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Verantwoording van de herziening  
 

 

In het jaar 2015 werd de ANA door de dominee van de Protestantse Kerk, ds. 

Stutterheim, benaderd dat ze geïnteresseerd waren in het laten digitaliseren van hun 

documenten. De dominee werd door de ANA gevraagd voor een eventuele overdraagt 

van het archief aan de ANA. Zodoende kwam de dominee op de ANA voor een 

vergadering, waar hij ook de depots van de ANA kon bezichtigen. Ook kregen we 

toezegging voor een eventuele overdraging van hun archieven. Middels hierdoor gingen 

collega's de Cuba en Ooft op 21 maart 2016 op bezoek bij ds. Stutterheim. De archieven 

lagen in een kamer bij de Grote Kerk in Oranjestad, die als bewaarruimte werd gebruikt. 

Inderdaad lagen de archieven aldaar niet in een prettige toestand. Van de dominee kreeg 

de ANA te horen dat in de tussentijd al enkele oude documenten door ratten werden 

gevreten. 

Met de dominee werd overeen gekomen dat de archieven aan de ANA worden 

overgedragen. De documenten zullen ook vóór het maken van een inventarisatie, naar 

de ANA fysiek worden overgeplaatst, aangezien de beschrijving van de documenten veel 

tijd zal innemen en het niet aangenaam was in de bewaarruimte te werken. 

Op het archief zelf bestond al een archiefinventaris, die we beslisten voor de schoning 

van het archief te gebruiken. Deze werd gemaakt door mevr. Mariette van Selm studente 

uit Nederland in 1995, hoewel de ANA al wist dat deze niet helemaal bruikbaar was. De 

documenten werden bij de vorige beschrijving, niet in overeenstemming met het 

archiefinventaris in archiefdozen of - rekken geplaatst. Ze laggen onder heel wat stof en 

waren fysiek ook niet geschoond. Sommige inventarisnummers ontbreken. En als laatste 

verzocht de dominee de ANA om ook de documenten tot en met 2008 mee te nemen en 

niks uit het archief te vernietigen, alsook voorlopig zonder zijn toestemming aan 

niemand stukken uit het archief te lenen. 

Al heel gauw bleek er bij het verwerken van het archief bij de ANA dat er een nieuwe 

ingang op de archieven moest komen. Een bijlage voor het archief met bijgekomen 

stukken bleek slordig en verwarrend te zijn. Een totaal nieuwe archiefinventaris lag 

gezien de tijd voor de formele overdracht niet voor de hand. Door vele bij- en 

tussengekomen nummers in de vorige inventaris is door de ANA beslist deze te herzien 

voor ons plaatselijk gebruik. Zowel het voorwoord als de inleiding van de vorige 

archiefinventaris is in de herziene versie overgenomen. Ook is dezelfde archiefschema 

behouden, alleen uitgebreid. Dus structureel is hetzelfde archiefinventaris behouden. 

De dossiers werden in zuurvrije omslagen en dozen geplaatst. Met de restauratie en 

onderhoud van de documenten is ook gestart. Hierna staan de documenten klaar voor 

het digitaliseringproces. 

Voor een beter gebruik van het archief is tussen de ANA en de Protestantse Kerk 

overeengekomen dat er een restrictielijst zal worden opgezet. Hierbij worden die 

documenten op die lijst alleen na accordering van de dominee en het Hoofd van de ANA 

ter raadpleging gesteld. 
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Voorwoord 
 
 
 

In de zomer van 1994 benaderde J.L. Kuipéri de Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. Tijdens zijn onderzoek in de archieven van de protestantse gemeente van Aruba had hij 

geconstateerd dat er geen inventaris van het archief bestond en dat een deel van het archief in 

slechte staat verkeerde. Na overleg met ds. A. van den Doel, destijds predikant van de protestantse 

gemeente van Aruba en beheerder van het archief, vroeg de heer Kuipéri of het mogelijk was een 

student naar Aruba te sturen om het archief te inventariseren. 

 

In overleg met docente archiefwetenschap Marijke Bruggeman werd in de winter van 1994/1995 het 

project nader uitgewerkt, werd geprobeerd de financiering rond te krijgen, en werd studente 

Mariëtte van Selm bereid gevonden het archief te inventariseren. In mei 1995 vertrok mevrouw 

Bruggeman naar Aruba om nader te overleggen over de uitvoering van het project, de materiële 

toestand van het archief te bekijken en de stage van de studente ter plekke voor te bereiden. De 

Faculteit der Letteren van de VU betaalde een gedeelte van deze reis. De reiskosten van de studente 

werden gedragen door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, de 

protestantse gemeente van Aruba bekostigde haar verblijf in Oranjestad. 

 

Mariëtte verbleef van begin juli tot eind oktober 1995 op Aruba, waar zij van het archief van de 

kerkenraad en enkele kleinere gedeponeerde archieven een inventaris maakte en de archieven 

herordende. De inventarisatie van het kerkenraadarchief bleef beperkt tot het oud archief (1822-1982). 

Het lopend archief – het archief vanaf 1982, het jaar waarin ds. Van den Doel met zijn werk-zaamheden 

als predikant te Oranjestad begon – bleef buiten beschouwing, evenals het ook in het kerkgebouw te 

Oranjestad bewaarde archief van de aan de voormalige Lago-raffinaderij gelieerde protestantse 

gemeente te Seroe Colorado. Overeenkomstig de wens van ds. Van den Doel werden stukken uit het 

oud archief die in principe voor vernietiging in aanmerking kwamen – kwitanties, dagafschriften – 

bewaard en werd een beschrijving van deze stukken in de inventaris opgenomen. 
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Inleiding 
 

 

Deze inleiding is in Nederland geschreven met behulp van in Nederland aanwezige bronnen, namelijk de 

jaarverslagen van de protestantse gemeente van Aruba aan de Commissie tot de Zaken der Protestantsche 

Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië en de verslagen van deze commissie aan de Algemene Synode van 

de Nederlandse Hervormde Kerk. Omdat gegevens over de twintigste eeuw schaars zijn, wordt in deze inleiding 

vooral aandacht besteed aan de negentiende eeuw. 

 
 

Aruba onder Nederlands gezag 
 

In de zeventiende eeuw vestigde de West-Indische Compagnie (WIC) haar gezag op de eilanden die 

later de Nederlandse Antillen genoemd werden. De leiding van de Compagnie lag in handen van de 

Heeren XIX, later de Heeren X. Zij stelden op zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse 

eilanden een directeur aan, die namens hen het gezag uitoefende. De directeur van de 

Benedenwindse eilanden zetelde in Willemstad op Curaçao, en werd bijgestaan door een Raad van 

ambtenaren van de WIC en enkele burgers. Deze raad fungeerde in de praktijk als adviesorgaan.
1
 

Aruba en Bonaire kregen ieder een commandeur, die ondergeschikt was aan de directeur. 

 

In 1791 werd de WIC opgeheven en kwam het gezag over de Antillen in handen van de Staten-

Generaal. De politieke verwikkelingen in Nederland in de Bataafs-Franse tijd gingen niet aan de Antil-

len voorbij. De Engelsen vielen in 1799 zonder succes Aruba aan. Enkele jaren later lukte het hen wel 

het eiland te veroveren. Tussen 1804 en 1806 was Aruba bezet door Engelsen en een leger van de 

opstandige Venezolaanse generaal Francisco de Miranda. Van 1807 tot 1816 stond Aruba onder 

bestuur van Engelse commandeurs. Hoewel in 1814 bij de Conventie van Londen was afgesproken 

dat Engeland de veroverde koloniën aan Nederland zou teruggeven, vond de overdracht van het 

gezag over de Antillen pas in 1816 plaats.
2 

 

De grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 bepaalde dat het opperbestuur van de 

koloniën bij de koning berustte, die geadviseerd werd door de minister van Koloniën en de Raad 

van Koophandel en Koloniën. Het gebied in West-Indië werd verdeeld in drie koloniën: Suriname, 

daarnaast Curaçao en onderhorige eilanden (Curacao, Aruba en Bonaire), en de kolonie Sint 

Eustatius, Sint Maarten en Saba. In de kolonie Curaçao werd een gouverneur-generaal aangesteld. 

Deze werd bijgestaan door de Raad van Politie, een adviesorgaan, bestaande uit twee ambtenaren 

en vier ingezetenen. Vanaf 1820 werd de gouverneur-generaal gouverneur genoemd. 

 

Omdat de West-Indische koloniën een verliespost vormden, werd de latere gouverneur-generaal van 

Nederlands Oost-Indië Johannes van den Bosch naar West-Indië gezonden om te bezien hoe er op de 

bestuurskosten bezuinigd kon worden. Op voorstel van Van den Bosch werden de drie koloniën in 1828 

samengevoegd, en onder gezag van een gouverneur-generaal gesteld. De gouverneur-generaal 

 

 
1
 L. Dalhuisen e.a. (red.), Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten (Zutphen 1997), 88, 89.

 
 

2
 Dalhuisen, Geschiedenis van de Antillen, 89, 91-92.
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zetelde in Suriname, op de eilanden werd hij vertegenwoordigd door een directeur of commandeur, 

volgens het Regeringsreglement van 1833 gezaghebber geheten. De gezaghebber werd geadviseerd 

door de tot Koloniale Raad omgedoopte Raad van Politie. Omdat deze constructie niet bleek te 

voldoen, werd de West-Indische kolonie in 1845 in twee afzonderlijke koloniën gesplitst: Suriname 

en, onder de naam Curaçao en onderhorigheden , de Antillen. De inrichting van het bestuur werd 

geregeld in het Regeringsreglement van 1848. Het hoogste gezag in de Antillen lag in handen van 

een gouverneur op Curaçao, bijgestaan door de door de koning benoemde Koloniale Raad. Deze 

gouverneur was bevoegd een eigen begroting op te stellen, die alleen aan de regering in Nederland 

ter goedkeuring moest worden voorgelegd wanneer er sprake was van een tekort. Op Aruba en 

Bonaire vestigden zich gezaghebbers, elk bijgestaan door een door de gouverneur benoemde 

adviescommissie van twee ingezetenen.
3 

 

In 1865 werd het aantal leden van de Koloniale Raad uitgebreid van zes naar dertien leden. Ook 

kreeg de Raad, die voorheen slechts adviserende bevoegdheden had, het recht van amendement en 

initiatief. De medezeggenschap in het bestuur van de Antillianen bleef echter beperkt. 

Begrotingstekorten dwongen hen meer dan eens zich tot de Nederlandse regering te wenden om 

steun. In 1936 kregen de Antillianen beperkt kiesrecht. Vanaf dat jaar kozen kiesgerechtigde burgers 
 
– mannen die aan bepaalde voorwaarden omtrent inkomen en opleiding voldeden – tien leden 

voor een vertegenwoordigend lichaam, de Staten genaamd. De overige leden van het vijftien leden 

tellende college werden door de gouverneur benoemd. 

 

In 1948 werden de Staten werkelijk een volksvertegenwoordiging, doordat alle leden werden 

gekozen en algemeen kiesrecht – ook voor vrouwen – werd ingevoerd. In datzelfde jaar begonnen 

onderhandelingen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Suriname over een grotere mate 

van autonomie voor de West-Indische koloniën. De onderhandelingen resulteerden in 1950 in een 

interim-regeling, in 1954 in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dat verleende de 

rijksdelen autonomie, behalve in koninkrijksaangelegenheden als defensie en buitenlandse 

betrekkin-gen. De overzeese rijksdelen kregen een landsregering van gouverneur en ministers, en 

een volwaardig parlement. Het eilandsbestuur kwam in handen van een gekozen eilandsraad, een 

door de eilandsraad gekozen bestuurscollege van gedeputeerden en een door de Kroon benoemde 

gezaghebber.
4 

 

Overheidsinvloed op de kerk 
 
Na de opheffing van zowel de West- als de Oost-Indische Compagnie kwam, met het bestuur over de 

koloniën, ook de behartiging van de kerkelijke belangen in de koloniën in handen van de Nederlandse 

staat. Daarvoor werd in 1815 een provisioneele Commissie tot de Zaken der Hervormde Kerken in 

Nederlandsch Oost- en West-Indië  in het leven geroepen. Bij Koninklijk Besluit van 7 december 1820 
 
№  erd epaald dat deze o issie ook el Haagse Commissie genoemd) het bestuur van de 

protestantse kerken in de koloniën bij de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk zou 

vertegenwoordigen. De commissie bestond uit zeven leden, waaronder vijf dienstdoende predikanten 

 
3
 Dalhuisen, Geschiedenis van de Antillen, 92.

 
 

4
 Dalhuisen, Geschiedenis van de Antillen, 92-93, 95-97.
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(onder wie de secretarissen van de Hervormde Synode, de Evangelisch-Lutherse Synode en het 

Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland). De commissie zorgde voor de uitzending van predikanten naar 

de koloniën
5
, onderhield correspondentie met de kerkelijke gemeenten in de koloniën en stond in 

contact met de theologische faculteiten in Nederland. Na 1873 bepaalden in West-Indië de gouverneur 

en de kerkenraden welke predikanten werden aangesteld. De Haagse Commissie bleef belast met het 

beslechten van geschillen en het verder behartigen van de belangen van de protestantse gemeenten in 

de koloniën. Het werkterrein van de commissie beperkte zich vanaf 1935 tot West-Indië, aangezien het in 

dat jaar in Oost-Indië tot een administratieve scheiding van kerk en staat kwam. Na de Tweede 

Wereldoorlog noemde de commissie zich Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in 

Nederlandsch West-Indië . Deze commissie werd nooit officieel opgeheven, maar haar werkzaamheden 

eindigden met het overlijden van haar laatste secretaris in 1959.
6 

 

De protestantse gemeente van Aruba 
 
Voor de protestanten op Aruba was er, nadat dit eiland in 1816 weer onder Nederlands gezag 

kwam, geen kerkelijke organisatie en geen protestantse geestelijke verzorging. Paters Franciscanen 

bedienden de doop, en gaven aan de Lutherse of Hervormde Kerk op Curaçao door wanneer zij 

iemand hadden gedoopt die tot die kerkgenootschappen behoorde. De Hervormde kerkenraad van 

Curaçao, die het onjuist vond dat de Arubaanse protestanten verstoken waren van protestants 

godsdienstonderwijs, verzocht de Haagse Commissie om Karel van Eekhout te benoemen tot 

godsdienstonderwijzer voor Aruba. Van Eekhout werd inderdaad bij Koninklijk Besluit benoemd, en 

begon in 1822 zijn werkzaamheden als godsdienstonderwijzer en schoolmeester op Aruba. De 

kerkopzieners J.H.G. Eman en C. Specht, respectievelijk Luthers en Hervormd, kochten een huis 

waarin Van Eekhout kon wonen en waarin een kerklokaal werd ingericht. Op 25 augustus 1822 werd 

hierin de eerste dienst gehouden, die kan worden beschouwd als het formele begin van de 

protestantse gemeente van Aruba.
7 

 

Omdat Van Eekhout niet bevoegd was om de sacramenten te bedienen, bleef de Arubaanse gemeente 

voor de bediening van Doop en Heilig Avondmaal afhankelijk van Curaçaose predikanten. Hoewel deze 

predikanten verplicht waren geregeld naar Aruba te komen, verschenen zij zelden. In 1830 werden 

daarom pogingen in het werk gesteld Van Eekhout het recht te geven zelf de sacramenten te bedienen. 

Toen deze pogingen op niets uitliepen, nam hij ontslag.
8
 In augustus 1839 werd Aruba bezocht door ds. 

Conradi, predikant te Curaçao. Deze had er eene vrij talrijke menigte 
 
Protestanten aangetroffen, en een wel eenvoudig, doch zeer geschikt kerkgebouw gevonden. In den 

korten tijd dien hij daar had kunnen blijven, had hij gepredikt, Avondmaal bediend, 23 kinderen 

gedoopt, en de meeste huisgezinnen bezocht.  Conradi meende dat zowel Aruba als Bonaire vaker 

 

 
5
 De commissie kon niet zelfstandig predikanten uitzenden, maar verrichtte wel allerhande werkzaamheden daaromheen. Bij Koninklijk 

Be-sluit a   de e er  №  as zij elast et het e a i ere  a  propo e te  e  het e estige  a  door de Koning voor 

Indië benoemde predikanten. De commissie wierf predikanten voor de dienst in Indië en droeg deze ter benoeming voor.
 

 

6
 J. M. Muller, Inventaris van de Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië 1815-1958 ( s-

Gra-venhage 1979), inleiding. Het archief bevindt zich in de Tweede Afdeling van het Nationaal Archief (NA) in Den Haag.
 

7
 J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het Protestantisme op de Nederlandse Antillen (s.l. 1969), 85-87.

 
 

8
 Concept-memorie 8 september 1830 in archief van de kerkenraad van de protestantse gemeente van Aruba (KPGvA), inventarisnummer

  

54. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 89. 
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door predikanten van Curaçao bezocht moesten worden, maar van gouvernementswege werd daarvoor 

geen vrij transport beschikbaar gesteld. Slechts door een goedgunstige beschikking  van de gezaghebber 

van Curaçao had Conradi deze reis kunnen maken
9
; een nieuwe reis liet hij achterwege uit angst dat het 

gouvernement hem de reiskosten niet zou vergoeden.
10

 Zijn collega-predikant te Curaçao, Luthers 

predikant A.I.K. Meyer, bezocht Aruba na 1840 met enige regelmaat.
11

 Ondertussen werd de gemeente 

te Aruba verzorgd door de in 1844 benoemde godsdienstonderwijzer Abraham van Dragt. Het geven van 

catechisatie behoorde tot zijn taken, preken zou hij niet.
12

 Na het overlijden van Van Dragt in 1848 werd 

Christiaan van der Ree in zijn plaats benoemd.
13 

 

Het aantal van twee kerkopzieners bleek in de loop der tijd te laag te zijn. In 1846 werd daarom 

besloten dat aantal te verdubbelen. Van een kerkopziener werd geëist dat hij 25 jaar of ouder en ten 

minste twee jaar lidmaat van de protestantse gemeente was. Hij diende van onbesproken gedrag te 

zijn, en was bij voorkeur gehuwd.
14

 In juni 1891 werd een derde kerkopziener benoemd, speciaal 

voor Canachito.
15

 Tot 1847 woonde de commandeur van Aruba de kerkenraadsvergaderingen bij, 

omdat hij wilde bijdragen aan de opbouw van de protestantse gemeente. In genoemd jaar 

verklaarde hij dat zijn steun niet meer nodig was en dat het bovendien principieel onjuist was dat 

een overheidsdienaar kerkelijke vergaderingen bijwoonde.
16 

 

Het feit dat de protestantse gemeente op Aruba geen eigen predikant had, begon steeds meer te 

knellen. Op 15 juli 1857 vroeg de kerkenraad van Aruba die van Curaçao dan ook om steun bij een 

verzoek aan de Nederlandse regering om een eigen predikant. Al in het najaar van 1857 werd dat 

verzoek ingewilligd en werd bij Koninklijk Besluit tot aanstelling van een predikant op Aruba 

besloten. In het voorjaar van 1858 werd Nicolaas Adrianus Kuipéri tot predikant te Aruba benoemd. 

De Haagse Commissie bevestigde hem in de zomer van dat jaar, en op 3 oktober 1858 deed hij zijn 

intrede in de protestantse gemeente van Aruba.
17 

 

 
9
 Algemeen jaarlijksch verslag over den staat der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, gedaan den 29

sten
 mei 

'. NA, Ar hief Co issie tot de Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № .  

10
 Algemeen jaarlijksch verslag over den staat der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, gedaan den 16

den
 

ei '.NA, Ar hief Co issie tot de Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № .  

11
 In het Algemeen jaarlijksch verslag over den staat der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, gedaan 9 mey 1848' 

werd hierover gemeld: Het werk, door ds. I.K. Meyer te Bonaire en te Aruba verrigt, wordt met dankbaarheid gedacht en is vrucht baar 

in heilzame gevolgen.  In eerdere jaarverslagen was Meyer door de Haagse Commissie al geprezen om zijn bemoeienissen met de bouw 

a  ee  kerk te Ora jestad. NA, Ar hief Co issie tot de Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № 15.
 

 

12
 Extract uit journaal besluiten gezaghebber Curaçao 3 september 1844 in KPGvA 28. Extract uit journaal besluiten gezaghebber Curaçao 

25 november 1844 in KPGvA 28. Luthers predikant bij protestantse gemeente te Curaçao A.I.K. Meyer aan gemeenteleden protestantse 

gemeente Aruba, 22 juli 1844, in KPGvA 54. Godsdienstonderwijzer A. van Dragt aan predikant Curaçao, 11 december 1844, in KPGvA 54.
 

13
 Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 87-91.

 
 

14
 Notulen kerkenraadsvergadering 6 november 1846 in KPGvA 9.

 
 

15
 Deze benoeming vond plaats ingevolge artikel 10 van het algemeen reglement uit 1863 (zie bijlage 1). Verslag over 1891 van de 

kerkenraad te Aruba, d.d. Aruba 18 januari 1892, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken 

in Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 23, bijlage bij de 

ha deli ge  der Co issie № A . Ook i  i . r. .  

16
 Notulen kerkenraadsvergadering 9 september 1847 in KPGvA 9.

 
 

17
 Notulen kerkenraadsvergaderingen 23 oktober 1857, 9 juli 1858, 1 oktober 1858, 9 oktober 1858 in KPGvA 9. Hartog, Mogen de 

eilanden zich verheugen, 91-92. De Haagse Commissie had sollicitanten opgeroepen voor enkele predikantsvacatures, waaronder die van 

predikant te Aruba. Nadat preken van 21 sollicitanten waren beluisterd, werd voor Aruba besloten tot benoeming van de predikant te 

Puflijk en Leeuwen N.A. Kuiperi. Algemeen jaarlijksch verslag over den staat der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-

Indië, gedaan 8 juni 1858' in NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 19, bijlage bij de handelingen der Commissie № . 
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De kerkenraad stelde in een buitengewone vergadering op 23 september 1863 een algemeen reglement voor de 

protestantse gemeente van Aruba vast. Nadat het kerkelijk was goedgekeurd door de Haagse Commissie werd 

het reglement door minister van Justitie Olivier, belast met de zaken der Hervormde eredienst, en minister van 

Koloniën Fransen van de Putte voorgedragen voor koninklijke goedkeuring. Met enige wijzigingen werd het 

regle e t ij Ko i klijk Besluit a   ju i  №  astgesteld.18
 De tekst van dit reglement is als bijlage 

achterin deze inventaris opgenomen. 

