Johannes Hermanus Koster (1881-1949)

Het is vele jaren een begrip geweest: “Koster van Montfoort”. Voor alle duidelijkheid het gaat
dan niet over de koster van de fraaie kerk in het hart van dit stadje aan de IJssel, maar om de
dienaar van het Goddelijke Woord die er ruim twintig jaren heeft vol gepreekt en aldaar begraven
is. Aan mogelijkheden om weer verder te trekken heeft het niet gelegen. Ruim dertig keren wordt
in de pastorie aan de Hofstraat een brief achtergelaten. Het vormt juist een probleem voor die
bijzondere hoorders: hoe krijgen we het “ja-woord” van deze bevindelijke prediker.
Tegenwoordig wordt meer en meer gesuggereerd dat de beroepenregen een gevolg is van het
kuddegedrag van kerkenraden. Als er maar enkele schapen over de pastoriedam zijn gegaan, dan
durven ze het ook aan met zo’n naam op de proppen te komen.
Eerst nog iets anders alvorens we de levensloop van de betreffende ds. Koster onder de loep
nemen. Zowel zijn vader als ook zijn opa hebben vele uren op een preekstoel doorgebracht. Laat
het nu ook zo zijn dat beiden eveneens de beroepingsbrief van hervormd Montfoort hebben
ontvangen. Dat is ongetwijfeld vrij uitzonderlijk te noemen. De uitnodiging voor de derde Koster
is evenals het bekende scheepsrecht wel raak, zij het pas na een herhaling.
De eerste ds. Koster
Opa Johannis (sr.), heeft tussen 1837 en 1880 een tiental gemeenten gediend. “Klinkende”
plaatsen als Berkel-Rodenrijs (krap zeven maanden), Bleskensgraaf, Garderen (ruim anderhalf
jaar), Harderwijk (bijna een half jaar), Huizen (ruim acht jaar) en Nijkerk (zelfs twee keren),
maar ook de minder bekend geworden hervormde gemeenten van Knollendam, Ommen en
Winterswijk. Juist in deze stad heeft hij een bijdrage mogen leveren aan de vorming van een
orthodox deel van de gemeente. Van deze Koster zijn een kleine veertig beroepen verantwoord,
waarvan overigens de helft in zijn laatste standplaats Huizen.
In de eerste acht standplaatsen is het voor hem gebruikelijk dat het eerste of het derde beroep op
een instemmende reactie kan rekenen. Mogelijk hebben ze dat in Montfoort geweten. Als derde
melden ze zich tijdens het laatste verblijf in Nijkerk. Het is dan winter 1870. Maar nee, het wordt
nu de vierde roepstem uit Huizen die het “ja-woord” krijgt.
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De tweede ds. Koster
Sinds het najaar van 1877 krijgen kerkenraden de gelegenheid om op dr. Johannes (jr.) een
beroep uit te brengen. Hij weet wat het is om steeds weer verder te trekken. Negen pastorieën
heeft hij als kind en jongere reeds achter de rug. Nu maar wachten hoeveel er nog volgen. Dat
aantal valt mee. Ze zijn op één hand te tellen, om precies te zijn: vier stuks. Amsterdam is het
niet geworden, maar wel Groningen en Hendrik-Ido-Ambacht, alwaar hij reeds op veertigjarige
leeftijd definitief met emeritaat zal gaan. Vooraf heeft hij de twee Zeeuwse gemeenten
Vrouwenpolder en Wissenkerke gediend.
Deze Koster heet een predikant “van streng gereformeerde beginselen, die vooral in de aan de
Doleantie voorafgaande jaren grooten opgang maakte”. In z’n proefschrift zet hij zich af tegen
moderne inzichten over “de echtheid” van de brieven aan Colosse en Efeze. Vanwege ziekte kan
hij z’n arbeid in de academiestad Groningen na een verblijf van vier jaren in de zomer van 1887
niet langer vervullen. Een verhuizing naar Leersum volgt. Daar wordt hij twee jaar later opnieuw
beroepbaar gesteld. Hervormd Montfoort is al enige tijd op de domineesmarkt zoekende naar een
opvolger voor de dolerende G. Klaarhamer. Dertien predikanten hebben de brief reeds terzijde
gelegd. Het nieuws over de beroepbaarstelling van deze predikant grijpt de kerkenraad met beide
armen aan. Echter een poosje later meldt ook Hendrik-Ido-Ambacht zich. Daar zal hij de laatste
vijf jaren in een pastorie volmaken.
