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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
1. Vooraf 
 
In het najaar van 1997 is een eerste inventaris is gemaakt door Arjan Hoekman 
tijdens zijn stage bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (1800-heden) [HDC] in het kader van zijn studie geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit. 
Deze eerste inventarisatie omvat veel maar niet al het materiaal uit de ge-
schiedenis van de GKS (en haar voorganger de GMW) tot december 1997. 
De inventaris is opgenomen in het HDC onder nummer 649 en omvat onge-
veer zeven strekkende meter. 
 
Nadat eind 1999 de activiteiten van de GKS zijn beëindigd zijn alle docu-
menten die in het op te heffen bureau in Castricum aanwezig waren ook 
overgebracht naar het HDC en als tweede zending provisorisch opgeslagen 
in de ordening zoals deze op het bureau werd gehanteerd. 
Ter afsluiting van de werkzaamheden heeft het Bestuur van de GKS tot eind 
2003 de lopende zaken behartigd. Daarna heeft een gereduceerd Bestuur van 
twee leden – voorzitter en secretaris/penningmeester – de formele afwikke-
ling volgens de regels van de Kamer van Koophandel ter hand genomen. 
Vanaf 1 mei 2012 heeft de secretaris de documenten van de voorzitter, van 
de penningmeester en van hemzelf tezamen met de tweede zending samen-
gevoegd en volgens de archiefregels beschreven en geïnventariseerd. Gecon-
stateerd werd dat de tweede zending ook nog veel dossiers bevatte uit de 
periode voor 1997 die kennelijk als ‘levend archief’ nog bij de hand moesten 
blijven. Deze dossiers zijn gewoon meegenomen zonder te bekijken of er 
overlappingen zijn met de eerste inventaris 649. Het uiteindelijke resultaat is 
onder nummer 953 opgenomen in het Historisch Documentatiecentrum voor 
het Nederlands Protestantisme (1800-heden). 
 
 
2. Geschiedenis en organisatie 
 
De geschiedenis van de Gereformeerde stichting voor Kerk en Samenleving in 
Noord-Holland [GKS] en haar voorganger de Gereformeerde stichting voor 
Maatschappelijk Werk in Noord-Holland [GMW] is uitvoerig beschreven in 
inventarisatie 649. In de onderhavige beschrijving worden voornamelijk de 
nieuwe ontwikkelingen na 1990 belicht. 
Het is goed steeds de twee taakgebieden van de GKS in het oog te houden. 
Enerzijds is sprake van diaconale advisering aan en ondersteuning van plaatse-
lijke diaconieën en anderzijds van maatschappelijke activering als een facet 
van gemeenteopbouw. 
 
Eind jaren zestig van de vorige eeuw gaf het ministerie van Cultuur, Recrea-
tie en Maatschappelijk Werk een nota uit “inzake de Samenwerkingsorganen 
voor maatschappelijk werk”. Daarin werd aandacht gegeven aan de uitvoe-
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ringsinstituten voor maatschappelijke dienstverlening op plaatselijk of regio-
naal niveau. CRM kwam tot het resultaat dat twee functies moeten worden 
onderscheiden: de directie van uitvoering van werkvormen van maatschap-
pelijke dienstverlening (de F1-functie), en de bijdrage vanuit de levensbe-
schouwelijke groep tot de opbouw van de samenleving (de F2-functie). Deze 
nota is ook de basis voor provinciale subsidies aan levensbeschouwelijke 
groeperingen. 
 
Beide genoemde taakgebieden, vallend onder de F2-functie, concentreerden 
zich bij voorbereiding en uitvoering in het bureau van de GKS. Drs. J. Deu-
ring, directeur van de GKS vanaf 1969, was betrokken bij een veelheid van 
activiteiten die tot het maatschappelijk activeringswerk moeten worden gere-
kend. Maar hij was ook secretaris van deputaten Algemeen Diaconale Arbeid 
van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord-Holland 
[ADA]. Soms was niet duidelijk in welke rol hij een diaconale actie ondernam 
of een brief liet uitgaan. 
Eind 1991 kwam tussen ADA en GKS een fusie tot stand en werden de depu-
taten, benoemd door de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Noord-Holland, lid van het Bestuur van de GKS. De GKS werd statutair gepo-
sitioneerd als het Centrum voor Diaconaat en Maatschappelijk Activerings-
werk. 
 
Ontwikkelingen in de jaren negentig 
In 1995 treedt drs. J. Deuring na zesentwintig jaar wegens pensionering terug 
als directeur van GKS en neemt drs. K.T. Berghuis, toen 32 jaar, zijn rol over. 
Hij krijgt te maken met belangrijke ontwikkelingen waarbij de toekomst van 
de GKS in het geding is en die uiteindelijk leiden tot het einde van het werk 
van de GKS. 
 
In de eerste plaats is dat het SOW-proces. Dit proces van samenvoeging van 
de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk leidt tot een 
totale reorganisatie van ook de provinciale structuur. De rapporten ‘Aanleg-
steigers’, ‘Mensen en Structuren’ en ‘Dienst in Orde’ werpen hun schadu-
wen vooruit. In de stukken komt onvoldoende tot uitdrukking dat maat-
schappelijk activeringswerk een aparte werkvorm is; er dreigt een sanering. 
Het onderwerp komt uiteraard in het Bestuur van de GKS aan de orde alsook 
in het overleg met de hervormde collega’s. De vorming van een Regionaal 
Dienstencentrum [RDC] geeft aanleiding voor pittige discussies, met name 
in de voorbereidingsgroep B over missionair werk, diaconaat en oecumene. 
Een en ander heeft ertoe geleid dat in een overgangsdocument de taken van 
de GKS – zowel betreffende het diaconaat als het maatschappelijk active-
ringswerk [MA-werk] – zijn overgedragen aan het RDC, maar vanwege 
bezuinigingen is uiteindelijk slechts weinig blijven bestaan. 
 Een merkwaardig punt in de gesprekken met (het Moderamen van) de 
Provinciale Synode – de samenvoeging van de gereformeerde Particuliere 
Synode en de hervormde Provinciale Kerkvergadering – is de positie van de 
medewerkers van de GKS. Hadden de hervormde collega’s formele aanstel-
lingen binnen het hervormde kerkverband, de gereformeerden hadden een 
aanstelling bij een zelfstandige stichting. Eerst genoemden werden als werk-
nemers meteen betrokken bij de herverdeling van werk en taken, laatstge-
noemden niet. Pas na een pittige interventie van de GKS op een vergadering 
van de Provinciale Synode in 1999 werd hun enig recht gedaan. 
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In de tweede plaats veranderde het welzijnsbeleid van de provincie Noord-
Holland. Reeds in de Welzijnsnota 1988 was sprake van bezuinigingen op het 
terrein van het MA-werk, maar de raadscommissie Culturele Zaken onthield 
daaraan zijn politieke steun. Bij een provinciale evaluatie van het MA-werk 
begin jaren negentig werd positief geoordeeld over deze werksoort. In 1995 
begon er echter wel een discussie om subsidies aan de levensbeschouwelijke 
instellingen voor MA-werk stop te zetten. In de Welzijnsnota 1997-2000 was 
sprake van een verschuiving van de werksoorten die voor subsidie in aanmer-
king zouden kunnen komen. Levensbeschouwelijk georiënteerde instellingen 
vielen toen buiten de boot. Met ingang van 1999 kregen GKS, de Nederlands 
Hervormde Stichting voor maatschappelijk activeringswerk [NHS], de Stich-
ting voor Maatschappelijk Activeringswerk onder Katholieken in Noord-
Holland [SMAK] en de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 
Humanitas geen provinciale subsidie meer. Een bezwaarprocedure – er was 
immers een positieve beoordeling van het werk – mocht niet baten. Dat leidde 
tot het ontslag van de medewerkers van de GKS aan het einde van 1999. 
 De samenloop van de provinciale beleidswijziging en de vorming van het 
RDC was toeval. Beide processen kregen uiteraard de volle aandacht de direc-
teur en het Bestuur van de GKS. Naast de teleurstelling dat de GKS na bijna 
vijftig jaar zou ophouden te bestaan, was er het lichtpunt dat iets van het werk 
via het RDC kon worden behouden. 
 