 

Aantal lidmaten van de protestantse gemeente van Aruba volgens opgave aan de Haagse Commissie 
 

1881 170 1895 184 1901 206 1911 317 

        

1884 150 1896 181 1902 195 1912 379 

        

1887 142 1897 179 1903 190 1913 320 

        

1888 178 1898 182 1904 194 1914 325 

        

1890 176 1899 180 1905 201 1916 331 

        

1894 179 1900 190 1910 330 1926 331 

        

 

 

Predikant en kerkenraad 
 

De verhouding tussen predikant en kerkenraad is in de geschiedenis van de protestantse gemeente van 

Aruba van tijd tot tijd gespannen geweest. Onenigheid tussen ds. Kuipéri en de kerkenraad kon in 1863 nog 

worden bijgelegd, maar misverstanden en spanningen noopten deze predikant in 1871 toch tot vertrek. 

Daarmee waren de problemen niet uit de wereld.
19 

 

Er was al vóór het vertrek van Kuipéri een nieuwe kerkenraad gekozen, op een volgens de Haagse Commissie 

gansch en al onregelmatige wijze . De Commissie zette de kerkenraad daarom af en gaf opdracht een nieuwe 

kerkenraad te kiezen, volgens de regels. Dat gebeurde, en de rust keerde terug. 

 

De regering greep deze problemen volgens de Haagse Commissie echter wel aan als excuus om de 

predikantsplaats op Aruba op te heffen. Bepaald werd dat de Curaçaose predikanten ten minste vier maal 

per jaar Aruba dienden te bezoeken. De Commissie vond dit te weinig – vooral omdat de Rooms-Katholieke 

missie op Aruba goed vertegenwoordigd was – en bepleitte de benoeming van een hulppredikant, maar de 

Arubaanse kerkenraad voelde daar niet voor.
20

 Er werd geen hulppredikant benoemd. 

 

Op zon- en feestdagen werd in Oranjestad gepreekt door godsdienstleraar E.L. van Zeppenfeldt, die al langere 

tijd deel uitmaakte van de kerkenraad en nu als voorzitter van de kerkenraad fungeerde. Ook 

 
18

 De wijzigingen staan vermeld in een brief van administrateur voor de zaken der Hervormde Eredienst H.J. Spijker aan de kerkenraad van de protestantse 
gemeente van Aruba d.d. s-Gravenhage 15 juli 1864, opgenomen in de gedrukte uitgave van het reglement. KPGvA 77.

 
 

19
 Verslag omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlands bezittingen buiten Europa, uitgebragt door de daartoe betrekkelijke 

Commissie  (1871), 6-8. NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 98. Notulen kerkenraadsvergadering 29 december 1868 in KPGvA 9.
 

 

20
 Verslag omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlands bezittingen buiten Europa, uitgebragt door de daartoe betrekkelijke Commissie  

(1872), 10, in NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 98. Zie ook het soortgelijk verslag over 1879 in NA,
 

 

Archief Commissie tot de Zaken enz., i . r. , ijlage tot de ha deli ge  der Co issie № . Notule  kerke raads ergaderi ge   
oktober 1871, 31 oktober 1871, 18 februari 1872 in KPGvA 9. 
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met Van Zeppenfeldt ontstonden problemen. Die leidden ertoe dat in 1884 de overige kerkenraadsleden en 

het grootste deel van de gemeenteleden vroegen om de aanstelling van een vaste predikant voor Aruba. 

Uiteindelijk werd in 1886 toch een hulppredikant, Joh. E. van Duyneveldt, benoemd.
21 

 

Van Duyneveldt begon zijn werkzaamheden in februari 1887. Al snel steeg het aantal mensen dat s zondags de 

Nederlandstalige kerkdiensten te Oranjestad bezocht. Ook in het buitengebied Canachito trad verbetering in: 

doordat Van Duyneveldt in de daar sinds 1860 gevestigde gemeente eenmaal per maand in de landstaal 

(Papiamento) preekte, kwamen overgangen naar de Rooms-Katholieke kerk volgens de kerkenraad minder vaak 

voor dan eerder het geval was. Vanaf oktober 1888 werd eens in de twee weken op een doordeweekse avond 

ook te Oranjestad in de landstaal gepreekt.
22 

 

Gedurende de ambtstermijn van Van Duyneveldt werd Aruba bovendien herhaaldelijk bezocht door J. 

Norwood, agent van het Amerikaans bijbelgenootschap van Methodistische zendelingen, die voor een vrij 

talrijk publiek in de Spaansche taal  preekte.
23

 Van Duyneveldt kampte echter met gezondheidsproblemen, 

en was om die reden langdurig met verlof in Nederland. In 1902 nam hij ontslag.
24

 Hij werd opgevolgd door 

W. van den Brink, predikant op Bonaire.
25

 Omdat de beide Curaçaose predikanten met verlof naar 

Nederland waren, moest Van den Brink ook dat eiland bedienen. De gouverneur was bovendien van mening 

dat de predikant op Curaçao moest wonen. De kerkenraad van Aruba achtte dat weinig bevorderlijk voor 

Van den Brinks werk op Aruba, en protesteerde. Van den Brink zelf was evenmin tevreden met de situatie. 

Na overleg met de gouverneur vestigde hij zich in februari 1903 toch op Aruba. In 1907 werd hij 

overgeplaatst naar Curaçao
26

, waarheen hij pas vertrok nadat zijn opvolger G.J. Eybers op Aruba was 

gearriveerd.
27

 In 1917 werd ook Eybers door de gouverneur naar Curaçao overgeplaatst. De kerkenraad van 

Aruba verzocht Eybers nog als predikant te mogen houden tot de aankomst van een opvolger. Deze opvolger 

kwam pas in 1919, in de persoon van A. van Essen.
28

 Van de gouverneur ontving Van Essen in 1928 de 

opdracht waar te nemen op Bonaire, omdat de Curaçaose predikanten daartoe niet in staat waren. Dit leidde 

tot problemen met de Arubaanse kerkenraad.
29 

 

In 1931 begon C.E.H.J. Milet de St. Aubin zijn werkzaamheden op Aruba. Voor hij naar Aruba kwam, was hij 

predikant in Amerika. Toen bleek dat de kerkenraad op Aruba hem geen vaste aanstelling 
 

 
21

 NA, Archief Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, inv. nr. 164 (1885) 24; inv. nr. 166 (1887) 249-252. KPGvA 150.
 

 

22
 Verslag over 1886 en 1887 van de kerkenraad te Aruba, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in 

Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 23, bijlage bij de handelingen der 

Co issie № A .  

23
 Hulpprediker Aruba J.E. van Duyneveldt aan Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Oost- en West-Indiën te s-Gravenhage, Aruba 29 

januari 1894. NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 24, ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № A . Verslag o er  a  de 
kerkenraad te Aruba, d.d. Aruba 18 januari 1892, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlands 

Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Ar hief Co issie tot de Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № 
A781. Ook in inv. nr. 98.

 

24
 NA, Archief Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), inv. nr. 182 (1903) 451-452.

 
 

25
 Zie over Van den Brink KPGvA 152.

  

26
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 182 (1903) 452-453; inv. nr. 188 (1909) 483. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 96.

  

27
 Zie over Eybers KPGvA 153.

  

28
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 197 (1918) 336-337. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 96. KPGvA 154-155.

  

29
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 209 (1930) 259. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 96-97.
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wenste te geven, vertrok Milet in 1933 naar Curaçao.
30

 Zijn opvolger G.E. Alers hield het langer uit op 

Aruba, hij stond er van 1934 tot 1946.
31

 J.J. van de Wall, in 1947 op Aruba gearriveerd, vertrok al in 1949. 

Een conflict tussen Van de Wall en de kerkenraad liep dusdanig uit de hand dat zelfs enige tijd een 

afsplitsing van de protestantse gemeente, de Gereformeerde Kring, bestond.
32 

 

Vanaf 1947 telde de protestantse gemeente van Aruba twee predikanten, één in Oranjestad en één in Piedra 

Plat. In Oranjestad werd in 1950 W.J.H. Baart benoemd, op Aruba werkzaam tot 1956.
33

 Tijdens de 

predikantsvacature die door het vertrek van Baart ontstond, fungeerde vlootpredikant L. Schalekamp als 

consulent voor Oranjestad.
34

 In 1958 werd hij opgevolgd door A.H.C. Jakobs, tot 1970 in Oranjestad 

werkzaam.
35

 Gedurende 1971 fungeerde vlootpredikant W.F. Koele als consulent
36

, waarna 

achtereenvolgens A. Belz (1972-1975) en H. Geurs (1977-1983) de gemeente te Oranjestad dienden.
37

 In 

Piedra Plat stonden achtereenvolgens T. Hogerwaard (1947-1953), W. Kraayenhof (1954-1956), J.A. Visser 

(1957-1969) en H.E.Ph. Hessen (1971-1992).
38 

 
 

Gebouwen 
 
Vanaf 1822 werden de diensten in Oranjestad gehouden in een gebouw dat tevens dienst deed als woning voor 

de godsdienstonderwijzer. Dit pand werd tot kerk verbouwd, maar in 1845 afgebroken omdat het in verval 

geraakt was. Op dezelfde plaats werd een nieuwe kerk gebouwd, die op 15 februari 1846 in gebruik werd 

genomen.
39

 Met subsidie uit Nederland kon dit kerkgebouw in de jaren zestig van de negentiende eeuw worden 

gerenoveerd.
40

 In 1889 bleek de kerk in dermate slechte staat te verkeren, dat zowel het dak als twee zijmuren 

vervangen moesten worden. Met steun van de synode, de Aruba Phosphaat Maatschappij en uit de opbrengst 

van verschillende collecten kon de 

 
 
 
 
 
 
 
30

 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 212 (1933) 233. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 97. Overzicht van de onaangenaam-heden 
die de kerkeraad heeft ervaren met ds. Milet de St. Aubin  in KPGvA 11. Zie ook KPGvA 156-157.

 

31
 Zie over Alers KPGvA158-159 en Documentatie 15.

 
 

32
 KPGvA 160-161. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende het conflict tussen de kerkenraad van Aruba en haar predikant ds. J.J. van de Wall, 

1949. In NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 90. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 97-98. Zie omtrent de Gereformeerde Kring (ook) het 

Archief van de Gereformeerde Kring, Documentatie 12-13 en KPGvA 37-38.
 

33
 Zie over Baart KPGvA 162-163 en Documentatie 14.

 
 

34
 KPGvA 184.

  

35
 Zie over Jakobs KPGvA 164-165 en Documentatie 16.

  

36
 Zie over Koele KPGvA 185.

  

37
 Zie over Belz KPGvA 166-167 en Documentatie 17, omtrent Geurs KPGvA 168-169 en Documentatie 18.

 
 

38
 Zie over Hogerwaard KPGvA 173-174 en Documentatie 19, over het beroepingwerk na Hogerwaards vertrek KPGvA 146, over Kraayenhof KPGvA 175-177 en 

Documentatie 20, over Visser KPGvA 178-179 en Documentatie 21, over Hessen 180-183 en Documentatie 22. Een algemeen overzicht is te vinden bij Hartog, 

Mogen de eilanden zich verheugen, 99-100.
 

 

39
 Algemeen jaarlijksch verslag over den staat der Protestantsche kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, gedaan 5 mey 1847" in NA, Archief Commissie 

tot de Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № . Zie ook: e tra t uit jour aal besluiten gezaghebber Curaçao 4 mei 1846 in KPGvA 

28. Brieven van kerk- en schoolopziener R.R. Muskus aan Luthers predikant bij protestantse gemeente te Curaçao A.I.K. Meyer te Curaçao 1845 in KPGvA 53. 

Brieven van godsdienstonderwijzer A. van Dragt aan Luthers predikant bij protestantse gemeente te Curaçao A.I.K. Meyer te Curaçao 1845 in KPGvA 54. 

Intekenlijsten voor financiële bijdragen 16 november 1830 en 10 april 1846 in KPGvA 282. Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven ten 

behoeve van een nieuw kerkgebouw 1844-1846 in KPGvA 283. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 87, 90.
 

40
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 145 (1866) 3; inv. nr. 146 (1867) 1; inv. nr. 148 (1869) 10.
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verbouwing bekostigd worden. Korte tijd later waren er problemen met de klok, die scheurde 

door het veelvuldig luiden na het overlijden van koning Willem III.
41 

 

Omdat protestanten uit het binnenland van Aruba moeilijk naar Oranjestad konden komen om daar de 

dienst bij te wonen, besloot de kerkenraad in 1859 het voormalige etablissement  Canachito voor 
 

900 te kopen. Het bestond uit een landhuis met een schuur en een tuin. Het landhuis zou als kerk 

worden ingericht, de schuur als school. In juni 1860 was de kerk gereed.
42

 Herstel van de kerk was 

nodig in 1879, nadat ze eene groote verwoesting ondergaan had door de boosdoeners die in de 

nacht van 17 februarij 1879 waren binnengedrongen en alles wat zich daarin bevond, als preekstoel, 

stoelen, banken enz. kort en klein hadden geslagen.  Een subsidie van de synode maakte herstel 

mogelijk.
43

 Tien jaar later was het kerkgebouw zo bouwvallig geworden dat het bijna niet meer 

bruikbaar is en naar alle waarschijnlijkheid instorten zal, wanneer er de hand niet dadelijk aan 

geslagen wordt.
44

 De synode wees een verzoek van de Haagse Commissie om subsidie echter af, 

omdat de grond waarop de kerk zou worden herbouwd niet het eigendom van de protestantse 

gemeente was.
45

 Besloten werd de kerk te Canachito niet te repareren, maar te Piedra Plat een 

nieuwe kerk te bouwen.
46

 De kerkbouw werd gefinancierd uit collecten in de gemeente, subsidies 

van gouvernement en Haagse Commissie, en giften van particulieren.
47

 In 1898 kon de eerste dienst 

in de kerk van Piedra Plat worden gehouden. Het kerkgebouw te Canachito was al in 1895 gesloopt, 

maar de begraafplaats daar werd nog wel gebruikt.
48

 In 1903 werd te Piedra Plat een kerkhof 

ingericht.
49

 De kerk te Piedra Plat stortte door een storm in 1932 gedeeltelijk in, maar kon zonder 

veel problemen worden hersteld.
50 

 

Toen in 1947 een tweede predikant op Aruba werd aangesteld, kon worden begonnen met de 

geestelijke verzorging van de protestanten in San Nicolas. In 1948 werd het eiland in drie wijken 

verdeeld: Oranjestad, Piedra Plat en San Nicolas. In 1963 kreeg San Nicolas een eigen kerk.
51 

 
 
 
 

 
41

 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 170 (1891) 315-317, 319-320. Verslagen van de kerkenraad te Aruba over 1891, d.d. Aruba 18 

januari 1892, en 1892, d.d. Aruba 13 februari 1893, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in 

Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 23, bijlage bij de 

handeli ge  der Co issie № A . Ook i  i . r. .  

42
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 140 (1861) 33-34. KPGvA 277, 278.

 
 

43
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 162 (1883) 19. Zie ook: verslag over 1881 van de kerkeraad te Aruba, opgenomen in Mededeelingen 

omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc  in NA, Archief Commissie tot de 

Zake  e z., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № .  

44
 Verslag over 1891 van de kerkenraad te Aruba, d.d. Aruba 18 januari 1892, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protes-

tantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 23, bijlage bij de 

handeli ge  der Co issie № A . Ook i  i . r. . Zie ook NA, Ar hief Alge e e S ode NHK, i . r.   . 
45

 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 174 (1895) 395.
 

 

46
 Intekenlijst voor de raadpleging van gemeenteleden te Canachito over de plaats van een nieuw te bouwen kerk, 28 juli 1893 in KPGvA 279.

 
 

47
 Hulpprediker Aruba J.E. van Duyneveldt aan Commissie tot de Zaken der Protestantsche Kerken in Oost- en West-Indiën te s-Gravenhage,

 
 

Aruba 29 januari 1894. In NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., i . r. , ijlage ij de ha deli ge  der Co issie № A .  

48
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 174 (1895) 395; inv. nr. 176 (1896) 294; inv. nr. 178 (1899) 358-359. Zie over het kerkhof te 

Canachito KPGvA 333-334.
 

49
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 186 (1907) 485-486.

 
 

50
 Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 97.

  

51
 Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen, 98.

 

 

 

 

 



 

Onderwijs 
 
Bij de aankoop van de gebouwen in Canachito was rekening gehouden met de mogelijkheid er een school 

te vestigen. Dit zou in het belang zijn van de ruim veertig kinderen die te ver van Oranjestad woonden om 

daar naar de protestantse school te gaan.
52

 Er bleken echter te weinig financiële midde-len beschikbaar 

te zijn om tot oprichting van een school te kunnen overgaan, terwijl het gouverne-ment het aantal 

kinderen te Canachito te klein vond om er van regeringswege een school te vesti-gen.
53

 Voor onderwijs 

waren kinderen in Canachito en omgeving daarom aangewezen op de zg. zus-terscholen van de Rooms-

Katholieke missie. Dat baarde de kerkenraad zorgen, omdat daardoor som-mige kinderen en hun ouders 

tot de Rooms-Katholieke kerk overgingen. Bovendien was men niet te-vreden over de kwaliteit van het 

gegeven onderwijs, want veel nut wordt er niet door gesticht dan de volkstaal te leren lezen en schrijven, 

waardoor volstrekt geene ontwikkeling noch verlichting of beschaving kan worden teweeggebracht.
54

 

Toen de nieuwe kerk te Piedra Plat gereed was, kon, met financiële steun van de Nederlandse Gustaaf 

Adolf Vereniging, wel een school opgericht worden.
55

 In 1900 beschikte de gouverneur gunstig op het 

verzoek een bijzondere school te mogen oprichten, zoodat een niet geëxamineerd persoon, evenwel 

genoeg onderwezen om met goed gevolg les te kunnen geven in lezen, schrijven en rekenen en de 

beginselen van den godsdienst  als onderwijzer kon worden aangesteld. Op 14 januari 1901 werd de 

school geopend, G.A. Kuipéri was benoemd als onderwijzer.
56

 Kuipéri bleef niet lang aan de school 

verbonden. Hij werd opgevolgd door W. Croes, die evenmin de benodigde diploma s had, maar wel 

geschikt werd geacht als onderwijzer. De 20 tot 25 leerlingen kregen dagelijks les in lezen, schrijven, 

rekenen en bijbelse geschiedenis. Op woensdag-en zaterdagmiddag hadden de kinderen vrij. De 

kerkenraad van de protestantse gemeente en de hoofdonderwijzer van de landsschool hielden 

toezicht op het onderwijs
57

, terwijl het gouvernement de school subsidieerde.
58 

 
 
 
52

 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 140 (1861) 35.
 

 

53
 Verslag over 1891 van de kerkenraad te Aruba, d.d. Aruba 18 januari 1892, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protes-

tantsche Kerken in Nederlands Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc . NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 23, bijlage bij de 

ha deli ge  der Co issie № A . Ook i  i . r. .  

54
 Verslag over 1881 van de kerkeraad te Aruba, opgenomen in Mededeelingen omtrent den toestand der Protestantsche Kerken in Nederlands 

Oost- en West-Indiën, door de Commissie ad hoc  in NA, Archief Commissie tot de Zaken enz., inv. nr. 22, bijlage bij de handelingen der Commis-sie 

№ . Zie ook: NA, Ar hief Alge e e S ode NHK, i . r.   -21; inv. nr. 170 (1891) 318.
 

55
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 178 (1899) 359. Zie verder het Archief van de school te Piedra Plat.

 
 

56
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 180 (1901) 431. Gouvernementsbeschikking 17 januari 1900 in KPGvA 28. 

Gouvernementsbeschikking 17 augustus 1900 in KPGvA 258.
 

57
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 182 (1903) 449-450.

 
 

58
 NA, Archief Algemene Synode NHK, inv. nr. 186 (1907) 487; inv. nr. 190 (1911) 408.
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Inventaris van het archief van de kerkenraad van de protestantse 

gemeente van Aruba   
 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de  letter   Alg   (Alg – nummer) dat staat 

voor Algemeen .  

 

1. Stukken van algemene aard 
 
1  Stukken betreffende  de samenstelling van richtijnen voor het beheer van de  
  kerkelijke en semi-kerkelijke archieven, 1990  1 omslag 
                  

2 Stukken betreffende de uitnodiging voor kerkenraadsvergaderingen, 1884, oktober 

9 - 1900, maart 26,  1 omslag 

   

3-7 Agenda s van de kerkenraad, 1926-1984, 5 omslagen 

 N.B. Met hiaten. 

 3 1926-1949 

 4 1951-1960 

 5 1961-1970 

 6 1971-1980 

 7 1982 -1984      

8 Agenda s van de vergaderingen van de Wijkraad Oranjestad, 1953-1982, 1 omslag 

9-27 Kerkenraadnotulen, 1822-2006, 1 stuk + 10  omslagen + 8 delen 

  

 

N.B.: de collectie kerkenraadsnotulen in de omslagen lijkt incompleet, want in aanwezige notulen 

worden herhaaldelijk notulen van andere vergaderingen genoemd die niet aanwezig zijn. 
 

 9 1822-1845, 1 omslag 

 10 1846, februari 12 - 1882, november 22, 1 deel 

  N.B.: hierin ook processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen. 

 11 1893, februari 13 - 1915, juni 30, 1 deel 

  N.B.: hierin ook processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen. 

 12 1915, september 24 - 1933, juni 18, 1 deel 

  N.B.: hierin ook processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen en een overzicht van de 

  
onaangenaamheden  die de kerkenraad heeft ervaren met ds. Milet de St. Aubin, met 

daarin 

  afschriften van brieven. Het notulenboek draagt als opschrift: Notulenboek van den 

  kerke raad der prot. ge . op Aru a. № VII. Ver olg op otule oek № VI.  

 13 1933, juni 18 - 1949, januari 14, 1 deel 

  N.B.: hierin ook processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen. 

 

 

14 1944, augustus 15 - 1950, mei 8, 1 omslag 
N.B.: conceptnotulen van 15 augustus 1944, notulen van 8 december 1947, notulen van 8 

mei 1950 met bijlage. 

