. Uittreksel uit de geschriften van pastoor Geerdink betreffende de parochies 

Borne en Hertme; ca. 1850. 1 katern 
224. Bijlagen en aantekeningen betreffende Twenthe door pastoor Geerdink bij 

zijn geschriften; ca. 1850. 1 katern 
225. Notities van kerkvoogd Frost tijdens de tweede wereldoorlog; 1942, september. 1 omslag 
226. Inventaris van de Oude Kerk, opgemaakt tijdens de tweede wereldoorlog 

door kerkvoogd Frost en Jansen; 1941, oktober. 1 stuk 

D. Archief 
227. Opdracht van de onderrigter van Borne aan Steffen Eekmors tot teruggave 

van een oud kerkboek; 1789, juni 22. 1 stuk 
228. Index van het archief van de Hervormde Gemeente Borne over de periode 

1647-1935, opgemaakt naar aanleiding van een circulaire van de synode; 
1842, juli 15. 1 katern 

229. Brief van C.J. Snuif uit Enschede met betrekking tot retourzending archiefstukken; 
1907, augustus 6. 1 stuk ' 
 

2. Stukken van bijzondere aard 

A. Ambtsdragers 
230. Stukken betreffende diverse beroepingen; 1649-1817. 1 omslag 
231. Stukken betreffende de beroepingen van de predikanten Buijtenhuis, 

Van den Berg en Sloot; 1649, 1692, 1742. 1 omslag 
232. Stukken betreffende de beroeping van Ds. Sloot te Borne; 1742. 1 omslag 
233. Verdeling van de kosten in verband met de aanstelling van Ds. Roessink; 1771. 1 stuk 
234. Handopening verleend door de Commissaris Generaal ten einde een predikant 

te kunnen beroepen; 1817, mei 31. 1 stuk 
235. Stukken betreffende de contacten tussen de predikanten Immink en Lulof over 

"approbatie" en "handopening";1817. 1 omslag 
236. Aanmaning door Ds. Scheffer om betaling van onkosten gemaakt om de 

vakante gemeente Borne te moeten "overpreêken"; 1823, februari 22. 1 stuk 
237. Kwitantie voor Ds. v. Troostenburg de Bruyn voor aan vulling op zijn 

tractement etc. over de jaren 1818 t/m 1921 uit het legaat van de heer 
van Hambroick; 1823, september 18. 1 stuk 

238. Kwitantie opgemaakt door de ontvanger voor ontvangen voorschotten op 
het tractement voor Ds. Bouwmeester; 1829. 1 stuk 
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239. Rekening van logement Meyling voor het logeren van "kandidaaten"; 
1842, december 9. 1 stuk 

240. Lijst met jaarlijkse opbrengsten predikantentractement; 1844. 1 stuk 
241. Kwitantie van de Kerkmeester voor de verhuizing van Ds. v.d. Velde van 

Zutphen naar Borne; 1846, maart 30. 1 stuk 
242. Ministeriële beschikking departementale zaken der Hervormde Eredienst, 

houdende vaststelling jaarwedde van de predikant per 1 januari 1857; 
1857, mei 29. 1 stuk 

243. Toelichting op de samenstelling van het predikantentractement opgemaakt 
door Ds. Van Duilde; 1860. 1 stuk 

244. Besluiten inzake tractementsverhoging aan Ds. V.d. Velden; 
1868, juli 29, 1871, maart 10. 2 stukken 

245. Stukken betreffende het tractement van de predikant; 1874, 1879, 1910, 1918. 1 omslag 
246. Autorisatíe door minister van Financiën met betrekking tot het vertrek van 

Ds. Van 't Hooft; 1901, oktober 21. 1 stuk 
247. Stukken betreffende het z.g. "collatierecht" van de eigenaar van het Weleveld; 

1901-1907, 1908, 1910. 1 omslag 
248. Afschriften van de ligger van de diaconie dan wel van de predikantsplaats; 

1901, 1918-1928. 1 omslag 
249. Autorisatie door de minister van Financiën bij het vertrek van Ds. Couvée; 

1908, januari 18. 1 stuk 
250. Bedankbrief Ds. A. Drost voor het beroep naar Borne; 1908, maart 3. 1 stuk 
251. Aanvaarding beroep Ds. A. Goedhart; 1910, juni 2. 1 stuk 
252. Stukken betreffende de benoeming van een predikant na het vertrek van 

Ds. Van Haaften wegens vervroegd emeritaat in 1910; 1910. 1 omslag 
253. Stukken betreffende de vermeende rechten van Hänisch ten Cate met 

betrekking tot het beroepen van een predikant te Borne; 1910. 1 omslag 
254. Autorisatie door de minister van Financiën naar aanleiding van nederlegging 

bediening Ds. Van Haaften; 1910, juli 2. 1 stuk 
255. Goedkeuring Provinciaal College van Toezicht tot het aangaan van een 

geldlening ten behoeve van de aflossing van predikantstractementen; 
1936, mei 23. 1 stuk 

B. Personeelszaken 
256. Stukken betreffende de aanstelling van organisten uit de familie Meyling; 

1687-1688, 1733-1773, 1805-1845. 1 omslag 
257. Stukken betreffende het Meyling-organistenherdenkingsboek; 1919, juni 30. 1 omslag 
258. Stukken betreffende de benoeming van Hermarnus Nijcamp als schoolmeester; 

1746-1747. 1 omslag 
259. Acte van aanstelling van Hermannus Nijkamp tot kerkmeester; 1761, april 10. 2 stukken 
260. Instructíes voor kerkmeester Hermannus Nijkamp met betrekking tot het 

invorderen en het uitgeven van gelden; 1761, april 16. 1 stuk 
261. Acte van aanstelling van Jan Hermen Dorgelo als schoolmeester; 1789, april 7. 1 stuk 
262. Bezwaarschrift van de kerspelsmannen tegen de wijze van benoeming van 

de schoolmeester; 1789, juni 6. 1 stuk 
263. Extract uit het protocol van de zitting van het gericht Borne over de inhoud 

van een kerkenboek van de overleden kerkmeester Meijling; 1789, juli 3. 1 stuk 
264. Schrijven inzake de problemen rond de aanstelling van een schoolmeester in 

de periode 1803-1817. 1 stuk 
265. Aanstelling van Hendrik Nieuwenhuis tot kerkmeester; 1809, juni 1. 1 stuk 
266. Acte van benoeming van B.A. ter Meulen tot koster; 1814, september 20. 1 stuk 
267. Opgaven details tractement koster; 1838, december 21. 1 stuk 
268. Proces-verbaal van overdracht aan de nieuw benoemde ontvanger 

