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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
In juni 2012 werd het archief van de stichting Communication Middle East 
(C.O.M.E.) aan het HDC overgedragen. Deze stichting is een voorzetting 
van het Midden Oosten Communicatie Project (MOCP) dat in 1976 in Ber-
gen (Noord-Holland) opgericht werd door M.J. Groeneveld, H. Groeneveld-
Smelik en J.L.A. van Melle. Zij vormden het eerste dagelijks bestuur en 
dienden respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 De stichting heeft als doel ‘het bevorderen van de ontmoeting met mensen 
in het Midden-Oosten en het bevorderen van onderlinge communicatie van 
mensen in het Midden-Oosten, ten einde voorwaarden te scheppen voor een 
wederzijds verstaan/begrip’ (statuten art. 2.1). De stichting organiseert jaar-
lijks ontmoetingsseminars voor (jong) volwassenen met een hogere oplei-
ding uit Israël, Palestina, Jordanië en, zo mogelijk, omringende landen. Zij 
organiseert ook studieseminars voor West-Europese theologen en in theolo-
gie geïnteresseerden ‘teneinde door studie en ontmoeting ter plaatse in direc-
te zin kennis te nemen van cultuur, godsdienst en politiek’. Zij geeft het 
nieuwsbrief LINK uit en werkt samen met andere binnen- en buitenlandse 
organisaties zoals de SoW-kerken, Dienst KTO-Kerk en Israël, de Katholie-
ke Raad voor Israël, Christelijke Gereformeerde Deputaten Israël, Stichting 
Nes Ammim Nederland, de Palestinian Centre for Peace and Democracy en 
de Israel Palestine Center for Research and Information (IPCRI). 
 Drukwerk en dubbele stukken zijn uit het archief verwijderd. Drukwerk 
dat een aanvulling vormde op collecties van bibliotheken in Amsterdam, 
Nijmegen en Den Haag zijn overgedragen. 
 
K.D. Houniet 
 
 
In de zomer van 2016 heeft C.O.M.E.-bestuurslid J.W. van Malde het archief 
opnieuw geordend waarbij dubbele stukken en privé-mail van bestuurders 
werden verwijderd. Bovendien werd het archief aangevuld met stukken tot 
en met 2015. 
 
J.W. van Malde 
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Plaatsingslijst 
De nummers zijn doosnummers 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR 
 
1 – Stukken betreffende het MOCP en ontstaan C.O.M.E., 1978-1992 
 – Brieven ontvangen en verzonden door het bestuur, 1985-2005 
 – Agenda’s en verslagen AB en DB vergaderingen, 1987-2000 
 – Akten van schenking, statuten MOCP en C.O.M.E. en Instituut voor 

Internationale Excursies 
 – Alle correspondentie van en met M. Groeneveld over seminars tot 

1990, 1971-1990 
 
2 – Agenda en verslagen bestuursvergaderingen C.O.M.E, 1990-2003 
 – Beleidsnotities 
 – Stukken betreffende feedbackgroep, 1992 en z.d. 
 
3 – Stukken betreffende aanstelling algemeen secretaris (functieprofiel, 

arbeidsovereenkomst, salaris, contact Hogeschool Holland), 1990-
1999 

 – Verslagen van zijn verblijf en werk in het Midden Oosten, 1990-
2009 

 
 
SAMENWERKING  
 
4 – Stukken betreffende samenwerking met kerken in de Jeruzalem 

seminars 
 – Stukken m.b.t. overleg en samenwerking met Raad voor de 

Verhouding van kerk en Israël van de NHK, 1994-1995 
 – Stukken betreffende overleg Interkerkelijk Overleg Israël, 1998-

2002 
 – Stukken betreffende stuurgroep en uitvoerdersgroep Samenwerking 

Seminars Israël en het samenwerkingsproject “Leren in Israël”, 
1999-2001 

 – Ontvangen brieven, briefkaarten, adressenlijsten en (concept)notulen 
van overleg met binnen- en buitenlandse universiteiten, 1991-1997 

 
 