 

15 1949, maart 7 -2006, 1 deel 
 

N.B.: hierin ook processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen. 
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16 1953-1955, 1 omslag 
 

17 1956-1961, 1 omslag 
 

18 1962-1967, 1 omslag 
 

19 1968-1971, 1 omslag 
 

20 1972-1986, 1 omslag 

 

*21 1983, 1 stuk 

 

22    1986-1994, 1 deel  

 

23 1995-2001, 1 deel  
 
 
  *24 1996-2002, 1 deel   
 
   
  *25 2001, 1 omslag   
 
   
  *26 2005-2006, 1 omslag  
 
   
  *27 2006, 1 omslag (Centrale Kerkraad) 
  
  *    N.B.  Door een niet constante ordening overlappen de  omslagen elkaar.   
        Hiaten bij de jaren  2003-2004 

 

28  Notulen van de jaarvergadering, 1975-1976, 1 omslag  

 

29-30 Notulen van de vergaderingen van de Wijkraad Oranjestad, 1953 -1981, 2 omslagen 

 

29 1953-1970  
 

30 1971-1981  
 

31 Notulen van de vergaderingen van de Wijkcommissie San Nicolas, 1957-1959, 

 1 omslag  

  

32 Processen-verbaal van verkiezingen van kerkenraadsleden en kerkopzieners,  

 1881, november 2 - 1902, juni 25   
 

 N.B.: in grote ordner 1. 

     

-- Processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen, 1846-1955 
 

Zie inventarisnummers 10, 11, 12, 13 en 15. 

 

33 Processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen, 1884, februari 21 - 1902, 

 februari 24, 1 omslag   

 

34 Stukken betreffende kerkenraadsverkiezingen, 1934-1977, 1 omslag  

 

35 Processen-verbaal van kerkenraadsverkiezingen San Nicolas, 1959 en 1963,  

 1   omslag  
  
36 Ingekomen stukken van de gezaghebber der kolonie Curaçao en onderhorige 

 eilanden (vanaf 1860 de gezaghebber van Aruba), 1844, september 3 - 1908, 

 januari 10)           N.B.: in grote ordner 1. 
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37 Beschikking van de waarnemend gezaghebber van Aruba, 1901, 14 februari, 

 inhoudende toestemming om in de consistorie van de protestantse kerk op 

 Piedra Plat huwelijken te voltrekken.  
 

N.B.: in grote ordner 1 

 

38 Ingekomen stukken van de gouverneur van Curaçao en onderhorigheden, 1858, 

mei 8 - 1894, februari 27  
 

N.B.: in grote ordner 1. 

 

39 Ingekomen brieven van de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in 

 Nederlandsch Oost- en West-Indië (Indische Commissie), 1871,  

 augustus 17 - 1889,  september 24  
 

N.B.: in grote ordner 1. 

 

40 Ingekomen brieven van de Commissie tot de Zaken der Protestantse Kerken in 

 Nederlandsch Oost- en West-Indië (Indische Commissie) en de Algemene Synode 

 der  Nederlandsche Hervormde Kerk, 1872, september 27 - 1900, december 18,  

 1 omslag 

  

41 Ingekomen brieven van Luthers predikant bij protestantse gemeente te Curaçao 

 A.I.K. Meyer van Curaçao aan kerkopziener Aruba R. Muskus over lopende zaken en 

 de bouw van de Oude Kerk te Oranjestad, 1844, december 18 - 1857, november 26, 

 1 omslag   n.b kerkenbouw 1948  

 

42 Ingekomen brieven, 1846, juni 25 - 1902, augustus 15   
N.B.: in grote ordner 1. 

 

43 Ingekomen brieven, 1851, november 25 - 1920, augustus 20, 1 omslag  

 

44 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken betreffende de kerkvoogdij, 

 1970-1974, 1 omslag  

 

45 Ingekomen stukken betreffende de Gereformeerde Kring, 1953, 1 omslag  

 

46 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken betreffende de Interkerkelijke 

 Vereniging (voorheen Gereformeerde Kring), 1954, mei 15 - augustus 7,  

 1 omslag 

  

47- 57 Ingekomen stukken, 1915-2005, 10 omslagen + 1 pak 

   

47 1915-1935 

 

48 1936-1946  

 

49 1947-1950  
 

50 1951-1954  
 

51 1955-1958  
 

52 1959-1962   
 

53 1963-1966   
 

54 1967-1970     
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55 1971-1974  
 

56 1975-1978  

 

57 1979-2005 1 pak 

 

58 Ingekomen stukken bij de Wijkraad van Oranjestad, 1954-1980, 1 omslag 

  

59 Ingekomen stuk bij de Wijkraad van San Nicolas, 1955, 1 stuk  

 

60 Verslagen, gezonden aan de Indische Commissie, 1859, mei - 1890, januari 10, 
 

afschriften  
 

N.B.: in grote ordner 1. 

 

61 Kerkopziener Aruba R. Muskus aan Luthers predikant bij protestantse gemeente 

 te Curaçao A.I.K. Meyer over lopende zaken en de bouw van de Oude Kerk te  
Oranjestad, 1844, december 22 - 1845, juni 20, afschriften  

 
N.B.: in grote ordner 1. 

 

62 Uitgegane brieven, 1830, september 8 - 1902, augustus 14, afschriften  
 

N.B.: in grote ordner 1. 

 

63 Uitgegane brieven, 1851, december 29 - 1906, mei 10, afschriften, 1 omslag  

 

64 Brievenboek, 1863, september 21 - 1866, december 5, 1 deel  
 

N.B.: hierin ook kerkelijke reglementen, 1863, september 23 - 1893, mei 4 

 

65-68 Brievenboeken, 1867-1926, 4 delen  

 65 1867, februari 12 - 1885 

  N.B.: hierin ook jaarlijkse kerkenraadverslagen. 

 66 1893, oktober 16 - 1915, september 24 

 67 1915, juli 26 - 1920, oktober 8 

 68 1920, november 25 - 1926, december 5 

69-78 Uitgegane stukken, 1917-1982, afschriften, 10 omslagen 

 69 1917-1935  

 70 1936-1948  

 71 1949-1952  

 72 1953-1956  

 
 

73 1957-1960  

 74 1961-1964  

                   

     N.B.: Geen afschriften van brieven uit de jaren 1962 en 1963      

     aanwezig. 

 

 75 1965-1968  

 76 1969-1972  
 
  77 1973-1976  
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78 1977-1982  
 

79 Uitgegane stukken van de Wijkraad Oranjestad, 1956-1980, afschriften, 1 omslag 

   

80 Uitgegane stukken van de Wijkraad San Nicolas, 1952-1961, afschriften, 1 omslag

   

81 Lijst der stukken behoorende tot de Evangelische Protestantse gemeente des eilands  
  Aruba, oude archiefinventaris, *1846+, 1 stuk  

 

82 Stukken betreffende het archief van de protestantse gemeente van Aruba, 1953, 

 juni 3 - 1968, december 6, 1 omslag  

 

83 Stukken betreffende de samenstelling van richtlijnen inzake de zorg voor de 

 archieven der Nederlandse Hervormde Kerk, brochure, uitgave 1966, 1 deel  

 

2. Stukken van bijzondere aard 
 

A. Reglementen 
 

84 Afschrift van de algemeen reglement voor de protestantse gemeente van Aruba, 

afschrift, 1858, oktober 6  ,  1 stuk 
 

N.B.: met vermelding voorstel kerkenraad , vermoedelijk concept-reglement 

 

85 Algemeen reglement van de protestantse gemeente van Aruba, 1863/1864, 

 met bijlagen, 1 omslag   

 

-- Kerkelijke reglementen, met wijzigingen en aanvullingen, 1863, september 23 - 1893, 

mei 4 
 

Zie inventarisnummer 56. Hierin: Algemeen reglement voor de protestantse gemeente van Aruba (23 

september 1863); Huishoudelijk reglement voor de kerkenraad der protestantse gemeente van Aruba 

(23 december 1863), aanvulling met de artikelen 20 en 21 (14 juny 1865); Instructie voor de 

penningmeester (23 december 1863); Instructie voor den diaken (23 december 1863), aanvulling op 

artikel 5 (4 mei 1893); Instructie voor de lijkbezorger en doodgraver (3 maart 1864), wijziging artikel 6 

(30 december 1887); Instructie voor de kerkenknecht (23 december 1863), toevoeging aan artikel 4 (4 

mei 1893), wijziging artikel 6 (15 juli 1887). 

 

86 Huishoudelijk reglement voor de kerkenraad der protestantse gemeente van 

 Aruba (1863), afschrift, 1933, augustus 16, met bijlage, 1 omslag   

 

87 Algemeen reglement, 1952, met bijlagen, 1 omslag   

 

88 Concept Plaatselijk Reglement - Afdeling II De Kerkenraad, 1969, augustus 3, 1 stuk 

 

89 Algemeen reglement, 1970, met bijlagen, 1 omslag  
 
90  Stukken betreffende de samenstelling van regels voor de Protestantse Gemeente  
  Aruba, 2000-2002, 1 omslag  **ontbreekt 
 
91  Stukken betreffende de samenstelling van gedragregels voor de predikanten, 2000-
  2001, 1 omslag  **ontbreekt 
   
92  Reglement van de Protestantse Gemeente Aruba, 1970, 1 omslag    
 

93  Stukken betreffende de samenstelling van regels voor de Seroe Colorado Community 
  Church, 1935-1977, 1 omslag    

   

94  Algemene reglement voor de Protestantse Kerk Aruba,1864 en 1970, 1 omslag 
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95  Reglementen van de Protestantse Gemeente Aruba, 2006, 1 omslag  
 

96  Reglementen van de Protestantse Gemeente van Aruba d.d. 17-2-1970  **onrbreekt 
 

97  Kerkelijke reglementen, 1863-1866/1867-1885/hiaat/juli 1893-april 1926  
  **ontbreekt 
 

98            Instructie voor de penningmeester, lid van de kerkenraad der protestantse gemeente 

 van Aruba, 1863, december 23, 1 stuk  

 N.B.: zie ook  inventarisnummer 64. 

99 Instructie voor de lijkbezorger en doodgraver bij de protestantse gemeente van 

 Aruba, 1864, maart 23, 1 stuk  

 N.B.: zie ook  inventarisnummer 64. 

 

100-105 Reglement op de begraafplaatsen der protestantse gemeente op Aruba [1906] met 

 wijzigingen, 1906 – 2003, 4 stukken en 2 omslagen  

  

 100 1906  1 stuk 

   

  101 zonder datum      1 stuk 

 

  102  1947, november 30, 1 stuk  
 

 103  zonder datum, met bijlagen   1 omslag  

  

 104  1964,      1 stuk   

 

  105  1988  - 2003,       1 omslag   
 
106 - 110 Brievenboeken, 1863-1926, 5 omslagen 
 
  106 1863 - 1866  1 omslag 
 
  107 1867 - 1885  1 omslag 
 
  108 1893 - 1915  1 omslag 
 
  109 1915 - 1920  1 omslag 
 
  *110 1920 - 1926  1 omslag 
   
  *   N.B.  Door een niet constante ordening overlappen de  omslagen elkaar. 

 

B. Ledenregistratie 

 

111 Verklaringen van aangifte van geboorte bij de burgerlijke stand en 

 aantekeningen  omtrent dopelingen, 1861, oktober 1 - 1894, september 14,  

 1 omslag   

 

112-114 Doopregisters, 1830-1976, 3 delen  

 

112 1830, oktober 28 - 1899, juni 3  
 

113 1899, juli 4 - 1953, februari 8  
 

114 1950, september 10 - 1976, maart 7  

  *   N.B.  Door een niet constante ordening overlappen de  omslagen elkaar. 
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115-123 Stukken betreffende het dopen, 1949-1997, 7 omslagen + 2 pakken 
 

N.B.: dit betreft formulieren met door de ouders van de dopeling(e) verschafte gegevens en enkele 

door de protestantse gemeente van Aruba afgegeven doopbewijzen. 

 

115 1949-1951   

 

116 1952-1954   

 

117 1955-1957   

 

118 1958-1961  

 

119 1962-1965   

 

120 1966-1973   

 

121 1974-1991 
   

  122 1995-1997 deel I, 1 pak (O stad)   

   

  123  1995-1997,deel II 1 pak (O stad)   
   N.B. met hiaten over de jaren 1992-1994 

 
124  Correspondentie betreffende dopen, 1924-1981, 1 omslag    
 
 
125  Serie doopkaarten van leden zonder datum   1 pak 
 
 
126  Notities over geboortes, doopaangiftes, overlijden e.d. van kerkleden,   
 
  1986-2000, 1 omslag   
 

127  Doopaangiftes, 1984 – 2002    1 omslag 

 

128  Stukken betreffende de bijdrage voor lidmaatschap, 1985-1995  **ontbreekt 

 

129  Verzameling van registerkaarten van leden A – Z, 1963-2002, 1 omslag  **ontbreekt 

 

130-133 

 

Lidmatenboeken, 1842-1976, 4 delen  

 130 1842, september 5 - 1891, oktober 18  **ontbreekt 

 

 131 1843, oktober 30 - 1964, mei 19  **ontbreekt 

 132 1887-1966  **ontbreekt 

 
 

133 1887-1976  **ontbreekt 

134 

 

Verzameling van ingekomen en afgegeven attestaties, 1863, januari 3 - 1901, 

november 22, 1 omslag 

135-142 

 

Stukken betreffende de verzameling van attestaties van leden, met bijlagen, 

 1869-2009, 8 omslagen 

 135 1869-1945   

 136 1946-1952  
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 137 1953-1956   

 138 1957-1961   

 139 1962-1969   

 

140 

 

*141 

 

1970-1981 

 

1973-2009   

 

 142 Zonder datum  

-- 

    

        *   N.B.  Door een niet constante ordening overlappen de  omslagen elkaar. 

 

      Beschikking van de waarnemend gezaghebber van Aruba omtrent het voltrekken van 

 huwelijken te Piedra Plat, d.d. 14 februari 1901 

 Zie inventarisnummer 37. 

 

143 Stukken betreffende het aangaan van huwelijken, 1920-1980, 1 omslag   

 

144 Stukken betreffende de aanneming van lidmaten, 1926-1947, 1 omslag   

 

145 Aantekeningen betreffende huwelijks-, doop- en belijdenisdiensten, 1948-1980,  

 1 omslag   
 
146  Registers van geboortes/overlijden/huwelijken van kerkeleden, 1935-1984, 1 deel 
   

147 Stukken betreffende de registratie van leden in het algemeen  [1827-1845], 1 omslag   

 

148 Ledenlijst, z.d.  
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 
149  Oud lidmaten boek, 1842-1891,1 deel 
 

150-152 Ledenregistratie A [1872-1966], 3 omslagen 
 

N.B.: dit betreft een verzameling voorgedrukte, alfabetisch geordende kaartjes met daarop gegevens 

van gemeenteleden. 

 

150 A-C   
 

151 D-G  
 

152 H-K   

 

153  Registerkaarten van leden A – Z, 1890-…..,  pak   
 
154-158 Serie doopkaarten van de leden,  5 omslagen,   z.d 
   
  154 L-O 
 

155 P-S   **ontbreekt 
 

156 T-Z   
 

157 Vertrokken personen  **ontbreekt 

   

  158 R – Z  **ontbreekt 
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159 Ledenregistratie B, zonder datum, 1 pak   
 

N.B.: dit betreft een ongeordende verzameling voorgedrukte grote kaarten op naam van het 

gezinshoofd, met gegevens van het hele gezin; de inventarisnummers 125-129 bevatten elk 60 

kaarten, inventarisnummer 130 bevat 65 kaarten. 

 

160-161 Ledenregistratie C, z.d., 2  pakken   
 

N.B.: dit betreft een alfabetisch geordende verzameling voorgedrukte grote kaarten, op naam van 

het gezinshoofd, met gegevens van het hele gezin. 

 

160 A-K   
 

161 L-Z   

 

162 Ledenregistratie D, z.d., 1 omslag   
 

N.B.: dit betreft een alfabetisch geordende verzameling voorgedrukte grote kaarten, op naam van 

het gezinshoofd, met gegevens van het hele gezin. 

 

 163  Overzicht van leden over de jaren,   1986 t/m 2002,  1 omslag 
 
164  Belijdeniskaarten van leden, 2007-2009, 1 omslag 

 

165 Lijsten van stemgerechtigde mannelijke lidmaten der protestantse gemeente 

 van Aruba, 1934, september 24 - 1951, juni 24, 1 omslag   

 

166-167       Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, behorend tot de wijkgemeente Oranjestad, 

 1953, februari 7 - 1967, 2 omslagen 

 166 1953, februari 7 – 1963   

 167 1964-1967   

 

168 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, behorend tot de wijkgemeente San 

 Nicolas, 1953-1967, 1 omslag   

 

169 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, behorend tot de wijkgemeente Piedra 

 Plat, 1953, februari 15 - 1963, 1 omslag   

 

170 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, onderverdeeld naar wijkgemeente van 

 de protestantse gemeente van Aruba, 1968-1975, 1 omslag   

 
171  Lijst der stemgerechtigde lidmaten, 1975 
 

172 Ledenlijsten, z.d., 1 omslag   

 

173 Lijst van protestanten in Seroe Colorado, z.d., 1 stuk  **ontbreekt 

 

174-176 Stukken betreffende overlijden en begraven van leden, 1922-1973, 3 omslagen 

 

174 1922-1938   
 
  175 1950-1966 

 

176 1967-1973   

 

177  Stukken betreffende de aangifte van overlijden van leden, 2005-2009      1 omslag 

 

178 Gemeente(wijk)verslagen en -statistieken, 1948-1970, 1 omslag   
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C. Functionarissen 
 

    1. algemeen 
 

179 Stukken betreffende het beroepingswerk voor een predikant te Piedra 

 Plat/San Nicolas na het vertrek van ds. Hogerwaard, 1953-1957,    1 omslag   

 

180-181 Stukken betreffende het beroepingswerk in het algemeen,  2 omslagen 

 1971-1976,  

 

 180 1971-1972, 1 omslag 

   

 181 1975-1976, 1 omslag  
   
  N.B. over de jaren 1973-1974 zijn geen stukken aangetroffen 

 

182  Stukken betreffende plaatsing van predikanten in het algemeen, 2005  
                1 omslag  **ontbreekt 

 

   2. bijzonder 
 
 

N.B.: tussen  haakjes genoemde jaartallen hebben betrekking op de ambtstermijn van de betreffende predikant (zie ook 

bijlage 1). 

 

183 Brief betreffende godsdienstonderwijzer [E.L.] Zeppenfeldt, 1881, juni 22, 1 stuk 

  

184 Stukken betreffende de hulppredikant, J.E. van Duyneveldt (1887-1902), 1893, juli 

 24 - 1902, juli 18, 1 omslag   

 

185 Gouvernementsbeschikking betreffende godsdienstonderwijzer H.E. Lampe, 1890, 

 juli 25 , 1 stuk   

 

186 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Wiechard van den Brink 

 (1902-1908), 1899, juni 26 - 1946, juli 24, 1 omslag   

 

187 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Gerrit Jan Eybers (1908-

 1918), 1907, oktober 10 - 1961, maart 10, 1 omslag   

 

188-189       Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Aaldert van Essen (1919-1929), 

 1919, mei 26 - 1954, januari, 2 omslagen   

 188 Ingekomen stukken 

 189 Afschriften van uitgegane stukken 

190-191 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Carel Everhardus Hendrikus 

 Johannes Milet de St. Aubin (1931-1933), 1931, juli 31 – 1934, juli 5, 2 omslagen 

  

 190 Ingekomen stukken 

 191 Afschriften van uitgegane stukken 
 

   ------ Overzicht van de onaangenaamheden die de kerkenraad heeft ervaren met ds. Milet 

 de St. Aubin 

 Zie inventarisnummer 12. 
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192-193 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Gerard Engelbert Alers  

(1934-1946), 1934, maart 8 - 1947, februari 27, 2 omslagen 

  

 192 Ingekomen stukken 

 193 Afschriften van uitgegane stukken 

194-195 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Jan Jelissen van de Wall (1947- 

 1949), 1947, april 18 - 1950, april 9, 2 omslagen   

 194 Ingekomen stukken 

 195 Afschriften van uitgegane stukken    **ontbreekt 

  N.B.: hieronder, als bijlage bij de brief van de kerkenraad aan de Commissie tot de Zaken der 

  Protestantse Kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië d.d. 5 februari 1949 afschriften van 

  de notulen van de kerkenraadsvergaderingen d.d. 12 april 1948, 10 mei 1948, 25 mei 1948, 29 

  juni 1948, 30 september 1948 en 10 januari 1949. 

196-197 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Willem Johannes Hermanus Baart 

 (1950-1956), 1949, augustus 5 - 1958, mei 5, 2 omslagen   

 196 Ingekomen stukken 

 197 Afschriften van uitgegane stukken 

198-199       Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Arend Henri Cornelis Jakobs (1958- 

 1970), 1957, maart 15 - 1972, mei 25, 2 omslagen   

 198 Ingekomen stukken 

 

 199 Afschriften van uitgegane stukken 

200-201 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Albert Belz (1972-1975), 1972, 

 februari 10 - 1976, januari 22, 2 omslagen   

 200 Ingekomen stukken 

 201 Afschriften van uitgegane stukken 

202-203 Stukken betreffende de predikant van Oranjestad, Harm Geurs (1977-1983), 1976, 

 oktober 6 - 1983, mei 19, 2 omslagen   

 

 202 Ingekomen stukken 

 203 Afschriften van uitgegane stukken 

204 Stukken betreffende evangelist te Piedra Plat, P. Sheetz, 1945-1946, 1 omslag 

   

205-206 Stukken betreffende E.H. Hofman, 1946-1947, 2 omslagen   
 

N.B.: de benoeming van E.H. Hofman tot hulppredikant te Piedra Plat werd door de Indische 

commissie op het laatste moment tegengehouden. 

 

 205 Ingekomen stukken 

 206 Afschriften van uitgegane stukken 
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207-208 Stukken betreffende de hulppredikant van Piedra Plat en San Nicolas, Teunis 

 
Hogerwaard (1947-1953), 1947, mei 6 - 1953, oktober 31, 2 omslagen 

 

 207 Ingekomen stukken 

 208 Afschriften van uitgegane stukken 

209 - 210       Stukken betreffende de hulppredikant van Piedra Plat en San Nicolas, Wouter 

 
Kraayenhof (1954-1956), 1954, januari 28 - 1965, april 23, 2 omslagen 

 

 209 Ingekomen stukken 

 210 Afschriften van uitgegane stukken 

 

   211 Verslag van de verklaringen van dhr. D. Agter in de zaak-Kraayenhof, 1955-1956, 

 1 omslag   

 

212-213 Stukken betreffende de hulppredikant van Piedra Plat en San Nicolas, Jan Alje Visser 

 (1957-1969), 1956, november 1 - 1972, augustus 23, 2 omslagen   

 212 Ingekomen stukken 

 213 Afschriften van uitgegane stukken 

214-215        Stukken betreffende de hulppredikant van Piedra Plat en San Nicolas, Heinrich Egbert 

 

Philbert Hessen (1971-1992), 1971, juni 18 - 1981, februari 24,  

2 omslagen  

         N.B.: veel stukken zijn door toenmalig scriba Jan H. Beaujon aan elkaar geplakt; daardoor zijn ingekomen 

 en uitgegane stukken niet altijd van elkaar gescheiden. 

