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ARCHIEFNIEUWS
NIEUWSBRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR ARCHIEF EN DOCUMENTATIE
VAN DE NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN

Afscheid D. Smits als
Landelijk Archivaris
Tijdens de Landelijke Vergadering op zaterdag 22
januari 2011 in kerkgebouw De Lichtboog van de
NGK van Houten nam onze landelijk archivaris,
D. Smits (78) officieel afscheid.
De Landelijke Vergadering onthief hem eervol uit
zijn functie met grote waardering en onder
dankzegging voor de gedurende vele jaren door hem
verrichte werkzaamheden verbonden aan de zorg voor
en het beheer van het Landelijk Archief.
Na een periode van 37 (!) jaar draagt hij het
archiefstokje over. Hij zal met zijn vrouw kunnen
genieten van rustiger momenten, die niet omgeven
zijn door papieren, archiefdozen en andere zaken die
met het Landelijk Archief te maken hebben.
Koninklijke onderscheiding
Voor zijn vele verdiensten, zowel als Landelijk
Archivaris, maar o.a. ook als ouderling/scriba van de
NGK Vlaardingen en later als vrijwilliger van de
Stichting Woord en Daad werd de heer Smits door
burgemeester Lamers van Houten rond het middaguur
een koninklijke onderscheiding opgespeld. D. Smits is
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
iets wat hij in alle opzichten heeft verdiend. Mevrouw
Smits ontving van de Houtense burgervader een
prachtig boeket bloemen.
Na de mooie woorden van de burgemeester dankte
namens de Landelijk Vergadering voorzitter Ad de
Boer de heer Smits voor zijn jarenlange inzet voor
onze kerken. Nog onder de indruk van hetgeen hem
overkomen was, sprak Smits een kort dankwoord uit.
Bij deze plechtigheid aan het eind van de
ochtendzitting waren tot zijn grote verrassing zijn
kinderen en kleinkinderen aanwezig. Het echtpaar
Smits, dat in oktober 2010 nog hun 50-jarig huwelijk
vierde, beleefde wederom een bijzondere dag. En dit

keer met een lintje.

Landelijke Vergadering
stemt in met voorstellen
Archiefcommissie
Tijdens de ochtendzitting vond tevens de
bespreking van het rapport van de archiefcommissie plaats.
Commissielid G.J. Bink sprak de vergadering toe en
gaf een toelichting op het commissierapport. Bink
vroeg met name aandacht voor de nu gerealiseerde
veilige bewaring van het Landelijk Archief in het
Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de
GKV in Kampen, de financiële consequenties hieraan
verbonden en de voortgaande digitalisering van
documenten, die ook aan de plaatselijke kerken niet
voorbijgaat.
In tegenstelling tot de vorige Landelijke Vergadering
had geen van de afgevaardigden de behoefte vragen te
stellen. Voorzitter De Boer merkte daarop op, dat het
rapport van de commissie blijkbaar voor zich sprak.
Met algemene stemmen werden vervolgens de
voorstellen van de commissie aangenomen.
Samenstelling Commissie
Na de middagpauze vond in comité besluitvorming
plaats over de (her) benoeming van de
commissieleden. De Landelijke Vergadering
benoemde als nieuwe leden in de commissie de
predikanten J. Bouma (Kampen) en D. Timmerman
(Breukelen) en herbenoemde de broeders J.W.
Puttenstein (Wezep) en G.J. Bink (Nieuwerkerk ad
IJssel). G.J. Bink werd tevens benoemd tot landelijk
archivaris als opvolger van D. Smits. Voor alle zaken
rond het Landelijk Archief kunt u vanaf heden bij
hem terecht (zie colofon).
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Raadpleging van het
Landelijk Archief
Het Landelijk Archief kan door leden van de NGK
worden geraadpleegd. Daartoe is toestemming van
de landelijk archivaris van de NGK vereist.
Het ADC in Kampen stelt vervolgens archiefstukken
ter beschikking, die te raadplegen zijn op de eigen
studiezaal van het ADC aan de Broederweg gelegen
op een steenworp afstand van de Kamper NGK.
De landelijk archivaris is het aanspreekpunt van de
NGK als het gaat om verzoeken voor het raadplegen
van documenten uit ons Landelijk Archief en
daarnaast voor alle andere aspecten, die verband
houden met archiefzorg- en beheer van kerkelijke
archieven.
In dat verband maakt het niet uit of het een archief
betreft van een plaatselijke NGK of regio, een
persoonlijk archief (van bijv. een predikant) of een
archief van een Nederlands Gereformeerde
commissie, vereniging of stichting.
Specifiek wordt nog vermeld, dat aan de hand van een
plaatsingsnummer de archiefstukken op het ADC ter
beschikking worden gesteld. Indien sprake is van het
zoeken naar andere (niet-NGK) documenten zijn
daaraan mogelijk kosten verbonden, immers dit vergt
een tijdsinvestering van de archivaris van het ADC.
Deze eventuele kosten zijn dan voor eigen rekening
en vallen niet ten laste van het Landelijk Archief.
Voor meer informatie over het raadplegen van het
Landelijk Archief kunt u contact opnemen met de
landelijk archivaris, G.J. Bink (gegevens zie colofon).