De derde ds. Koster
Ondertussen weten we al meer over de plaatsen die Johannes Hermanus als kind heeft aangedaan.
Op 13 oktober 1881 wordt hij in de pastorie van Wissenkerke geboren. Pa is een jaar eerder in
deze tweede standplaats aan de slag gegaan. Vier jaar zal hij als “stadjer” te boek staan. Het
emeritaat van vader Johannes een streep door elk uitzicht op een studie aan de Groninger
academie. Sterker nog bijna dertien jaar oud wordt het verblijf in de pastorie opgezegd en moet
vader korte tijd later in “Veldwijk” te Ermelo worden opgenomen.
In het najaar van 1901 wordt student Koster ingeschreven aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.
Hij wordt zelfs voorzitter van het literair-theologisch dispuut Excelsior Deo Juvante. Eerst zes
jaren later wordt hij door het kerkbestuur van Noord-Brabant en Limburg beroepbaar verklaard.
Na enkele maanden meldt de kerkenraad van Daarle zich. Evenwel bedankt de aanstaande
predikant inmiddels als achtste voor de eer om de naar Genemuiden vertrokken H. van Elst op te
volgen. Ondertussen zijn er vast reeds contacten gelegd vanuit Wijckel. Ds. W.J. Roscam Abbing
heeft daar op zondag 16 februari met een preek over Jesaja 55 afscheid genomen. Deze is
vervolgens naar Rotterdam-Overschie getrokken. De pogingen van het Zuidhollandse Noorden
komen duidelijk te laat. Dit vijftigste beroep vandaar en het bedanken worden in dezelfde uitgave
van de Gereformeerde Kerk verantwoord.
De weg gaat eerst naar Friesland. Daarmee beslist de beginnende predikant voor een gemeente
met een korte vacature en waar blijkens opgaven in de handboeken het meest door de circa
zeshonderd zielen wordt betaald. Op 21 juni 1908 is het moment voor de bevestiging en intrede
aangebroken. In de eerste dienst beklimt oud-predikant H. Bakker de kansel. Deze confessionele
voorganger, die veelvuldig zijn preken inlevert voor de serie “Van goedertierenheid en recht”,
dient ondertussen het Friese Woudsend. Hij vraagt de aandacht van zijn publiek voor
Handelingen 4 vers 29b. Ook de consulent neemt deel aan de handoplegging. Het betreft wellicht
J. Willemze uit het nabijgelegen Sloten.
Opmerkelijke intrede
De nieuwe ongehuwde predikant van Wijckel begint z’n loopbaan met een preek over de verzen
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13 tot en met 15 van Psalm 51. Dat is te meer opmerkelijk daar David in deze boetepsalm de
vinger bij de ellende legt. Niet alleen maakt Koster er later zelf melding van in deze tijd zelf “nog
buiten Christus te staan” bovendien valt regelmatig het begrip vrijzinnig over zijn eerste
optreden. Dat staat in het Friese weekblad Sljucht en Rjucht en is ook zo overgenomen in de bij
Den Hertog uitgegeven levensschets. Wie evenwel ook naar de andere uitgebrachte beroepen
vanuit Daarle en Noorden kijkt, komt het toch wel vreemd voor dat Koster vrijzinnig in de leer
zou zijn geweest.
Wellicht zou ook Wijckel dan geen beroep op hem hebben uitgebracht. In hervormd Noorden is
vooraf kandidaat P. van Toorn en naderhand ds. A.M. den Oudsten uit Wezep beroepen.
Klinkende namen in gemeenten van de Gereformeerde Bond, die juist in deze tijd z’n
startperiode doormaakt. En waar wordt Koster vervolgens het eerst beroepen? Notabene in
Sprang waar genoemde Van Toorn juist afscheid heeft genomen. Uit brieven kan worden
opgemaakt dat de Wijckelse predikant bij de aanvang van het jaar 1911 een bekering heeft
doorgemaakt waarin hij meer van “de vrede in Christus Jezus” heeft ervaren.
In dit zo bijzonder begonnen jaar rekent opnieuw een drietal gemeente op de overkomst van de
inmiddels meer ervaren prediker. Naast Sprang gaat het om Loon op Zand en Waddinxveen. Alle
drie gemeenten die op zoek zijn naar een bevindelijk gereformeerd prediker. Ook in het Friese
Oppenhuizen wordt een beroep overwogen. Men kiest er toch voor een meer confessioneel
predikant. In volgende jaren volgen nog vier aanzoeken. Overigens niet vanuit Montfoort dat
dezer dagen herhaaldelijk een speurtocht voor een opvolger van Dirk Martens Boonstra inzet.
