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Ten Geleide

J.I.M. van Adrichem (...-.2004?)
J.I.M. van Adrichem werd in 1961 tot priester gewijd. Hij was tot 1968 werkzaam in de Bonifaciusparochie in Alphen aan
den Rijn en daarna tot 1979 in de St. Joseph-parochie in Rotterdam-Oost (Alexanderstad/Capelle).
Hierna ging hij als geestelijk verzorger naar het revalidatiecentrum "De Hoogstraat" te Leersum, waar hij tot 1992 bleef.
Vervolgens was hij geestelijk verzorger bij Psychiatrisch Centrum Zon en Schild te Amersfoort. Hier nam hij in 1996
afscheid.
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0.Beeld en geluid. z.j.
Bevat 3 stukken
1.Oefenpreken over verschillende onderwerpen uit de studietijd te Warmond.
1958-1961
2.Artikel "Vragen in de biecht over zonden tegen de kuisheid". Uit zijn
theologieopleiding te Warmond. 1951
3.Lezing "De mysterietegenwoordigheid in de Eucharistie", uitgesproken door S.G.
Konijn op de vergadering der Paulus-academie, Theologicum te Warmond. 1960
4.Preek over het gebed, van A.H.pr. (onbekend). z.j.
5.Meditatie uit "Op water en brood" van Th.J.M. Naastepad. z.j.
6.Verhandeling "Het Bisschopsambt", opgedragen aan onze vader Martinus Antonius
Jansen, bisschop van Rotterdam. Met bijlage. 1959
7.Tijdschriften "Cassiciacum" van de studenten van het theologicum te Warmond,
nrs. 4 en 6. 1959
8.Feestgids "Laetare" bij gelegenheid van het vertrek van een groep seminaristen uit
Warmond. 1955
9.Artikel "Pleidooi voor de preek" van Gerard Brom uit "Sint Bavo". 1947
10.Verslagen van gesprekken met verschillende personen over een te vormen
religieuze gemeenschap e.a. 1970-1971
11.Verslag van de Jozefparochie te Rotterdam van J. van Adrichem. 1971
12.Pastoraal beleidsrapport over district Oud-Zuid te Rotterdam van P. van den Bosch,
W. Froger, J. Le Large en G. van Slobbe. 1977
13.Cursus "Naar toekomstig religieus samenleven", kadertraining voor bestuursleden
van Zuster Mericia Arts en zuster Virginie Scholten. 1977
14.Verslagen van gesprekken in de parochie onder supervisie van J. van Adrichem,
supervisor P. Noordermeer. 1977
15.Stukken over zijn benoeming in Rotterdam-Oost (Alexanderstad/Capelle).
1978-1979
16.Verslagen van de Eiland-bespreking van het pastorale team van de Interparochiële
vereniging (IPV) Alexanderstad/Capelle. 1979, 1982
17.Stukken over de opvatting over organisatie van A. van Schouwn. 1979
18.Stukken over evaluaties van J. van Adrichem. 1980-1981
19.Verslag van een bijeenkomst over "Intern functioneren van het team". 1980
20.Jaarprogramma's van een pastores. 1979-1982
21.Verslag "Evaluatie van het pastorale team van Alexanderstad, Capelle en Ommoord.
1981-1982
22.Verslag van en cursus pastoraal opbouwwerk van de Katholieke Theologische
Hogeschool Utrecht (KTHO). 1980
23.Stukken over het vertrek van Van Adrichem vanuit Rotterdam naar het
revalidatiecentrum "De Hoogstraat" te Leersum. 1979-1982
24.Stukken over verschillende losse onderwerpen van de parochie. 1976-1982
25.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de pastorale commissie "Open
Kapel Zon en Schild". Met bijlagen. 1991-1996
26.Jaarverslagen van de pastorale dienst Zon en Schild over 1991-1994. Met bijlagen.
1991-1996
27-32.Verslagen van vergaderingen van het pastoraal team van Zon en Schild. Met
bijlagen. 1991-1996
Bevat 6 stukken
27.1991
28.1992
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29.1993
30.1994
31.1995
32.1996
33.Stukken over het equipe "Calama". 1978-1979, 1981
34.Verslag van een symposium "Islam en geestelijke verzorging" op 11 april. Met
bijlagen. 1994
35.Liturgieviering over het doopsel voor volwassenen. 1981, z.j.
