Geachte relatie,
Enkele maanden geleden is een kleine groep enthousiaste mensen uit diverse protestantse kerken
gezamenlijk in gesprek geraakt over advisering aan kerken over het lokale archiefbeheer. Gedeelde
motivatie om een bijdrage te leveren aan het veiligstellen van de toekomst van kerkelijke archieven
en om iets te betekenen voor kerkelijk informatiebeheer vormde daarvoor de aanleiding. Er leven,
vooral door toenemende digitalisering, immers veel vragen op dit gebied.
Gaande de gesprekken ontwikkelde zich het idee om als vervanging van de bekende ‘Richtlijnen voor
kerkelijk archiefbeheer’, uitgegeven door de Commissie tot registratie van Protestantse kerkelijke en
semi-kerkelijke Archieven (CPA), op een meer moderne manier vorm te geven aan deze advisering.
Namelijk door het opzetten van een digitale kennisbank met adviezen voor het beheer en behoud
van archieven in de kerken, zowel voor beginners als voor gevorderden. Ook is besloten om de
aandacht voor archiefbeheer daarbij te verruimen naar informatiebeheer in bredere zin. Zo werd het
idee om te komen tot een digitaal Handboek kerkelijk informatiebeheer steeds concreter.
Meer concreet in gedachten, maar nog niet in uitwerking. Er werd een eerste opzet in de vorm van
een soort inhoudsopgave gemaakt en er werd een digitaal platform ingericht en vormgegeven. Maar
toen werd gelijk duidelijk dat het vullen en onderhouden van dit handboek niet een project van korte
duur en al zeker niet van een paar enthousiastelingen zou moeten zijn. Om dit echt goed en
verantwoord te kunnen lanceren, is hulp van materiedeskundigen onontbeerlijk. In het netwerk van
de initiatiefnemers doken gelijk vele namen op. Mensen die actief zijn of waren in het (kerkelijk)
archief- en/of informatiebeheer. Professionals en ervaren vrijwilligers; u dus!
Dat is dan ook de reden van deze brief. We willen u, vanuit de door ons ingeschatte betrokkenheid
en naar wij hopen enthousiasme, vragen om met ons mee te doen. Dat kan in eerste instantie door
te kijken naar onze eerste pogingen om deze digitale kennisbank, dit handboek op internet, vorm te
geven en ons hierop feedback te leveren.
Maar wellicht kunt en wilt u nog meer doen. Wij gaan ervan uit dat er bij velen van u uitermate
praktische kennis en ervaring aanwezig is. Dat u wellicht al eerder heeft bijgedragen aan training en
scholing van mensen die bij kerkelijk archief- en/of informatiebeheer zijn betrokken zoals scribae en
kerkelijk archiefbeheerders. Zou u daarom op onderdelen of voor een concreet thema een bijdrage
willen leveren aan de invulling van het handboek en het actueel houden ervan? We komen graag met
u in contact om samen te kijken welke bijdrage u aan dit initiatief zou willen en kunnen leveren!
Het eerste concept van de digitale omgeving kunt u vinden op www.kerkelijkinformatiebeheer.nl
We hopen op medewerking van uw kant. Voor ons kan dit initiatief alleen maar slagen met de
medewerking van velen. We sturen dit bericht daarom aan ruim 50 personen uit onze gezamenlijke
netwerken en hopen op voldoende reactie om dit mooie project te realiseren!
We willen u bij voorbaat al danken voor uw aandacht en naar we hopen uw medewerking.
Met hartelijke groeten van de initiatiefgroep Handboek kerkelijk informatiebeheer,
Peter van Beek | Archivaris gemeente Ede, Barneveld en Scherpenzeel
Fennie Duursema | Archivaris PKN
Gert Hemstede | Archivaris PKN
Timo van Houdt | Adviseur & Initiator Kerkgeheugen
Fred van Lieburg | Hoogleraar Religiegeschiedenis VU Amsterdam
Anthony van der Wulp | Teamleider Informatiebeheer Provincie Flevoland

