Werkgroep Kerkarchief.

INVENTARIS ARCHIEFKAST in DE EEKSCHUUR.
N.B.: dit betreft kopieën van stukken aanwezig in Regionaal Archief of stukken, die
niet in dat archief worden opgenomen.

Naslagwerken (met van enkele reserve exemplaren) als volgt genummerd:
1. boek: Kerk en veranderde getij 1952-2002 (Commissie van Beheer Gereformeerde
kerken)
2. boek: In dienst van de Kerk 1920-2004 (Vereniging Kerkvoogdijen Ned.Herv.Kerk)
3. Vervallen. (Handl.kerkel.texiel, naar Marleen Hulsbos.)
4. Pastores en Parochianen (69 art. van J.van Dieren) dec. 2011
5. Brochure Leve de Kerk (1995)
6. In en om de kerk, Geschiedenis van de Martinuskerk (2006)
7. Art.’Het Warnsvelds Kerkarchief’ in blad Hist.Ver. Zutphen, 2013-2.
8. ‘Ik geloof het wel’, samenvatting rapport door dr. H.P.Roest 2002
(betr. verminderde participatie oud-kerkeraadsleden)
9. brochure Historische Tentoonstelling ‘Negen eeuwen kerk in Warnsveld’1991
met 4 res. exemplaren.
10. brochures over de beknopte geschiedenis van de Martinuskerk 1990
met reserve exemplaar en 1 in het Duits (10a).
11. Originele tekst J.van Dieren, brochure over geschiedenis Martinuskerk(1989).
12. Geschiedenis van het Avondmaalszilver (publicatie HM/2013)
13. Beleidsplan Diakonie uit 1991
14. Vervallen
15. Vervalen (KND 2008 naar archief)
16. boekje Sint Martinus Bisschop bij 1600e sterfdag 1997 (+ res.ex)
17. Vervallen
18. verslag interviewproject, 30-49 jarigen “Wat weet Martinus van zijn gemeente?’ 2003
(1 res. ex).bij Anneke de Hoop
19. Interviewproject ‘In gesprek met jongeren’- mrt 2005, (2 res.ex.)
20. Kursus Pastorale Vorming van gemeenteleden 2000.
21. Draaiboek Adventsproject 2006 ‘Mij moeten ze altijd hebben’.
22. 40 dagenproject 2009 ‘Onnavolgbaar’ -Op weg naar Pasen.
23 Bouwhistorisch onderzoek NH kerk te Warnsveld 1999
24. Boek: Bouwkundige historische ontwikkeling oude kern Warnsveld 1989
25.Gids uit 1957 voor de Colleges van Kerkvoogden
26. Afschrift akte van Splitsing en Fusie d.d. 20 juli 2005 + reserve ex.
27. vervallen (jaargidsen)
28. De Doop; verklaring inz. onderlinge dooperkenning; RvK 2012
29. Boek over kerkgeschiedenis Eefde: Van Kerkpad tot Kerk (1994)
30 Concept Richtlijnen PKN 2010 voor kerkelijk archiefbeheer
31. De Weme van Warnsveld (archeologisch en hist.onderzoek nr 76)
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Verder aanwezig in kast Eekschuur:
.
a. reserve kerkbladen in 3 dozen:
- 1964 t/m 1980
- 1981 t/m 1994
- 2005 t/m 2014 ingebonden
- vanaf 2015
b. res. jaargidsen vanaf 1994 tot heden (niet compleet)
c. Liturgieën (van bijzondere) kerkdiensten.
d. kerkbladen en jaargidsen bestemd voor RAZ
e. map Predikanten, vicarissen, naamlijst predikanten en beroepingswerk
t.z.t. naar RAZ
f. ´lopend archief´, per raad en commissie geïnventariseerde stukken bestemd
voor aanlevering aan het RAZ in 2020. Met volgende codering:
K=kerkeraad, D=diakonie, R=kerkrentmeesters, C= commissies, O=overig
DE ORDNERS:
nr.1: Werkmap:
Voorin: overzicht alle geregistreerde inventaris in kast Eekschuur.
Verder reglement, instructies, lopende zaken en historie kerkarchief.
nr.2: Inventarislijst van ons archief bij Reg.Archief Zutphen, oude inv.lijsten en
diverse richtlijnen.
nr.3: SOW proces en Fusie (1986-2005)
nr.4: Gebouwen en kerkelijke bezittingen: eigenaarsrecht kerktoren, subsidies,
Inspectierapport 2005, ons kerkelijk kunstbezit, oude kerkbijbels en het
kruis in de kerk.
nr.5: Diversen: Art.J.de Graaf over Kerk te Warnsveld (1947) ,Kwestie Verbeek
1783 en Oorkonde 1121, oorkonde SOW en Martinusraam 1998 (zie RAZ 600)
nr. 6 Martinusherdenking uit 1996 (t.z.t. wél naar streekarchief)
nr. 7 Foto´s (ook lijst foto’s en tekeningen in RAZ) en Verjaardagsfondskaarten
(t.z.t. ordenen en naar RAZ)
nr. 8 Div. artikelen over de kerk o.a. van J.van Dieren
f. t.z.t. te vernietigen stukken na verloop bewaartermijn (zie op de dozen).

Werkgroep Kerkarchief
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