36.Stukken over de werkgroep pastores Amersfoort. 1992-1993, z.j.
37.Stukken over de studieweek "Psychopathologie en pastoraat", gehouden van 13 tot
17 september. 1993
38.Theologische cursussen. 1968, z.j.
39.Boetevieringen. 1966-1969, 1971, 1978, 1980-1981, z.j.
40.Inleiding "God geprofessionaliseerd?" van drs. G.B. Groener, uitgesproken op de
studiedag van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming op 29 januari. 1993
41.Programma "Verhalen vertellen..." van het Katechetisch Beraad 't Sticht in
samenwerking met het pastoraal centrum Utrecht/West-Gelderland. Met bijlagen.
1996
42.Stukken over een retraite "Luisteren", gehouden van 3 tot 8 mei. 1976
43.Toespraak "De vreugde van de ambtsvervulling en de ambtsbeleving" van Drs. J.
van Galen bij gelegenheid van het afscheid van pater G. Winkeler op 23 november
als leider van de cursussen voor voortgezette pastorale training. 1979
44.Verhandeling "Leren luisteren". Een project Katechese van de Augustinusschool.
1978
45.Stukken over patiënten van Eikenstaete, een afdeling van Zon en Schild, over
vrijwilligers en hun werk. 1991-1996
46.Verslag van de inleiding "Als ouderen gaan veranderen", gehouden door P.
Derksen, psychiater van Zon en Schild. Met bijlagen. 1993-1994
47.Stukken over een circulaire van een pastor van de Josephparochie te Rotterdam
over de gang van zaken in die parochie. Met bijlagen. 1978, z.j.
48.Verslag van een gesprek met pastores over de ambtsopleiding, gehouden op 11
april. 1978
49-56.Liturgievieringen van het Psychiatrisch Centrum Zon en Schild te Amersfoort.
1990-1998, z.j.
Bevat 8 stukken
49.1990
50.1991
51.1992
52.1993
53.1994
54.1995
55.1996
56.(Titelloos) z.j. z.j.
57.Preken. 1965-1966, 1968-1970, 1974-1975, 1979-1981, 1991-1995, z.j.
58.Liturgievieringen in het revalidatiecentrum "De Hoogstraat". 1983-1991, z.j.
59.Stukken over de Stichting Revalidatiecentrum te Leersum. 1980, 1982-1994, z.j.
60.Verslag van de bijeenkomst van priesters die hun functie niet meer of nog slechts
ten dele kunnen uitvoeren, gehouden op 18 november. 1972
61.Verslag van de vergadering over (niet) reanimeren, gehouden in Eikenstaete, een
afdeling van Zon en Schild. Met bijlagen. 1992
62.Stukken over "Open Ankh"-pastores. 1992-1993
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63.Stukken over het profiel van de RK pastor in Zon en Schild. 1995
64.Verhandelingen "Hoe sta ik in de kerk qua gevoel en formeel" en "Wat draag ik bij
aan de zorg?". Met bijlagen. 1994-1995
65.Stukken over het kerkelijk gemengd huwelijk. Een handreiking vanwege de Raad
van de Gemeenschap van Kerken te Rotterdam - Rechter Maasoever. z.j.
66.Kerkdienst uit de Paradijskerk te Rotterdam gehouden op 7 november, verzorgd
door het IKOR-Hilversum. 1971
67.Liturgieviering van de Oecumenische dienst, uitgaande van de Raad van Kerken Amersfoort, gehouden op 10 oktober. 1992
68.Verslag van een symposium "Hoezo katholiek?" bij gelegeheid van de landdag van
de katholieke sector van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in
Zorginstelingen, gehouden in de Eenhoorn in Amersfoort op 20 maart. 1995
69.Verslag van een bijeenkomst van pastores te Amersfoort over "Lucas", gehouden
op 20 januari. 1995
70.Verslag van een congresdag met als titel "Zelf beschikken". 1994
71.Gebeden om zegeningen. 1962
72.Verslagen van de introductiegesprekken met verschillende personen, werkzaam in
Zon en Schild. Met bijlagen. 1991
73-78.Stukken over liturgievieringen in verschillende kerken en instellingen. 1958, 1964,
1966, 1968-1971, 1974-1976, 1978-1981, 1983-1984, 1990-1991, 1994-1995
Bevat 6 stukken
73.1958
74.1964, 1966, 1968-1969
75.1970-1971, 1974-1976, 1978-1979
76.1980-1981, 1983-1984
77.1990-1991, 1994-1995
78.(Titelloos) z.j. z.j.
