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1871 (1866) – 2021 (2022) 150 – (156) JAAR  
DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN ‘t GOY 

In ‘t Goy is al meer dan honderdvijftig jaar lang een R.K. parochie met een kerk aan 
de Beusichemseweg. De eerste H. Mis was in 1866 in de noodkerk en in de nieuwe 
kerk in 1871. Lang daarvoor was er via de Houtense moederkerk ook al een kerkje 
geweest in ’t Goyse Dorp. Hoe kwam het christendom in onze streek en wanneer de 
eerste Goyenaren?  

Er is een rijke voorgeschiedenis en zo begon het: 

GERMANEN 
Al zeker vanaf de IJzertijd, ±2800 jaar geleden, is er bewoning in ’t Goy, maar 
waarschijnlijk al 3500 jaar, want in Houten aan het Raaigras zijn in 2020 restanten 
van grondpalen van boerderijen uit de Bronstijd gevonden. ‘t Goy ligt evenals Houten 
op een hoger gelegen gebied; op de zgn. stroomrug van de rivier de Rijn en zijn 
zijarmen. De hoogst gelegen delen van ’t Goy zijn delen van de Tuurdijk, het 
Groenedijkje, de Wickenburghseweg en de Hoogdijk. Aldaar was de eerste bewoning 
doorlopend tot nu! De Germaanse stammen die hier woonden hadden een 
natuurgodsdienst met krachten en begeestering van de natuur. Hun cultusplaatsen 
hadden ze meestal bij of onder boomheiligdommen om te offeren en hun goden te 
vereren. 
 
ROMEINEN 
Op de dag dat Christus geboren werd, behoorde onze streek evenals Palestina tot 
het bezette gebied van de Romeinse keizer Augustus!  Ongeveer vijftig jaar vóór die 
geboorte waren de Romeinen hier gekomen. Uiteindelijk liep de noordgrens van het 
Romeinse rijk hier vlak bij, namelijk in de omgeving van de Hollende Wagenweg en 
de Achterdijk. Die grens werd de Limes genoemd en delen ervan behoren nu tot het 
werelderfgoed. Een deel daarvan is de omgeving van fort bij Vechten. In de tijd van 
de Romeinse overheersing heeft daar het grote castellum Fectio gestaan (zie foto)  

 
en fort Trajectum, op het huidige Domplein. Om het castellum Fectio had zich lokale 
bevolking gevestigd, maar er was hier ook bewoning in kleine nederzettingen zoals 
Tuur, Loerik , Oostrum, Westrum en Haltna/Houten. Sinds de jaren 50 van de vorige 
eeuw zijn er diverse archeologische opgravingen in ’t Goy geweest. Vondsten uit 
diverse periodes liggen nu o.a. opgeslagen in het Rijksmuseum voor Oudheden in 
Leiden, het provinciaal depot in Utrecht of in het Archeologie Museum aan het 
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Stationserf 99 in Houten. Zie artikel “de vroegste geschiedenis en archeologie van ’t 
Goy” door Herman de Korte op website: www.mooi-t-goy.nl 

Rond 400 waren de Romeinen weer verdwenen door langdurige wateroverlast, een 
gebrek aan hout, maar zeker ook door twisten in het moederland. Enkele eeuwen 
lang woonden er daarna veel minder mensen in onze streek.  

OPKOMST FRANKEN en het CHRISTENDOM 
De Franken zagen zich als de opvolgers van de Romeinen. Al sinds de doop van de 
Frankische koning Clovis in het jaar 498 in Reims werden de Franken christelijk. 
Clovis en de Frankische koningen na hem gebruikten het christendom in veroverd 
gebied als politiek instrument om eenheid en vrede te creëren. Gestaag breidden zij 
hun macht in enkele eeuwen uit naar het noorden. Het Kromme Rijngebied, dat 
vooral beheerst werd door Friezen, grensde aan het Frankische rijk en dat leidde tot 
langdurige strijd. 

Een Frankische vorst Dagobert had rond 630 het eerste kerkje, de Thomaskapel, in 
Utrecht op het huidige Domplein laten bouwen. Dat kerkje heeft er maar kort gestaan 
want de Friezen hebben het in hun doorgaande strijd met de Franken in 650 
verwoest. 

Bij Dorestad versloegen de Franken in 690 de heidense, Friese koning Radboud. Dat 
is een belangrijke overwinning voor de Franken én voor het christelijke geloof maar  
de strijd tussen Franken en Friezen hield daarna niet op.  
 