BESTUUR  
  
 Financiën  
5 – Stukken betreffende financiën bestuur, 1993-2015 
 – Jaarcijfers, begroting, fiscale regelingen, ingediende declaraties, 

inkomsten en uitgaven van C.O.M.E., 1990-2015 
 – Stukken m.b.t. fondswerving, 1990-2004 
 – Stukken m.b.t. jaarlijkse schenking M. Groeneveld, 2010-2015 
 – Stukken betreffende communicatiedag donateurs en consultatieweek 

in Nederland (comité uit Midden Oosten), 2002 
 
 Verslagen en PR 
6 – Verslagen bestuursvergaderingen, 2003 – 2015 
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 – Correspondentie m.b.t. PR beleid, logo, Rond 2000 
 – Stukken betreffende fondswerving, sponsoring en projectcontracten, 

1998-2006 
 – Stukken betreffende donateursbeleid, 1998 
 – PR folders C.O.M.E., 1998 – 2010 
 – Stukken betreffende nieuwsbrief LINK en de uitgaven daarvan, 

1998-2015 
 – Stukken betreffende het afscheid van algemeen secretaris Van der 

Sluis, 2009  
 
 
SEMINARS GEORGANISEERD DOOR MOCP  
 
7-8 – Stukken betreffende seminars georganiseerd door MOCP, 1985-

1990 
 2 dozen 
 
 
9 – Verslagen en stukken betreffende theologen seminars in St. Job in ’t 

Goor (1975) en Jeruzalem (1978-1990) en deelnemerslijsten, 1975-
1990 

 – Verslagen en stukken betreffende Israël en Jeruzalem seminars, 
reflectiedag ‘10 jaar Jeruzalem seminars’, 1983-1990 

 
 
JERUZALEM SEMINARS georganiseerd door C.O.M.E.  
 
10-15 Verslagen  en andere stukken m.b.t. seminars, 1990-2008 
 6 dozen 
   10 1990-1995 
   11 1992-1995 
   12 1996-1999 
   13 1999-2001  
   14 2001-2002  
   15 2003-2008  
 
 
PROJECT PEACE LINK 
(Conflict Resolution Project Cyprus-Israel-Palestine), 1999-2002 
 
16 – Stukken betreffende cursussen conflicthantering. 
 – Stukken betreffende financiële steun Europese Commissie en budget 
 – Operational outline 1999 en overzicht financiële bijdragen aan Peace 

Link 
 – Contracten Stichting C.O.M.E. met organisaties in Cyprus, Israël en 

Palestina 
 – Hoofdpunten en projectbeschrijving, 1999 
 – Stukken betreffende seminars in Israël, Palestina, Neve Shalom en 

Cyprus, 2000 
 – Interim rapport eerste fase van de Conflict Resolution Training 

Project 
 – Contracten, budgetoverzichten, financiële steun EU en e-mail 

correspondentie betreffende Peace link-projecten, 1999-2002 
 
 
17 – Stukken betreffende: democracy project 2000, fondsenwerving 

1999-2000, en Palestinian Centre for Peace and Democracy 
 – Projectbeschrijving Peace link project versie januari, 2000 
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 – Stukken betreffende Conflict Resolution Project van Neve 
Shalom/Wahat al Salam en taakverdeling met PCPD, en financiën, 
2000-2001 

 – Stukken betreffende seminars I en op Cyprus, 2000 
 – Vredesseminar van Neve Shalom / Wahat Al Salam, 2001-2002 
 – Final report juli 2002 
 
 
REIZEN EN SEMINARS  
 
18 – Studieseminars en –reizen in samenwerking met andere organisaties, 

1992-2009 
 
19 – Stukken en verslagen van ontmoetingseminars Palestijnen – 

Israëliërs, 1991-2000 
 
20 – Idem (in 2001 moet het worden afgezegd i.v.m. politieke situatie), 

2002 -2008 
 
21 – Idem (in 2014 afgezegd i.v.m. politieke situatie), 2009-2015 
 – Stukken m.b.t. een onderzoek van Vivento over de toekomst van 

C.O.M.E., 2011-2012 
 
 
 
 