79.Stukken over het vormsel-project. 1978, 1980-1981
80.Verslag van een kerkentocht door Rotterdam gehouden van september tot
november. 1976-1977
81.Teksten van de lijdensmeditaties, gehouden door prof. dr. J.J.M. Stieger voor de
KRO. 1963
82.Stukken over het Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. 1959, 1968-1970, 1995, z.j.
83.Conferenties over het gemengd huwelijk, door Th. Beemer. 1966
84.Inleiding van Th. Beemer voor artsen en priesters te Delft. 1963
85.Verslag van de lezing van Th. Beemer over actuele vragen over geboorteregeling.
z.j.
86.Priesterconferentie te Delft over kansen tot verkondiging bij de toediening van
sacramenten en sacramentaliëen in kerk en huis. 1964
87.Verhandeling van J. van Adrichem over het signalement van de Heilige Geest. z.j.
88."Psalm 1: Welvarend is de mens....". Met aantekeningen. z.j.
89.Verslag van de bijeenkomst rond het thema "Geloven, daar gaat het om", gehouden
op 30 september. Met bijlagen. 1980
90.Verslag van het gesprek met mevrouw Feldbrugge, gehouden op 13 oktober. 1980,
z.j.
91.Brieven van en aantekeningen van gesprekken met M. de Vries-Cornelissen.
1984-1987
92.Stukken over zijn afscheid op zondag 14 april van het revalidatiecentrum Zon en
Schild. 1996
93.Curriculum vitae. [1990]
94.Brief aan Bep (onbekend) over persoonlijke omstandigheden. 1999
95.Verslag van de herhalingsweek KVP-training aan de overleggroep. 1977
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96.Stukken over een voortgezette pastorale trainingscursus (VTP). z.j.
97.Dienst van Woord en Doop van Matthijs Bartus en Niels Abraham Hoeve. 1993
98.Verhandeling "Koffers op Hageveld; herinnerende historie" van L. de Ridder. 1987
99.Verslag van de Hageveld-reunie op 19 maart. 1988
100.Stukken over de opleiding Klinische Pastorale Vorming (KPV) van 6 september - 26
november. 1976
101.Brieven en briefkaarten van diverse personen, houdende groeten en goede wensen.
1976
102.Aantekeningen over de opleiding Klinische Pastorale Vorming. 1976
103.Verslag van de KPV-opleiding voor de 63ste en 64ste vergadering van district V
[dekenaat Rotterdam]. 1977
104.Evaluaties en werkverslagen in het kader van de opleiding KPV. 1976
105.Toespraak bij de crematie van Harry van Elk, schoolvriend van de lagere school.
z.j.
106.Preekanalyses. 1976
107.Verhandeling "Terugblik op mijn introductie in De Hoogstraat". Met aantekening.
1982
108.Liederenbundel ter gelegenheid van de priesterwijding en de eerste heilige mis op
27 en 28 mei. Met bijlagen. 1961
109.Brief van F. Smit, Oud-Katholiek Pastor, over het overlijden van zijn vader. 1973
110.Brieven ontvangen bij gelegenheid van de priesterwijding en het opdragen van de
eerste heilige mis. 1961
111.Correspondentie met zijn gezin tijdens zijn verblijf in het seminarie. 1953-1959
112.Toespraak tijdens de eucharistieviering voor zijn vader te Rijswijk op 8 oktober.
1973
113.Rooster voor een tentamen. 1955
114.Liturgie bij de uitvaart van Ton van Adrichem (broer). 1987
115.Misteksten voor advent en kerstmis. 1970-1978, 1982, z.j.
