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Inleiding

Diaconale Studiekring – Punten uit de geschiedenis
– Initiatiefnemer was Herman Noordegraaf, die vanaf 1998 een post doc
aanstelling voor diaconaat had aan de hervormd kerkelijke opleiding bij de
Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht (in 2003 universitair docent in Leiden en vanaf 2007 tevens bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan
de Protestantse Theologische Universiteit).
– Uitnodigingsbrief van 26 april 1999 van Herman Noordegraaf. ‘De diaconale studiekring (…) wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen die diaconaal geïnteresseerd zijn. We noemen pastores, die werken in gemeente of parochie, diaconale werkers, onderzoekers en docenten. Kortom een open doelgroep. De enige voorwaarde is dat men wil deelnemen aan reflectie op diaconaat met het oog op bezinning, discussie en uitwisseling.’ Ondertekend
door Herman Noordegraaf, Herman van Well (diaconaal medewerker van
het Landelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken) en Jac
Franken (medewerker Kerk in Actie, Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland).
– De eerste bijeenkomst vond plaats op 25 juni 1999 in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Grote Haag 154 in Amersfoort. Vanaf de tweede bijeenkomst op 4 februari 2000 zijn alle bijeenkomsten gehouden in de Bergkerk,
Dr. A. Kuyperlaan 2-4, Amersfoort.
– De bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats: de eerste vrijdag van
februari en de tweede vrijdag van september. Op een enkele uitzondering na
is dit steeds aangehouden. De bijeenkomsten duurden van 10.30u (inloop
vanaf 10.00u) tot 16.00u, later 15.00u. De opzet was steeds: een inleiding
met eventueel een eerste persoon die reageert en dan gesprek.
– De organisatie kwam bij een kleine groep te liggen: Herman Noordegraaf
(voorzitter), Herman van Well (penningmeester), Jac Franken (Kerk in Actie, Landelijk Dienstencentrum Protestantse Kerk in Nederland), Henk
Meeuws (RK, Landelijk Diaconaal Beraad). Trinus Hoekstra volgde Jac
Franken op in 2008, Henk Meeuws werd in 2012 opgevolgd door Jan Maasen (medewerker sectie Dienen en missiesecretaris van het Bisdom Rotterdam). Herman Noordegraaf werd als voorzitter opgevolgd door Jan Maasen
met ingang van de bijeenkomst van 1 februari 2019.
– Dit groepje kwam twee keer per jaar bijeen: ter nabespreking van de vorige
bijeenkomt en ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. De organisatie was ‘licht’: een ieder die op de adreslijst staat, krijgt een uitnodiging, degenen die komen betalen een bijdrage met het oog op zaalhuur en consumpties ter plekke te voldoen bij de penningmeester.
– Lútzen Miedema (diaconaal predikant) stuurde een mail op 29 mei 2000
waarin hij de gedachte oppert om vanuit de studiekring een ‘oecumenisch
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studieboek over diakonia’ samen te stellen. Uiteindelijk zijn er drie delen
Handboek diaconiewetenschap gepubliceerd:
– Barmhartigheid en gerechtigheid (2004);
– Diaconie in beweging (2011);
– Diaconaal doen doordacht (2018).

Herman Noordegraaf
1 augustus 2019
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Plaatsingslijst
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Adreslijsten, 1999-2018.
1 omslag
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Stukken betreffende bijeenkomsten, 1999-2018.
1 omslag
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Stukken betreffende voorbereidingen voor de kring, 1998-1999.
1 omslag
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Stukken betreffende opleiding en onderzoek, 2005-2006.
1 omslag
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Enquête, 2009.
1 omslag
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