Shana

Stichting Historisch Archief van de Nederlandse Adventkerk

Beknopt jaarverslag 2014
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
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.
Activiteiten
In dit jaar is een einde gekomen aan de beschrijving van historisch materiaal uit de periode
1880-1945. Op 16 december 2014 is deze tranche met een inventaris, overgedragen aan het
Utrechts Archief.

Utrecht 16 december 2014. G.W. Frenk (midden) en G. Dullaart (rechts) ondertekenen de overeenkomst met Het Utrechts
Archief onder het toeziend oog van Kaj van Vliet, de rijksarchivaris in de provincie Utrecht.

In het najaar ontving de stichting een anonieme gift van 5000 euro. Een deel ervan is
gebruikt om stellingen te plaatsen in het documentatiecentrum/archief. Enkele bestuursleden
hebben de kasten zelf geplaatst.
De archivaris, H. van Rijn, is door een aantal lokale kerkgemeenten gevraagd om informatie
te leveren voor de viering van hun honderdjarig bestaan.
In november ontving de stichting stukken uit het persoonlijk archief van Ds. Cees van der
Ploeg uit Amersfoort. Een deel ervan betrof correspondentie met voorganger(s) van groepen
die zich in het verleden hebben losgemaakt van het kerkgenootschap der Zevende-dags
Adventisten.
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Publiciteit
In 2014 is de website van de stichting gereed gekomen. Op het ogenblik geeft het toegang
tot een groot aantal artikelen en enkele publicaties in boek formaat. Veel ervan is geschreven
door Ds. Henk van Rijn en is eerder verschenen in verschillende kerkbladen.
http://shana.adventist.nl/

Lokale gemeenten van Zevende-dags Adventisten ontvangen maandelijks een powerpoint
presentatie met nieuws en aankondigingen. In het najaar heeft SHANA op deze wijze
ruchtbaarheid aan haar website gegeven
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. In 2014 verlieten de volgende personen het bestuur:
H. van Dijk en H.G. van Rijn.
Daarmee bestond het bestuur op 31 december 2014 uit de volgende personen.
J. Balk
T. de Bruin
G.C. Dullaart (secretaris)
G.Frenk (voorzitter)
H.Koning
W. Willems (documentalist)
Financiën
De stichting wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse Unie der Zevende-dags
Adventisten. De financiën werden in 2014 beheerd door de penningmeester van de Unie.
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