116.Artikel "Geloofsopvoeding op school" van in #Sursum Corda#, weekblad voor het
dekenaat Rotterdam van 30 juni. 1966
117.Liturgie bij het 40-jarig huwelijk van zijn ouders. 1970
118.Aankondiging van de presentatie van de pastores van de Sint Jozefparochie te
Rotterdam op 7 oktober. 1972
119.Stukken over de viering rond de 25ste Dies Natalis van het Filosoficum te
Warmond. 1955
120.Circulaire over het voortbestaan van de Jozefparochie. Met bijlage. 1978
121.Stukken over de parochie in Schollevaar. 1977-1981
122.Nota "Priesterschap en Celibaat" van de werkgroep gehuwde priesters van de
V.P.W.U. 1990
123.Verklaring over kinderkatechese in het bisdom Rotterdam. z.j.
124.Hymnen voor het kerkelijk jaar voor het College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.
[1967]
125.Stukken over een kadercursus Liturgie in Alexanderstad. 1980
126.Cursus "Leven en geloven als man en vrouw" van de Interparochiale Vereniging
(IPV) Alexanderstad/Capelle. 1980-1982
127.Stukken over contacten tussen de Oud-Katholieke en de Rooms-Katholieke Kerk.
1974-1982
128.Mededelingen van het overlijden van bewoners van "Zon en Schild". 1995-1998
129.Aantekeningen over oefeningen psychosynthese. 1976-1977
131.Briefkaart aan M. Arts met Nieuwjaarswens. 1980-1981
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132.Kerkdienst op 25 december in Zon en Schild". 1991
133.Gebedsdienst voor de studentenecclesia te Amsterdam in de Amstelkerk op 22
oktober. 1978
134.Verslag "De Herder (m/v) en de markt. Wat gebeurt er in Gods naam" van de
landdag van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Ziekenhuizen (katholieke
sector). Met kantekeningen. 1992
135.Distributiestamkaart van Johannes Ignatius M. van Adrichem. Met bijlage. z.j.
136.Artikel "Maria Magdalena, symboolfiguur in de loop der geschiedenis". 2002
Bevat 1 stukken
137.Artikel "Pastoor Van Adrichem houdt van zoekende mensen" in het maandelijks
informatieblad #Zon en Schild, Psychiatrisch Centrum#. 1996
138.Brochure "Jezelf tegenkomen, de anderen tegenkomen, God tegenkomen: 25 jaar
pastorale zorg in Zon en Schild". Speciale uitgave van het maandelijks
informatieblad #Zon en Schild, Psychiatrisch Centrum#. 1993
139.Verhandeling "Als een vuur", preken van Gerard van Slobbe. 1959-1980
140.Stuk over een test bij het arbeidsbureau door middel van een Nederlandse
Persoonlijkheids Vragenlijst. 1981
141.Brieven van Zuster Polycarpa. 1978, 1982
142.Brieven van Gerrit (onbekend) uit Brazilië. 1976-1977
143.Brieven en kaarten van diverse personen. 1961-2004, z.j.
144.Operette "De nieuwe kleren van de keizer", naar een sprookje van Hans Andersen.
z.j.
145-150.Dagboeken. 1976-2004
Bevat 6 stukken
145.1976
146.1977
147.1978
148.1979, 1 januari t/m 1981, 28 september. 1979
149.1981-1984
150.1994-2004
151.Eucharistieviering bij de plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie
Noordwijkerhout op 10 april. 1969
152.Casus van prof. Beemer voor casuistiekgroepen Theologicum Warmond. Met
aantekeningen. [1960]
153.Brieven bij gelegenheid van het huwelijk met Mirjam Arts, de 50ste verjaardag en
het 25-jarig priesterschap. 1982-1986
154.Stukken over het huwelijk van Els Peters met Jos van Adrichem. 1973
155.Stukken over de geboorte en de doop van Lieke van Adrichem. 1986
156.Privé-correspondentie en overwegingen. 2001-2004
157.Gedenkboek voor Broeder Johannes van Adrichem (br. Eligius of Eloi) van de
Missonarissen van het H. Hart (1871-1961). z.j.