Uiteindelijk kan hervormd ’s-Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle in het najaar van 1914 de
voorbereidingen voor de overkomst gaan treffen.
Ondertussen is aan de Wijckelse predikant de eer te beurt gevallen om zijn uit Hongarije
afkomstige zwager Hendrik Japchen (1879-1956) in het Friese Oudega-Kolderwolde aan de
eerste gemeente te verbinden. Het gebeurt in de tijd voor Pasen. De bevestiger neemt het laatste
deel van Johannes 19 vers 5 als uitgangspunt. Japchen houdt het in deze noordelijke provincie
snel voor gezien. Hij vertrekt als eerste naar Noord-Brabant, naar de gemeente die zojuist reeds is
genoemd: Loon op Zand. Ook daar verzorgt Koster de inleiding, opnieuw met een tekst over
Christus’ werk: Hebreeën 5 vers 2.
Ernstige prediking
De kerk in Wijckel loopt op zondag 24 januari 1915 vol. Volgens het verslag is het bij de
aanvang van de dienst zelfs overvol. Na 6,5 jaar vertrekt ds. Koster. Van dat bijzondere moment
willen velen getuige zijn. De scheidende herder houdt “een ernstige prediking” over de blijdschap
van de kamerling en het vervolg van het werk van diaken Filippus (Handelingen 8). Consulent
J.J.C. Karres van Oudemirdum spreekt woorden van dank. Daarbij zal ongetwijfeld tot uiting zijn
gebracht hetgeen ook in het verslag is opgenomen dat de scheidende herder en leraar ook in zijn
nieuwe gemeente tot rijke zegen worde gesteld. Inmiddels is bekend wie de opvolger zal worden.
Voor de tweede keer is ds. Karel Eekhof (voorheen onder andere te Gouderak en Rouveen)
hiervoor benaderd. Hij heeft instemmend gereageerd.
Twee weken later worden veler ogen gericht op de kerk van ’s-Grevelduin-Capelle. Het is nu de
beurt aan z’n zwager Japchen om de bevestigingsrede uit te spreken. De intrede volgt eerst een
week later. Daarvoor is een groot publiek in de kerk neergestreken. Onder hen zijn de dominees
L.H.B.E. Dierkens van Besoyen, H. Japchen van Loon op Zand en J.C.L. Locher van Waspik.
Opmerkelijk genoeg wordt in het verslag in de Kerkelijke Courant wat breder over de
verkondiging van 1 Corinthe 1 vers 23 uitgeweid. “Het was de Christus-prediking, waarbij de
altijd opnieuw stof tot bewondering biedende genade Gods, jegens arme en ellendige zondaren,
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ten hoogste werd geprezen”.
Over de periode in deze gemeente met zo’n 2500 zielen blijkt minder bekend te zijn. Ruim twee
jaar werkzaam huwt hij met de 24-jarige Durkje de Jong. Afkomstig uit het Friese Sondel. De
predikant van dat gehucht bij Oudemirdum, Hendrik Arie Leenmans, leidt de huwelijksdienst.
Samen krijgen ze vele kinderen waarvan een dochter al snel na de geboorte stierf.
Het overige dat we van het verblijf weten is het achttiental beroepen. Amper twee jaar aan het
werk melden de kerkenraden van Zuilichem-Nieuwaal, jawel ook Montfoort, Gouderak,
Randwijk en Bergambacht zich reeds. Dat zelfde jaar zullen nog zeven gemeenten aankloppen.
Onder hen is ook hervormd Mijdrecht, alwaar juist Jan Gerrit Woelderink afscheid heeft
genomen. Ds. Koster is de eerste die wordt benaderd. Vervolgens komt daar J.J. Timmer van
Waarder in beeld.
Terug naar Friesland
Rouveen brengt de tweede keer tevergeefs een beroep op de Brabantse predikant uit. Het wordt
opnieuw Friesland, maar nu wel wat noordelijker in de Wouden, Wouterswoude. Na het vertrek
van J.A. van Apeldoorn naar Hoogeveen wordt als eerste P.J. Steenbeek uit Oosternijkerk
benaderd. Hij bedankt. De volgende reis gaat veel verder, naar Brabant. Het heet dan een
“toezegging van beroep”. In de beschreven levensschets wordt aangegeven dat ook hiervoor eerst
wordt bedankt. De volgende morgen stapt de predikant op de trein om de verzonden bedankbrief
weer op te halen.
