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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Op 28 juli 1920 vond in de doopkamer van de Funenkerk aan de Zeeburger-
straat in Amsterdam, wijk III, de oprichtingsvergadering plaats van de gere-
formeerde mannenvereniging ‘Vriendenkring’. Er waren 20 aanwezigen. 
 Reeds een jaar lang waren er af en toe bijeenkomsten gehouden van man-
nelijke lidmaten, om over de geloofsleer te praten en de kennis daarvan te 
vergroten. Omdat wijk III gesplitst zou gaan worden, stond men voor de 
vraag of en hoe de bijeenkomsten voortgezet moesten worden. De vergade-
ring besloot tot de oprichting van een mannenvereniging, waardoor aan de 
bijeenkomsten een vaste vorm kon worden gegeven. 
 Tijdens de oprichtingsvergadering werd het reglement vastgesteld. Het 
doel van de vereniging, omschreven in artikel 4, was het vergroten van de 
kennis der gereformeerde beginselen. Tevens werd er een bestuur gekozen, 
bestaande uit een voorzitter, een algemeen adjunct, een secretaris, een pen-
ningmeester en een bibliothecaris. 
 Aanvankelijk werd er eenmaal per maand vergaderd in een ruimte van de 
Funenkerk. Vanaf januari 1921 waren de vergaderingen in de Funenschool 
en na januari 1923 in een ruimte van de vereniging ‘Bouwen en Bewaren’ 
aan de von Zesenstraat. 
 De vergaderingen verliepen volgens een vast stramien. Ze werden geopend 
met het zingen van een psalm en het uitspreken van een gebed. Voor de pau-
ze werd een inleiding over een bijbels onderwerp gehouden waarna een dis-
cussie volgde. Na de pauze werd een onderwerp van sociale aard besproken. 
De vergaderingen werden steeds afgesloten met een dankgebed. De pauzes 
werden gebruikt voor het innen van de contributie en het collecteren voor de 
opbouw van een bibliotheek. 
 Vanaf maart 1922 kwamen de leden tweemaal per maand bijeen. Het aan-
tal leden van de vereniging schommelde door de jaren heen met een hoogte-
punt van 29 leden in 1922 en een dieptepunt van 10 leden in 1968. De op-
komst bij de vergaderingen was nooit bijzonder groot. In verband hiermee 
vond op 15 oktober 1924 een buitengewone bestuursvergadering plaats, 
waarop werd voorgesteld de vereniging op te heffen. Dit voorstel werd niet 
aangenomen en in 1932 ging men zelfs over tot oprichting van een dochter-
vereniging. 
 
Inventarisatie van het archief. 
Het archief van Gereformeerde Mannenvereniging ‘Vriendenkring’ is onvol-
ledig. De notulen van de vergaderingen uit de periode 1941 tot 1963 ontbre-
ken, evenals die van na 1969. Correspondentie ontbreekt bijna geheel. Het 
aanwezige reglement is niet gedateerd en bestaat uit 16 losse velletjes papier. 
 De inventaris is verdeeld in twee delen. Het eerste deel bevat stukken van 
algemene aard, het tweede deel bevat stukken van bijzondere aard. Het ar-
chief is niet chronologisch geordend.  
 
J.M.M. Louwerse / juni 1987 



Inventaris 
 
 
 
 
 
 
 
Stukken van algemene aard 
 
1 Aankondigingen vergaderingen, 1930 en 1968.  
 2 stukken 
 
2 Notulen van leden- en bestuursvergaderingen en jaarverslagen, 

1920-1969.  
 5 delen 
  2 1920-1924. 
  3 1924-1929. 
  4 1929-1936. 
  5 1936-1941. 
  6 1963-1969. 
 
7 Jaarverslagen, 1927 en 1928 en notulen van ledenvergaderingen 

van 27 december 1935 en 17 april 1936.  
 1 omslag 
 
8 Doorslag van een inleiding over Augustinus gehouden door J. 

Fleurbaay, 1969. 
 1 omslag 
 
9 Brief van de Bond van Gereformeerde Mannenverenigingen in 

Nederland aan de aangesloten verenigingen betreffende de 
Bondsdag, 1969. 

 1 stuk 
 
 
Stukken van bijzondere aard 
 
10 Reglement van ‘Vriendenkring’, z.d. 
 1 stuk 
 
11 Afschrift van een brief aan de Raad der Gereformeerde Kerk 

betreffende de geringe belangstelling van de Raad voor de ver-
gaderingen van ‘Vriendenkring’, 1927. 

 1 stuk 
 
12 Kwitantie voor contributie betaald aan Kring Amsterdam Oost, 

1939. 
 1 stuk 
 
13 Verslag betreffende aangeschafte boeken, 1926. 
 1 stuk 



 
14 Verenigingslied, z.d.  
 1 stuk 
 