 214 Ingekomen stukken 

 215 Afschriften van uitgegane stukken 

216-217 

 

Stukken betreffende het conflict tussen de kerkenraad en ds. Hessen en de 

 benoeming van ds. A. van den Doel tot predikant te Oranjestad, 1981-1983, 2 

 Omslagen    

 N.B.: in het conflict tussen kerkenraad en ds. Hessen is ook tot uittreden uit de Iglesia Protestant Uni 

 (IPU) besloten. Zie omtrent de IPU inventarisnummers 263-272, 232 en 278-279. 

 216 Ingekomen stukken 

 217 Kopieën van uitgegane stukken      niet door de ANA in het archief aangetroffen 
 

218 Stukken betreffende de vlootpredikant L. Schalekamp, in 1957 consulent  

 voor Oranjestad (vacature-Baart), 1956, augustus 30 - 1958, april 26,  

 1 omslag  

  

219 Stukken betreffende de vlootpredikant Willem Frederik Koele, in 1971 consulent 

 voor Oranjestad (vacature-Jakobs), 1971, juni 16 - 1971, november 23, 1 omslag  

  

220 Stukken betreffende predikant dr. J.D. Plenter, 1956, oktober 26 - 1957, maart 28, 

 1 omslag   

 

221 Stukken betreffende predikant Bronswijk, 1972, juli 17 - 1972, december 20, 1 omslag 
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222 Stukken betreffende organist H.E. Lampe, 1920, november 25 - 1932, november 16, 

 1 omslag    

 

223 Stukken betreffende de organiste [te Oranjestad], Hilary B. Kwartsz, 1922, 

 september 30 - 1935, maart 23, 1 omslag  

 

224 Stuk betreffende de organiste te Piedra Plat, S.P. Roos, 1923, december 11,  

 1 stuk     **ontbreekt  

    

225 Stukken betreffende de organist te Oranjestad, Rien Hasselaar, 1960, januari 

 20 - 1960, juni 14, 1 omslag  

  

226 Stukken betreffende koster C.M. Nuboer [Oranjestad], 1932, maart 8 - 1932, 

 maart 10, 1 omslag  

 

227 Stuk betreffende koster C. Nuboer [Oranjestad], 1936, september 23, 

  

228 Stuk betreffende koster Donkers [Oranjestad], 1937, januari 30, 1 stuk  

   

229 Stuk betreffende koster Wiullanez Johannes Mariano [Oranjestad], 1947, april 30, 

 1 stuk   

 

230 Stuk betreffende koster Eustace Mead [Oranjestad], 1956, oktober 15,  

 1 stuk   

231 Stuk betreffende koster William Emanuel Lewis [Oranjestad], 1960, november 10, 

 1 stuk       

 

232 Stuk betreffende kosteres T. Cairo, San Nicolas, 1967, maart 8,  

 1 stuk      
 
233  Loonstaten van dhr. Djarkasi Harry Pondie, 1994-2001, 1 omslag  
 

234 Stuk betreffende jeugdleidster Fekkora Norder-Veenstra, Oranjestad, 1963, april 

 23, 1 stuk   

 
235  Persoonsdossier van Harry P. Djakarsi, 1992-199, 1 omslag   **ontbreekt 
   

236  Persoondossier van Robby Djakarsi, 2004-2005, 1 omslag  **ontbreekt 

 

237  Persoonsdossier  van ds Bastiaan Stigter deel I + deel II, 2002- 2004,    1 pak 

  

238  Dossier i.z. de verhuiskosten van ds Thijs Oosterhuis, 2006-2007, 1 omslag   
 

239  Stukken betreffende sollicitaties naar predikanten, 2005, 1 omslag   

 

D. Gemeenteleven 
 

    1. Activiteiten binnen de gemeente 
 

240 Stukken betreffende de inwijdingsdienst van de Nieuwe (Grote) Kerk te 

 Oranjestad, 1950, mei 28, 1 omslag   

  

241 Stukken betreffende de herdenkingsdienst te Piedra Plat, 1959, november 22, 1 
 

Omslag    
 

N.B.: dit betreft de herdenking van drie zaken: de eerste Papiamentstalige preek van N.A. Kuipéri, 100 

jaar geleden; de verhuizing van de kerk van Canachito naar Piedra Plat, 60 jaar geleden; de opening van 

de gerenoveerde huidige kerk op 25 november 1934.    
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242 Stukken betreffende de voorbereidingen van de kerkdienst tot ingebruikname 

 van het kerkgebouw te San Nicolas, 1963, oktober 30,      1 omslag  

  

243 Stukken betreffende de herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 

 honderdvijftigjarig bestaan van de protestantse gemeente van Aruba, 1972, juni 30, 

 1 omslag    

 

244 Stukken betreffende de zondagsschool, 1929-2000, 1 omslag   

 

245-246 Stukken betreffende de  administratie van abonnementen van Kerkklanken, 

1 stuk en 1 deel   

 245 Namen/adressenlijst, z.d., 1 stuk 

 246 Klapper met namen/adressenlijst, 1 deel   

 

247 

 

Stukken betreffende de organisatie van gemeenteavonden en -vergaderingen, 

1952-1981, 1 omslag 

--       Stukken betreffende gemeentevergaderingen waarin deelname aan en de kerkorde 

       Van de Protestantse Kerk van de Nederlandse Antillen (PKNA) centraal stond, 1967- 
 

1968, 1 omslag 
 

Zie inventarisnummer 280.     **ontbreekt 

 

248 Stukken betreffende gemeenteactiviteiten in San Nicolas, 1961, 1 omslag                                       

 

249 Stukken betreffende het Protestantse Dames Comité [voor financiële bijstand], 

 1954-1971, 1 omslag   

 

250 Stuk betreffende het padvinderswerk van de protestantse gemeente van 

 Aruba, 1965, september 14, 1 stuk 

  

251 Stukken betreffende de geestelijke verzorging van de mariniers te Savaneta, 

 1950, maart 27 - 1950, juni 13, 1 omslag   

 

252 Stukken betreffende de Zendingscommissie van de protestantse gemeente 

 van Aruba, 1956-1970, 1 omslag   

 

253 Notulenboek van de Christelijke Contact Club, 1951, februari 24 - 1952, april 26, 

 1 deel   
 

254 Stukken betreffende de Stichting Jeugd- en Vormingscentrum Piedra Plat, z.d., 

 1 omslag      

 

255 Stukken betreffende de Stichting tot Bevordering van Verantwoord 

 Ouderschap Aruba, 1970, 1 omslag    

 

256 Stukken betreffende de Commissie Protestants Jeugdwerk Aruba, 1982, 1 omslag 

   

257 Stukken betreffende het op 25 november 1959 geopende Centro Protestant 

 Piedra Plat, 1 omslag   

 

258 Stukken betreffende het Christelijk Gemeente Centrum te San Nicolas, 1959, 

 1 omslag   
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259 Stuk betreffende de filmkeuringscommissie, 1973, januari 18, 1 stuk   
 

         2. Samenwerking 
 

Nederlandse Antillen 
 

260 Stukken betreffende de Commissie voor Kerkelijke Aangelegenheden, 1952-1953, 

 1 omslag   

 

261 Stukken betreffende Interinsulair Kerkelijk Contact - Contactcommissie, 1954, 

 1 omslag   

 

262 Stukken betreffende de uitnodiging en agenda s voor vergaderingen van de Unie van 

 Protestantse Gemeenten in de Nederlandse Antillen (UPGNA), Protestantse Kerk van 

 de Nederlandse Antillen (PKNA) en Iglesia Protestant Uni (IPU), 1961-1978, 1 omslag    

 

263-265 Notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van de Unie van Protestantse 

 Gemeenten in de Nederlandse Antillen (UPGNA), Protestantse Kerk van de 

 

        Nederlandse Antillen (PKNA) en Iglesia Protestant Uni (IPU), 1961-1976,  

        3 omslagen 

  

 263 1961-1969   

 264 1970    

 265 1971-1976    

266-267        Verslagen, te behandelen op synodevergaderingen van PKNA/UPGNA, 1964-1976,  

 2  omslagen    

 266 1964-1973 

 267 1974-1976 

268 Ingekomen stukken betreffende PKNA/UPGNA, 1960-1981, 1 pak   

NB.: hieronder ook afschriften van uitgegane stukken, gehecht  aan ingekomen stukken. 

   

269 Uitgegane stukken betreffende PKNA/UPGNA, 1962-1978, afschriften, 1 omslag  

  

270 Stukken betreffende de samenstelling van de Kerkorde van de PKNA, 1967, met 

 bijlagen,  1 omslag    

 

271 Stukken betreffende de instelling van de UPGNA, 1968, 1 omslag   

 

272 Stukken betreffende de samenstelling van de Kerkorde van de IPU, concept,  

 1982, 1 stuk   

 

273 Huishoudelijk reglement en vergaderprocedure voor de algemene vergadering van 

 de UPGNA, z.d., 1 omslag   

 

274 Agenda s voor kerken- en wijkraadsvergaderingen ten behoeve van 

 voorbereiding  van de algemene vergadering van de UPGNA, concepten, z.d.,  

 1 omslag   

 

275 Stukken betreffende de samenstelling van richtlijnen voor pastorale bijeenkomsten 

 in het kader van de UPGNA, z.d., 1 stuk 
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276 Formulieren voor de bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en 

 huwelijken, opgesteld in PKNA-verband, concepten, z.d., 1 omslag 

 

277 Doopformulier PKNA, concept, z.d., 1 stuk   

 

278 Jaarrekeningen en -verslagen PKNA/UPGNA/IPU, 1961-1982, 1 omslag   

 
279 Rekeningen en correspondentie over financiën PKNA/UPGNA/IPU, 1969-1981, 

 1 omslag   

 

280 Stukken betreffende gemeentevergaderingen waarin deelname aan en de 

 kerkorde van de PKNA centraal stond, 1967-1968, 1 omslag   

 

-- Stukken betreffende de uittreding van de protestantse gemeente van Aruba uit de 

Iglesia Protestant Uni (IPU) 
 

Zie inventarisnummers 216 en 217. 

 

281 Notulen van gezamenlijke vergaderingen van de kerkeraden van Aruba, Bonaire 

 en Curaçao, 1954-1974, 1 omslag   

 

282 Notulen van de vergaderingen van de kerkenraad van de Verenigde 

 Protestantse Gemeente te Curaçao, 1964-1967, 1 omslag 

 N.B. dubbel ter kennisname aangenomen   

 

283 Verslag van het Congres Welzijnszorg in de Nederlandse Antillen, 1972, 1 stuk 

 

Caraïbisch gebied 
 

284 Stukken betreffende de Caribbean Conference of Churches, 1973, maart 5 - 

1977, april 26, 1 omslag 
 

N.B. Zie ook inventarisnummer 228.   
 

Nederland 
 

285 Stukken betreffende de Synode van de Gereformeerde Kerken, 1955-1973,  

 1 omslag   

 

286 Stukken betreffende de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1973-1974, 

 1 omslag   
 

E. Diaconale of sociale zorg 

 

287 Notulen van de Sociëteit "Weldadigheid", 1875, april 1 - 1876, oktober 1, 1 omslag 

  

288 Stukken betreffende de diakonie, 1863-1919   
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 

-- 

Administratieboek der diakoniegelden Aruba , 1863, oktober 23 - 1879, 

 november 9 

 Zie inventarisnummer 354. 

289-291 Kasboek van de diakoniekas, 1905-1950, 3 delen   

 289 1905-  ge u erd als kas oek №  

 290 1925-1933 
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 291 1933-  ge u erd als kas oek №  

292 Stukken betreffende de diakoniekas, 1961-1978, 1 omslag   

-- Spaarbankboekje van de diakoniekas, 1967, december 29 - 1970, juli 31 

 Zie inventarisnummer 384. 

 

293 Jaaroverzicht van de diakonie van de Wijkgemeente Oranjestad, 1966, 1978-1980, 

 1 omslag   

 

294 Jaaroverzicht van de diakonie van de Wijkgemeente San Nicolas, 1966 en 1968, 

 1 omslag   

 

295 Reglement op het Fonds voor noodlijdende kerken en personen, z.d., 1 stuk 

   

296 Stukken betreffende de "Protestantse Vereniging voor Liefdadigheid 

 en Maatschappelijk Werk", Willemstad, Curaçao, 1935, 1 omslag   

 

297 Stukken betreffende de "Protestantse Vereniging voor Liefdadigheid 

 en Maatschappelijk Werk", Oranjestad, 1950, 1 omslag   
 

298  Verzameling van foto s van predikanten, 1858-1956, 1 omslag   
 
299  Stukken betreffende de samenstelling van gedragregels voor de predikanten, 2000-
  2001, 1 omslag   

 

F. Bemoeienis met het protestants-christelijk onderwijs 
 

300 Gouvernementsbeschikking betreffende onderwijs in de consistorie te Piedra 

Plat, 1900, augustus 17, 1 stuk   
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 

301 Stukken betreffende de oprichting van de Vereniging voor Protestants 

 Christelijk Onderwijs op Aruba, 1954-1955, 1 omslag   

 

302 Reglementen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op 

 Aruba, 1955, 1 omslag   

 

303 Stukken betreffende jaarvergaderingen van de Vereniging voor Protestants 

 Christelijk Onderwijs op Aruba, 1958-1968, 1 omslag   

 

304 Ingekomen stukken betreffende de Vereniging voor Protestants Christelijk 

 Onderwijs op Aruba, 1955, 1 omslag   

 

305 Ingekomen stukken bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op 

 Aruba, 1958-1963, afschriften, 1 omslag   

 

306 Uitgegane stukken namens de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 

 op Aruba, 1955-1958, afschriften, 1 omslag  

 

307 Stukken betreffende de tijdelijke huisvesting van de door de Vereniging van 

 Protestants Christelijk Onderwijs op Aruba op te richten school in de bijzalen van de 

 protestantse kerk te Oranjestad en de opening van de Mon Plaisir-school,  

 1955-1956, 1 omslag   
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308 Financiële stukken van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op 

 Aruba, [1957], 1 omslag   

 

309 Stukken betreffende de overdracht van de school te Piedra Plat aan de 

 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Aruba, 1961-1962, 1 omslag  

  

310 Stukken betreffende godsdienstonderwijs op openbare scholen, 1955-1956, 1 omslag 

   

311 Stukken betreffende de oprichting van een H.A.V.O./Kweekschool op de 

 Nederlandse Antillen, 1968, 1 stuk   

 

312  Correspondentie met de Zondagschool , bijlage  inschrijfformulieren, 2008, 1 omslag  

  Zie ook 204 

 

G. Bezittingen en financiën 
 

1. Algemeen 

 

313 Inventarissen van kerkelijke goederen, 1847, februari 7 en 1884, maart 5, 1 omslag 
   
 

314 Stukken betreffende de overdracht van het penningmeesterschap, 1936, 1 omslag 

   

 

315 Verzekeringspolis voor de Oude Kerk te Oranjestad, 1957, 1 stuk   

 

 

316 Verzekeringspolis voor de pastorie (Bilderdijkstraat 7) te Oranjestad, 1973, 1 stuk 

   

317 Verzekeringspolissen voor de Nieuwe (Grote) Kerk te Oranjestad, 1950-1980, 

 1 pak   

 

318 Verzekeringspolissen voor de kerk te San Nicolas, 1973-1980, 1 omslag   

 

319 Verzekeringspolissen voor kerk en pastorie te Piedra Plat, 1957-1980, 1 omslag 

  
320  Taxatierapport van de  Grote Kerk Oranjestad, 1994, 1 omslag  **ontbreekt 
 
   
321  Verzekering van de  Grote Kerk Oranjestad, 1960-2000, 1 omslag  **ontbreekt 
 
 
322  Stukken betreffende  de brandverzekering Grote Kerk, 1992-2008, 1 omslag   
 
 
323  Stukken betreffende  de brandverzekering  Oude Kerk, 1985-2008, 1 omslag   
 
 
324  Stukken betreffende  de brandverzekering  pastorie Bilderdijkstraat 7,  
  1992-2008, 1 omslag   
 
 
325  Stukken betreffende  de brandverzekering opstal Argentiniestraat 2,  
  1992-2008, 1 omslag  
 
326  Stukken betreffende  de brandverzekering in het algemeen, 1978-2007,   1 omslag  
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2. Onroerende goederen 
 

327 Stukken betreffende aanschaf en verpachting van gronden te Canachito,  

 1859, juni 10 - 1886, februari 13   
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 

328 Financiële stukken betreffende kerk en grond te Canachito,  

 1860, juli 16 -  1864, februari 22, 1 omslag   

 

329 Intekenlijst voor de raadpleging van de gemeenteleden van Canachito over de 

 plaats [Piedra Plat] van een nieuw te bouwen kerk, 1893, juli 28, 1 stuk 
 

N.B.: in grote ordner 2.   
 

330 Stukken betreffende de financiering van de bouw van een kerk te Canachito, 1893, 
 

januari 12 - 1896, april   
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 

-- Correspondentie tussen kerkopziener Aruba R. Muskus en Luthers predikant bij 
 

protestantse gemeente te Curaçao A.I.K. Meyer betreffende de bouw van de 
 

protestantse kerk (Oude Kerk) te Oranjestad, 1844, december 18 - 1857, november 
 

Zie inventarisnummers 41 en 61. 

 

331 Financiële stukken betreffende de bouw van de protestantse kerk te 

 Oranjestad (Oude Kerk), 1845 - 1846, november 29, 1 omslag   

 

332 Intekenlijsten voor de inzameling van gelden voor de bouw en inrichting van de 
 

(Oude) Kerk te Oranjestad, 1830, november 16 - 1846, april 10   
 

N.B.: in grote ordner 2. 

 

333 Kasboek van de bouw van de Oude Kerk, 1844, december 19 - 1846, mei 4, 1 deel 

 

334 Kasboek van de bouw van de Oude Kerk, 1844-1846, met bijlagen 
 

N.B.: in grote ordner 2.    
 

335  Afdrukken van het plattegrond van de kerk in Oranjestad, 1947-1977, 1 omslag 

   

336  Stukken betreffende de aanleg van een parkeerplaats voor de kerk te O stad,  

  2008-2009, 1 omslag 

     
337 Stukken betreffende betalingen van (onderhouds)werkzaamheden in en om de 

 kerk [Oranjestad], inclusief betalingsbewijzen van daarvoor aangeschafte zaken, 

 1845, september 22 - 1897, januari 29, 1 omslag   

 
338 Stukken betreffende het onderhoud van het kerkgebouw [Oranjestad], 1884, februari  

en 1901     N.B.: in grote ordner 2.   

 

339 Notulen van de besprekingen van de kerkenraad met professor Ozinga en 

 gezaghebber Kwartsz betreffende het onder Monumentenzorg plaatsen van de 

 Oude Kerk te Oranjestad, respectievelijk 1954, maart 21 en april 2, 1 omslag  

       

340 Verslag van de opiniepeiling onder gemeenteleden betreffende het al of 

 niet afbreken van de Oude Kerk te Oranjestad, 1955, 1 stuk    

  **ontbreekt     
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341 Stukken betreffende de plannen voor het tot pastorie verbouwen van de Oude 

 Kerk te Oranjestad, 1977, 1 omslag   

 

342 Stukken betreffende renovatiewerkzaamheden aan de Oude Kerk te Oranjestad,  

 1977-1992     1 pak   

 

343 Notulenboek van de Bouwcommissie protestantse kerk van Oranjestad, 1935,  

 juni 19   /1938, juli 5, 1 deel   
N.B.: de notulen van de vergaderingen van 4 november 1935 en 19 juli 1938 ontbreken; in het 

notulenboek ook een verslag van de vergadering van het Bazaar Comité d.d. 11 september 

1935. 

 

344 Stukken betreffende grondbezit te Oranjestad, 1939-1959, 1 omslag 
 

N.B.: dit betreft stukken met betrekking tot het perceel grond tussen Klip-, Rif- en Wilhelminastraat 

te Oranjestad waarop de Nieuwe (Grote) Kerk werd gebouwd.   

 

345-356 Stukken betreffende de bouw van de Nieuwe (Grote) Kerk te Oranjestad,  

 1937-1950, 12 omslagen    

 

345 Ingekomen brieven van architect ir. C.M. Bakker, 1945-1949 
 

346 Uitgegane brieven aan architect ir. C.M. Bakker, 1945-1948, afschriften 
 

347 Tekeningen van architect ir. C.M. Bakker 

 

348 Diverse stukken betreffende de bouw (bouwaanvraag, bestek), 1947-1948 
 

349 Ingekomen brieven van aannemer e.a., 1947-1948 
 

350 Uitgegane brieven aan aannemer e.a., 1947-1949, afschriften 
 

351 Ingekomen stukken betreffende aankoop van de grond, 1945-1947 
 

352 Uitgegane stukken betreffende aankoop grond, 1945-1946, afschriften 
 

353 Ingekomen stukken betreffende giften ter financiering van de bouw, 

 1937-1949 

 

354 Stukken betreffende de financiële commissie, 1948-1949 
 

355 Stukken betreffende de financiering van de bouw, 1937-1945 
 

356 Stukken betreffende het bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan de in 

 aanbouw zijnde kerk, 1950 
 
357  Stukken betreffende de renovatie van de grote kerktoren, 2007, 1 omslag    

  **ontbreekt** 

 

358 Ingekomen en (afschriften van) uitgegane stukken betreffende het Bouwfonds en 

 de Bouwcommissie, 1938-1939, 1 omslag   

 

359 Stukken betreffende vergunningen voor activiteiten ten behoeve van het 

 Bouwfonds, 1938, 1 omslag   

 

360 Afrekeningen (kasstukken) van activiteiten ten behoeve van het Bouwfonds, 1938, 

 1 omslag   

 

361 Kasboek van het Bouwfonds 1934-1951, 1 deel   
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362-363       Kasboeken ter administratie van giften ten behoeve van het Bouwfonds 1947-1950,2 

 delen  

 362 1947-1950 

 

 363 1948-1950 

364 Bankboek van het "Bouwfonds Expense Account", 1948-1950, 1 deel   

-- Boekhouding m.b.t. rekening bij de Aruba Bank voor de restauratie van de kerk te 

 Oranjestad, 1962-1965 

 Zie inventarisnummer 420. 