In de derde plaats was er sprake van een toenemend overleg tussen gerefor-
meerde en hervormde instanties in het kader van het SOW-proces. De gere-
formeerden hadden bij de hervormden te doen met twee instanties, de Provin-
ciale Diaconale Commissie [PDC] en de NHS. Contacten op het diaconale 
vlak waren er al tussen ADA en de PDC, over het maatschappelijk active-
ringswerk tussen GKS en NHS. Was bij de gereformeerden in 1991 de fusie 
GKS-ADA tot stand gekomen, bij de hervormden was er vanaf 1993 overleg 
tussen PDC en NHS, waarbij in 1995 ook ADA/GKS werd betrokken. 
 Behalve met de NHS was er over het maatschappelijk activeringswerk ook 
overleg met de SMAK en met Humanitas. Dat was niet geheel nieuw, want 
rond de eerder genoemde nota van CRM inzake de Samenwerkingsorganen 
voor maatschappelijk werk eind jaren zestig werd al overlegd over het com-
mentaar op deze nota. Maar tot enige vorm van samenwerking in het uitvoe-
rend werk was het niet gekomen vanwege de verschillen in cultuur en eigen-
heid. Dat verandert eind jaren tachtig als meer activiteiten in interkerkelijk 
verband plaats gaan vinden. 
 Het overleg met de vier instellingen GKS, NHS, SMAK en Humanitas 
intensiveerde rond het beleid van de provincie Noord-Holland om bezuini-
gingen in de subsidies voor elk van de instellingen door te voeren. In de loop 
van de jaren tachtig was er al sprake van een Noordhollands Beleidsoverleg 
van de instellingen voor MA-werk (waarbij toen nog voor de katholieken de 
Stichting Katholiek Maatschappelijk Centrum – de voorloper van de 
SMAK – deelnam). Rond het verschijnen van de Welzijnsnota 1997-2000, 
met de aankondiging van het beëindigen van de subsidies met ingang van 
1999, trokken de vier instellingen gezamenlijk op in een bezwaarprocedure. 
Samenwerking was er ook bij een onderzoek naar de toekomst van het MA-
werk door ‘Geers adviesbureau organisatie en beleid’ in 1997/1998. 
 
Regelmatig komt vanaf 1999 in het Bestuur van de GKS het initiatief aan de 
orde om als GKS en SMAK samen iets op te zetten om het MA-werk, dat in 
de PKN geen eigen plaats krijgt, te blijven propageren. De NHS had daar-
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voor geen belangstelling. In 1999 bleek de gedachte om daartoe een nieuwe 
stichting in het leven te roepen in samenhang met het nieuwe RDC niet te 
realiseren. Wel leidde dat ertoe dat op 29 augustus 2003 onder de vlag van 
de Provinciale Raad van Kerken de Oecumenische Stichting voor Maat-
schappelijk Activeringswerk in Noord-Holland [OSMA] werd opgericht. Zo 
bleef het maatschappelijk activeringswerk in Noord-Holland bewaard, maar 
nu in een oecumenisch kader. 
 
Commissie Steunfonds 
Ten behoeve van het maatschappelijk en diaconaal werk van de GKS werd 
sinds 1976 jaarlijks door de gereformeerde Particuliere Synode van Noord-
Holland op voorstel van de deputaten ADA – later op voorstel van de GKS –
 een verplicht te betalen quotum opgelegd aan de diaconieën van een klein 
bedrag per kerklid van de gemeente van de desbetreffende diaconie. De bin-
nenkomende gelden werden beheerd door een Commissie Steunfonds, opge-
richt op 1 januari 1973. Dit fonds was louter bedoeld om de Stichting voor 
Gereformeerd Maatschappelijk Werk (later dus de GKS) van middelen te 
voorzien. Uit dit fonds werd het jaarlijks tekort van de stichting, zijnde de 
totale kosten verminderd met de provinciale overheidssubsidie, betaald. Eind 
jaren negentig kwam zo uit de diaconieën jaarlijks een bedrag bijeen van 
circa 50.000 gulden. De penningmeester van de GKS was lid van de com-
missie en verzorgde de communicatie met het Bestuur van de GKS. 
 
Bijdragenadvies annex diaconaal fonds 
Sinds 1976 werd aan de gereformeerde diaconieën een advies gegeven om 
bepaalde projecten financieel te steunen. De diaconieën waren vrij om dit 
advies al dan niet te volgen. Dit advies werd uitgebracht door de deputaten 
ADA. Nadat de GKS en ADA in 1991 werden samengevoegd werd dit ad-
vies op naam van de GKS uitgebracht. Binnen de Nederlands Hervormde 
Kerk bestond ook een dergelijk gebruik voor hun diaconieën, uitgaande van 
de PDC. Vanaf 1996 was sprake van een gezamenlijk bijdragenadvies na-
mens GKS en PDC voor alle protestantse diaconieën. 
 De te steunen projecten werden geselecteerd uit aanvragen om steun. Dat 
leverde de nodige correspondentie op – onderbouwingen, begrotingen, ver-
antwoordingen. De gelden die binnenkwamen werden door de diaconieën 
ofwel direct overgemaakt aan de penningmeester van het gesteunde project 
ofwel overgemaakt op een rekening van ADA. Uit dit fonds – ook genoemd 
het diaconaal fonds – werd dan de gevraagde ondersteuning verleend. Deze 
systematiek is in 1999 door het RDC overgenomen. Over dit fonds werd 
jaarlijks verslag uitgebracht aan de Particuliere Synode. Het saldo van het 
diaconaal fonds, met toelichtingen, en dus ook de beschikking over de des-
betreffende rekening zijn in januari 2004 overgedragen aan het RDC in 
Noord-Holland. 
 
Classicaal Diaconaal Overleg 
In de jaren 1984/1985 is door de GKS het initiatief genomen om op classic-
aal niveau gereformeerde diakenen bijeen te brengen. Aanvankelijk heette 
dit overleg ook wel ‘Diakonale conferentie’. Het was een overleg dat mede 
namens ADA werd georganiseerd. Soortgelijke initiatieven zijn genomen 
door de hervormde PDC. Vanaf eind van de jaren tachtig werd dit Classicaal 
Diakonaal Overleg in SOW-verband georganiseerd door GKS en PDC sa-
men. Vanaf 1999 wordt dit overleg georganiseerd door het RDC. 
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De aanleiding om per classis diakenen bijeen te brengen was dat het heel 
moeilijk bleek op de classisvergaderingen diaconale thema’s aan de orde te 
stellen. Andere zaken hadden gewoon voorrang. Het Classicaal Diakonaal 
Overleg beoogde dit hiaat op te vullen. Als regel kwamen tweemaal per jaar 
diakenen per classis bijeen, waarbij gewoonlijk ook de deputaat ADA van 
die classis aanwezig was. 
 
Sociale Beraden 
In de jaren tachtig kwamen in een aantal regio’s interkerkelijke sociale bera-
den tot stand als een blijvende vorm van overleg tussen mensen die van een 
uitkering moeten rondkomen en mensen uit de kerken. Door de GKS werd 
dit werk ondersteund. Van de Werkgroep Sociaal Beraad van de Gerefor-
meerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden [GSA] verscheen in 1987 
een folder over de betekenis van het sociaal beraad. In Noord-Holland leidde 
dat tot een kritische discussie met de hervormde NHS, maar dat verhinderde 
niet dat zij toch in de sociale beraden participeerde, samen met andere lid-
kerken van de Raad van Kerken. 
 
Werkgroepen, projecten en activiteiten 
“Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door”, luidt veelal de slagzin in het 
bedrijfsleven. Dat geldt ook voor de GKS. De activiteiten waaraan door drs. 
Deuring in zijn laatste jaren bij de GKS nog aandacht werd gegeven, zijn door 
drs. Berghuis voortgezet. Dat betreft activiteiten die op zekere afstand werden 
gevolg of met advies werden gediend en activiteiten die door de GKS, al dan 
niet samen met andere instituten, werden georganiseerd. In de vergaderingen 
van het Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de GKS werd daarover ge-
rapporteerd. 
 Het betreft een grote verscheidenheid van aandachtsvelden. Armoede en 
schuldhulpverlening, Kerk en media, ondersteuning van mensen die psychisch 
ziek zijn, Kerk en maatschappelijke en politieke organisaties, vluchtelingen, 
Kerk en samenleving, de relatie moslims-christenen, geloof en economie, 
gemeenteopbouw, seksueel geweld, volwassenen educatie, Kerk en milieu, 
evangelie en industrie en vorming en toerusting. In de inventarislijst is bij deze 
thema’s aangegeven wie voor de organisatie daarvan verantwoordelijk zijn en 
in welke periode zij aan de orde waren. 
 
Contacten en overleg 
De GKS was geen eiland. Er waren naast de in het voorgaande al genoemde 
contacten – met de Particuliere, later de Provinciale Synode, de provincie 
Noord-Holland, het ministerie van CRM en de andere instellingen voor MA-
werk in de provincie – ook contacten met collega-instituten in andere provin-
cies en met de Gereformeerde Raad voor Samenlevingsvraagstukken [GSA]. 
 De Christelijke Gereformeerde Kerken waren betrokken bij sommige activi-
teiten totdat in 1989 van die zijde de participatie werd beëindigd. 
 
Diaconale voorlichting 
Over de taken van deputaten ADA en de GKS werd regelmatig informatie 
gevraagd. Vanuit ADA/GKS werden met voorzitters en secretarissen van dia-
conieën, met groepen van diakenen en met predikanten gesprekken belegd om 
te wijzen op mogelijkheden die het diaconaat in de kerken heeft, 
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Incidentele aandachtspunten 
Op verzoek van een bepaalde gemeente of groep was de GKS bereid onder-
steuning te bieden bij concrete problemen of nam zelf daartoe het initiatief. 
Dat betrof de Centrale voor Pleeggezinnen Noord-Holland, toerusting in 
Purmerend en Medemblik, een minimumloonactie voor gedetineerden, de 
Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Samenleving in Bussum en een Sociaal 
Logement in Purmerend. 
 
