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Archief Actiegroep Wereldkerk

 
 1.Informatie-stencil over ter kennismaking van de Aktiegroep Wereldkerk.  z.j.
 
 2.Akte inzake de oprichting van de Stichting Aktiegroep Wereldkerk.  1969
 
 3.Stukken betreffende instemming en lofuitingen over de oprichting van de Aktiegoep

Wereldkerk.  1969-1970
 
 4.Stukken betreffende manifest inzake verwarring en bezorgdheid over de

vernieuwingen in de kerk van Nederland.  1969, z.j.
 
 5.Lijsten houdende namen van bestuursleden, redactieraad tevens adviesraad en

nationale raad.  1970
 
 6.Lijsten van bestuursleden en voorlopige raad Aktiegroep Wereldkerk (AW).  z.j.
 
 7.Agenda's voor en verslagen van de bestuursvergaderingen, de nationale raad van

de aktiegroep, de adviesraad en de kernraad Aktiegroep. Met bijlagen.  1969-1971
 
 8.Jaarverslag van 1970. Met bijlagen.  1971, z.j.
 
 9.Verslagen van de vergaderingen "Europgroep". Met bijlagen.  1969
 
 10.Stukken betreffende sympathisanten van de Aktiegroep.  1969-1970
 
 11.Verhandeling van Drs. W.J.J. Kusters "De riskante kerk van Nederland".  z.j.
 
 12.Verhandeling van Dr. H. Hoefnagel SJ over de vormen die het vernieuwingsstreven

in de kerk van Nederland is gaan aannemen.  z.j.
 
 13.Verhandeling van Dr. W. Hoefnagels over de geloofsverkondiging, de godsdienstige

opvoeding op de scholen en over excessen.  z.j.
 
 14.Krantenknipsel met commentaar op de Aktiegroep.  1968-1970
 
 15.Stukken betreffende de "Middengroep" binnen de kerk.  1969, 1971, z.j.
 
 16.Stukken betreffende "Septuagint", regio Nijmegen en andere.  1970
 
 17.Lijsten van personen waarop giften staan vermeld.  z.j.
 
 18.Stukken betreffende de problematiek rond de verhouding Rome-Nederland inzake

priesterschap en celibaat.  1969-1970
 
 19.Stukken betreffende N.V. Katholiek Nederlands Persbureau (nieuwsbladservice).

  1969
 
 20.Periodiek #Signalement#, jrg. 2, nr. 2, januari.  1971
 
 21.Correspondentie met de Puttense AW.  1969-1970
 
 22.Correspondentie met het postdistrict Den Haag over een extra porti en een postbus.

  1969
 
 23.Brieven van Drs. P. Bosman te Tilburg over een nieuwe werkkring. Met bijlage.

  1969
 
 24.Verhandeling van de aktiegroep priesters "Septuagint" over pluriformiteit,

illegaliteit in de zielzorg, priesterschap en celibaat.  1969
 
 25.Stukken betreffende de gebeurtenissen en ontwikkelingen rond de Amsterdamse

studenten-ecclesia.  1970
 
 26.Memorandum over het aktiveren van de niet-extreme groepen in de katholieke kerk

van Nederland.  z.j.
 
 27.Correspondentie met Mr.Dr. H.H. Schoenmaker over een lijst van bestuurs- en

raadsleden. Met bijlage.  1970
 
 28.Doorslag van een brief aan het diocesaan pastoraal centrum aartsbisdom Utrecht

over "Discussienota ter voorbereiding van een pastoraal plan voor het aartsbisdom
Utrecht". Met bijlage.  1970

 
 29.Stukken betreffende het interview met Drs. W. Kusters van Jan Hooyman. Met

bijlage.  1970
 
 30.Brief van (onleesbaar) over de tekst van ingezonden stukken. Met bijlage.  1970
 
 31.Correspondentie met drs. W.J.J. Kusters over de kathechetische vorming voor de

opgroeiende jeugd.  1970-1971
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Archief Actiegroep Wereldkerk

 32.Brieven van leden over het opzeggen van hun lidmaatschap.  1970-1971
 
 33.Brief van mr. H.P.J.M. Coebergh te Bodegraven over een essay "Gedachten over het

huidige onbehagen".  1970
 
 34.Correspondentie tussen mgr.dr. J.B.W.M. Möller, bisschop van Groningen, en ir. A.

Hoefnagels over aanmoediging en steun.  1970
 
 35.Stukken betreffende goedkeuring en afwijzing om zitting te nemen in de voorlopige

raad.  1969-1970
 
 36.Brief van ir. H.V.P. Heukensfeldt Jansen over de "Eenheid". Met bijlagen.  1970
 
 37.Brieven van C.A. Huyboom te Hillegom over een hormoonpil en gehoorzaamheid

aan de Paus.  1969-1971
 
 38.Brief van Wim Kusters over vragen door "Kruispunt" voorgelegd. Met bijlagen.  z.j.
 
 39.Brief van N.J. Adema [KNP] over een reeks vragen inzake Aktiegroep Wereldkerk.

Met bijlagen.  1969
 
 40.Stukken betreffende de benoeming van dr. A. Simonis tot bisschop van Rotterdam.

  1970-1971, z.j.
 
 41.Stukken betreffende het profiel van een bisschop binnen de leiding van het bisdom

Roermond. Met bijlage.  1971, z.j.
 
