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Inleiding

De Nederlands Protestantse Gemeente in Zweden
Omdat Nederland een zeevarende traditie kende bestonden er vele contacten
met Zweden en wonen er, met name in Stockholm, al eeuwen Nederlanders.
In de zeventiende eeuw waren er al Nederlandse Protestantse predikanten in
Stockholm voor de daar wonende gelovigen (zie inv. nr. 24), maar pas in deze
eeuw werd er een Nederlands Protestantse Gemeente opgericht. Op 31 oktober
1954 werd deze gemeente opgericht op oecumenische basis.
De predikanten voor deze gemeente kwamen uit Nederland, woonden voor
hun werk in Zweden, maar werkten later via een pendeldienst, waarbij de
predikant een week per maand aanwezig was, en zodoende twee zondagen in
de dienst kon voorgaan.
In de tussenliggende week kon hij dan het pastorale werk verzorgen. Het
geringe aantal leden maakte deze 'kunstgreep' noodzakelijk.
Een eigen gemeenteblad circuleerde, in Zweden maar ook in Nederland.
Hiervoor kan men het archief van prof. ir. W. Uytenboogaardt raadplegen
waarin zich alle exemplaren van dit blad bevinden. Uytenboogaardt was enige
jaren voorzitter van de kerkenraad van de Nederlands Protestantse Gemeente,
1954-1959, en was als geoloog werkzaam in Zweden.
De predikanten van de gemeente waren tot 1990:
1954 - 1960 ds. H. van Tongeren
1960 - 1969 ds. A. van der Ven
1969 - 1972 ds. R.G.H. Boiten
1972 - 1975 ds. A.C.J. van der Poel
1975 - 1986 ds. A. van der Ven, tweede periode.
1987 - 1990 ds. P.P. Saraber
In het laatste decennium preekten ook de volgende predikanten regelmatig in
Stockholm: ds. H. J. ter Haar Romeny, ds. J. Spoor en ds. A.G. Bosma.
De diensten vonden voornamelijk plaats in een bijzaaltje van de Nederlandse
ambassade.
Verantwoording van de inventaris
De collectie kwam in het bezit van Historisch Documentatiecentrum via
mevrouw W. H.van den Hout (Solna, Zweden).
De ordening van de collectie, zoals deze bestond, is in deze inventaris
grotendeels intact gebleven, met name geldt dit voor de correspondentie die
door middel van tabbladen alfabetisch geordend was.
De collectie bevat vooral correspondentie, maar er zijn ook enkele officiële
stukken zoals notulen en jaarverslagen aanwezig.
Deze inventaris werd vervaardigd door J. van Doorn in het kader van de studie
Vrij-doctoraal Nieuwste Geschiedenis aan de faculteit der Politiek en SociaalCulturele Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, maart 1994.
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Inventaris

I Algemene stukken
1-5

Notulen van de kerkeraadsvergaderingen, 1954-1977.
5 delen

6

Jaarverslagen, 1955-1979.
1 omslag

7

Correspondentie, alfabetisch geordend, 1956-1968.
1 pak

8

Correspondentie, alfabetisch geordend, 1960-1963.
1 omslag

9

Correspondentie, met tabbladen, op alfabet, 1954-1972.
1 pak

10

Foto's van de kerk, personen en diensten, z.d.
1 omslag

II Bijzondere stukken
11

Stukken betreffende doop-attestaties, liturgieën, statuten,
correspondentie, bevestigingsbrieven van predikanten, 19531960.
1 omslag

12

Adreslijsten van leden en belangstellenden, 1960-1980.
1 omslag

13

Correspondentie, met inhoudsopgave, 1965-1978.
1 pak

14

Stukken betreffende een vacature in de NPGZ, 1971, 1972.
1 omslag

15

Stukken betreffende de bevestiging ds. A. C. J. van der Poel:
lijsten, adressen van genodigden, correspondentie, 1973.
1 omslag

16-18

Lijsten betreffende de inhoud van de bibliotheek van de NPGZ,
z.d.
3 stukken
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19-23

Stukken betreffende lidmaatschap van de NPGZ, z.d.
5 stukken

III Documentatie
24

Fotokopieën van zeventiende eeuwse artikelen over de
Nederlandse Kerk in Zweden.
1 omslag

25

Stukken betreffende het kinder-kerstfeest, 1956-1962.
1 omslag

26

Kranteartikelen over de NPGZ, 1957-1962.
1 omslag

27

Ut Omnes Unum Sint, 1958.
1 deel

28

Lijst met opgave van in het archief in Zweden aangetroffen
boeken, z.d.
1 stuk
Toegevoegd 2012
Gemeente-nieuws, 1-3, 1988.
3 stukken
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