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Een historisch overzicht van de Vereniging Schrift en Getuigenis, 1966-2006 
 
Kerk in de branding1; terug in de tijd eind jaren ’40  
Na de Tweede Wereldoorlog, eind veertiger jaren, begonnen allerlei verschuivingen zich af te 
tekenen. Terwijl in maatschappelijke opzicht steeds meer orde op zaken werden gesteld na 
vijf jaren oorlogsellende, afbraak en misère, leek het alsof het vroegere wereldbeeld begon te 
verdwijnen. Kerkelijk ontstond, mede als gevolg van interkerkelijke gesprekken en contacten 
die onder andere door de oorlog op gang waren gekomen (vooral door gezamenlijke detentie 
in concentratiekampen) nieuwe oecumenische bewegingen.  
 
Wat de Gereformeerde Kerken betreft, deze maakten één van haar diepste crises door. In 
1944/45 leidde dat helaas tot een scheuring in deze ooit zo hechte gereformeerde gelederen;  
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) waren geboren. Daarover, en met name de besluiten 
en de personen die het trof, zorgden overigens niet voor rust binnen de Gereformeerde Kerk.  
Zowel binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) als bij de Gereformeerde Kerken waren 
er leden die zich inzetten om de breuk te herstellen Nadat dezen zich in het begin vooral tegen 
de onrechtmatigheid van leerbesluiten en tuchtoefening van de Synodes, van 1942/1944, 
hadden gericht, hebben zij nadien indringend gewaarschuwd voor, ook, andere leringen. 
Zij richtten in 1948 de Persvereniging Waarheid en Eenheid op.   
(Zie daartoe bij de paragraaf over het blad Waarheid & Eenheid op pagina 11) 
 
Vanaf de jaren vijftig begonnen de Gereformeerde Kerken zich opnieuw te oriënteren op hun 
positie in een sterk veranderde wereld. Oude, bestaande theologische denkkaders, bijv. ten 
aanzien van de scherpping, werden onder invloed van nieuw wetenschappelijk onderzoek en 
op grond van de ‘nieuwe’ bezinning gewogen en nogal eens te licht bevonden.  
De evolutiewetenschap kreeg in de daaropvolgende jaren steeds meer invloed ook op het 
Christelijk Middelbaar en Hoger onderwijs en werd als onweerlegbaar aanvaard. Bij het 
verdwijnen van het oude wereldbeeld en het aantreden van een nieuwe verlichting werden 
steeds meer vragen vanuit het intellectualisme aan de Bijbel gesteld. 
Het was het begin van een ‘geruisloze revolutie”2 
 
Kerkelijke onrust en onbehagen vanaf jaren ‘60; verzet 
De zestiger jaren die volgden waren turbulenter en kwaadaardiger. Theologisch gezien 
werden de orthodox gereformeerden steeds meer in een hoek gedreven. De Bijbel werd van 
zijn onfeilbaarheidskarakter beroofd en in de beklaagdenbank gezet3 van de elitaire, 
autonome en autoritaire wetenschap. 
Het laat zich verstaan dat deze cultuuromslag, nieuwe technologieën en wetenschappen niet 
ongemerkt aan kerken en theologie voorbijgingen’ integendeel.  
Nieuwe, vaak jonge theologen, wetenschappelijke medewerkers deden hun intrede en namen 
de plaats in van de klassiek gereformeerde hoogleraren. Behoudende, kandidaat-docenten 
werden genegeerd of weggestemd op synodes. Deze nieuwe elite theologen, velen althans, 
vertegenwoordigden een ‘nieuwe wind van leer’ die ruim baan maakte voor een zogenaamde 
‘nieuw theologie ’.  Eerst in Amsterdam aan de oude Vrije Universiteit (VU), daarna ook in 
Kampen aan de School der kerken (nu Theologische Universiteit). 
 

 
1 Gedeelten in dit historisch overzicht zijn onderdeel van de 6e brochure van de Vereniging Schrift en Getuigenis 
‘Om het Woord Gods en het getuigenis’ dat in 1992 werd uitgegeven t.g.v. haar 25 jarig bestaan; inv.nr.24. 
2 Daarover werd een aantal artikelen geplaatst van ir.C.G.Meeder in het blad van de vereniging Waarheid & 
Eenheid, die nadien met achtergrondinformatie en gegevens uitgebreider in twee boekjes in 1973 werd 
uitgegeven. Zie bronnen- en literatuuroverzicht, bijlage A , pag.16, van deze Inleiding;  
voor brochure van ir.C.G.Meeder zie inv.nr. 87 
3 Daarover verscheen het boek ‘de Bijbel in de beklaagdenbank’ en er waren lezingen e.d. 
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Halverwege de zestiger jaren groeide eveneens bij genoemde vooruitgang en theologische 
heroriëntatie de onrust en het onbehagen bij vele bij de Schrift-levende christenen.  
En niet alleen in de Gereformeerde Kerken, zoals blijkt uit publicaties in de kerkelijke pers. 
Deze onrust nam nog toe toen ‘nieuw’ zicht onder andere op Genesis 1-3 tot gevolg had, dat 
op 21 september 1967 de bekende leeruitspraken Assen 1926 – die de schorsing van dr. 
Geelkerken tot gevolg had – werden ingetrokken.  
Bij meerderen gingen toen de ogen open en men begon in te zien dat er niet alleen sprake was 
van een culturele, maar ook van een theologische revolutie… De ‘Cahiers voor de gemeente’ 
begonnen in snel tempo van de perse te rollen en prof. dr. H. Kuitert legde de gereformeerden 
de vraag voor: ‘verstaat gij wat gij leest?’ 
Kerkelijke en synodale bureaus werden overladen met bezwaarschriften en protesten uit de 
kerken. Bezorgde en verontruste gereformeerden begonnen zich steeds meer te roeren. En 
omdat zij niet van plan waren de Gereformeerde Kerken die hen lief waren zonder slag of 
stoot uit te leveren aan neo-Gereformeerden, verenigden zij zich als een nieuwe ‘avant garde’. 
Maar de dijken waren reeds eerder doorgebroken, zoals bleek. 
 
Wie waren zij die de vereniging Schrift en Getuigenis oprichten in 1967 
Wie waren die gereformeerde mannen en vrouwen aan het front en in de achterhoede? Wat 
bezielde en bewoog hen om tegen het opkomende tij op te roeien? Aanvankelijk, een kleine 
Gideonsbende die het voortouw nam. Ze behoorden niet bij de elite van theologen en 
kerkelijke leiders die de toon aangaven; integendeel. 
Het waren ook niet weer, net als in de vorige eeuw, de zogenaamde ‘kleine luyden’ die zich 
op geen enkele man van naam kunnen beroemen.  
Ir. C.G.Meeder daarover: De eerste ‘verontrusten’ begonnen zich rond 1965aan te kondigen. 
Het is van belang vast te stellen dat het initiatief tot deze organisatie niet is uitgegaan van 
predikanten, maar van ouderlingen en ‘gewone’ kerkleden. 
 
Zij vonden elkaar het eerst in Harderwijk4, daarna in Hilversum en vervolgens in het hele 
land. Toen de organisatie meer vorm kreeg, ontving zij een officieel karakter op 18 november 
1967. Tot voorzitter resp. secretaris van de Vereniging Schrift en Getuigenis, vereniging tot 
opbouw en bewaring van het gereformeerd leven, werden gekozen de heren Langeveld en 
Schellevis uit Hilversum. Penningmeester werd kort nadien P.Groen uit Harderwijk gekozen 
die samen met J,P.Wijsman uit Eindhoven zeer lange tijd de financiële positie van de 
vereniging nauwlettend in de gaten hielden. 
 
Ook andere namen kunnen worden genoemd van bestuursleden en scribenten van het blad 
Waarheid & Eenheid dat werd uitgegeven. 5 Specifieke namen mogen echter niet ontbreken 
zoals de opeenvolgende voorzitters van de Vereniging nl., de eerste voorzitter H.Langeveld 
uit Hilversum en nadien ds. W.C. van den Brink te Nieuw Loosdrecht, ds.E.J.Oomkes uit 
Uithuizermeeden, J.J.Rippen uit Ede en als laatst fungerend voorzitter F.W.Kramer uit Urk.  
De secretarissen volgden elkaar met regelmaat op6.  
Een belangrijke positie vervulde in dit verband de penvoerders van het blad i.c. de 
hoofdredacteuren en evenzo die predikanten en scribenten die vanaf het begin van de 

 
4 Toenmalige ontwikkelingen noodzaakten Gereformeerde kerkleden in Harderwijk om zich daarover te uiten en 
legden daarmee de basis voor de oprichting van de Vereniging. Directe steun daarvoor ondervonden ze vanuit 
Hilversum, die e.e.a. in een brochure publiekelijk uitten. Zie daartoe inv.nr. 15.  
5 Gemakshalve wordt verwezen naar inv.nr.102 waarin van nagenoeg elke jaargang van Waarheid & Eenheid 
een blad is opgenomen. In de kop van dat blad staan de scribenten die, met hun respectievelijke bijdragen, de 
vereniging en het blad, en daarmee de kerkleden ondersteunden. Zie voor plaatsingslijst van de gehele serie 
Waarheid & Eenheid (op de bibliotheek van de VU) ook bijlage B, pag. 37. 
6 Zie daartoe inv.nrs. 31-34. 
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Vereniging hun rubrieken met informatie, en ook levensverhalen, vulden. 
Namen als dr.J.Schelhaas Hzn toenmalig predikant in Tzummarum en ds.M.Vreugdenhil uit 
Ruinerwold-Koekange, nadien Nijkerkerveen, mogen in dit verband niet ontbreken, evenals 
opvolgende hoofdredacteur dr.J.Masselink uit Rotterdam en ds.J.B van Mechelen uit 
Heinenoord, later uit Urk. Juist ds.M.Vreugdenhil en ds.J.B.van Mechelen (en ir.C.G.Meeder 
uit Epse Gorssel die ook vanaf het begin van de vereniging betrokken was bij 
bestuursactiviteiten) kunnen worden beschouwd als initiatiefnemers van vele activiteiten, 
waarbij vermeld moet worden dat het met name ds. J.B. van Mechelen is geweest die zowel 
voor de Vereniging, het blad Waarheid & Eenheid, alsook lokaal in zijn gemeente Heinenoord 
en Urk7, alsook met de oprichting van en de organisatie van de lessen op de Pastorale 
Leergangen in Zwolle 8 veel heeft gedaan en zeer zeker ten positieve heeft bewerkstelligd!9 
 
Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven; haar activiteiten 
Een groot en breed draagvlak heeft Schrift en Getuigenis, gekend als ‘de vereniging van 
verontrusten’ in de Gereformeerde Kerken echter nooit gekregen.  
Daarvoor zijn meerdere oorzaken te noemen. 
-.  Deze beweging vanaf de basis was geheel nieuw en tegen de kerkelijke traditie. 
Gereformeerden was kerkelijk denken en handelen geleerd vanaf hun vroege jeugd. Daarom 
konden en mochten alleen in de officiële kerkelijke weg bezwaren worden ingediend. Elke 
andere weg had iets revolutionairs in zich. Dat is ook de juiste en geordende weg. Wanneer 
dat echter een ‘zaligmakend’ karakter krijgt en bijbels wordt geijkt, is er sprake van 
ontsporing.. In tegenstelling tot de voorstanders en woordvoerders van de zgn. nieuwe 
theologie echter, die ongegeneerd, ongevraagd en brutaalweg, nota bene zonder daarin de 
‘kerkelijke weg’ te zijn gegaan hun neo-gereformeerde visies uitdroegen en publiceerden, 
hebben de zogenaamde verontrusten dat vooraf wel altijd gedaan… 
Toen echter de wettige kerkelijke weg niet baatte, niet naar hen werd geluisterd en zij als 
‘conservatieve achterblijvers’ werden gestigmatiseerd, gingen ze zich pas organiseren.  
 
In 1968 vond een grote samenkomst plaats in de Bethelkerk te Urk en daarna in de 
Gerdesiakerk te Rotterdam die door meer dan duizend mensen werd bijgewoond. Maar 
evenzo was er het getuigenis op de synodale hoorzitting met als hoofdspreker namens de 
Vereniging ds.E.J.Oomkes en die werd aangevuld door dr.E.Masselink als tweede spreker; 
daarna had ds.J.B.van Mechelen de gelegenheid om de noodzaak van een gereformeerde 
opleiding voor predikanten, nu de bestaande Universiteit en Hogeschool confessioneel waren 
afgebogen, nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.10 

 
7 Ds. J.B. van Mechelen stelde een liederenbundel (het Scheepken) samen. Ook behandelde hij de 52 Zondagen 
van de Heidelbergse Catechismus (drukkerij De Bunschoter); de illustraties prijkten ook in Waarheid & Eenheid. 
8 De Pastorale Leergangen te Zwolle met een nevenvestiging in Rotterdam boden aan kerkleden van de 
Gereformeerde Kerken de mogelijkheid om zich op verschillende kerkelijke vakken, incl. de talen, te oriënteren 
en voor de kerken zich toe te rusten. Ook uit andere kerken en kerkelijke groeperingen kerken waren leden 
geïnteresseerd. Vanaf ca. 1970 startten deze opleidingen aanvankelijk met 3e graads bevoegdheid voor 
onderwijs, nadien was er de 2e graads erkenning. De PL Zwolle, nadien Reformatorische Hogeschool geheten, 
gingen op zeker moment opgenomen in de Hogeschool Windesheim in Zwolle. 
Bijzonderheid aan de beide Pastorale Leergangen is dat het docentenkorps bestond uit predikanten van alle 
kerken die met de hun geëigende vakkennis de vele (!) leerlingen onderwezen. In voorkomende situatie gaf ds. 
Van Mechelen, als hoofddocent, elk vak. Zie voor de te boek gestaafde geschiedenis van de PL het boek: ‘In het 
spoor van de Reformatie’ t.g.v. 20 jarig bestaan van de Pastorale Leergangen; zie voorts inv.nrs. 83 en 109.  
9 Ds.J.B.van Mechelen, geboren 1914, overleed op 18 februari 2003 te Urk. Op de dag van zijn begrafenis, 
voorafgaand aan de Dienst van Woord en gebed, kwam het bericht van het plotseling overlijden van zijn vrouw. 
Ds.J.Schelhaas te Zwolle die in deze dienst voorging deed daarvan mededeling aan de aanwezigen. 
10 Toespraken van ds. E.J.Oomkes, dr.E.Masselink en ds. J.B.van Mechelen ter de Synode zijn afgedrukt in 
Waarheid & Eenheid van 11 november 1969, 21e jaargang nr. 3. Ook werden deze toespraken nadien in 
brochurevorm uitgegeven; een exemplaar daarvan is niet aanwezig. 
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Toen daarna de Generale Synode van Sneek (1969-1970) ondanks de stroom van 
bezwaarschriften tegen met name de toenmalige hoogleraar prof.dr.H.Kuitert geen 
tuchtmaatregelen nam, maar een ‘kool en geit sparende’ beslissing nam en daarmee feitelijk 
de nieuwe theologie vrije doortocht verleende, nam de verontrusting bij veel kerkleden toe. 
Meerdere grote kerkelijke bijeenkomsten vonden nadien plaats.11 
 
-. Het tweede verschijnsel is wat wel de ‘zwijgende meerderheid’ wordt genoemd.  
De Vereniging Schrift en Getuigenis wilde daartoe niet behoren en maakte dat in haar blad op 
talloze manieren kenbaar. Publiekelijk. Maar evenzeer waren er de persoonlijke contacten met 
predikanten, afgevaardigden naar de Generale Synode, om hen te wijzen op het belang om het 
Woord van God geen geweld aan te doen en te staan voor de identiteit en het belijdend 
karakter van de Gereformeerde kerken en haar leden. 
 
