
Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 8 - Aantekeningen over de bouw van Katholieke Kerken te Bunnik.I 1718-1900. Tot de Hervorming vonden de katholieke kerkdiensten in Bunnikplaats in de kerk aan de Langstraat, welke waarschijnlijk dateertuit de 12-de eeuw. Toen er in 1580 verbodsbepalingen werdenuitgevaardigd op de katholieke eredienst, moesten de katholiekenhun kerken afstaan aan de hervormden. Desondanks heeft hetkatholicisme zich in de Kromme Rijnstreek weten te handhaven,hoewel de situatie inprovisatie vereiste; kasteelheren en boerenboden aan rondtrekkenen priesters gelegenheid om de sakramentente bedienen 1 . Rond het midden van de 17-de eeuw trad er een stabilisatie op,toende priesters zich in de dorpen vestigden, zodat er vaste statieskonden ontstaan. De statie Bunnik - omvattende Bunnik, Vechten,Amelisweerd, Rhijnauwen, Odijk, Werkhoven, Rijsenburg,Driebergen,

Zeist en een gedeelte van het huidige Soesterberg -werd bediend vanuit de vaste schuilkerk binnen kasteel Rijnauwen 2.In de jaren 1685, 1809 en 1842 werd het ambtsgebied van deBunnikse pastoor kleiner door de bouw van kerken in respectievelijkWerkhoven 3, Rijsenburg en Zeist. Het hieruit voortvloeiende ver-lies van inkomsten werd in het geval van Rijsenburg enigszins ver-goed: &quot;De heer Oosthuysen van Rijsenburg. Deze gaf eene obligatieom de kerk of pastoor schadeloos te stellen, voor de oprigting derkerk te Rijzenburg&quot;. 4 &quot;Een ellendig laag kerkgebouw&quot; 1718-1845. De periode van de schuilkerken werd voor Bunnik in 1718 afge-sloten met de bouw van een kerk in het gehucht Schoudermantel.Over de bouw van de kerk is niets bekend. Voor de periode vanaf1819 zijn wel gegevens voorhanden en wel doordat toen een subsi-dieregeling van kracht werd voor herstel- en

verbouwwerkzaamhedenaan roomskatholieke kerken.







Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 11 - Gezicht op de kosterswoning van de R.K. kerk te Bunnik vanafde Kromme Rijn gezien. Op de achtergrond de kerk.Potloodtekening door Johonnes de Kruijf + 1935(R.A. Utrecht, Top. Atl., coll. de Kruijf no. 20)







Tussen Rijn en Lek 1979 4. - Dl.13 4 - 14 - 1.  C. Dekker, Het begon met Vechten, 1976, biz. 61 2.  idem. 3.     Het oudste stuk uit het parochie-archief te Bunnik betreftdeze, niet vlekkeloos verlopen, scheiding. De vindplaatsvan de, overigens niet geltiventariseerde, parochiestukkenzal worden aangeduid met &quot;Past. Bunnik&quot;. 4.     Past. Bunnik, Memoriaalboek der parochie van de H. Barbarate Bunnik (Mem.-boek), p. 10 5.    Afgedrukt in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdomUtrecht, deel XXXIX, p. 147 6.     R.A. Utrecht, gemeente Bunnik, nr. 2587 7.     R.A. Utrecht, archief van de aartspriesters, RegistrumGenerale Literarum Acceptarum et Expeditarum, nr. 45 ex. 8.     M.J. Gasman, Parochie Bunnik, z.p. 1910, p. 35 9.    Volledig verslag in: Tussen Rijn en Lek, 11-de jaarg. nr. 1 10.   Past. Bunnik, Mem.-boek, p. 37 11.   Past. Bunnik, Notulenboek van kerkvergaderingen 1856-1910 12.   H.P.R.

Rosenberg, De 19-de eeuwse bouwkunst in Nederland,Den Haag 1972. p. 99 13.   Gegevens over schenkingen ontleend aan Mem.-boek. Naam-lijst van bijzondere weldoeners, p. 9 tot en met p. 15.Hieruit is de volgende zinsnede 't waard vermeld te worden: &quot; Antonius van Rijn, op den 25 mei uit den militaire dienstontslagen, heeft Antonius van Rijn, die de veldslag bijLeipzig (oktober 1813, F.M.) heeft bijgewoond, den 25 Mei1864 een paar zilveren Ampullen en zilver schenkblad aan dekerk geschonken.&quot;