Zondag 20 oktober 1918 is hervormd ’s-Grevelduin-Capelle voor de afscheidsdienst bijeen. Het
laatste woord van de Bijbel, hetgeen wij kennen als slot van de preek en van een gebed, vormt het
uitgangspunt. Genoemde Japchen houdt een week later wederom de bevestigingspreek. Deze
handelt over het zeventiende ver van Openbaring 1. Koster vraagt bij zijn derde aankomst in een
gemeente aandacht voor koning Salomo (1 Koningen 3: 28b). Het wordt voor hem de kleinste
gemeente, slechts zo’n 550 “schapen”, althans op papier.
Toch heet het een tijd met druk bezochte diensten waarbij Koster niet schroomt zijn toehoorders
ruim twee uren met z’n preken te verpozen. Zo’n twee jaar na de intrede voegen zich daarbij ook
hoorders van verder weg. Polsbroek, Ede en Nijkerk, waar grootvader maar geen genoeg van kon
krijgen, openen de rij. Het twintigduizend zielen tellende hervormd Delft klopt zelfs voor twee
verschillende vacatures aan de deur in Wouterswoude. Ook buurgemeente Driesum, dat na twaalf
vergeefse pogingen het dichterbij probeert, wordt het niet. Koster zoekt het voor de rest van zijn
ambtsperiode centraler in het land.
Eerst in Montfoort dat in die dagen zo’n 850 gemeenteleden telt. Tevoren is de pastorie door J.J.
Timmer bewoond geweest. Er wordt al een jaar naar een opvolger gezocht. De dominee van
Groot-Ammers, H.J. van Schuppen, is zelfs al twee keer benaderd. Ook kandidaat J. van Amstel
uit Zeist heeft het beroep naar deze meest betalende gemeente in de ring IJsselstein afgewezen.
Deze beginnende predikant moet uit maar liefst twaalf gemeenten een keuze maken. Daaronder
zijn ook Arnemuiden, Garderen, ’s-Grevelduin-Capelle, IJsselmuiden, Staphorst en Waarder.
Van Montfoort
Ds. Koster neemt het tweede beroep vanuit dit Utrechtse stadje wel aan en spreekt daarom de
gemeenteleden van Wouterswoude op zondag 19 augustus 1923 voor het laatst als predikant toe.
Hij vraagt de aandacht van de “groote schare” voor Jozua 24 vers 27. Op zijn beurt wordt Koster
toegesproken door de ouderlingen E. Visser uit Wouterswoude, J. Hoekstra uit Driesum en ds.
J.A. Steenbeek uit Dantumawoude. Een week later verschijnt zwager Japchen, inmiddels te Den
Bommel, wederom als eerste op de kansel. Hij legt de vinger bij het eerste gedeelte van 2
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Koningen 6. ’s Middags start de 41-jarige predikant van Montfoort z’n twintig jarig verblijf
aldaar met de veel gebruikte tekst over de verkondiging van Jezus Christus, en Dien gekruisigd (1
Corinthe 2: 2).
Vele pogingen om het gezin hier weg te krijgen zullen volgen. Opmerkelijk genoeg staan ze in de
genoemde levensschets niet vermeld. Wellicht is vanwege deze vele afwijzingen de naam
“Koster van Montfoort” ontstaan. Hij is en blijft van en aan deze gemeente verbonden. Vanuit
deze gemeente rijdt de taxichauffeur en organist C.J. Scheel hem naar de verschillende plaatsen
voor een kennismaking.
Zo’n drie jaar na de intrede openen Voorthuizen en het grote Bergambacht de rij. In het volgende
voorjaar besluit ook Opheusden een hengel uit te werpen. Datzelfde najaar komt er wederom een
aanzoek uit Loon op Zand. Ook Garderen hoopt bij een tweede poging een ander antwoord te
verkrijgen. De Zeeuwse gemeenten Sint Annaland en Sint Maartensdijk voegen zich eveneens
tevergeefs in de rij. Het wordt ook geen derde periode in Friesland nadat Oudemirdum de
bewuste brief heeft bezorgd.