Ook was, naast vermelde hoorzitting, sprake van officiële gesprekken ter Synode, waarover 
ook in de christelijke dagbladen en kerkelijke bladen verslag werd gedaan12.   
Dat alles heeft geen baat gehad. De woordvoerders, zoals die van de vereniging Schrift en 
Getuigenis, werd een plaats gegeven en fungeerden bepaalde tijd als gesprekspartners.  
Maar de koers was met de besluiten van de Synode ingezet. De bekende woorden van 
ds.W.C.van den Brink ‘de Gereformeerde Kerken zijn begraven in de bossen van Lunteren’ 
klonken ook na diens plotseling overlijden op 12 maart 1976 nog jaren na. 
 
De talloze bezwaarschriften, appèls, handtekeningenacties van zowel de kerkleden, die 
werden verwezen om, vooral, de kerkelijke weg te gaan; en kerkenraden en andere meerdere 
vergaderingen hebben niet kunnen verhinderen dat de nieuwe verlichting doorwerkte, een 
legitieme plaats ontving en zich nestelde in de kerken.  
Naar mag worden verondersteld is er in alle Gereformeerde Kerken de discussie geweest en 
hebben kerkenraden keuzes gemaakt en daartoe besluiten genomen, afgevaardigden benoemd 
etc. Ook hebben kerkenraden te maken gehad met brieven van kerkleden, die in deze de 
kerkelijke weg wilden volgen, maar evenwel weinig gehoor vonden. 
Een beperkt aantal kerkenraden sprak zich uit en gaven, ook in de kerkelijke pers, hun mening 
door, of organiseerden zich gezamenlijk om signalen af te geven aan gemeenteleden wat ook 
diende ter ondersteuning van hun positiebepaling13. 
 
De kerkelijke weg bleek een min of meer onbegaanbare weg te worden, niet alleen voor de 
vereniging Schrift en Getuigenis14 , maar ook voor afzonderlijke kerkleden.  
Op deze plaats kan worden verwezen naar de volledige correspondentie uit die periode van 
kerkleden, waaronder ouderlingen, van de Gereformeerde Kerk in Den Haag die zich hadden 

 
11 De Vereniging hield van tijd tot tijd haar vergaderingen in den lande, zie inv.nrs 8 en 88.  
12 Zie daartoe o.a. inv.nrs 65 en 103 en de edities van Waarheid & Eenheid, aanwezig op het HDC, zie bijlage B.  
13 Zie daartoe het initiatief van de kerkenraden van Baambrugge (dr.J.C.Schouten), van Heinenoord (ds.J.B.van 
Mechelen), van Niedorp (ds.P.Hekstra) en van Urk die het Reformatorisch Convent oprichtten, inv.nr.66. 
14 In dit verband dient te worden vermeld dat naast Schrift en Getuigenis er ook het Confessioneel Gereformeerd 
Beraad (CBG) bestond, die met haar periodiek Credo de kerkleden van de Gereformeerde Kerken informatie 
verschafte. Met deze vereniging heeft geen overleg of correspondentie plaatsgevonden; althans daarvan zijn geen 
stukken aanwezig. Evenwel zullen er ongetwijfeld persoonlijke contacten zijn geweest tussen bestuursleden van 
beide verenigingen. Van een gezamenlijk optreden was geen sprake aangezien CGB zich veeleer achter de 
besluiten van de Synode stelde, weliswaar bezwaarmakend en voorlichtend, maar niet in díe mate van afwijzing 
waardoor een andere, hernieuwde schriftuurlijke koers, door de kerken en kerkelijke instanties kon worden 
ingezet. Bij de leden, bestuur en redactie, bestond een zekere koppeling (er waren bestuursleden die ook 
synodelid waren) waardoor deze vereniging haar slagkracht voor verbetering mistte c.q. wel moest missen, zoals 
in latere periode zou blijken met het verschijnen van het bekende Rapport over het Schriftgezag ‘God met ons’. 
Zie ook inv.nr.104 
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verenigd in de afdeling Den Haag van de Vereniging Schrift & Getuigenis. Zij hebben de 
kerkelijke weg tot het einde toe bewandeld en aan het eind restte hen niets anders dan 
‘staande in het ambt van gelovigen’ een beslissing te nemen en een andere weg te gaan dan 
die bínnen de Gereformeerde Kerk ter plaatse die hen lief was (geweest)15. 
Niet alleen zorgde het voor leden in diverse situaties voor een andere betrokkenheid bij de 
eigen Gereformeerde Kerk, ook in persoonlijk opzicht hebben bestuursleden en redactieleden 
‘nadeel’ ondervonden wat het betekent een publieke opstelling over synodebesluiten. 
 
In dit verband dient te worden gememoreerd dat prof.dr.A.Troost, lid van het Deputaatschap 
over oorlog en vrede, van zijn lidmaatschap werd ontheven (ontslagen) vanwege zijn 
standpuntbepaling; dr.Troost was, terecht, niet van plan om vrijwillig ontslag te nemen16.  
Ook dr.L. Praamsma, hoogleraar aan het Calvijn college in Grand Rapids door velen werd 
beschouwd voor het hoogleraarschap aan op de Theologische Universiteit in Kampen viel in 
ongenade; benoeming bleek niet mogelijk. Uit zijn verweerschrift naar aanleiding van het 
rapport Schriftgezag ‘God met ons’17 gaf dr.Praamsma aan nog van harte te staan achter de 
gereformeerde belijdenis. Ook mag niet onvermeld worden gelaten dat ds.P.Hekstra, 
predikant te Niedorp (Zld) van (bestuurs)lidmaatschap van Schrift en Getuigenis moest 
afzien, anders maakte hij geen kans voor een beroep naar Twijzel (Fr).  
Dr.J.Schelhaas Hzn werd, overigens na gesprekken, toegelaten als privaatdocent aan de VU; 
dr.M.J.Arntzen werd afgewezen. Beiden wilden daar met colleges een tegengeluid te laten 
horen om het klassiek gereformeerde belijden aan de studenten te kunnen doorgeven. 17b 
 
De vereniging als organisatie; haar bijzondere momenten 
De organisatie van de Vereniging werd gekend uit haar statuten en huishoudelijk reglement. 
Daarin werd gesproken over een ‘hoofdbestuur’ en ‘afdelingen’.  Als gevolg daarvan waren 
bestuursleden uit afdeling afkomstig, maar ook anderen maakten daarvan deel uit. Naast het 
hoofdbestuur was er een Raad van Advies en een redactieraad voor Waarheid & Eenheid. 
Deze organen van de vereniging vergaderden afzonderlijk en, met name ten tijde van het 
voorzitterschap van J.J. Rippen was veelvuldig sprake van gezamenlijke vergaderingen.  
De noodzaak daartoe werd allengs ingegeven als gevolg van de discussie binnen bestuur en 
redactieleden toen de kerkelijke weg niet meer begaanbaar was en vanwege een standpunt-
bepaling over het oprichten van zgn. noodgemeenten. 
Zowel de toenmalige secretaris, ds.H.J.Hegger, alsook de hoofdredacteur dr.E.Masselink 
gaven hun mening zowel in stukken alsook in publicaties. Ds.Hegger verwees naar de 
huisgemeenten en richtte zich in een persoonlijk appèl op de Generale Synode tot wijziging 
van de kerkorde18. Zijn verzoekschriften werden voordien ook in het bestuur indringend 
besproken. Daarbij kwam dat dr.Masselink zich, op eigen initiatief, meer en meer openlijk 
uitsprak tegen het oprichten van een kerkelijke gemeenschap buiten de Gereformeerde 
Kerken. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de spanningen binnen vereniging, en met name het 
bestuur en redactie van het blad, erin resulteerden dat dr.E.Masselink werd ontheven van zijn 
hoofdredacteurschap, dat hij evenwel niet neerlegde19.  Een alleszins droeve situatie in de 
vereniging waarbinnen men tot dan toe schouder aan schouder stond.  
Dr. Masselink, en met hem ook degenen die dezelfde mening waren toegedaan, richtten 
nadien de Vereniging Woord en Geest op; ‘vereniging tot bewaring van het Gereformeerd 

 
15 Zie voor het Archief van de afdeling den Haag van de Vereniging Schrift en Getuigenis, 1969-1992: 
afzonderlijk archief in deze inventaris HDC 1169.1, inv.nrs.1-5 
16 Zie Waarheid & Eenheid 6 oktober 1970 23e jaargang nr. 1 in inv.nr.102 
17 Zie inv.nr. 91 met de editie van Waarheid & Eenheid ;     17b Dr.M.J.Arntzen; pag.143ev. Bron nr.18 (pag.16) 
18 Zie inv.nr. 76              
19 Zie inv.nrs. 10 en 40  
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kerkelijk leven’, daarmee tot uitdrukking brengend dat die vereniging zich bínnen de 
Gereformeerde kerken blijvend wilde opstellen.   
Op later moment, nl. in 1992 bleken relatief veel leden van deze vereniging inmiddels lid te 
zijn geworden van een andere kerk van de Gereformeerde denominatie, waardoor het hen, op 
basis van haar statuten, geen lid meer van Woord en Geest konden zijn c.q. blijven.  
Een fusie van de beide verenigingen kwam in 1993 tot stand.20 
 
Van tijd tot tijd hield de vereniging Schrift en Getuigenis een ledenvergaderingen21. Leden en 
abonnees werden uit publicaties in het blad Waarheid & Eenheid evenwel het meeste gewaar, 
zowel van kerkelijke en theologische ontwikkelingen, alsook over standpunten van het 
bestuur en verenigingsactiviteiten. Vanwege de statutaire bepaling dat Schrift en Getuigenis 
een vereniging met als doelstelling ‘tot opbouw en bewaring van het gereformeerd leven’ was 
dat níet gekoppeld aan het lid-zijn van de Gereformeerde Kerken.  
Als zodanig heeft, na interne discussies – zie hiervoor – en overleg binnen het Bestuur, Raad 
van Advies22 en redactie van Waarheid & Eenheid de vereniging zich gesteld dat sprake kon 
zijn van Noodgemeenten. Leden van de Vereniging – en met name die van enkele afdelingen 
– waren inmiddels al lid van een Noodgemeente, zoals die werden gekend in Den Haag, Ede, 
Leiden en Delft; die van (Groot) Utrecht zou kort nadien volgen23. 
Resultaat van de opstelling van de vereniging was dat met de Noodgemeenten, brede 
publiciteit werd gegeven aan een ‘Getuigenis en Appèl’ alsook aan de ‘Verklaring van 
Noodgemeenten Gereformeerde Kerk’ die in een speciaal nummer van Waarheid & Eenheid 
werd afgedrukt. Hoofdelement in de Verklaring vormde de zelfstandig opstelling van de 
Noodgemeenten binnen het verband van de Gereformeerde Kerkende en afstand werd 
genomen van de onschriftuurlijk besluiten van de Generale Synode.24 
  
In 1980 gaf Schrift en Getuigenis publiciteit aan het besluit van de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken en het Rapport over het Schriftgezag ‘God met ons’ in een speciale 
editie van Waarheid & Eenheid die veel leden, abonnees, en desgevraagd, veel lezers 
bereikte.25 De informatiedienst van de Gereformeerde Kerk vermeldde haar ongenoegen over 
deze publicatie.  Vanwege het belang van dit Rapport organiseerde Schrift en Getuigenis op 2 
mei 1981 een landelijke bezinningsdag, met  als sprekers o.a. ds. P.van Til, ds. G.M.A. 
Hendriksen en ds. A.J.Krol.26  Het Rapport leverde vele artikelen op in de kerkelijke pers en 
zorgde tevens voor voorgaande onrust binnen de Gereformeerde Kerken.   
Ook toen was de wal wederom niet bij machte het schip te keren. 
 
Naast publiciteit in haar blad en de participatie bij bezinningsdagen ed. organiseerde de 
Vereniging zelf ook Jeugdconferenties. Organisatoren daarvan waren, in de eerste jaren met 
name ds.P.Hekstra, alsook J.Fekkes en K.L. van der Laan die dit jarenlang realiseerden. 
Zowel sprekers als deelnemers kwamen uit verschillende kerken.27 

 
20 Zie voor overleg met de vereniging Woord en Geest inv.nr. 78 en m.b.t. de fusie  inv.nr.19. 
21 Door de jaren heen werd dat allengs minder; zowel het aantal leden en abonnees alsook de leeftijd van hen zal 
daaraan debet zijn geweest; een keuze voor een centrale locatie voor vergaderingen was niet gemakkelijk omdat 
men om zich voordien niet hoefde aan te melden.Zie voor ledenvergaderingen inv.nrs 8 en 88. 
22 Na verloop van tijd functioneerde de Raad van Advies niet meer als zodanig zoals die was bedoeld. In 1980 is 
getracht deze Raad nieuw leven in te blazen, maar vanwege personele activiteiten en werkomstandigheden bleef 
het bij het bijwonen van bestuursvergaderingen en was niet meer sprake van afzonderlijke vergaderingen. Op 
een later moment stonden leden van de Raad van Advies vermeld als bestuurslid. Zie inv.nr.26.  
23 Zie voor de archieven van deze afzonderlijke Noodgemeenten Gereformeerde Kerk, HDC 1168.1-6 
24 Zie voor totstandkoming, overleg en publiciteit inv.nr. 90 
25 Zie inv.nrs. 91 en 92  
26 Zie inv.nr.92 en het blad Waarheid & Eenheid 14 mei 1981, 33e jaargang nr. 18  
27 Zie inv.nr. 95 
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Wat betreft het proces van eenwording van de Gereformeerde Kerken en de Nederlands 
Hervormde Kerk, bekend onder de naam ‘Samen Op Weg’ werd door het (hoofd)bestuur een 
werkgroep ‘Samen op Weg’ gevormd. Het bestuur vond het noodzakelijk om ook over het 
samengaan van deze twee kerkgenootschappen aan de leden publiekelijk een duidelijk signaal 
af te geven. Dat signaal werd uiteengezet in Brochure 1 (en ook 2)‘Aantreden of wegwezen; 
het geformeerde kerklid nu voor de beslissende keuze’, over de verklaring voor de fusie die 
zou leiden tot de nieuwe kerkformatie, de Protestantse Kerk Nederland.28  
De aandacht van – in dit geval van de Persvereniging Waarheid & Eenheid - over een 
mogelijk samengaan was er al op een eerdere moment, nl. al in de fase van het overleg van 
een groep mensen uit de beide kerkgenootschappen, gekend als de ‘groep 18’, waarover 
dr.J.Schelhaas Hzn. als hoofdredacteur, in de editie van Waarheid en Eenheid van 14 februari 
1964, zijn hoofartikel wijdde29. Ir.C.G.Meeder had daarover een bijdrage in Brochure 2(1986) 
 
De toenmalige voorzitter J.J.Rippen, tevens bestuurslid van de Evangelische Omroep 1964-
1982 waarvan tot 1971 voorzitter van deze omroep EO was één van de initiatiefnemers van  
een Getuigenisdag in Utrecht op 23 september 1978. Het thema  was ‘Tegen de wetteloosheid 
het Evangelie’. Spreker waren o.a. op dr.W.Aalders Den Haag, prof.dr.W.H. 
Velema (Apeldoorn), prof.dr.G.Huntemann (Bremen), ds.Rudolf Bäumer (Espelkamp), Jan 
Kits (Zeist), ds.H.Jochems (Wuppertal), prof.dr.S. Külling (Basel en J.K.Overeeke 
(Antwerpen). Er werd samengewerkt met ‘Kein Anderes Evangelium’de Duitse belijdenis-
beweging. Ook was er een breed samengesteld comité van aanbeveling en het organiserend 
comité had de medewerking van de Evangelische Omroep, de gereformeerde Bond in de 
Nederlands Hervormde Kerk, de vereniging Schrift en Getuigenis en vele vooraanstaande 
personen uit verschillende kerken30.  
Eén van de voordelen van deze Getuigenisdag voor Schrift en Getuigenis was dat nadien met 
diverse mensen contact werd onderhouden en gesprekken gevoerd over samenwerking. 
In de kosten van deze manifestatie participeerde ook de vereniging Schrift en Getuigenis; 
waarover in het bestuur nader werd overlegd31.  
 