 
3. Archief en Inventarisatie 
 
De in paragraaf 1 genoemde dossiers en documenten van de tweede zending 
bestrijken veel meer dan betrekking hebbend op de periode na 1997. Het 
archief dat in 1997 is overgedragen was dus minder compleet dan Arjan 
Hoekman in zijn beschrijving van 1997 vaststelde. Wat hij niet had ontvan-
gen, kon hij natuurlijk ook niet missen. Toch is ervoor gekozen in de onder-
havige inventarisatie geen scheiding – voor 1997 en na 1997 – aan te bren-
gen omdat immers veel activiteiten gewoon doorliepen. De onderhavige 
inventarisatie is dan ook in allerlei opzichten te beschouwen als een aanvul-
ling op inventarisatie 649. 
 Bij de agenda’s en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Be-
stuur en het Dagelijks Bestuur alsook van die van commissies en werkgroe-
pen zijn voorzover deze zijn aangetroffen ook de vergaderstukken gevoegd. 
Dat kunnen dus ook documenten zijn die bij de desbetreffende thema’s had-
den kunnen worden gevoegd, maar voorkeur werd gegeven de vergaderstuk-
ken compleet te maken. 
 Wat betreft de correspondentie zijn ingekomen en verzonden stukken als 
regel gevoegd bij de documenten die betrekking hebben op de desbetreffen-
de activiteit of werkgroep. Daarbij speelt geen rol wie de stukken deed uit-
gaan. 
 Als regel zijn de stukken per thema geordend op datum, de oudste voorop, 
de jongste dus onderop. 
 De ordening op thema of op een oriëntatie op een bepaald orgaan heeft het 
voordeel dat de desbetreffende geschiedenis gemakkelijk is na te gaan, maar 
kent ook een bezwaar. Verscheidene onderwerpen komen in diverse gremia 
aan de orde. Als voorbeelden noem ik wat speelde in de Provinciale Synode 
en in het overleg met het Moderamen van die synode. Of ook de contacten 
met de provincie Noord-Holland en de discussies in het overleg met de vier 
instellingen voor MA-werk. Daarom moet de lezer erop bedacht zijn dat ‘iets 
niet gevonden te hebben’ niet betekent dat de informatie ontbreekt. Want er 
is naar gestreefd zo min mogelijk dubbel te bewaren. Wellicht is het desbe-
treffende document gevoegd bij de vergaderstukken van het Bestuur. 
 Er is in tegenstelling tot in de inventarisatie 649 geen onderscheid gemaakt 
tussen activiteiten die onder het Algemeen Bestuur, onder het Dagelijks be-
stuur of onder de directeur vielen. Die onderscheiding speelde in de jaren 
negentig geen duidelijke rol meer. Uit de stukken is duidelijk wie als eerste 
de eindverantwoordelijkheid droeg. 
 De volgorde van de werkgroepen, projecten en activiteiten is betrekkelijk 
willekeurig. Van veel is er ook al een deel opgenomen in inventarisatie 649 
en is sprake van een vervolg. 
 Het boekje “Buitengaats”, verschenen bij de slotmanifestatie van de GKS in 
1999. is bewaard bij de stukken omtrent de officiële afsluiting. 
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 Alle financiële facturen, bankafschriften en declaratieformulieren zijn ver-
wijderd. De jaarrekeningen zijn uiteraard wel bewaard. 
 Het archief bestaat uit ongeveer ruim anderhalf strekkende meter. De inven-
tarisatie van het materiaal heeft plaatsgevonden in de periode mei 2012 tot en 
met januari 2013. 
 
Deze inventaris is gemaakt door dr. Piet Kuijper, vanaf 1996 bestuurslid van 
de GKS. Hij bekleedde de functie van secretaris vanaf 1997 en vanaf 2002 
tevens van penningmeester. Nadat de formele afwikkeling van de GKS met de 
Kamer van Koophandel is afgewikkeld zijn nog de laatste documenten toege-
voegd aan het dossier ‘Financiële verslagen’. 
 
Dr. P. Kuijper 
Januari 2013 
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Inventaris 
 
 
 
 
 
 
A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 
 
 
 
 
Notulen 
 
1-7 Notulen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur, met 

agenda’s, bijbehorende stukken en presentielijsten, 1995-2000. 
 7 omslagen 
  1 1995 jan-1996 jan. 
  2 1996 feb-1996 sept. 
  3 1996 nov-1997 apr. 
  4 1997 mei-1997 sept. 
  5 1997 nov-1998 mrt. 
  6 1998 juni-1999 jan. 
  7 1999 mrt-2000 mei. 
 
8 Notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met agen-

da’s, bijbehorende stukken en presentielijsten, 1995 dec-2000 
mrt. 

 1 omslag 
 
 
Correspondentie 
 
9-10 Correspondentie algemeen (voorzover niet opgenomen bij spe-

ciale thema’s en bij de werkgroepen), 1995-1999. 
 2 omslagen 
  9 1995 jan-1996 dec. 
  10 1997 jan-1999 jun. 
 
 
Verslaggeving 
 
11 Beleidsplannen 1994 en 1995/1998; werkplannen 1996-

1998/1999 alsmede jaarverslagen 1995/1997 en 1997/1999. 
 1 omslag 
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B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
 
 
Organisatie en Bestuur 
 
12 Statuten 1982, 1991; uittreksels Kamer van Koophandel 1979-

1997; bestuursamenstellingen 1991-2004. 
 1 omslag 
 
 
Financiën (het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar) 
 
13 Begrotingen 1988-1999. 
 1 omslag 
 
14 Financiële verslagen 1988-2002, waar aanwezig met accoun-

tantsrapport. 
 1 omslag 

N.b. De stukken betreffende de definitieve afslui-
ting van de administratie zijn opgenomen in dos-
sier 25. 

 
15 Correspondentie met de accountant over de jaarrekeningen 

1954-1959, 1974-1976 en 1978-1987. 
 1 omslag 
 
 
Huisvesting 
 
16 Stukken betreffende de huisvesting in Amsterdam, Santpoort en 

Castricum, 1966 april-1999 feb. 
 1 omslag 
 
 
Einde van de werkzaamheden van de GKS 
 
17 Stukken betreffende het SOW-proces (fase 1, 2 en 3) in relatie 

tot de positie van de medewerkenden in de diverse organen, 
commissies en stichtingen (Bovenplaatselijke organisatie en 
Sociaal plan), 1992 april-1996 juli. 

 1 omslag 
 
18-19 Stukken betreffende de (rol van de) GKS in relatie met het tot 

stand komen van het Regionaal Dienstencentrum in algemene 
zin en meer specifiek rond werkgroep B (missionair werk, dia-
conaat en oecumene), 1995 mrt-1999 sept 

 2 omslagen 
  18 1995 mrt-1997 mei. 
  19 1997 juni-1999 sept 
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20 Stukken betreffende de (rol van de) GKS in relatie met het tot 
stand komen van het RDC rond werkgroep C (financiën en faci-
liteiten), 1997 jan-1999 maart. 

 1 omslag 
 
21 Stukken betreffende de vergaderingen van de Particuliere Sy-

node van Noord-Holland voorzover het werk van de GKS aan 
de orde komt alsmede de overdracht van het werk van de GKS 
aan het RDC in 1999 (annex afgevaardigde naar Triosynode), 
1994 juni-1999 sept. 

 1 omslag 
 
22 Stukken betreffende het overleg van de GKS met het Modera-

men van de Provinciale Synode, in het bijzonder over de vraag 
welke formatie van de GKS overgaat naar het RDC, 1997 okt-
1999 sept. 

 1 omslag 
 
23 Stukken betreffende de officiële afsluiting van de GKS, 5 no-

vember 1999 (inclusief het boekje Buitengaats en de correspon-
dentie daarover). 

 1 omslag 
 
24 Stukken betreffende het ontslag/wachtgeld van de heer Berg-

huis en mevrouw De Zee, (inclusief de regeling flankerend be-
leid van de provincie), (1995) 1997 juli-1999 dec. 

 1 omslag 
 
25 Stukken betreffende de bestuurlijke afwikkeling en formele 

opheffing van de GKS, 2003 mei-2013 dec. 
 1 omslag 
 
 
Contacten met de provincie Noord-Holland 
 
26 Stukken betreffende het Noordhollands Beleidsoverleg van de 

instellingen voor maatschappelijk activeringswerk (Stichting 
Katholiek Maatschappelijk Centrum, NHS, GKS en Humanitas) 
over bezuinigingen en de provinciale Welzijnsnota 1988, 1982 
nov-1989 mei. 

