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Predikantenvergadering? Toogdag?

Voorwoord
De Stichting Historisch Archief Nederlandse Adventkerk (SHANA) is opgericht op13 september
2010. Zij beschikt over en beheert historisch belangrijke stukken en archieven die op basis
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van een overeenkomst door het kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten aan haar
worden overgedragen.
Sinds de oprichting is de stichting druk doende relevante archieven van het kerkgenootschap
te ordenen en de historisch belangrijke stukken veilig te stellen voor professionele opslag. In
2013 is afgesproken dat het archief zal worden ondergebracht bij het Provinciaal Archief
Utrecht.
Activiteiten
In 2013 is een eerste grote klus geklaard. Het historisch materiaal 1880-1945 is beschreven
en zodanig bewerkt dat het klaar is voor opname in het archief.
De archivaris, H. van Rijn, is door een aantal lokale kerkgemeenten gevraagd om informatie
te leveren voor de viering van hun honderdjarig bestaan.
Bestuurslid W. Willems heeft op verzoek van de werkgroep senioren van het
kerkgenootschap een korte lezing over adventgeschiedenis gehouden tijdens de seniorendag
in het najaar van 2013.

Publiciteit
Vooralsnog is er geen gestructureerd publiciteitsplan. In de toekomst zal een eigen website
het archief en het documentatiecentrum de nodige bekendheid moeten geven.
Externe contacten
In 2013 is een kleine afvaardiging van het bestuur op bezoek geweest bij het provinciaal
archief Utrecht. Daar zijn afspraken gemaakt over de juiste inventarisering van het historisch
archief van de Adventkerk. Als gevolg zal er vroeg 2014 een aantal uren professionele
ondersteuning worden ingehuurd om de overdracht van een eerste tranche te mogelijk te
maken.
Interne organisatie.
Het bestuur van SHANA bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. De stichting heeft geen
werknemers. De archivaris van het documentatiecentrum en de documentalist werken op
basis van een vrijwilligersvergoeding. Beide laatstgenoemde maken deel uit van het bestuur.
In november 2013 is de heer H. van Dijk tot het bestuur toegetreden. Daarmee bestond het
bestuur op 31 december 2013 uit de volgende personen.
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Financiën
De stichting wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse Unie der Zevende-dags
Adventisten. De financiën werden in 2013 beheerd door de penningmeester van de Unie.
Conclusies en aanbevelingen
In de eerste helft 2014 zal de stichting een toegankelijke website hebben.
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