Nadien volgde nog een noemenswaardige moment uit de historie van de Vereniging nl. de 
themadag op 17 april 1986 in Nijkerk met dr.E.Linnemann, professor exegese NT aan de 
universiteit van Braunsweig en Marburg.  Aan haar lezing ‘Hoe wetenschappelijk is de 
wetenschappelijke theologie’ werd ruime publiciteit gegeven en werden alle (!) predikanten in 
Nederland uitgenodigd. Voor de gedrukte lezing die, vertaald, werd uitgegeven door de 
Vereniging was veel belangstelling32.  
 
Schrift en Getuigenis, gereformeerde vereniging op interkerkelijke basis vanaf 1982 
Vanuit het bestuur was er overleg met verschillende mensen uit kerkelijke kringen, die vanuit 
niet-ambtelijke status, hun naam verbonden33 aan de intentie om vanuit de kerken van de 
Gereformeerde Gezindte in de Vereniging Schrift en Getuigenis een gezamenlijkheid na te 
streven en dat ook door middel van het blad Waarheid & Eenheid tot uitdrukking te brengen. 
Als bijzonder moment voor de vereniging Schrift en Getuigenis geldt het jaar 1982. Vanaf 
toen was het een gereformeerde vereniging op interkerkelijke basis. 

 
28 Zie inv.nr. 49 en 94 
29 Zie editie Waarheid & Eenheid / de Roeper 14 februari 1964, 16e jaargang nr.10, inv.nr. 102 
30 Zie daartoe ook brochure 5 t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Vereniging en Waarheid & Eenheid oktober 1978 
31 Over de mate van financiële participatie bleek nadien enige onduidelijkheid te bestaan; de notulen geven aan 
dat ook over de bijdrage is gesproken i.v.m. onduidelijkheid daarover. Inv.nr.7 en 97. 
32 Deze tekst van de lezing verscheen als brochure; zie de inv.nrs. 94 en 100, alsook in Waarheid & Eenheid 
jrg.38 nr.9 van 16 mei 1986  
33 Zie daartoe het speciale nummer van Waarheid & Eenheid 29 april 1983, inv.nr. 18 
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De redactie verkreeg vanaf dat moment ook uitbreiding met meerdere scribenten.  
Er waren altijd al de artikelen van zowel de in den lande wonende scribenten alsook, dankzij 
het op veel eerder moment ondernomen initiatief van ds. J.B. van Mechelen, buitenlandse 
correspondenten, zowel uit Nieuw Zeeland als Canada.34 
 
De bekende bedelrubriek van ds.M.Vreugdenhil had inmiddels, als gevolg van diens 
overlijden op 19 oktober 1983, een andere scribent gekregen in de persoon van de 
administrateur-penningmeester J.P.Wijsman. Het indertijd opgerichte M.Vreugdenhilfonds, 
een initiatief dat zijn naam droeg, dat vanaf begin van de jaren 70 diende tot versterking van 
de financiële positie van de vereniging, voor specifieke doelen 35en mede voor het Fonds 
Gereformeerde Opleidingen en Publiciteit. 
 
Hoewel sprake was van een andere, nieuwe, en interkerkelijke opzet van de vereniging en 
meer gezamenlijkheid vanuit de kerken, waartoe vertegenwoordigers en scribenten het 
initiatief ook persoonlijk steunden, had dat maar mondjesmaat effect had in het bestand van 
leden en abonnees.36. 
Evenwel was er vanuit de nieuwe setting sprake van een goede verstandhouding en 
saamhorigheid van de scribenten vanuit de verschillende kerken.  
Beschikbaarheid van gelden bleek aanwezig om te komen tot het uitgeven van brochures. 
Vanuit de redactie van Waarheid en Eenheid werd daartoe een Werkgroep gevormd en heeft 
geresulteerd in het verschijnen van 6 brochures37.  
 
Het blad Waarheid & Eenheid (1948) 1967-1996; fusie met Woord & Geest in 1993 
Aan de leden werd de oprichting van de vereniging Schrift en Getuigenis in een circulaire 
vermeld en tevens van het reeds bestaande blad Waarheid & Eenheid. Dat periodiek was van 
de gelijknamige Persvereniging waarin vanaf 1948 andere gereformeerden zich hadden 
verenigd; hoofdredacteur was dr.J.Schelhaas Hzn. predikant in Tzummarum38.  
Onder de scribenten waren veel theologen en theologisch ontwikkelden39.  
De persvereniging verenigde al spoedig haar blad Waarheid & Eenheid met het blad ‘De 
Roeper’ 40. Nadat de Persvereniging zich in het begin vooral tegen de onrechtmatigheid van 
leerbesluiten en tuchtoefening van de synodes, van 1942/1944, had gericht, hebben bestuur en 
scribenten nadien indringend gewaarschuwd dat sprake zou zijn van een doorbraak.  
 
Het doel van de Persvereniging, naast een herstel van de breuk in de Gereformeerde Kerk die 
tijdens de oorlogsjaren was ontstaan en die volgens hen ook niet gewettigd was, bestond ook 
uit “het zoeken van eenheid die in de waarheid is gegrond. Wij zoeken hereniging met de 
Vrijgemaakten en Christelijke Gereformeerden. Wij willen de eenheid met allen die zich 

 
34 Zie voor correspondentie i.c. informatie van de CRC van Lethbridge inv.nr.45 
35 In Waarheid & Eenheid werd daaromtrent in nagenoeg elke editie het e.e.a. vermeld;    
36 Een van de achterliggende redenen kan zijn geweest dat kerkleden nauwelijks abonnee waren van een blad van 
een andere kerkelijke denominatie of interkerkelijke vereniging 
37 Zie daartoe inv.nr. 93 en bijlage I, bijlage 36. 
38 Dr.J.Schelhaas overleed op 7 augustus 1974 als gevolg van zijn onachtzaamheid bij het in werking zijn van de 
(halve) spoorbomen van de spoorwegovergang bij het NS-station Ede-Wageningen. Dr.J.Schelhaas Hzn schreef 
het boek ’De lijdende Knecht des Heren (het Ebed-Jahweh-probleem)’ uitgever Wever, 1933,  ‘De val van 
Assen’, uitgever Bolland,1968 en ‘de Heilige Schrift in de cahiers van de gemeente’, uitgever. Oosterbaan, 1971.  
39 Van de scribent H.Algra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad  is ‘Zand in de greppel. Een poging tot 
bijeenbrengen van de gescheiden groepen in de Gereformeerde Kerken”, Franeker 1945,  
40 Blad van een groep leden uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt die streefden naar hereniging van beide 
kerken. Bekend zijn de activiteiten van de ‘groep Bos’, genoemd naar ds.A.Bos en zijn broer dr.F.L.Bos. 
Het blad Waarheid en Eenheid/ de Roeper verscheen onder die naam van 1948-1964, zie inv.nr.102 
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onderwerpen aan de H. Schrift als het onfeilbare en feilloze Woord van God en ook kerkelijk 
zich daaraan wensen te houden”. 41  
Omdat doelen van zowel de vereniging Schrift en Getuigenis als van de Persvereniging 
overeenstemden werd in 1970 besloten tot een fusie van beide bladen.42  
 
Over andere zaken rond het verenigingsblad en redactie is op pagina 8 al het e.e.a. vermeld. 
In 1993 volgde de fusie43 met het blad Woord & Geest van de gelijknamige vereniging44. Om 
aan de gezamenlijkheid uitdrukking te geven werd de kop van het blad Waarheid & Eenheid 
voorzien van het bijschrift ‘waarin opgenomen Woord & Geest’. 
Waarheid & Eenheid verscheen tot en met december 1976.  Zie voor overzicht bijlage II  
 
Poging tot publicitaire concentratie op het gereformeerde erf 
Vanaf de jaren 1982, na het besluit tot een gereformeerde vereniging Schrift en Getuigenis op 
interkerkelijke basis, waren er gesprekken met verschillende christelijke organisaties voor 
gezamenlijkheid in publicitaire zin. 
Daartoe was er overleg met Marnix, het blad dat ook in België verscheen in samenwerking 
met de ‘stichting Bijbel in elk huis’, Getrouw, het blad van ICCC-Nederland45,  Commissie 
Samenspreking met andere kerken van de Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerd 
Appèl 92, Stichting Pastorale Leergangen Zwolle en C.O.G.G. (Contact Orgaan 
Gereformeerde Gezindte). 
Alleen met Marnix heeft dit tot een gezamenlijkheid geleid (afgezien van de fusie met het 
blad Woord & Geest). Een gezamenlijke publicatie met Marnix46 vond enkele keren plaats in 
een grote oplage, zodat leden van beide organisaties elkaars periodiek ontvingen. 
 
Dankzij de inzet van redactieleden en leden van de Werkgroep publicaties verschenen in de 
jaren 1995-1992 enkele brochures, bedoeld voor de Gereformeerde Gezindte. Daartoe gaven 
predikanten en anderen van verschillende kerken hun medewerking.  
Zie voor het overzicht van de brochures en medewerkenden bijlage I. 
 
Ds. J.B. van Mechelen, stimulator voor vele activiteiten, wijdde in 1986 een aantal artikelen 
aan apologetiek. Voor een periodiek over ‘apologetische doelstellingen’ werd in 1996 een 
onderzoek gedaan. Het leverde echter niet het gewenste resultaat op. 
 
Beëindiging van bestuurs- en verenigingsactiviteiten en het blad Waarheid & Eenheid 
Om de Verenigingsactiviteiten en ook blad Waarheid & Eenheid ook financieel mogelijk te 
maken, moest de verschijningfrequentie van het blad in de loop der jaren worden aangepast. 
Was er zeer lange tijd een 14-daagse uitgave van Waarheid & Eenheid, er diende te worden 
overgaan naar een maanduitgave.  
Een terugloop van het aantal leden en abonnees was daaraan debet; ook heeft het overgaan 
van leden naar een andere kerk alsook vergrijzing van het ledenbestand, overlijden e.d. 

 
41 Zie Waarheid & Eenheid 16e jrg, nr. 10 van 14 februari 1964 inv.nr.102 en jubileumuitgave van Waarheid & 
Eenheid t.g.v. haar 25 jarig bestaan, editie 1 oktober 1973, inv.nr. 25 
42 Zie inv.nr. 16  
43 Een samengaan c.q. fusie stond niets in de weg, temeer omdat dr.E.Masselink op 1 juli 1993 overleden. 
44 Het archief van de vereniging Woord en Geest bevindt zich op het HDC 395; de plaatsingslijst van dat archief 
1977-1994 bevindt zich in inv.nr. 106.  
45 Hoewel er wellicht mogelijkheden zouden zijn geweest, trof ds.J.Maris nadien terug. Na beëindiging van zijn 
activiteiten voor Getrouw verscheen dit periodiek –plotseling- niet meer; en ICCC-Nederland verdween ook. 
46 Mede dankzij persoonlijke contacten met leidinggevenden aan het periodiek Marnix, ds.J.van Vuuren, 
J.K.Overbeeke en ds.J.B.van Mechelen, had dit een goed effect. Ds.Van Vuuren maakte nadien deel uit van de 
redactie van Waarheid & Eenheid, inv.nrs.93-94  
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Aan de leden en abonnees werd op gezette tijden informatie versterkt en werden door het 
bestuur positieve reacties ontvangen47. De financiële positie veranderde daardoor niet. 
 
Hoewel de vereniging nog bestond waren er beperkt bestuursactiviteiten. Zo werd o.a. 
gesproken om de belangen van de vereniging Schrift en Getuigenis, met name die ten dienste 
van de Reformatorische Hogeschool, de vm. Pastorale Leergangen te consolideren en daartoe 
de vereniging om te zetten naar een stichting. Het Fonds Gereformeerde Opleiding en 
Publicaties (FGOP) kon dan worden behouden48. Onderzoek daarover had geen vervolg. 
Op 16 maart 2006 werd de laatste bestuursvergadering gehouden49 en had de “Vereniging tot 
opbouw en bewaring van het gereformeerde leven Schrift en Getuigenis”, (in de jaren ’70 
gekend als ‘de vereniging van verontrusten in de Gereformeerde Kerken’ en vanaf 1982 als 
gereformeerde vereniging op interkerkelijke basis, zoals die ook nadien in het bestuur en 
redactie tot uitdrukking kwam, opgehouden te bestaan. 
 
Geschiedenis van het archief 
Het archief van de vereniging Schrift en Getuigenis bevond zich bij de secretaris, die het 
veelal overdroeg aan zijn opvolger. Bescheiden werden door voormalig secretaris A.C. van 
Drunen aan mij aangereikt en, beperkt, aangevuld met bescheiden van de laatste secretaris 
A.Dral met de bedoeling deze op een veilige bewaarplaats uiteindelijk te doen bewaren. 
Van de beginperiode waren bescheiden in een vijftal ordners; dit betrof zowel de 
correspondentie, alsook de notulen met bijlagen van vergaderingen.  
 
