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Rysoorts dank-dag, wegens 't geklank hares conings, ingezegend, door een vry-willig volk,
op de blijde intrede van D. Ægidius Franken ... De Kerkbode Chronijk van de stad der
Batavieren, waar in, nevens de beschrijving van Nijmegen, de eerste oorsprong van deeze
landen, de grijze oudheid dezer stad, de voortreffelijkheid van haare vrijheden en voorrechten,
en de gedenkwaadigste gebeurtenissen, van de vroegste tijden af De Utregtsche dank-dag,
plegtig, en statelyk's jaerlyks geviert, in de maent November, met een gewyde leerrede
Neerlands dankdag over het sluiten van de Akensche Vreede, Plegtig gevierd binnen Dordregt,
den 11. Juny 1749, met eene Kerkrede over Psalm CXLVII vs. 12, 13, 14 Geschiedenis der
christelijke kerk in de Nederlanden Geschiedenis der christelijke kerk in Nederland Kerkorde
van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Ernstige godsvrucht en gezond
verstand Twee boet- en dankpredikatien ... benevens twee redenvoeringen gedaen op Beemster
dankdag. Den 31. July 1740. en 30. July 1753. Met een historisch berigt aangaande de bedyking,
droogmaking en toestand van de Beemster Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen

boet- bede- en dank-dag, .. Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen boet- bede- en
dank-dag ... ter gelegentheid van het springen der buskruyt-toren de Bruyd genaamt ...
Geldersche volks-almanak voor het jaar .... Geldersche volks-almanak Nederlands Hoofd
verhoogd boven hare Vyanden ... by gelegentheid van den Dank-dag op den 13. December
1702. Vertoond uit Psalm XXVII: 6 Generaale index op de register van de heeren Staaten
van Holland Alphabetisch Register of algemeen Repertorium op het Groot Plakkaat- en
Charterboek van Friesland [verzamelt door G. F. Schwartzenberg en Hohenlansberg] door J.
van Leeuwen Geldersche volksalmanak Reden-voering op de Dank-dag, over de vreede, van
den Staat met den koning van Vrankryk, geslooten den XI van Grasmaand, en plegtelijk
gevierd op den XIV dag van Wiede-maand ... 1713, in Haarlem Geloof kan Bergen verzetten
Utrechtsche provinciale en stads-almanak voor het jaar .... Realia: deel. AanbestedingenHijpothequen Klein Vriesch almanak, of tijdwijzer voor ... Schleswig-Holstein Utrechtse schryfalmanak voor .... Allgemeine Kirchenzeitung Lexicon Latino-Belgicum novum Holland
Provinciaal almanak van Vriesland voor het jaar .... Jaarboekje der Koninklijke Militaire
Akademie Geldersche volks-almanak ... Geldersche volks-Almanack ... Register van het
Archief van Groningen Register van het archief van Groningen Register van het Archief van
Groningen Register van het archief van Groningen Holland Overijsselsche almanak voor
oudheid en letteren Almanak voor Dockum, voor het jaar 1861 Catalogus van het Oud synodaal
archief

Register van het Archief van Groningen Jan 28 2020
Klein Vriesch almanak, of tijdwijzer voor ... Dec 07 2020
Realia: deel. Aanbestedingen-Hijpothequen Jan 08 2021
Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren Aug 23 2019
Geschiedenis der christelijke kerk in de Nederlanden May 24 2022
Geloof kan Bergen verzetten Mar 10 2021
Neerlands dankdag over het sluiten van de Akensche Vreede, Plegtig gevierd binnen Dordregt,
den 11. Juny 1749, met eene Kerkrede over Psalm CXLVII vs. 12, 13, 14 Jun 25 2022
Holland Sep 23 2019
Utrechtse schryf-almanak voor .... Oct 05 2020
Geldersche volks-almanak voor het jaar .... Oct 17 2021
Schleswig-Holstein Nov 06 2020
Reden-voering op de Dank-dag, over de vreede, van den Staat met den koning van
Vrankryk, geslooten den XI van Grasmaand, en plegtelijk gevierd op den XIV dag van
Wiede-maand ... 1713, in Haarlem Apr 11 2021
Allgemeine Kirchenzeitung Sep 04 2020
Provinciaal almanak van Vriesland voor het jaar .... Jun 01 2020
Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Mar 22 2022
Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen boet- bede- en dank-dag ... ter gelegentheid

