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Archief Mgr. Bekkerscentrum

Ten Geleide

Mgr. Bekkerscentrum (1961) 1968-1987
Het Mgr. Bekkerscentrum was een centrum voor voortgezette pastorale vorming.
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

  
 1-3.Brievenboeken  1968-1979

Bevat 3 stukken
  
  1.1968-1972
  
  2.1973-1977
  
  3.1978-1979
  
 4-10.Ingekomen stukken  1968-1984

Bevat 7 stukken
  
  4.1968-1969
  
  5.1970-1971
  
  6.1972-1974
  
  7.1975-1977
  
  8.1978-1979
  
  9.1980-1981
  
  10.1982-1984
  
 11-17.Uitgegane stukken. Copieën  1968-1984

Bevat 7 stukken
  
  11.1968-1969
  
  12.1970-1971
  
  13.1972-1974
  
  14.1975-1977
  
  15.1978-1979
  
  16.1980-1981
  
  17.1982-1984
  
 18.Programma's voor het Carmelitaans Centrum voor Spiritualiteit te Haarlem

  1985-1987
  
 19.Verhandeling van Otger Steggink en Kees Waaiman over spiritualiteit.  z.j.
  
 20.Verhandeling "Stilstaan is achteruitgaan, maar hoe kom je vooruit?" van Jef

Stevens.  z.j.
  
 21.Cursus "Pastoraal leiding geven 1985-1986" van Jo Ticheler  1985
  
 22.Lezing "Team" van E.E. Berend.  z.j.
  
 23.Verhandeling "Het pastorale team in de parochie" van Eric Vandewinkele.  z.j.
  
 24.Artikel "Van parochie naar geïntegreerde gemeente" van Bart Verrijt in #De Bazuin#

van 27 september  1985
  
 25.Artikel "Theoloog en Katholieke Kerk: een veelbelovende antithese" van J.

Vollenbergh in #Tijdschrift voor Theologie#, jaargang 14  1974
  
 26.Artikel "Religieus leiderschap" van J. Vollenbergh in #Tijdschrift voor Theologie#,

nummer 3. Met bijlage  1979
  
 27.Overzicht "Bouwstenen voor opbouwwerk" van P. Winkelaar  1979
  
 28.Artikelen van de Knipsel- en Documentatiedienst van de Vereniging voor Pastoraal

Werkenden  1984-1985
  
 29.Stukken betreffende parochiële activiteiten in diverse plaatsen in de provincie

Gelderland  1970
  
 30.Rapport "De Nijmeegse Universitaire Pers" van Frans Janssen. Met bijlage  1984
  
 31.Verslag "Wat wilt ge dat ik voor U doe?" van de werkgroep Binnenlandse Noden

  1982
  
 32.Verhandeling "De pastorale verantwoordelijkheden als partners uitoefenen twintig

jaar na Vaticanum II; een steeds actuelere eis" van Hervé Marie Legrand.  z.j.
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

 33.Programma 1984-1985 van de priorij Emmaus te Maarssen  [1984]
  
 34.Verhandeling "Sociografische verkenning" van Gerard Groener. Met bijlage  1982
  
 35.Verhandeling "De Kerk als bouwwerk van de geest" van F. Haarsma.  z.j.
  
 36.Verhandeling "Pastoraal opbouwwerk, kontouren van kerkelijke

organisatieontwikkeling" van G. Hoeben.  z.j.
  
 37.Beschrijving van een project van de overleggroep Kerkvoorzieningen te Bergen op

Zoom  1980
  
 38.Beschrijving van een project vormingscatechese te Vught  1980
  
 39.Beschrijving van Jan Salden van het project "Begroeting nieuwe bewoners" in de

wijk Hoogvonderen te Roermond.  z.j.
  
 40.Artikel "Kerkelijk opbouwwerk op zoek naar een breder draagvlak" van Arie

Oliehoek in #Speling#, nummer 3  1982
  
 41.Verhandeling "Een nieuw beeld van de parochie" van R. Raes.  z.j.
  
 42.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende functionarissen  z.j.
  
 43.Werknota en artikel over spiritualiteit  1977, 1983
  
 44.Stukken betreffende een cursus voor pastores werkzaam in ziekenhuizen

  1968-1970
  
 45.Stukken betreffende de supervisie over leidinggevende pastorale functionarissen

  1969
  
 46.Verslag van een groepsgesprek over "Christus en de jeugd". Met bijlagen  1970
  
 47.Stukken betreffende een follow-up cursus voor pastores wekzaam in ziekenhuizen.

Met bijlagen  1971-1973
  
 48.Aantekeningen over ingediende scripties in verband met cursussen  1969-1970
  
 49.Scripties van deelnemers aan cursussen  1969-1970
  
 50.Verhandeling "Pastorale taak in het kader van gezondheids- en welzijnszorg" van P.

Sporken  1973
  
 51.Stukken betreffende het voeren van een groepsgesprek  1970
  
 52.Scripties over het sacrament der zieken  1969-1970
  
 53.Verhandeling over een geautomatiseerd literatuuronderzoek in de

universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).  z.j.
  