WILLIBRORD en UITBREIDING van het CHRISTENDOM 
Het verzet van de Friezen was de reden dat de Franken het christendom eerst in 
Engeland wilden vestigden. Dat doel was in 627 bereikt en vandaar uit breidde het 
zich gestaag uit naar onze streek; vooral door Willibrord  (658 Northumbrië Engeland  
- 739 Echternach). 
Zoals vermeld hadden voorgangers van hem gemerkt dat het niet makkelijk was de 
Friezen te bekeren. Willibrord ging daarom op zoek naar steun. Hij bezocht hoog 
geplaatste Franken o.a. hofmeier Pepijn II van Herstal en de paus in Rome die 
Willibrord in 695 benoemt tot aartsbisschop van de Friezen. In 696 vestigt Willibrord 

zich in Utrecht. Daar geeft hij 
opdracht tot herbouw van de 
Thomaskapel, waarschijnlijk 
de bouw van de Heilige 
Kruiskapel  (zie impressie) en 
daarna de nieuwbouw van de 
Sint Salvatorkerk. 
 
Hij krijgt een aantal 
landgoederen van vorsten en 
edelen waarop hij kerken en 
kloosters laat bouwen en ook 
die ontvangen land om aan 
inkomsten te komen.  

Vanuit Utrecht trekken missionarissen het land van de Friezen in.  
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Toch lukt het de Friese koning Radboud in 714 nog om Utrecht enkele jaren later te  
heroveren tijdens de zgn. Frankische Burgeroorlog om de opvolging van Pepijn II van  
Herstal. In 718 neemt Karel Martel (Herstal) de macht van zijn vader over en verslaat  
daarna de Friezen. 
Daarna heersen Pepijn de Korte en in 800 wordt Karel de Grote in Aken tot 
Frankische keizer gekroond. 
Tussen de jaren 830 en 1000 werden er rooftochten door de Noormannen in onze 
streek gehouden en ook kerken werden beschadigd.  
Vanaf 925 was de Kromme Rijnstreek echt een onderdeel van het Frankische Rijk en 
het werd onderverdeeld in gouwen. Onze gouw heette Upgoya met leenmannen 
(graven) van de koning om de macht uit te oefenen. Het christendom kon zich nog 
verder uitbreiden. 
 
CHRISTELIJKE KERK in HOUTEN en ‘t GOY 

Vóór het jaar 863 had Houten al een kerk (zie 
impressie Peter Koch)Het is waarschijnlijk dat het 
eerste kerkgebouw een zogenaamde “eigenkerk” 
was. In die vroege periode was er onderscheid 
tussen enerzijds de “parochiekerk” die gebouwd 
was door een bisschop of een klooster op 
geschonken grond en anderzijds de hiervoor 
genoemde “eigenkerk” die gebouwd was door 
een welvarende particulier op diens eigen grond. 

De bisschop had toen nog niet de organisatie en het geld om in ieder dorp een kerk 
te stichten. Door een bewaarde schenkingsoorkonde weten we wie die eigenaar van 
de kerk was! Hij heette Herlulf, want in de oorkonde is te lezen dat een zekere Herlulf 
aan de bisschop van Utrecht een kerk schenkt die gelegen was in Villa Haltna 
(Houten). Bij deze schenking hoorden vijf hoeven grond, hetgeen gelijk staat aan 68 
hectare en een hoeve grond bij Villa Ture aan de huidige Tuurdijk in ’t Goy. De 
schenker was dus een grootgrondbezitter.  De eigenaar van de kerk zorgde voor 
onderhoud van het gebouw, de betaling van de priester en het doorgang vinden van 
de kerkdiensten. Die enorme schenking was een bron van inkomsten waarmee de 
bisschop de opkomende kerk in het Utrechtse bisdom kon steunen. In 1083 sticht de 
toenmalige bisschop Koenraad het  kapittel St. Marie; een geestelijke gemeenschap 
waarvan er in Utrecht uiteindelijk vijf kwamen. 
Die bisschop draagt dan de kerk van Houten, waar ook Goyenaren kerkten, met zijn 
bezittingen en de te innen belastingen (tienden) in Houten en ’t Goy over aan het 
nieuwe kapittel!  
 