Niet door elke secretaris is volledigheid voor het bewaren van correspondentie e.d. 
nagestreefd. Zo blijken dat in specifieke gevallen stukken ontbreken. Dat is ook het geval in 
de serie notulen van de, al dan niet in gezamenlijkheid, gehouden bestuursvergaderingen.  
De notulen van de jaren 1998-2000 en 2002-2005 ontbreken. 
Van de Raad van Advies zijn beperkt vergaderstukken aanwezig; van vergaderingen van de 
redactie van Waarheid & Eenheid is dat ook het geval, waarbij dient te worden vermeld dat 
met name het laatste decennium de hoofredacteur en de eindredacteur overlegden. 
 
Financiële stukken zijn slechts in beperkte mate aanwezig. Door de administrateur-
penningmeester J.P.Wijsman, die na diens aftreden in november 1983 nog zijn opvolger 
terzijde stond, werden geen bescheiden overgedragen. Wel zijn begrotingen, rekeningen en 
financiële overzichten die de bestuursvergaderingen passeerden voorradig; hoewel niet 
allemaal. 
Van de Persvereniging Waarheid & Eenheid, met in deze inventaris een aantal nummers, is  
– spijtig genoeg - geen archief aanwezig;  evenmin van haar redactievergaderingen.  
 
Als bijlage II bij deze inventaris is de plaatsingslijst opgenomen van de uitgaven van 
Waarheid & Eenheid vanaf het begin in 1948 (door de gelijknamige Persvereniging) en vanaf 
1970 het blad van de Vereniging Schrift en Getuigenis. In inv.nr. 102 bevinden zich van bijna 
elk jaar een nummer. Bij de afzonderlijke onderwerpen bevindt zich veelal een exemplaar. 
De Vereniging kende een aantal afdelingen. Zo werd van de Afdeling Den Haag het volledige 
archief, in vier pakken, ontvangen. Van andere afdelingen is slechts een enkel document 
aanwezig nl. van Leiden, Utrecht en Haarlem. Van de eerste activiteiten die ten grondslag 
liggen aan de oprichting van de Vereniging, nl. van de kring Harderwijk, zijn geen stukken 
aanwezig; alleen de brief van december 1966, in inv.nr. 9 

 
47 Inv.nr 64 
48 Zie inv.nrs. 22 en 58-59 
49 Inv.nr.22 
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Verantwoording van de inventarisatie 
Voor de bescheiden van de vereniging werd op de laatste bestuursvergadering de toezegging 
gedaan om zorg te dragen voor een veilige bewaarplaats voor toekomstige raadpleging. Het 
archief dient, zoals te doen gebruikelijk, ook toegankelijk te zijn. Daartoe dient de inventaris. 
 
De inventaris bestaat uit twee delen nl. Archief van de Vereniging Schrift en Getuigenis, 
HDC 1169 alsook documenten van enkele afdelingen, w.o. het Archief van de afdeling Den 
Haag, HDC 1169.1. 
 
Uit de inhoudsopgave blijkt dat de Vereniging op tal van fronten actief is geweest. Dat wil 
evenwel niet zeggen dat alles daarvan in dit archief valt aan te treffen. Er vallen, ook bij 
raadpleging van de verschillende uitgaven van het blad Waarheid & Eenheid veel conclusies 
te trekken over de theologische ontwikkelingen binnen de Gereformeerde kerken en evenzo 
de gereformeerde wereld. 
 
De vereniging Schrift en Getuigenis werd in de jaren ’70 gekend als ‘de vereniging van 
verontrusten (in de Gereformeerde Kerken)’. Vanwege het belang dat aan de administratie 
van leden en abonnees kan worden toegekend valt, in geval van enig onderzoek te signaleren 
in o.a. welke plaatsen leden van Gereformeerde Kerken een connectie met de Vereniging 
hadden en voorts op de hoogte waren van ontwikkelingen in de kerken elders in den lande. 
 
Schrift en Getuigenis gaf een blad uit dat in 1970 was gefuseerd met de Persvereniging 
Waarheid & Eenheid; beide verenigingen hadden eenzelfde doel. In het archief van de 
Vereniging bevindt zich bij afzonderlijke onderwerpen veelal een nummer van het blad 
Waarheid & Eenheid. (In de VU-bibliotheek is de complete serie; zie bijlage II). 
Daardoor kan men ook gewaar worden welke scribenten, bestuurs- en redactieleden in de 
periode 1948-1996 voor het doel van de Vereniging en haar blad zich hebben ingezet. 
 
Het archief van de Vereniging Schrift en Getuigenis beslaat de periode december 1966 – 
maart 2006. Er is een aantal documenten van voor 1966 en na 2006 toegevoegd.  
Het oudste document betreft nr. 2 van het blad Waarheid & Eenheid uit 1948 50, gevolgd door 
de oproep in 1961 aan kerkenraden tot verspreiding van het blad51. 
Het jongste document betreft een brief van Akademie für Reformatorische Theologie te 
Hannover52 als gevolg van ontvangen financiële steun vanuit het Fonds Gereformeerde 
Opleidingen en Publicaties, waarvan de rekening rond 2010 werd opgeheven.  
 
Het archief heeft een omvang van ca. 1.20 m1. De bescheiden zijn ontspijkert, in zuurvrije 
omslagen en voorzien van inv.nrs. 1-109; van de afdelingen de inv.nrs. 1-8.   
 
De inleiding kent een bijlage A voor een bronnen- en literatuuroverzicht (pag.16) 
Twee bijlagen zijn aan de inventaris toegevoegd – pagina’s 36-37 nl. 
I.   Overzicht van de inhoud van de uitgegeven brochures en de schrijvers; 
II.  Overzicht van de edities van Waarheid & Eenheid 1948-1996 en vindplaats op het HDC 
 
In het archief bevinden zich twee foto’s met deelnemers aan de Jeugdconferenties, inv.nr. 95. 
Het onderdeel Documentatie bevat een hoeveelheid krantenartikelen van ‘de kerkelijke pers’; 
artikelen zijn in voorkomende situatie ook bij het betreffende onderwerp aan te treffen. 

 
50 Zie inv.nr. 102 
51 Zie inv.nr. 85 
52 Zie inv.nr. 59  
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In beperkte mate is van selectie en vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 
stukken sprake geweest bij de inventarisatie; dit betrof een beperkt aantal afschriften van de 
girorekening en relatief veel dubbelen stukken.  
 
Openbaarheid 
Wat betreft de openbaarheid ten behoeve van raadpleging wordt vermeld dat de in deze 
inventaris opgenomen documenten openbaar zijn en geraadpleegd kunnen worden, behoudens 
een enkel document waarvan bij overdracht aan het HDC de openbaarheid werd beperkt.  
Voor dit archief geldt dat vóórdat publicatie daarover, al dan niet met document(en) uit dit 
archief, plaatsvindt er de toestemming nodig is van de inventarisator en/of van een andere door 
hem aangegeven persoon of contactadres.  
Over naam en adres e.d. kunt u zich verstaan met de archivaris van het HDC. 
 
Bewaarplaats van het archief 
Het archief van de Vereniging Schrift en Getuigenis 1966-2006, resp. van de afdeling Den Haag 
en stukken van de afdelingen Leiden, Utrecht en Haarlem bevinden zich in de 
archiefbewaarplaats van het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands 
Protestantisme aan de VU te Amsterdam, archiefnummer: HDC 1169. (Van de Vereniging: 
HDC 1169 en van de afdelingen 1169.1  
 
Citeertitel:  
Verkort:   Archief van de Vereniging Schrift en Getuigenis, inv.nr….. (HDC.1169). 
 
Volledig: Inventaris van het Archief van de Vereniging Schrift en Getuigenis, 1948-2006, 
                waarin tevens opgenomen het archief van de afdeling Den Haag, 1969-1992  

    en documenten van de afdelingen Leiden, Utrecht en Haarlem, 1975-1980; inv.nr…  
    (HDC 1169). 

NB. Ingeval het een verwijzing betreft naar een document in het archief van één van de afdelingen dient  
       HDC 1169.1 te worden aangegeven. 
 
 
Slotopmerking: 
Het archief van de vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde leven ‘Schrift en 
Getuigenis‘ kan bij raadpleging een beeld geven van de mate van verontrusting die er was 
binnen de, toenmalige, Gereformeerde Kerken in Nederland en de voor de leden en kerkenraden 
van die Kerken van belang zijnde theologische onderwerpen en kerkelijke ontwikkelingen, 
alsook de initiatieven die door de Vereniging toen en nadien zijn ontplooid voor een 
gezamenlijkheid binnen de Gereformeerde Gezindte. 
 
Met het tot stand komen van deze inventaris, zijnde de toegang op de bescheiden van deze 
Vereniging, en de overdracht aan het HDC te Amsterdam is voldaan aan de toezegging gedaan 
op de laatste bestuursvergadering van de bijna 40 jarige– interkerkelijke – vereniging tot 
opbouw en bewaring van het gereformeerde leven ‘Schrift en Getuigenis’. 
 
AD 2021      
Nieuwerkerk a.d. IJssel, G.J.Bink    
 
 
NB. Mogelijk dat in tekst of verwijzing een omissie wordt geconstateerd; dat komt dat overeen met de  
        bekende zegswijze ‘waar gewerkt wordt vallen spaanders’. 
        Evenwel is ook deze inventaris, als archieftoegang, met veel genoegen samengesteld. 
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Bijlage A 

Bronnen- en literatuuroverzicht  
o.a. H.Algra, (noot 39 op pag.11), Dr.M.J.Arntzen (noot 17b. pag.8), ds.H.J.Hegger (inv.nr.76) 
ds.J.B. van Mechelen, (noot 8 op pag.6), dr.J.Schelhaas Hzn, (noot 38 op pag. 11).  
  

1. Dr.K.Dijk,    Koerswijziging in onze kerken    1964 
2. Dr.M.J.Arntzen  De crisis in de Gereformeerde Kerken  1965 
3. Dr. G.C.Berkhouwer  Verontrusting en verantwoordelijkheid  1965 

(n.a.v. De crisis in de Gereformeerde Kerken) 
4. Dr.Tj.Baarda   Betrouwbaarheid van de Evangeliën   1967 

(de exegese in ‘de cahiers van de gemeente’) 
5. H.M.Kuitert   Verstaat gij wat gij leest    1970 
6. Dr.M.J.Arntzen  Een ernstig woord     1970 
7. Dr.M.J.Arntzen  Ootmoed of hoogmoed    1970 
8. Prof.dr.W.H.Velema   Aangepaste theologie     1971 
9. Dr.C.Trimp   Betwist Schriftgezag. Een bundel opstellen over  

de autoriteit van de Bijbel    1971 
10. Ds.A.M.Lindeboom  In het uur van bezinning, deel 1, Geestelijk arm 1972 
11. Dr.P.J.Huijser   Het verwordingproces in de Gereformeerde Kerken 1973 
12. Ir.C.G.Meeder  De geruisloze revolutie in de Gereformeerde Kerken  

2 delen       1973 
13. Dr.H.A.Wiersinga  Verzoening in de theologische discussie; proefschrift     1974 
14. Generale Synode van de Rapport over het Schriftgezag ‘God met ons’; 1979 

Gereformeerde Kerken over de aard van het Schriftgezag. 
15. Evangelische Omroep De Bijbel in de beklaagdenbank   1980 

(n.a.v. het Rapport over het Schriftgezag ‘God met ons’) 
16. Ds.A.M.Lindeboom  De theologen gingen voorop. Eenvoudig verhaal  

van de ontmanteling van de Gereformeerde Kerken 1985 
17. Drs.J.Verschuure in  ‘Gereformeerden op weg in de tijd; vijf gereformeerden  

    over verleden, heden en toekomst’, uitgave van de 
Vereniging Schrift en Getuigenis                      1986 

18. Dr.M.J.Arntzen             Een theologenleven in woelige tijden,   2004 
(AD Chartasreeks 7) pagina’s 127 ev. 

19. Dr.A.Th. van Deursen Een hoeksteen in het verzuild bestel;  
de Vrije Universiteit 1880-2005.   2005 

20. Waarheid en Eenheid53 uitgave van de Vereniging Schrift en Getuigenis    1948-1996 

voorts in de dagbladen o.a.: 
Trouw, Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. 
 
en in de toenmalig verschijnende periodieken zoals o.a.  
- . binnen Geref.Kerken: Gereformeerd Weekblad, Centraal Weekblad,  
    naast Woord en Geest, Credo en regionale periodieken en kerkbladen. 
-. binnen andere kerkelijke denominaties: De Reformatie (GKv) Opbouw (NGK) de Wekker  
   (CGK), Hervormd Weekblad (NHK), De Saambinder (Geref,Gemeenten) e.d. 
-. Kerknieuws (van journalist W.C.F.Scheps), Koers, Theologia Reformata,   
    Bijbel en Onderwijs en diverse andere periodieken.  

 
53 De jaargangen 1-48 van het blad Waarheid & Eenheid (1948-1996), van de Vereniging Schrift en Getuigenis 
(Archief HDC 1169) bevinden zich op het HDC in de collectie tijdschriften CT 05130 
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Inventaris van het  archief van de vereniging tot behoud en bewaring  

van het gereformeerde leven ‘Schrift en Getuigenis’, (1948) 1966-2006 (2011)   
 

A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

A.1 Vergaderingen en bijeenkomsten 

A.1.1 Vergaderingen van het Hoofdbestuur en gecombineerde vergaderingen van Bestuur 
 met Raad van Advies, redactie Waarheid & Eenheid en commissies. 
 