Archiefnieuws verdwijnt,
...Adcetera komt
Dit is het laatste nummer van Archiefnieuws. De
komende uitgaven van de nieuwsbrief zult u
aantreffen in Adcetera, het informatieblad van het
ADC. Na overleg met de directeur van het ADC,
prof.dr. G. Harinck, is het mogelijk ons archiefnieuws
in Adcetera te integreren. De Landelijk Vergadering
heeft 22 januari jl. hiertoe op voorstel van de
commissie besloten. Op die manier krijgt u niet alleen
informatie over NGK-archiefzorg, maar ook over het
ADC en krijgen leden van de GKV en donateurs van
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het ADC informatie te lezen over het Landelijk
Archief.
Voor de goede orde vermelden wij nog, dat een
acceptgirokaart als adreswikkel dienst doet.
Naar verwachting zal het eerstvolgende nummer van
Adcetera, met daarin ons archiefnieuws over enkele
maanden bij u in de bus vallen. Wie alvast een aantal
reeds verschenen nummers van Adcetera wil lezen,
kan daarvoor terecht op de website van het ADC.

Ten Afscheid
door D. Smits
Zoals het u bekend zal zijn heb ik mijn 37-jarig
archivarisschap beëindigd. Ik ben blij dat ik dat heb
mogen en kunnen doen. Het geeft me veel voldoening
dat ik in al die jaren de aandacht voor onze kerkelijke
archieven heb zien groeien. Het is bijzonder fijn dat
onze archieven een goed onderkomen hebben
gevonden bij het Archief en Documentatiecentrum
van de GKV te Kampen.
Velen van u zijn in de loop der jaren gestimuleerd om
zorg te dragen voor hun plaatselijke archieven, waar u
ten volle op hebt gereageerd. Want goede archiefzorg
blijft belangrijk en is van essentieel belang.
Mijn mede-commissieleden, de broeders Bink en
Puttenstein, wil ik hartelijk danken voor hun grote
inbreng. Ze waren mij tot grote steun. Voor mij was
het bijzonder dat onze kerken hun waardering voor
mijn werk naar voren brachten in de onderscheiding
die mij ten deel veel.
Broeder G.J. Bink, mijn opvolger, wens ik sterkte toe
en ik hoop dat hij het werk met evenveel vreugde zal
mogen voortzetten zoals ik steeds heb gedaan.
*******************************************
COLOFON
Redactieadres, tevens adres Landelijk Archief:
Hertenkruid 6, 2914 TD Nieuwerkerk ad IJssel
t.a.v. dhr. G.J. Bink, landelijk archivaris
tel. (0180)313281
email: redactie.archief@ngk.nl
website: www.ngk.nl/archief

*******************************************
Adreswijzigingen graag naar het in het colofon
vermelde adres! Scriba’s geef deze Archiefnieuws
ook door aan uw archiefbeheerder!