HET KASTEEL VAN DE FAMILIE van GOYE met inpandige kapel (?) 
De heren/graven van Goye zijn waarschijnlijk nakomelingen van de Friese graaf 
Gerulf die de Vikingen had verslagen. Graaf Waldger (van Upgoya) laat in ± 920 een 
houten kasteel op een verhoging (mottekasteel) in ’t Goy bouwen. Hij woonde in Tiel 
en waarschijnlijk heeft hij in ’t Goy, dat ook tot zijn grondgebied behoorde, een 
steunpunt gebouwd tussen Tiel en Utrecht. 
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Rond 1100 stond er een stenen kasteel 
dat uiteindelijk een omvang kreeg van 
140 bij 90 meter!  (zie impressie Peter 
Koch)Het vermoeden is dat er in het 
kasteel ook een kapel was.  
 
 
 
De naam van de heren/graven van Goye 
komt van het gouw Upgoya 
(Upgoa,Opgooi) afgeleid van “up gouw”; 
een hogerop gelegen gouw. Een gouw 

was een gewest in de Frankische tijd. Gouw in het Fries is goa. 
De graven van Goye behoorden tot de hoogste sociale rangen van “het toenmalige 
Nederland”. Nu 900 jaar geleden, in 1122, was graaf Willem van Goye ook in Utrecht 
aanwezig toen er o.a. door Keizer Hendrik V en de Utrechtse bisschop besloten werd 
tot het aanleggen van een dam in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede; het begin 
van het waterschap en ontginningen.  
 
Na een verloren strijd tegen de Utrechtse bisschop moest de bekendste 
heer van Goye, Ghiselbertus van Goye (1200-1271) in 1257 trouw 
zweren aan  de bisschop. Ghiselbertus is de enige middeleeuwse man 
uit onze streek waarvan een schilderij bewaard is gebleven (zie foto). In 
1270 werd hij nl. benoemd tot landscommandeur van de Duitse Orde in 
Utrecht en daarna is het schilderij gemaakt. Interessant is dat zijn 
getoonde familiewapen de basis werd voor de huidige gemeentevIag 
van Houten. 
In 1340 sterft de familie ten Goye in de mannelijke lijn uit. Een zus van 
de gestorven heer van Goye erft het kasteel. Ze huwt met een heer van Vianen en 
vanaf die tijd nam familie van Vianen het leen/beheer over. In de vrouwelijke lijn 
leefden de van Goyes o.a. voort in de familie van Oostrom/Oosterom, van Rossum of 
Langerak en via “bastaards” als burgers van Goye. 
 
In de jaren 1317 en 1353 werd het Goyse kasteel zwaar beschadigd en na de laatste 
herbouw mocht het kasteel alleen als woning gebruikt worden. In 1380 maakte de 
broer van de heer van Goye aanspraak op de bisschopszetel evenals de door de 
paus naar voren geschoven Floris van Wevelinchofen. Van Wevelinchofen wint de 
strijd en neemt kasteel ten Goye in. In 1428 wordt het kasteel nog eens genoemd als 
Jacoba van Beieren (1401 -1436) het weer beleent aan een heer van Vianen. In de 
loop van de tijd trad er verval op en begin 1500 is de ruïne gesloopt. Tot aan de dag 
van vandaag is het kasteelterrein onbebouwd gebleven. Nu is het een rijks 
archeologisch monument. Zie www.kasteeltengoye.nl  
 
EEN GOYSE KERK 
Na een kapel in het grote kasteel kwam er een eenvoudige kleine kerk buiten het 
kasteel. Er wordt van uit gegaan dat die stond op gekregen grond van een heer van 
Goye. De bouw vond plaats op de Brink van “Oostrum” (Oestrem) in het huidige 
Goyse Dorp bij de kruising van het Groenedijkje met de Wickenburghseweg. Uit 
documenten blijkt dat die er al ruim vóór 1259 was. In de loop der tijden is het 
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gebouw steeds verder uitgebreid tot de kerk die we kennen van de oude prenten. In 
1332 is het een dochterkerk van Houten met een kapelaan en een koster. In 1396 is 
er een plundering van het dorpje Oostrum door roofridder Jan van Rhijnestein uit 
Cothen. Ook de kerk zal niet gespaard zijn. 
In 1404 wordt er voor het eerst van een Goyse parochie gesproken. De Goyse kerk 
was zeker in 1501 geheel zelfstandig, want uit een document van dat jaar blijkt dat er 
toen een pastoor was.  
 

