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Ten Geleide

J.J.A. Aalders (1904-1983)
Aalders was kapelaan te Almelo, Blaricum, Doetinchem, Enschede en Bussum en pastoor te Lathum-Giesbeek, Arnhem
en Saasveld
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0.Beeld en geluid.
Bevat 2 stukken
1.Tractaat "De Sacramentis" door G. v. Noort. Met aantekeningen 1926
2.Verhandeling "Portret van een dorpspastoor uit de jaren 1932-1972 Pastoor
Gerardus Geerdink Johannink". Met correcties 1932-1972
3.Verhandeling "Mijn praktijkjaren als kapelaan en pastoor in het Utrechtse diocees".
Met correcties 1977
4.Verslag over de reis naar Lourdes 1924
5.Verhandeling "Een reisverhaal van drie priesters uit het bisdom Utrecht" 1951
6.Preken van pastoor C. Snelder, gehouden in de Nicolaaskerk te Baarn 1976
7.Brief van pastoor C. Snelder te Baarn over de "onrust" in de kerk z.j
8.Artikel "Maar...." van M. van der Plas uit Elseviers Magazine 1976
9.Brief van pastoor C.E. Snelder te Baarn aan: Amice Vic en mede-commissieleden;
houdende een reactie over de dekenbenoeming te Utrecht 1976
10.Brief van pastoor C.E. Snelder te Baarn aan de redactie van De Tijd, houdende een
reactie op een artikel van mr. Böcker 1976
11.Brief van pastoor C.E. Snelder te Baarn aan: "professor", houdende een kritiek op
de sexualiteit 1976
12.Brief van pastoor C.E. Snelder te Baarn aan Braun, vertegenwoordiger van het
episcopaat bij de KRO, houdende zijn ongerustheid over de KRO 1976
13.Correspondentie met de Twentsche Courant, houdende de kwestie van het
weigeren van een ingezonden artikel over W. Kan 1977
14.Correspondentie met kardinaal Willibrands te Utrecht inzake het toedienen van het
doopsel door een gehuwd priester 1977
15.Aantekeningen over historiographie van de 19e eeuw over Jeanne d'Arc van
Huybers 1927
16.Lezing over het heidense en christelijke Rome z.j
17.Lezingen over Rome z.j
18.Stukken over het overlijden en de plechtige uitvaart van de zeereerwaarde heer G.
Geerdink Johannink, pastoor te Bentelo 1972
19.Brieven van F. van der Meer te Lent, houdende gegevens van een zekere "Grets" en
van Spanje 1936, 1977
20.Brieven van zijn vriend "Grets" te Lent 1942-1943
21.Toespraak bij de opening van de nieuwe Sint Agnesschool op woensdag 3 mei te
Arnhem 1961
22.Verslagen over het parochieleven te Arnhem 1960-1965
23.Citaten uit geschriften (preken) van G. Geerdink Johannink z.j
24.Brief van J. Walraven pr. te Bilthoven 1978
25.Tekst bij de lichtbeeldenstrook: De geschiedenis van de Sint Martinusparochie te
Lathum en Giesbeek 1955
26.Lezing over heiligen en heiligenlevens t.g.v. een culturele avond z.j
27.Lezing t.g.v. de zangersdag in het dekenaat Zutphen te Drempt 1953
28.Tractaten over de H. Schrift door C. Snelder z.j
29."In memoriam", uitgesproken bij de uitvaart van C.J. Langeveld in de parochiekerk
van Sint Plechelmus te Saasveld 1977
30."In memoriam" uitgesproken bij de uitvaart van mevrouw H.E.M. Moerbeek-Croes te
Saasveld 1970
31.Stukken over de gevangenschap van T. Brandsma tijdens de Tweede wereldoorlog
1942, z.j
Pagina 3/5

Archief J.J.A. Aalders
32.Artikel "Celibaat" uit (onbekend) z.j
33.Toespraak in het pontificaal lof bij het gouden jubileum van de O.L.V. parochie te
Arnhem 1961
34.Artikel "In memoriam pater A.C. Vogelpoel" uit de Twentsche Courant 1969