1-7 Agenda’s en notulen van vergaderingen van het Hoofdbestuur, alsmede notulen  

van gecombineerde vergaderingen van Bestuur met de Raad van Advies, de  
redactie van Waarheid & Eenheid, commissies en werkgroepen, met bijlagen, 
1976, 1997, 2001, 2004.               2 pakken 
 NB1.Incompleet            4 omslagen  

      2.In aanvang werd het begrip Hoofdbestuur gehanteerd, conform de Statuten;     
         vanaf zekere datum werd het begrip Bestuur gehanteerd. 
     3. Zie ook voor notulen van vergaderingen, correspondentie vóór en aansluitend 
         aan vergaderingen, andere vergaderstukken en notities: inv.nrs. 9-14 

1. 1976 – 1979  pak 
2. 1980 – 1983  
3. 1984 – 1986  pak  
4. 1987 – 1991  
5. 1992 – 1994  
6. 1995 – 1996    
7. 1997, 2001, 2006   

 
A.1.2 Jaarvergaderingen en bijeenkomsten 
 
8 Uitnodigingen, vermeld in het blad Waarheid & Eenheid, voor jaarvergaderingen 
 resp. een landelijke bijeenkomst, alsmede ontwerp-uitnodiging voor de  
 jaarvergadering in 1987 met notitie van de secretaris om vernieuwing van de  
   vereniging gestalte te geven, 1970, 1972, 1981, 1987.                    1 omslag 
   NB1. Deel gedrukt 
       2. zie ook inv.nr. 88  
 
A.2 Correspondentie; ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken 
 
9-14 Ingekomen brieven, afschriften van uitgaande brieven, vergaderstukken van 
 bestuursvergaderingen, rapportages, oproepen aan leden en kerkenraden, 
            publicaties, contacten met andere organisaties, berichtgeving aan kerken in 

het buitenland, gesprekken met Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, 
met bijlagen, 1966-1992.            6 pakken 
 NB. Zie voor notulen en vergaderstukken tevens inv.nrs. 2-4 

 9. 1966 december – 1975 maart  
            NB. zie ook in deze inventaris 1169.1 het Archief van de afdeling Den Haag inv.nr.1   
 10. 1975 mei – 1977 december 
 11.  1978 januari – 1980 november 
 12. 1981 februari – 1985 juli 

13. 1985 september - 1987 september 
 14. 1987 oktober – 1992 november 
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A.3 Jaaroverzichten 
  
- Zie voor het jaaroverzicht 1985 en 1986/1987: in inv.nr.3 
 
 
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 
 
B.1 Oprichting, herstructurering en koers, interkerkelijke vereniging, fusie; 
 opheffing 
 
B1.1 Oprichting in 1967 
 
15 Brochure ‘Waarom wij verontrust zijn; een woord tot de leden van de Gereformeerde  
 Kerk’ van de vereniging van verontrusten in de Gereformeerde Kerk ‘Waarheid en  
 Eenheid’ te Hilversum, met circulaire nr. 1 aan kerkleden over de oprichting van de 

Vereniging van Verontrusten in de Gereformeerde Kerken ‘Schrift en Getuigenis’,  
februari 1967, [november 1967].      2 stukken 
 NB. Gedrukt 

 
B.1.2 Fusie met Persvereniging ‘Waarheid en Eenheid’ in 1970 
 
16 Verslag van de gecombineerde vergadering van de besturen van de Vereniging van  
  Verontrusten ‘Schrift en Getuigenis’ en de Persvereniging ‘Waarheid & Eenheid’,  
 rapportage van de commissie tot nauwere samenwerking tussen deze verenigingen  

en persmededeling in het blad Waarheid & Eenheid van de fusie, met bijlage,  
juni – september 1970.       4 stukken 

  NB. Zie ook inv.nr. 9 
 
B.1.3 Herstructurering en koers in 1978 
 
17  Discussiestuk ‘onze koers van Schrift en Getuigenis, notitie ‘bijdrage tot bezinning’ 
 en ontwerp van de Open Brief aan de leden van de Gereformeerde Kerken, met  

bijlagen, maart 1978.        1 omslag 
  NB.1.  Discussiestuk in duplo; één is voorzien van aantekeningen 
        2.  Zie Waarheid & Eenheid 28 april 1978, jrg. 30 nr. 29 
 
B.1.4 Interkerkelijke vereniging Schrift en Getuigenis vanaf 1982 
 
18 Stukken betreffende de kennismakingsbijeenkomst van predikanten  

uit de Gereformeerde Gezindte, ds.G.H.Abma en dr.J.Hoek,  
Gereformeerde Bond Nederlands Hervormde Kerk (NHK-GB);  
dr.M.J.Arntzen, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv); ds.J.Houtman 
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en ds.J.C.Maris, Christelijke  
Gereformeerde Kerken(CGK), alsmede verslagen van vergaderingen 
met deze vertegenwoordigers uit de kerken van de Gereformeerde  
Gezindte voor de vorming van een Interkerkelijke Vereniging,  
het opstellen van een gezamenlijke ‘Verklaring van intentie’ en het  
samenstellen van haar bestuursorganen uit predikanten c.q. leden van  
NHK-GB, GKv, NGK en CGK met voormalige bestuursleden en leden  
van de Raad van Advies, met bijlagen en het blad Waarheid & Eenheid,  
oktober 1982 – januari 1983.                        1 omslag 

  NB. De ‘Verklaring van intentie’ en de namen van de bestuursleden werden 
        in Waarheid & Eenheid gepubliceerd in de editie dd. 29 april 1983. 
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B.1.5 Fusie met vereniging Woord en Geest in 1993 
 
19 Notitie over het aangaan van een fusie met de Vereniging tot bevordering van  

het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest, verslagen van vergaderingen  
van Schrift en Getuigenis en Woord en Geest, rapportages van de  
penningmeester van Woord en Geest ‘in liquidatie’ en krantenartikelen over  
de fusie van Schrift en Getuigenis en Woord en Geest per januari 1994, 
september 1993 – januari 1994.            1 omslag 
 NB. Zie voor voorafgaand contact met de vereniging Woord en Geest inv.nr. 78 
 

20 Brief aan de leden over de fusie en tussentijds verslag aan bestuur met 
stand van zaken bij de voorgenomen fusie van de verenigingen ‘Schrift  
en Getuigenis’ en ‘Woord en Geest’, aanvullende informatie van de  
secretaris, alsmede antwoordkaarten van leden met hun reactie voor  
een fusie, oktober – november 1993.            1 omslag 

 
B.1.6 Beëindigen uitgave blad Waarheid & Eenheid in 1996    
 
21 Memoblaadje van de secretaris, brief van het bestuur aan abonnees  

over financiële positie van het blad  ‘Waarheid & Eenheid’ en brief  
van de secretaris aan bestuurs- en redactieleden van ‘Waarheid & Eenheid’ 
over het beëindigen van het blad in zijn huidige vorm en met dank voor  
hun inzet, met bijlagen, december 1996.          3 stukken 

  NB. Zie ook inv.nrs. 63 en 64   
 
B.1.7 Voornemen tot omzetting van de vereniging in stichting; opheffing in 2006. 
 
22 Notulen van de bestuursvergadering met besluit om, zodra er een stichting  

is die de belangen van Schrift en Getuigenis, Waarheid & Eenheid en het  
Fonds Gereformeerde Opleidingen en Publiciteit (FGOP) behartigt, de 
Vereniging om te zetten in een stichting, advies 17 september 1996 van Henk  
van Rhee communicatieadviseur mediaproducties bv, alsmede notulen  
van de laatste bestuursvergadering op 16 maart 2006 en afhandeling  
van de lopende zaken, met bijlage, 1996, 2001, 2006; kopieën.              4 stukken 

  NB. Zie ook inv.nr. 59 
 
B.2 Statuten en huishoudelijk reglement 
 
23 Statuten van de Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde 

leven Schrift en Getuigenis en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, 
met toelichting en ontwerpen van de Kleine Statutencommissie tot herziening 
van de statuten, alsmede bijlagen, 1974 - 1977.         1 omslag 
 NB1. Deels gedrukt 

        2. Zie ook inv.nr. 9 
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B.3 Jubilea 
  NB. Zie voor de publicatie van ‘Tien jaar waarschuwing’ met Getuigenis en Appèl,  

        inv.nr. 90, ook opgenomen in Waarheid & Eenheid 28 april 1978, jrg 30 nr.29 
 
B.3.1 25 jaar Vereniging Schrift en Getuigenis 
 
24 Brieven met suggesties voor een brochure ten gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan van de Vereniging Schrift en Getuigenis, alsmede de brochure 
‘Om het Woord Gods en het Getuigenis van Jezus’, met daarin bijdragen van 
F.W.Kramer, voorzitter, dr. M.J.Arntzen en ds. J.B. van Mechelen.  
Hoofdredacteur, 1992.         1 omslag 

  NB. Brochure verscheen als nr. 6 in de reeks uitgaven van Schrift en Getuigenis 
          Zie ook inv.nr. 94 en bijlage I  
  
B.3.2 25 jaar en 40 jaar blad Waarheid & Eenheid  
    
25  Stukken betreffende het jubileumnummer van Waarheid & Eenheid t.g.v. 

het 25 jarig bestaan van het blad in oktober 1973, verzoek aan redacteuren  
van kerkelijke periodieken om een bijdrage voor een publicatie 40 jaar 
Waarheid & Eenheid in 1988 alsmede artikelen 40 jaar Waarheid  
& Eenheid 1948-1988, oktober 1973, februari en juli-september 1988.   1 omslag 

  NB. De voorpagina van het 1e nummer van Waarheid & Eenheid werd  
          opgenomen in nr. 26 van jrg.35 dd. 25 juli 1983; zie inv.nr.102 
 
 
 
B.4 Organisatie; functies en taken 
 
B.4.1 Bestuur van de vereniging 
 
B.4.1.1  Samenstelling 
 
26 Naamlijsten van bestuursleden, leden van de Raad van Advies en van  

redactieleden van Waarheid & Eenheid, 1977, 1983, 1985, 1992-1996.    1 omslag 
 NB1. Per 1994 met vm. bestuursleden van Woord en Geest   

                     2. zie voor de namen van bestuursleden en scribenten, aangegeven in de 
          kop van het blad Waarheid & Eenheid, inv.nrs 102. 

 
B.4.1.2  Functies en leden van bestuur, raad van advies en redactie 
 
B4.1.2.1 Voorzitter 
 
27-30 Stukken betreffende de opeenvolgende voorzitters van Schrift en Getuigenis, 
 1976-1994.          1 omslag 

NB. Incompleet; zie ook inv.nrs.9-14     7 stukken 
   
 27. Ds. W.C. van den Brink, 1976, 1986. 2 stukken 
 28. Ds.J.Oomkes, 1983.    2 stukken 
 29. J.J.Rippen, 1990,1994.   omslag 
 30. F.W.Kramer, 1992.    3 stukken 
   NB. Zie ook gedeponeerd archief inv.nrs. 107-108 
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B.4.1.2.2 Secretaris 
 
31-34 Stukken betreffende de opeenvolgende secretarissen van Schrift en  

Getuigenis, 1976-2007.                     1 omslag  
  NB. Incompleet; zie ook inv.nrs.9-14 en de bladen Waarheid & Eenheid   5 stukken 

31.    Ds. H.J.Hegger, 1976-1981  3 stukken 
 NB. Zie ook inv.nr. 78 
32.    A.C. van Drunen, 1985, 1987, 1993.  omslag 
33.    Herm.Vos, 1995.   1 stuk 
34.    Drs.J.Verschuure, 2007.  1 stuk 
 NB. Zie ook bij inv.nrs. 6-7 
-.      K.Dral, zie notulen bij inv.nr.7 

 
B.4.1.2.3 Penningmeester 

 
35-36 Stukken betreffende opeenvolgende penningmeesters, 1983-2008.     1 omslag 
                        2 stukken 

35. J.P.Wijsman, tot december 1983, 1983-1987.     
  NB.  Incompleet; zie ook inv.nrs.9-14 
            -.   D. van Heun, zie de notulen, inv.nrs. 3-4 en 52 
 36. L.Pot, [1984], 2008.   2 stukken 
 
B.4.1.2.4 Overige  bestuursleden, van de raad van advies en van de redactie 
  NB. Incompleet; zie ook inv.nrs.9-14 
 
37 Stukken betreffende overige bestuursleden, van de Raad van Advies en redactie 

van Waarheid & Eenheid, 1966, 1985-1996, 2006.         1 omslag 
NB1. Incompleet; zie ook inv.nrs.9-14 en 40-41 
      2. Zie voorts de edities van Waarheid & Eenheid 

        3. Alfabetisch geordend 
 
B.4.2 Raad van Advies 
 
B.4.1  Samenstelling 
-. Naamlijsten van bestuursleden, leden van de Raad van Advies en van  

redactieleden van Waarheid & Eenheid, 1977, 1983, 1985, 1992-1996.   
Zie inv.nrs. 26 en 37 

 
B.4.2  Vergaderingen 
  NB. Zie voor notulen van gecombineerde vergaderingen met bestuur van  

       Schrift en Getuigenis inv.nrs. 1-7 en 9-14 en het Archief van de afdeling  
       Den Haag in deze inventaris 1169.1 inv.nrs. 1-2  

 
38 Stukken betreffende het opstarten van de Raad van Advies, uitnodigingen  

voor vergadering en een advies aan het bestuur, met bijlagen, 1979, 1982.      1 omslag 
 
B.4.3 Redactie van het blad Waarheid & Eenheid 
 
B.4.3.1  Samenstelling   
 
39 Stukken betreffende de samenstelling van de redactie in de periode 1979-1996, 
 1979 – 1996.               1 omslag 
  NB1. Incompleet 
        2. Zie ook inv.nrs. 26 en 37 
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B.4.3.2  Hoofdredacteur 
 
40-41 Stukken betreffende de hoofdredacteur van Waarheid & Eenheid, 

1972-2003.             2 omslagen 
 40. Dr. E. Masselink, 1972, 1976, 1993 
   NB. Zie ook de vergaderstukken 1976 in inv.nr. 10 
 41. Ds. J.B. van Mechelen,  1989, 1994-1996, 2003 
   NB. Zie ook inv.nr. 68 en 107 
 
B.4.3.3  Redactievergaderingen 
 
42 Verslagen van redactievergaderingen, 1984 – 1987, 1990.        1 omslag  
  NB Zie voor notulen van gecombineerde vergaderingen met bestuur van  

       Schrift en Getuigenis inv.nrs. 1-7 en 9-14 
 
B.4.3.4  Ingezonden brieven aan de redactie; correspondentie 
 
43-46 Brieven aan de redactie, correspondentie met ds. J.B.van Mechelen,  

hoofdredacteur, alsmede van redactieleden, 1980-1981, 1990-1996.     3 omslagen 
NB. Zie ook inv.nr. 53                   1 pak 

43. Brieven aan de redactie, 1980-1981, 1990-1996. pak 
44. Onderlinge correspondentie, 1991-1996. 
45. Berichten vanuit Lethbridge -Canada aan hoofdredacteur, 1992.    

NB. Zie ook in deze inventaris 1169.1 inv.nr. 8; stuk van afdeling Haarlem  
46. Brieven en artikelen over de komst van Amerikaanse evangelist  

John Wimber, 1991.         
 