Te Velthuis door de weduwe van de overleden ontvanger Wilmink; 
1862, oktober 30. 1 stuk 
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269. Borgstellingen van ontvanger Te Velthuis; 1867, 1872, 1898. 1 omslag 
270. Instructies organisten; 1940-1947. 1 omslag 

C. Reglementen, ordinaties en regelingen 
271. Publicatie Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel aangaande het 

schonen van de beken en tussen de landerijen; 1770, april 6. 1 stuk 
272. Publicatie Ridderschap en Steden betreffende opgave van de inkomsten 

der kerken; 1775, april 10. 1 stuk 
273. Een door A. Westerlo overgeschreven publicatie van de Staaten van 

Overijssel houdende nadere instructies over het verhuren van landerijen 
en het opzeggen daarvan; 1776, april 6. 1 stuk 

274. Reglement op het vervullen van de predikantenplaats;1809, april 10. 1 stuk 
275. Nota van de Landdrost, houdende opdracht om na 1 louwmaand 1810 

geen betalingen uit plaatselijke of andere publieke kassen te doen aan 
predikanten of objecten van de Eredienst; 1809, december 11. 1 stuk 

276. Circulaire over de manier van uitbetaling van kinderschool- en 
akademiegelden; 1825, juli 27. 1 stuk 

277. Circulaire over het verzekeren tegen brandschade van kerken, pastorijen 
en kosterijen; 1851, april 16. 1 stuk 

278. Reglement op het beheer van kerkelijke goederen en fondsen; 
1870, december 2. 1 stuk 

279. Plaatselijk reglement op het beheer van kerkelijke goederen en fondsen 
van de Hervormde Gemeente Borne; 1871, januari 31. 1 stuk 

280. Circulaire over de instelling van een "annus-gratiaekas" in de kas Ring Almelo; 
1933, oktober 23. 1 stuk 

281. Statuten van de Vereniging van Kerkvoogdijen, 1929. 1 deeltje 

D. Registratie van de kerkelijke bevolking 
282. Stukken betreffende de ingekomen lidmatenattesties; 1747-1838. 1 omslag 
283. Lijst met namen van gemeenteleden die na 1900 hun belijdenis hebben 

afgelegd; 1900-1910. 1 deel 

E. Beheer van de bezittingen 
284. Bewijzen van eigendom. 1 omslag 
285. Taxatierapport van de landerijen behorende aan de kerk te Borne, opgemaakt 

door vier kerspelsmannen; 1723, augustus 10. 1 stuk 
286. Machtiging van de Heer van 't Weleveld om met ingang 
286. Machtiging van de Heer van ‘t Weleveld om met ingang van het voorjaar 

1725 de nieuwe pachten door te voeren; 1724, februari 27. 1 stuk 
287. Staat van opkomsten en lasten pachters; 1724. 1 stuk 
288. Uittreksel uit het kerkenboek van Borne houdende een opsomming van 

panden die onder het beheer van de kerk vallen; 1760. 1 stuk 
289. Inkomsten- en uitgavenboek der kerkgoederen; 1761-1827 1 deel 
290. Notitie over de inning van de tienden in Zenderen; ca. 1780. 1 stuk 
291. Schrijven van de Schout van Borne houdende een aantal vragen over het 

beheer en de administratie van goederen en fondsen; 1816, juli 27. 1 stuk 
292. Staat van het kerkenfonds behorende bij het verzoek aan de Koning om 

financiële bijstand; ongedateerd, ca. 1821. 1 stuk 
293. Lijst met bedragen die als oninbaar dienen te worden beschouwd; 1829. 1 stuk 
294. Staat van oninbare posten van kerk- en predikantenland; 1850, maart. 1 stuk 
295. Lijst met achterstallige bedragen aan pachten, o.a. zitplaatsenhuur; 1852, maart. 1 stuk 
296. Gebundelde staat met namen van pachters en van pachtgronden, alsmede de 

pachtbedragen en de duur van de contracten; 1852-1870. 1 stuk 
297. Opbrengsten van de tienden; 1872-1885. 1 deel 
298. Stukken betreffende tienden of novalia, waaronder overzicht van opbrengsten 

tienden; 1853-1869. 1 omslag 
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299. Opbrengsten van de tienden over de jaren 1886-1901. 1 deel 
300. Notitie van Ds. Goedhart betreffende de verzilvering van coupons Christelijke 

school; 1916, december 12. 1 stuk 
301. Beschrijving van de Havezathe Weleveld, onder meer de kadastrale gegevens 

en details met betrekking tot de verhouding Weleveld-kerk; ongedateerd. 1 stuk 

F. Kapitaal 
302. Hypothecair contract tussen het Kerspel van Borne en Werner en 

Herman Morssel alsmede diens vrouw Aalke, betreffende het opnemen 
van honderd daalders en 65 rijksdaalders; 1639, september 29, kopie. 1 stuk 

 Extract uit het protocol der kerken te Borne betref fende verhuur en verpachting 
aan Johan Morssel en anderen; 1660, augustus 9, kopie. 1 stuk 

303. Schuldbekentenis aan de kerk van Borne, overgeschreven door Ds. J.B. Sloot, 
betreffende een bedrag van honderdtien gulden, zijnde een gedeelte uit 
de boedel van de Vrouwe van de Oldemeule; 1714, 5 mei, kopie. 1 stuk 

 Schuldbekentenis aan de kerk betreffende een bedrag van vijfenvijftig gulden, 
ontvangen door H. Meijlink; 1760, september 9, kopieën. 2 stukken 

304. Schenking van 50 carolus guldens, gedaan door J. ten Wierik; 
1757, november 2, kopie. 1 stuk 

305. Schrijven van de Scriba Classicaal Bestuur om inlichtingen omtrent de 
administratie c.q. het beheer van fondsen; 1815, oktober 15. 1 stuk 

306. Schuldbekentenis, afgegeven door de kerkmeesters voor een lening van 
de gezusters Nieuwenhuis; 1820, januari 12. 1 stuk 

