
 

 
Classicale vergadering Veluwe 

scriba: Gerrit (G.W.) Bok 
Thorbeckestraat 11 
7331 RG Apeldoorn 

06 5397 0649 
cvVeluwe@kpnmail.nl 

www.pknclassisveluwe.nl 
 

30 januari 2023  Pagina 1 van 1 
 

Kenmerk: 2020 archief 

 

Archief 
 
De classicale vergadering Veluwe bestaat sinds 1 mei 2018 en is de rechtsopvolger van de classicale 
vergaderingen van Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk. Deze classicale vergaderingen wa-
ren op hun beurt weer de rechtsopvolgers van de Hervormde en Gereformeerde classicale vergade-
ringen. 
 
Elke classicale vergadering heeft een archief opgebouwd. Deze archieven zijn ondergebracht in het 
archief in een bepaalde gemeente. 
 
De archieven bevatten veelal ook vertrouwelijke stukken en zijn daarom niet openbaar toegankelijk. 
Dit wordt overeengekomen op het moment dat stukken ter archivering worden aangeboden. Er 
wordt een zogenaamde overeenkomst van bewaargeving opgemaakt waarbij wordt bepaald dat de 
stukken vertrouwelijk zijn. Op aanvraag kan er inzage verleend worden in de stukken. 
 

Apeldoorn 
Het archief van de Hervormde classis, de Gereformeerde classis en de Protestantse classis is onder-
gebracht bij CODA in Apeldoorn 
 
Ede 
Het archief van de Hervormde classis en de Protestantse classis is ondergebracht bij het archief van 
de gemeente Ede. 
In onderzoek: de Gereformeerde classis 
 
Harderwijk 
Het archief van de Gereformeerde classis Harderwijk wordt bewaard in de gemeente Harderwijk.  
Het archief van de Hervormde classis Harderwijk wordt bewaard in het Gelders Archief in Arnhem. 
In onderzoek: de Protestantse classis Harderwijk 
 
Hattem 
Het archief van de Protestantse classis Hattem berust nog bij de voormalige scriba. Er wordt aan ge-
werkt om het archief over te dragen aan het gemeentelijk archief. Dan wordt ook duidelijk wat er ge-
beurd is met de archieven van de Hervormde en Gereformeerde classis. 
 
Nijkerk 
Het archief van de Protestantse classis Nijkerk berust nog bij de voormalige scriba. Er wordt aan ge-
werkt om het archief over te dragen aan het gemeentelijk archief. Dan wordt ook duidelijk wat er ge-
beurd is met de archieven van de Hervormde en Gereformeerde classis. 
 
Veluwe 
Het archief berust bij de scriba.  
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