 

365 Stukken betreffende renovatiewerkzaamheden aan de Nieuwe (Grote) Kerk 

 te Oranjestad, 1973-1982, 1 omslag   

 

366 Stukken betreffende de plannen tot het bouwen van een pastorie op het 

 kerkterrein te Oranjestad, 1962, 1 pak  

 

367 Stukken betreffende de pastorie te Oranjestad (Bilderdijkstraat), 1971-1980, 

 1 omslag   

 

368 Stuk betreffende de kosten van het bouwen van een crèche bij het kerkgebouw 

 te Oranjestad, 1961, 1 stuk   

 

369 Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden aan de kerkgebouwen 

 te Oranjestad, 1929-1930 en 1961-1981, 1 omslag   
 
  
370  Correspondentie met de Crown Pest Control, 2008, 1 omslag 

 

371 Stukken betreffende het kerkgebouw en omliggend terrein te Piedra Plat,  

 1922-1972, 1 omslag  
 

372 Stukken betreffende de pastorie te Piedra Plat, 1946-1977, 1 omslag  

  **ontbreekt   

 

-- Boekhouding m.b.t. de bouwkosten van de pastorie te Piedra Plat, 1947 
 

Zie inventarisnummer 420.   
 

-- Boekhouding m.b.t. de pastorie te Piedra Plat, 1947, september - 1951, juni 
 

Zie inventarisnummer 420. 

 

373 Maandoverzichten van de Aruba Bank-rekening Verbouwing Piedra Plat , 1972, 

 september - 1977, januari, 1 omslag   

 

374 Stukken betreffende het aanleggen van een overdekte speelplaats te Piedra Plat, 

 1961, 1 omslag  

 

375 Stukken betreffende het aanleggen van een speel- en sportterrein te Piedra Plat, 

 1968-1969, 1 omslag    

 

376 Stukken betreffende het Jeugdcentrum te Piedra Plat, 1962-1971, 1 omslag   

 

377 Koopakten betreffende een stuk grond in het vierde district [San Nicolas],  

 1948, juni 22 en 1959, augustus 4, afschriften, 1 omslag    
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378 Stukken betreffende de kerk te San Nicolas, 1959-1963, 1 omslag   

 

379 Akte van koop van een stuk land en verkoop van twee stukken land te San Nicolas, 

 1961, augustus 4, afschrift, 1 stuk    

 

380 Rekening van het Bouwfonds San Nicolas bij de Aruba Bank en de Hollandse Bank 

 Unie, 1958, november - 1961, mei, 1 omslag   

 

381 Afrekening van de Bazaar (Fair) van Wijk San Nicolas te Piedra Plat ten bate van het 

 orgelfonds en de aflossing van de schuld op het kerkgebouw te San Nicolas, met 

 bijlagen, 1968, november 2, 1 omslag   

 

382 Stukken betreffende het kerkhof, 1845, juli 27 - 1894, maart 21 
 

N.B.: in grote ordner 3.    

 

383 Intekenlijsten voor de inzameling van gelden voor het kerkhof, 1847, april 14 en 

zonder datum      N.B.: in grote ordner 3. 

 

384 Stukken betreffende de aankoop van het terrein ten behoeve van de aanleg van een 

 kerkhof, 1893, oktober 12 - 1894, januari 16, 1 omslag    

 

385 Stukken betreffende (onderhouds)werkzaamheden aan het kerkhof en de betaling 

 daarvoor, 1847, augustus 21 - 1903, november 9, 1 omslag    
 

386 Rekening voor de aanleg van een muur rondom het kerkhof te Canachito, 

1890, augustus 4         N.B.: in grote ordner 3. 

 

387 Stukken betreffende het kerkhof te Canachito, 1972, maart 20 en 21,    

 1 omslag      **ontbreekt 

   

388 Stukken betreffende (uitbreiding en omheining van) de begraafplaats te 

 Oranjestad, 1932-1957, 1 omslag   

 

389 Stukken betreffende de aanleg van graven en het onderhoud van graven 

 en begraafplaats, 1929-1982,       1 omslag  
 
390  Grondzaken/ correspondentie met de SVB, 1949-2005, 1 omslag  
 

391  Stukken betreffende de begraafplaatsen, 2008-2009, 1 omslag   
 
392  Stukken betreffende van de overdracht van de Seroe Colorado Community Church, 
  1985,     1 omslag   
 
393  Correspondentie betreffende de begraafplaatsen , stukken z.d t/m 2005, 1 omslag   
  N.B. zie no 391 

  
394  Stukken betreffende de betalling van begraafplaatsen, 2005,        1 omslag   
 
395  Afdruk van de plattegrond van de begraafplaats te Oranjestad, 2000,  1 omslag 

 

3. Inrichting gebouwen 
 

396 Ingekomen brieven betreffende de verscheping van het orgel voor de Oude 

 Kerk, 1887, november 9 en 10,              1 omslag   

 

397 Stukken betreffende het orgel in de Oude Kerk te Oranjestad, 1934-1983, 1 omslag 
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398 Stukken betreffende het meubilair voor de inrichting van de Oude Kerk te 

 Oranjestad, 1934-1992,                 1 omslag   

 

399 Stukken betreffende het tapijt in de Nieuwe (Grote) Kerk te Oranjestad, 1948, 

 1 omslag   

 

400 Stukken betreffende het orgel in de Nieuwe (Grote) Kerk te Oranjestad, 1948-1989, 

 1 omslag   

 

401 Stukken betreffende de klok in de kerk te Piedra Plat, 1935, 1 omslag   

 

402 Stukken betreffende de klok in de Nieuwe (Grote) Kerk te Oranjestad, 1948-1981, 

 1 omslag   

 

403 Stukken betreffende (letters en cijfers voor) het mededelingenbord, 1935, 1 omslag 

 

404 Stuk betreffende (financiering van) de Delco Light Plant in de kerk, z.d., 1 stuk 

 

405 Stukken betreffende de marmeren plaquettes in de Nieuwe (Grote) Kerk 

 te Oranjestad, z.d.,  1 omslag   

 
406  Inventarislijst van het meubilair van de Grote Kerk, 1996-2001, 1 omslag 

 

4. Financiële administratie 
 

Algemeen 
 

407 Begrotingen van de Wijkgemeente Oranjestad, 1971 en 1979, 1 omslag   
 

408  Begrotingen van de protestantse gemeente van Aruba, 1971 en 1981, 1 omslag 

  N.B.: de begroting voor 1976 bevindt zich bij het financieel jaaroverzicht van 1975, zie 

  Inventarisnummer 353.   

409  Rekening en verantwoording van het kerkhof, 1868   

 
 N.B.: in grote ordner 3. 

 

410             Staat van inkomsten en uitgaven der protestantse gemeente op Aruba,  

            1889- 1903 

 N.B.: in grote ordner 3. 

 

411 Staat van inkomsten en uitgaven der protestantse gemeente op Aruba, 1889-1891,  

 1 stuk    

 

412 Financiële jaaroverzichten van de Wijkgemeente San Nicolas, 1963-1982 en zonder 
 
 datum,      1 omslag   

 N.B. Met hiaten. 

 

413              

 

          Financiële jaaroverzichten van Wijkgemeente Oranjestad [1964]-1984, met hiaten,  

          1  omslag 

N.B. 1: met hiaten. 

N.B. 2: hierin zijn ook de kosten van kerkhofonderhoud, uitgaven San Nicolas, uitgaven Piedra Plat en 

kerkvoogdij opgenomen. 

 

 

 

414 

 

Financiële jaaroverzichten protestantse gemeente van Aruba 1966-1982, 1 omslag 

 N.B.: hierin zijn ook de kosten van kerkhofonderhoud, kerkelijke bijdragen, financiële overzichten San 

 Nicolas en Piedra Plat (1970-1972), bouwfonds en rapport kascontrolecommissie opgenomen. 
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van de school te Piedra Plat etc. Achterin boekhoudingen met betrekking tot rekening bij Aruba Bank 

voor restauratie kerk Oranjestad, 1962-1965; rekening bij Aruba Bank voor Piedra Plat, 1953-1959; 

rekening bij Maduro & Curiel s Bank, Curaçao, 1953-1955; current account  Aruba Bank, 1953, 
 

november - 1961, oktober; bouwkosten pastorie Piedra Plat, 1947; pastorie Piedra Plat, 

1947, september - 1951, juni. 

 

42 Kasboek 1946-1950, 1 deel    
 

N.B.: hierin ook registratie kerkelijke bijdragen. 

 

422 Kasboek van de school en kerk te Piedra Plat, 1908-1920, 1 deel   
 

N.B.: hierin ook Kasboek kerken Oranjestad 1910-1917". 

 

423 Kasboek van de Wijkgemeente San Nicolas, 1957, september - 1958, november, 

 1 omslag    

 

424 Kasboek van de protestantse gemeente van Aruba, wijk San Nicolas, 1957, 

 september 1 - 1963, oktober 31, 1 deel   

 

425 Bankboek m.b.t. de rekening bij de Aruba Bank van de Wijkgemeente San 

 Nicolas, 1957, september - 1963, november,      1 omslag   

 

426  Bankboek van de Protestantse gemeente van Aruba, 1932-1933, 1 omslag   

 

427 Uittreksel uit het kasboek van de school en kerk te Piedra Plat, 1920, 1 stuk 

   

428 Kasboek van de kerkelijke bijdragen Piedra Plat, 1945-1946, 1 deel   

 

429 Kasboek van de protestantse (wijk)gemeente Oranjestad, 1982-1983, 1 deel  

415 Kasboek 1823, juni 30 - 1863, december 23, 1 deel      

 

             N.B.: hierin ook Administratieboek der diakoniegelden Aruba , 1863, oktober 23 - 1879, november 9.  

 

------   Kasboek van de bouw van de Oude Kerk, 1844, december 19 - 1846, mei 4,  

                 1 deel        

 

-----    Kasboek van de bouw van de Oude Kerk, 1844-1846, met bijlagen 
 

       N.B.: in grote ordner 2.   

416 Kasboek 1863, november 8 - 1887, november 28, 1 deel   

417 Kasboek 1887, november 28 - 1894, juni 29, 1 deel   

 
             N.B.: hierin ook halfjaarlijkse staten van generale inkomst. en uitgave van de protestantse    

                Gemeente op Aruba 

  

418 Kasboek 1894, juni 29 - 1918, december 31, 1 deel    

 

-- Kasboek van de kerken in Oranjestad 1910-1917 

 Zie inventarisnummer 422. 

419 Kasboek 1919, januari 1 - 1933, juni 15, 1 deel   

 N.B.: hierin per half jaar een overzicht van vrijwillige bijdragen, 1919-1922. 

420 Kasboek 1933, juni 30 - 1975, september 1, 1 deel   

 N.B.: hierin naast kerkelijke kas ook registratie vrijwillige bijdragen, salariëring onderwijzend personeel 
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430 Kasboek van het kerkhof, 1868, januari en februari, 1 deel   

 

431 Kasboek van het kerkhoffonds 1945, januari - 1975, september, 1 deel   

 

432 Kasboek van de kerkelijke bijdragen en bijdragen voor kerkhof 1945, mei - 

 1948, januari, 1 deel   

 

433 Lijsten van kerkelijke bijdragen, 1866 en 1898-1899, 1 omslag  

 

434 Lijsten van kerkelijke bijdragen, 1923-1998, 1 omslag   

  N.B. Met een hiat tussen de jaren 1934-1987 

 

435 Stukken betreffende financiële bijdragen van gemeenteleden aan de opbouw en 

 het onderhoud van de gemeente, 1933-1971, 1 omslag   

 

436-444 Stukken betreffende de kerkcontributie 1966-1982, 9 omslagen   
 

N.B.: de kerkcontributie omvat soms ook kerkhofcontributie. 

 

436 1966-1974 
 

437 1975 
 

438 1975-1976 
 

439 1977 

 

  440 1978 

 441 1979 

 442 1980 

 443 1981 

 444 1982 

445 Spaarbankboekje, 1967, december 29 - 1970, juli 31, 1 deel    

 N.B.: dit betreft Savings- ook № ' ij de Aruba Bank t.n.v. protestantse gemeente, diakoniekas. 

446-456 Rekeningafschriften en stortingsbewijzen betreffende de rekening van de 

                            protestantse gemeente van Aruba bij de Aruba Bank Ltd./N.V., 1972-1985, 11 pakken 

 N.B.: hierin ook kladpapiertjes met daarop collecteopbrengsten.     

 446 1972 

 447 1973 

 448 1974 

 449 1975 

 450 1976 

 451 1977 

 452 1978 

 453 1979 

 454 1980 
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 455 1981 

 456 1982-1985 

457-459 Maandoverzichten (bankstaten) van de rekening van de protestantse gemeente van 

 Aruba bij de Aruba Bank N.V., 1972-1983, 3 omslagen  

 457 1972-1977 

 458 1978-1981 

 459 1982-1983 

460-461 

 

Rekeningafschriften van de Algemene Bank Nederland N.V., 1973-1976, 2 pakken          

 460 1973-1974 

 461 1975-1976 

 

462 Rekeningafschriften van de Aruba Commercial Bank van Wijkgemeente San Nicolas 

 1968, februari - 1970, januari, 1 omslag   
 

463 Rekeningafschriften van de Aruba Bank van Wijkgemeente San Nicolas 

 1957, september 17 - 1970, januari 20, 1 omslag   

 

464 Maandoverzichten van de rekening bij de Aruba Bank van Wijkgemeente San 

 Nicolas 1957, september 17 - 1969, december 31, 1 omslag    

 

465 Stukken betreffende de in 1964 door de kerkenraad bij de Aruba Commercial 

 Bank afgesloten obligatielening,       1 omslag   

 

466 Aanslagen voor grondbelasting, 1969-1977,    1 omslag    

 
467  Correspondentie met de Belastingkantoor  en de Sociale Verzekeringsbank, 
  1991-2008, 1 pak 
 
 
468  Stukken bettreffende de regeling van grondbelasting  van Protestantse Gemeente 
   
  Aruba, 2006-2009, 1 omslag 

 

469  Kwitanties van betalingen van materialen, onderhoudskosten en aanleg graven op 

  de begraafplaats, 1968-1977,     1 omslag    

 

470-471          Rekeningen van de telefoondienst betreffende de telefoonaansluiting 

 Wilhelminastraat 1 (Oranjest.), 1968-1982,       2 omslagen 

 470 1968, januari -1975, december, met hiaten 

 471 1976, januari -1982, oktober, met hiaten 

 

472 Rekeningen van de telefoondienst betreffende de telefoonaansluiting Zepp 

 Lampestraat 2 (pastorie Oranjestad), 1968, december -1970, oktober, met hiaten, 

 1 omslag    
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473 - 474 Rekeningen van de telefoondienst betreffende de telefoonaansluiting Prins 

 

        Hendrikstraat 2 (San Nicolas), 1969, juli -1981, december, met hiaten,  

        2 omslagen 

  

 473 1969, juli -1975, december, met hiaten 

 474 1976, januari -1981, december, met hiaten 

  N.B.: hierin ook de rekening van opheffing van de aansluiting d.d. 29 december 1981. 

 

475 Rekeningen van de telefoondienst betreffende de telefoonaansluiting W. 

 Bilderdijkstraat 7 (pastorie Oranjestad), 1973, augustus -1975, oktober en 1977, 

 juli 5,   1 omslag   
N.B.: hierin ook de rekening voor aanleg hoofdaansluiting Bilderdijkstraat 7 d.d. 5 juli 1977. 

 

476 Telecommunicatierekeningen Piedra Plat, 1969-1977, 1 omslag   

 

477 Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan  

 protestantse kerk, Rondweg 7, 1967, december -1971, oktober, met hiaten, 1 omslag 

 

478-479 Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij Aruba , geadresseerd aan 

 

       protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, 1972, november -1982, augustus + januari         

       1979 t/m augustus 1987,   2 omslagen 

  

 478 1972, november - 1978, december 

 479 1979, januari -1987, augustus 

  N.B.: vanaf mei 1981 dubbele rekeningen met verschillende bedragen. 

480-481 Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan kerkraad 

 
Aruba, Wilhelminastraat z.n., 1967, december -1979, augustus, 2 omslagen 

 

 480 1967, december -1976, december 

  N.B.: met hiaten 

 481 1977, januari -1979, augustus 

482       Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba" betreffende Bilderdijkstraat 7 

 (pastorie Oranjestad), 1972, maart en 1977, januari-april, 1 omslag   

 N.B.: met hiaat 

483 Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan 

 protestantse gemeente, Piedra Plat z.n., 1969, september -1977, juni, 1 omslag 

 N.B.: met hiaten    

 

484 Rekening van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan protestantse 

 kerk, Piedra Plat 120, 1971, juni en 1977, mei-juni, 1 omslag   

 

485 Rekening van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan protestantse 

 gemeente, Piedra Plat 92, 1971, juli, 1 stuk   

486-487 

 

 

Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan het 

 protestantse kerk, Past. Hendrikstraat 118, 1963, augustus -1982, augustus, 2 

 Omslagen    

 N.B.: met hiaten 
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 486 1963, augustus -1972, december 

 487 1976, januari-1982, augustus 

488-489 

        

      Rekeningen van N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba", geadresseerd aan prot. kerk 

 Van Aruba - Past. Hendrikstraat 118, 1963, februari -1982, augustus, 2 omslagen 

 N.B.: met hiaten   

 488 1963, februari -1972, december 

 489 1976, januari -1982, augustus 

490-495 Rekeningen van W.E.B., 1962-1982, met hiaten, 6 omslagen   

 
 

490 1962-1967  

  N.B.: met hiaten 

 491 1968-1970 

  N.B.: hierin ook dwangschriften i.v.m. achterstallige betaling. 

 492 1971-1973 
 

493 1974-1976 
 

494 1977-1979 
 

495 1980-1982 

496-497 en       Rekeningen San Nicolas, 1958-1969, 2 omslagen    

 496 1958-1963 

 497 1964-1969 

498       Stukken betreffende belastingbetaling te Canachito, 1863, december 18 - 1876, 

 november 20    

 
N.B.: in grote ordner 3. 
 

499 Begeleidende brieven bij giften aan de protestantse gemeente van Aruba van de 

 Lago Community Council, Seroe Colorado, z.d., 1 omslag     

 

500 Stukken betreffende legaten, 1 omslag    

 

501 Notitieboekje waarin opgetekend collecte-opbrengsten te Piedra Plat, 1945 - 1946, 

 1 deel    

 

502-503 Aantekenboekjes waarin opgetekend collecte-opbrengsten, 1976-1983, 2 delen 

  

 502 1976, februari 1 - 1980, december 24 

 

503 1980, augustus 3 - 1981, april 26; 1981, mei 10 - 1983, december 24 

 

504-508 Reçu s van cheques, 1971-1982, 22 delen in 5 omslagen   
 

504 1971-1975 
 

505 1975-1977 
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506 1977-1979 
 

507 1979-1981 
 

508 1981-1982; z.d. 

 

509 Kwitantieboek 1952, 1 deel    

 

510 Kwitanties, uitgeschreven door de penningmeester van het Bouwfonds San Nicolas, 

 1959, oktober - 1969, januari, 1 omslag 

   

511 Financiële stukken betreffende de picknick te Piedra Plat, 1962-1969, 1 omslag 

-- Jaarrekeningen en -verslagen PKNA/UPGNA/IPU, 1961-1982, 1 omslag 
 

Zie inventarisnummer 278. 

 

-- Rekeningen en correspondentie over financiën PKNA/UPGNA/IPU, 1969-1981, 
 

1 omslag 

Zie inventarisnummer 279.. 

 

512 Stukken betreffende de bevindingen van de kascommissie, 1960, 1 omslag 

 

513 Bankboek van Kerkklanken, 1967-1978, 1 deel   

 

514 Kasboek van Kerkklanken, 1967-1977, 1 deel   

 

515 Rekeningafschriften van Kerkklanken van de Aruba Commercial 

 Bank/Antilliaanse Bank Unie N.V./A.B.N. 1962-1978, 1 pak   **ontbreekt 

 

516 Kwitantieboekjes van Kerkklanken, 1972-1975, 5 delen in 1 omslag   

 

517 Chequeboek van Kerkklanken, 1971, juni - 1974, juli, 1 deel   

 

518 Rekeningen van Kerkklanken,  1963-1977, 2 omslagen   
                                                                                                                                   

519-521 Banknotas en  onkosten,  1999-2000, 3 omslagen       

   

  519 1999  1 omslag   **ontbreekt 

   

  520 2000 1
ste

 halfjaar,  1 omslag   **ontbreekt 

   

  521 2000 2
e
 halfjaar,  1 omslag    **ontbreekt 

 

522  Bankstukken Oranjestad, 2000, 1 omslag   **ontbreekt 

 

523 Rekeningen h.o.m. eigendommen, verzekeringen, depositos, 1993-2009,  

 1     omslag  

 

524 Rekeningen, [1849, februari 16] - 1890, juni 30, 1 omslag   

 

525 Rekeningen, 1864 en 1888    
 

N.B.: in grote ordner 3. 

