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Inleiding 
 
In 2020 werd door dhr. C.A. Admiraal het archief van Abraham Willem Wymenga (1904-1959) overgedragen aan het 
ADC. Wymenga was predikant binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij stond ook wel bekend onder de 
naam Wyminga. Het archief bestond voornamelijk uit preken, die aangetast bleken door schimmel. Om deze reden 
zijn de preken niet in de collectie van het ADC opgenomen. Enkele andere stukken, voornamelijk documentatie, zijn 
wel opgenomen. De opgenomen stukken bieden zicht op het gereformeerd kerkelijk leven op Curaçao, waar Wymenga 
van 1948 tot zijn dood in 1959 woonde en werkte.  
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