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Inleiding

De geschiedenis van de vereniging is beschreven in C. Mak, 1911-1986; 75
jaar V.P.G.K.N., Kampen 1996. Een andere belangrijke bron voor de verenigingsgeschiedenis is het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (GTT), waarin vaak verslagen en referaten werden gepubliceerd. Jaargangen van GTT
zijn in dit archief echter niet aanwezig.
Het verenigingsarchief is in 1990 overgedragen aan de Archiefdienst GKN.
De notulen zijn compleet behoudens de onder nr. 4 aangegeven hiaten. Betreffende het eerste hiaat vonden we nog de volgende verklaring in de concept-notulen van 5 april 1961, onder 5: ‘De secretaris vestigt er de aandacht
op dat de laatst ingeschreven notulen in het notulenboek die zijn van 1954.
De notulen van ‘55, ‘56, ‘57 ontbreken. De notulen van ‘58,’59 en ‘60 zijn
getypt. Overwogen wordt dat het het beste is, uit gegevens van agenda’s van
vroegere vergaderingen een zeer kort overzicht te geven van het behandelde
op de vergaderingen in 1955, 1956 en 1957. Daarbij zal dan melding moeten
worden gemaakt van het aftreden van ds. Bouma als bestuurlid in 1956 en
van zijn overlijdensdatum als ook van de opvolging door dr. van den Berg in
zijn plaats in het bestuur. Verder zal het aanbeveling verdienen de getypte
notulen over te schrijven in het notulenboek’. Aangezien de hiaten nog altijd
bestaan zijn de hier beschreven werkzaamheden vermoedelijk niet uitgevoerd.
Dubbelen werden zoveel mogelijk verwijderd, evenals nietjes, paperclips
en plastics. Kasstukken, giro-afschriften en rekeningen uit de periode 19761993 werden nog bewaard. Aan het bestuur wordt toestemming gevraagd
deze categorie stukken te vernietigen zodra ze ouder zijn dan tien jaar.
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Inventaris

Stukken van algemene aard

1

Notulen
Register van notulen van bestuursvergaderingen, 1911 juni 261928 sept. 14.
1 deeltje.

2

Register van notulen en jaarverslagen, bevat: Algemene ledenvergaderingen, 1928 april 11-1935 april 25; Bestuursvergaderingen, 1929 april 3-1937 dec. 9 en Jaarverslagen, 1931/19321936/1937.
1 deel

3

Register van notulen en jaarverslagen, bevat: Algemene ledenvergaderingen, 1936 april 15-1954 april 23; Bestuursvergaderingen, 1938 april 20-1954 april 22; Jaarverslagen, 1937/19381945/1946.
1 deel

4

Notulen en concept-notulen van bestuursvergaderingen, 1958
april 9-1989 jan. 24.
1 omslag
N.B. hiaten: 1955-1957, 1980-1982.

5

Agenda’s van ledenvergaderingen en conferenties, 1955-1986.
1 omslag

6.

Notulen, concept-notulen en verslagen van ledenvergaderingen,
1958 april 9-1989 .
1 omslag
N.B. hiaten: 1976, 1977, 1981.

7-12

Correspondentie
Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 19561989.
4 omslagen en 2 pakken
7
1956-1970
8
1971-1979
9
1980-1983
10
1984-1985
11
1986-1987
12
1988-1989 sept.
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Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

13

14

Reglementering
Statuten, met stukken betreffende wijziging van statuten, 1984,
1989.
1 omslag
Aktiviteiten
Verslag met inzendingen op de prijsvraag uitgeschreven over
het onderwerp: ‘Antwoord op de vraag of het invoeren van een
biecht in onze kerken theologisch verantwoord en practisch
wenselijk is’, 1958.
1 omslag

15

Stukken betreffende de enquete, gehouden onder gereformeerde
predikanten, inzake de behoefte en mogelijkheden om van
standplaats te veranderen, 1960-1961.
1 pak
N.B.In 1960 reageerden 183 predikanten. In 1961
reageerden op uitnodiging van het bestuur alsnog
147 predikanten.

16

Stukken betreffende de enquete over wensen van leden, 1974.
1 omslag

17

Verslagen en vergaderstukken van de Commissie Rechtspositie
van de vereniging, 1983-1984.
1 pak

18

Verslagen van COZA-predikanten-reizen naar Zuid-Afrika,
1987-1988.
1 omslag

19

Stukken betreffende de ondersteuning van de uitgave van het
boek Een ander ambt, over 25 jaar vrouwen in het ambt in de
GKN, 1992-1994.
1 omslag

20

Penningmeester
Correspondentie, 1968-1982, 1990.
1 omslag

21

Lijsten van leden en abonnees op het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1984 en 1989.
1 omslag

22

Financiële jaarverslagen, 1959-1971, 1985, 1988-1990, 1993.
1 omslag

23-24

Kas-bank-giroboeken, 1948-1984.
2 delen
23
1948-1973.
24
1974-1984.
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25

Documentatie
C. Mak, 1911-1986. 75 jaar V.P.G.K.N., Kampen, Kok, 1996.
1 deeltje

26

C. Mak, Zoals de ouden zongen... De V.P.G.K.N. van 1911 tot
1946, uitgave van de VPGKN, 1992.
1 deeltje

27

Krantenknipsels over jaarvergaderingen 1959, 1965-1970,
1978, 1982-1986, 1989.
1 omslag

28

Persartikelen verschenen bij het 75-jarig bestaan van de vereniging, 1986.
1 omslag

29

Brochures over predikants-traktementen, 1974, 1981-1985.
1 omslag

30

Referaten
1 omslag
a
b
c

d

De nood van de hedendaagse wereld en mens, z.j.,
27 p. Gestencild.
W.C. van den Brink, De situatie in onze kerken,
7p. (ca. 1963). Gestencild.
De taak van de predikant tegen de achtergrond van
de structuurwijzigingen, die zich in de samenleving hebben voorgedaan of daarin te verwachten
zijn, z.j. Getypt.
J. Veenhof, De nieuwe spiritualiteit (conferentie 5
april 1989).

Voor vernietiging vatbaar (tien jaar na dagtekening)
Kasstukken, 1976-1993.
Giro-kaarten 1985-1987.
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