158.Stukken over de cursus "Levensbeelden in het pastoraat". 1988
159.Stukken over het afscheid als geestelijk verzorger in het Psychiarisch Centrum Zon
en Schild te Amersfoort. 1996
160.Stukken over het overlijden van Henri Bakker, revalidatiearts te Baarn. 2000
161.Liturgieën van diensten te Leersum en Leusden. 1982-1992, 1998
162.Stukken over een cyclus avonden en preken over "Nemen, breken, delen, danken".
1981
163.Verslag van een workshop "Spiritual Leadership". 1976
164.Stukken over een bijbelcursus "Wegwijs in het boek". 1981
165.Verhandeling "Wat betekent pastoraat voor mij?" van C. Honig. Met bijlage. 1979
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166.Stukken over liturgische werkgroepen in het IPV Alexanderstad/Capelle. 1982
167.Liturgie bij het huwelijk van Harry van Asselt en Annemieke Groenestein. Met
kanttekeningen. 1969
168.Stukken over samenwerking met de oud-katholieke Rijnmondparochies in de
Paradijskerk. 1978
169.Stukken over zijn familie en zijn werk op Zon en Schild. z.j.
172.Brief van het Pastorale Team aan het bestuur van de IPV Alexanderstad/Capelle
over zijn vertrek. Met kanttekeningen. 1981
173.Brief van bisschop A. Simonis naar aanleiding van het overlijden van pastor Stroek.
Met kanttekening. 1980
174.Verslag aan het IPV van een serie huisbezoeken in Schollevaer. 1979
175.Lezingen over het Lucas-evangelie [onvolledig]. 1989
176.Stukken over zijn afscheid van het revalidatiecentrum "Hoogstraat" te Utrecht.
1992
177.Verslag van een kerkentocht door Rotterdam. 1976
178.Artikel "Heel de mens" in #Geloof en Kerk# jaargang 17 nr. 5. 1998
179.Brochure "Liturgische Nieuwsbrief" van de Diocesane Werkgroep Liturgie Bisdom
Rotterdam, nr. 1. Met kanttekening. [1980]
180.Notities over de avonden "Meditatie voor gewone mensen". 1981
181.Aantekeningen "Meditatie 1995 Joseph". [1995]
182.Doorslag van brief aan [onbekend] over de cursus "Verrijzenis en eeuwig leven"
van 13 december. 1969
183-1.Stukken over de cursus "Mens en Intuïtie". 1995
183-2.Aantekeningen voor een bezinning van het pastoraal team IVP
Alexanderstad/Capelle. 1980
184.Verhandeling "De camino de Santiago de Compostella, 23 maart tot 2 juni 1998".
1998
185.Brieven van M. Arts. 1976-1980
186.Posters van workshops [studiedag "Identiteit"]. z.j.
187.Programmaboekje voor de studiedag "Identiteit" op 16 oktober. 2002
188.Brief van M Erlings over officies voor het gezongen avondgebed in de paradijskerk.
Met bijlagen. 1974
189.Scriptie "Op gespannen voet. Analyse van het pastoraal model van de
Interparochiële Vereniging Alexanderstad/Capelle a.d. IJssel" van A.H.M. Visser.
Met kanttekeningen. 1979
190.Aantekeningen over de scriptie "Op gespannen voet" van A.H.M. Visser. 1979
191.Scriptie "Kerkelijke kadervorming als ontwikkeling van de enkelvoudige relatie
pastores-gelovigen naar een veelvoud relaties enkele-velen" van Ch. Nolet. 1977
192.Toneelscript "Lucifer" van J. van den Vondel. Met kanttekeningen. [1957]
193.Toneelscript "Oedipus King" van Sophocles. Met kanttekeningen. [1957]
194.Programmaboekje toneeluitvoering "Carnaval 1956". 1956
195.Brief van bisschop A. Simonis waarin hem wordt toegestaan vanaf 1 juni in het
bisdom Rotterdam missen te celebreren. 1976
196-201.Dictaten van de opleiding op het grootseminarie. Geordend op onderwerp.
