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Archiefblokgegevens 
 
Archiefnummer:  255 
Archiefnaam:  College van Samenwerking 
Begin-eindjaar:  1972 - 2000 
Omvang:   0,44 m. 
Plaats:  FF 6 
Bewerker: Tjeerd de Boer [finale bewerking] 
Datum bewerking:  26 november 2018 

 
Voorwaarden voor raadpleging en gebruik 
 
Voorwaarden voor 
raadpleging: 

 

Voorwaarden voor 
reproductie: 

 

Toegang:  
 
 Het College van Samenwerking van de zendende kerken in 

Nederland is opgericht op 26 augustus 1972. Op 11 november 
2000 besloten deze kerken het CvS te ontbinden. 

 

 
 
# Inhoud Jaren Vorm 
    
Doos 
1 en 2 

Vormgevingsvergadering van het CvS 26-08-72 1972  

 Acta van de CvS vergaderingen incl. presentielijsten 1972-
2000 

 

 Archiefcommissie: rapport bij opstarten, inbreng van 
zendende kerken, verslag van vergaderingen, 
correspondentie 

1975-
1987 

 

    
 ROFOR platform van gereformeerde organisaties voor 

hulpverlening aan het buitenland: 
1. Notulen van de vergadering van het bestuur en 

de adviescommissie op 11 mei 1995 
2. Aanmeldingsformulieren voor projecten 

  

 Orientatiecursus uitgaande van het CvS: lessen, info, 
deelnemers, financiën etc. 

1973  

 Studierapport: Naar een nieuw zendingsterrein? 1989  
 Documentatie over de mogelijkheid om te komen tot 

een eigen missiologische opleiding (GMO) 1977 
1977  

 Documentatiemap Indonesia, met info over visa, nuttige 
adressen en literatuur 

1981  
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 Varia, o.a. GMO-scriptie Jacob Glas [ged.] 1982  
    
Doos 
3 en 4 

Correspondentie 5 mappen met ingekomen en 
uitgegane stukken o.a. 

  

 • Rapport van de inventarisatiecommissie over 
mogelijk nieuw zendingsterrein, brede oriëntatie 
over bestaand en nieuwe activiteiten 

1989  

 • Rapporten over de positie van de evangelist 1989  
 • Steun voor Drachten-ZO ivm dubbele lasten 

(zending op KalBar en in ZA) 
1991  

 • Steun aan speciale projecten, b.v. een kerkje in 
Mamelodi of zendingswerk in Belhar 

1990  

 • Op weg naar een eigen zendingsopleiding 1978-  
 • Helpen in Overleg – bezinning op hulp aan 

kerken overzee (Rofor) 
1994-
1995 

 

 • Bezinning op missionair werk b.v. in Congo 1992  
 • Stukken m.b.t. de ontbinding van het CvS 2000  
    
 Rapporten o.a. 

• De toekomst van het CvS 
• Zending en hulpverlening 

 
1996 
1997 
 

 

 
 
 