307. Uittreksel uit het testament van Willem Hendrik, baron van Hambroick, 
overleden 16 mei 1822; 1822, juni 6, kopie. 1 stuk 

308. Stukken betreffende door de gemeente afgegeven schuldbekentenissen 
ten name van mr. Dikkers, assessor; 1833, maart, juli. 1 omslag 

309. Nota van A. Buysman te Zwolle voor geleverde goederen, vermoedelijk 
voor de pastorie; 1841, augustus. 1 stuk 

310. 2 aanslagen grondbelasting; 1854, 1856. 1 omslag 
311. Aandeel renteloze geldlening ten behoeve van de stichting van een 

landkolonie, vermoedelijk in Groningen; 1912. 1 stuk 

G. Landerijen en opstallen 
312. Register van de jaarlijkse pachten; 1691, juli 4. 1 stuk  
313. Koopbrief betreffende het Erve Averijck; 1703, juni 22. 1 stuk 
314. Condítíes en voorwaarden voor de verpachting op5 september 1725 van 

de kerkelijke landerijen alsmede staat met oude en nieuwe pachtbedragen 
te voldoen door 13 met name genoemde pachters; 1724. 1 stuk 

315. Contract tussen de Heer van 't Weleveld en Anna Zelikers over de uitgang 
uit haar land; 1737, augustus 3, copie.  1 stuk 

316. Voorwaarden voor de verpachting van de Fliermate in 1735; 1735, april 21. 1 stuk 
317. Overzicht van ontvangsten en uitgaven bouw van "het Nieuwe Kolners Huis"; 

1770-1772. 1 katern 
318. Uittreksel uit een cedule van 't Kerkerve Kollener in Hertme, herschreven 

door Ds. G. Roessing; 1775, februari 1. 1 stuk 
319. Geschil tussen kerkenmeester Nijkamp en Jannes Meyer over de verkoop 

van een huis; 1782, september 7. 1 stuk 
320. Stukken betreffende een geschil tussen kerkmeester Nijkamp en 

Jannes Meyer over de (ver)koop van een huis; 1782. 1 omslag 
321. Stukken betreffende een geschil tussen kerkmeester Nijkamp en 

Jannes Meyer over de (ver)koop van een huis; 1797. 1 omslag 
322. Volmacht griffier Vredegeregt van het kantoor Zwolle departement der 

monden van de IJssel tot handhaving van het eigendomsrecht op kerkenland 
dat door J. Abbink is bezet; 1811, juli 12, kopie. 1 stuk 
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323. Registratiebewijs van de uitgangen van de landerijen in de Aalderkamp 
op de Zenderense Esch; 1812, maart 13. 1 stuk 

324. Stukken betreffende verhuur aan Dijk en Kolnaar; 1818, 1828, 1852, 1872. 1 omslag 
325. Bewijs van huur van de weg op het tefrot(?) door A. Eenhuis en J. Wildijk; 

1821, september 10. 1 stuk 
326. Recht van overpad over de "Smitsmate";1821, februari 16. 1 stuk 
327. Opgave van de bedragen die de kerk heeft te vorderen van de erven 

G.J. Reinders aan landhuren, uitgang en wasgeld over de periode 
1843-1847; ongedateerd. 1 stuk 

328. Lijst met namen van huurders die door omstandigheden niet in staat kunnen 
worden geacht de pacht voor predikantenland en kerkenland te betalen; 
ca. 1845, ongedateerd. 1 stuk 

329. Overeenkomst met Albertus Dijk tot verplaatsing van de behuizing staande 
op het Erve Kolnaar naar een gaarden; 1848, maart 20. 1 stuk 

330. Toewijzing van zes percelen der Marke Zenderen en Bornerbroek door 
gecommitteerden; 1848, juli 25. 1 stuk 

331. Deurwaardersexploit betreffende opzegging huurcontracten aan pachters; 
1852, november 10. 1 stuk 

332. Aanslagen grondbelasting Hervormde Gemeente, pastorie en algemene 
armen; 1853. 1 stuk 

333. Schrijven van de onderwijzer van Borne aan de Kerkvoogdij inzake het 
recht van uitgang Erve Hesselt, waarvoor al in 3 jaren niet is betaald; 
1855, december 21. 1 stuk 

334. Diverse kadastrale bescheiden en schetsen; 1857-1861. 1 omslag 
335. Rapport over meer-opbrengst verhuur van percelen hooiland en morsgrond 

te Hertme; 1860, februari 9. 1 stuk 
336. Akte betreffende 3 perceeltjes bouwland onder Markelo in de Heriker Esch 

gelegen, waarvan 1 perceel is belast met één schepel rogge t.b.v. de 
Hervormde kerk van Borne; 1860, augustus 6, copie. 1 stuk 

337. Staten van ontvangsten en uitgaven landerijen, behorende tot de pastorie; 
1858-1861. 1 omslag 

338. Stukken betreffende de aankoop van grond met opstal van J.H. ter Keurs c.s.; 
1863-1866. 1 omslag 

339. Beschikking van het kadaster op bezwaren op de grondbelasting over de 
percelen 1160 en 1161; 1867, juli 1. 1 stuk 

340. Deurwaardersexploit aangaande opzegging van de pacht van de plaats 
Kolnaar aan Jannes Kolnaar te Hertme; 1868, februari 19. 1 stuk 

341. Pachtacte van het erve Kollenaar of Kolner aan G. Kamp; 1869, februari 15. 1 stuk 
342. Stukken betreffende geschillen over het heffen van tienden; 1900-1905. 1 omslag 
343. Verhoor van 16 personen in verband met het proces over tienden te betalen 

door J.H.B. Scholten. 1 stuk 
344. Dossier met vervallen pachtcontracten; 1907-1963. 1 omslag 
345. Huurovereenkomsten aangaande erve "Kolnaar" met de pachters 

Ten Cate en Stege; 1930, november 6, kopieën. 2 stukken 
346. Vergunning van het waterschap tot het bouwen van een brug over 

de Zwartkotterbeek; 1931, januari 12. 1 stuk 
347. Dossier betreffende de verkoop van gronden aan het Rijk in verband met 

de aanleg van de rondweg om Borne; 1937-1938. 1 omslag 
348. Opgave van de landerijen de Grote, behorende tot de Kerspels Kerke 

te Borne, penningen geïncasseerd door Nieuwenhuis, Grotenhof, 
Meijlink en Dorgelo, ongedateerd. 1 stuk 