 
De oudste afbeelding van de Goyse kerk is 
een inkttekening uit 1730 van L.P. Serrurier 
naar een oud voorbeeld van ver vóór 1660. 
Kerkje in Romaanse stijl met zadeldak met 
aan de koorzijde een veelhoekige 
beëindiging. IJzeren kruizen en een 
windvaan, een open trans in de toren, een 
ranke vierzijdige spits en om het geheel een 
afscheidingsmuur. 
 
 

 

 
Een tekening uit 1730 laat een andere kerk zien; een kopie naar Casper Pronk van ± 
1678 evenals  een aquarel van J. Nutges uit 1732  . De kerk was inmiddels verbouwd 
(1678-1680) om het weer voor hervormde diensten geschikt te maken, omdat het te 
vervallen was. De toren is anders; mogelijk verbouwd of vervangen? 
Het dak van het koor was er af! Die werd afgebroken en de kerk kreeg een rechte 
muur.  
Het is te zien op een tekening van Jan de Beyer (?) uit 1749 (het Utrechts Archief)  
en een prent van Hendrik Spilman uit ongeveer 1750. 
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De vorm van die kerk komt geheel overeen met de plattegrond zoals bleek uit een 
archeologisch fundament onderzoek uit 1966 door Leen de Keijzer. 
 
De kerk was in 1722 niet meer in gebruik bij de hervormde gemeente; ze gingen in 
Schalkwijk ter kerke. Er trad verval op en in 1794 werden de laatste nog staande 
delen gesloopt. Het enige restant is de 13e eeuwse altaarsteen en die bevindt zich nu 
op het Goyse R.K. kerkhof. 
Tot 1817 is er op het Goyse kerkhof aan het Groenedijkje nog begraven! 
 
OPKOMST PROTESTANTISME en SCHUILKERK 
De kerkelijke en wereldlijke macht van de bisschoppen en de macht van de 
edellieden bleef tot Karel de Vijfde, heer van de Nederlanden, koning van Spanje en 
keizer van het Duitse Roomse Rijk, in 1543 alle macht in de Nederlanden 
centraliseerde.  
In 1530 zijn Houten en ’t Goy één gerecht met schout en schepenen. 
 
In het begin van de 16e eeuw gistte en botste het in de R.K. kerk; er ontstond een 
vernieuwingsproces al vóór dat  Luther in 1517 brak met de R.K. kerk. 
In Nederland lieten vooral de calvinistische protestanten van zich horen. Er werd 
onder aanvoering van Karel V en daarna zijn zoon koning Filips II hard tegen hen 
opgetreden, maar het aantal hervormers nam toe mede ondersteund door de 
ontdekking van de boekdrukkunst waardoor de bijbel verspreid kon worden. 
Eveneens de intellectuele vernieuwing nam er door toe, hetgeen leidde tot meer 
onafhankelijk oordelen over o.a. godsdienstige vraagstukken. 
 De politieke opstand tegen Spanje, de sociale onrust en de religiestrijd smolten 
samen o.a. door de invloed van Jan van Nassau en de Geuzen. Het leidde in 1566 
tot de “Beeldenstorm” die een uiting was van politieke en sociale ontevredenheid. In 
onze gemeente zijn er alleen in de kerk van Honswijk vernielingen aangericht. Het 
calvinisme werd uiteindelijk staatsgodsdienst. Het katholicisme werd in 1580 
verboden.  
De katholieke geestelijkheid kon zich in veel dorpen nog lang handhaven o.a. door 
steun van katholieke landedelen, bovendien was het aantal predikanten nog gering. 
De parochiekerken kwamen langzamerhand onder de rechtsmacht van de staten. De 
pastoriegoederen moesten net als bij de pastoors dienen tot onderhoud van de 
predikanten. Tussen 1586 en 1588 werden de bezittingen van de Goyse kerk en 
kosterij in kaart gebracht. In 1593 was er in ’t Goy sinds 1564 nog steeds een pastoor 
nl. Johannes de Busco. De pastoor liet voorkomen deels ook de nieuwe leer te 
verkondigden. Na zijn dood nam de schoolmeester een deel van zijn taken over en 
las nog voor uit de oude boeken. In 1619 kreeg hij een boek met de nieuwe leer.  
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In 1620 werd de Goyse kerk, die slecht onderhouden was, door een kleine groep 
hervormden overgenomen en de diensten werden bij toerbeurt gedaan door 
predikanten uit Houten of Werkhoven. Einde van de Goyse parochie! 
Nooit is er een vaste predikant in het Goyse kerkje geweest en ook kwam er geen 
schuilkerk. 
 Vanaf 1620 kerkten de katholieke inwoners uit ’t Goy tot 1651 in Schalkwijk in een 
schuilkerk  in de toren van kasteel Schalkwijk van Jonkheer Ram. Na  1656 werden 
schuilkerken getolereerd, mits de locatie maar geen uitstraling van een kerk had. 
Rondtrekkende priesters zorgden toch voor het geestelijk welzijn van de katholieken, 
maar in 1664 werd er in Schalkwijk i.p.v. een parochie een zogenaamde statie 
opgericht. Statie is de naam van de plek waar vanuit de missionering plaats vond. 
Die statie omvatte het gebied van de hele huidige gemeente Houten. Er was ook een 
pastoor; hij heette Simon van Swaennick en hij woonde tot zijn dood in 1690 in het 
Goyse Dorp, waarschijnlijk in een huis genaamd “Laakzicht”. Die pastoor was niet 
onbemiddeld en hij had een paard en een rijtuig tot zijn beschikking. Zelfs de naam 
van zijn huishoudster is bekend: Maria van Nyenhuysen.  
De pastoors na van Swaennick o.a. Francois Ploegh, woonden in Schalkwijk. In 1696 
wordt er een boerderij naast de huidige plek van de Schalkwijkse R.K. kerk 
omgebouwd tot schuilkerk. In 1672-73 is er even geen last van de protestantse 
machthebbers, want toen bezetten Fransen onze regio.  
In 1795 kwam hier de Bataafse Republiek. Na 5 augustus 1796 mocht het katholieke 
geloof weer openlijk worden uitgeoefend. 
 
