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Inleiding

Het hierna beschreven archief bevat de stukken die L.C. van Drimmelen
bijeenbracht als lid van de Raad van Deputaten (RvD) ‘Samen op Weg’, als lid
van de werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden van de RvD ‘Samen op
Weg’ en als lid van de werkgroep Kerkorde ‘Samen op Weg’-kerken.
Agenda’s en verslagen van vergaderingen van die werkgroepen zijn vrijwel
volledig in het archief aanwezig, en vormen een substantieel deel ervan.
Een ander zwaartepunt vormen de Tussenorden: ontwerpen voor een nieuwe
kerkorde voor de drie gefuseerde kerken (NHK, GKN, ELK).
Ook andere dan de bovengenoemde kerken waren geïnteresseerd in het
fusieproces: in inv.nr. 8 vindt men stukken betreffende betrokkenheid hierbij
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Molukse
Kerken in Nederland en de Remonstrantse Broederschap.
L.C. van Drimmelen (1934) was aanvankelijk gereformeerd
gemeentepredikant, maar vanaf 1981 docent kerkrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en kerkrechtelijk adviseur van de Gereformeerde
Synode, later ook van de triosynode (NHK, GKN, ELK).
Vanaf 1998 verdween de naam van Drimmelen uit de lijst van deelnemers
aan werkgroepvergaderingen. Reden hiertoe was de zgn. ‘affaire van
Drimmelen’. In Trouw van zaterdag 10 januari 1998 stond een artikel van zijn
hand waarin hij een pleidooi hield voor acceptatie van pedofilie. Hij bekende
hierin ook zelf pedofiel te zijn, maar gaf een paar dagen later toe dit te hebben
verzonnen. Na aanvankelijke steunbetuiging vanuit het moderamen escaleerde
de zaak en het gevolg was dat het voltallige moderamen van de Gereformeerde
Synode moest aftreden.
Van Drimmelen moest zijn functie als adviseur der synode en triosynode
opgeven, alsook zijn lidmaatschap van diverse werkgroepen. In inv.nr 13 vindt
men uitvoerige persdocumentatie over deze affaire.
Overigens loopt het archief gewoon door tot 2003, het laatste jaar vóór de
fusie der drie kerken.
Waar mogelijk zijn de stukken chronologisch geordend, maar bijvoorbeeld in
de inv.nrs. 11 t/m 14
lagen de stukken vaak thematisch bij elkaar, zonder chronologische volgorde.
Deze ordening heb ik bewust zo gelaten.
De archiefdozen 1-14 werden in 2008 ontvangen, de dozen 15-40 werden in
2014 overgedragen.
Oorspronkelijk waren de stukken opgeborgen in verschillende soorten dozen
en ordners. De opschriften daarvan zijn in deze plaatsingslijst opgenomen en
daar waar nodig aangevuld.

Veel gebruikte afkortingen
ELK
GIM
GKN
KoA
NHK

Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Molukse Kerken in Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland
Werkgroep voor Kerkordelijke Aangelegenheden
Nederlandse Hervormde Kerk
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OeF
RvD
SoW-kerken
VPKN

Werkgroep Organisatie en Financiën
Raad van Deputaten
Samen op Weg-kerken
Verenigde Protestantse Kerk in Nederland

Bert Kraan, december 2015
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Plaatsingslijst

