




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1913







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1913 vil DONATEUR. Loenersloot:G. A. A. Middelberg. BEGUNSTIGERS. J. H. M. Janse.E. B. van Julsingha.Huib. Matthes.Ph. ]. Schippers.Ds. C. I. H. Veiweijs. Kortenhoe f : P. Garretsen.H. Grotendorst.j. Hendriks,j. N. Hiensch.H. Koops.W. Nout.H. Pasman. Nigtevecht :G. Th. C. Callenfels. Tienhoven :M. Fernhout. Abcoude : G. Moen. Mej. H. C. Moinat. Qs. van Setten. H. Smuling. D. van Teeseling. J. Wassink. Mej. J. Wattjes. Amsterdam :lan de Grijs. Baambrugge. ]. van Heerden.W. C. Smuling. Breukelen. ]. A. Beerens.S. Breuninghoff.A. Griffioen.G. C. Hoekstra.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1913 Huishoudelijk Reglement. Artikel 1.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, eenpenningmeester, een bibliothecaris en gewone bestuursleden. Art. 2.Over zaken wordt op alle vergaderingen mondeling, overpersonen met ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking vanstemmen over zaken wordt dat voorstel in de volgende vergade-ring weder behandeld en bij staking van stemmen in die ver-gadering geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmenover personen beslist het lot. Art. 3. . .' . ?De vergaderingen worden geleid door den voorzitter of bijzijne ontstentenis door den oudste der aanwezige bestuursleden. Art. 4. De secretaris voert de briefwisseling, houdt eene lijst der leden, eere-leden, donateurs en begunstigers, maakt de notulen en bewaart het archief. Art. 5. De penningmeester voert het geldelijk

beheer. Hij is verplichtaan elk der bestuursleden, die dit verlangt, ten allen tijde inzageder boeken te verleenen. Art. 6. De bibliothecaris heeft het beheer over de verzamelingen van het genootschap. Art. 7. ^ Het bestuur bepaalt de plaats, waar de vergadering, lezing, kunstbeschouwing of tentoonstelling gehouden zal worden, zoodanig dat deze plaats beurtelings gunstig gelegen is voor een groep der leden. Art. 8. Alle onkosten van het genootschap worden uit de kas betaald.Voor de deelneming aan de excursies zal gewoonlijk door
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1913 Het Huis ten Bosch, omstreeks 1780. Het Goed ten Bosch, omstreeks 1780.









































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1913 38 De schitterendste beroepen werden door Ds. van Sch. af-geslagen. Hij bleef Tienhoven getrouw tot hij in 1765 zijn eme-ritaat nam. Doch ook als rustend predikant bleef hij te Tien-hoven wonen tot hij den 27sten Maart 1770 op negen en tach-tigjarigen leeftijd overleed. Een kunstenaar') boetseerde in klei'zijn hemelvaart. Wij zien hem daarop in een zegewagen tenhemel rijden, terwijl het deze inscriptie draagt: Gedenkteeken wegens het zalig overlijden van den Wel Eerw. Heere Gerard van Schuyienburg,vermaard en Godzalig Evangeliedienaarvan Tienhooven.1770.Ds. van Sch. was gehuwd met de dochter van den Soesterpredikant Appels. Zij overleed twee jaren voor haar echtgenoot.Tienhoven, Aug. 1913.                               G. A. B. F. 1) David Mulder. (1746-1826).
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