349. Dossier betreffend verkoop gronden aan het rijk in verband met aanleg 
rondweg om Borne; 1938-1946. 1 omslag 

H. Kerkelijke gebouwen 
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350. Rekening op naam van de Heer van het Weleveld inzake (ver)bouw van 
het schoolmeestershuis te Borne, uitgeschreven door meester timmerman 
Wolter Mulder, 1730-1735; 1791, november 11. 1 stuk 

351. Rekening van R. Grotenhof wegens onderhoud en reparatie aan kerk en 
pastorie over de periode 1714-1747; 1773, juli 23. 1 stuk 

352. Afkondiging over gestoelten en grafplaatsen; 1776, december 11. 1 stuk 
353. Rekening over 1781-82 voor "houd en tymmerloon"; 1783, Jan. 10. 1 stuk 
354. Brief van de Richter van Borne aan het uitvoerend Bewind der Bataafsche 

Republiek betr. "bijgaand plan van schikking tussen R.C. en Gereformeerden 
aangaande de kerk, de pastorij en de "opkomsten"; 1798, februari. 1 stuk 

355. Brief van de Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Borne aan den 
Landdrost v.h. Dept. Overijssel om voorspraak bij de Koning teneinde in het 
bezit en vrije gebruik van de kerk en kerkgoederen te verblijven. Dit n.a.v. 
adres v.d. R.C. aan de Koning ter bekoming van de Geref. Kerk en 
Kerkgoederen; ongedateerd (1 jaar na bezoek v.d. Koning aan Almelo). 1 omslag 

356. Rekening van banken- en stoelenverhuur, ingaande Martiny 1815; 1815. 1 stuk 
357. Begroting van kosten van de restauratie gereformeerde kerk en pastorije 

te Borne; 1819, juli 26. 1 stuk 
358. Adres aan de Koning over beklagenswaardige toestand van de kerk. Fondsen 

en de bouwvallige toestand van kerk en pastorie; 1819, Juli 31; 
1821, augustus 30. 2 stukken 

359. Koninklijk besluit waarbij f 400,- wordt toegekend tot herstel van kerk en 
pastorie; 1828, augustus 8, kopie. 1 stuk 

360. Brief van de Synode betreffende toekenning van f 250,- voor herstel van kerk 
en pastorij; 1828, oktober 28. 1 stuk 

361. Stukken betreffende onderhoud en reparatie aan het kerkgebouw; 
1829, 1834, 1837. 1 omslag 

362. Staat van verhuur van stoelen en banken; 1841, november 19. 1 stuk 
363. Stukken betreffende onderhoud en herstelwerkzaamheden aan kerk 

en/of pastorie; 1841. 1 omslag 
364. Afrekening opgemaakt door notaris Wilmink wegens opbrengst/verpachting 

banken; 1843, jan. 21. 1 stuk. 
365. Rekening over 1842 voor timmermanswerkzaamheden G. Gaalman; 

1843, jan. 28. 1 stuk 
366. Rekening betreffende dakreparatie door H. Freckmann te Pyrmont; 

1899, december 4. 2 stukken 
367. Stukken betreffende het orgel, o.a. herplaatsing, restauratie; 

1837, 1841, 1842, 1919-1920. 1 omslag 
368. Plattegrond met zitplaatsen, met gereserveerde plaatsen voor de voorlezer, 

diacones, godsdienstonderwijzer;1924. 1 stuk 
369. Plattegrond met zitplaatsen en de daarbij behorende huurprijzen per jaar; 

mei 1934. 1 stuk 
370. Bestek en voorwaarden betreffende het aanbrengen van zinken goten 

en riolering; 1929, 1934. 1 omslag 
371. Lijst tot vinding van verschoten gelden voor stoelen, enz.; ongedateerd. 1 stuk 
372. Mededeling over een bank, in eigendom toebehorend aan het Weleveld; 

ongedateerd. 1 stuk 

I. Financiële verantwoording 
373. Ontvangsten uit opbrengsten landerijen, 1654. 1 omslag 
374. Toestemming van de Heer van het Welefeld aan ds. Sloot om de rekeningen 

en bescheiden van de kerkmeester te controleren; 1747, maart 22. 1 stuk 
375. Kerkeboek bevattende inkomsten en uitgaven; 1762-1855. 1 deel 
 N.B. bevat voorts een register van banken en stoelen en register van de 

eigendomsbewijzen van graven/zerken. 
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375a. Uitgavenboek, 1761-1841. 1 deel 
376. Rekening van herbergier Jacobs over de vertering van de "Cerspels mannen"; 

1783-1784. 1 stuk 
377. Ontvangsten en uitgaven; 1816, 1830-1850, 1855. 1 omslag 
377a. Begrotingen, 1852-1877. 1 deel 
377b. Begrotingen, 1878-1924. 1 deel 
378. Begroting en rekeningen, 1907; 1691, 1704-1723, 1768, 1770, 1775, 

1815, 1816, 1851, 1852, 1853, 1854, 1856. 1 omslag 
378a. Jaarrekeningen 1875-1924. 1 deel 
379. Bijlagen bij de gemeenterekeningen, 1 omslag 
380. Mandaten; 1939-1940. 1 omslag  

J. Pastorie 
381. Register van de jaarlijkse pastorie-inkomsten, opgemaakt door 

Ds. F. Buijtenhuijs; 1672, oktober 24. 1 stuk 
382. Stukken betreffende onderhoud aan de pastorie;1731-1744. 1 omslag 
383. Stukken betreffende onderhoud aan de Wheme, gedurende periode 1743-1747. 1 omslag 
384. Circulaire betreffende pastorielanden;1824,september 13. 1 stuk 
385. Overgangsbewijs Pastorieweg; 1850, april 26.  1 stuk 
386. Jaaroverzicht pastoralia; 1855. 1 stuk 
387. Staat van ontvangsten en uitgaven landerijen behorende tot de pastorie; 