 

526-553 Rekeningen, 1922-2012, 20 omslagen +   8 pakken 

 
 

526 1922-1963, 1 omslag   
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527 1967 - 1969, maart, 1 omslag   

 528 1969, april - 1971, april, 1 omslag  

 
 

529 1971, mei - 1973, december, 1 omslag  

 
 

530 1974-1975, 1 omslag   

 

 

531 1976-1977, 1 pak   

 532 1978-1980, 1 omslag 

 

 

533 1981-1982, 1 omslag 

   
  534 1967-1968, 1 pak   **ontbreekt   

 

  535 1984-1985, 1 omslag 

     
  536 1984-1987, 1 pak (afdrachten)   **ontbreekt 
  
   
  537 1991-1992, 1 pak (afdrachten)  
 
   
  538 1994, 1 omslag   
 
   
  539 1995, 1 pak (afdrachten) 
   
   
  540 1996, 1 pak   
 
   
  541 1997-1998, 1 pak (afdrachten) 
  
   
  542 2001-2002, 1 pak 
 
   
  543 2002, 1 pak 

 

  544 2003-2004, 1 pak 

   

  545 2004, 1 omslag 
 
  546 2006, 1 omslag 

 

  547 2007-2008, 1 omslag 

 

  548 2007-2009, 1 omslag(+ kasboek) 

 

  549 2009,  1 pak 

  

  550  2010-2011, 1  pak 

 

  551 2010,   januari t/m juni , 1 omslag 

 

  552 2011, 1 omslag 

 

  553 2012 Deel I, 1 omslag 
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  *   N.B.  Door een niet constante ordening overlappen de  omslagen elkaar, of bestaan er  hiaten  
                                  zoals bij de jaren  1964 t/m 1966/ 1988 t/m 1990/ 1993/  1999/ 2005 
 
554-560 Financiele stukken, 1986-2007   3 omslagen +  4 pakken 
   
  554  1986 - 1987, 1 pak 
   
  555  1988-1989, 1 pak 
    n.b. zie no. 570 + 571 
   
  556  1990, 1 pak 
    
  557  1993-2005, 1 omslag 
 
  558  2006-2007 Deel I, 1 omslag 
 
  559  2006-2007 Deel II, 1 omslag 
    
  560  2006-2007 Deel III, 1 pak 
 
 
561-566 Finanancieel overzichten, 1969-2007  5 omslagen +  1 deel 
   
  561  1969-1971, 1 omslag  **ontbreekt 
     
  562  1984-1994, 1 omslag 
   
  563  1995-2001, 1 deel 
   
  564  1996-2002, 1 omslag 

   
  565  1997-2007, 1 pak 

 
  566  2001-2004, 1 pak 
 
 
567-571 Kasboeken, 1974-2004,  2 omslagen +  2 delen + 1 pak  
   
  567  1974-1992, 1 omslag  **ontbreekt 
   
  568  1986 januari  t/m december 1987, 1ste deel 
   
  569  1988 t/m januari t/m juni 1991, 2de deel 
  
  570  1991 juli t/m 31 augustus 1995, 1 pak 
 
  571  2002-2004, 1 omslag 
 
 
572  Donaties en vrijwilligers bijdragen, 1987-2007, 1 deel 
 

573  Donaties, 2008-2009, 1 omslag 
 
574  Vrijwilligers bijdrage voor de kerkhof, 1988-2001 
 
575  Fundracing evenementen, 1989- 2010, 1 omslag 
 
576  Aankopen, 2007, 1 omslag 
 
577  Petty cash/ check & cash records, 1972, 1 omslag     
  N.B. Deze documenten behoren tot het blok van de SCCC en zijn daar verplaatst  
  onder archiefnr. Sccc-193 
578  Geldleningsovereenkomst, 2009, 1 omslag 
   
579  Bank statements,  1999-2009, 1 pak 
 
580  Bankstukken, 1985, 1 omslag 
 
581  Accountantsrapport, 1988 
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582  Huisrekeningenboekje,1981 /1995-1997 

 

Bijzonder 
 

583 Stukken betreffende de betaling van de godsdienstonderwijzers N.A. Kuipéri en A. 
 

van Dragt, 1845-1846   
 

N.B.: in grote ordner 3. 

 

584 Kwitanties voor de betaling voor godsdienstonderwijs aan enige kinderen te 

 Canachito, 1858, januari 11 - 1861, juni 21, 1 omslag   

 

585 Stukken betreffende vergoedingen, uitbetaald aan (eigen) predikanten, 1939-1982, 

 1 omslag    
 

N.B.: zie ook inventarisnummers 149-183. 

 

586 Stukken betreffende de betaling van de schoonmaakster te Oranjestad, 1966-1982,  

 1 omslag   

 

587 Stukken betreffende de betaling van de koster/tuinman te Oranjestad, 1933-1973,  

 1 omslag   

 

588 Stukken betreffende de betaling van de doodgraver te Oranjestad, 1966, 1 omslag 

 

589 Stukken betreffende de betaling van de organist(e) te Oranjestad, 1927 en 1980,  

 1 omslag  
 

590 Stukken betreffende de betaling van diverse werkzaamheden voor de kerk 

 te Oranjestad, 1971-1982, 1 omslag   

 

591 Stukken betreffende de betaling van de dirigent van het kerkkoor te San 

 Nicolas, 1963, maart 14 - 1967, maart 28, 1 omslag  

 

592 Kwitanties van uitbetaling voor het schoonmaken van de kerk en het onderhoud 

 van de tuin te San Nicolas, 1963-1969, 1 omslag   

 

593 Stukken betreffende reiskosten van vervangende predikanten, 1975-1976, 1 omslag 

N.B.: zie ook inventarisnummers 238, 239 en 435-442.   

 

594 Reisverzekeringspolissen, 1 omslag   

 

595 Stukken betreffende de door de kerkenraad voor de koster 

 afgesloten ziektekostenverzekering, 1953, 1 omslag  

 

596 Aangifteformulieren voor de afdracht van loonbelasting en premies Algemene 

 Ouderdomsverzekering en Algemene Weduwen- en Wezenverzekering,  

 1968-1982, afschriften, 1 omslag  

  

597 Voorlopige en definitieve premie-aanslagen voor de Ziekte- 

 en Ongevallenverzekering, 1964-1976, 1980-1984, 1 omslag 

       

598 Stukken betreffende de boekhouding van de kerkelijke koor, 

 1964-1997, 1 omslag 
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599 Lijst van de ledenbestand van de maanblad Kruispunt ,  

 1988-1996  met hiaten op de jaren 1989-1992  + 1995,                      

 1 omslag 

 

600 Rekeningen en andere documenten verzameld door mevr. I. 

 Henriquez over de jaren 2001-2004,  1omslag 

 

601 Stukken beteffende de verlening van sociale en financiele 

 hulp aan Haiti en Nigeria,  1987-1999,   1 omslag 

 

602 Stukken betreffende verzekering van het personeel, 1997-1998, 1 omslag 
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Inventaris van het Archief van de Stichting kerkvoogdij van de protes-

tantse gemeente van Aruba 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de  letter   K    (K - nummer) dat staat 

voor Kerkvoodij . 
 
 

1 Stichtingsakte, 1963, met bijlagen, 1 omslag 

2 Stukken betreffende de kerkvoogden, 1 omslag 

3 Huishoudelijk reglement voor de Stichting Kerkvoogdij, met bijlagen, 1 omslag 

4 Ingekomen en uitgegane stukken betreffende de oprichting van de Stichting 

 Kerkvoogdij en de benoeming van kerkvoogden, 1 omslag 
 
                             Deze stukken  zijn niet in het archief door de ANA aangetroffen 
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Inventaris van het Archief van de school te Piedra Plat 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de  letter    S   (S - nummer) dat staat 

voor school . 

 

1. Stukken van algemene aard 
 

1 Publicatieblad waarin gepubliceerd Landsverordeningen betreffende het onderwijs, 1 

 omslag 

                N.B.: dit etreft:  №  afs hrift  o er koepoki e ti g;  №  o er s hool erzui ;  №  

 o er ide ;  №  o er uitkeri ge  aa  ijzo der o der ijs;  №  o er e oe i g a  

 onderwijzers aan bijzondere lagere scholen die aanspraak maken op uitkering uit de koloniale kas; 1922 

 №  o er leerpla  e  rooster a  lesure  a  ijzo dere lagere s hole  die aa spraak ake  op 

 uitkeri g uit de kolo iale kas;  №  o er het aa e e  e  afs hrij e  a  leerli ge , 
 s hool erzui , ereke i g aa tal erkelijk s hoolgaa de ki dere ;  №  o er ide ;  №  

 o er het o der ijs i  de kolo ie Curaçao;  №  o er de erorde i g a   okto er ;  № 

 06 over wijziging van het Onderwijsbesluit 1935. 

 

2 Pu li atie lad , april , № ,  deel 
 N.B.: onder opschrift Landsverordening van de 24ste april 1969 houdende regeling van de aanspraken 

 van de ambtenaren in dienst van de Nederlandse Antillen en van de ambtenaren in dienst der 

 eilandgebieden op vakantie, vakantie-uitkering en vrijstelling van dienst.  

3 - 4 Beschikkingen van de gouverneur van Curaçao (vanaf 1954 het Bestuurscollege van 

 het eilandgebied Aruba), 1920 - 1956, 2 omslagen 

 3 1920 - 1946 

 4 1947 - 1956 

5          Brieven aan de kerkenraad van de gouvernementssecretarie betreffende de school te 

 Piedra Plat, 1916 - 1954, 1 omslag 

6 Brief aan de kerkenraad van de Inspecteur van het Onderwijs betreffende het 

 omzetten van de protestantse school te Piedra Plat in een (openbare) 

 gouvernementsschool, 1917, januari 2 

 N.B.: in grote ordner 3. 

7 Brieven aan de kerkenraad van de Inspecteur van het Onderwijs (vanaf 1943 

 Departement van Onderwijs en Volksontwikkeling) betreffende de school te Piedra 

 Plat, 1920-1954, 1 omslag 

8 Brieven aan de kerkenraad van de gezaghebber van Aruba betreffende de school te 

 Piedra Plat, 1902-1955, 1 omslag 
 
 

9 Ingekomen stukken betreffende de Piedra Plat School, 1941-1954, 1 omslag 

 

10 Uitgegane stukken van de kerkenraad betreffende de school te Piedra Plat, 1927-

1961, afschriften, 1 omslag 
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2. Stukken van bijzondere aard 
 

     A. Schoolgebouw 
 

11-15 Stukken betreffende de bouw van de school te Piedra Plat, 4 omslagen 

 

11 Ingekomen stukken betreffende de bouw van de school te Piedra Plat 

 

12 Uitgegane stukken betreffende de bouw van de school te Piedra 

Plat, afschriften 

 

13 Bouwaanvraag, bestek en tekeningen voor de bouw van de school te 

Piedra Plat 

 

14 Stukken betreffende de financiering van de bouw van de school te  

               Piedra Plat 

 

 15 Stuk betreffende het onderhoud van de school te Piedra Plat, 1955, juli 14, 

 

    1 stuk 

 

     B. Leerlingen 

 

16 Stamboek van de protestantse School te Piedra Plat, 1917, januari 1, 1 deel 

 

17 Naamlijsten der leerlingen van de Protestantse Bijzondere School te Piedra Plat, 

eila d Aru a odel № , , , , -1936, 1949., 1 omslag 

 

18 Naamlijst 1925, 1 deel 

 

19 Naamlijsten 1927, januari - juli, 2 delen in 1 omslag 

 

20 Naamlijsten leerlingen Piedra Plat School, z.d., 1 omslag 

 

21 Lijsten betreffende de koepokinenting, 1918-1926, 1 omslag 

 

22-24 Stukken betreffende het schoolverzuim, 1918-1955, 2 omslagen en 1 deel 

 

22 Verzamelstaat der verzuimde schooltijden van de leerlingen van der 

Protesta tse Bijzo dere s hool te Piedra Plat, eila d Aru a odel № ,  
1918-1941, 1 omslag 

 
N.B.: dit betreft verzamelstaten over de jaren 1918, 1920, 1921 en verzamelstaat over 1918-

1920; formulier odel № " i ge uld oor ja uari e  juni 1927 en januari 1941. 

  
23 Absentielijst van de protestantse School te Piedra Plat voor het jaar 1927, 

1 deel 

 

24 Overzichten van het schoolverzuim, 1945-1955, afschriften, 1 omslag 

 

25 Brieven aan de kerkenraad van de protestantse gemeente van Aruba (tevens 

schoolbestuur) van de Lago Oil and Transport Company Ltd. Aruba aangaande 

het Apprentice Training Program, 1942, november 27 - 1947, juli 7, 1 omslag 
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26 Formulieren betreffende leerlingen, z.d., 1 omslag 

 

27 Rekentabel, z.d., 1 stuk 
N.B.: vermoedelijk bestemd om aan de hand van de geboortedatum uit te rekenen in welke klas 

een kind geplaatst moest worden. 

 

     C. Onderwijzend personeel 
 

28 Stukken betreffende onderwijzer G.A. Kuipéri, 1901, maart 16 en 19, 1 omslag 

 

29 Stukken betreffende onderwijzer W. Croes, 1901, 1 omslag 

 

30 Stukken betreffende onderwijzer Willem Croes Cz., 1923, februari 12 - 1929, 
 

september 20, 1 omslag 
 

N.B.: in dienst vanaf 1 januari 1922. 

 

31 Stuk betreffende onderwijzeres M.R. Croes, 1927, mei 2, 1 

stuk N.B.: in dienst tot en met 1 juli 1927. 

 
32 Stukken betreffende onderwijzer Anne A.J. Dokter, 1938, september 10 - 1940, 
 

november 27, 1 omslag 
 

N.B. 1: in dienst van 9 januari 1939 tot en met 1 november 1939; ook genoemd in stukken 

in inventarisnummer 34. 
 

N.B. 2: de in de brief van de Inspecteur van het Onderwijs W.F. Goslinga aan de kerkenraad, d.d. 10 

september 1938, genoemde familiefoto bevindt zich in het foto-archief van de protestantse 

gemeente van Aruba. 

 

33            Stukken betreffende onderwijzeres Lien Jacob Samson, 1941, mei 24 - 1944, juni 14, 1 

 omslag 

 N.B.: in dienst van 1 augustus 1941 tot en met 1 augustus 1944; ook genoemd in stukken in 

 inventarisnummer 34. 

34 Stukken betreffende onderwijzeres Irma Maria Croes, 1939, november 10 - 1964, 

 januari 20, 1 omslag 

 N.B.: in dienst vanaf 4 maart 1939; ook genoemd in stukken in inventarisnummers 32, 35, 37 en 42. 

 

35 Stukken betreffende onderwijzeres Georgine Helene van der Kuyp, geb. Tai-A-Pin, 

 1940, november 9 - 1941, februari 15, 1 omslag 

 N.B.: in dienst van 1 december 1940 tot en met [januari 1941] 

36            Stukken betreffende onderwijzeres Clarita Celina Bareño, 1941, december 21 - 1948, 

 januari 5, 1 omslag 

 N.B.: in dienst van 1 februari 1945 tot en met [5 januari 1948]; ook genoemd in stukken in 

 inventarisnummer 34. 

37             Stukken betreffende onderwijzeres Adeline Saito San, geb. Karg, 1952, augustus 18 - 

 1953, november 20, 1 omslag 

 N.B.: in dienst van 20 oktober 1952 tot en met 1 september 1953. 

38 Stukken betreffende onderwijzeres Hinderika Hillechiena Katriena Irausquin, geb. 

 Suthoff, 1953, juni 19 - 1955, oktober 25, 1 omslag 

 N.B.: in dienst vanaf 1 september 1953; ook genoemd in stukken in inventarisnummers 37, 39, 42. 
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39 Stukken betreffende onderwijzeres Johanna Georgina Alvares, geb. Dahlberg, 1955, 

 augustus 27 - november 11, 1 omslag 

 N.B.: ook genoemd in stukken in inventarisnummer 38. 

40 Stukken betreffende onderwijzeres Elvia Bunsee, geb. Meyer, 1955, oktober 17 - 

 november 11, 1 omslag 

 N.B.: ook genoemd in stukken in inventarisnummer 38. 

41 Stukken betreffende onderwijzeres Harmina Angelica Schreuder, 1959, februari 7 - 

 mei 8, 1 omslag 

 N.B.: in dienst van 1 september 1956 tot en met 26 januari 1959; ook genoemd in stukken in 

 inventarisnummer 42. 

42            Stukken betreffende onderwijzer Gerrit Jan van den Houten, 1958, februari 9 - 1959, 

 mei 22, 1 omslag 

 N.B.: in dienst vanaf [januari 1959]; ook genoemd in stukken in inventarisnummer 41. 

 

43 Stukken betreffende onderwijzend personeel voor de school te Piedra Plat, 1901, 

maart 16 - 1953, juni 17, 1 omslag 

 

44 Uitgegane stukken over bezoldiging personeel, 1946-1948, afschriften, 1 omslag 

 

45 Stukken betreffende de opgave voor de bijzondere school voor lager onderwijs te 

Piedra Plat op het eiland Aruba, staande onder het bestuur van de kerkenraad der 

protestantse gemeente van Aruba – Model C – betreffende aantal leerlingen, aantal 

lesuren, gegeven vakken en gegevens over de leerkrachten, [1942]-1956, afschriften, 
 

1 omslag 
 

N.B.: dit betreft opgaven over de dienstjaren [1942], 1944-1950, 1954-1956. 

 
 

46 Stukken betreffende de opgave van de veranderingen m.b.t. het onderwijzend 

personeel aan de bijzondere lagere school te Piedra Plat, eiland Aruba – Model 

D,  
1939-1947, afschriften, 1 omslag 

 
N.B.: dit betreft opgaven over de maanden september 1939, oktober 1939, januari 

1941, juni 1941, juli 1944, september 1945, november 1947, december 1947. 
 

47 Formulier voor aanvraag van verlof door schoolpersoneel, z.d., 1 stuk 

 

48 Tekst van het Koninklijk Besluit van 15 december 1920, gewijzigd bij K.B. van 28 mei 

1923, betreffende nadere bepalingen omtrent de inhoud van de acte van 

aanstelling van onderwijzend personeel bij bijzondere lagere scholen, afschrift, 1 

stuk 

 

      D. Onderwijs 
 

49 Stukken betreffende de regelgeving omtrent leerplannen van de Piedra Plat 

School, 1922, 1 omslag 

 

50 Lesroosters en leerplannen van de Piedra Plat School, 1939-1952, 1 omslag 
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51 Rapport over het zang- en muziekonderwijs op de scholen en over een op te 

richten muziekschool door W. Gehrels, directeur van het Gehrels-Instituut te 

Amsterdam [1951/1952], 1 omslag 

 

52 Stuk betreffende de gymnastiekles op de scholen, 1959, december 1, 1 stuk 
 

     E. Schoolvoeding 

 

53-57 Stukken betreffende de schoolvoeding, 1940-1949, 5 omslagen 

 

53 Beschikkingen van de gouverneur te Curaçao betreffende de 

schoolvoeding, 1940-1949 

 

54 Brieven van de Inspecteur van het Onderwijs betreffende de schoolvoeding, 
 

1940-1947. 
 

N.B.: hierin ook lijsten van leerlingen die voor schoolvoeding in aanmerking komen. 

 

55 Stukken betreffende de vergoeding van kosten van de schoolvoeding 

(veelal afkomstig van de gezaghebber van Aruba) 1942-1951 

 

56 Financiële stukken betreffende de schoolvoeding  1943-1947 

 

57 Uitgegane stukken betreffende de schoolvoeding, afschriften  1946-1950 

    

  F. Financiën  
N.B.: zie ook Archief van de kerkenraad, inventarisnummers 365 en 366. 

 

58 Financiële (jaar)overzichten van de Piedra Plat School, met bijlagen, 1938-1953, 1 

omslag 

 

59 Kasboek van de school te Piedra Plat, 1922-1928, 1 deel 

 

60 Stuk betreffende de vergoeding en bestelling van leermiddelen voor de Piedra Plat 

School, 1902, 1 stuk 

 

61 Rekeningen voor schoolbehoeften en leermiddelen van de Piedra Plat School, 1935-

1956, 1 omslag 

 

62 Rekeningen met betrekking tot reparaties aan en het schoonmaken van de school te 

Piedra Plat, 1952-1955, 1 omslag 

 

63 Formulieren voor de Aanvrage om uitkeering uit s Lands kas op grond van artikel 19 

a  de Su sidie erorde i g Bijzo der O der ijs  P.B. №  – Model A – 

betreffende de bekostiging van de lokalen , 1939, 1941-1955, afschriften, 1 omslag 

 

64 Formulieren voor de Aanvrage om uitkeering uit s Lands kas op grond van artikel 2 

a  de Su sidie erorde i g Bijzo der O der ijs  P.B. №  – Model B – 

betreffende de bekostiging van ingeschreven leerlingen , 1939, 1941-1955, 

afschriften, 1 omslag 

 

65 Formulieren voor de Aanvrage om uitkeering uit s Lands kas op grond van artikel 26 

a  de Su sidie erorde i g Bijzo der O der ijs  P.B. №  – Model E – 

betreffende salarissen onderwijzend personeel  aan de Piedra Plat school, 1939,  
1941-1955, afschriften, 1 omslag 
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66 Mandaten en bevelschriften betreffende de bekostiging van onder meer 

leermiddelen door het gouvernement, 1939-1955, 1 omslag 

 

67 Salarisschema s van het personeel, 1939-1955, 1 omslag 

 

68 Stuk betreffende de bezoldiging van Joh. Scheuerman, 1902, 1 stuk 

 

69 Stuk betreffende de bezoldiging van M.R. Croes, 1927, 1 stuk 

 

70 Stukken betreffende de bezoldiging van A.A.J. Dokter, 1939, 1 omslag 

 

71 Stuk betreffende de bezoldiging van G.H. van der Kuyp, 1940, 1 stuk 

 

72 Stukken betreffende de bezoldiging van L.J. Samson, 1941-1943, 1 omslag 

 

73 Stukken betreffende de bezoldiging van I.M. Croes, 1941-1955, 1 omslag 
 

74 Stukken betreffende de bezoldiging van C.C. Bareño, 1945-1953, 1 omslag 

 

75 Stukken betreffende de bezoldiging van A. Saito San-Karg, 1952-1953, 1 omslag 

 

76 Stukken betreffende de bezoldiging van H.H.K. Irausquin-Suthoff, 1953-1955, 

1 omslag 

 

77 Stukken betreffende de bezoldiging van Th. Heydenrijk-Hekker, 1954, 1 omslag 

 

78 Stukken betreffende de bezoldiging van E. Bunsee-Meyer, 1955, 1 omslag 

 

79 Stukken betreffende de bezoldiging van J.G. Alvares-Dahlberg, 1955, 1 omslag 

 

80 Regeling terzake de bezoldigingen van onderwijzers en kweekelingen bij 

 onderwijs te Piedra Plat, 1922, 1 omslag 

 

81 Regeling terzake de vaststelling van bepalingen nopens de akte van benoeming van 

 onderwijzers aan bijzondere lagere scholen, 1922, 1 omslag 

 

82 Afdruk van de statuten van de Stichting Jeugd- en Vormingscentrum Piedra Plat, 

 z.d.  ,  1 omslag 
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Inventaris van het Archief van de Gereformeerde Kring 
 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de letter G   (G - nummer)dat staat  voor 

Gereformeerde  
 

1 Stukken van en betreffende de Gereformeerde Kring, 1 omslag 

 2 Kasboek van de Gereformeerde Kring, 1948-1953, 1 deel 

3 Kasboek van de Gereformeerde Kring, 1952, 1 deel 
   
   
  ** Deze stukken ontbreken in het archief 
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Inventaris van het Archief van de Secretaris van het Moderamen 

der Protestantse Kerken van de Nederlandse Antillen (PKNA) 
 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de letter  M  (M - nummer) dat staat voor 

Moderamen . 
 

1-3 Ingekomen stukken, 1974, november - 1981, maart, 3 omslagen 
 

N.B.: voorzien van door secretaris zelf opgestelde lijst van stukken die zich per omslag in de 

betreffende omslag bevinden. 

 

1 1974, november - 1975, december 
 

2 1976, juni - 1978, mei 
 

3 1978, juni - 1981, maart 

 

4-6 Uitgegane stukken, 1974, november - 1981, mei, afschriften, 3 omslagen 
 

N.B.: voorzien van door de secretaris zelf opgestelde lijst van stukken die zich per omslag in 

de betreffende omslag bevinden. 