1

– Samen op Weg-kerken (SoW-kerken). Tussenorden.
– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep voor
Kerkordelijke Aangelegenheden (KoA) van de Raad van
Deputaten (RvD) ‘Samen op Weg’, m.b.t. plaatselijke
samenwerking van hervormde gemeenten en gereformeerde
kerken, 1975-1997 en z.d.
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– SoW-kerken. Tussenorden.
– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep KoA
van de RvD ‘Samen op Weg’, m.b.t. plaatselijke
samenwerking van hervormde gemeenten en gereformeerde
kerken, 1970-1997 en z.d.
– Tussenorden ten dienste van de samenwerking van de NHK
en de GKN, 1982-1995.
– Generale regelingen voor de samenwerking met de GKN als
bedoeld in ordonantie 20-13 (generale regelingen, behorende
bij de KO der NHK), z.d.
– Rapport 1990 van de commissie ‘Classicale Herindeling’ van
de RvD ‘Samen op Weg’, 1990.
– Ordeningen voor de Evangelisch Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden (ELK), vastgesteld door de
Synode van 1955, z.d.
– Lijst bezinningsmateriaal RvD ‘Samen op Weg’, 1996.
– Getuigenis: Aan de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken
in Nederland (betreffende bezorgdheid over toenadering tot de
NHK en het streven van de GKN naar toetreding tot de
Wereldraad van Kerken), 1962.
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– Samen op Weg-kerken. Tussenorden: lokale praktijk.
– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep KoA
van de RvD ‘Samen op Weg’, m.b.t. plaatselijke, classicale en
provinciale samenwerking van hervormde gemeenten en
gereformeerde kerken. Op plaatselijk niveau gerangschikt in
alfabetische orde: Almelo-Hilversum. 1985-2003 en z.d.
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– Samen op Weg-kerken. Tussenorden: lokale praktijk.
– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep KoA
van de RvD ‘Samen op Weg’ m.b.t plaatselijke, classicale en
provinciale samenwerking van hervormde gemeenten en
gereformeerde kerken. Op plaatselijk niveau gerangschikt in
alfabetische orde: Holysloot-Zwolle, 1981-2001 en z.d.
– Entwurf der Kirchenordnung der Vereinigten Protestantischen
Kirche in den Niederlanden sowie der Verordnungen zum
Entwurf der Kirchenordnung der Vereinigten Protestantischen
Kirche in den Niederlanden. Deutsche Übersetzung. 1997.
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– Entwurf Kirchenordnung der Verenigde Protestantse Kerk in
Nederland (VPKN). Erster Lesung, mit den Erläuterungen der
Arbeitsgruppe Kirchenordnung. Deutsche Übersetzung für die
Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen, Mai
1994.
– Kirchenordnung der ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’.
Beschlossen von der Generalsynode Assen (1957)
einschliesslich der durch spätere Synoden vorgenommenen
Änderungen. Ausgabe 1991. Ausgabe für die Evangelischaltreformierte Kirche in Niedersachsen, hrsg, von der Synode
der Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen,
Januar 1992.
– Geschäftsordnung der Synode der Evangelisch-altreformierte
Kirche in Niederschachsen, 1994.
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– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep KoA
van de RvD ‘Samen op Weg’, 1981-1997 en z.d.
– Stukken, correspondentie en documentatie betreffende de
Werkgroep Organisatie en Financiën (OeF) en de daaronder
vallende Subwerkgroep Beheersregeling van de RvD ‘Samen
op Weg’, 1969-1996 en z.d.
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Stukken, correspondentie en documentatie betreffende de
Werkgroep OeF en de daaronder vallende Subwerkgroep
Beheersregeling van de RvD ‘Samen op Weg’, 1969-1997 en z.d.

7

– SoW-kerken. Tussenorde. Bovenplaatselijk en wijzigingen.
– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroep KoA
van de RvD ‘Samen op Weg’ m.b.t. samenwering op
classicaal en provinciaal niveau, 1982-1998 en z.d.
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– Stukken en correspondentie betreffende de Werkgroepen KoA
en OeF van de RvD ‘Samen op Weg’ m.b.t. wijzigingen in de
tussenorde, interimregelingen, knelpunten en de deelname van
de ELK aan het Samen op Weg-proces, 1987- 1997 en z.d.
– Agenda’s en verslagen van vergaderingen van de Werkgroep
KoA van de RvD ‘Samen op Weg’, 1976-1990.
– Paper van G.A. Staal-Schaafsma over de totstandkoming in
1946 van de hereniging van de Gereformeerde Kerken in
Hersteld Verband met de Nederlandse Hervormde Kerk ,
1983.
– Stukken en documentatie bereffende de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland en zijn mogelijke
betrokkenheid bij het Samen op Weg-proces, 1986-1994.
– Stukken en documentatie betreffende de participatie van de
ELK in het Samen op Weg-proces, 1949-1996 en z.d.
– Stukken betreffende het verlenen van gaststatus bij Samen op
Weg van de Molukse Kerken in Nederland (GIM), 1995.
– Stukken, documentatie en correspondentie betreffende een
waarnemerschap van de Remonstrantse Broederschap bij het
Samen op Weg-proces, 1985-1993 en z.d.
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– Agenda’s en verslagen van vergaderingen van de Werkgroep
KoA van de RvD.
– ‘Samen op Weg’, 1991-1997.
– Agenda’s, verslagen en afsprakenlijsten van vergaderingen
van de Werkgroep OeF van de RvD ‘Samen op Weg’, 19781998.
– Werkverslagen van de (secretaris van de) RvD ‘Samen op
Weg’ over de periode van … tot …, 1984-1999.
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Agenda’s en verslagen van vergaderingen van het moderamen
van de RvD ‘Samen op Weg’, 1976-1999.
3 omslagen.
1976-1988.
1989-1994.
1995-1999.

11-14

– RvD ‘Samen op Weg’. Kerkenfusie.
– Stukken, documentatie en correspondentie betreffende de
fusie der drie SoW- kerken, waaronder problemen, verzet,
nasleep en lokale reacties, veelal van kerkordelijke en
kerkrechtelijke aard, 1983-2005 en z.d.

15-18

Werkgroep [G.D.J.] Dingemans (voorganger van de Werkgroep
KO-SoW), stukken, correspondentie, convocaties en verslagen,
1978-1990 [unieke verzameling]. Hierover schreef Van Drimmelen in Omwegen door de woestijn het artikel ‘Mondige
vreemdelingen’. *
15
Stukken, 1978-1980.
Commissie Toekomstmodel, 1981-1982.
Ad hoc-werkgroep Toekomstige Vormgeving RvD
SoW (TV RvD), 1983-1985.
16
(TV RvD), 1986-1987.
17
(TV RvD), 1988-1989a.
18
(TV RvD), 1989b-1990.