1858-1859, 1861. 1 omslag 
388. Inventaris van de pastoralia; 1873, september 2, kopie. 1 stuk 
389. Nota voor Ds. v.d. Velde, afr. Pastoralia; 1877, dec. 31. 1 stuk 
390. Brief over pastoralia van de classis Bestuur van Deventer; 1910, december 2. 1 stuk 
391. Inventaris van de pastoralia in 1921; 1921, januari 23. 1 stuk 
392. Lijst uit het boek van het predikant"en tractement, landhuur, uitgaven tienden 

enz.; ongedateerd. 1 stuk 

K. Kosterie 
393. Opkomst van de kosterij van de boerschap Senderen, Hertum, Bornerbroek 

en het Tusveld; ca. 1760. 1 stuk 
394. Rekening betr. restauratie van het costershuis 1763/1764, ongedateerd. 1 stuk 
395. Specificatie van de opkomsten van de kosterij; ongedateerd. 1 stuk 
396. Verzoek Classicaal Bestuur om opgave Staat der kosterijen; 1858, oct. 19. 1 stuk 
397. Inventaris van Eigendommen, behorende aan de Hervormde Gemeente 

te Borne t.w. 
1. landerijen en boerderijen; kerk en kerkhof; 
2. titels, papieren, enz 
3. uitgangen 
e.e.a. gesplitst in 3 rubrieken: 
a. kerk 
b. pastoralia 
c. kosterijen; 
1872, 1890, 1902, 1907 en 1919. 1 omslag 

398. Kosterboek met opkomsten over de jaren 1754-1829. 1 deel  
 N.B. voorin een register met 82 namen. 

 
399. Kosterboek met opkomsten over de jaren 1830-1871. 1 deel 
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BIJLAGE 1 
 

 
LIJST VAN PREDIKANTEN, DIE IN BORNE GESTAAN HEBBEN, VAN DE TIJDEN 
DER REFORMATIE AF. 
 
1. JOHAN NIJHOFF * 

De eerste predikant van Borne samen met Wierden (combinatie). * 

2. FREDERICUS KEMENERUS 
1603 beroepen naar Borne, naar Enschede verplaatst Ao. 1605. 

3. HERMANUS WELLEMEIJERUS 
1619 van Losser naar Borne beroepen, in 
1621 vertrokken naar Bootelzwing in Cleefsland. 

4. JOHANNES HENDERICUS HARDENAK 
1621 beroepen naar Borne 
1625 aldaar overleden. 

5. RUDOLFUS RIJKEN 
1625 beroepen naar Borne, in 
1649 aldaar overleden. 

6. FREDERIK BUIJTENHUIS 
1649 beroepen naar Borne, in 
1692 aldaar overleden. 

7. CHARLES VAN DEN BERGH 
1691 beroepen in Borne, in 
1743 na 51 jaren evangeliebediening en twee jaren emeritus aldaar overleden. 

8. JOHAN BORCHARD SLOET 
1742 beroepen in Borne, in 
1770 aldaar overleden. 

9. GERHARDUS ROESSING 
1770 beroepen naar Borne, in 
1783 aldaar overleden. 

10. BOUDEWIJN CLEMENT 
1784 beroepen naar Borne, in 
1789 vertrokken naar Voorthuizen in Gelderland. 

11. WARMOLD PETERSEN 
1789 van Gildehuis naar Borne beroepen, vertrokken naar Oost Vlieland. 

12. JOHAN EVERT CHRISTOFFEL KOPPELMAN 
1803 van Gronau beroepen naar Borne, in 
1817 vertrokken naar Brandligt in het Graafschap. 

13. JAN VAN TROOSTENBURG DE BRUIJN 
1817 van Wommels (Classis Harlingen) beroepen naar Borne, vertrokken in 
1841 naar Winterswijk in Gelderland. 

14. JAN WILLEM BOUWMEESTER 
1828 van Kampereiland beroepen naar Borne, vertrokken in 
1841 naar Winterswijk in Gelderland. 

15. ISODORUS DORPER, Candidaat bij het provinciaal kerkebestuur in Overijssel 
1841 beroepen naar Borne, vertrokken in 
1845 naar Alkmaar in Noord-Holland. 
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16. JACOB CAREL VAN DE VELDE, Candidaat tot den Heiligen Dienst, in 
1846 beroepen naar Borne, in 
1896 aldaar overleden. 

17. DR. AREND JAN VAN 'T HOOFT 
1896 van Nootdorp in Zuid-Holland beroepen naar Borne, vertrokken in 
1901 naar Meppel in Drenthe. 

18. PIETER JOHANNES COUVÉÉ 
1902 van Elkerzee in Zeeland beroepen naar Borne, vertrokken in 
1907 naar Nijmegen in Gelderland. 

19. WILLEM WOUTER VAN HAAFTEN 
1908 van Lemele in Overijssel beroepen naar Borne, vertrokken in 
1910 wegens ziekte als emeritus. 

20.  ADELBERT GOEDHART 
1910 van Sellingen in Groningen beroepen naar Borne, vertrokken in 
1921 naar Maria Hoorebeke in België. 

21. DERK KUILMAN 
1921 van Huizingen in Groningen beroepen naar Borne, vertrokken in 
1928 naar Leiden. 

22. ADRIAAN WARTENA 
1929 van Nieuw Dordrecht in Drenthe beroepen naar Borne, vertrokken in 
1935 naar Winterswijk in Gelderland. 

23. JACOBUS VAN DER TOUW 
1935 van ter Kappele in Friesland beroepen naar Borne, vertrokken in 
1948 naar Spekholzerheide in Limburg. 

24. CENT PIETER VAN ANDEL 
1948 van Spannum in Friesland beroepen naar Borne, vertrokken in 
1956 naar 's-Gravenhage in Zuid-Holland. 

 

1e Predikantenplaats 

 

25.  HENDRIK JAN PONSTEEN 
13 januari 1957 gekomen van Wolfaardsdijk 
11 mei 1969 vertrokken naar Oosterbeek. 

26. THEODORUS JOHANNES REMMERS 
11 januari 1964 gekomen van Zijpe (Noord-Holland). 
N.B. tevens eerste predikant die de in 1964 gestichte 2e predikantsplaats bezet. 