[1959]-[1960]
Bevat 6 stukken
196.Inleiding tot de filosofie. [1959]-[1960]
197.Geschiedenis van de filosofie. [1959]-[1960]
198.Geschiedenis 12de eeuw - Descartes. [1959]-[1960]
199.Geschiedenis na Descartes - Kant. [1959]-[1960]
200.Ethica. [1959]-[1960]
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201.De mens in vergelijking tot het dier. [1959]-[1960]
202.Preken "Septuagesima 1962". 1962
203.Stukken over contracten en ontslagen bij verschillende werkgevers. 1968-1996
204.Getuigschrift en cijferlijst staatsexamen gymnasium. 1955
205.Stukken over zijn priesterwijding. 1961
206.Brief aan huisarts P. Blik en executeur J.A.M. van Adrichem over orgaandonatie.
1990
207.Stukken over een klasse-reünie op 3 oktober te Haarlem. 2001
208.Stukken over de viering van zijn koperen priesterwijding. 1973
209.Correspondentie met vrienden en collega's. 1977-2002
210.Brieven van (em.) bisschop M.A. Jansen. 1960-1981
211.Brief van kardinaal Willebrands over de benoeming van bisschop Simonis tot
coadjutor. 1983
212.Brief van priesters uit het wijdingsjaar 1961 aan de bisschoppen van Rotterdam en
Haarlem over het priesterambt. 1968
213.Plakboek van vakantie met pastor S. Stroek in 1964. 1964
214.Doorslag van brief aan de Nederlandse bisschoppen over onvrede met beleid
[zonder adres en afzender]. z.j.
215.Kopieën van brieven aan en brieven van (aarts)bisschop A. Simonis over
verschillende onderwerpen. 1971-2000
216.Brief van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob over
vertaling van de "compostela" door J. van Adrichem. 2000
217.Brieven van familieleden, vrienden en parochianen over zijn vertrek uit Rotterdam.
1982
218.Aantekeningen van telefoongesprekken over zijn vertrek uit Rotterdam. 1982
219.Systeemkaarten houdenden informatie over parochieleden van parochie nr. 8 te
Rotterdam. 1939-1981
220.Brieven van deken F. Zwarts over zijn aanstelling als geestelijk verzorger bij Zon en
Schild. z.j.
221.Kopie van brief aan pastor C. van Vliet over de inzegening van een lesbisch paar.
Met bijlage. 1995
222.Brief aan het dekenaal bestuur Utrecht -Oost over vrijwilligerswerk in de
psychiatrie. Met bijlagen. 1994
223.Stukken over zijn vertrek bij de St. Joseph-parochie. 1979
224.Artikelen voor tijdschrift "De Hoogstraat". [1984]
225.Brief van Lenie [onbekend] over een patiënte op de Hoogstraat. 1982
226.Stuk over zijn vertrek uit de Bonifaciusparochie in Alphen aan de Rijn. 1968
227-229.Preken en liturgieën. 1992-1998
Bevat 3 stukken
227.Liturgie (diskette 2). 1992-1998
228.Preken & liturgieën (diskette 1). 1992-1998
229.Preken & liturgieën (diskette 2). 1992-1998
230.Verhandelingen over verschillende onderwerpen. 1998
231.Stukken over het overlijden van Lamberta Peters-Hendriks. 2001
232.Stukken van de Interparochiale Vereniging over zijn vertrek. 1982
233.Circulaire, toespraak en aantekeningen over zijn afscheid van de IVP. 1982
234.Collage met goede wensen bij zijn afscheid van "Hoogstraat". 1992
235.Memo "Schriftteksten over de vreemdeling". [1981]
236.Verhandeling over de voorwaarden voor een katholieke school. [1975]
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 9/10

Archief J.I.M. van Adrichem
237.Brief van H. Maasse over een kindercreche in de Werkhofgemeenschap. 1989
238.Liturgieën van oecumenische diensten in de St. Joriskerk te Amersfoort. Met
bijlagen en kanttekeningen. 1997-1998
239.Uitvaartdienst van E.W.M. Vierling ("Tante Lien"). 1999
240.Klassekaart van de de groep "Sint Johannes de Doper" van de verkenners te
Heemstede. 1952-1953
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