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Inleiding
In 1975 introduceerde de Werkgroep Nijmegen van het landelijk Verband van Evangelisatiecommissies van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) een nieuw plan om de Bijbel onder de aandacht te brengen
van het Nederlandse volk. Met het rapport Evangelisatie in Nederland stelde de werkgroep voor om mensen
via een groots opgezette advertentiecampagne uit te nodigen tot deelname aan een schriftelijke Bijbelcursus.
Drie jaar later, in 1978, ging de cursus van start met 2300 cursisten. De start was te danken aan de
voorbereidingen van de Werkgroep Nijmegen, een redactieraad die de teksten van de cursus geschreven had,
en fulltime en parttime vrijwilligers op een cursusbureau in Zwolle. Na de aanvang in 1978 werd er een
Werkgroep Bijbelcursus opgericht, om de taak van de Werkgroep Nijmegen over te nemen. Op plaatselijk
niveau speelden begeleiders van de cursisten een belangrijke rol. In 1978 waren er ongeveer 250 begeleiders
actief. Tot 1993 werd de cursus verschillende keren vernieuwd. In 1999 was er nog een grote
advertentiecampagne voor de Bijbelcursus, met spotjes op radio en televisie. Achter jaar later, in 2007, werd
de Bijbelcursus vanwege afnemende belangstelling overgedragen aan de Deputaten Toerusting
Evangeliserende Gemeente van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
(vrijgemaakt). [Zie: ‘Bijbelcursus legt het af tegen Alpha’, Nederlands Dagblad (21 juni 2007). Op 9 juni 2020
geraadpleegd via nd.nl.] Het kantoor van de Bijbelcursus, dat op dat moment in Amersfoort gevestigd was,
sloot zijn deuren en het archief van de organisatie werd overgebracht naar het ADC. Het plaatsingsnummer
van dit omvangrijke archief (5,5m.) is 324. Archief 324 is nog niet ontsloten.
Archief 324a is begin 2020 in één verhuisdoos naar het ADC gebracht door de heer C.J. (Kees)
Smallenbroek. Smallenbroek schreef vanuit de Werkgroep Nijmegen mee aan het rapport Evangelisatie in
Nederland en werd later benoemd in de Werkgroep Bijbelcursus. Zijn persoonlijke archief inzake de
Bijbelcursus bevatte bestuursstukken, die zonder thematische ordening bijna allemaal in één ordner waren
ondergebracht. Bij de bewerking van archief 324a is een thematische ordening aangebracht. Daarnaast
bevatte het archief rapporten met betrekking tot de Bijbelcursus, verschillende Nederlandstalige en
anderstalige edities van de cursus, materialen voor cursusbegeleiders en krantenknipsels met advertenties
van en artikelen over de Bijbelcursus. Tot het archief behoort ook een grote lijst met daarin een advertentie
voor de Bijbelcursus.
DOOS 1
Bestuursstukken Werkgroep Bijbelcursus
1. Notulen
-

Notulen vergadering Werkgroep Voorbereiding Bijbelcursus, 3 maart 1975
Notulen vergadering redactieraad Bijbelcursus, 3 juni 1976
Notulen vergaderingen Werkgroep Bijbelcursus (verzameling incompleet), 1979-1983

(1 omslag)

2. Overige bestuursstukken
-

Discussienota door C.J. Smallenbroek voor een vergadering van de Werkgroep Bijbelcursus op 12
oktober 1978
Exploitatieoverzicht van de Bijbelcursus van 1 december 1977 tot 1 juli 1979
Voorstel Werkgroep Bijbelcursus, 1978 of 1979
Samenvatting en conclusies naar aanleiding van het evaluatierapport betreffende de eerste editie
van de Bijbelcursus over de periode 1975 tot 1979
Aantekeningen met betrekking tot de verwerking van enquêteresultaten, mogelijk omstreeks 1980
Stukken betreffende de plaatsing van advertenties voor de Bijbelcursus, 1978-1987

3. Stukken betreffende het contact met de kerken
-

-

(1 omslag)

Brief aan de leden van het Verband van Evangelisatiecommissies en medewerkers aan de
Bijbelcursus, 20 december 1977
Concept schrijven aan evangelisatiecommissies, oktober 1977
Brieven aan kerkenraden en evangelisatiecommissies van de Gereformeerde Kerken, 1979
Notitie door R. Bosma betreffende een gesprek tussen de Werkgroep Bijbelcursus en het Landelijk
Verband van Evangelisatiecommissies op 5 mei 1979
Brief aan onbekend gereformeerd-vrijgemaakt bestuur met het verzoek om financiële steun, 1987

4. Stukken betreffende het contact met cursusbegeleiders en plaatselijke coördinatoren
-

(1 omslag)

(1 omslag)