27. MARTINUS JOHANNES GOLS 
7 september 1969 gekomen van 's-Gravenhage. 
16 november 1980 vertrokken naar Hoogeveen. 

28. KLAAS BEUCKENS 
19 juli 1981 gekomen van Stavoren. 

* JOHAN NIJHOFF was Luthersch gezind naar de confessie van Augsburg. Hij stond onder bescherming 
van den Huize Weleveld. De Hoogere kerkelijke besturen waren echter meer in den geest van Calvijn en 
zonden in 1603 Fred. Kemenerus. Deze vertrok in 1605. Daarna blijft Nijhoff prediken tot 1619, toen hij 
door de classis en met goedkeuring van den Drost vervangen werd door Herm. Wellemeijerus. 
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Godsdienstonderwijzers 
 

REIN GERMERAAD 
1 oktober 1923 gekomen van Heemstede, 
vertrokken voorjaar 1925 naar Amsterdam. 

SIMON STEENSTRA 
30 augustus 1925 gekomen van Voortwolde, 
vertrokken 27 januari 1929 naar Geesteren (Gld.). 

GERRIT VAN DER GRONDEN 
februari 1929 gekomen van Barger Compascuum 
tot september 1936. 

ABRAHAM DUBBELDAM 
24 januari 1937 gekomen van Barger Compascuum 
tot 30 september 1963 met emeritaat. 
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BIJLAGE II 
TEKENINGENOVERZICHT 
 
1. Uittreksel uit de kadastrale plannen van de Gemeente Borne zijnde gedeelten van 

de Sectie A, C, E en F. 1852 

2. Kaart (orig. + 2 cop.) Grondperceel Herselerstraat "Aa-Maat" en ("Boswinkels-Maat") ongedateerd 

3. Kaart (orig. + 2 cop.) Grondperceel "Dam" ongedateerd 

4. Kaart (orig. + 2 cop.) Grondpercelen Herselerstraat Sectie C -10 nrs. ongedateerd 

5a. Specificatie grootte grondperceel. "Dam" (orig. + 2 cop.) no. 1 t/m 54 ongedateerd 

5b. Spec. (orig. + 2 cop.) grootte grondpercelen Aa-Maat en Boswinkelsmaat 
en Herselerstraat ongedateerd 

6. Kaart (or. + 1 copie) "'t Boterstuk" okt. 1929 

7. Plan uitbreiding Begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te Borne. mrt. 1942 

8. Kaart in 4-voud van de constructie van de "Oude Kerk". juni 1905 

9. Landerijenkaart gemeente Borne, sectiën B, C en D. juli 1902 

10. Landerijenkaart Zenderen, sectiën A en E. juli 1902 

11.  Plattegrond van Borne, sectie D. juli 1902 

12. (Oude) Plattegrond Kerkhof nieuwe gedeelte. ongedateerd 

13. Plattegrond Kerkhof (tot baarhuisje) in 2 gedeelten. ongedateerd 

14. Plattegrond van Zuid Borne, sectie D (zie nrs. 9, 10 + 11) juli 1902 

15. Kaart van de Hemmelhorst (langs Slangenbeek) (zie nrs. 9, 10, 11 + 14) juli 1902 

16. Kaart van de weg op de Hertmer Esch tussen de kerkegrond - land van Rientjes. mei 1942 

17. 4 Kaarten van 1918 van de situatie 
a. Oude Esch 
b. Achterkamp (zie ook nr. 21) 
c. Papenkamp (zie ook nr. 23) 
d. Hertmer Esch. sept.1918 

18. Plan uitbreiding begraafplaats (3 ex.) ongedateerd 

19. Plattegrond dorp Borne. 1917 20. Set 
van 4 kaarten, gelijk aan no. 17. 

21. Kaart van de Pellenhof (orig. + 2 cop.). mrt.1924 

22. Set van 4 kaarten, gelijk aan nrs. 17 en 20. 

23. Set van 4 kaarten, gelijk aan nrs. 17, 20 en 22. 

24. Kaart van "Kerkedennen" en "Hertme". okt. 1929 

25. Kaarten van 4 percelen + daarbij behorende lijst van de groottes t.w. van 
a. 't Reef 
b. Zuid Esch 
c. 't Boterstuk 
d. 't Imenschel okt. 1919 

26. (hoort bij 25) 
1 orig. v.d. Zuid Esch + 1 copie idem 
1 orig. v. 't Imenschel 
1 orig. lijst v.d. groottes + 1 copie. okt. 1919 
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27. Tekening verbouwing boerderij ten Cate te Hertme. ongedateerd 

28. Plattegrond van Borne, sectie B, C en D. juli 1902 

29. 2 series tekeningen van de Oude Kerk, gemaakt door architect W. te Riele; 2 stukken: 
a. juni 1905 
b, nov. 1918 
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Bijlage III 
 

DE NEDERDUITS-GEREFORMEERDE GEMEENTE TE BORNE 
Uit de "collectie Dikkers" Rijksarchief provincie Overijssel te Zwolle 

 
I. Algemeen. 

 
1. Resoluties van Ridderschap en Steden van Overijssel betreffende de beroeping 

van predikanten ten plattenlande, 1666, 1711 en 1713; afschriften, ongedateerd 
(le helft 18e eeuw). 1 stuk 

2 - 3. Stukken betreffende de ambtsdragers bij de gereformeerde gemeente te Borne, 
1734 en 1789. 

2. Resolutie van Ridderschap en Steden van Overijssel, houdende de toekenning 
van 200 gulden jaarlijks aan de predikant Charles van den Berg, om daarvan 
een adjunct-predikant te onderhouden, 1734; authentiek, gelijktijdig afschrift. 1 stuk 

3. Akte van beroeping door Robert Hendrik van Hambroeck, als heer van 
Weleveld, de kerkeraad en de manslidmaten van de gereformeerde gemeente 
te Borne van W. Petersen tot predikant, 1789; gelijktijdig afschrift. Met een bijlage. 2 stukken 

 
II. Provisorie. 

 
4. Ingekomen stukken bij de overprovisor, 1830 en 1852. 2 stukken 

5. Inventaris van de papieren, behorende tot de "provisory" van de gereformeerde 
gemeente, opgemaakt bij zijn komst in 1817 door de predikant J. van 
Troostenburg de Bruyn, en overgegeven aan de overprovisor Willem Hendrik 
van Hambroeck, als heer van Weleveld, 1819. 1 stuk 

6. Resolutie van Ridderschap en Steden van Overijssel betreffende de 
alimentatie van de armen door de diaconiën, 1766; afschrift, 1800. 1 stuk 

7. Akte van aanstelling door Willem van Hambroeck, als heer van Weleveld, 
en de predikant W. Petersen, overprovisoren, van Herman Meyling 
tot provisor, 1801. 1 stuk 

8 - 10. Stukken betreffende de uitoefening van de armenzorg door de provisorie, 1787-1815. 

