
Seijst 1988. - Dl. 18 De armenzorg in Zeist (III) In de twee voorgaande artikelen ging het vooral overde wettelijke regeling van de armenzorg. Nu wil ik graag even terugkijken naar de wijze, waar-op de kerkelijke instellingen zich met armenzorg bezighielden. De notulen van de kerkeraad van de Hervormde gemeentevan Zeist van 21 en 26 december 1800 laten ons zien hoede kerkelijke gemeente stond tegenover de zorg voorbehoeftigen. In die tijd leefde Nederland onder de franse bezet-ting en evenals in de jaren 1940-1945 werd er toen ookvan alles en nog wat van hogerhand geregeld. De gemeen-tebesturen schreven op last van een departementaal be-sluit van 20 september 1800 aan alle kerkgenootschappeneen brief gedateerd 15 december 1800, die in het korthierop neerkwam. Gevraagd werd of de kerkbesturen zich in staat enbereid achtten om hun behoeftige leden zelf te onder-houden, of dat zij bij gebrek aan genoegzame middelenof om andere

redenen, hun behoeftige leden niet wenstente onderhouden. In het laatste geval moesten zij zichverplichten om deze armen &quot;als kinderen van de Staat&quot;over te geven, zulks met afstand van alle fondsen doorgiften, erfmakingen, inzamelingen, aankoop of op welkemanier ook verkregen. De classis Amersfoort, waar Zeist nog steeds ondervalt, was blijkbaar al eerder van dit besluit op dehoogte. In dezelfde kerkeraadsvergadering van 21 december1800 kwam namelijk een brief aan de orde van de classisvan 5 november 1800, waarin werd gevraagd van de preek-stoel een proclamatie voor te lezen over deze zaak,waarbij de gemeente voor een gemeentevergadering werdopgeroepen tegen een bepaalde datum en uur. Daarbijmoest worden afgekondigd, dat degenen, die niet zoudenverschijnen, geacht werden zich met het oordeel van dekerkeraad te verenigen om de armen en armengoederen tebehouden. 84





Seijst 1988. - Dl. 18 (Deze kerkeraad bedeelt schier uitsluitend ouden van dagen, die in blijvende ondersteuning zijn opgenomen,welke jaarlijks van primo mei tot ultimo april loopt)&quot;. Hervormde diaconie Austerlitz:&quot;Onderstand in geld is alleen bij wijze van geregeldewekelijksche uitkeering voor huishuur en winkelwaren.Voorts: verzorging (uitbesteding) van weezen; plaatsingvan verwaarloosde kinders in de Martha-stichting; ver-der betaalt de diaconie medicijnen voor arme zieken engeeft kleine bedragen voor landpacht. Verblijf in deburgerlijke gemeente vereischt; lidmaten gaan voor;luiheid en dronkenschap zijn wel redenen om (geregel-den) onderstand te weigeren, maar in den oogenblikke-lijken nood wordt toch voorzien. Men wendt zich tot eender diakenen of tot den predikant; in spoedeischendegevallen tot den laatste. Geen wijkindeeling, als zijn-de die overbodig. (De kerkelijke gemeente te Austerlitzligt op deelen van 3 verschillende

gemeenten) . De ad-ministreerende diaken beslist in kleinere gevallen; ingrootere de kerkeraad. Geregeld huisbezoek ook na op-houden der ondersteuning&quot;. Diaconie der gereformeerde kerk Zeist:&quot;Voor weduwen en weezen, oude lieden, zieken en ver-waarloosde kinderen wordt, zoo mogelijk, verpleging inhet huisgezin of wel in gestichten gezocht. Wangedragis geen reden tot uitsluiting. Men wendt zich tot dia-kenen. Diakenen beslissen, soms de kerkeraad. Geen ge-regeld huisbezoek&quot;. L. Visser 86