 54.Concept-materiaal, behorende bij de brochure "Gids Mgr. Bekkers Centrum"  1975
  
 55.Verhandeling "De probleem-project-methode in het opbouwwerk" van Arie

Besteman  1974
  
 56.Correspondentie over een proeve van bekwaamheid voor leidinggevende pastorale

functionarissen  1973
  
 57.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende functionarissen  1973
  
 58.Inschrijfformulieren voor deelnemers aan een cursus voor pastorale

functionarissen voor bejaarde religieuzen. Met bijlagen.  z.j.
  
 59.Stukken betreffende een follow-up cursus voor leidinggevende functionarissen

  1974
  
 60.Inschrijfformulieren voor deelnemers aan een cursus voor leidinggevende

functionarissen. Met bijlagen  1961
  
 61.Stukken betreffende een kadertraining voor bestuursleden van kongregaties,

aangesloten bij de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR)
  1975

  
 62-64.Stukken betreffende cursussen voor pastores voor bejaarde religieuzen. Geordend

op onderwerp  1975-1976
Bevat 3 stukken

  
  62.Cursus voor bejaarde religieuzen (C13).  
  
  63.Cursus leidinggevende functionarissen (C14).  
  
  64.Cursus pastores, werkzaam in ziekenhuizen (C15).  
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

van Schijndel", van Zuster Redempta Kromwijk en Zuster Adelberta Scheepers
  1975

 65.Verhandeling "Organisatiepatroon, ontwikkeling en leiderschapspatroon, Zusters  
 66.Verslag van een onderzoek naar het organisatiepatroon van de congregatie van de

zusters van de Heilige Juliana van Falconieri te Helmond  1975
  
 67.Stukken betreffende het thema "Het Volk Gods"  1969
  
 68-69.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende pastorale functionarissen.

  1969
Bevat 2 stukken

  
  68.Inschrijfformulieren. Met bijlagen.  1969
  
  69.Diversen.  1969
  
 70.Stukken betreffende een cursus "Dekenale assistenten" en een cursus

"Ziekenhuispastores"  1969
  
 71.Stukken betreffende een supervisieperiode voor de cursus "Ziekenhuispastores"

  1969
  
 72.Stukken betreffende de Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen. (KVB)  1972
  
 73.Verslag van een jaarvergadering van de sectie Rectoren i.o. van de Vereniging van

Katholieke Ziekenhuizen (VKZ). Met bijlagen  1969
  
 74.Lijst houdende namen van sprekers ten dienste van priestervergaderingen en

andere bijeenkomsten van pastorale werkers  1969
  
 75.Verslagen van bijeenkomsten van de Groep Maastricht  1968
  
 76.Rapport van een interconfessionele werkgroep inzake de geestelijke verzorging in

de ziekenhuizen  1968
  
 77.Verslag van de eerste bijeenkomst van Groep II (onbekend) op 22 januari  1969
  
 78.Stukken betreffende een scriptie van P. Claessens over liturgische verkondiging.

  z.j.
  
 79.Gidsen van het Mgr. Bekkerscentrum voor de jaren 1969 en 1972. Met bijlagen

  1969, 1972
  
 80.Opleidingsprogramma voor priesters van het Vervolmakingscentrum voor

Bedrijfsleiding van de Katholieke Universiteit Leuven (België)  z.j.
  
 81.Stukken betreffende film-literatuur  1969-1970
  
 82-83.Stukken betreffende een cursus voor pastores voor religieuzen  1970-1971

Bevat 2 stukken
  
  82.Gegevens over de cursus.  
  
  83.Gegevens over de deelnemers.  
  
 84.Verslag van een studiedag over strategie en kerkopbouw, gehouden te Nijmegen op

17 januari. Met bijlagen  1974
  
 85.Lijsten houdende adressen van leden van de Begeleidingscommissie, diocesane

pastorale centra en het Secretariaat van de RK Kerkprovincie. Met aantekeningen
  1973, z.j

  
 86.Lijst houdende adressen van leden van de Begeleidingscommissie. Met

aantekeningen en bijlagen  1974
  
 87.Programma's voor cursussen  1969-1973
  
 88.Stukken betreffende de sectie Pastoraal-theologie  1969-1970
  
 89.Verslagen van een jaarvergadering van de sectie Rectoren van de VKZ  1971
  
 90.Stukken betreffende een Tandberg-bandrecorder (onbekend)  1969
  
 91.Lijst, houdende titels van boeken, besteld door de KUN  1964-1972
  
 92.Stukken betreffende een enquête over voortgezette pastorale vorming  1972
  
 93.Overzicht van uitgeleende werken. Met bijlagen  1979
  
 94.Brief van de KUN aan de faculteiten en interfaculteiten over een nota van de

Gespreksgroep Universitair Onderzoek. Met bijlagen  1973
  
 95.Correspondentie over een enquête over voortgezette pastorale vorming  1973-1974
  
 96.Stukken betreffende een enquête over voortgezette pastorale vorming  1972-1973
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 97-100.Stukken betreffende een enquête over voortgezette pastorale vorming. Geordend

op onderwerp  1981-1984
Bevat 4 stukken

  
  97.Voorbereidingen.  
  