 42.Krantenknipsel "Dr. Gijsen de katholieke klassenstrijd" door B.F.N. Böcker.  1972
 
 43.Brieven van leden over verhindering bij vergaderingen.  1970-1971
 
 44.Correspondentie met de secretaris pater A. van Zon SSS te Nijmegen.  1970-1971
 
 45.Correspondentie tussen F.F.M. Raymakers en J.M. Lücker, hoofdredacteur van #De

Tijd#, over de samenstelling van het pastoraal concilie.  1970
 
 46.Correspondentie met W.J.J. Kusters over plaatselijke en/of regionale aktiegroepen.

  1969-1971
 
 47.Correspondentie tussen Jac. de Rooy SJ en drs. W.J.J. Kusters.  1970-1971
 
 48.Stukken betreffende het Avro-tv interview van de heer Van Westerloo met kardinaal

Alfrink over de kloof tussen Nederland en Rome.  1971
 
 49.Brief van prof.mr. J.J.M. van der Ven over een interview van kardinaal Alfrink met

"La Stampa", waarin vertegenwoordigers van wereldkerk beweren dat Rome zich
niets meer gelegen laat liggen aan het uit de band gesprongen Nederlands
Episcopaat.  1971

 
 50.Lijst met namen van het hoofdbestuur van de Algemene Rooms katholieke

Ambtenarenvereniging.  z.j.
 
 51.Brief van de bisschoppen van Nederland over "Het fundament Jezus Christus".

  1970
 
 52.Brief van M.E. Heemskerk over de namen en adressen van de leden van de

concilieraad.  1970
 
 53.Brief van de priestergroep Limburg aan kardinaal Suenens over een interview met

#Le Monde# inzake een broederlijke vermaning aan de H. vader. Met bijlagen.  z.j.
 
 54.Brief van (onleesbaar) aan mijnheer de kardinaal over een homofiel huwelijk.  1970
 
 55.Doorslag van een brief aan prof.dr. J. de Quay over het programma van de

Aktiegroep Wereldkerk.  1970
 
 56.Brief van C.B. Dalderup over de vernieuwingen in de kerk.  1970
 
 57.Brief van Peter Wouters over meer informatie Aktie Wereldkerk.  1970
 
 58.Circulaire van de katholieke plattelands jongeren Nederland over informatie inzake

de doelstelling en aktiviteiten van de aktiegroep.  1970
 
 59.Brief van J.Th. Janssen te Heerlen over teleurstellende ervaringen met de

aktiegroep.  1971
 
 60.Doorslagen van brieven aan mgr.drs. Th.H.J. Zwartkruis over een onderhoud.

  1970-1971
 
 61.Doorslag van een brief aan drs. P.C.W. Bogaers te Laren over een afspraak voor

een bezoek van pater A. de Bot en de heer Kusters.  1971
 
 62.Brief van de Nederlandse bisschoppen over het evangelie van Johannes.  1971
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Archief Actiegroep Wereldkerk

 63.Circulaire van H. Divendal van de stichting actie voor God inzake de tekst van de
gemeenschappelijke verklaring over het kerkelijk gemengd huwelijk. Met bijlagen.
  1970-1971

 
 64.Circulaires van het pastoraal beraad van kerken in Noord-Brabant, Limburg en

Zeeland houdende reacties op "Verklaring en Oproep".  1971
 
 65.Doorslag van een brief aan mr. H. Wiltink te Breda over het schrijven van een aantal

artikelen inzake religieuze vraagstukken.  1971
 
 66.Brief van mej. E.A. Ruiters te Twello over een gebedsdag op 15 augustus.  1971
 
 67.Brief van broeder Carolus Griffioen te Wageningen over aanvraag van werk in

bejaardenhuis, kosterschap of iets dergelijks.  1971
 
 68.Doorslag van een brief aan prof.dr. R. de Moor te Tilburg over het KASKI en

Aktiegroep.  1971
 
 69.Correspondentie met pater prof.dr. B. van Leeuwen over medewerking aan het

synode-rapport. Met bijlage.  1971
 
 70.Brief van W.H.M. Schulten te Ede over een kranteknipsel inzake een oproep om te

protesteren tegen de revolutie in onze katholieke samenleving.  1970
 
 71.Brief van B. Waals over verontrusting inzake experimenten in de kerk.  z.j.
 
 72.Doorslag van een brief van drs. W.J.J. Kusters over een bevestiging inzake een

onderhoud met mgr. H. Ernst.  1970
 
 73.Doorslag van een brief aan P. Penning de Vries SJ over het werkstuk

"Herinneringen aan St. Ignatius van Jeronimo Nadal".  1972
 
 74.Correspondentie met pater G. van Nimwegen over de nota "De opbouw van de

kerk" van J. Bluyssen.  1972
 
 75.Stukken betreffende de maandkrant #Frontlijn#, informatie over hedendaagse

vraagstukken van godsdienst en kerk.  1969-1972
 
 76.Stukken betreffende het maandblad #de Heraut# met als doel alles te onderzoeken

en het goede te behouden.  1970, z.j.
 
 77.Doorslag van een brief aan prof.dr. J. de Quay over een brief aan kardinaal Alfrink.

Met bijlage.  1970
 
 78.Verhandeling over etikettering-progressieven, conservatieven, links, rechts.  1969
 
 79.Brieven van mensen die twijfelen of wantrouwen aan de aktiegroep en verzoeken

samenwerking met andere groepen.  1969-1970
 
 80.Brief van Jac. Mulders SJ over Noordwijkerhout. Met bijlage.  1970
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