B.4.3.5  Niet-geplaatste artikelen wegens ruimtegebrek  
 
47 Ingezonden stukken van hoofdredacteur, redactieleden (binnen- en  

buitenland) uit de periode 1990-1995 die wegens ruimtegebrek  
niet geplaatst werden, [1990-1995].      1 omslag 
 

B.4.4 Commissies en Werkgroepen 
 
B.4.4.1  Kleine statutencommissie  
 
-.  Statuten van de Vereniging tot opbouw en bewaring van het gereformeerde 

leven Schrift en Getuigenis en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging, 
met toelichting en ontwerpen van de Kleine Statutencommissie tot herziening 
van de statuten, alsmede bijlagen, 1974 - 1977. 
Zie inv.nr. 23 

 
B.4.4.2  Commissie Fusie met Persvereniging Waarheid en Eenheid      
 
-. Verslag van de gecombineerde vergadering van de besturen van de  

vereniging van verontrusten ‘Schrift en Getuigenis’ en de Persvereniging  
‘Waarheid en Eenheid’, rapportage van de commissie tot nauwere  
samenwerking tussen deze verenigingen en persmededeling in het  
blad Waarheid & Eenheid van de fusie, met bijlage, juni – september 1970. 
Zie inv.nr. 16 
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B.4.4.3  Werkgroep Kerkorde Reformatorische Kerken 
 
48 Stukken betreffende de voorbereiding vanuit een kleine werkgroep voor een 

opzet van een reformatorische kerkorde met het streven van onderscheidene 
 kerkgroepen van gereformeerde signatuur, met bijdragen van ir. C.G.Meeder  
te Epse-Gorssel en N.Norder te Hellendoorn, juli-december 1984.        1 omslag 

 
B.4.4.4  Commissie Financiële Rapportage  
 
- Rapportage van de Commissie financiële rapportage over de stand  

van zaken opgesteld voor het bestuur, 25 februari 1985. 
Zie inv.nr. 52      

 
B.4.4.5  Commissie onderzoek exploitatie periodiek Waarheid & Eenheid  
 
-. Notities over mogelijkheden tot verbreding van Waarheid & Eenheid,  
 exploitatie van het blad alsmede over de verschijningsfrequentie van  
 het blad, 1984, 1987, 1995-1996. 
 Zie inv.nr. 53 
 
B.4.4.6  Werkgroep Samen op Weg 
 
49 Concept-taakomschrijving tot instelling van de werkgroep Samen Op Weg 

voor een positiebepaling ten opzichte van het proces van Samen Op Weg  
(van het samengaan van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde  
Kerken tot een nieuwe kerkformatie) en notities voor bestuursvergaderingen,  
1985-1986.                        1 omslag 

  NB. Met brochure ‘aantreden of wegwezen; het gereformeerde kerklid nu  
       voor de beslissende keuze’., zie inv.nr. 94. 

   
 
50 Agenda’s en notulen van vergaderingen van de Werkgroep Samen Op Weg 
 1985-1986.             1 omslag 
           
B.4.4.7  Werkgroep Publicaties voor de Gereformeerde Gezindte   
   NB. Zie voor correspondentie en brochures inv.nrs. 93-94 
 
 
B.5 Financiën 
  
B5.1 Begrotingen, rekeningen; jaaroverzichten 
 
51 Begrotingen, rekeningen en financiële overzichten, 1979-1996.  1 omslag 
 
52 Rapportage van de Commissie financiële rapportage over de stand  

van zaken opgesteld voor het bestuur, 25 februari 1985.       1 stuk 
 
B.5.2 Exploitatie blad Waarheid & Eenheid 
 
53 Notities over mogelijkheden tot verbreding van Waarheid & Eenheid,  
 exploitatie van het blad alsmede over de verschijningsfrequentie van  

het blad, 1984, 1987, 1995-1996.      1 omslag 
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B.5.3 Advertenties 
 
54 Afschriften van brieven aan redacties van kranten en kerkelijke periodieken 

voor te plaatsen advertentie of berichtgeving over artikelen, 1990-1995.         1 pak 
 
55 Notities met overzicht van inkomsten van door derden geplaatste 
 advertenties in editie van Waarheid & Eenheid, augustus 1990.    3 stukken 
 
B.5.4 Schenkingen; legaat 
 
56 Brief van notaris R.J.Th. Merkx te Heusden over een aan de vereniging  

nagelaten legaat, met bericht van aanvaarding, februari 1995.     3 stukken 
 
B.5.5 Fondsen 
 
B.5.5.1  Ds.M.Vreugdenhilfonds 
 
57 Publicatie in Waarheid & Eenheid 9 augustus 1985over het bestaan  

van het ds.M.Vreugdenhilfonds voor steun van de financiële positie  
van de vereniging alsook het  ondersteunen van acties zoals ‘Bijbels  
voor Israël’, augustus 1985.                1 stuk  
 NB. Zie voor de vele meldingen over dit Fonds: het blad Waarheid & Eenheid 

 
B.5.5.2  Fonds Gereformeerde Opleiding en Publiciteit (FGOP) 
   NB. Zie ook inv.nr.22 
 
58 Concept-statuut voor het Fonds Gereformeerde Opleiding en  

Publiciteit (FGOP), opgesteld door ds.J.B.van Mechelen, [1980].         1 stuk 
 NB. In duplo 

 
59 Kopie van kascontrole van het Fonds, mail van F.W.Kramer van 
 verdeelde gelden  aan de Reformatorische Hogeschool te Zwolle en 

de reformatorische School Warburg (Dld) en brief aan notaris  
mr.E.HJansen te Zevenhuizen dat het FGOP afziet van aanvaarden  
van een legaat aangezien dit Fonds geen acties fonds meer is, met  
bijlagen, 1996, 2005, 2007, 2011.        1 omslag 
 NB. In 2011 ontving de rekeninghouder een bericht van de 
        Akademie für Reformatorische Theologie in Hannover 

 
B.5.6 Kasboek; opheffen girorekening 
 
60 Tabellarisch kasboek, 1988-1995.            1 band 
 
61 Kwitanties van betalingen door de penningmeester, aansluitend aan de 

laatste bestuursvergadering en brief tot het opheffen van de girorekening 
2006, 2008-2009.           1 omslag 

  NB. Zie ook inv.nr. 22   
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B.6 Informatieverstrekking aan de leden; administratie van leden en abonnees  
 
B.6.1 Administratie van leden en abonnees  
 
62 Lijsten van leden van de vereniging Schrift en Getuigenis en abonnees 
 op het blad Waarheid & Eenheid, adressen waaraan proefnummers werden  

gezonden, meldingen van leden tot beëindiging van lidmaatschap en van 
abonnees van het  abonnement, alsmede brieven aan de redactie over inhoud 
voor het blad en toezending aan adressen, 1990-1996.       1 pak 
 NB. Ongesorteerd 
 

B.6.2 Circulaires aan leden en abonnees  
 
63 Circulaires aan leden en abonnees, 1989-1997.          1 omslag 
  NB. Vóór 1989 is veelal sprake van informatie via blad Waarheid & Eenheid 
           met name in de bedelrubriek van ds.M.Vreugdenhil 
-. Brief aan de leden over de fusie en tussentijds verslag aan bestuur met 

stand van zaken bij de voorgenomen fusie van de verenigingen ‘Schrift  
en Getuigenis’ en ‘Woord en Geest’, aanvullende informatie van de  
secretaris, alsmede antwoordkaarten van leden met hun reactie voor  
een fusie, oktober – november 1993. 
Zie inv.nr. 20 
  

B.6.3 Brieven van leden en abonnees bij beëindiging van het blad Waarheid & Eenheid 
 
64 Brieven van leden en abonnees met reactie op het beëindigen van het 
 blad Waarheid & Eenheid, 1997; afschriften.          1 omslag 
 
B.7 Betrekkingen tot kerkelijke organisaties en besturen van periodieken 
  NB. Chronologisch 
 
B.7.1 Overleg en fusie met Persvereniging Waarheid & Eenheid   
 
- Verslag van de gecombineerde vergadering van de besturen van de Vereniging van  
  Verontrusten ‘Schrift en Getuigenis’ en de Persvereniging ‘Waarheid & Eenheid’,  
 rapportage van de commissie tot nauwere samenwerking tussen deze verenigingen  

en persmededeling in het blad Waarheid & Eenheid van de fusie, met bijlage,  
juni – september 1970. 
Zie inv.nr. 16         

    
B.7.2  Overleg met de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken 
 
65 Stukken betreffende gesprekken van het bestuur van Schrift en Getuigenis, 

met de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, 1968-1970, 1976.     1 omslag  
  NB. Zie ook inv.nrs. 9-10, 85-92 en bladen Waarheid & Eenheid, alsook inv.nr. 103 
 
B.7.3 Contact en overleg met Reformatorisch Convent 
66 Stukken betreffende de oprichting door de kerkenraden van Baambrugge,  

Heinenoord, Nieuwdorp en Urk van het Reformatorisch Convent,  
vergaderingen en mededeling van het convent, 1975-1976.        1 omslag  

  NB. Zie ook inv.nrs. 9-10 alsook in deze inventaris het Archief van de  
       afdeling Den Haag, HDC 1169.1 inv.nr. 1 
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B.7.4 Correspondentie met leden alsmede Gereformeerde Kerken  in binnen- en 
 buitenland            NB. Zie ook inv.nrs. 11-14. 
  
 Gereformeerde Kerken in het buitenland 
67 Open brief van de vereniging Schrift en Getuigenis aan de Gereformeerde 

Kerken van Noord Amerika, Canada en Australië, [december 1980]; kopie.         1 stuk 
  
 Leden van Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerken in Nederland 
  NB zie ook inv.nrs. 85-89  
 
-.- Verklaring van ds. W.van Benthem te Genemuiden en ds. J.B. van Mechelen  

te Urk n.a.v. van het besluit van de Generale Synode tot handhaving van  
dr. H.Wiesinga als predikant en hun oproep aan de kerkleden om het  
onschriftuurlijke juk van de Synode af te werpen en zich te verenigen met die  
kerken en personen die getrouw willen blijven aan Schrift en belijdenis, z.d. [1975]. 
Zie inv.nr. 107 
 NB. Origineel; ongetekend 
 

68 Brief, getiteld ‘Coram Deo’ van kerkleden van Gereformeerde Kerk van Urk,  
over een kerkenraadsvergadering, en waarin zij verantwoording geven van  
het afstand nemen van de daar genomen besluiten en zich opstellen als 
Dolerende Kerk van Urk, met uitnodiging voor een gemeentevergadering  
op 21 februari 1976 en antwoordstrook om te kunnen instemmen met de  
vorming van een dolerende noodgemeente, met brief van de predikanten 
ds.W.Feenstra, ds.K.Kramer en ds.H.Veenstra om geen gehoor te geven 
aan de uitnodiging voor die gemeentevergadering, februari 1976.       4 stukken 

 
69 Brochure ‘Aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Barendrecht;  

verantwoording en afscheid’’ van H. Tameris en A.W.IJsselstein, en 
aanbiedingsbrief, met bijlage, januari 1980, mei 1981.            4 stukken 
 

70 Open brief aan kerkenraden van mr. H.C.Visser, advocaat en procureur  
te Den Haag over diverse besluiten van de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken, met voorstellen tot het indienen van herziening 
van deze besluiten, april 1983; kopie.              1 stuk 
 

71 Open brief van ‘verontruste gereformeerden in Friesland’ te Sneek aan 
alle Gereformeerden in Nederland en tevens als een open brief aan de  
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, waarin  
scherp protest wordt aangetekend dat het moderamen van de Synode op  
7 maart [1984] regering en parlement heeft gemaand om geen  
kruisraketten te plaatsen, met bijlage, [maart 1984]; gedrukt.     3 stukken 

  NB1. Het IKV (Interkerkelijk Vredesverband) organiseerde de actie  
         ‘tegen de kruisraketten’ en de demonstraties; 
     2. in dat kader zie de vermelding m.b.t. prof.dr.A.Troost in de Inleiding, pag. 8.  

 
72 Brief van de Particuliere Synode Friesland aan A.Roorda te Joure, over  

haar besluiten en suggesties tot het vormen van een commissie om de  
breuk in de Gereformeerde Kerk Joure te herstellen, maart 1985; kopie.          1 stuk 

 
73 Stukken betreffende het onttrekken van de Gereformeerde Kerk te  

Boerakker aan het verband van de Gereformeerde Kerken Nederland;  
1988-1989; kopieën.                 1 omslag 
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-. Notitie van John D.Rozema te Emmen ‘een andere wind van leer’ zijn  
brief aan zijn kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Emmen over  
o.a. de theologische leringen van H.Kuitert en H.Wiersinga, met bulletin  
‘Rozemagram’ van de fam.Rozema vóór hun vertrek naar de VS voor  
free-lance evangelisatiewerk, maart-augustus 1994. 
in inv.nr. 43 (correspondentie met de redactie van Waarheid & Eenheid) 

 
B.7.5 Overleg met de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk  
 
74 Verslagen van samensprekingen van bestuursleden van Schrift en Getuigenis 

 met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlands  
 Hervormde Kerk, alsmede afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk 
 dolerend, Groot Leiden, met voorbereidende notities, alsmede brieven tot  
 voorzetting van het contact, 1980, 1985; afschriften en kopieën.        1 omslag 
 NB. Incompleet; zie ook inv.nr. 2 en 11-12 
 

B.7.6 Contact met de Evangelische Omroep 
 
75 Aantekening van gesprekspunten voor een vergadering van een afvaardiging 

van het bestuur van Schrift en Getuigenis met leden drs. Doornenbal en  
Boomsma van de Evangelische Omroep, met notitie van ’46 stellingen van  
een EO-bezinningsdag’ op 21 januari 1986, met bijlage, oktober 1981; kopieën.   

NB. Werd aangeduid als overleggroep Rippen             3 stukken 
   
B.7.7 Overleg en correspondentie met predikanten van de Gereformeerde Kerken  
 
-. Brief van de afdeling Den Haag en het bestuur van Schrift en Getuigenis 

aan een aantal predikanten van de Gereformeerde Kerken en anderen 
met de uitnodiging voor een samenspreking op 13 september 1969 te 
Utrecht in verband met de situatie in de Gereformeerde Kerken en de  
vraag ‘Wat kunnen wij nog doen’, september 1969.          

 NB1. Een verslag of aantekening is niet aangetroffen 
       2. de afdeling werd toen nog niet als zodanig aangeduid, maar als ‘kring’ 

 Zie in deze inventaris - HDC1169.1 -  
het Archief van de afdeling Den Haag, 1969-1992, inv.nr.1. 