  98.Lijsten van deelnemers.  
  
  99.Enquêteformulieren Groep A.  
  
  100.Enquêteformulieren Groep B.  
  
 101.Stukken betreffende een cursus pastoraal opbouwwerk  1981-1982
  
 102.Toelichting bij ontwerpen de van de cursussen "Opbouwwerk voor pastores" en

"Pastoraal Opbouwwerk en Kerkontwikkeling"  1978-1979
  
 103-104.Stukken betreffende een cursus voortgezette pastorale vorming voor religieuzen.

Geordend volgens oorspronkelijke ordening  1982
Bevat 2 stukken

  
  103.Fase 1, C23A.  1982
  
  104.Fase 1, C23B.  1982
  
 105-115.Scripties van pastores van ziekenhuizen. Geordend op titel  1968-1969

Bevat 11 stukken
  
  105."Liturgie en creativiteit" van H. Benden.  
  
  106."Geloven" van L. Elsen.  
  
  107."Het sacrament der zieken" van R. Frantzen.  
  
  108."De taak van de pastor in de ziekenhuizen" van P. de Groot.  
  
  109."Bidden met zieken" van A. de Kock.  
  
  110."Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven" van C. van Osch.  
  
  111."De menselijke relatie in het licht van de openbaring" van L. Stoof.  
  
  112."Ervaring van Gods aanwezigheid" van J. (onleesbaar).  
  
  113."De zin van het lijden" van H. Verhoeven.  
  
  114."Op welke wijze kan men als pastor goed functioneren in een ziekenhuis" van W.

Switzar.  
  
  115."Ik geloof in het eeuwig leven" van J. Teuwen.  
  
 116.Verhandeling "Nogmaals de minimumformatie van de theologische faculteit" van

(onbekend). Met bijlagen  1982-1984
  
 117.Boekenlijsten  1970-1974
  
 118.Agenda voor een vergadering van de Begeleidingscommissie te Nijmegen op 1

november. Met bijlagen  1974
  
 119.Lijsten houdende adressen voor kerstkaarten. Met bijlagen  1978-1985
  
 120.Correspondentie over stageplaatsen en contracten. Met bijlagen  1980-1984
  
 121.Formulieren voor financiële regelingen voor supervisoren. Met bijlagen  1974-1983
  
 122.Stukken betreffende reis-, studie- en andere kosten  1984-1985
  
 123.Stukken betreffende het afscheid van de staf op 29 augustus  1986
  
 124.Rapport van de werkgroep Toekomst Mgr. Bekkers Centrum. Met bijlagen  1984
  
 125.Stukken betreffende een onderzoek door N. Hogema OP naar het functioneren van

de cursussen van het MBC  1982-1983
  
 126.Evaluatierapport over het functioneren van het Mgr. Bekkers Centrum in de jaren

1975-1981. Met bijlagen  1975-1981
  
 127.Jaarverslagen over de jaren 1973-1985. Met bijlagen  1974-1985
  
 128-134.Stukken betreffende een cursus voortgezette pastorale vorming religieuzen.

Geordend op onderwerp  1983
Bevat 7 stukken

  
  128.Algemeen.  1983
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  129.Groep I: Aquavita.  1983
  
  130.Groep II: Kapers.  1983
  
  131.Groep III: Emmausgangers.  1983
  
  132.Groep IV: Exodus.  1983
  
  133.Groep V: Triovita.  1983
  
  134.Groep VI: Lucasquintet.  1983
  
 135.Lijsten houdende adressen van belangstellenden voor cursussen  1984-1987
  
 136.Informatie over het MBC.  z.j
  
 137.Stukken betreffende een cursus pastoraal leidinggeven  1985-1986
  
 138.Inschrijfformulieren voor deelnemers aan een cursus over bijbel en pastoraat. Met

bijlagen  1978
  
 139.Informatie over cursussen en colleges van diverse instellingen  1979-1987
  
 140.Rapport inzake een eindevaluatie van pastorale experimenten in Breda en Tilburg in

de jaren 1979-1982. Met bijlagen  1981-1983
  
 141.Programma voor de vierde landdag van het Landelijk Kontakt Toerustingswerk

onder Katholieken in 1983. Met bijlagen  1981-1984
  
 142-148.Stukken betreffende cursussen. Geordend op onderwerp  1970-1971

Bevat 7 stukken
  
  142.Pastores van religieuzen.  
  
  143.Proeven van bekwaamheid (C3 en C4).  
  
  144.Supervisie pastores van pastores van ziekenhuizen.  
  
  145.Leidinggevende pastorale functies (C5).  
  
  146.Correspondentie (C5 en C6).  
  
  147.Proeven van bekwaamheid (C5 en C6).  
  
  148.Supervisie pastores voor religieuzen (C6).  
  
 149."Getuigschrift van J.J.M. Essing OP voor de cursus pastores voor religieuzen"

  1971
  
 150.Stukken betreffende een cursus voor pastores werkzaam in de gezondheids- en

welzijnssector  1971-1973
  
 151-166.Scripties van pastores van ziekenhuizen. Geordend op titel. Met bijlagen.  1970-1971

Bevat 16 stukken
  
  151.Diverse bijlagen.  
  