EEN NIEUWE GOYSE KERK 
 In 1798 had Houten al weer een eigen parochie. In 1856 waren er twee nieuwe 

bisdommen, die van Utrecht en Haarlem. 
 Onder de parochianen in ’t Goy ontstond 
een verlangen naar een eigen parochie. 
Nadat Cornelis Uijttewaal in 1863 de 
deken van Wijk bij Duurstede had 
gevraagd of één van zijn twee kapelaans 
niet eens een mis in ’t Goy konden lezen 
werd hem geadviseerd om zelf een kerk 
in ’t Goy te bouwen. Samen met Willem 
Melsen maakte hij plannen voor een 
eigen kerkgebouw en een pastorie. In 
1865 kregen ze toestemming van de 
aartsbisschop en praktisch iedere Goyse 

katholiek stond achter de plannen. Die nieuwbouwplannen werden door de 
Schalkwijkse pastoor Berger niet warm ontvangen; hij verwachtte waarschijnlijk 
inkomstenderving. Er  ontstond een felle discussie, want er moest uit twee plekken 
gekozen worden. Daar was de plek aan de Beusichemseweg bij de laan naar 
boerderij Koningsbergen  en het land van Willem Melsen, eveneens aan de 
Beusichemseweg. De aartsbisschop van Utrecht koos voor het land van Melsen; de 
huidige plek, waarna in 1866 een houten noodkerk met woonruimte voor de pastoor 
werd gebouwd. De eerste officiële Heilige Mis werd op 21 oktober 1866 opgedragen 
door de eerste pastoor  

Wilhelmus van de Wiggelaar, tot dan kapelaan in Kampen. In 1867 werd de pastorie 
gebouwd. Op advies van de pastoor werd de nieuw te bouwen kerk een vergrote 
uitvoering van het kerkje op fort Blauwkapel bij Utrecht. Zie foto. 
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Zijn plan werd goed gekeurd en op 27 juli 1870 werd de aanbesteding getekend in 
café Zeldzaam. 

