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Van Gelder was een van die 

mensen die het cement van 

een dorpssamenleving zijn* 

 
* kop artikel Gelderlander naar aanleiding van zijn 

overlijden op 5 juni 2003 

 



Een leven in dienst  

van de gemeenschap 

In 1947 gemeenteambtenaar geworden en dat zijn hele 

werkzame leven gebleven 

  

Oprichter en auteur Dorpsblad / missieblad Hier en 

Ginder, later Op de Hoogte (in 1960 opgericht en 

verschijnt nog steeds maandelijks) 

 

Bestuurslid van diverse sportverenigingen, het 

kerkbestuur, de muziekvereniging Sint Anna, het 

Samenwerkingsverband ouderen, restauratie van de kerk in 

Leur, de historische vereniging Tweestromenland 



 



Amateur historicus, auteur van twee boeken en zeer veel 

historische artikelen 

 

Laatste gemeentesecretaris ten tijde van de gemeentelijke 

herindeling van 1984, bemande van 1984 tot 1992 de 

hulpsecretarie in Bergharen, gepensioneerd in 1992 

 

Correspondent voor de Gelderlander (nieuws Bergharen, 

Hernen en Leur) 

 

   Bijnamen: de hulpburgemeester of                                     

hulppastoor van Bergharen 

 

 



 



De Jan van Gelder Stichting 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



De collectie 



Statutaire doelstelling 

 “Het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van 
de door Jan van Gelder aangelegde, aan de stichting 
geschonken, verzameling historische gegevens over de 
(voormalige) gemeente Bergharen met het doel deze 
gegevens primair ter beschikking te houden van (en 
indien mogelijk ten toon te stellen aan) de inwoners en 
voormalige inwoners van het gebied dat de voormalige 
gemeente Bergharen (inclusief Hernen en Leur) 
bestrijkt”.  



Archivaris Anton de Wildt 

 

 



De plannen 

De collectie verder beschrijven,  

ontsluiten, conserveren, 

(deels) digitaliseren en via internet  

toegankelijk maken 

 

 

 



 
www.janvangelderstichting.nl 

De website 



De plannen 

De volledige collectie overbrengen 

naar De Zandloper en vanaf 12 

december 2009 in samenwerking 

met de Openbare Bibliotheek 

Wijchen inzage geven in de 

stukken 





 



De plannen 

Heeft u foto’s of stukken die u aan de 

Stichting zou willen schenken? 

Neem dan contact op via  

info@janvangelderstichting.nl 



Sponsoren 

• Rabobank Maas en Waal 

• Boumans Communication & Management 

• Familie van Gelder 

• Familie Den Heeten 

• Dirkzwager advocaten & notarissen 

• Gelders Archief 

• Van Lanschot Bankiers 

• Rotaryclub Wijchen 

 



 Contact 

• Jan van Gelder Stichting 

• Dorpsstraat 14 

• 6617 AD  Bergharen 

• Bestuur 0487-532939  

• Archivaris 024-3227278 

• info@janvangelderstichting.nl 

 