  152."Het priesterschap van het Godsvolk en het ambtelijk priesterschap" van M. van

Bavel.  
  
  153."Sterven als geboorte voor ongeboren menselijkheid" van (onbekend).  
  
  154."Het Heilig Oliesel in Padua" van N. Hendrikx.  
  
  155."Viaticum, Sacrament van de stervenden" van C.J. Heynen.  
  
  156."Interviews" van W. Jacobs.  
  
  157."Taak en plaats van de pastor in het ziekenhuis" van W. Jacobs.  
  
  158."Naar een vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de ambtsbediening" van P. de

Jong.  
  
  159."De zin van het menselijk lijden" van C. van Onzenoort.  
  
  160."De hulp van de pastor aan de stervende" van W.B.A. Oostrum.  
  
  161."De bijbel over de verrijzenis van Jezus" van B. Ruberg.  
  
  162."Hulp aan stervenden" van L.A. Sanders.  
  
  163."Kerk, ambt en wereld in beweging" van P. Sporken en L. van Vucht.  
  
  164."Eenzaamheid of gemeenzaamheid" van H.G.M. Limbeek.  
  
  165."God en mens" van W. Snelting.  
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

  166."Heilig oliesel of sacrament der zieken" van J.H. Willems.  
  
 167.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende pastorale functionarissen (C5)

  1970-1971
  
 168-169.Ingekomen stukken  1985-1986

Bevat 2 stukken
  
  168.1985
  
  169.1986
  
 170-171.Uitgegane stukken. Copieën  1985-1986

Bevat 2 stukken
  
  170.1985
  
  171.1986
  
 172-173.Stukken betreffende een studiedag voor voortgezette pastorale vorming. Geordend

op onderwerp  1978-1983
Bevat 2 stukken

  
  172.Verslagen van stafbesprekingen.  1978-1981
  
  173.Overige verslagen.  1981-1983
  
 174.Verslag van de contactdag met betrekking tot de voortgezette pastorale vorming

van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland te 's Hertogenbosch op 8
oktober. Met bijlagen  1976

  
 175-176.Lijsten van deelnemers. Geordend op onderwerp  1968-1985

Bevat 2 stukken
  
  175.Lange cursussen.  1968-1985
  
  176.Korte cursussen.  1970-1974, 1980-1985
  
 177.Stukken betreffende een proeve van bekwaamheid voor een cursus pastores voor

bejaarde religieuzen (C11)  1973
  
 178-181.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende pastorale functionarissen

(C12). Geordend op onderwerp  1974-1975
Bevat 4 stukken

  
  178.Algemeen.  
  
  179.Aanmeldingen.  
  
  180.Afmeldingen.  
  
  181.Deelnemersformulieren.  
  
 182-183.Stukken betreffende een cursus pastores van religieuzen (C8). Geordend op

onderwerp  1971-1972
Bevat 2 stukken

  
  182.Deelnemersformulieren.  
  
  183.Cursusgegevens.  
  
 184.Discussiestuk van de Functionele Commissie inzake het teamsgewijs functioneren

van huisartsen.  z.j.
  
 185-188.Stukken betreffende diverse cursussen. Geordend op onderwerp  1971-1972

Bevat 4 stukken
  
  185.Supervisie leidinggevende pastorale functionarissen (C7).  
  
  186.Proeven van bekwaamheid (C7, C8).  
  
  187.Pastores voor religieuzen (C8).  
  
  188.Supervisie groepsleiders.  
  
 189-193.Stukken betreffende een cursus leidinggevende pastorale functionarissen.

Geordend op onderwerp  1972-1973
Bevat 5 stukken

  
  189.Rapport groepssupervisie.  
  
  190.Aanmeldingen (C7).  
  
  191.Aanmeldingen (C8).  
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

  192.Inschrijfformulieren (C9).  
  
  193.Diversen.  
  
 194-196.Stukken betreffende een cursus voor bejaarde religieuzen. Geordend op onderwerp

  1973-1974
Bevat 3 stukken

  
  194.Supervisieverslag van pater Gratianus Soons OCD.  
  
  195.Cursusgegevens.  
  
  196.Tweede voorlopig verslag voor stage en supervisie.  
  
 197-200.Stukken betreffende een cursus pastores voor bejaarde religieuzen (C13).

Geordend op onderwerp  1974-1975
Bevat 4 stukken

  
  197.Persoonlijke evaluaties.  
  
  198.Programma's.  
  
  199.Aanmeldingen.  
  
  200.Afmeldingen.  
  
 201-205.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende pastorale functionarissen

(C12)  1974-1975
Bevat 5 stukken

  
  201.Supervisie.  
  
  202.Planning.  
  
  203.Proeve van bekwaamheid.  
  
  204.Vijfjarenplan.  
  
  205.Persoonlijke evaluaties.  
  