 1 omslag 
 
27 Stukken betreffende het overleg met de Statenfracties in Noord-

Holland over een aangekondigde 15% bezuiniging voor het ge-
subsidieerde welzijnswerk dat ook het maatschappelijk active-
ringswerk kan treffen, 1987 dec-1988 feb. 

 1 omslag 
 
28 Stukken betreffende de provinciale Welzijnsnota 1988, com-

mentaren daarop, het sociaal plan, en het maatschappelijk acti-
veringswerk in het kader van deze nota, 1988 jan-1989 juni. 

 1 omslag 
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29 Stukken betreffende de uitwerking van het sociaal plan uit de 
Welzijnsnota 1988 (inclusief het Driepartijen Overleg Wel-
zijnswerk tussen Provincie-VOG-Vakbonden, 1987 mei-1990 
okt. 

 1 omslag 
 
30 Stukken betreffende de uitwerking van de Welzijnsnota 1988 

(inclusief vergaderingen van de commissie Welzijn), 1990 nov-
1993 nov. 

 1 omslag 
 
31 Stukken betreffende de evaluatie van het maatschappelijk acti-

veringswerk (actiepunt in de provinciale Welzijnsnota 1990), 
1993 nov-1995 juni. 

 1 omslag 
 
32 Stukken betreffende de mogelijke bestuurlijke reorganisatie van 

Noord- en Zuid-Holland en het overleg van de provincies daar-
over met de sociaal-culturele instellingen (o.a. de GKS), 1995 
feb-mei. 

 1 omslag 
 
33-34 Stukken betreffende de provinciale Welzijnsnota (1996) 1997-

2000, commentaren, commissievergaderingen, consequenties 
voor de GKS en implementatie, 1995 nov-1998 april. 

 2 omslagen 
  33 1995 nov-1996 okt. 
  34 1996 nov-1998 april 
 
35 Stukken betreffende de evaluatie van het gesubsidieerde maat-

schappelijk activeringswerk van onder andere de GKS, (1990) 
1997 nov-1998 april. 

 1 omslag 
 
36 Stukken betreffende de overheidssubsidie aan de GKS en cor-

respondentie daarover, geordend per subsidiejaar [van CRM 
1977-1979, van Noord-Holland 1980-1984 en 1988-1998], 
1978 dec-1998 nov. 

 1 omslag 
 
37 Stukken betreffende het besluit tot beëindiging van de subsidie 

aan de GKS per 1 januari 1999 en de daartegen gevoerde be-
zwaarprocedure, 1998 maart-1999 jan. 

 1 omslag 
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Overleg over gezamenlijke activiteiten van gereformeerden en her-
vormden 
 
38 Correspondentie tussen de Stichting voor Gereformeerd Maat-

schappelijk Werk in Noord-Holland en de Nederlands Her-
vormde Stichting voor Maatschappelijk Werk in Noord-
Holland, 1967 feb-1972 dec. 

 1 omslag 
 
39 Stukken betreffende de gezamenlijke bijeenkomsten van de 

Provinciale Diakonale Commissie van de Nederlandse Her-
vormde Kerk en de deputaten Algemene Diaconale Arbeid van 
de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken (tot 1991) 
resp. en het bestuur van de GKS (vanaf 1992), 1985 dec-1999 
april. 

 1 omslag 
 
40 Stukken betreffende de Provinciale Diakonale Vergaderingen 

van GKS/ADA en PDC voor hervormde en gereformeerde dia-
kenen in een bepaalde regio, 1984 okt-1998 okt. 

 1 omslag 
 
41 Stukken betreffende het overleg van GKS met de Nederlands 

Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk 
[NHS], 1983 nov-1999 jan. 

 1 omslag 
 
42 Stukken betreffende het overleg over de integratie PDC-NHS-

ZWO binnen de Hervormde Kerk, waarbij vanaf medio 1995 
ook ADA/GKS werd betrokken, (1989) 1993 sept-1996 juni. 

 1 omslag 
 
 
Overleg met de andere instellingen over maatschappelijk  
activeringswerk 
 
43 Stukken betreffende het besturenoverleg van de vier instellin-

gen voor maatschappelijk activeringswerk in Noord-Holland 
[GKS, NHS, SMAK en Humanitas]; het overleg betreft ook de 
provinciale Welzijnsnota (1996-1998) en het onderzoek Geers 
over de toekomst van het MA-werk (1997), 1992 apr-1998 dec. 

 1 omslag 
 
44 Stukken betreffende het overleg met de Stichting voor Maat-

schappelijk Activeringswerk onder Katholieken in Noord-
Holland [SMAK] over de toekomst van het MA-werk na beëin-
diging van de provinciale subsidie, leidend tot de oprichting in 
augustus 2003 van de Oecumenische Stichting voor Maat-
schappelijk Activeringswerk in Noord-Holland [OSMA] onder 
de vlag van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland, 
1998 mei-1999 aug. 

 1 omslag 
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Deputaten Algemeen Diakonale Arbeid 
 
45 Stukken betreffende de gezamenlijke vergaderingen van de 

deputaten Algemeen Diakonale Arbeid van de Particuliere Sy-
node van de Gereformeerde Kerken en het bestuur van de GKS 
(4e t/m 14e vergadering), leidend tot een fusie ultimo 1991 met 
nieuwe statuten voor de GKS in 1991, 1983 nov-1991 okt. 

 1 omslag 
 
46 Stukken betreffende de diakonale werk- en ontmoetingsdagen 

op 13 november 1982 en 8 oktober 1983, georganiseerd door 
ADA en GKS. 

 1 omslag 
 
47 Jaarverslagen van ADA aan de Particuliere Synode Noord Hol-

land Oost en West van de Gereformeerde Kerken, 1975-1990 
(incompleet) alsmede enkele voorbeelden van de inkomsten en 
uitgaven van ADA, 1991-1992. 

 1 omslag 
 
48 Stukken betreffende de Provinciale Synode (en hun gerefor-

meerde en hervormde voorgangers) in Noord-Holland, voorzo-
ver er een relatie bestaat met deputaten ADA of de GKS, 1983 
jan-1995 okt. 

 1 omslag 
 
49 Stukken betreffende de benoemingen van deputaten ADA door 

Particuliere Synode 1993 dec-1998 mrt. 
 1 omslag 

N.b. Vanaf 1992 zijn de deputaten lid van het 
GKS-bestuur. 

 
50 Stukken betreffende activiteiten van de Stichting Steunfonds 

Vormingswerk (De Haaf) die rapporteerde aan de Particuliere 
Synode en waarover de deputaten ADA preadviseerde, 1976 
sept-1982 okt. 

 1 omslag 
 
 
Commissie Steunfonds 
 
51 Besluit tot de vorming van de Commissie Steunfonds per 1 

januari 1973 en de agenda’s en verslagen van haar vergaderin-
gen van 1973, 1974 en 1995 sept-1999 nov. 

 1 omslag 
 
52 Correspondentie met de Particuliere Synode(s) van Noord-

Holland van de GKN over de financiën van de GKS en het 
Steunfonds en het jaarlijkse quotum voor de diaconieën, (1986), 
1993 okt-1998 nov. 

 1 omslag 
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N.b. In dit dossier zijn tevens opgenomen de jaar-
rekeningen van de Commissie Steunfonds 1992-
2002, met enkele overzichten van de bijdragen van 
de diaconieën, alsmede enkele oudere stukken over 
de financiële relatie van GKS en Steunfonds 
(1985-1987) 

 
53 Correspondentie van de Commissie Steunfonds en de Particu-

liere Synode met de diaconieën over het jaarlijkse quotum, 1993 
nov-1999 juli. 

 1 omslag 
 
Bijdragenadvies annex diaconaal fonds 
 
54 Stukken betreffende het bijdragenadvies en correspondentie 

daarover met diaconieën, (1985 juli) 1992 april-1998 aug. 
 1 omslag 
 
55 Correspondentie over financiële steunaanvragen ten behoeve 

van diverse stichtingen en instanties, 1989-1999. 
 1 omslag 
  –  Diakonaal Overleg Amsterdam, 1992 mei-1997 

mei; 2004. 
  –  Interkerkelijke Werkgroep Alleengaanden, 1995 

mrt-1998 mrt. 
  –  ‘De Verbreiding’ Amsterdam, 1989 mrt-1994 juli. 
  –  Stichting ter Ondersteuning van Pleegouders, 1992 

mrt-1999 jan. 
  –  Incidentele brieven over KMAN Noord-Holland, 

Romolenbeek I te Haarlem, Stichting Pastoraat & 
Seksueel Geweld Noord-Holland te Haarlem, 
Stichting Steunfonds Delinquentie en Samenleving 
te Amsterdam, Inloophuis De Opsteker te Enkhui-
zen, Koopvaardijpredikant IJmond/Den Helder, 
Stichting Nehemia te Heerhugowaard, Stichting 
Welzijnsbevordering te Heerhugowaard, Senioren-
route te Alkmaar, Stichting Epafras te Utrecht, De 
Hoop te Dordrecht, Stichting Slachtofferhulp 
Noord-Holland-Noord, 1988-1996 

 
56 Financiën van het Diaconaal Fonds ten behoeve van projecten 

uit het Bijdragenadvies, 1993-2003. 
 1 omslag 
  
 
Classicaal Diakonaal Overleg 
 
57-63 Stukken betreffende het Classicaal Diakonaal Overleg in ver-

schillende classes van Noord-Holland, 1984-1999. 
 7 omslagen 
  57 CDO Classis Hoorn-Enkhuizen 1984 nov-1996 

nov. 
  58 CDO Classis Hoofddorp 1984 feb-1996 apr. 
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  59 CDO Classis Hilversum 1985; 1987; 1988; 1993 
feb-1999 mrt. 