35.Programma's van de Sint Vitusparochie voor de vrouwelijke jeugd te Bussum
1946-1947, z.j
36.Programma voor de ontwikkelings- en ontspanningsavonden in de parochie van
Sint Martinus te Lathem-Giesbeek 1948-1949
37.Programma's van het RK Vrouwengilde in de O.L.V. parochie te Arnhem 1962-1966
38.Verhandeling "De jaren van mijn drie verschillende pastoraten in Lathum-Giesbeek,
Arnhem en Saasveld" 1947-1969
39.Verhandeling "Seminarie-herinneringen" 1916
40.Brief van het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, houdende een verzoek
om een bijdrage voor de Memo-reeks 1976
41.Feestpreek bij het 12 1/2-jarig bestaan van de kerk en de Mariaparochie op tweede
paasdag te Doetinchem 1931
42."In memoriam" uitgesproken bij de uitvaart van pastoor J.F. Eshuis z.j
43.Feestkrant "De feestbazuin" t.g.v. de priesterwijding en eerste H. Mis 1927
44.Stukken over "Unio Apostolica" in Nederland 1952-1956, z.j
45.Lezing "Algemene inleiding op de culturele avonden" z.j
46.Lezing "De kunst van lezen" t.g.v. een culturele avond z.j
47.Lezing "Volksontwikkeling" t.g.v. een culturele avond z.j
48.Lezing "De sterke vrouw, christinne van de daad" voor de Maria-vereniging te
Denekamp 1941
49.Lezing "Christus vincit, Christus Regnat", de kerk Christi op de keerpunten van de
geschiedenis z.j
50.Lezing "De algemene inleiding op de philosophie" z.j
51.Gedenkboek t.g.v. het 10-jarig bestaan van de "Jonge Werkman" (JW) "Sint Jozef"
te Enschede, aangeboden aan Aalders bij zijn vertrek naar Bussum 1933-1943
52.Lezing "Het communisme, het grote wereldgevaar" gehouden voor de RK
Werkliedenvereniging te Enschede 1936-1937
53.Lezing "Inleiding op het beluisteren van de Matheüs-passion" z.j
54.Artikel "Protest in Martinuskerk" uit "Dagblad van Noord-Limburg". Met
aantekeningen 1972
55.Lezing "Geschiedenis van de parochie Lathum" z.j
56."In memoriam" voor J.A.S. van Schaick, president van het Klein-Seminarie te
Culemborg 1927
57."In memoriam" voor dr H. Mulders pr., van H. Eijsink 1982
58.Brief van "Annetje Biegel" houdende indrukken van de artikelen over het gezin
1945
59-60.Plakboeken met knipsels over gezinscultuur [1945]
61.Plakboek met knipsels over bijbelverklaringen e.a. z.j
62.Briefkaarten van J.E. en L. Brom te Utrecht 1937-1940
63.Artikel "Een andere visie op het priesterschap" uit de Twentsche Courant z.j
64.Briefkaarten van verschillende personen 1943, 1951-1952, 1966, 1973, 1978
65.Preek voor de dames die naar O.L.V. van Handel pelgrimeerden 1959
66.Programma voor de achtste Arnhemse bedevaart van O.L.V. van Handel 1965
67.Toespraak "De roeping, missie en taak van de priester" van paus Paulus VI 1975
68.Verslag van het bezoek van kardinaal Willibrands aan Ootmarsum 1976
69.Programma van de Palestina-reis 1963
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70.Brief van mgr B. Alfrink, aartsbisschop te Utrecht, houdende de toestemming voor
buiten het bisdom te verblijven en verlof om daar de eucharistie te vieren 1963
71.Verslag van de inwijding van de RK Zusterschool Sint Melanie te Giesbeek 1932
72.Artikelen "Pastoor en krant" uit de Twentsche Courant 1969
73.Lezing met lichtbeelden over de parochiegeschiedenis van de Sint
Martinusparochie te Lathum en Giesbeek z.j
74.Lezing "Geschiedenis van Giesbeek" 1909-1919
75.Bedankkaart bij zijn gouden priesterfeest 1977
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