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Inleiding 
 
Onder archiefnummer 168 is 0,33m. archief van het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD) van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt opgenomen in de collectie van het ADC. Het betreft 
correspondentie, verslagen/rapporten en financiële stukken uit de periode 1985-1993(1996). Archief 
168 is in 1997 overgedragen aan het ADC. In 2017 is er een aanvulling van 8 ordners en enige losse 
stukken overgedragen aan het ADC, betreffende de periode 1997-2015, dat in 2022 beschreven is en 
archiefnummer 168a gekregen heeft. Voor het archief van het GDD geldt dat het eigendom is gebleven 
van de archiefvormer.  
 
 
DOOS 1 

Notulen, vergaderstukken, correspondentie, 1997-2001          (5 omslagen) 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 1997 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 1998 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 1999 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2000 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2001 

 

DOOS 2 

Notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2002-2006        (5 omslagen) 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2002 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2003 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2004 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2005 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2006  

NB: 2007 en 2008 ontbreken  



DOOS 3 

Notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2009 – 2014         (4 omslagen) 

- notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2009  

 NB: 2010 t/m augustus 2011 ontbreken 

- diverse stukken, 2011 

• namen en adressen GGD leden + diaconaal consulent; periode 2011-2014 
• agenda’s en vergaderstukken 
• verslagen 
• instructie Generale Synode (GS) 
• post 
• financiën en beleid 

- diverse stukken, 2012 

• agenda’s en vergaderstukken 
• verslagen 
• instructie GS 
• post 
• financiën en beleid 
• symposium 2012 
• beleidsplan GDD 2012- 2014  

- diverse stukken, 2013 

• agenda’s en vergaderstukken 
• verslagen 
• instructie GS  
• post 
• financiën en beleid 

 

DOOS 4 

Notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2014-2015 en financiële stukken, 1999-2004  

(3 omslagen) 

- diverse stukken, 2014  

• agenda’s en vergaderstukken 
• verslagen 
• instructie GS  
• post 
• financiën en beleid 

-  notulen, vergaderstukken, correspondentie, 2015 (niet compleet) 

- financiële gegevens GDD, 1999 t/m 2004 



• begrotingen 
• jaarrekeningen 
• correspondentie 

 

DOOS 5 

Gereformeerde Diaconale Organisaties (GDO’s), 2011-2014             (10 omslagen) 

- GDO’s algemeen  

- Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJ)  

- Sprank  

- De Wegwijzer  

- Eleos  

- Accolade Zorggroep (AZ)  

- De Driehoek  

- De Verre Naasten (DVN)  

- dit Koningskind  

- De Luisterpost/Bralectah (LPB)  

 

DOOS 6 

Publicaties en digitale stukken 

− Brochure Diaconaal Steunpunt: Help, Yes! Ik ben diaken. De taken van de diaken scherp in beeld 
gebracht, ongedateerd.  

− Jeannette Slendebroek-Meints MSc, Help! Onderzoek binnen de CGK, NGK EN GKv naar huidig en 
gewenst diaconaat en wat daarvoor nodig is (Zwolle 2014). Onderzoek in opdracht van Platform 
Diaconale Samenwerking, uitgevoerd door het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.  

− Reader: Diaconaat naar buiten. Een bundel artikelen over onze diaconale taak ten opzichte van 
nabije en verre naasten (Zwolle 2002). Een publicatie van het Diaconaal Steunpunt en De Verre 
Naasten.  

− Reader: C. Roorda-Lukkien en R. Kuiper, Leidinggeven aan liefdewerk. Een onderzoek naar taken 
en competenties van diakenen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Zwolle 2008). Onderzoek 
in opdracht van het Generaal Diaconaal Deputaatschap, uitgevoerd door het Centrum voor 
Samenlevingsvraagstukken.  
 

− 12 cd-roms met notulen en vergaderstukken, 2008 t/m 2014 

 