Na zeven jaren achten veel kerkenraden het wel genoeg in Montfoort. Het naburige Benschop
doet een poging, Heteren zelfs twee keer. Daarnaast komen er ook verzoeken uit NieuwLekkerland, Randwijk en Ouderkerk aan den IJssel. Maartensdijk en IJsselstein sluiten zich erbij
aan. Zelfs de gemeente waar hij herhaaldelijk als consulent naam maakt, Linschoten, vraagt hem
bij hen te komen wonen en preken.
Dit is wellicht eveneens een bijzonderheid dat een predikant van zoveel gemeenten uit de regio
niet alleen hoorders maar ook beroepen ontvangt. Het is nee en het blijft nee, ook als na dertien
jaren wederom zes aanzoeken worden bezorgd: vanuit Groot-Ammers zelfs voor de tweede en
derde keer, Kootwijk, Oldebroek en Kamerik. Ook het verzoek om zijn zwager Japchen in het
Veluwse Doornspijk op te volgen wordt van de hand gewezen. Eerst het 32-ste gepubliceerde
beroep kan op een andere reactie rekenen. Het is afkomstig uit Maartensdijk.
Donkere tijd
Nicolaas Cornelis Bakker is daar in de zomer van 1942 met emeritaat gegaan. De predikanten
H.A. Leenmans uit Ede, J.R. Cuperus uit Doornspijk en J. Bus uit Kockengen hebben tot nu toe
bedankt. Dat kan de Montfoortse herder niet. Daarom zal hij voor de laatste drie-en-een-half jaar
van zijn loopbaan deze dertienhonderd zielen tellende gemeente ten Noorden van de stad Utrecht
gaan bearbeiden. De Hervormingsdag van 1943 wordt aangegrepen voor het afscheid.
De volgende zondag volgt de intrede met dezelfde tekst als twintig jaar geleden te Montfoort.
Vooraf heeft de bevestiging plaatsgevonden, deze keer door Eduard Victor Joseph Japchen
(1885-1963) van Waarder. Een kras op z’n loopbaan volgt de schorsing die in oktober 1945
ingaat. Gedurende acht maanden wordt hem ook het preken verboden vanwege zijn houding in de
oorlogsjaren. Een zenuwziekte doet hem besluiten met ingang van mei 1947 met emeritaat te
gaan. Op 15 februari 1949 komt hij in Groenekan te overlijden. Hij heeft de leeftijd van 67 jaar
mogen bereiken. Zijn vrouw en kinderen melden op de rouwbrief: “Door zijn krachtig getuigenis
in zijn leven, treuren wij niet als degene, die geen hope hebben”. De begrafenis vindt vier dagen
in Montfoort plaats. Geen familielid of hervormde collega leidt de rouwdienst. Het is de
predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Sliedrecht, E. du Marchie van Voorthuysen
die aandacht vraagt voor de tekst: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (Openbaring
7: 9b). Eveneens wordt het woord gevoerd door ds. H.G. Abma van Rotterdam-Delfshaven, ds.
A.J. Timmer van Polsbroek, ds. A. van Zon van de zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente te
Hilversum en godsdienstonderwijzer J.A. Kruithof uit Waarder.
