
Dag van de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis 

Op zaterdag 11 oktober 2014 viert de Vereniging voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis haar vijfde lustrum met 
een boeiend programma in de stad waar zij is opgericht. 
De vereniging werd in 1989 opgericht. Historische Ver
eniging Die Goude trad toen min of meer als kraamvrouw 
door de eerste 0,1g van de Nederlandse Kerkgeschiede 
nis mede te organiseren en de eerste bijdragen mogelijk 
te maken. Deze verscheen onder de titel In en om de 
Sint-Jan (Die Goude bijdragen nr. 21). De Dag in de Sint• 
Jan op 22 april werd destijds door 220 kerkhistorici en 
geïnteresseerden bezocht 

Het thema is van de Dag van de Nederlandse Kerkge
schiedenis op 11 oktober a.s. is Van de grote naar de 
kleine Sint-Jan. Vijfentwintig jaar kerkgeschiedenis in 
Nederland en Gouda. Op het programma staan twee 
inleidingen. Prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogle
raar Nieuwe Geschiedenis aan de Vrije Universi teit, zal 
een lezing houden ·onder de ti tel ' Lang leve de kerkge
schiedenis!?' . Met uitroepteken én vraagteken. Daarna 
spreekt Gouwenaar dr. Paul Abels, een van de oprichters 
van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
en (eind)redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis en Tidinge van d ie Goude, over de reli
giegeschiede11is van Gouda in relatie tot de Nederlandse 
kerkgeschiedenis. 
Na deze inleidingen kan iedereen op eigen gelegenheid 
de lunch gebruiken en daarna zijn onder deskundige lei
ding een kerkhistorische wandeling door de stad Gouda 
maken, waarbij gekozen kan worden voor verschillende 
chema's. 

7.Jjoanziciil Sl j nnskt rk (foto: Cornelis de Kriztr: Empire imagir.g) 

Locatie: Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper, 
Hoge Gouwe 107, Gouda 
Aanmelding: aan deelname van deze dag zijn geen kos
ten verbonden. Om aan de bijeenkomst deel te nemen 
wordt u vriendelijk verzocht om u vóór 1 oktober 2014 

aan te melden bij de secretaris van de vereniging: drs. 
Christiaan Ravensbergen (kerkgeschiedenis@gmail.com 
of 0 20-4 234482). 
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