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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1985 schalen aangegeven, maar tot nog toe kon niet worden achterhaald wiens teken het is. Een bijzonderheid van het teken is dat het Utrechtse stadswapen van links boven naar rechts beneden is gedeeld, in plaats van rechts boven naar links beneden. De bekers dragen meesterteken en jaarletter van Hendrik van Vloock, zilversmid te Utrecht. Zij zijn vervaardigd hetzij in 1648 hetzij in 1668, aangezien Van Vloock in beide jaren dezelfde jaarletter gebruikte. Waarschijnlijk zijn de bekers in 1668 vervaardigd. '&quot;) De twee schenkkannen zijn door Ds. J. van Heerde (die van 1877 tot 1901 te Breukelen stond) op 16 mei 1884 ontvangen van NN. '*'') Gezien de grote betrokkenheid bij de Hervormde gemeente te Breukelen en de offervaardigheid, waarvan de familie Willink van Collen gedurende een eeuw blijk gaf, lijkt de veronderstelling niet te gewaagd, dat deze kannen door deze

familie zijn geschonken. Breukelen 1983                                                                                        F.J. ter Beek Naschrift Ds. F.J. ter Beek heeft vele feiten uit de acta van kerkvoogdij (kerkmeesters), kerkeraad, diaconie (armmeesters) in een kaartsysteem ondergebracht, dat de periode van 1693 tot 1946 beslaat. Ik heb de in dit artikel verwerkte gegevens nagetrokken in het kaartsysteem, doch niet in het kerkelijke archief Archief en kaartsysteem bevatten niet alleen een schat aan gegevens over het kerkgebouw, doch ook over de strijd tussen de kerkelijke colleges en de heren van Nijenrode, over de censura morum, over getob met aannemers, opzichters en orgels, over bezwaren tegen het klokgelui van de R.K. kerk, maar evenzeer over verrassend grote prestaties van een relatief kleine groep mensen om een gemeente levend te houden. De gegevens over Nijenrode zijn behalve uit het archief geput uit: J.J. de Geer, 'Proeve eener geschiedenis

van het geslacht van Nijenrode, 'in: Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, IV, 1851. blz. 1-62, met drie bijlagen blz. 63-122; 'Nalezingen', V, eerste stuk, Utrecht 1854. E.B.J. Postma, 'Nijenrode in prent'. Breukelen/Alphen aan den Rijn, 1972. Voor Gunterstein en zijn bewoners: L.A. Quarles van Ufford, Gunterstein, een ridderhofstad aan de Vecht, Breukelen z.j. Voor andere buitenplaatsen aan de Vecht: E. Munnig Schmidt en A.J.A.M. Lisman, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Alphen aan den Rijn 1982. Voetnoten 1   Uit de benoemingsbrief van de laatste pastoor voor de reformatie blijkt dat dezebenoemd werd in de parochie van Sint Pieter. 2   Kerk. Archief A 1, 1704 3   Hedendaagsche Historie enz., Tegenwoordige Staat van Utrecht, Amsterdam 1772, blz.148. L. Smids, Schatkamer der Nederlandsche oudheden, Amsterdam 1711, blz. 44. 4   G. van der Zee, Crisis van de Kerkelijke Reformatie in de dorpen van de

ProvincieUtrecht, Jaarboekje Niftarlake 1956. 1-97, blz. 19. 5   Kerk. Archief 49c, 10 aug. 1875; Corresp. Kerkvoogdij 1876: brief Willink van Collend.d. 5 sept. 1876. 43