  

Volgens het verslag van C. Uijttewaal werd  de 
eerste steen gelegd op 5 september 1870, maar op 
de echte steen staat 18 september 1870. De tekst 
luidt: 

 

 

DEO OPT MAX   Deo Optimo Maximo: aan de beste en grootste God 
EREXERE    opgericht door 
W. J. van de Wiggelaar pastor pastoor en 
C. Uittewaal Az   de 
W. Melsen    vier 
Herm. Uittewaal   kerk- 
J. van Oosterom   meesters en 
AEDITUI    toegevoegd op    
18-09-70    18 september 1870 
 
Reeds op 28 september 1871 was de kerk klaar en op zondag 1 oktober 1871 werd 
de nieuwe kerk van de Goyse parochie “Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming” 
ingewijd. Na ruim 250 jaar was er weer een eigen parochie in ’t Goy. 
Na de bouw van de kerk werd er een koetshuis aan de westkant gebouwd. Het 
koetshuis met een stuk land werd vóór 1919 verkocht aan Gerrit de Korte (1883-
1958), want in dat jaar begon hij er een bakkerij. 
Het nieuwe kerkhof, in gedeeld in drie klassen, werd tijdens de bouwwerkzaamheden 
al in gebruik genomen. 
Nu meer dan 150 jaar later is kerkgebouw een gemeentelijk monument geworden. 
De pastorie is in 1970 helaas afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 
Waarschijnlijk zijn bij de ontruiming van de oude pastorie archiefstukken o.a notulen 
verloren gegaan. Het Goyse kerkarchief bevindt zich in het RAZU te Wijk bij 
Duurstede. Het overzicht is op hun website te vinden. Zie ook bij “bronnen” onder 
deze teksten  bij nummer 6. 

 

HdK	
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Priesters parochie ’t Goy 
W. van de Wiggelaar, 1866-1890 (begraven in ’t Goy) 
P. van Hout, 1890-1900 
A. Prenger, 1900-1908 (begraven in ’t Goy) 
J. Jansen, 1908-1914* 
H. van Bijlevelt, 1914-1930 
H. Elberssen, 1930-1941 
H. Lauwaert, 1941-1963 (begraven in ’t Goy) 
J. de Lange, 1963-1969 
F. van Kats, 1969-1982 
L. Terhorst, 1982-1985 
Pater J. van de Berg, 1986-1991 
Pater J. Verbeek, 1991-2000 
Pater A. Uijttewaal 2001 (waarnemend) 
T. Tersteeg, 2001-2011 
G. Peters, 2010-2011 
W. de Paepe 2010-2013** 
F. Schyns, 2011-2013** 
A. ten Klooster, 2013-2014** 
G. Zweers, 2013-2015** 
F. Hogenelst, 2015-** 
 
* J. Jansen was tussen 1930 en 1936 aartsbisschop van Utrecht. 
**Vanaf 2013 bedient de pastor het gehele gebied tussen Tiel en Bunnik. In totaal 
gaat het om 16 voormalige parochies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ansichtkaart	1900		
	

	nieuwe	pastorie	jaren	70	

HdK	
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1.’t Goy door de Eeuwen heen door P. 
Heijmink Liesert en L. de Keijzer 1966 
 
2.De kerk van Herlulf als middelpunt van 
het Oude Dorp Houten door L. de Keijzer; 
een uitgave van de Historische Kring 
“Tussen Rijn en Lek”, 1995 
 
3. De website “OudHouten” van Frank 
Magdelyns 
 
4. De website Uijttewaal.nl: Hoofdstukken 
uit Dagboeken van Cornelis Uijttewaal 
“Oprichting en bouw parochiekerk ’t Goy” 
door de heer J. Hooijman in “ ’t Goyse 
Leven “ 1965/66. 
 
5. Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen door C. Dekker. Uitgave 1983,de blz 
320-323. 
 
6. Rooms-Katholieke parochie ’t Goy 1863-1978, door L.P.W. de Graaff, 1985. Het is 
een weergaven van de aanwezige stukken in het RAZU-archief. Google: L.P.W. de 
Graaff, parochie ’t Goy en kijk dan bij RHC Zuidoostutrecht.com. Het hele boekwerkje 
is te lezen en te downloaden. 
  
FOTO’S: 
Boekmanstichting: blz. 2 
Peter Koch: tekeningen blz. 3 en 4 
Geschiedenis Provincie Utrecht: blz, 4 
Het Utrechts Archief: blz. 5 en 6 
Vereniging van Vrienden van Blauwkapel: blz. 7 
Herman de Korte blz. 8 en 9 
Website Kerkfotografie.nl zie blz. 11 
Website Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU): overige afbeeldingen 
 
September 2022 
Herman de Korte (*1952 ‘t Goy) 
lid van de Historische Kring “Tussen Rijn en Lek” 
en 
Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer” Houten 
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besturen	
en	vrijwilligers		
 
 
  

Er	is	geen	foto	van,	maar	Gert	Henzen	was	vele	jaren	koster	en	zijn	zus	
Gerrie	Henzen	huishoudster	bij	pastoor	Lauwaert.	