 

4 1974, november - 1975, december 
 

5 1976, feb - 1978, mei 
 

6 1978, juni - 1981, mei 
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Inventaris van het Archief van de Protestants-Christelijke Vrouwen-

bond (PCVB), afdeling Oranjestad 
 

N.B.: Onderstaande stukken bevonden zich ten tijde van deze inventarisatie in de archiefzaal, de 

inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de letter  P (P - nummer) voor Protestantse .  

De overige tot dit archief  behorende stukken bevinden zich in de koffiezaal bij de Nieuwe (Grote) Kerk 

in Oranjestad, ongeïnventariseerd. (Dit laatste was de opmerking van mevr. van Selm in het jaar 1994 

bij beschrijving van het archief) 
 

 

1 Stukken betreffende de marktdag van de P.C.V.B., 1968-1973, 1 omslag   

** ontbreekt 

 

2 Stukken betreffende bijzondere bijeenkomsten, 1970-1981, 

 1 omslag  ** ontbreekt 

 

3 Jubileumboekjes van de P.C.V.B., 1969-1989, 1 omslag 

 

4 Financieel overzicht van de contributie door de P.C.V.B. aan de kerk, 1971,  

1 stuk  **ontbreekt 

5             Catalogus van een door de P.C.V.B. georganiseerde antiektentoonstelling, 9 maart    

 1971, 1 stuk **ontbreekt 
 
6  Stukken behorende tot archief van de Protestantse Christen Vrouwen Bond, ,  
   
  1 pak;   
 
 7  Stukken behorende tot archief van de Protestantse Christen Vrouwen Bond  
   
  onder leiding van voorzitster Mercedes Beaujon /afdeling San Nicolaas,  
   
  1  pak;    
 
8  Financieel overzicht, 1999-2005, 1 omslag 
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Inventaris van het Archief van het Alida Lampefonds 
 

N.B. Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de  letter A  (A - nummer) dat staat voor 

Alida . 

 

1 Financiële jaaroverzichten, 1971-1980, met hiaten, 1 omslag 

2          Stukken betreffende de Loterij met als hoofdprijs een auto, 1969/1970, 1 pak 

3-11 Kas- en bankstukken, 7 omslagen en 2 pakken, 1966-1980 

 N.B.: hieronder enkele financiële jaarverslagen. 

 3 1966-1967, 1 omslag 

 4 1967-1968, 1 omslag 

 5 1968-1969, 1 pak 

 6 1970-1971, 1 pak 

 7 1972-1973, 1 omslag 

 8 1974-1975, 1 omslag 

 9 1976-1977, 1 omslag 

 10 1978-1979, 1 omslag 

 11 1980, 1 omslag 
  
  **  Deze stukken zijn niet in het archief door de ANA aangetroffen 
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Inventaris van het Knipselarchief van de protestantse gemeente van 

Aruba (Documentatie) 
 

N.B.  Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de letter D  (D - nummer) dat staat voor 

documentatie. 
 

1. Kerkelijke bladen 
 

1     Maandblad van de protestants(ch)e gemeente van Aruba  De Roepstem , 1947, 

 december - 1951, december, met hiaten, 1 omslag 

              N.B.: van verschillende nummers zijn meerdere exemplaren aanwezig, geen nummers uit 1949. 

2 Mededelingenbladen/Brieven aan de gemeente, 1952-1961, 1 omslag 

3-8 Serie Kerkklanken, [1958]-1978, 6 omslagen 

 N.B.: met hiaten, jaargang 13 (1972) ontbreekt geheel 

 3 [1958]-1959                      

 4 1960-1964                     

 5 1965-1966 

 6 1967-1969 

 7 1970-1973 

 8 1974-1978 

                      

9-12              

                      

 

 

Serie zondagbladen Bulletins  van de Kerk in Oranjestad, 1950-1999, 

6 omslagen 

 9 1950-1960 

 10 1961-1977                  11       1969-1975 

 12 1971-1972                   13     1978-1981     **ontbreekt 

   

  14 1994-1999     **ontbreekt 

 

15-16  Serie Kruispunt , Maandblad van de protestantse gemeente van Aruba, 1985-2000,  

   2 pakken 

 

  15 1985-1996 

   

  16 1997-2000 

 

17 Serie liturgieën van bijzondere kerkdiensten, 1936-1959, 1 omslag 

 

18 Serie liturgieën van huwelijksdiensten, 1942-1983, 1 omslag 
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19-36 Serie liturgieën voor zondagdiensten, 1983-2001, 18  omslagen 

  

 19 1983   

 

 20 1984   

 

 21 1985   

 

 22 1986   

 

 23 1987   

 

 24 1988   

 

 25 1989   

 

 26 1990 

 

 27 1991 

 

 28 1992 

 

 29 1993 

 

 30 1994 

 

 31 1995 

 

 32 1996 

 

 33 1997 

 

 34 1998 

 

 35 1999 

 

 36 2000-2001 

 

2. Stukken betreffende functionarissen 
 
 

N.B.: genoemde jaartallen hebben betrekking op de stukken, niet op de ambtstermijnen. 

 

37 Knipsels betreffende ds. Van de Wall, predikant te Oranjestad, 1947, 1 omslag 

 

38  Stukken betreffende de zaak-Van de Wall, Gereformeerde Kring en ter kerkelijke 

     Vereniging, 1949-1954, 1 omslag 
 

39   Stukken betreffende ds. Baart, predikant te Oranjestad, 1950-1956, 1 omslag 

 

40 Knipsel betreffende ds. Alers, predikant te Oranjestad, 1970, 1 stuk 

 

41 Stukken betreffende ds. Jakobs, predikant te Oranjestad, 1970, 1 omslag 

 

42 Stukken betreffende ds. Belz, predikant van Oranjestad, 1972-1975, 1 omslag 

 



 

62 

43 Stukken betreffende ds. Geurs, predikant te Oranjestad, 1977-1983, 1 omslag 

 

44 Knipsel betreffende ds. Hogerwaard, hulppredikant te Piedra Plat/San Nicolas, 

 1947, 1 stuk 

 

45 Stukken betreffende ds. W. Kraayenhof, hulppredikant te Piedra Plat/San 

 Nicolas, 1954, 1 omslag 

 

46 Knipsel betreffende ds. Visser, hulppredikant te Piedra Plat/San Nicolas, 1957, 1 stuk 

 

47 Stukken betreffende ds. Hessen, hulppredikant te Piedra Plat/San Nicolas, 1971, 

 1 omslag 

 

3. Stukken betreffende activiteiten in de kerken 
 

48 Verzameling van uitnodigingen voor bijzondere diensten, 1917 en 1934, 1 omslag 
 

N.B.: dit betreft een uitnodiging voor "de plechtige viering van het 4de eeuwfeest der Hervorming" 

op 31 oktober 1917 en een uitnodiging voor de kerkdienst t.g.v. de begrafenis van koningin Emma op 

27 maart 1934. 

 

49 Stukken betreffende activiteiten in de Oude Kerk te Oranjestad, 1981-1990,  

 1 omslag 

 

50 Stukken betreffende activiteiten in de Grote (Nieuwe) Kerk te Oranjestad,  

 1934-1982, 1 omslag 

 

51 Stukken betreffende de eerste steenlegging en inwijding van de Grote (Nieuwe)   

 Kerk te Oranjestad, 1950, mei 28, 1 omslag 

 

52-53 Gastenboeken Our Church Guests , 1952-1964, 2 delen 

 

52 1950, mei 28 

 

53 1952-1964 

 

54 Stukken betreffende de organisatie van concerten in de Grote (Nieuwe) Kerk te     

 Oranjestad, 1950- 1992, 1 omslag 
 

55 Programma s van feestelijkheden in relatie tot Koninklijk Huis, Oranjestad, 1932-

 1955, 1 omslag 

 

56 Verzameling liturgieën van wijdingsavonden, Oranjestad, 1956-1958, 1 omslag 

 

57 Verzameling liturgieën van kerstbijeenkomsten, Oranjestad, 1944-1959, 1 omslag 

 

58 Stukken betreffende de kerk te San Nicolas, [1949]-1963, 1 omslag 

 

59 Stukken betreffende de kerk te Piedra Plat, 1934-1959, 1 omslag 

 

60 Stukken betreffende jubilea van personeel,gemeente en kerkgebouwen, 1 omslag 

 1989-1996 

61 Gastenboek ter gelegenheid van de herdenking van het honderdvijftigjarig 

bestaan 

 
van de protestantse gemeente van Aruba, 1822 - 30 juni - 1972,  

N.B. +  1 extra  lege  exemplaar 
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4. Stukken betreffende personen 

 

62 Knipsels betreffende overlijden en begrafenissen, 1978-1989, 1 omslag 

 

5. Stukken betreffende het kerkelijk leven op Aruba en de Nederlandse          

Antillen 
 

63 Knipsels over de protestantse kerk op Aruba, 1955-1987, 1 omslag 

 

64 Knipsels over de protestantse kerk op de Nederlandse Antillen en Aruba, 1946-1991, 

 1 omslag 

 

65 Stukken betreffende UPGNA/PKNA, 1964-1967, 1 omslag 

 

 

6. Stukken betreffende het protestants-christelijk onderwijs 

 

66 Stukken betreffende de Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs op Aruba, 

 1954-1957, 1 omslag 

 

67 Knipsels betreffende de opening van de Christelijke School te San Nicolas, 1955, 1 

 omslag 

 

68 Stukken betreffende de bouw en opening van de Mon Plaisir-school, 1955, 1 stuk 

 

69 Mededelingenblad voor de leden van de Protestants-Christelijke 

 O der ijzers ere igi g op Aru a, ste jaarga g № , , ei ,  stuk 

 

7. Overige stukken 

 

70 Stukken en knipsels betreffende diverse gelegenheden, 1926-1997, 1 pak 

 

71 Knipsels betreffende de orgel, 1982-1989, 1 omslag 

 

72 Brochure De militaire tehuizen overzee , van de Christelijke Militairen Bond voor 

 Oost en West [1955], 1 deel 

 

73 Uitgave van de orgaan van Antilliaanse studerenden in Nederland, Adilanti ,  

 1958, 1 omslag 

 

74  Excerpten op de bilbiotheek, 1958-1976, 1 omslag 

 

75  Uitgave van de Aruba Chronicle , 1989, 1 omslag 

 

 

76  Programma s van concerten, 1972-1999, 1 pak 
 
77  Uitgave van de boek, Glimpses of a lion , ongedateerd 
  
78  Uitgave van de boek,  Openbare kunstbezit , 1963 
 
79  Uitgave Aruba en papiamento /protestantse papiamento, 2005, 1 deel 
 
80  Uitgave Evangelie di San Matheo ; Domini. C. Conradi, 1844, 1 deel 
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81  Uitgave Wandeltocht ; ADIAA, 2001, 1 deel 
 
82  Scriptie van Pierre J. Beaujon Tussen Ayella en Charybdis , 2007, 1omslag 
 
83  Scriptie van Tanisha Hodgson, 2001, 1 omslag 
 
84  Verzameling documenten over koninginnen Beatrix/ Juliana/ Wilhelmina,  
   
  1962-1980,  1 omslag 
 
85  Verzameling documenten  i.v.m. kursus/opleidind tot het doen van belijdenis,  
  ongedateerd,     1 omslag 
 
86  Uitgave Biblical research in Palestine , van John Murray, 1856 
 
87  Collectie boeken en tijdschriften over het Huis van Oranje, 1966-1992, 1 omslag 
 
88  Knipsel van de Amigoe Kerstkrant , 1987, 1 omslag 
 
89  Ingelijste schilderij benaamd Domi Tony Bulldozer  van tekenaar Leo Kuiperi, uit de  
  jaren 1986-1988 
 
90  Kalender van de Protestantse Kerk,  1986,  1 omslag 
 
91  Diverse krantenknipsels, verzameld door Dominee van den Doel over de jaren 1989-
  1997,  1 omslag 
 
92  Uitgave Noticiero Biblico  1989, 2 exemplaren 
 
93  Serie Ouderkrant  van de Mon Plaisir School over de jaren 1985-1994, i omslag 
 
94  Scriptie van Yolanda Pronk De nederlandse invloed op de ontwikkeling van de  
  Protestantse Gemeente op Aruba , 1992,  1 omslag 
 
95  Collectie gedichten, zonder datum, 1 omslag 
 
96  Foto s van predikanten  ds Baart/ds van Duyneveldt/ ds Kuiperi/ ds Aaldert/  
  over de  jaren  1858-1956, 1 omslag   
 
97  Programma s van speciale vieringen bij afscheid van collegas, jubilea van personeel  
  en herdenking van jubilea van de kerk,  1950-1972, 1 omslag 
 
98  Maandblad Onze Christelijke School , 1955, 1 omslag 
 
99  Statuten van de Protestantse Vereniging voor Liefdadigheid en Maatschappelijk   
  Werk,  1950, 1 omslag 
 
100  Collectie The National Geographic Magazine , over de jaren, 1913 t/m 1946 
  (zes delen) ,   1 pak 
 
101  Tekening van G.E. Alerz aangeboden aan Ds Van den Doel, z.d.,   1 omslag 
 
102  Bijbelse Platenboek van Ds. Van den Doel, z.d.,  1 omslag 
 
103  Bijbel;  Nieuwe vertaling op last van het Nederlandse Bijbel genootschap,  
  z.d., 1 omslag 
 
    

8. Fotoarchief 

 
Het fotoarchief, voor een deel ondergebracht in fotoalbums, is ongeïnventariseerd. Het bevat 

onder meer foto s van doop-, belijdenis- en trouwdiensten en van de renovatiewerkzaamheden 

aan de kerkgebouwen in Oranjestad onder leiding van ds. A. van den Doel. 

 

P.s.   Zeer waarschijnlijk zijn bovenvermelde foto s, die foto s die hieronder zijn omschreven en van 

een inventarisnummer voorzien. 
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104  Foto s over de periode  1950 – 2000 ,    1 pak 

  - Ds. Alers foto s negatief 

  - Zes foto s 1950 Huwelijk Gravenkamp-Robles 

  - Extra  foto s Renovatie Grote Kerk en Orgel 1985-1987 

  - Extra foto s- Restauratie oude Kerk, 1988 

  - Extra foto s 40th  Anniversary Grote Kerk 3 juni 1990 

  - Extra foto s  Heropening Grote Kerk  13 februari 1987 

  - Extra foto s 10th Anneversary Ds. Van den Doel in Kerk, Koffiezaal en de  

   Dissel, 5 juni 1993 

  - Extra foto s  Jubileum  175 jaar Protestantse Gemeente van Aruba,  

   29 juni 1997 

   

  - Extra foto s Opening Tentoonstelling van Textiel en textiel producten, 

   13 juli 1997 

  - Foto s    Begraafplaats,  1983-2000 

  - Foto s    Huwelijken,   1983-2000 

  - Foto s    Funeral  Grete Cohen 

  - Tape   Dienst Heropening Protestantse Kerk O stad  15 februari 1987 

  - Diverse foto s negative,   1983-2000 

  - Twaalf  officiele firstday cover  
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Inventaris van het Archief van de Seroe Colorado Community Church 
 

N.B.  Inventarisnummers op de omslagen zijn voorzien van de letter ‘SCCC (SCCC - nummer) dat 

staat voor Seroe Colorado Community Church . 

 

1-24  Correspondentie met het bestuur, 1934-1996 24 omslagen 

  

  1 1934 

 

  2 1935 

 

  3 1936 

 

  4 1937 

 

  5 1938 

 

  6 1939 

 

  7 1940 

 

  8 1941 

 

  9 1942 

 

  10 1943 

 

  11 1944 

 

  12 1945 

 

  13 1946 

 

  14 1947 

 

  15 1948 

 

  16 1949 

 

  17 1950 

 

  18 1951 

   

  19 1952 

 

  20 1955 

 

  21 1957 

 

  22 1960 

   

  23 1964-1969 

   

  24 1992-1996 
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  N.B.  met hiaten bij de jaren  1953/1954/1956/1958/1959/1961/1962/1963/1970-1991 

 

25 - 32  Jaarverslagen van de Lago Community Church,   5 omslagen + 3 pakken                                                         

  1946-1983 

   

  25 1946-1950  

 

  26 1951-1955(2x)  1 pak 

   

  27 1956-1961(2x)  1pak 

   

  28 1962-1964 

 

  29 1962-1969 

 

  30 1963-1965 

 

  31 1971 

 

  32 1983  (2x)   1 pak 
  N.B.  met hiaten bij de jaren 1970-1982 

 

33  Jaaroverzicht,  1946-1950,  1 omslag 

 

34-66  Serie van de zondagbladen, bulletins , 1954-2000   27 omslagen + 6 pakken 

 

  34 1954   

   

  35 1955 

 

  36 1956 

 

  37 1957 

 

  38 1958 

 

  39 1959 

   

  40 1950 

   

  41 1961 

   

  42 1962 

 

  43 1963 

 

  44 1964 

 

  45 1965 

 

  46 1966 

   

  47 1967 

   

  48 1968 
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  49 1970 

 

  50 1971 

 

  51 1972,   (2x)   1 pak 

   

  52 1973 (2x)   1 pak 

 

  53 1974  (2x)   1 pak 

 

  54 1975 

   

  55 1976 

   

  56 1977-79  1 pak 

 

   57         1980-1983, 1 pak 

 

  58 1984, 1 pak 

   

  59 1984-1993   

 

  60 1994 

 

  61 1995 

 

  62 1996 

 

  63 1997 

 

  64 1998 

 

  65 1999 

 

  66 2000 

 

67-68  Stukken betreffende het beheer van de raad van toezicht, 1955-1960, 2 omslagen

   

  67 1955-1956 

 

  68 1959-1960 

 

69-88  Notulen van de raad van toezicht, 19 omslagen + 1 pak 

  1959-1985 

 

  69 1959 

    

  70 1959-1963   

   

  

  71 1960-1961 

   

  72 1961-1963 
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   73 1963 

 

  74 1963-1967 

 

  75 1964 

   

  76 1965 

 

  77 1966 

 

  78 1966-1975 

 

  79 1967-1971 

 

  80 1967 

 

  81 1968 

 

  82 1971 (2x) 

 

  83 1973   2x   -  1 pak 

 

  84 1974 

 

  85 1977 

  

  86 1977-1978 

 

  87 1982-1983 

   

  88 1985 

 

89  Jaarrekeningen, 1959 , 1 omslag 

 

90-97  Notulen van de vergaderingen van de Church School , 1956-1969,  8 omslagen 

 

  90 1956 

 

  91 1957 

 

  92 1958-1959 

 

  93 1961-1963 

   

  94 1963-1967, deel I    1  

 

  95 1964-1969,  deel  II 

     

  96 1964 

                              

  97 1965                                                                                                                                                                 

 

98  Verslag van de kerkelijke bijeenkomsten, 1957-1972,  1 omslag 



 

70 

 

99-102  Notulen van bestuursvergaderingen,     4 omslagen 

  1957-1963 

 

  99 1957 

 

  100 1958 

 

  101 1959 

 

  102 1962-1963 

 

103  Stukken betreffende de aanvulling van het gebouw, 1958,  1 omslag 

 

104-106 Stukken betreffende de jaarbijeenkomst van bestuursleden, 1955-1958,  3 omslagen 

 

  104 1955-1956 

 

  105 1957 

   

  106 1958 

 

107  Adviezen voor de acceptatie van leden voor diverse opleidingen, 1958,  1 omslag 

 

108  Reglement van de Lago Community Church,  1957,  1 omslag 

 

109  Notule ,   …,     o slag 

 

110  Attestatiebrieven, 1955,  1 omslag 

 

111  Verslag van de penningmeester, 1954 

 

112  Jaarverslagen van de Lago Community Church,  1954,  1 omslag 

 

113  Verzameling van stukken over  de geschiedenis van de LAGO en de Community  

 

  Church,   1939-1953,  1 omslag 

 

114-117 Notulen van de vergaderingen van de Womens Guild Meeting van de Seroe  

  Colorado Community Church, 4 omslagen,  1941-1950 

 

  114 1941-1944 

   

  115 1941-1947 

 

  116 1946-1950 

 

  117 1950 (  14 november) 

 

118-125 Correspondentie van de Churchschool Seroe Colorado , 1964-1971,  

  6 omslagen + 2 pakken 

   

  118 1964-1969 
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  119 1965-1969 

   

  120 1965-1971 

   

  121 1966 

 

  122 1968-1969  (presentielijsten)  1 pak 

 

  123 Newsletters, 1967-1969  1 pak 

 

  124 1969 

   

  125 1969  (presentielijst) 

 

126  Rekeningen van de Seroe Colorado Comnunity Church,1985, 1 omslag 

 

127-133 Persoonsdossiers van predikanten, 1935-1969,  7 omslagen 

 

  127 Rev.  Paul W. Rishell 

 

  128 Rev. W.D. Bigart 

 

  129 Rev. Percy V. Dawe 

 

  130 Rev. Donald R. Evans 

 

  131 Dr. Joseph Q. Mayne 

 

  132 Ruth Fish (Dir. Relation Education) 

 

  133 Rev. Anthonie van den Doel 

 

134  Naamlijst van leden, 1949-1969,  1 omslag 

 

135  Stukken betreffende de vervanging van de ramen voor de kerk, 1968-1970, 1 omslag 

 

136  Bankboek van de Kerk, 1959-1969,  1 omslag 

 

137  Bankrekening van de Kerk,  1971-1975,  1 omslag 

 

138  Stukken betreffende de contributie voor de Kerk, 1973-1979,  1 omslag 

 

139-147 Stukken betreffende de jaarvergadering,  1962-1982,   9 omslagen 

   

  139 1962-1968 

 

  140 1964 (20-5-1964) 

 

  141 1966 

 

  142 1968-1975 

 

  143 1969 
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  144 1978 

   

  145    1978-1981 

    

  146 1979-1982 

  

  147 1982 

 

148  Correspondentie met de Womens Guild,  1965-1967,  1 omslag 

 

149  Stuk met aanhalling van bijbelteksten van de Jesse Tree  ,   z.d.  1  stuk 

 

150  Stukken betreffende de aanhef van belasting, 1982, 1 omslag 

 

151  Verslag van de kerkdienst op 7 april 1982 

 

152  Publikaties van The Church Chronicles , 1950-1973, 1 omslag 

 

153  Stukken betreffende de renovatie en schilderwerk van de Kerk, 2004-2205, 1 omslag 

 

154-159 Financiele staten van de Kerk,  1965-1985,  6 omslagen 

   

  154 1965-1966 

   

  155 1966   

 

  156 1966  0kt. - 1968    

   

  157 1967  jan. – juni 1967 

 

  158 1967 

 

  159 1984-1985  

 

160-161 Correspondentie over de Benevolence, 1958-1970,  1 omslag + 1 pak 

 

  160 1958-1967 

 

  161 1969-1970 (2x)   1 pak 

 

162-163 Rekeningen, 1967-1974, 2 omslagen 

   

  162 1967  Juli-dec. 

