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Van de bestuurstafelVan de bestuurstafelVan de bestuurstafelVan de bestuurstafel    
 
Deze keer willen we de lezers van 'Mededelingen' graag eens meenemen in de onderwerpen van 
bespreking binnen het bestuur van het afgelopen halfjaar. Als we de behandeling van de 
dagelijkse gang van zaken buiten beschouwing laten, waren de besprekingen vooral gefocust op 
de datgene wat we (zouden moeten) zien als essentie van onze historische vereniging. 
 
De keuze voor dit zelfonderzoek werd ingegeven door signalen dat binnen het dagelijks bestuur 
de werkdruk als hoog wordt ervaren. Direct voor de hand ligt dan de vraag naar de mogelijke 
oorzaak hiervan. Is er sprake van hoge werkdruk omdat we meer doen dan de 
verenigingsdoelstelling van ons vraagt, of doen we reeds de minimaal noodzakelijke taken met te 
weinig mensen? 
 
Behalve een blijvende noodzaak van efficiënt bestuurlijk werken, handhaven we als bestuur het 
inzicht dat onze vereniging zich niet op voorhand dient te beperken tot het organiseren van 
lezingen en het uitgeven van een tijdschrift. 
 
Op dit moment is duidelijk dat de bestaande taken over meer leden zullen moeten worden 
verdeeld. Daarom is elders in deze 'Mededelingen' een oproep opgenomen, waarin aan de leden 
wordt gevraagd om erover na te denken of ze verantwoordelijkheid willen nemen voor het 
uitvoeren van een van de (deel)taken binnen de vereniging. 
 
Ik hoop van harte, dat er leden zijn die daadwerkelijk willen bijdragen aan het functioneren van 
'Jan van Arkel'. Want pas als dat het geval is, kan worden nagedacht over verdere uitbouw van de 
activiteiten. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Sybren Gerlofsma,  
Bestuursvoorzitter 
 
 

DRINGENDE OPROEPDRINGENDE OPROEPDRINGENDE OPROEPDRINGENDE OPROEP    
 

Het bestuur van de vereniging  vraagt dringend om serieus na te denken of u iets kunt Het bestuur van de vereniging  vraagt dringend om serieus na te denken of u iets kunt Het bestuur van de vereniging  vraagt dringend om serieus na te denken of u iets kunt Het bestuur van de vereniging  vraagt dringend om serieus na te denken of u iets kunt 
betekenen bij de invulling vanbetekenen bij de invulling vanbetekenen bij de invulling vanbetekenen bij de invulling van    (een) van(een) van(een) van(een) van    de volgende taken:de volgende taken:de volgende taken:de volgende taken:    

bestuurslid met als taak tweede secretaris 
webmaster (gedeelde taak is mogelijk) 

samensteller(s) van 'Mededelingen' (1x per kwartaal) 
redactieleden Historisch Tijdschrift 

 

Mededelingen 
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Jan van Arkel lezingen 2017Jan van Arkel lezingen 2017Jan van Arkel lezingen 2017Jan van Arkel lezingen 2017    
 

3 oktober 2017 in het kader van 500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie 
 "De Moderne Devotie als vernieuwingsbeweging in de IJsseldelta" 
Er zal aandacht worden besteed aan Windesheim, Zwolle (Agnietenberg), Deventer en 
Kampen". 
De spreker, dr. Henk de Jong, was van 1990 tot 2015 predikant van de Hervormde 
gemeente te Windesheim en promoveerde te Utrecht op de zinnebeeldige theologie van 
Joh. d'Outrein. 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
10 oktober 2017 in het kader van 500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie 
"Signalen van 'lutherije' voor het jaar 1572" 
De spreker, dr. Erik de Boer, is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische 
Universiteit te Kampen. 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
17 oktober 2017 in het kader van 500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie 
"Veranderingen ten gevolge van de Reformatie voor kerken en kapellen in Kampen". 
De spreker, drs. Theo van Mierlo, historicus en lid van onze historische vereniging 
Plaats: Stedelijk MuseumStedelijk MuseumStedelijk MuseumStedelijk Museum, Gouden Zaal; aanvang 20.00 uur. 
 
