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Inleiding

Het archief, oorspronkelijk afkomstig van het Algemeen Rijksarchief, waar
J.A.A. Bervoets in 1987 deze plaatsingslijst maakte, werd in 2012 door de
PKN overgedragen aan het HDC. Gert Heemstede (medewerker PKN) heeft
de lijst aangevuld.
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Plaatsingslijst

1

Aantekeningen van de Handelingen en stukken betreffende de
Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 18251843.
1 pak

2

Bij de aantekeningen aangetroffen bijlagen, nader te beschrijven, 1803-1840.
1 omslag

3

Stukken betreffende een advies aan de kerkenraad van Delft
over de predikant van het gasthuis aldaar, 1852.
1 omslag

4

Concept-rapport, inhoudende ‘bedenkingen bij de kerkelijke
besluiten van 30 april 1841, nr.69 en 23 februari 1824, nr.64’
betreffende de organisatie van de protestantse kerken in Limburg. z.j.
1omslag

5

‘Concept-memorie’, gevoegd bij het concept-regelement op de
zaak der Diakenen, 1844.
1 omslag

6

Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie van
redactie van het Synodaal Reglement op het Hulppredikantschap, 1843.
1 omslag

7

Inleiding les voor het college kerkelijke geschiedenis, 1853.
1 omslag

8

Concept-rapporten aan het College van Toezicht van de provincie Zuid-Holland als lid van de kerkelijke Commissie van
Meerkerk, 1853.
1 omslag

9

Stukken betreffende een adres van de Algemene Synode aan
Koning Willem II naar aanleiding van de plannen tot het sluiten
van een concordaat met de H. Stoel, 1841.
1 omslag

10

Afschrift van een adres aan koning Willem II naar aanleiding
van het 25-jarig bestaan van het kerkelijk regelement, 1841.
1 omslag
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11

Concepten van ‘rapporten van synodale commissies’, inhoudende nota’s over:
Voorstellen van classicale besturen in Groningen
over de catechismusleer en het huwelijk. Juli 1831.
Voorstellen tot opneming van bepalingen inzake de
Nederlandse Hervormde Kerk in de grondwet.1839
en z.j.
De afname van het aantal aangenomen predikanten. 1831.
De geldigheid van doopsels, door separatisten bediend, 1837

12

Manuscript van een ‘Voorrede van Rudleffs geschiedenis van
de kerk van Schotland’, met correspondentie met G.D.J. Schotel
over diens onderzoek naar de geschiedenis van de abdij van
Rijnsburg, zj, 1853.
1 omslag

13

Manuscript van het Compendium Historae Ecclesiasticae Antique door [C.] Royaards, zd.
1 deel
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