 206-209.Rapporten over zustercongregaties. Geordend op naam  1975

Bevat 4 stukken
  
  206.Zusters van Julie Postel.  1975
  
  207.Zusters Dominicanessen van Voorschoten.  1975
  
  208.Congregatie van Maria Mater Dei.  1975
  
  209.Franciscanessen van Etten-Leur.  1975
  
 210.Verslagen "Een jaar ziekenhuispastoraat" van het ziekenhuis De Stadsmaten te

Enschede over de jaren 1973-1975  1973-1975
  
 211-214.Stukken betreffende de huisvesting. Geordend op onderwerp  1969-1986

Bevat 4 stukken
  
  211.Correspondentie.  1969-1972
  
  212.Afschriften van rekeningen.  1969-1978
  
  213.Afrekeningen het weekendhuis Servitium Christi.  1978-1985
  
  214.Verslagen en rekeningen.  1978-1979, 1986
  
 215.Stukken betreffende de financiële administratie  1979-1987
  
 216-220.Stukken betreffende de brochure #De inloopjaren van een instituut voor

voortgezette pastorale vorming#. Geordend op onderwerp  1973-1979, z.j
Bevat 5 stukken

  
  216.Inventarisatie van leerstijlen.  z.j.
  
  217.Adressen.  1978-1979
  
  218.Reacties.  1975-1979
  
  219.Engelse vertaling.  1973
  
  220.Overige stukken.  z.j.
  
 221.Stukken betreffende een cursus voor pastores van ziekenhuizen  1969-1970
  
 222-225.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende functionarissen. Geordend op

onderwerp  1969-1970
Bevat 4 stukken
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  222.Aanmeldingen.  
  
  223.Supervisie.  
  
  224.Evaluaties.  
  
  225.Creativiteitsspel.  
  
 226-239.Scripties van deelnemers aan een cursus voor leidinggevende pastorale

functionarissen  1969-1970
Bevat 14 stukken

  
  226.Beoordelingen.  
  
  227."Verkondiging" van B. ter Bekke.  
  
  228."De plaatselijke gemeente en de bisschop" van H. Bücking.  
  
  229."Godsdienstonderricht en geloven" van A.J.J. Bunnik.  
  
  230."Geloofsbeleving en kerk-zijn in de wereld van deze tijd" van T.C. Don.  
  
  231."Bijdrage tot een theologische fundering van het bedrijfsapostolaat" van J. van

Duinhoven.  
  
  232."Ambt en wijding" van H. Verhaar.  
  
  233."De toekomst als traditie" van F. Hennissen.  
  
  234."Kerk en werken aan vrede" van A. van der Hulst.  
  
  235."Kerk en democratie" van C. Peters.  
  
  236."Pastor en schaalvergroting" van J. Schulpen.  
  
  237."De kerk, het sacrament van de wereld" van J. Zuidgeest.  
  
  238."Kerk en stad in Waterland" van B. Moonen.  
  
  239."Spoorzoeken naar het wezen van de kerk en haar verschijningsvorm in deze

wereld" van J.M. van der Klaauw.  
  
 240-242.Stukken betreffende een kadertraining voor bestuursleden van religieuze

congregaties. Geordend op onderwerp  1974-1977
Bevat 3 stukken

  
  240.Boekenlijst en deelnemerslijst.  
  
  241.Cursusmateriaal.  
  
  242.Verslagen.  
  
 243-245.Stukken betreffende cursussen voor pastorale vorming  1979

Bevat 3 stukken
  
  243.Aanmeldingen Groep I.  1979
  
  244.Aanmeldingen Groep II.  1979
  
  245.Inschrijfformulieren Groep I en Groep II.  1979
  
 246.Verhandeling "De toekomst van de parochieraden; beleidsadviezen aan de

overheid" van H.J. Wortman. Met bijlagen  1970
  
 247-248.Stukken betreffende de cursus "Arbeitsgemeinschaft der Seelsorger für

Pflegeberufe" te Berlijn (West-Duitsland) van 26-31 mei. Geordend op onderwerp
  1970
Bevat 2 stukken

  
  247.Cursusmateriaal.  1970
  
  248.Interview.  1970
  
 249.Informatie over afgewezen deelnemers aan een cursus pastorale vorming

  1979-1980
  
 250-252.Stukken betreffende het afscheid en de opvolging van J. van Galen als theologisch

directeur van het MBC. Geordend op onderwerp  1976
Bevat 3 stukken

  
  250.Afscheidsreceptie.  1976
  
  251.Kandidaten voor opvolging.  1976
  
  252.Correspondentie over mogelijke opvolgers.  1976
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

  
 253-256.Stukken betreffende de officiële opening van het MBC. Geordend op onderwerp

  1969
Bevat 4 stukken

  
  253.Viering van de eucharistie.  1969
  
  254.Aanmeldingen  1969
  
  255.Foto's.  1969
  
  256.Diversen.  1969
  
 257-259.Stukken betreffende de functie van secretaresse  1969-1973, 1980, z.j

Bevat 3 stukken
  
  257.Taakomschrijving.  1980, z.j.
  