  60 CDO Classis Haarlem 1985 nov-1999 april. 
  61 Diakonaal Overleg Amsterdam 1990 jan-1995 nov. 
  62 CDO Classis Alkmaar-Zuid 1990 nov-1999 mei. 
  63 CDO Classis Edam-Zaandam 1996 feb-1999 mei 

en Algemene informatie over het CDO, 1996 / 
1998 

 
 
Sociale Beraden 
 
64 Stukken betreffende de betekenis en opzet van een sociaal be-

raad, 1978 mrt-dec. 
 1 omslag 
 
65-70 Stukken betreffende de sociale beraden in verschillende plaat-

sen. 
 6 omslagen 
  65 Sociaal Beraad Hoorn, 1983 april-1985 aug; en 

Regionaal Sociaal Beraad West Friesland, 1987 
mei-1991 dec. 

  66 Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar (ISBA), 
1984 nov-1997 feb. 

  67 Sociaal Beraad IJmond, 1985 dec-1994 sept. 
  68 Sociaal Beraad Castricum, 1987 okt-1998 okt. 
  69 Sociaal Beraad Haarlem, 1988 nov-1990 dec. 
  70 idem (vervolg), 1991 jan-1995 feb 
 
 
Werkgroepen, projecten en activiteiten 
 
71-74 Stukken betreffende Verarming/Arme Kant, 1987-1999. 
 4 omslagen 
  71 Platform Noord-Holland tegen Verarming, 1987 

okt-1991 feb. 
  72 Werkgroep De Arme Kant van Noord-Holland, 

1991 mrt-1994 dec. 
  73 Werkgroep De Arme Kant van Noord-Holland, 

1995 jan-1999 juni, inclusief stukken betreffende 
de Doewijzerdag op 8 okt 1998. 

  74 Kaartenactie ‘Welvaart is van iedereen, minimum 
omhoog!’van de Werkgroep De Arme Kant van 
Noord-Holland, 1998 juli-1999 jan 

N.b. Begin 1991 heeft het ‘Platform Noord-
Holland tegen Verarming’ de naam gewijzigd in 
‘Werkgroep De Arme Kant van Noord-Holland’ 
om aansluiting te vinden bij de landelijke naamge-
ving. 

 
75 Stukken betreffende de Initiatiefgroep Schuldhulpverlening 

West-Friesland, 1996 mei-1999 mrt. 
 1 omslag 
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76 Stukken betreffende de Werkgroep Kerk en Media Noord-

Holland, 1994 april-1999 juni. 
 1 omslag 
 
77-79 Stukken betreffende de Interkerkelijke Werkgroep ‘In Perspec-

tief’ Noord-Holland, de Landelijke Stichting In Perspectief (met 
werkgroepenberaad) en de Stichting Labyrinth-In Perspectief, 
1994-1999. 

 3 omslagen 
  77 Periode 1994 jan-1995 dec. 
  78 Periode 1996 jan-1999 juni alsmede akte 9 april 

1990. 
  79 Stukken betreffende de Ontmoetingsdagen voor 

familie en vrienden van psychisch zieke mensen, 
1993 april-1999 juni 

 
80-81 Stukken betreffende Kerk en Maatschappelijke en Politieke 

Organisaties [KMPO], 1987-1997. 
 2 omslagen 
  80 Periode 1987 dec-1991 dec. 
  81 Periode 1992 jan-1997 mrt 

N.b. Tot december 1990 werd deze activiteit door 
een commissie onder verantwoordelijkheid van de 
Diocesane Raad van het Bisdom Haarlem verricht, 
nadien door een Werkgroep onder de Provinciale 
Raad van Kerken. 

 
82-85 Stukken betreffende vluchtelingenwerk, 1977-1997. 
 4 omslagen 
  82  Interkerkelijke Werkgroep Vluchtelingenwerk 

IJmond, 1977 sept.-1992 okt. Aanvankelijk heette 
de groep Fonds Vluchtelingenwerk IJmond. 

  83 Stichting Interkerkelijk Vluchtelingenfonds Noord 
Kennemerland, 1992 feb-1997 april. 

  84 Provinciale Hervormd-Gereformeerde Werkgroep 
Vluchtelingenwerk Noord-Holland, 1993 april-
1995 feb. Begin 1995 is de naam gewijzigd in Oe-
cumenische Werkgroep Vluchtelingenwerk in 
Noord-Holland. Oecumenische Werkgroep Vluch-
telingenwerk in Noord-Holland, 1995 feb-1996 
nov. 

  85 Steungroep Kerken Tamilvluchtelingen Callants-
oog e.o., 1985 nov-1992 nov. In 1987 is ook de So-
lidariteitsgroep Tamils Callantsoog actief geweest; 
verslagen van haar bijeenkomsten zijn aan dit dos-
sier toegevoegd. 

 
86 Stukken betreffende de Werkgroep Kerk en Samenleving van 

de Particuliere Synode Noord-Holland, 1992 sept-1999 feb. 
 1 omslag 

N.b. In 1994 werd door de werkgroep een boekje 
“Tijd, wat doe je ermee?” samengesteld; eindre-
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dactie: drs. H.A. Leenstra, lid van de werkgroep. 
De eindversie is aan dit dossier toegevoegd. 

 
87 Stukken betreffende de Provinciale Werkgroep Moslims-

Christenen (gezamenlijk met hervormden en katholieken), 1991 
april-1993 dec (1999). 

 1 omslag 
 
88 Stukken betreffende de provinciale initiatiefgroep Geloof en 

Economie Noord-Holland, (gezamenlijk met hervormden, ka-
tholieken en EIBA/DISK) 1994 april-1997 mei. 

 1 omslag 
 
89 Stukken betreffende Geloof en Politiek, gericht op twee bijeen-

komsten, op 2 mei 1986 en 24/25 april 1987) onder de vlag van 
de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland. 

 1 omslag 
 
90-92 Stukken betreffende Gemeenteopbouw, 1979-1984 en 1990-

1994. 
 3 omslagen 
  90 Notities en discussies van Generale Deputaten van 

de Gereformeerde Kerken, in 1982 leidend tot een 
nota “De dienstverlening aan de kerken in Noord-
Holland”, 1979 jan-1984 nov. 

  91 Landelijke Werkgroep Interne en Externe Gemeen-
teopbouw, waarin de GKS participeerde, 1990 feb-
1994 feb. 

  92 Stageproject van L. van der Hilst-Mater over ‘Ge-
meenteopbouw’ in het kader van haar studie aan de 
Hogeschool Holland, 1990-1991 

 
93 Stukken betreffende seksueel geweld, 1990 sept-1995 juni. 
 1 omslag 

N.b. Dit dossier bevat aandacht voor de volgende 
instanties: Protestantse stichting voor voorlichting 
en vorming omtrent relaties en Seksualiteit 
(PSVG); het Provinciaal Overleg Preventie Seksu-
eel Geweld; de Stichting Pastoraat en Seksueel 
Geweld Noord-Holland en de Begeleidingsgroep 
Preventie seksueel geweld (gezamenlijk met her-
vormden en katholieken). 

 
94 Stukken betreffende Volwassenen Educatie, 1884 mrt-1986 mrt 

(1989). 
 1 omslag 

N.b. Dit dossier omvat het provinciale Ontwikke-
lingsproject Volwassenen-Educatie en de Stichting 
Culturele Raad Noord-Holland over dit thema, en 
de reacties daarop van de GKS. 

 
95 Stukken betreffende Kerk en Milieu, 1996 aug-1997 nov. 
 1 omslag 
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N.b. De GKS toonde interesse voor de Werkgroep 
Kerk en Milieu van de Raad van Kerken in Neder-
land en dat leidde november 1997 tot een Informa-
tie- en discussiebijeenkomst over Geloof en (in de) 
Luchtvaart te Hoofddorp. 

 
96 Stukken betreffende de Werkgroep Evangelie en Industrie van 

de Particuliere Synode Noord-Holland West, 1986. 
 1 omslag 

N.b. In dit dossier wordt een relatie gelegd met de 
Stichting Evangelie en Industrie IJmond en het 
Bedrijfsapostolaat [EIBA]. 

