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Inleiding

Het archief werd van het Algemeen Rijksarchief overgebracht naar de PKN en
daarna in 2012 overgedragen aan het HDC.
Lex Hermans maakte bij het ARA onderstaande plaatsingslijst en de bijbehorende mededeling over de beperkte toegankelijkheid. Voor de effecturing van
de maatregel dient nu contact te worden opgenomen met G.W. Hemstede van
de PKN.
Voor raadpleging van stukken, jonger dan 50 jaar na hun ontstaansdatum, is toestemming van de Commissie voor de archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk vereist. Men wende zich hiervoor tot de
heer J.C.M. van Haastrecht, postbus 405, 2260 AK Leidschendam.
De Rijksarchivaris van de Tweede Afdeling heeft bovendien de bevoegdheid om inzage van stukken, ouder dan 50 jaar, waarvan openbaarmaking de belangen van nog in leven zijnde personen onevenredig
kan schaden, te weigeren.
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Plaatsingslijst

Het gaat hier niet om het volledige archief van de Kring, maar slechts om
stukken uit de periode 1962-1971 die betrekking hebben op de openstelling
van het gewone predikantsambt voor vrouwen (geëffectueerd in 1968) en de
regeling van de rechtspositie van vrouwelijke ambtsdragers in de NHK.
De Kring c.q. het Contact van Vrouwelijke Vicarissen - waarvan de oprichtingsdatum mij niet bekend is - blijkt een landelijke organisatie, waarvan de
leden – de ledenlijst van ca 1965 geeft er zo'n veertig – eenmaal per jaar bijeen
komen.)
–

Gestencilde berichten aangaande de voorbereidingen van acties
om de vrouw toe te laten tot het gewone predikantsambt, 19621963

–

Correspondentie en vergaderverslagen betreffende de voorstellen
tot wijziging van de Kerkorde aangaande openstelling van het
ambt voor vrouwen (en de formulering van die voorstellen),
1962-1966

–

Reacties van de classes op de voorstellen tot wijziging, 19631964

–

Convocaten (en enkele handgeschreven notulen) van jaarvergaderingen van de Kring, 1965-1969

–

Ingevulde formulieren van de enquête naar carrière en verhouding tot mannelijke collegae der vrouwelijke vicarissen, 1964

–

Stukken betreffende de positie van da. H.B. de Neeling, 19631967

–

Correspondentie (met o.m. de Pensioenraad) betreffende pensioenrechten, 1966-1969

–

Brieven betreffende de rechten van emiritae, 1967-1968

–

Correspondentie betreffende colloquium en belofte (voor toelating tot het ambt), 1968

–

Correspondentie betreffende pogingen tot het verkrijgen van
vrijstelling van colloquium voor vrouwelijke vicarissen die afstudeerden vóór 1951 (Nieuwe Kerkorde) en sindsdien werkzaam
zijn in het pastorale werk der NHK, 1968
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–

Brieven inzake het verkrijgen van het recht van sacramentsbediening voor vrouwelijke vicarissen, 1971

–

Losse brieven
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