  258.Sollicitaties.  1973
  
  259.Diversen.  1969-1973
  
 260-281.Stukken betreffende cursussen. Hoofdzakelijk geordend op doelgroep  1969-1974

Bevat 22 stukken
  
  260.Legeraalmoezeniers (KC1/LA).  1970
  
  261.Diöcesanseelsorge für Krankenpflegeberufe, Essen (West-Duitsland).  1971-1972
  
  262.Diöcesanseelsorge für Krankenpflegeberufe, Josefstal (West-Duitsland).  1971-1972
  
  263.Bedrijfsaalmoezeniers (KC4/BA).  1971
  
  264.Staf bisdom Breda (FC3/SBB).  1971
  
  265.Teamleiders/pastores (KC2/TLP).  1969
  
  266.Catecheten (KC5/Kat).  1971
  
  267.Oversten/bestuursleden (KC6/OB).  1971-1972
  
  268.Legeraalmoezeniers (KC7/LA).  1972
  
  269.Catecheten (KC8/Kat).  1971-1972
  
  270.Catecheten (KC9/Kat).  1971-1972
  
  271.Oversten/bestuursleden (C10/OB).  1971-1972
  
  272.Pastores voor bejaarden (C11/PvB).  1972-1973
  
  273.Bedrijfsaalmoezeniers (KC12/BA).  1972-1973
  
  274.Monialen (17/Mon).  1972-1974
  
  275.Legeraalmoezeniers (C14/LA).  1972-1974
  
  276.Catecheten (C15/Kat).  1972-1973
  
  277.Pastores voor bejaarde religieuzen (C18/PBR).  1973-1974
  
  278.Unieraad Clarissen (C13/UC).  1972-1973
  
  279.Strategie en kerkopbouw (C16/SK).  1972-1973
  
  280.Kerkopbouw (KC19//KO).  1974
  
  281.Leidinggevende pastorale functionarissen (C7).  1971-1972
  
 282-283.Stukken betreffende een cursus voortgezette pastorale vorming voor religieuzen.

Geordend volgens oorspronkelijke ordening.  1984
Bevat 2 stukken

  
  282.Fase 3, (C23A).  1984
  
  283.Fase 3, (C23B).  1984
  
 284-285.Stukken betreffende een cursus leidinggevende pastorale functionarissen.

Geordend op onderwerp  1975-1976
Bevat 2 stukken

  
  284.Inschrijfformulieren.  
  
  285.Diversen.  
  
 286.Stukken betreffende dagelijkse werkzaamheden en werkwijze  1974-1975
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

 287.Archivalia afkomstig van L. van Vucht, [soc. psych. leider]  1969
  
 288.Stukken betreffende de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming  1972
  
 289.Verslag van een vergadering met directeuren van diocesane pastorale centra te

Nijmegen op 8 juli. Met bijlagen  1969
  
 290.Boekenlijst van 1 september  1973
  
 291.Inschrijfformulieren voor een cursus leidinggevende pastorale functionarissen

  1971
  
 292-294.Stukken betreffende een cursus leidinggevende pastorale functionarissen (C7, C16)

  1975-1978
Bevat 3 stukken

  
  292.Supervisieverslagen.  1977-1978
  
  293.Evaluaties.  1976
  
  294.Verslagen van de cursus.  1975-1977
  
 295-296.Stukken betreffende vergaderingen van de Begeleidingscommissie  1979-1982

Bevat 2 stukken
  
  295.1978-1979
  
  296.1980-1982
  
 297-302.Scripties van deelnemers aan kadertrainingscursussen. Geordend op titel  1977

Bevat 6 stukken
  
  297."De religieuze gemeenschap; Zusters van de Choorstraat" van T. Willaert en S.

Pijls.  1977
  
  298."Oriënteren over verstaan en beleven van religieuze dienstbaarheid" van M. Breed

en H. Voeten.  1977
  
  299."...naar toekomstig religieus samenleven" van M. Arts en V. Scholten.  1977
  
  300."Leiding en begeleiding van de leiding" van H. Jans en H. Huitema.  1977
  
  301."Religieuze dienstbaarheid en pensionering" van M. Hendriks en B. Doodkorte.

  1977
  
  302."Wereld in verandering, kerk in verandering, religieus leven in verandering" van

M.J. ter Huurne en M. Stapels.  1977
  
 303-308.Stukken betreffende een cursus voortgezette pastorale vorming. Geordend op

onderwerp  1980
Bevat 6 stukken

  
  303.Werkstuk "Gezegend zijt gij, Heer".  1980
  
  304.Verhandeling "De Eenheidservaring" van (onbekend).  1980
  
  305.Verhandeling "Als ik God zeg" van Jacques Pohier.  1980
  
  306.Verslagen van studiedagen over "Genesis; omgaan met de bijbel".  1980
  
  307.Verslagen van studiedagen over "Wees er; religieuze ervaring".  1980
  
  308.Verslagen van studiedagen over "Symbolus; riten en symbolen".  1980
  
 309-313.Stukken betreffende een cursus pastoraal opbouwwerk (C21). Geordend op

onderwerp  1980
Bevat 5 stukken

  
  309.Ontwerp.  1980
  
  310.Inschrijfformulieren.  1980
  
  311.Afgewezen inschrijvers.  1980
  
  312.Organisatie.  1980
  
  313.Verslag.  1980
  
 314.Stukken betreffende een studiedag voortgezette pastorale vorming voor diverse

personen en instellingen gehouden te 's-Hertogenbosch op 12 december  1975
  
 315.Correspondentie over een verhuizing vanuit het klooster Albertinum te Nijmegen

naar een andere locatie. Met bijlagen  1978
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

maart. Met bijlagen  1983
 316.Samenvatting van een verslag van een gesprek van de onderzoekscommissie op 30  
 317.Verslagen van stagiaires  1984-1985
  