 
-. Notitie met gesprekspunten alsmede kort verslag van het overleg  

met enkele predikanten naar aanleiding van het Rapport  
Schriftgezag, met bijlagen, 1981.   
Zie inv.nr. 92      

   
 Ds.H.J.Hegger 
76 Verzoekschrift van ds.H.J.Hegger aan de Generale Synode van de  

Gereformeerde Kerken om drs.B.Boelens te Castricum, vanwege diens  
leer, niet langer als predikant te handhaven, verzoekschrift tot wijziging  
van de kerkorde om huisgemeenten mogelijk te maken, alsmede notitie  
‘studie over de huisgemeente’, met brieven van A.F.C.Dubbeldam over  
de stellingname van ds.H.J.Hegger ten opzichte van noodgemeenten,  
1977, [1982]; ontwerpen en kopieën.      1 omslag 

  NB1. Zie ook inv.nrs. 10-11 i.v.m. de standpuntbepaling van de vereniging ten  
                      opzichte van Noodgemeenten Gereformeerde Kerk, alsook inv.nr. 31; 

       2. Deze, en andere verzoekschriften, zijn met gebundeld in een in druk 
                       verschenen brochure ‘De nacht is ver gevorderd’, waarin ds.H.J.Hegger  

         en zijn vrouw verantwoordden dat zij de Gereformeerde Kerk verlieten. 
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 ds.T.Hagen 
77 Brieven aan o.a. bestuursleden met beklag van ds.T.Hagen te Voorburg, 

nadien Westendorp, naar aanleiding van contacten en uitspraken van  
o.a. de voorzitter van Schrift en Getuigenis, 1980-1982; afschriften. 1 omslag 
 NB. Zie voor correspondentie hierover tevens het Archief van de  

        Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot-Utrecht, 1978-1988,  
        inv.nrs. 14-16, HDC 1168.5 en inv.nrs. 5-6 van HDC 1168.6 

 
B.7.8 Overleg met predikanten uit de Gereformeerde Gezindte  
 
-.  Stukken betreffende de kennismakingsbijeenkomst van predikanten  

uit de Gereformeerde Gezindte, ds.G.H.Abma en dr.J.Hoek,  
Gereformeerde Bond Nederlands Hervormde Kerk (NHK-GB);  
dr.M.J.Arntzen, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv); ds.J.Houtman 
Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en ds.J.C.Maris, Christelijke  
Gereformeerde Kerken(CGK), alsmede verslagen van vergaderingen 
met deze vertegenwoordigers uit de kerken van de Gereformeerde  
Gezindte voor de vorming van een Interkerkelijke Vereniging,  
het opstellen van een gezamenlijke ‘Verklaring van intentie’ en het  
samenstellen van haar bestuursorganen uit predikanten c.q. leden van  
NHK-GB, GKv, NGK en CGK met voormalige bestuursleden en leden  
van de Raad van Advies, met bijlagen en het blad Waarheid & Eenheid,  
oktober 1982 – januari 1983.              

 Zie inv.nr. 18   
NB. De ‘Verklaring van intentie’ en de namen van de bestuursleden werden 
        in Waarheid & Eenheid gepubliceerd in de editie dd. 29 april 1983. 

 
B.7.9 Contact met de Vereniging Woord en Geest 
 
78 Brieven aan de Vereniging Woord en Geest p/a P.Wassenaar te Rotterdam 
 over het continueren van het overleg tussen beide verenigingen, 1984-1985;  

afschriften.                     1 omslag  
  NB1. Incompleet; zie ook inv.nr2. 2-3  
                     2. In 1993 fuseerden de beide verenigingen, zie inv.nrs 19-20 en 105-106 
 
B.7.10 Overleg en samenwerking met het blad Marnix  
79 Stukken betreffende het overleg van leden van de kleine commissie van  

Waarheid & Eenheid over samenwerking van de bladen Waarheid &  
Eenheid en Marnix en de Stichting ‘Bijbel in elk huis’ voor het uitgeven  
van een aantal gezamenlijke edities, 1985, 1990.          1 omslag 
 

B.7.11Overleg met het blad Getrouw van ICCC-Nederland 
 
80 Stukken betreffende het contact met het bestuur van de Stichting I.C.C.C.- 

Nederland (International council of Christian Churches) p/a E.Kuijt te  
Werkendam en het overleg met bestuursleden ds.J.C.Maris, J.W.Baan en 
A.Slabbekoorn van de Stichting Getrouw over publicitaire samenwerking, 
1989-1990, 1993, 1996.             1 omslag 
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B.7.12 Overleg met ‘Commissie voor Samenspreking met andere kerken’ 
   van de Nederlands Gereformeerde Kerken 

 
81 Brieven en verslag van het overleg met de ‘Commissie voor Kontakt en 

Samenspreking met andere kerken’ van de Nederlands Gereformeerde  
Kerken, 1989.               1 omslag 

  NB. De commissie werd binnen dat kerkverband aangeduid als KKS 
  
B.7.13 Contact en overleg met het comité Gereformeerd Appél ‘92 
  
82 Stukken betreffende contacten en overleg met het Comité Gereformeerd  

Appèl, uitgever van een doorgeefbrief van dezelfde naam en van de  
jaarlijkse gebedssamenkomst voor leden van Christelijke Gereformeerde  
Kerken (CGK), Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en Gereformeerde  
Kerken vrijgemaakt (GKv), 1992, 1994-1995.       1 omslag 

 
B.7.14 Contact met bestuur van Reformatorische Hogeschool Zwolle 
 
83 Brieven aan het bestuur van de Stichting Reformatorische Hogeschool,  

(voormalige Pastorale Leergangen Zwolle) voor een coöperatieve  
samenwerking om gezamenlijk van meer belangstelling voor beide  
organisaties te verkrijgen, met coöperatieschets [van ds. J.B. van Mechelen], 
met antwoord dat het bestuur het bestaande contact voorstaat, 1992, 1996;  
afschriften.           1 omslag  

  NB. De vm. Pastorale Leergangen Zwolle maakte met die van Rotterdam als 
       zaterdagopleiding onderdeel uit van de Stichting Reformatorische  
       Bijbelschool (RBS), waarvan in Zeist een dagopleiding was. Vanuit de 
       Vereniging bestond het fonds FGOP voor, ook, de Pastorale Leergangen. 
       Zie inv.nrs. 108-109 en FGOP inv.nr. 58  

 
B.7.15 Contact met het C.O.G.G. (Contactorgaan Gereformeerde  Gezindte) 
 
84 Brief aan drs. I.A.Kole te Bergambacht met toestemming tot het opnemen 
 van de stellingen die op de C.O.G.G.-bijeenkomst op 28 april 1994 
 werden vermeld, alsmede brieven aan het C.O.G.G. Contactorgaan  

Gereformeerde Gezindte, p/a ds.J.H.Velema te Nunspeet voor contact, 
met bericht van afwijzing, met bijlagen, 1994, 1995-1996; afschriften.  1 omslag 

 
 
B.8 Publiciteit en voorlichting 
 
B.4.1  Oproepen aan leden en kerkenraden van de Gereformeerde Kerken 
 NB. Zie ook inv.nrs. 67, 71 en 90 (Waarheid en Eenheid mei 1978)  
 
85 Publicatie in Waarheid & Eenheid/de Roeper 14e jaargang, nr.2 met  

een algemene oproep van het bestuur en redactie van de Persvereniging 
Waarheid en Eenheid aan kerkenraden van de Gereformeerde Kerken  
om aandacht te schenken aan ontwikkelingen binnen het kerkverband  
en het blad Waarheid & Eenheid/De Roeper onder kerkenraadsleden  
te verspreiden, 27 oktober 1961.           1 stuk 
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-. Brochure ‘Waarom wij verontrust zijn; een woord tot de leden van de Gereformeerde  
 Kerk’ van de vereniging van verontrusten in de Gereformeerde Kerk ‘Waarheid en  
 Eenheid’ te Hilversum, met circulaire nr. 1 aan kerkleden over de oprichting van de 

Vereniging van Verontrusten in de Gereformeerde Kerken ‘Schrift en Getuigenis’,  
februari 1967, [november 1967].        
Zie inv.nr. 15   

 
86  Circulaire van het bestuur van de vereniging Schrift en Getuigenis met  

oproep ‘Aan allen die met ons gewoon Gereformeerd willen blijven’  
naar aanleiding van de besluiten van de Generale Synode van de  
Gereformeerde Kerken Dordrecht 71/72 en Haarlem 73/74, [1974].            1 stuk 

 
87 Pamflet voor kerkleden ‘Steeds sneller en driester rukt de dwaling op  

in onze kerken’ van de Vereniging Schrift en Getuigenis, alsmede  
brochure ‘de geruisloze revolutie in de Gereformeerde Kerken’ van de  
Activeringscommissie te Epse-Gorssel, [1973]’       2 stukken 
 NB1. In 1973 verschenen 2 deeltjes ‘De geruisloze revolutie in de  

         Gereformeerde Kerken’ van de hand van ir.C.G.Meeder. 
      2. Gedrukt 

 
88 Publicatie in Waarheid & Eenheid 27e jaargang nr. 26, 5 april 1975  

van de oproep aan alle belijdende leden van de Gereformeerde Kerken  
om steun te geven aan de handtekeningen actie i.v.m. synode-besluiten, 

 en oproep aan de Generale Synode, en aankondiging van een algemene 
 ledenvergadering in Amersfoort op 3 mei 1975, 1975.            1 stuk 
 
89 Brochure ‘Gesprek met alleen die de Gereformeerde Kerken liefhebben’ 
 Van de commissie ad hoc namens het Bestuur en de Raad van Advies van 

de Vereniging Schrift en Getuigenis, [1977].            1 stuk  
 NB1. Geschreven door ds.H.J.Hegger, bestuurslid 
                    2. Gedrukt 

 
-.   Discussiestuk ‘onze koers van Schrift en Getuigenis, notitie ‘bijdrage tot  

bezinning’ en ontwerp van de Open Brief aan de leden van de Gereformeerde  
Kerken, met bijlagen, maart 1978.       
Zie inv.nr. 17  

  NB.1.  Discussiestuk in duplo; één is voorzien van aantekeningen 
        2.  Zie Waarheid & Eenheid 28 april 1978, jrg. 30 nr. 29 
 
B.8.2  ‘Getuigenis en Appèl’ en Verklaring van Noodgemeenten 
 
90 Stukken betreffende de gezamenlijke activiteit van Vereniging Schrift en  

Getuigenis en Noodgemeenten tot het ontwerpen van een ‘Getuigenis en 
Appèl’ aan medegelovigen in de Gereformeerde Kerken’, alsmede over 
de Verklaring van Noodgemeenten Gereformeerde Kerk’, 1977-1980.       1 omslag 

NB1. Zie de verklaring van Noodgemeenten ook het archief van de  
          Noodgemeenten Gereformeerde Kerk, HDC.1168.5 en 1168.6 

       2.  gepubliceerd in Waarheid & Eenheid 28 april 1978, jrg 30 nr. 29 
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B.8.3 Rapport over het Schriftgezag van de Generale Synode  
 
91-92 Stukken betreffende het door de Generale Synode van de Gereformeerde  
 Kerken vastgestelde rapport over het Schriftgezag ‘God met ons’, 
 1980-1981.              1 omslag 
               4 stukken 
 91. Notitie van J.J.Rippen over het rapport Schriftgezag, nummers 
  Waarheid & Eenheid 3 en 9 jrg.33 (16 januari en 27 februari 1981) 

correspondentie brieven aan de Informatiedienst Gereformeerde  
Kerken naar aanleiding van het integraal publiceren van het  
Rapport door de Vereniging, artikel van dr.L.Praamsma over 
het Rapport, alsmede krantenartikelen, 1980-1981.    

 92. Notitie met gesprekspunten alsmede kort verslag van het overleg  
met enkele predikanten naar aanleiding van het Rapport  
Schriftgezag, met bijlagen, 1981.      4 stukken 
 NB. Overleg resulteerde o.a. in de landelijke bezinningsdag op 2-5-1981 

 
B.8.4   Publicaties voor de Gereformeerde Gezindte; brochures 
  NB. Zie voor andere brochures o.a. inv.nrs. 87-89 
 
93-94 Stukken betreffende het samenstellen en uitgeven van brochures 

 door Schrift en Getuigenis, 1985-1992.        2 omslagen 
93. Correspondentie met schrijvers uit de kerken van de Gereformeerde  
      Gezindte voor bijdragen aan de brochures, 1986, 1991-1992. 
94. Brochures [1 en 2] -6,  alsmede afzonderlijke brochure van de 
      lezing van dr.E.Linnemann in 1986, 1985 – 1992. 
 NB. Voor het overzicht van deze brochures en de medewerkenden: bijlage I 

 
B.9 Archief en documentatie 
 
95 Uittreksel van de laatste bestuursvergadering inzake het opheffen van de 
 vereniging en de zorg voor het archief, verklaring van vernietiging 
 van de daarvoor in aanmerking komende stukken ten tijde van de  

inventarisatie, alsmede een kopie van de overeenkomst met het HDC 
te Amsterdam voor archiefbewaring aldaar, 2006, 2021.        3 stukken 
 

B.10 Overige activiteiten van de vereniging Schrift & Getuigenis 
 
B.10.1 Jeugdconferenties 
96 Brieven over de door Schrift en Getuigenis georganiseerde  

Jeugdconferenties, alsmede een verslag van een jeugdconferentie, 
1976, 1978, 1984.              1 omslag 
 NB1. Incompleet 
      2. met twee foto’s 

 
B10.2 Participatie in de organisatie van de Getuigenisdag 1978 Arnhem  
 
97 Brief van J.Fekkes, bestuurslid, over de organisatie van de Getuigenis  

in Arnhem en het aandeel van de participatie daarin van de vereniging,  
met bijlage, oktober 1978; kopie.           2 stukken 

  NB. Zie ook bij de betreffende notulen inv.nr.1 
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B.10.3 Onderzoek oprichten nieuwe afdelingen van Schrift en Getuigenis  
 
98 Circulaire ‘Oproep aan alle Groningse Gereformeerden die zich willen  

stellen onder het gezag van de H.Schrift overeenkomstig de Drie  
Formulieren van Enigheid’, met ontwerp en bijlagen, 1983.        4 stukken 

 
99 Correspondentie met G.J.Bink te Hilversum over een eventuele 
 afdeling van Schrift en Getuigenis in het Gooi e.o., 1977.         1 omslag 
 
B.10.4  Steun tot oprichting van Noodgemeenten Gereformeerde Kerken 
 
-.   Stukken betreffende de gezamenlijke activiteit van Vereniging Schrift en  

Getuigenis en Noodgemeenten tot het ontwerpen van ‘Appèl en Verklaring  
van Noodgemeenten Gereformeerde Kerk’, en de publicatie daarvan, 
1977, 1979-1980.           
Zie inv.nr. 90  

 
 
B.10.5 Predikantendag in 1986 met lezing van dr. E. Linnemann    
 
100 Brief van de vereniging aan alle predikanten in Nederland met  

uitnodiging tot het bijwonen van de predikanten dag voor de lezing  
van dr.E.Linnemann, professor exegese NT aan de universiteit van  
Braunsweig en Marburg op 17 april 1986 in Nijkerk, met publicatie 
van comité van aanbeveling en bijlagen,1986.          1 omslag  

  NB. Met brochure van de vertaalde lezing 
  
 
B.10.6 Onderzoek naar mogelijkheid voor een nieuw periodiek over Apologetiek  
 
101 Stukken betreffende onderzoek voor het doen verschijnen van een  

periodiek over ‘apologetische doelstellingen’ en het aanzoeken van  
scribenten daarvoor, 1996-1997.            1 omslag 

  NB. Met inleidende artikelen van ds.J.B.van Mechelen uit 1986 
 
  
Documentatie 
 
102 Enkele losse nummers per jaar van het blad Waarheid & Eenheid,  

1e jaargang nr. 2 – 48e jaargang nr. 9, augustus 1948 - december 1996 
alsmede 
Index van artikelen in de jaargangen 1984-1996,                1 pak 
            NB.1  de voorpagina van 1e nummer stond in W&E 22 juli 1983, jrg 35 nr 26 
      2. in inv.nrs. bevindt zich een exemplaar van W & Eenheid i.v.m. het onderwerp 