Ad	de	Rooy	

	
Otger	Jaarsveld	en	
Daniël	de	Rooy	

Kerkbestuur		en	echtgenotes	in	1959:	Ben	en	Truus	v.	Bentum,	Cornelis	
en	Hanna	Uijttewaal,	Wout	en	Kaatje	v.d.	Horst,	Arie	en	Anna	Spithoven	

Kerkbestuur	1959.	Ben	en	Truus	van	Bentum,	Cornelis	en	Hanna	Uijttewaal,Wout	en	
kaatje	vd	Hors,	Arie	en	Anna	Spithoven,		
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Priesters en pastores parochie ’t Goy 
 
W. van de Wiggelaar, 1866-1890 (begraven in ’t Goy) 
P. van Hout, 1890-1900 
A. Prenger, 1900-1908 (begraven in ’t Goy) 

  	J.	Jansen	1908-1914	
Tussen	1930-1936	
Aartsbisschop	v.	Utrecht	 H.	van	Bijlevelt	1914-1930	

H.	Elberssen	 	 H.	Lauwaert	
1930-1941	 	 1941-1963	
	 	 			(begraven	in	’t	Goy)	

J.	de	Lange	 	 F.	Van	Kats	 	 L.	Terhorst	 	 J.	Van	de	Berg	
1963-1969	 	 1969-1982	 	 1982-1985	 	 1986-1991	

J.	Verbeek	 	 A.	Uijttewaal	 	 T.	Tersteeg	 	 	 G.	Peters	
1991-2000	 	 2001	 	 	 2001-2011	 	 	 2010-2011	



	
14	
	

	
  

Pastoraal	team:	van	l.n.r,	M.	Hettinga,	E.	v.d.	Mooswijk,	M.	Van	Tricht,	
L.	Weijman,	Pastoor	Hogenelst,	Diaken	v.	der	Helm	

F.	Schyns	 	 	 	 A.	ten	Klooster	
2011-2013	 	 	 	 2013-2014	

G.	Zweers	 	 	 	 	 F.	Hogenelst	
2013-2015	 	 	 	 	 2015	

Vanaf	2013	onder	de	nieuwe	overkoepelende	parochie	Paus	Johannes	XXIII	

W.	de	Paepe	
2010-2013	
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HET	KERKKOOR	

Dirigenten:	Theo	Mentink,	Henk	Jongerius	
Ton	Schevers,	Hannes	Odijk	

Het	koor	o.l.v.	Maria	Middelweerd	met	
aanwezigheid	van	pater	Verweij	

Jan	Hooyman	

	
	

	

1995	

1949	
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nonnen	en	paters	
	
	
	
	
	
	
	
		
  

tijdens	eeuwfeest	in	de	Goyse	kerk	

Zuster	Berta	van	Bentum	

Pater	van	Bentum	en	Oostrom	

Pater	Vernooy,	pater	v.	Oostrom,	pater	Uijttewaal,	pastoor	de	Lange,	
Mgr.	Smit,	pater	de	Rooy	

Pater	Uijttewaal	(?),	pater	de	Rooy,	pater	Vernooij	en		
Pater	van	Oostrom	in	2012.	

	
met	2e	van	links	kardinaal	Alfrink	

Pater	van	Oostrom	
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Plechtig	in	de	kerk.	

	

Eerste	H.	Communie		 	 	 	 	 Thea	Vernooij	1953	

	
	

		Huwelijk	Hr.	en	Mevr.	de	Korte	1949	

	

H.	Mis	door	pastoor	van	Kats	 	 	 	 koster	Greet	v.d.	Horst	

Een	H.	Mis	met	drie	heren	
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FEEST	VÓÓR	DE	KERK	

	

Pastoor	Elberssen	25	jaar	priester	15	augustus	1935	

In	afwachting	van	aartsbisschop	Jansen	(1930)	
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	Verwelkoming	van	de	nieuwe	burgemeester	Scholtens	(1925)	

	
Zondags	na	de	Mis	

	Familie	Vernooij	van	de	Kapelleweg;	een	grote	familie	zoals	er	destijds	veel	waren.	

Aankomst	van	aartsbisschop	
Jansen	(22-06-1930)	

Joke	en	Marie	Uijttewaal	
Sacramentsdag	1947	

1962	