 318.Brieven van het Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder Katholieken. Met bijlagen

  1983-1985
  
 319-320.Verslagen van bijeenkomsten over voortgezette pastorale vorming gehouden te

Utrecht. Met bijlagen  1976-1984
Bevat 2 stukken

  
  319.1976-1980
  
  320.1981-1984
  
 321.Besluitenlijsten van vergaderingen van de faculteitsraad van het directoraat A-

faculteiten van de KUN. Met bijlagen  1977-1986
  
 322-324.Stukken betreffende een cursus pastoraal leidinggeven. Geordend op onderwerp

  1984-1985
Bevat 3 stukken

  
  322.Voorbereiding en inschrijving.  
  
  323.Inschrijfformulieren.  
  
  324.Opzet en inschrijving.  
  
 325-334.Stukken betreffende cursussen. Geordend op onderwerp  1979-1986

Bevat 10 stukken
  
  325.Pastoraal opbouwwerk (C24).  1983
  
  326.Persoonlijke groei.  1983
  
  327.Sensivity training.  1983
  
  328.Spiritualiteit.  1982
  
  329.Ziekenhuispastoraat.  1983-1984
  
  330.Vrijwilligers in pastoraat.  1984-1985
  
  331.Studenten theologie.  1979-1983
  
  332.Training in groepsdynamiek.  1985
  
  333.Training geestelijk leidinggeven (C28).  1984-1986
  
  334.Kadertraining voor bestuursleden van congregaties.  1984
  
 335.Stukken betreffende een kadertraining voor bestuursleden, gehouden te Nijmegen

  1975-1978
  
 336.Stukken betreffende cursussen en oefeningen voor pastorale vorming  z.j.
  
 337.Verhandeling "Pastor zijn tussen nu en morgen in het bisdom Rotterdam" van het

diocesaan pastoraal beraad in Rotterdam  1985
  
 338.Overzicht van toerustingscursussen in het bisdom Utrecht  1980
  
 339.Notities betreffende regelmatig terugkerende onderwerpen voor cursussen  z.j.
  
 340-342.Stukken betreffende voortgezette pastorale vorming voor religieuzen. Geordend op

onderwerp  1980
Bevat 3 stukken

  
  340.Bijenkorf, pastorale attitude.  1980
  
  341.Horizon, veranderen is leven.  1980
  
  342.Oase, bevrijdingstheologie.  1980
  
 343-349.Stukken betreffende voortgezette vorming, derde fase (C20). Geordend op

onderwerp  1981
Bevat 7 stukken

  
  343.Verslagen (C20-1).  1981
  
  344.Verslagen (C20-2).  1981
  
  345.Diversen.  1981
  
  346.Deelnemerslijsten.  1981
  
  347.Evaluatie.  1981
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  348.Deelnemerslijsten en verslagen (C20A).  1981
  
  349.Deelnemerslijsten en verslagen (C20B).  1981
  
 350.Stukken betreffende een cursus pastorale vorming (C20)  1980
  
 351.Stukken betreffende een cursus leidinggevende pastorale functionarissen over

organisatie (C20)  1978
  
 352-357.Stukken betreffende een cursus voor pastores voor bejaarde religieuzen (C19).

Geordend op onderwerp  1978
Bevat 6 stukken

  
  352.Deelnemerslijst en boekenlijst.  1978
  
  353.Verslagen.  1978
  
  354.Informatie over deelnemers.  1978
  
  355.Correspondentie.  1978
  
  356.Werkstuk "De ouder geworden mens aan het woord" van A. Haverkamp, A. Speller

en A. Toebes.  1978
  
  357.Diversen.  1978
  
 358-362.Stukken betreffende een cursus voor leidinggevende pastorale functionarissen.

Geordend op onderwerp  1987
Bevat 5 stukken

  
  358.Voorbereidingen.  1987
  
  359.Aanmeldingen.  1987
  
  360.Supervisie, proeve van bekwaamheid en programma's.  1987
  
  361.Verslagen van cursusssen.  1987
  
  362.Evaluaties.  1987
  
 363.Stukken betreffende discussietechnieken.  z.j.
  
 364.Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Invalidenbond "Sint Liduina",

afdeling Nijmegen  1969-1970
  
 365.Stukken betreffende een cursus theologie van het PAO (onbekend)  1980
  
 366.Stukken betreffende gesprekstechnieken  1984-1985
  
 367.Brief van H. Soons, teamleider, aan het directoraat A-faculteiten van de KUN,

houdende verzoek om een financiële bijdrage  1982
  
 368.Concept-rapport van de werkgroep Toekomst MBC uit 1984. Met bijlagen  1981-1984
  
 369.Verhandeling "Het godsdienstig leiderschap" van A.M. Greeley  1974
  
 370-375.Verhandelingen en artikelen. Geordend op titel  1975, 1979, 1982, z.j

Bevat 6 stukken
  
  370."Open systeem theorie" van S.R. Hinckley.  z.j.
  