 
97 Stukken betreffende de Provinciale Commissie voor Vorming 

en Toerusting van de Gereformeerde en Hervormde Kerken in 
Noord-Holland, 1991 juni-1996 mrt. 

 1 omslag 
 
 
Contacten en overleg 
 
98 Stukken betreffende de Nota inzake de Samenwerkingsorganen 

voor maatschappelijk werk van het Ministerie van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, en de reacties daarop van de 
landelijke Gereformeerde Stichting voor Maatschappelijk Werk, 
de Nederlandse Hervormde Stichting voor Maatschappelijk 
Werk in Noord-Holland, de Stichting Katholiek Maatschappe-
lijk Centrum in Noord-Holland en de Nederlandse Vereniging 
voor Maatschappelijk Werk Humanitas, 1968 sept-1976 juni. 

 1 omslag 
 
99 Correspondentie en overleg tussen de Stichting voor Gerefor-

meerd Maatschappelijk werk in Noord-Holland en het Katho-
liek Maatschappelijk Centrum in Noord-Holland over de conse-
quenties voor de bejaardenzorg in het licht van de Nota Sa-
menwerkingsorganen, 1968 feb-1972 dec. 

 1 omslag 
 
100 Stukken betreffende het overleg tussen bestuursleden van plaat-

selijke Gereformeerde stichtingen voor maatschappelijk werk 
en de Stichting voor Maatschappelijke Werk in Noord-Holland, 
gericht op gezinsverzorging vanuit een levensbeschouwelijk or-
gaan, 1974 feb-1976 sept. 

 1 omslag 
 
101 Stukken betreffende contacten met gereformeerde organen voor 

maatschappelijk activeringswerk in andere provincies, 1974 
jan-1994 juni. 

 1 omslag 
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102 Stukken betreffende overleg met landelijke collegae en de Vrije 
Universiteit (Instituut voor Toegepast Sociaal Wetenschappelijk 
Onderzoek) over mogelijke projecten, 1974 okt-1975 nov. 

 1 omslag 
 
103 Stukken betreffende overleg met landelijke Gereformeerde 

Raad voor Samenlevingsvraagstukken [GSA] (annex instellin-
genberaad), 1979 aug-1996 mei (1999). 

 1 omslag 
 
104 Stukken betreffende overleg met de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in Nederland, leidend tot een beëindiging van de parti-
cipatie in de GKS, 1978 feb-1989 nov. 

 1 omslag 
 
 
Diaconale voorlichting 
 
105 Stukken betreffende informatie over de diaconale activiteiten 

van ADA/GKS aan individuele kerken in Noord-Holland, 1983 
feb-1988 dec. 

 1 omslag 
 
106 Stukken betreffende gespreksavonden voor voorzitters en secre-

tarissen van de diaconieën, georganiseerd door ADA/GKS, 
1987 mrt-1992 feb. 

 1 omslag 
 
107 Stukken betreffende cursussen voor nieuwe diakenen en thema-

bijeenkomsten, georganiseerd door ADA/GKS, 1975 april-1998 
feb. 

 1 omslag 
 
108 Stukken betreffende diaconale werkavonden in de Classis 

Zaandam over het thema ‘Leren omzien naar elkaar’, georgani-
seerd door ADA/GKS in samenwerking met de classis (drs. J.L. 
Drogendijk), 1975 april-1976 mrt. 

 1 omslag 
 
109 Stukken betreffende een gesprek met predikanten over het dia-

conaat in Purmerend op 25 mei 1993, georganiseerd door ADA. 
 1 omslag 
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Incidentele aandachtspunten 
 
110 Stukken betreffende de landelijke Conferentie over Kerk en 

Bedrijfsleden, georganiseerd door de Generale Deputaten Kerk 
en Bedrijfsleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 3 
april 1976, met een nabespreking voor de deelnemers uit 
Noord-Holland op 11 oktober 1976, georganiseerd door de 
Stichting voor Gereformeerd Maatschappelijk Werk in Noord-
Holland, (1971) 1975 jan-1976 okt. 

 1 omslag 
 
111  Stukken betreffende de Centrale voor Pleeggezinnen Noord-

Holland en Utrecht, waarvoor in Noord-Holland de GKS en de 
PDC/NHS de vraag naar pleeggezinnen bekendmaken, 1978 
dec-1980 nov. 

 1 omslag 
 
112 Stukken betreffende toerusting vanuit de GKS in Purmerend en 

Medemblik, rond drie thema’s: mensen die samenwonen, ‘voor 
wie is het Avondmaal?’ en met name het oorlogsvraagstuk en 
IKV, waarbij drs. J. Deuring steeds als gespreksleider optrad, 
1982 juli-1983 mei. 

 1 omslag 
 
113 Stukken betreffende een hervormde actie inzake een minimum-

loonactie voor gedetineerden, waarbij zijdelings de GKS be-
trokken was, 1985 feb-nov. 

 1 omslag 
 
114 Stukken betreffende ondersteuning door drs. J. Deuring aan de 

Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Samenleving in Bussum, 
1985 feb-1987 juni. 

 1 omslag 
 
115 Stukken betreffende de ondersteuning door PDS en GKS van 

het initiatief voor een Sociaal Logement Purmerend, 1998 nov-
1999 mei. 

 1 omslag 
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BIJLAGEN 
 
 
 
 
Lijsten van bestuursleden Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Functiona-
rissen 1955-2003 
 
ALGEMEEN BESTUUR (alfabetisch) 
 Admiraal, A. 1960-1964 
 Andel, H. van 1986-1995 
 Andel, J. van 1969-1976 
 Andel, Th.H. van 1956-1962 
 Bakker, C. 1996-1997 
 Becking, D. 1961-1962 
 Bogaers-de Ruiter, C.H. 1981-1991 
 Boot, J.J.G 1956-1957 
 Brandsma, A.K. 1977-1979 
 Brandsma, F. 1981-1983 
 Breevoort, M. van 1956-1958 
 Brink, H.W. van den 1975-1979 
 Brinkman, H.W. 1980-1985 
 Bronder, J. 1965-1971 
 Bruijn, N. de 1989-1997 
 Damme, C. van 1965-1968 
 Dekker, K. 1965-1970 
 Diemel-Holshuysen, A. 1956-1958 
 Dijk, R. van 1956 
 Dijkstra, C. 1962-1963 
 Doff, J.W. 1975-1978 
 Ebling, A. 1958-1960 
 Eendebak, A. 1956-1964 
 Esser, P.H. 1961-1963 
 Galen, W. van 1975-1983 
 Gedult von Jungenfeld, E.M. 1993-1994 
 Genderen, H. van 1971-1976 
 Geus, J. de 1979-1982 
 Goldschmeding jr., G.A. 1960-1974 
 Graafland, J. 1996-2002 
 Harlaar, J. 1984-1991 
 Hartenberg, C.W. 1956-1962 
 Hebly, J.P. 1963-1964 
 Hofman, A. 1956-1957 
 Hoitink, G.H. 1956-1958 
 Homans, G.H. 1960-1962 
 Homburg, C.B. 1987-1996 
 Hoving, F. 1963-1969 
 Hut, L.J. 1960 
 Jong, H. de 1968-1971 
 Jonker, J.H. 1956-1958 
 Kakes, R. 1956-1957 
 Kamper, Gzn. J. 1963-1964 
 Keizer, F. 1968-1972 
 Kerkhoven-Praamsma, R. 1981-1985 
 Kervel-Kramen, R. 1997-2003 
 Kooiman, R.J. 1997-2003 
 Kruijff, P.H. 1963 
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 Kuijper, A. 1956-1962 
 Kuijper, P. 1996-2013 
 Kuiper, P.W. 1959-1976 
 Kuysten, W. 1967-1969 
 Lassing, H. 1978-1987 
 Loenen, G. van 1961-1969 
 Manen, P. van 1972-1978 
 Mannak, J.A. 1963-1964 
 Meer, G.H. van der 1975-1977 
 Mulder, D. 1956-1957 
 Niekerk-Wagenaar, G. van 1989-2013 
 Nijdam, C. 1997-2003 
 Pilon, A. 1957-1958 
 Pleijsant, L.G. 1963-1970 
 Quist, W.J. 1971 
 Repko, P. 1989-1996 
 Richters, A.H. 1960-1962 
 Rietschoten, W.Th. van 1980-1989 
 Rozendal, C. 1963-1964 
 Ruiter, J.J. 1984-1991 
 Salomons, J. 1963-1966 
 Schaafsma, D. 1956-1965 
 Schaling, H.Ph. 1960 
 Scholten, J.A. 1980, 1984-1987 
 Sikking, A. 1965-1967 
 Sluis, J. 1963-1964 
 Sluis-Sluis, E. 1977-1979 
 Smaal, T. 1972-1979 
 Spanninga, L. 1994-1996 
 Speelman, J.J. 1965-1967 
 Splinter, C. 1965-1976 
 Springer, K.A. 1997-2003  
 Steenbergen-Jochemsen, H.M. 1957-1962 
 Swen, Ch.H. 1964-1976 
 Sybrand, J.T. 1968-1970 
 Tamminga, F.L. 1996-1997 
 Timmers, C.L. 1956-1963 
 Tolsma, D.J. 1990-1994 
 Valk, C. 1994-1997 
 Veen, T. van 1995-2003 
 Velde, E. van der 1971-1976 
 Verhoog-Bokma, A.J. 1987-1997 
 Verkaaik, F. 1975-1977 
 Verkerke, J. 1958 
 Verwey, J. 1963-1973 
 Visser, J. 1963-1967 
 Vriend, J.D. 1973-1976 
 Vries J. de 1956-1962 
 Westerhuis, F. 1970-1976 
 Wilden, W. van der 1963-1974 
 Wobma, J. 1993-1997 
 