24 oktober 2017 in het kader van 500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie 
"Kampen, een zich breed oriënterende gereformeerde stad" 
De spreker, Dr. Frank van der Pol, is emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis van de 
Theologische Universiteit te Kampen. 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
7 november 2017 in het kader van 500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie500 jaar Reformatie 
"Lutherse kerk in Kampen na de Reformatie". 
De spreekster, Dr. Sabine Hiebsch, is bijzonder hoogleraar geschiedenis van het 
Lutheranisme in Nederland.  
Plaats: Kerkgebouw Evang. Lutherse gemeenteKerkgebouw Evang. Lutherse gemeenteKerkgebouw Evang. Lutherse gemeenteKerkgebouw Evang. Lutherse gemeente (Burgwal); aanvang 20.00 uur.  
 
14 november 2017 
"De stichting en bouw van de Engelenberg" 
Achtergronden bij een honderdjarige herdenking van de stichting van het 
Stadsziekenhuis. 
Sprekers: Herman Broers (publicist) en Geraart Westerink (cultuurhistoricus). 
Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 
12 december 2017 
"Het Kamper lijntje"  
Op 10 december 2017 neemt de NS afscheid van dit intussen geëlektrificeerde lijntje, 
omdat de exploitatie overgaat in andere handen.  
De spreker, Kasper Haar, volgde nauwgezet de aanpassing van het lijntje in de afgelopen 
zomer. 
Hij is kenner van het spoorweggebeuren in het algemeen en van het Kamper lijntje in het 
bijzonder. 
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Plaats: StadskazerneStadskazerneStadskazerneStadskazerne, Johan Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur. 
 

En verderEn verderEn verderEn verder    

Elke zaterdagochtend vanaf 10.00 uur tot ca.13.00 uur zijn we aanwezig in de studiezaal 

van het stadsarchief in de Stadskazerne. Elke eerste zaterdag van de maand zijn tevens 

leden van de Nederlands Genealogische Vereniging aanwezig om vragen m.b.t. 

familiegeschiedenis te beantwoorden. 

 

Nieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe ledenNieuwe leden    

dhr. A. Haaze te Den Haag 

dhr. B. Heukers te Kampen  

mw. I. Heukers-Blankenstijn te Kampen 

dhr. C.J. den Heyer te Kampen 

dhr. J. Kaspersma te Kampen 

dhr. J. Lips te Kampen 

mw. L. Postuma-Groen te Kampen 

dhr. H.Schutte te IJsselmuiden 

dhr. B. Speek te Kampen 

mw. J. Tabak te Kampen 

dhr. R. van der Toorn te Grafhorst 

dhr. s. de Velde-Harsenhorst te Kampen 

dhr. J. van Weerden te Zuidhorn 

 

ContributieContributieContributieContributie    

Gewone leden € 18,50 per kalenderjaar. Jeugdleden tot 18 jaar € 5,00 per jaar. 

Huisgenootleden (zonder exemplaar van het Historisch Tijdschrift) € 6,50 per jaar. 

Postadressen € 22,50 per jaar.  

Opzegging lidmaatschap voor 1 december. 

SNS Bank : (IBAN) NL 79 SNSB 0918 5282 08 

Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen Redactie Mededelingen     

(tevens secretariaat) 

André Westendorp  

Ringmus 7 

8271 HG  IJsselmuiden 

tel. 038-3319812 

email: info@hvjanvanarkel.nl 

  

Tekst voor Mededelingen graag als Word-

bestand en foto’s apart in jpg-formaat. 

BestuurBestuurBestuurBestuur: 

voorzitter Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen  

2e voorzitter Jan van Lente, Korenbloem 12, IJsselmuiden 

secretaris André Westendorp, Ringmus 7,  IJsselmuiden  

  email: info@hvjanvanarkel.nl  

penningmeester John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen 

leden  Johan Prins, Dorpsweg 3, Wilsum 

  Theo Nieuwenhuizen, Bovennieuwstraat 125, Kampen 

  Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen 

  Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden 

 website  http://www.hvjanvanarkel.nl 