Brieven aan begeleiders, 1977-1981
Voorbereidingen voor een voordracht voor medewerkers van de Bijbelcursus, 1978 of 1979
Verslagen van vergaderingen van de Werkgroep Bijbelcursus met plaatselijke coördinatoren, 1983,
1985
Brieven aan plaatselijke coördinatoren van de Bijbelcursus en evangelisatiecommissies, 1986, 1987
Lijst van begeleiders, ongedateerd (aangetroffen tussen stukken uit 1981)
Instructie voor de begeleiding van cursisten van de Bijbelcursus, ongedateerd

Stukken betreffende het contact met cursisten
5. (Nieuws)brieven en uitnodigingen aan alle cursisten, 1978, 1979, 1981, 1988 en ongedateerd (1 omslag)
6. Stukken betreffende vergaderingen met cursisten
-

(1 omslag)

Brief aan de voorzitters van en meewerkende predikanten bij regionale bijeenkomsten, 27 februari
1979
Vergaderverslagen, 1979, 1981 en ongedateerd
Schema voor het eerste gedeelte van de mondelinge les, ongedateerd
Lijsten van deelnemers en bijeenkomsten, veelal ongedateerd

7. Stukken betreffende de organisatie van extra activiteiten rondom de Bijbelcursus (Bijbelstudie-avonden,
schriftelijke vervolgcursus, tournee, Informatiebulletin, gebruik Bijbelcursus door koffiebars), 1978, 1984,
1985
(1 omslag)
NB: hier zitten ook stukken bij die aansluiten bij de inventarisnummers 5 en 6. De stukken onder
inventarisnummer 7 bevonden zich echter in een aparte multomap.
8. Brieven van C.J. Smallenbroek aan individuele cursisten, 1981 en ongedateerd

(1 omslag)

9. Adresgegevens en betalingsgegevens van cursisten, 1981, 1985 en ongedateerd

(1 pak)

10. Ingekomen brieven van cursisten, 1979 en ongedateerd

(1 omslag)

Rapporten
11. Evangelisatie in Nederland door Bert Baakman, Roel Bosma en Cees Smallenbroek van Werkgroep
“Nijmegen” van het Landelijk Verband van Evangelisatiecommissie, oktober 1975
(1 omslag)
12. Rapport van de Werkgroep Bijbelcursus van het Verband van Evangelisatiecommissies, maart 1978
(1 omslag)
13. Bijbelcursus. Analyse advertentiecampagne, augustus 1978

(1 omslag)

14. Evaluatie-rapport Bijbelcursus door de Werkgroep Bijbelcursus (B. Baakman, P. Buys, J. Knepper, H.
Meijer, B. Mooibroek, L. Oostdijk, K. van der Vlies, W. Voet-Joosse), april 1980
(1 band)
DOOS 2 (15-25)
Edities van de bijbelcursus
15. Bijbelcursus, 26 delen (les 0 t/m 25), ongedateerd

(1 pak)

16. Bijbelcursus, 26 delen (wegwijzer, les 1 t/m 25), ongedateerd

(1 cassette)

17. Bijbelcursus, 27 delen (wegwijzer, introductieles, les 1 t/m 25), ongedateerd

(1 pak)

18. Vervolgcursus, 23 delen (les 0 t/m 22), ongedateerd

(1 pak)

Materialen voor cursusbegeleiders
19. Handboek Bijbelcursus, 1999

(1 band)

20. Correctiemodel uitgegeven bij de vierde Bijbelcursus, najaar 1987

(1 band)

21. Correctiemodel bij de vervolg-Bijbelcursus uitgegeven bij de vierde Bijbelcursus, najaar 1987 (1 band)
22. Eerste uitgave correctiemodel bij de vernieuwde Bijbelcursus, 1993

(1 band)

23. Correctiemodel bij de vernieuwde Bijbelcursus, 1993

(1 band)

24. Correctiemodellen Werkgroep Bijbelcursus (blauwe omslag), ongedateerd

(1 band)

25. Correctiemodellen Werkgroep Bijbelcursus (witte omslag), ongedateerd

(1 band)

DOOS 3 (26-30)
Vertalingen van de Bijbelcursus
26. A Gift From Heaven: The Bible (Produced by: Reformed Evangelism Taskforce, Surrey, Canada),
ongedateerd
(1 band)
27. La Biblia. (Edita: Estudios Reformados, Madrid, Spanje), 26 delen (0 t/m 25), ongedateerd

(1 pak)

28. Bijbelcursus, waarschijnlijk in het Tamil (Evangelism Task Force, Reformed Churches of the Netherlands),
ongedateerd
(2 banden)
Afbeelding van 28:

Overige stukken en objecten
29. Allerlei (twee korte kerstoverdenkingen en een boekenlijst), ongedateerd

(1 omslag)

30. Knipsels en kopieën van advertenties en krantenartikelen m.b.t. de Bijbelcursus, herkomst niet altijd
bekend, 1977-1978
(1 omslag)
ELDERS IN HET DEPOT
31. Ingelijste advertentie: ‘Een geschenk uit de hemel’, ongedateerd

(1 lijst)