 
ALGEMEEN BESTUUR (chronologisch) 
 1956-1962 Andel, Th.H. van 
 1956-1957 Boot, J.J.G 
 1956-1958 Breevoort, M. van 
 1956-1958 Diemel-Holshuysen, A. 
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 1956 Dijk, R. van 
 1956-1964 Eendebak, A. 
 1956-1962 Hartenberg, C.W. 
 1956-1957 Hofman, A. 
 1956-1958 Hoitink, G.H. 
 1956-1958 Jonker, J.H. 
 1956-1957 Kakes, R. 
 1956-1962 Kuijper, A. 
 1956-1957 Mulder, D. 
 1956-1973 Schaafsma, D. 
 1956-1963 Timmers, C.L. 
 1956-1962 Vries, J. de 
 1957-1958 Pilon, A. 
 1957-1962 Steenbergen-Jochemsen, H.M. 
 1958-1960 Ebling, A. 
 1958 Verkerke, J. 
 1959-1976 Kuiper, P.W. 
 1960-1964 Admiraal, A. 
 1960-1974 Goldschmeding jr., G.A. 
 1960-1962 Homans, G.H. 
 1960 Hut, L.J. 
 1960-1962 Richters, A.H. 
 1960 Schaling, H.Ph. 
 1961-1962 Becking, D. 
 1961-1963 Esser, P.H. 
 1961-1969 Loenen, G. van 
 1962-1963 Dijkstra, C. 
 1963-1964 Hebly, J.P. 
 1963-1969 Hoving, F. 
 1963-1964 Kamper, Gzn. J. 
 1963 Kruijff, P.H. 
 1963-1964 Mannak, J.A. 
 1963-1970 Pleijsant, L.G. 
 1963-1964 Rozendal, C. 
 1963-1966 Salomons, J. 
 1963-1964 Sluis, J. 
 1963-1973 Verwey, J. 
 1963-1967 Visser, J. 
 1963-1974 Wilden, W. van der 
 1964-1976 Swen, Ch.H. 
 1965-1971 Bronder, J. 
 1965-1968 Damme, C. van 
 1965-1970 Dekker, K. 
 1965-1967 Sikking, A. 
 1965-1967 Speelman, J.J. 
 1965-1976 Splinter, C. 
 1967-1969 Kuysten, W. 
 1968-1971 Jong, de H. 
 1968-1972 Keizer, F. 
 1968-1970 Sybrand, J.T. 
 1969-1976 Andel, J. van 
 1970-1976 Westerhuis, F. 
 1971-1976 Genderen, H. van 
 1971 Quist, W.J. 
 1971-1976 Velde, E. van der 
 1972-1978 Manen, P. van 
 1972-1979 Smaal, T. 
 1973-1976 Vriend, J.D. 
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 1975-1979 Brink, H.W. van den 
 1975-1978 Doff, J.W. 
 1975-1983 Galen, W. van 
 1975-1977 Meer, G.H. van der 
 1975-1977 Verkaaik, F. 
 1977-1979 Brandsma, A.K. 
 1977-1979 Sluis-Sluis, E. 
 1978-1987 Lassing, H. 
 1979-1982 Geus, J. de 
 1980-1985 Brinkman, H.W. 
 1980-1989 Rietschoten, W.Th van 
 1980 en  
 1984-1987 Scholten, J.A. 
 1981-1991 Bogaers-de Ruiter, C.H. 
 1981-1983 Brandsma, F. 
 1981-1985 Kerkhoven-Praamsma, R. 
 1984-1991 Harlaar, J. 
 1984-1991 Ruiter, J.J. 
 1986-1995 Andel, ds. H. van * 
 1987-1996 Homburg, C.B. 
 1987-1997 Verhoog-Bokma, A.J. 
 1989-1997 Bruijn, N. de 
 1989-2013  Niekerk-Wagenaar, G. van o 

 1989-1996 Repko, P. * 
 1990-1994  Tolsma, D.J. * 
 1993-1997 Wobma, J. * 
 1993-1994 Gedult von Jungenfeld, E.M. * 
 1994-1996 Spanninga, L. 
 1994-1997 Valk, C. * 
 1996-1997 Tamminga, F.L. * 
 1996-1997 Bakker, C. * 
 1996-2002 Graafland, J. 
 1996-2013 Kuijper, P. o 
 1995-2003 Veen, T. van * 
 1997-2003 Nijdam, C. * 
 1997-2003 Kooiman, ds. R.J. * 
 1997-2003 Springer, K.A. 
 1997-2003  Kervel-Kramer, R. * 
  
 * Feputaten ADA die vanaf 1992 ook bestuurslid zijn. 
 o Aangebleven om in 2013 de formele afsluiting van GKS te regelen.  
 
 
DAGELIJKS BESTUUR (alfabetisch) 
 Admiraal, A., voorzitter sectie opbouwwerk 1963-1966 
 Andel, ds. H. van, voorzitter  1991-1995 
 Assies, G., voorzitter sectie bejaardenwerk 1964-1967 
 Barten, D., vice-voorzitter 1970-1971 
 Boggelen, J.H. van, voorzitter sectie  
  gezinsverzorging 1967-1969 
 Boogaers-de Ruiter, C.H., secretaris 1981-1991 
 Boot, J.J.G., voorzitter 1956-1957 
 Brandsma, A.K., secretaris 1978-1979 
 Brink, H.W. van den 1974-1977 
 Brinkman, H.W., vice-voorzitter 1983-1985 
 Bronder, J. 1971 
 Bruijn, N. de, secretaris 1995-1997 
 Doff, J.W., vice-voorzitter 1975-1978 
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 Ebling, A., secretaris 1958-1959 
 Galen, W. van, voorzitter 1974-1983 
 Galen, W. van 1972 
 Galen, W. van, vice-voorzitter 1973 
 Geus, de J., vice-voorzitter 1979-1982 
 Graafland, J., penningmeester 1996-2002 
 Hartenberg, C.W.,, secretaris 1961-1962 
 Homburg, C.B., penningmeester 1988-1996 
 Kuijper, A., secretaris (waarnemend  
  penningmeester) 1956 
 Kuijper, A., penningmeester (waarnemend) 1958-1959 
 Kuijper, A., algemeen adjunct 1957 
 Kuijper, P., secretaris  1996-2013 
 Kuiper, P.W., penningmeester (2e) 1961-1975 
 Lassing, H., penningmeester 1977-1987 
 Lassing, H., penningmeester en secr. a.i. 1980 
 Loenen, G. van, voorzitter sectie gezinsverzorging 1963-1965 
 Loenen, G. van, vice-voorzitter 1967-1969 
 Loenen, G. van, vice-voorzitter en voorzitter  
  sectie gezinsverz. 1965-1966 
 Mark, A. vd 1970-1971 
 Meer, G.H. van der 1974-1975 
 Mooij, D., secretaris 1963-1977 
 Niekerk-Wagenaar, G. van, vice-voorzitter 1990-1997, 

voorzitter  1997-2013 
 Pilon, A., penningmeester 1957-1958 
 Rep-Slikker, M.N. 1973-1974 
 Richters, A.H., penningmeester 1960-1962 
 Rietschoten, W.G. van, vice-voorzitter 1988-1989 
 Ruiter, J.J., voorzitter 1988-1991 
 Ruiter, J.J., vice-voorzitter 1986-1987 
 Schaafsma, D., voorzitter 1961-1973 
 Schaafsma, D., voorzitter (2e) 1958-1959 
 Schaafsma, D., secretaris 1957 
 Scholten, J.A., voorzitter 1984-1987 
 Springer, K.A., vice-voorzitter  1997-2003 
 Tolsma, D.J., secretaris  1991-1994 
 Tonkens-Kaajan, C.M. 1970-1975 
 Verkaaik, F. 1974-1975 
 Vries, de J., vice-voorzitter 1956-1957 

  en 1961 
 Vries, de J., vice-voorzitter 1961-1962 
 Vries, de J., voorzitter 1958 
 Wilden, W. van der, penningmeester 1963-1975 
 Wobma, J., voorzitter 1995-1997 
 