8. Rekest door Gerrit Hilberts en Jan Hilberinck , en Robert Hendrik van Hambroeck, 
overprovisor, om de kinderen van de eerstgenoemde bij iemand van de 
gereformeerde religie te mogen onderbrengen op alimentatie van de provisorie, 
aangezien hij zelf ze niet kan onderhouden en verzorgen, ongedateerd 
(2e helft 18e eeuw). 1 stuk 

9. "Midwinterlijsten", aantekeningen, gehouden door de provisor, van uitgedeelde 
rogge en geld aan de armen, 1787, 1788, 1805-1810, 1812, 1814 en 1815. 1 omslag 

10. "Paaslijsten", aantekeningen, gehouden door de provisor, van uitgedeelde 
rogge aan de armen, 1787, 1788, 1789, 1805-1809, 1814 en 1815. 1 omslag 

11 - 15. Stukken betreffende het beheer, 1702-1843. 

11. Akte van schuldbekentenis door Judith Margaretha van Coeverden, vrouwe van 
Weleveld, weduwe van Joost Christoffer van Bevervoorde tot Oldemeule, 
van f 1050,-- aan de provisoren te Borne, stellende haar persoon en goederen 
tot onderpand, 1702; authentiek, gelijktijdig afschrift. 1 stuk 
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12. Memorie van de hofmeier H. Helmich aan de provisoren, aangaande zijn vordering 
op Hendrik Gurbrinck, die hem daarvoor naar de "provisory" verwezen had, 1760. 1 stuk 

13. Akte, waarbij de predikant W. Petersen, als overprovisor, verklaart ontvangen te 
hebben van Robert Hendrik van Hambroeck drie Nationale Schuldbrieven ten laste 
van de Bataafse Republiek, 1800. Met bijlagen. 1 omslag 

14. Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Uitgestelde Schuld voor 
de provisorie ten behoove van de algemene armen te Borne, 1815 en 1843. 1 omslag 

15. Aantekeningen van Gerhardus Dikkers betreffende de aflossing van door 
Dikkers van Willem Hendrik van Hambroeck overgenomen schulden aan 
de provisorie in de periode 1823-1829, ongedateerd (ca. 1830). 1 stuk 

16 - 40. Stukken betreffende de financiële administratie, 1676-1840. 

16 - 37. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de provisorie van de gereformeerde 
gemeente te Borne, 1676-1823 22 omslagen 

N.B. De rekeningen werden opgesteld door de provisor of armenmeester, waarna zij 
werden afgehoord door de heer van Weleveld en de predikant als overprovisoren. 

16.  1676-1689. 
17. 1690-1698. 
18. 1700-1733. 
19. 1744-1760. 
20. 1760-1770. 
21. 1771-1773. 
22. 1778-1783. 
23. 1784-1786. 
24. 1794-1796. 
25. 1797-1799. 
26. 1800. 
27. 1801-1803. 
28. 1804. 
29. 1805-1807. 
30. 1808-1810. 
31. 1812. 
32. 1814. 
33. 1819. 
34. 1820. 
35. 1821-1823. 
36. 1856. 
37. 1857. 

38 - 40. Rekeningen en kwitanties voor de provisorie van de gereformeerde gemeente 
te Borne, 1752-1840. 3 omslagen 

38. 1752-1770. 
39. 1771-1773. 
40. 1808-1840. 
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III. Kerkvoogdij. 
 
41. Ingekomen circulaires van het Provinciaal College van Toezicht op de kerkelijke 

administratie der hervormde gemeenten in Overijssel bij de overkerkmeester 
van de hervormde gemeente te Borne, 1842 en 1851. 2 stukken 

42. Resolutie van Ridderschap en Steden van Overijssel, houdende de bepaling, dat 
voor de functie vann kerkmeester bij de hervormde gemeenten geen personen 
van de rooms-katholieke religie in aanmerking kunnen komen, 1786; authenthiek, 
gelijktijdig afschrift. 1 stuk 

43 - 45. Stukken betreffende de kerkmeesters, 1795-1829. 

43. Procesverbaal van de kerkeraadsvergadering, betreffende de benoeming van 
Hendrik Luinink, Jan Abbink en Jannes Nijhof tot kermeesters van de 
gereformeerde gemeente te Borne, 1795; gelijktijdig afschrift. 1 stuk 

44. Akte, waarbij de overkerkmeesters de in 1795 afgezette kerkmeester Jan Harmen 
Dorgelo weer in zijn functie herstellen, 1800; concept. 1 stuk 

45. Akte van aanstelling door de koning van kerkvoogden en notabelen bij de 
hervormde gemeente te Borne, 1829; authenthieke, gelijktijdige afschriften. 
Met een dubbel en een bijlage. 3 stukken 

46 - 48. Stukken betreffende de predikantsplaats, 1765-1829. 

46.  "Vikkary Boek", register van inkomsten van landhuren en uitgangen, gehouden ter 
instandhouding van de predikantsplaats, 1765-1822. 1 deel 

47. Missive door de directeur-generaal voor de zaken der Hervormde kerk aan de 
kerkvoogden van de hervormde gemeente te Ootmarsum, betreffende het 
optrekken van de predikantstractementen, 1818. 1 stuk 

N.B. Deze missive diende tevens tot informatie voor de overkerkmeester en 
kerkmeesters bij de gereformeerde gemeente te Borne. 

48. Missive van het Provinciaal College van Toezicht op de kerkelijke administratie 
der hervormden in Overijssel aan de kerkvoogden van de hervormde gemeente 
te Borne, betreffende de toewijzing van de subsidie van f 400,-- door de koning, 
1829. 1 stuk 

49 - 50. Stukken betreffende de koster, 1785 en 1796. 