19-21

Werkgroep KO-SoW-kerken, convocaties en verslagen 1-173,
1991-2003.
19
Convocaties en verslagen 1-50, 1991-1994.
20
Idem, 51-100, 1994-1997.
21
Idem, 101-173, 1997-2003.

22-31

Vergaderstukken werkgroep KO-SoW-kerken, 1949-2003 en z.d.
22
Stukken 1-150, 1949-1993 en z.d.
23
Stukken 151-250, 1992-1993 en z.d.
24
Stukken 251-450, 1993-1995 en z.d.
25
Stukken 451-650, 1995-1997 en z.d.
26
Stukken 651-800, 1997-1999 en z.d.
27
Stukken 801-900, 1999-2000 en z.d.
28
Stukken 901-1000, 1999-2001 en z.d.

*

M. Bons-Storm en L.A. Hoedemaker, (red.), Omwegen door de woestijn. Reflecties
over de theologie van prof.dr G.D.J. Dingemans bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar, Kampen 1993.
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29
30
31

Stukken 1001-1100, 2001-2002 en z.d.
Stukken 1101-1175, 2001-2003 en z.d.
Stukken 1176-1248, 2002-2003 en z.d.

32-35

Ontwikkeling per ordonnantie, 1989-2002 en z.d.
32
Algemeen, Ordonnantie 1, 1993-2002 en z.d.
Ordonnantie 2, 1996 en z.d.
33
Ordonnantie 3, 1989-1997 en z.d.
Ordonnantie 4, 1994-1996 en z.d.
34
Ordonnantie 5, 1996-2001 en z.d.
Ordonnantie 6, 1996 en z.d.
Ordonnantie 7, 1996 en z.d.
Ordonnantie 8, 1996 en z.d.
Ordonnantie 9, 1996-2000 en z.d.
Ordonnantie 10, 1996-2000 en z.d.
35
Ordonnantie 11, 1994-1996 en z.d.
Ordonnantie 12, 1996 en z.d.
Ordonnantie 13, 1996 en z.d.
Ordonnantie 14, 1996 en z.d.
Vier verslagen van hearings mbt. de ordonnanties
van de nieuwe KO op 16 en 17 maart 1995.
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– Concept nieuwe KO SoW-kerken, 1994, 1995 en z.d.
– Concept ordonnanties behorende bij de concept-kerkorde van
de VPK in Nederland, 1996.
– Concept ordonnanties behorende bij de concept-kerkorde van
de VPK in Nederland, 1995.
– Stuk bevattende de ordonnanties 1 t/m 9, z.d.
– Besluit inzake de ordonnanties behorend bij de conceptkerkorde van de VPK in Nederland, gevolgd door de
ordonnanties, behorende bij de concept-kerkorde van de VPK
in Nederland, 1997.
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– Reacties op concept-kerkorde VPK in Nederland, 1992-1993
en z.d.
– Reacties organen van bijstand, deputaatschappen, raden en
commissies, 1993 en z.d.
– Reacties provinciale kerkvergaderingen, provinciale synoden
en particuliere synoden, 1993 en z.d.
– Reacties classicale vergaderingen en kerkenraden, 1992-1993
en z.d.
– Reacties overigen, 1992-1993 en z.d.

38

– Consideraties (in 4 delen) van de classicale vergaderingen der
Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de ontwerpordonnanties d.d. april 1997, behorende bij de conceptkerkorde van de VPK in Nederland, 1999.
– Overzicht van de aan de Werkgroep Kerkorde toegezonden
reacties (door andere instanties dan de ambtelijke
vergaderingen) met betrekking tot de ontwerp-ordonnanties,
z.d.
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– Reacties (in 4 delen) van kerkelijke vergaderingen der
Gereformeerde Kerken in Nederland betreffende de ontwerpordonnanties d.d. april 1997, z.d.
– (Voorlopige) rapportage Synode der Evangelisch-Lutherse
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot
commentaren kerkenraden op de ontwerp-ordonnanties
VPKN, 1999.
39

Concordantie van reacties van classicale en kerkelijke
vergaderingen der 3 SoW-kerken op de concept-kerkorde van de
VPK in Nederland, 1995.

40

– Adviezen werkgroep KO-SoW-kerken aan de gezamenlijke
vergadering van synoden (NHK/GKN/ELK), en vaststelling
2e lezing, 1995-1997.
– Stukken en correspondentie betreffende de aanstelling van
L.C. van Drimmelen als vrijwilliger in de functie van
ouderling met bijzondere opdracht in Verpleeg- en
Revalidatiecentrum Vreugdehof te Amsterdam per 21 februari
1999, 1995-2000 en z.d.
– Persoonlijke correspondentie betreffende kwesties van
kerkordelijke aard, 1993-2002
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