
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 Kerkelijke Zegels van Nederduitsche Hervormde Gemeenten in Niftarlake Slechts enkele Hervormde Gemeenten in Niftarlake gebrui-ken een kerkelijk zegel; de meeste niet. Het voeren van zulkeen embleem is dan ook niet voorgeschreven, maar hangt lou-ter af van de wil van het plaatselijk, kerkelijk bestuur. Zulkeen zegel wordt gebruikt voor de bestempeling van de offi-cieele stukken en dikwijls toegepast als cachet. Heeft de ge-meente zulk een zegel, dan wordt het in den regel aangetrof-fen op de attestatie van lidmaatschap, welke afgegeven wordtbij het vertrek van een lid uit de Gemeente. Dit artikel handelt alleen over de kerkelijke zegels van Her-vormde Gemeenten; het is overbodig te zeggen, dat zij ookvoorkomen van andere gezindten. In alphabetische volgorde komt het eerst het zegel vanLoenen aan de Vecht in beschouwing. Dit Iaat zien de op-komende zon en de maan in het laatste kwartier met het

om-





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 ook zijn verdienste kan hebben, welke niet mag ontnomenAvorden. Het decoratief van het kerkelijk zegel van Muiden bevateen onderwerp, hetwelk ontleend is aan den naam en de lig-ging dezer stad. De oudste naam van Muiden is: Amuda en beteekent: mond der rivier, gelijk het gelegen is aan den mondder Vecht, die beschermd wordt door het bekende Slot. Hetzegel geeft deze uitmonding weer met een zeilend schip, aanbeide zijden met een burcht voorzien en draagt als overeen-komstig omschrift: ,,De Hecre is mijn burgt&quot;. Van jongen datum is het kerkelijk zegel van Nigtevecht.Bij besluit van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeenteis het den 9den September 1901 ingesteld. Het is ontleend aan het sierlijk koperwerk in de kerk bij de voorlezersplaats, voor-stellende twee ineengestrengelde slangen, welke een boog vor-men, waarboven een duif is geplaatst, waaronder te lezen staat:Matth. 10 VS.

16. Ook hierbij is de tekst niet gevoegd,maar luidt; Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprechtgelijk de duiven. Deze boog dateert van het jaar 1670.








