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Inleiding

In februari 2012 werd het archief van de Nationale Oecumenische Werkgroep Kerk en Communicatie, (Stichting NOW) overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum.
Op 11 mei 1999 werd in Utrecht de stichting opgericht. De doelstellingen
zoals geformuleerd in de oprichtingsakte (zie inv.nr. 1) waren: het bevorderen van de kwaliteit van de georganiseerde communicatie die van kerken
uitgaat, het uitgeven en doen uitgeven van publicaties die de kwaliteit van
georganiseerde communicatie die in kerkelijk verband plaatsvindt verhogen,
en het organiseren van andere projecten die aan deze doelstellingen bijdragen. Deze doelstellingen werden verwezenlijkt door het aanbieden van scholing en educatie op het gebied van georganiseerde communicatie. Doelgroepen waren vrijwilligers en professionelen werkzaam in instellingen met een
kerkelijke, christelijke, protestantse of katholieke identiteit.
Ondanks drie werkdagen, gehouden in Ede, Zwolle en Zeist in de periode
2001-2003 en de publicatie Kerk in de markt dat gretig aftrek vond, moest in
2003 de stichting opgeheven worden. Het werk wordt op kleine schaal
voortgezet, maar van een overkoepelende, oecumenische stichting is geen
sprake meer.
Na de overdracht van het archief aan het documentatiecentrum, werden dubbele stukken en drukwerk uit het archief verwijderd. Boeken die een aanvulling vormden op de collectie van de universiteitsbibliotheek van de Vrije
Universiteit zijn overgedragen.
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Plaatsingslijst

1

Oprichtingsacte van de Stichting NOW met begeleidend schrijven, 1999.
1 omslag

2

Eerste plannen betreffende kerkelijke publiciteit, ontwikkeling
curriculum en eerste nieuwsbrief, 1998-1999 en z.d.
Stukken betreffende congreslocaties en vergaderarrangementen,
2003.
1 omslag

3

Publicaties betreffende kerk en communicatie en Kerk in de
markt, 2001-2003.
1 omslag

4

Stukken betreffende de Nationale Oecumenische Workshop
Kerk en Communicatie /Kerk in de markt in congrescentrum De
Reehorst in 2001, 1998-2001.
1 omslag

5

Financiële stukken werkdag ‘Kerk in de markt’, 1999-2001 en
z.d.
1 omslag

6

Folder, sylabus en nieuwsbrief betreffende werkdag ‘Kerk in de
markt’, 2001.
1 omslag

7

Folder, deelnemerslijst, zaalindeling van tweede landelijke
werkdag ‘Kerk in de markt’ te Zwolle in 2002, 2002.
1 omslag

8

Folder, workshopreader, deelnemerslijst, evalutatieformulieren
van de werkdag ‘Kerk in de markt’ te Zeist in 2003, 2003.
1 omslag

9

Stukken betreffende inschrijvingen voor en financiën van werkdagen, verkoop Kerk in de markt en financiën Stichting NOW,
2001-2008.
1 omslag

10

Stukken betreffende overdracht archief Stichting NOW naar het
HDC, 2012.
1 omslag
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