     3. De volledige naam van het blad Waarheid & Eenheid was 
         1948-1964: Waarheid & Eenheid /de Roeper van de Persvereniging Waarheid & Eenheid  
         1964-1969: Waarheid & Eenheid; idem van de Persvereniging 
         1970-1993: Waarheid & Eenheid van de vereniging Schrift en Getuigenis 
         1993-1996: Waarheid en Eenheid, waarin opgenomen Woord & Geest, van de  
                vereniging Schrift en Getuigenis. 
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103 Krantenartikelen over Schrift en Getuigenis resp. Waarheid & Eenheid,  
en andere publicaties betreffende de Gereformeerde Kerken, Samen op  
Weg, alsook over andere kerken, 1985-1993.          1 omslag 

   NB1. Incompleet 
       2. bij desbetreffende inv.nr. eveneens krantenartikelen  

 
104 Publicaties van Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), 1970,  

1984, 1990.                   1 omslag 
 

105-106 Bladen van Woord en Geest en plaatsingslijst van het archief van de  
vereniging Woord en Geest, 1992-1993.             1 stuk  

     1 omslag 
 105.    Vijf bladen van Woord & Geest, uitgegeven door de Vereniging  

           Woord en Geest, 1992-1993.                
106.    Plaatsingslijst van het archief van Woord en Geest vereniging tot 

            Bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven 1977-1994. stuk            
            HDC 395 
 
Gedeponeerde stukken  
 
Ds. J.B. van Mechelen  
107 Stukken van ds. J.B. van Mechelen en opbrengsten van door hem  

geschreven boek over de Heidelberger Catechismus, 1972, 1975,  
1984-1985,          1 omslag 
alsmede de Verklaring van ds.W. van Benthem te Genemuiden en  
ds. J.B. van Mechelen te Urk n.a.v. van het besluit van de Generale  
Synode tot handhaving van dr.H.Wiesinga als predikant en hun  
oproep aan de kerkleden om het onschriftuurlijke juk van de Synode  
af te werpen en zich te verenigen met die kerken en personen die  
getrouw willen blijven aan Schrift en belijdenis, z.d. [1975]. 
 NB. Origineel; ongetekend 
            

  
F.W.Kramer 
108 Brieven aan krantenredacties met ingezonden stukken van F.W.Kramer, 
 verantwoording van hem van zijn verzoek tot ontheffing uit het ambt,  
 met bijlagen, 1976, 1988-1995.      1 omslag 
  NB. Zie ook inv.nr.30 
 
Pastorale Leergangen Zwolle, onderdeel van de Reformatorische Bijbelschool 
109 Publicatie van informatie over de Pastorale Leergangen Zwolle, over  

het boek ‘studies ter gelegenheid van 20 jarig bestaan van de Reformatorische 
Hogeschool Zwolle, brief over symposium-reünie van de Pastorale Leergangen 
Rotterdam in 1993, 1972, 1978-1979, 1993, 1996.    1 omslag 

  NB. Zie ook inv.nr.83 
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HDC 1169.1  
Archief van de  
afdeling Den Haag van de vereniging Schrift en Getuigenis, 1969-1992 
en documenten van de afdelingen Leiden, Utrecht en Haarlem, 1975-1980. 

 
- . –  

 
Het archief van de afdeling Den Haag, 1967-1992 
  
1.,  Brief van de afdeling Den Haag en het bestuur van Schrift en Getuigenis 

aan een aantal predikanten van de Gereformeerde Kerken en anderen 
met de uitnodiging voor een samenspreking op 13 september 1969 te 
Utrecht in verband met de situatie in de Gereformeerde Kerken en de  
vraag ‘Wat kunnen wij nog doen’, september 1969.                   1 stuk 

 NB1. Een verslag of aantekening is niet aangetroffen 
       2. de afdeling werd toen nog niet als zodanig aangeduid, maar als ‘kring’ 

 
2-3 Correspondentie van de afdeling Den Haag met de Kerkenraad Algemene 

Zaken van de Gereformeerde Kerk te Den Haag, met Gereformeerde  
predikanten in Den Haag en andere kerkelijke organisaties,  
notulen van gezamenlijke vergaderingen van de afdelingen van Schrift  
en Getuigenis alsmede correspondenties met de Noodgemeente  
Gereformeerde Kerk Den Haag, 1971-1992; afschriften en kopieën.        2 pakken 

  NB. Zie voor overige betrokkenheid van deze afdeling met en in 
         de Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot Den Haag:  
         het archief van deze Noodgemeente, 1976-1994;  HDC 1168.1 
 2. september 1971-augustus 1976 
 3. September 1976-oktober 1992 
  
4 Bezwaarschriften van de afdeling Den Haag aan de kerkenraad van de 

Gereformeerde Kerk te Scheveningen en de Particuliere Synode van  
Zuid-Holland West naar aanleiding van de preek van ds. P. van den Beukel  
te Voorburg over de seksuele moraal en het christelijk geloof, alsmede 
correspondentie met predikanten en het appèl bij de Classis, 
 januari 1974-maart 1981; afschriften.       1 pak  

 
5 Korte notitie ‘ervaringen van de afdeling Den Haag van de vereniging Schrift  

en Getuigenis, over een martelgang langs de kerkelijke – of zo men wil – de  
koninklijke weg’, met kopieën bezwaarschiften en behandeling bij de meerdere  
vergaderingen van de Gereformeerde Kerken, februari 1977-januari 1980. 1 pak 
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Documenten van de afdeling Leiden van Schrift en Getuigenis, 1975 
 NB1. Van de afdeling Leiden zijn er geen andere stukken 
       2. D.Kol, bestuurslid van de afdeling, was een aantal jaren secretaris van de vereniging 
 
6 Brief van het bestuur van de afdeling Leiden aan leden van de Gereformeerde  

Kerk te Leiden e.o. tot hergroepering als gevolg van identiteitsverandering  
binnen de Gereformeerde Kerken en over het stichten van een dolerende  
noodgemeente Groot-Leiden, met bijlage, december 1975.          2 stukken 

  NB. Zie voor het archief van de Gereformeerde Kerk dolerend Groot Leiden e.o.  
          1976-1982;  HDC 1168.2 

 
Document van de afdeling Utrecht van Schrift en Getuigenis, 1976 

 
7 Brief van het bestuur van de afdeling Utrecht van de vereniging Schrift en  

Getuigenis aan de leden van de afdeling met melding dat de enquête onder  
de leden de keuze aangaf voor de vorming van een noodgemeente, alsmede  
over het resultaat van bespreking met een commissie van de Kerkenraad  
Algemene Zaken (KAZ) van de Gereformeerde Kerk van Utrecht dat met 
haalbaarheid, op basis van een aan te bieden begroting, een bijzondere  
wijkgemeente een mogelijkheid zou zijn, 5 juli 1976.        1 stuk 

  NB.1 diensten werden een beperkte periode gehouden in de Oosterkerk tot het  
         moment dat er nieuwe eisen door de KAZ werden gesteld.  
         De nadien, in 1978, gestichte Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot-Utrecht  
         kwam niet voort vanuit deze afdeling, maar de initiatieven werden ontplooid 
         na een kerkdienst in december 1977 in de Geertekerk te Utrecht waarin  
        ds. E.J.Oomkes voorging  

           2. zie voor het Archief van de Noodgemeente Gereformeerde Kerk Groot-Utrecht:  
           1978-1988: HDC 1168.5 

 
 
Document van de afdeling Haarlem van Schrift en Getuigenis, 1980 
  NB1. Van de afdeling Haarlem zijn er geen andere stukken 
        2. namens de afdeling was de heer D.van Heun bestuurslid en penningmeester 
 
8 Brief van de secretaris afdeling Haarlem van de vereniging Schrift en  

Getuigenis met twee kerkbrieven van de West en Christian Reformed 
Church in Edmonton van ds. Gordon H.Pols, met daarin opgenomen  
een kort verslag van de daar gehouden lezing van drs.Tj.Baarda,  
september 1980.             3 stukken 
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Bijlage I 
 

Overzicht van de inhoud van de brochures (inv.nr. 94) en de schrijvers 
 
 

Brochure 1  Samen op weg; het gereformeerde kerklid nu voor de beslissende keuze 
 Van het bestuur van de vereniging Schrift en getuigenis 

 
Brochure 2  Gereformeerden op weg in de tijd; vijf gereformeerden over verleden,  
  heden en toekomst; ‘samen op weg’ nader beschouwd. (1986) 
  J.L.Struik          Uit de geschiedenis van Afscheiding en Doleantie 
  Ir.C.G.Meeder          Kort historisch overzicht van het proces ‘samen op weg’  

         en de achttien’  
  Drs.J.Verschuure     Enkele wijsgerige en sociologische achtergronden van  
             hedendaags kerkelijk denken 
  Dr.M.J.Arntzen        Samen op weg en het belijden van de Kerk 
             Ds.D.J.van Vuuren  Een alternatief ‘samen op weg’ van gereformeerden 
 
Brochure 3 Opstanding van Christus (1991) 
  Dr.M.J.Arntzen Inleiding 
  Mevr.T.E.N.Ozinga   de opstanding uit de doden 
  Ds.J.B.van Mechelen Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht  als God  
                doden opwekt; Handelingen 26:8 
 
Brochure 4 Het gezag van de Bijbel en parels van de belijdenis (1991) 
  Dr.M.J.Arntzen Inleiding 
  Drs.J.M.Batteau De Bijbel op mijn tafel 
  Drs.O.Mooiweer De belijdenis in mijn leven 
 
Brochure 5 Over eenheid tussen Kerken (1992) 
  Ds.J.C.Schaeffer De eenheid zoeken 
  Dr.T.Brienen  Samenwerking in eenheid; eenheid in samenwerking 
  Dr.H.M.Mulder Naar een eenheid waar je stil van wordt; schriftstudie  
     over Johannes 17. 
 
Brochure 6 Om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus; 25 jaar vereniging tot  
  opbouw en bewaring van het gereformeerde leven Schrift en Getuigenis (1992) 
  F.W.Kramer  Om het Woord Gods en het getuigenis van Jezus 
  Dr.M.J.Arntzen Wat bezielde de verontrusten 
  Ds.J.B.van Mechelen Scharnierend 
  Bestuur Schrift en 

Getuigenis  Verklaring van intentie van de vereniging Schrift en  
   Getuigenis 8 januari1982 tot  reorganisatie van de 

vereniging op interkerkelijke basis 
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Bijlage II 
 

het blad: Waarheid & Eenheid   jaargang 1 (1948)  t/m jaargang 48 (1996) 
van orgaan van de Persvereniging Waarheid en Eenheid 1948-1969 en tot 1976 van de  
Vereniging tot Opbouw en Bewaring van het Gereformeerde Leven 'Schrift en Getuigenis' ('s-
Gravenhage)     Materiaalsoort:  Tijdschrift, magazine    
https://vu.on.worldcat.org/search?databaseList=&queryString=waarheid+en+eenheid 
 
Publicatiejaar:    1948-1996.             In bezit van VU Library      : vol. 1 (1948) - vol. 48 (1996) 
Overzicht van bezit 

jrg.001(1948)-jrg.023(1970),jrg.024(1972)-jrg.039(1987),        jrg.041(1989)-jrg.043(1991),     
jrg.045(1994)-jrg.048(1996) 

de ontbrekende jaargangen: 40 (1988)  en 44 (1992-1993) zijn gecompleteerd t.t.v. 
de inventarisatie van het Archief van Schrift en Getuigenis  

CT.05130.- jrg.048(1996) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.045-jrg.047(1994-1995) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.042-jrg.043(1990-1991) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.041(1989) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.039(1987) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.038(1986) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.037(1985) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.036-jrg.037(1984-1985) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.034-jrg.035(1982-1983) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.032-jrg.033(1980-1981) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.030-jrg.031(1977-1979) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.028-jrg.029(1975-1977) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.026-jrg.027(1973-1975) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.024-jrg.025(1972-1973) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.022-jrg.023(1969-1970) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.020-jrg.021(1967-1968) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.018-jrg.019(1965-1966) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.016-jrg.017(1963-1965) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.014-jrg.015(1961-1963) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.012-jrg.013(1959-1961) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.010-jrg.011(1957-1959) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.008-jrg.009(1955-1957) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.005-jrg.007(1953-1955) Beschikbaar  

CT.05130.- jrg.001-jrg.005(1948-1953) Beschikbaar  

 

https://vu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22Vereniging%20tot%20Opbouw%20en%20Bewaring%20van%20het%20Gereformeerde%20Leven%20%27Schrift%20en%20Getuigenis%27%20%28%27s-Gravenhage%29%22&databaseList=4054,2276,2274,2273,1060,10658,1697,2269,2662,4048,3995,638,10892,3999,1978,4065,3891,3374,3250,2437,1621,2038,1861,2433,1982,2796,2795,10021,10025,3889,1080,3782,10906,2175,3384,1085,3261,1910,3538,1875,3536,3018,3258,1476,3378,3410,1991,3652,899,3654,10356,3539,4003,3431,2221,3552,2462,3551,10007,1920,3547,2215,3421,2178,3784,4236,944,4096,4098,10052,3200,2474,3563,3441,2198,2229,1931,3039,3556,3313,3433,3036,4126,3950,4005,2507,10060,4023,3573,3572,2361,3450,283,1820,1666,1941,2513,3205,2237,2236,3567,1785,2233,3962,3967,4030,2375,3582,3218,1953,2007,2369,2401,2005,1672,3575,10032,4028,2409,3976,1834,4044,10042,3195,3903,3229,1842,2897,3227,2259,3589,3225,3586,3909,1609,10046,3986,1847,3988,3901
https://vu.on.worldcat.org/search?queryString=au%3D%22Vereniging%20tot%20Opbouw%20en%20Bewaring%20van%20het%20Gereformeerde%20Leven%20%27Schrift%20en%20Getuigenis%27%20%28%27s-Gravenhage%29%22&databaseList=4054,2276,2274,2273,1060,10658,1697,2269,2662,4048,3995,638,10892,3999,1978,4065,3891,3374,3250,2437,1621,2038,1861,2433,1982,2796,2795,10021,10025,3889,1080,3782,10906,2175,3384,1085,3261,1910,3538,1875,3536,3018,3258,1476,3378,3410,1991,3652,899,3654,10356,3539,4003,3431,2221,3552,2462,3551,10007,1920,3547,2215,3421,2178,3784,4236,944,4096,4098,10052,3200,2474,3563,3441,2198,2229,1931,3039,3556,3313,3433,3036,4126,3950,4005,2507,10060,4023,3573,3572,2361,3450,283,1820,1666,1941,2513,3205,2237,2236,3567,1785,2233,3962,3967,4030,2375,3582,3218,1953,2007,2369,2401,2005,1672,3575,10032,4028,2409,3976,1834,4044,10042,3195,3903,3229,1842,2897,3227,2259,3589,3225,3586,3909,1609,10046,3986,1847,3988,3901
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