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Beroepen uitgebracht op ds. J.H. Koster in chronologische volgorde:
Daarle
Wijckel
Noorden
Sprang
Loon op Zand
Waddinxveen
Kamperveen
Rouveen
Aalburg
Maartensdijk
’s-Grevelduin-Capelle

??-01-1908
??-02-1908
??-03-1908
??-05-1911
??-07-1911
??-08-1911
??-06-1912
??-04-1913
??-05-1913
??-06-1913
??-09-1914

Zuilichem-Nieuwaal
??-01-1917
Montfoort
??-02-1917
Gouderak
??-03-1917
Randwijk
??-04-1917
Bergambacht
??-04-1917
Kesteren
??-05-1917
Oude Tonge
??-06-1917
Ooltgensplaat
??-07-1917
Waddinxveen
??-09-1917
Groot-Ammers
??-10-1917
Gameren
??-10-1917
Giessendam-Neder-Hardinxveld
??-11-1917
Mijdrecht
??-12-1917
Zegveld
??-01-1918
Ter Aar
??-01-1918
Schoonhoven
??-03-1918
Wouterswoude
??-05-1918
Rouveen
??-06-1918
Polsbroek
Ede
Nijkerk
Delft
Nieuwe-Tonge
Leerdam
IJsselmuiden
Delft
Ouderkerk aan den IJssel
Middelharnis
Driesum
Montfoort
Garderen
Voorthuizen
Bergambacht
Opheusden
Loon op Zand
Sint Annaland
Garderen
Sint Maartensdijk
Ochten
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??-12-1920
??-01-1921
??-01-1921
??-03-1921
??-06-1921
??-08-1921
??-03-1921
??-04-1922
??-05-1922
??-09-1922
??-04-1923
??-04-1923
??-04-1923
??-03-1926
??-05-1926
??-03-1927
??-09-1927
??-10-1927
??-12-1927
??-01-1928
??-12-1928
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Groot-Ammers
Oudemirdum
Den Bommel
Opheusden
Benschop
Heteren
Nieuw-Lekkerland
Randwijk
Heteren (2e keer)
Ouderkerk aan den IJssel
Maartensdijk
IJsselstein
Nieuwe-Tonge
Otterlo
Linschoten
Aalburg
Groot-Ammers
Kootwijk
Groot-Ammers (2e keer)
Oldebroek
Kamerik
Doornspijk
Eemnes-Binnen
Maartensdijk
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??-07-1929
??-08-1929
??-12-1929
??-11-1930
??-03-1931
??-08-1931
??-08-1931
??-08-1931
??-09-1931
??-10-1931
??-05-1932
??-06-1932
??-09-1933
??-11-1933
??-01-1935
??-10-1935
??-01-1936
??-01-1936
??-02-1936
??-08-1936
??-09-1936
??-09-1936
??-06-1940
??-08-1943
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Beroepen uitgebracht op ds. J.H. Koster in alfabetische volgorde:
Aalburg
??-05-1913
Aalburg
??-10-1935
Benschop
??-03-1931
Bergambacht
??-04-1917
Bergambacht
??-05-1926
Daarle
??-01-1908
Delft
??-03-1921
Delft
??-04-1922
Den Bommel
??-12-1929
Doornspijk
??-09-1936
Driesum
??-04-1923
Ede
??-01-1921
Eemnes-Binnen
??-06-1940
Gameren
??-10-1917
Garderen
??-04-1923
Garderen
??-12-1927
Giessendam-Neder-Hardinxveld
??-11-1917
Gouderak
??-03-1917
’s-Grevelduin-Capelle
??-09-1914
Groot-Ammers
??-10-1917
Groot-Ammers
??-07-1929
Groot-Ammers
??-01-1936
Groot-Ammers (2e keer)
??-02-1936
Heteren
??-08-1931
Heteren (2e keer)
??-09-1931
IJsselmuiden
??-03-1921
IJsselstein
??-06-1932
Kamerik
??-09-1936
Kamperveen
??-06-1912
Kesteren
??-05-1917
Kootwijk
??-01-1936
Leerdam
??-08-1921
Linschoten
??-01-1935
Loon op Zand
??-07-1911
Loon op Zand
??-09-1927
Maartensdijk
??-06-1913
Maartensdijk
??-05-1932
Maartensdijk
??-08-1943
Middelharnis
??-09-1922
Mijdrecht
??-12-1917
Montfoort
??-02-1917
Montfoort
??-04-1923
Nieuwe-Tonge
??-06-1921
Nieuwe-Tonge
??-09-1933
Nieuw-Lekkerland
??-08-1931
Nijkerk
??-01-1921
Noorden
??-03-1908
Ochten
??-12-1928
Oldebroek
??-08-1936
Ooltgensplaat
??-07-1917
Opheusden
??-03-1927
Opheusden
??-11-1930
Otterlo
??-11-1933
Oude Tonge
??-06-1917
Oudemirdum
??-08-1929
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Ouderkerk aan den IJssel
Ouderkerk aan den IJssel
Polsbroek
Randwijk
Randwijk
Rouveen
Rouveen
Schoonhoven
Sint Annaland
Sint Maartensdijk
Sprang
Ter Aar
Voorthuizen
Waddinxveen
Waddinxveen
Wijckel
Wouterswoude
Zegveld
Zuilichem-Nieuwaal
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??-05-1922
??-10-1931
??-12-1920
??-04-1917
??-08-1931
??-04-1913
??-06-1918
??-03-1918
??-10-1927
??-01-1928
??-05-1911
??-01-1918
??-03-1926
??-08-1911
??-09-1917
??-02-1908
??-05-1918
??-01-1918
??-01-1917
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