49. Resolutie van Gedeputeerde Staten van Overijssel, houdende dat de koster Reint 
Grotenhof recht heeft op de uitbetaling van de jaarlijkse "praestanda" door de 
boeren in Bornerbroek en dat hij er zorg voor moet dragen zijn bediening 
zorgvuldig te voeren, 1785; authentiek, gelijktijdig afschrift. Met een bijlage. 3 stukken 

50. Akte van aanstelling door de overkerkmeester van Gerrit Jan Grotenhof tot koster 
bij de gereformeerde gemeente te Borne, 1796; gelijktijdig afschrift. 1 stuk 

51 - 53. Stukken betreffende de schoolmeester/voorzanger, 1704-1815. 

51. Leggers van de inkomsten van de schoolmeester, 1704 en ongedateerd 
(midden 18e eeuw); ongedateerde afschriften (midden 18e eeuw). 2 stukken 

52. Aantekeningen betreffende de vaste inkomsten en uitgaven van de gereformeerde 
gemeente en van de jaarlijkse uitgave van het tractement van de schoolmeester 
en voorzanger, 1798; ongedateerd afschrift (ca. 18cJ0). 1 stuk 

53. Stukken betreffende de aanstelling van een schoolmeester te Borne, 1815. 1 omslag 

54. Akte van benoeming door de overkerkmeester van Gerhard Meyling tot organist bij de 
hervormde gemeente, 1845. 1 stuk 
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55 - 56. Stukken betreffende landerijen en opstallen, 1723 en 1861. 

55. "Kerkesprake", publicatie door de overkerkmeesterr betreffende de openbare 
verpachting van de kerkegoederen, 1723. 1 stuk 

56. Exploit door de deurwaarder Roelof Zweersen, ten verzoeke van de kerkvoogden 
van de hervormde gemeente, aan Johanna Klumperts c.s. om de van de hervormde 
gemeente gehuurde landerijen te ontruimen en weer ter beschikking van de 
kerkvoogdij te stellen, 1861; authentiek, gelijktijdig afschrift. 1 stuk 

57. Akte van schuldbekentenis door de overkerkmeester aan Jan Roelfink, landbouwer 
op het Mulhof in Bornerbroek, van FL 199-18-., 1815. Met kwitantie wegens de 
aflossing, 1819. 1 stuk 

58 - 59. Stukken betreffende het onderhoud van de toren, 1762 en 1794. 

58. Stukken betreffende het fourneren van gelden tot reparatie en onderhoud van 
de kerktoren, het kosterhuis en het daarbij behorende erf, 1762-1763. 1 omslag 

59. Stukken betreffende een geschil tussen de overkerkmeester en de erfgenamen 
van Harmannus Nijkamp aangaande een som gelds, eertijds aangewend tot 
herstel van de toren en het kostershuis, 1794. Met retro-acta, 1754-1773. 1 omslag 

60 - 61. Stukken betreffende de aanschaf van een orgel, 1837 en 1841. 

60. Bestek van het te plaatsen orgel in de hervormde kerk te Borne, afkomstig uit 
de Grote Kerk te Deventer, 1837. 1 stuk 

61. Lijst van lidmaten, die in aanmerking komen voor de hoofdelijke omslag tot betaling 
van het nieuwe orgel, 1841. Met een dubbel. 2 stukken 

62. Stukken betreffende de reparaties aan de pastorie, 1794. 2 stukken 

63 - 105. Stukken betreffende de financiële administratie, 1694-1891. 

63. Begrotingen van ontvangsten en uitgaven van de hervormde gemeente te Borne 
over 1852 en 1891, opgesteld door het college van kerkvoogden en notabelen, 
1851 en 1890. 1 omslag 

64. Register van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij van de hervormde 
gemeente, 1822-1824; klad. 1 stuk 

65. Staat van inkomsten en uitgaven van de kerkegoederen te Borne, 1830. 1 stuk 

66. Staat, houdende een opgave van oninbare schulden van diverse personen aan de 
kerkvoogdij, ongedateerd (midden 18e eeuw). Met een bijlage. 2 stukken 

67. Staat van het kerkenfonds, ongedateerd (begin 19e eeuw). 1 stuk 

68. Registers van restanten wegens de ontvangsten van de uitgangen en wasgelden 
van de kerkvoogdij, 1834, 1838 en 1850. 3 stukken 

69 - 86. "Kerkerekening", rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kerkvoogdij van de 
hervormde gemeente te Borne, 1694-1845. 18 omslagen 

N.B. Aanvankelijk liep het boekjaar van Martini tot Martini (11 november) en werd de 
rekening opgesteld door de kerkmeesters, welke rekeningen tot 1822 werden 
afgehoord door de heer van Weleveld en de predikant, als overkerkmeesters. 
Na 1822 werden de rekeningen opgesteld door het college van kerkvoogden en 
notabelen, waarvan de heer van Weleveld, als overkerkmeester, q.q. lid van was, 
en werden zij toegezonden aan het Provinciaal College van Toezicht op de 
administratie der hervormden in Overijssel ter goedkeuring. 

 
69. 1694-1697. 
70. 1704-1716. 
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71. 1724-1750. 
72  1760-1764. 
73. 1764-1769. 
74. 1770-1774. 
75. 1775-1780. 
76. 1781-1784. 
77. 1793-1794. 
78. 1801-1803.' 
79. 1805-1807. 
80. 1807-1811. 

N.B. Niet afgehoord. 
81. 1811-1813. 
82. 1813-1817. 
83. 1819-1821. 

N.B. Niet afgehoord. 
84. 1826-1832. 
85. 1841-1845. 
86. 1845-1849. 

 
87 - 103. Rekeningen en kwitanties voor de kerkvoogdij van de hervormde gemeente 

te Borne, 1751-1851. 17 omslagen 

87. 1751-1757 en 1759. 
88. 1760-1762 en 1764. 
89. 1772-1773. 90. 1783. 
91. 1795 en 1797. 
92. 1804. 
93. 1805-1807. 
94. 1808-1811. 
95. 1812-1813. 
96. 1814-1817. 
97. 1818. 
98. 1819-1821. 
99.  1835-1840. 
100. 1841-1843 en 1845. 
101. 1846. 
102. 1849. 
103. 1850-1851. 

 
104. Stukken betreffende her nazien door de overkerkmeester van de rekening over 

de periode 1795-1800 van de kerkegoederen, gehouden door de kerkmeesters 
J. Nijhof en H. Leverink, 1801. 1 omslag 

105. "Remarques", aantekeningen door de overkerkmeester op de kerkerekeningen, 
1805-1810. 1 omslag 