 
DAGELIJKS BESTUUR (chronologisch) 
 1956  Kuijper, A., secretaris, (waarnemend 

penningmeester) 
 1956-1957 en 1961  Vries, de J., vice -voorzitter 
 1956-1957 Boot, J.J.G., voorzitter 
 1957  Kuijper, A., algemeen adjunct 
 1957  Schaafsma, D., secretaris 
 1957-1958 Pilon, A., penningmeester 
 1958  Vries, de J., voorzitter 
 1958-1959 Ebling, A., secretaris 
 1958-1959 Schaafsma, D., voorzitter (2e) 
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 1958-1959 Kuijper, A., penningmeester (waarnemend) 
 1960-1962 Richters, A.H., penningmeester 
 1961-1962 Hartenberg, C.W., secretaris 
 1961-1962 Vries, de J., vice-voorzitter 
 1961-1975 Kuiper, P.W., pennnigmeester (2e) 
 1961-1973 Schaafsma, D., voorzitter 
 1963-1966 Admiraal, A., voorzitter sectie opbouwwerk 
 1963-1965 Loenen, G. van, voorzitter sectie 

gezinsverzorging 
 1963-1977 Mooij, D., secretaris 
 1963-1975 Wilden, W. van der, penningmeester 
 1964-1967 Assies, G., voorzitter sectie bejaardenwerk 
 1965-1966 Loenen, G. van, vice-voorzitter en voorzitter 

sectie gezinsverz. 
 1967-1969 Loenen, G. van, vice-voorzitter 
 1967-1969 Boggelen, J.H. van, voorzitter sectie 

gezinsverzorging 
 1970-1971 Mark, A. vd 
 1970-1971 Barten, D., vice-voorzitter 
 1970-1975 Tonkens-Kaajan, C.M. 
 1971  Bronder, J. 
 1972  Galen, W. van 
 1973  Galen, W. van, vice-voorzitter 
 1973-1974 Rep-Slikker, M.N. 
 1974-1975 Meer, G.H. van der 
 1974-1975 Verkaaik, F. 
 1974-1983 Galen, W. van, voorzitter 
 1974-1977 Brink, H.W. van den 
 1975-1978 Doff, J.W., vice-voorzitter 
 1977-1987 Lassing, H., penningmeester 
 1978-1979 Brandsma, A.K., secretaris 
 1979-1982 Geus, de J., vice-voorzitter 
 1980  Lassing, H., penningmeester en secr. a.i. 
 1981-1991 Boogaers-de Ruiter, C.H., secretaris 
 1983-1985 Brinkman, H.W., vice-voorzitter 
 1984-1987 Scholten, J.A., voorzitter 
 1986-1987 Ruiter, J.J., vice-voorzitter 
 1988-1996 Homburg, C.B., penningmeester 
 1988-1991 Ruiter, J.J., voorzitter 
 1988-1989 Rietschoten, W.G. van, vice-voorzitter 
 1990-1997 Niekerk-Wagenaar, G. van, vice-voorzitter 
 1991-1995 Andel, H. van, voorzitter 
 1991-1994 Tolsma, D.J., secretaris 
 1995-1997 Bruijn, de N., secretaris 
 1995-1997 Wobma, J., voorzitter 
 1996-2002 Graafland, J., penningmeester 
 1997-2013 Kuijper, P., secretaris  
 1997-2013 Niekerk-Wagenaar, G. van, voorzitter 
 1997-2003 Springer, K.A., vice-voorzitter  
 
 
FUNCTIONARISSEN (alfabetisch) 
 Barten, A.J., Maatsch. werkster 1961 
 Barten, A.J., MW-adviseur 1965-1970 
 Berg-Jansen, G.J. van den, Bureausecr. 1961-1962 
 Berghuis, K.T., Directeur  1995- 1999 
 Bouman, B.J., MW-adviseur 1961-1964 
 Brandsma, A.K., Bureausecr. 1966 
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 Dercksen, J.I., Bureausecr. 1972-1978 
 Deuring, J., Directeur  1969- 1995 
 Diel, C.L., MW-adviseur 1971-1973 
 Ebling, A.B., MW-adviseuse 1956-1958 
 Hart, J., Bureausecr. 1962 
 Hart, J., Adviseur bejaardenwerk 1963-1968 
 Hendriks, J., MW-adviseur 1958-1960 
 Hendriks, J., Directeur 1961-1964 
 Jager, de J., Bureausecr. 1964-1965 
 Jansen-Splinter, M.M., Ass-bureausecr. 1968 
 Jansen-Splinter, M.M., Bureausecr. 1969 
 Lödel, J.F., Bureau-secr 1967-1968 
 Pieper, R., Bureausecr 1979-1983 
 Schreuder, A., Bureausecr. 1984-1987 
 Smeenk, A., MW-adviseur 1969-1973 
 Snieder-Moerman, P., Typiste 1962-1964 
 Spaanenburg-de vries, M.Ph., Bureausecr. 1970-1971 
 Splinter, M.M., Typiste 1967 
 Ubels-Meinema, D., Aministratieve kracht 1958-1960 
 Wouters, H.S., Directeur 1965-1968 
 Zee de-Franken, G., Bureau-secr. 1988-1999 
 
 
FUNCTIONARISSEN (chronologisch) 
 1956-1958 Ebling, A.B., MW-adviseuse 
 1958-1960 Hendriks, J., MW-adviseur 
 1958-1960 Ubels-Meinema, D., Aministratieve kracht 
 1961 Barten, A.J., Maatschappelijk werkster 
 1961-1962 Berg-Jansen, G.J. van den, Bureausecretaresse 
 1961-1964 Bouman, B.J., MW-adviseur 
 1961-1964 Hendriks, J., Directeur 
 1962 Hart, J., Bureausecretaris 
 1962-1964 Snieder-Moerman, P., Typiste 
 1963-1968 Hart, J., Adviseur bejaardenwerk 
 1964-1965 Jager, de J., Bureausecretaresse 
 1965-1970 Barten, A.J., MW-adviseur 
 1965-1968 Wouters, H.S., Directeur 
 1966 Brandsma, A.K., Bureausecretaresse 
 1967-1968 Lödel, J.F., Bureausecretaris 
 1967 Splinter, M.M., Typiste 
 1968 Jansen-Splinter, M.M., Ass-bureausecretaresse 
 1969-1995 Deuring, J., Directeur 
 1969 Jansen-Splinter, M.M., Bureausecretaresse 
 1969-1973 Smeenk, A., MW-adviseur 
 1970-1971 Spaanenburg-de Vries, M.Ph., 

Bureausecretaresse 
 1971-1973 Diel, C.L., MW-adviseur 
 1972-1978 Dercksen, J.I., Bureausecretaris 
 1979-1983 Pieper, R., Bureausecretaris 
 1984-1987 Schreuder, A., Bureausecretaresse 
 1988-1999 Zee -Franken, G. de, Bureausecretaresse 
 1995-1999 Berghuis, K.T., Directeur 
 
 
Lijst van gebruikte afkortingen  
 AB Algemeen Bestuur 
 ADA Algemeen Diakonale Arbeid 
 AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 
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 CAK Stichting Centraal Administratie Kantoor 
 CDO Classicaal Diakonaal Overleg 
 CNV/FNV Christelijke Nationaal Vakverbond en Federatie 

Nederlandse Vakverenigingen 
 CRM Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

Werk 
 DB Dagelijks Bestuur 
 DISK Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de 

Kerken 
 DOA Diakonaal Overleg Amsterdam 
 EIBA Evangelie en Industrie en Bedrijfs Apostolaat 
 GKN Gereformeerde Kerken in Nederland 
 GKS Gereformeerde stichting voor Kerk en Samenleving in 

Noord-Holland 
 GMW Gereformeerde stichting voor Maatschappelijk Werk in 

Noord-Holland 
 GSA landelijke Gereformeerde raad voor 

Samenlevingsvraagstukken  
 IKV InterKerkelijk Vredesberaad 
 ISBA Interkerkelijk Sociaal Beraad regio Alkmaar 
 KMC Katholiek Maatschappelijk Centrum 
 KMPO Kerken en Maatschappelijke en Politieke Organisaties. 
 MA Maatschappelijk Activeringswerk 
 MW Maatschappelijk Werk 
 NHS Nederlands Hervormde Stichting voor maatschappelijk 

activeringswerk 
 OSMA Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk 

Activeringswerk in Noord-Holland 
 PGFK Provinciaal en Groot-stedelijk Functionarissen Kontakt 
 PDC hervormde Provinciale Diaconale Commissie 
 PKN Protestantse Kerk in Nederland 
 RDC Regionaal DienstenCentrum van de PKN in Noord-

Holland 
 SMAK Stichting Maatschappelijk Activeringswerk onder 

Katholieken in Noord-Holland 
 SOW Samen Op Weg (proces) om als hervormden en 

gereformeerden samen te gaan. 
 VOG Vereniging van Ondernemingen in de Gesubsidieerde 

en gepremieerde sector 
 ZWO Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking 
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