van het springen der buskruyt-toren de Bruyd genaamt ... Nov 18 2021
Holland Jul 02 2020
De Kerkbode Sep 28 2022
Almanak voor Dockum, voor het jaar 1861 Jul 22 2019
Nederlands Hoofd verhoogd boven hare Vyanden ... by gelegentheid van den Dank-dag op
den 13. December 1702. Vertoond uit Psalm XXVII: 6 Aug 15 2021
Geldersche volksalmanak May 12 2021
Rysoorts dank-dag, wegens 't geklank hares conings, ingezegend, door een vry-willig volk,
op de blijde intrede van D. Ægidius Franken ... Oct 29 2022
Boet-predicatie op den plechtigen uitgeschrevenen boet- bede- en dank-dag, .. Dec 19 2021
Ernstige godsvrucht en gezond verstand Feb 21 2022 Van 1790 tot aan zijn overlijden in 1836
was Foeke Wigles Gorter leraar (predikant) van de doopsgezinden in Sappemeer. Gedurende het
grootste deel van deze periode hield hij een dagboek bij. Deze dagboeken geven inzicht in het
reilen en zeilen van een grote doopsgezinde gemeente op het Groninger platteland en de rol van
de leraar daarin, maar ook in Gorters functioneren in de lokale samenleving. Hij toont zich sterk
betrokken bij de grote ontwikkelingen van zijn tijd, die ook doorwerken in de lokale
gemeenschap en in de doopsgezinde gemeente. De hier uitgegeven selectie uit de dagboeken is
voorzien van vele verklarende voetnoten. In een uitvoerige inleiding worden Gorters leven en
werken - waarin 'ernstige Godsvrucht met gezond verstand gepaard gaat' - en de historische
achtergronden beschreven. Gorters dagboeken zijn niet alleen van belang voor de doopsgezinde
maar ook voor de lokale geschiedschrijving.

Geldersche volks-almanak ... Mar 30 2020
Utrechtsche provinciale en stads-almanak voor het jaar .... Feb 09 2021
Geldersche volks-almanak Sep 16 2021
Geldersche volks-Almanack ... Feb 27 2020
Twee boet- en dankpredikatien ... benevens twee redenvoeringen gedaen op Beemster dankdag.
Den 31. July 1740. en 30. July 1753. Met een historisch berigt aangaande de bedyking,
droogmaking en toestand van de Beemster Jan 20 2022
Geschiedenis der christelijke kerk in Nederland Apr 23 2022
Register van het Archief van Groningen Nov 25 2019
Register van het archief van Groningen Dec 27 2019
Jaarboekje der Koninklijke Militaire Akademie Apr 30 2020
Generaale index op de register van de heeren Staaten van Holland Jul 14 2021
Register van het archief van Groningen Oct 25 2019
Alphabetisch Register of algemeen Repertorium op het Groot Plakkaat- en Charterboek van
Friesland [verzamelt door G. F. Schwartzenberg en Hohenlansberg] door J. van Leeuwen Jun 13
2021
Lexicon Latino-Belgicum novum Aug 03 2020
Catalogus van het Oud synodaal archief Jun 20 2019
Chronijk van de stad der Batavieren, waar in, nevens de beschrijving van Nijmegen, de eerste
oorsprong van deeze landen, de grijze oudheid dezer stad, de voortreffelijkheid van haare
vrijheden en voorrechten, en de gedenkwaadigste gebeurtenissen, van de vroegste tijden af Aug

27 2022
De Utregtsche dank-dag, plegtig, en statelyk's jaerlyks geviert, in de maent November, met
een gewyde leerrede Jul 26 2022
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