  371."Ervaringsgezinde gestaltzinstherapie" van R. en S. Bouwkamp.  1979
  
  372."Betekenis van Marcus vanuit zijn topografische structuur" van Bas van Iersel.

  1982
  
  373."Iets uit het begrippenveld rond symboliek" van C.M. (onbekend).  z.j.
  
  374."De genezende factoren in groepstherapie" van Irvin Yalom.  1975
  
  375.Diversen.  z.j.
  
 376.Tijdschema's voor pastores van ziekenhuizen.  z.j.
  
 377.Verslag van een internationaal colloquium over nieuwe vormen van

gemeenschapsleven, gehouden te Leuven van 9 tot 13 september  1971
  
 378-386.Stukken betreffende de Begeleidingscommissie  1968-1986

Bevat 9 stukken
  
  378.1968-1972
  
  379.1973-1975
  
  380.1976-1977
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

  381.1978-1979
  
  382.1980-1983
  
  383.1984-1986
  
  384.Evaluatierapporten.  1975
  
  385.Evaluatierapporten.  1981
  
  386.Evaluatierapporten.  1983
  
 387-394.Scripties van deelnemers aan een cursus leidinggevende pastorale functionarissen

(C3). Geordend op titel  1969-1970, z.j
Bevat 8 stukken

  
  387."De plaatselijke gemeente en de bisschop" van H. Bucking.  1970
  
  388."Godsdienstonderricht en geloven" van A. Bunnik.  1970
  
  389."Geloofsbeleving en kerk zijn in de wereld van deze tijd" van T. Don.  1970
  
  390."De betekenis van de verrijzenis" van H. Beese.  z.j.
  
  391."Pastoraal perspectief" van J. van de Belt.  z.j.
  
  392."Het volk Gods van Mozes tot Paulus VI" van J. van Breugel.  1969
  
  393."Een kerk zonder priester, een kerk zonder ambt" van (onbekend).  z.j.
  
  394."Het priesterschap van het godsvolk en het ambtelijk priesterschap" van M. van

Bavel.  z.j.
  
 395-407.Scripties van deelnemers aan een cursus voor pastores van ziekenuizen. Geordend

op titel  1970
Bevat 13 stukken

  
  395."Sterven als geboorte voor ongeboren menselijkheid" van A. Botden.  1970
  
  396."Het heilig Oliesel in Padua" van N. Hendrikx.  1970
  
  397."Viaticum, sacrament van de stervenden" van C. Heijnen.  1970
  
  398."Bijdrage tot een bezinning omtrent taak en plaats van de pastor in het ziekenhuis"

van W. Jacobs.  1970
  
  399."Naar een vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de ambtsbediening" van P. de

Jong.  1970
  
  400."Eenzaamheid of gemeenzaamheid" van H. Limbeek.  1970
  
  401."De zin van het menselijk lijden" van C. van Onzenoort.  1970
  
  402."De hulp van de pastor aan de stervende" van W. Oostrum.  1970
  
  403."De bijbel over de verrijzenis van Jezus" van B. Ruberg.  1970
  
  404."Hulp aan stervenden" van L. Sanders.  1970
  
  405."Kerk, ambt en wereld in beweging" van H. Simmelink.  1970
  
  406."God en mens" van W. Snelting.  1970
  
  407."Heilig Oliesel of Sacrament der Zieken" van J. Willems.  1970
  
 408.Stukken betreffende aanbod van trainingen en opleidingen door derden  1981-1987
  
 409-416.Stukken betreffende een enquête onder priesters over voortgezette vorming.

Geordend op onderwerp  1971
Bevat 8 stukken

  
  409.Bisdom Groningen.  1971
  
  410.Bisdom Roermond.  1971
  
  411.Bisdom 's-Hertogenbosch.  1971
  
  412.Bisdom Haarlem.  1971
  
  413.Hoger Katechetisch Instituut (HKI).  1971
  
  414.Centrum voor Pastoraal in Europa.  1971
  
  415.Aartsbisdom Utrecht.  1971
  
  416.Diakonesseninrichting "Bronovo" te Den Haag.  1971
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Archief Mgr. Bekkerscentrum

 417-425.Stukken betreffende een onderzoek naar voortgezette pastorale vorming. Geordend
op onderwerp  1972
Bevat 9 stukken

  
  417.Algemeen.  1972
  
  418.Aartsbisdom Utrecht.  1972
  
  419.Bisdom Roermond.  1972
  
  420.Bisdom Breda.  1972
  
  421.Bisdom 's-Hertogenbosch.  1972
  
  422.Bisdom Haarlem.  1972
  
  423.Service Centrum voor Levensvorming.  1972
  
  424.Universitair Instituut voor Normen en Waarden te Rotterdam.  1972
  
  425.Diversen.  1972
  
 426-432.Informatiestencils over cursussen en trainingen  1968-1974

Bevat 5 stukken
  
  426.1968
  
  427.1969
  
  428.1970
  
  429.1971
  
  430.1972
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