 

  163 1974  (bonnen) 

 

164-165 Stukken betreffende de uitbetaling van vouches, 1965-1966, 2 omslagen 

 

  164 1965 

 

  165 1966 
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166-170 Stukken betreffende de controle op de hedges  van de Kerk, 1960-1966, 5 omslagen 

   

  166 1960-1961 

 

  167 1964-1965 

 

  168 1965-1966 

 

  169 1965 Jan.-Jun. 

 

  170 1965 Juli – Deember 

 

171  Stukken betreffende de viering van het vijfentwintig jaar bestaan van de Kerk,  

  1964, 1 omslag 

 

172  Inventaris van het electronische apparatuur van de kerk, 1969, 1 omslag 

 

173-174 Stukken i.z. de bijdrage van leden, 1962 + 1974,  2 omslagen 

   

  173 1962 

 

  174 1974 

 

175  Stukken betreffende Kerkelijke bijdrage, 1959, 1 omslag 

 

176  Stukken betreffende de kerkelijke bijdrage van vrijwilligers (Benevolence),  

  1970-1973,  1 omslag 

 

177  Publikaties    The Community Bulletin  over de jaren 1976-1980,  1 omslag 

 

178  Publikaties  in nieuwsbladen, 1977-1979, 1 omslag 

 

179  Stukken beterffende de mobilisatie van leden, 1969, 1 omslag   (2x) 

 

180  Stukken betreffende de Offering Tally ,  zonder datum, 1 omslag 

 

181-184 Verzameling van foto s , 1922-1982,  4 omslagen 
 
  181 Foto s  en documentatie  in het algemeen , 1922-1982, 1 pak 
 
 
  182 Foto s  1939-1963, 1 pak 

 

  183 Vergaderingen, 1939-1963 

   

  184 Stranden, 1966 

   

185  Stukken betreffende de bouw van de Church School , 1956,  1 omslag 

 

186  Stukken betreffende het aanbrengen van een facelift  voor de kerk, 1941-1969,  

  1 omslag   N.B. hier de onderhoud met bouwtekeningen 

 

187-189 Stukken betreffende de organisatie van  Fund drives , 1968 -1978, 3  omslagen 

 

  187 1968-1970 
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  188 1973 

 

  189 1978 

 

190  Instructies voor het typen van multilith masters  voor de drukmachine,  

  1972,  1 omslag 

 

191-193 Stukken betreffende kleine uitgaven, 1969-1972, 3 omslagen 

   

  191 1969 

 

  192 1970 

 

  193 1972 

 

194  Verslag over het bestaan van de Kerk, 1985- 2000, 1 omslag 

 

195  Stukken betreffende de renovatie van de Kerk, 1991, 1 omslag 

 

196  Verzameling foto s van diverse evenementen, 1941-1994, 1 pak 
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Bijlage 1 – Algemeen reglement voor de protestantsche gemeente van 

Aruba (1864) 
Hiero der olgt ee  i tegraal tra s ript a  het ij Ko i klijk Besluit a   ju i  №  goedgekeurd alge ee  
reglement voor de protestantse gemeente van Aruba (KPGvA inv. nr. 77). De hier getranscribeerde versie van het reglement 

is een gedrukt exemplaar, waarin in margine aanvullingen en wijzigingen van later datum (1872 en 1900) zijn afgedrukt, en 

de tekst van Koninklijk Besluit en geleidebrief van administrateur voor de zaken der hervormde eredienst H.J. Spijker aan de 

kerkeraad a  de protesta tse ge ee te te Aru a d.d.  juli  №  is opge o e . De argi ale aa teke i ge  zij  
ongewijzigd overgenomen in voetnoten bij het transcript. 

 

Algemeene bepalingen. 

 

Art. 1. Er bestaat eene protestantsche christelijke gemeente op Aruba, voerende de titel van 

protestantsche gemeente van Aruba. 

 

Art. 2. De bijzondere reglementen voor den kerkeraad, de diakonie en den penningmeester, later in de 

gemeente in te voeren, mogen nooit in strijd zijn met de bepalingen van dit algemeen reglement. 

 

Hoofdstuk I. De gemeente. 

Art. 3. Tot die gemeente behoren: 
 

1º Allen die reeds belijdenis des christelijken geloofs hebben afgelegd en dus als zoodanig tot leden               

     der gemeente zijn aangenomen en openlijk bevestigd, 
 

2º Allen die met eene kerkelijke attestatie van eenig protestantsch kerkgenootschap tot de gemeente        

     overgekomen zijn of in het vervolg daartoe zullen overkomen, 

 

3º Allen die uit eigene en vrije beweging bij den kerkeraad het verzoek doen om in de gemeente te  

     mogen worden opgenomen en daartoe godsdienstig onderwijs verlangen, en 
 

4º Alle kinderen uit protestantsche ouder geboren. 

 

Art. 4. Allen, die volgens de bepalingen vervat i  het orige artikel o der №  e   tot de ge ee te 
behooren, worden hare leden genoemd. 

 

Art. 5. Het lidmaatschap legt den leden de verpligting op om 
 

         1º de openbare eeredienst zooveel mogelijk bij te wonen, 
 

         2º naar vermogen mede te werken tot instandhouding der goederen en fondsen der gemeente, 
 

         3º daartoe geroepen zijnde, kerkelijke bedieningen waar te nemen. 

Hoofdstuk II. Het bestuur. 

1
ste

 Afdeeling, deszelfs zamenstelling. 

 

Art. 6. Het bestuur over de gemeente is opgedragen aan eene kerkeraad, bestaande uit den 

predikant en vier notabele leden der gemeente, die den titel voeren van opzieners der 

protestantsche gemeente van Aruba.
59 

 

Art. 7. In den kerkeraad wordt het voorzitterschap waargenomen door den predikant of 

bij ontstentenis van dezen door den
60

 in dienst zijnde broeder ouderling. 

 

Art. 8. Een der leden, door den voorzitter te kiezen, is secretaris of scriba. 
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Art. 9. De overige drie leden van den kerkeraad zullen naar onderling goedvinden zijn: een 

ouderling, een diaken en een penningmeester.
61 

 

Art. 10. In elk der buitendistricten zullen, zoodra er zich meer dan vijftig leden in bevinden, twee 

of meer buitenleden kunnen worden benoemd door den kerkeraad der hoofdplaats Oranjestad. 

 

Art. 11. Deze buitenleden mogen aan de gewone kerkeraadsvergadering deelnemen, doch hebben 

in dit geval slechts eene adviserende stem. 

 

Art. 12. Om de twee jaren na de in werking treding van dit reglement, treedt de helft der leden 

des kerkeraads af; die aftreding wordt voor de eerste maal door het lot bepaald. 

 

Art. 13. De aftredende leden zijn onmiddellijk herkiesbaar. Indien een of meer der aftredende 

leden niet herkozen worden, zal van zijnen of hunne aftreding worden kennis gegeven aan den 

heer gouverneur, met verzoek om het ontslag te approberen. In geen geval zullen kerkeraadsleden, 

om welke reden ook, uit hunne bediening kunnen worden ontslagen, dan nadat de sanctie van den 

heer gouverneur op dit ontslag zal zijn verkregen. 

 

Art. 14. De keuze of verkiezing geschiedt in eene vergadering van manslidmaten der gemeente
62

, 

daartoe zamengeroepen minstens acht dagen tevoren, bij volstrekte meerderheid van stemmen, 

en zoo de stemmen bij herhaling staken, beslist het lot. 

 

Art. 15. Van die keus of herkiezing wordt onmiddellijk kennis gegeven aan het hoofdbestuur 

dezer kolonie met verzoek voor approbatie.
63 

 
 
 
59

 Hierbij in margine toegevoegd, onder paraaf F.K.Th.: en waarvan twee het ambt van ouderling en twee dat van diaken vervullen.  Met betrek-

king tot deze en andere aantekeningen in margine onder paraaf F.K.Th. staat bij artikel 40 in margine vermeld: Alle de in dit reglement gedane 

kantteekeningen waaronder het paraaf van F.K. Thielen, secretaris, voorkomt, zijn aangenomen in de kerkeraadsvergadering van den 11
den

 april 

1900 en goedgekeurd door de Commissie tot de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indië blijkens schrijven van den 

18
den

 december 1900. (get). F.K. Thielen, secretaris.
 

60
 Hierbij in margine ingevoegd, onder paraaf F.K.Th.: oudsten .

 
 

61
 Hierbij in margine toegevoegd, onder paraaf F.K.Th.: Artikel 9 worde gelezen als volgt: Het penningmeesterschap zal naar onderling goedvin-den 

door een der drie overige leden worden waargenomen en zijn naam aan de gemeente worden bekend gemaakt.
 

 

62
 Het zinsdeel in eene vergadering ... gemeente  is onderstreept. Hierbij is in margine aangetekend, onder parafen O. en V.d.P.: In artikel 14 de 

doorhaling van zes en dertig woorden goedgekeurd.  De parafen zijn afkomstig van minister van justitie Olivier en minister van koloniën J.D. Fran-

sen van de Putte.
 

 

Art. 16. Elk nieuw gekozen
64

 lid des kerkeraads moet, om in zijne bediening te kunnen 

optreden, openlijk worden bevestigd. 

 

Art. 17.
65

 Die bevestiging heeft plaats op den eersten of tweeden zondag na zijne benoeming. 

 

[2
de

 Afdeeling, deszelfs werkzaamheden]
66 

 

Art. 18. De kerkeraad houdt minstens vier malen in het jaar vergadering, in de weken 

vallende tusschen de voorbereiding en de bediening des H. Avondmaals. 

 

Art. 19. De tijd der vergaderingen wordt den leden kenbaar gemaakt minstens vierentwintig 

uren voor den aanvang. 
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Art. 20. Buitengewone vergaderingen worden gehouden op schriftelijk verzoek van minstens 

drie leden des kerkeraads met opgave van redenen en wanneer, in spoed vorderende gevallen, 

de voorzitter het noodig keurt. 

 

 

Art. 21. De leden worden tot deze vergaderingen opgeroepen bij gesloten billetten, op de 

wijze bepaald in het vorig artikel 19, en met korte vermelding der reden dezer zamenkomst. 

 

Art. 22. Elke vergadering wordt door den voorzitter met gebed geopend en met 

dankzegging gesloten. 

 

Art. 23. De notulen der laatstvoorgaande vergadering worden in de eerstvolgende het eerst gelezen en, 

na te zijn goedgekeurd, door den voorzitter benevens den secretaris namens haar geteekend. 

 

Art. 24. Aanmerkingen op de notulen moeten in de notulen der opvolgende vergadering worden 

opgenomen; ook staat het den leden vrij protest te doen aanteekenen in de notulen, wanneer zij 

zich met eenig besluit der vergadering niet hebben kunnen vereenigen, zonder vermelding echter 

der redenen van dit protest. 

 

Art. 25. Elk aan de vergadering te doen voorstel wordt door den voorzitter ter tafel gebracht, 

uitgezonderd in gevallen, waarin de daarbij betrokkene persoon of personen mogten verlangen 

dit zelf te doen. 

 

Art. 26. Geene vergadering zal een besluit nemen indien niet minstens de helft der leden 

tegenwoordig is, doch indien zij, na aldus wegens onvoltalligheid te zijn geschorst, opnieuw voor 

 
63

 Hierbij in margine aangetekend, onder parafen O. en V.d.P.: In artikel 15 de doorhaling van vier woorden *goedgekeurd+.
 

 

64
 De woorden nieuw gekozen  zijn onderstreept.

 
 

65
 Hierbij in margine toegevoegd: Zoolang de gemeente van een eigen leeraar verstoken is en de dienst door de predikanten van Curaçao wordt 

waargenomen, zal het dezen vrij staan in gemeen overleg met den kerkeraad, de vermelde termijnen gedurende hunne dienstreis te verkorten, mits 

daarbij aan de vrijheid der keus niet wordt te kort gedaan zooals ook andere bepalingen van dit reglement, door hen naar den aard hunner 

betrekking tot de gemeente worden ten uitvoer gelegd. Van een en ander wordt terstond kennis gegeven aan de Commissie tot de zaken der pro-

testantsche kerken in Ned. Oost- en West-Indië. s-Gravenhage 7 november 1872. De Commissie voornoemd, (get.) H.L. Oort, president, (get.) C.E. 

van Koetsveld, secretaris.
 

66
 In het reglement staat geen 2de afdeling aangegeven, terwijl na artikel 27 de 3de afdeling begint. Mogelijk dienden de artikelen 18 tot en met

 
 

27 onder een 2de afdeling werkzaamheden van de kerkeraad  te ressorteren. 

  
dezelfde zaak belegd wordt, zal men in die tweede zamenkomst, ook bij ontstentenis van 

het vereischte aantal leden, besluiten kunnen nemen omtrent al die zaken, welke in de 

vorige vergadering waren aangehouden. 

 

Art. 27. Elk besluit der vergadering wordt genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, d.i. de 

meerderheid der tegenwoordig zijnde leden, en indien de stemmen staken, heeft de voorzitter eene 

beslissende stem of hij kan eene herstemming voorstellen of de beslissing overlaten aan het lot. 

 

3
de

 Afdeeling, bijzondere werkzaamheden van elk der leden. 

 

Sectie 1. Van den predikant. 

 

Art. 28. Aan den predikant is in het bijzonder opgedragen de evangelieprediking, het godsdienstig 

onderwijs der jeugd, de bediening van den H. Doop en van het H. Avondmaal, het huis- en  
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krankenbezoek en voorts alles wat er verder toebehoort, te verrigten overeenkomstig Gods H. 

Woord en dat zooals een getrouw herder en leeraar betaamt, die ook sticht door woord en wandel. 

 

Art. 29. Door hem moeten ook de doop- en lidmatenboeken, alsmede die der 

huwelijksinzegening behoorlijk worden bijgehouden en bewaard. 

 

Sectie 2. Van den secretaris. 

 

Art. 30. De secretaris is verpligt elke vergadering bij te wonen of bij ontstentenis te zorgen, dat 

het notulenboek op het bepaalde uur ter vergadering aanwezig is. 

 

Art. 31. Hij moet zorgen voor het behoorlijk inschrijven en bijhouden der notulen van 

elke vergadering, zoo gewone als buitengewone. 

 

Art. 32. Hij is verplicht aan de leden des kerkeraads als deze het mogten verlangen, inzage van 

die notulen te geven. 

 

Sectie 3. Van de ouderlingen. 

 

Art. 33. Aan den broeder ouderling
67

 is in het bijzonder opgedragen de zorg voor de zedelijk 

godsdienstige belangen der gemeente in het algemeen, het mede toezigt op het godsdienstig 

onderwijs der jeugd en in het bijzonder de behartiging van alles, wat in betrekking staat tot 

de uitoefening van den openbare eeredienst. 

 

Art. 34. Hij vertegenwoordigt
68

 den kerkeraad bij het onderzoeken en aannemen van nieuwe 

leden, en vergezelt des verzocht zijnde
69

, den predikant bij het gewone huis- en krankenbezoek. 
 
 
 

 
67

 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: Aan de broeders ouderlingen enz. .
 

 

68
 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: Zij vertegenwoordigen... .

  

69
 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: en vergezellen .

 

 

Art. 35. Hij zij
70

 den predikant verder in alles behulpzaam wat ter bevordering van den bloei 

en wasdom en welstand der gemeente strekken kan. 

 

Sectie 4. Van de diakenen. 

 

Art. 36. Aan de diakenen zijn inzonderheid de armen aanbevolen. In geval van afwezigheid, 

wordt zijne
71

 betrekking tijdelijk waargenomen door den broeder ouderling
72

. De diaken is 

verzorger en beschermer
73

 der armen van de gemeente. 

 

Art. 37. De armen aan zijne
74

 zorg en bescherming toevertrouwd zijn de weduwen en weezen, de 

gebrekkigen, ouden en lijdende, die leden der gemeente zijn. Overigens zal hij
75

 zich zooveel 

mogelijk van den werkelijk bestaanden nood der armen moeten trachten te overtuigen. 

 

Art. 38.
76

 De diaken is insgelijks verantwoordelijk voor het geldelijk beheer der fondsen van de 

diaconie en doet daarvan rekening en verantwoording aan den kerkeraad in de maanden january 

en july van elk jaar. 
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Art. 39. Eens in het jaar en wel in de maand january zal die rekening na door den kerkeraad 

onderzocht te zijn geweest, gedurende eenige dagen ter visie liggen voor de gemeenteleden, 

om daarna finaal te worden afgesloten en geteekend. 

 

Sectie 5. Van den penningmeester. 

 

 

Art. 40. Aan den penningmeester is in het bijzonder opgedragen het toezigt en beheer over de 

kerkelijke goederen der gemeente, hare kerkgebouwen, begraafplaatsen, hare vaste goederen 

en fondsen en al wat zij bezit. 

 

Art. 41. Hij handelt met toestemming en in gemeenschappelijk overleg van den kerkeraad in 

gevallen die eenen belangrijken invloed zouden hebben op de fondsen en bezittingen der 

gemeente, b.v. om die te verpanden of te verkoopen. 

 

Art. 42. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor het geldelijk beheer en doet elk half jaar daarvan 

rekening en verantwoording aan den kerkeraad in de maanden january en july, wordende hiervan 

de gemeente kennis gegeven in voege, als bepaald is omtrent de diaconierekening, artikel 39. 

 

Slotbepalingen. 
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 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: Zij zullen .
 

 

71
 Dit woord is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: hunne .

  

72
 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: de broeders ouderlingen .

  

73
 Dit zinsdeel is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: De diakenen zijn verzorgers en beschermers .

  

74
 Dit woord is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: hunne .

  

75
 Deze twee woorden zijn onderstreept. Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: zullen zij .

 
 

76
 Hierbij in margine aangetekend, onder paraaf F.K.Th.: Artikel 38 worde gelezen als volgt: Volgens onderling goedvinden zal een der diakenen 

belast zijn met en verantwoordelijk voor het geldelijk beheer der fondsen van de diakonie en zal daarvan rekening en verantwoording doen aan den 

kerkeraad in de maanden januari en juli van elk jaar. Ook zijn naam zal bij het aanvaarden van bovengenoemd beheer aan de gemeente wor-den 

bekend gemaakt.
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Art. 43. De predikant en de kerkopzieners
77

 oefenen gezamenlijk het regt uit van kerkelijk opzigt 

en tucht (censura morum). 

 

Art. 44. s Jaarlijks wordt door den kerkeraad in de maand december een verslag opgemaakt van 

den toestand der gemeente; van dit verslag wordt
78

 een afschrift gezonden aan de hoogeerwaarde 

Commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in Nederlandsch Oost- en West-Indiën te s-

Gravenhage. 

 

Art. 45. Veranderingen of wijzigingen kunnen in dit reglement niet gemaakt worden, dan door 

den kerkeraad die ze voorloopig aanneemt, om ze daarna onmiddellijk te onderwerpen aan de 

goedkeuring der zooeven genoemde hoogeerwaarde commissie. 

 

Art. 46. De kerkeraad beslist in alle geschillen op zuiver kerkelijk gebied tusschen de 

gemeenteleden in de eerste instantie, met appèl op de hoogeerwaarde commissie te s-Hage 

voornoemd, terwijl geschillen of klagten in den kerkeraad gerezen tusschen de leden des 

kerkeraads, moeten onderworpen worden aan de uitspraak dierzelve commissie in hoogst ressort. 
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Art. 47. Dit reglement zal voorloopig na deszelfs aanneming door den kerkeraad in werking treden, 

en ter goedkeuring aan de hoogeerwaarde commissie voornoemd worden opgezonden en later ter 

bekrachtiging aan het hoofdbestuur dezer kolonie worden aangeboden, dus goedgekeurd en 

bekrachtigd zijnde, treedt het voorgoed in werking. 
 

Aldus dit reglement vastgesteld en aangenomen in onze buitengewone kerkeraadsvergadering 

van den 23
sten

 september 1863 (get.) N.A. Kuiperi, J.H.W. Gravenhorst, J.A. de Veer, E.L. 

Zeppenfeldt, P.J.C. Lampe. Voor eensluidend afschrift, de secretaris. L.s. bij deszelfs afwezigheid, 

de penningmeester (get.) J.A. de Veer. 

 

Kerkelijk goedgekeurd door de Commissie voor de Protestantsche kerken in Oost- en West-

Indië (get.) H.L. Oort, president; J.C. Zaalberg Pz., secretaris. 

 

Na wijziging van artikelen 13, 15 en 44 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 29
sten

 juny 

1864.79 Ons bekend, de minister van justitie (get.) Olivier. Voor den minister van koloniën, de 

secretaris-generaal (get.) Feith. Voor overeenkomstig afschrift, de administrateur voor de zaken der 

Hervormde eeredienst enz. (get.) H.J. Spijker. 
 
77

 Dit woord is onderstreept. Hierbij in margine aangetekend: broeders ouderlingen .
 

 

78
 Hierna in margine ingevoegd, onder parafen O. en V.d.P.: door tusschenkomst van den gouverneur van Curaçao en onderhoorigheden en van het 

departement van koloniën, onder cachet volant.
 

 

79
 Hierbij in margine aangetekend, onder parafen O. en V.d.P.: De doorhaling van een woord en de in plaats stelling van een ander woord goed-

gekeurd.
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Bijlage 2 – Predikanten 
 
 

 

Predikanten te Oranjestad 
 

1858-1871 N.A. Kuipéri 

1887-1902 J.E. van Duyneveldt 

1902-1908 W. van den Brink 

1908-1918 G.J. Eybers 

1919-1929 A. van Essen 

1931-1933 C.E.H.J. Milet de St. Aubin 

1934-1946 G.E. Alers 

1947-1949 J.J. van de Wall 

1950-1956 W.J.H. Baart 

1958-1970 A.H.C. Jakobs 

1972-1975 A. Belz 

1977-1983 H. Geurs 

1983-2001 A. van den Doel 
 

 

Predikanten te Piedra Plat/San Nicolas 
 

1947-1953 T. Hogerwaard 

1954-1956 W. Kraayenhof 

1957-1969 J.A. Visser 

1971-1992 H.E.Ph. Hessen 

1992-? G.J. Dekker 
 

 

Consulenten 
 

1957 L. Schalekamp (vlootpredikant) 
 

1971 W.F. Koele (vlootpredikant) 
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