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Archivalia W.J.G. van Bommel

Ten Geleide

Wilhelmus Johannes Gerardus van Bommel (1911-1993)
W.J.G. van Bommel werd geboren te Venlo en in 1935 tot priester gewijd van het bisdom Roermond. Hij was kapelaan in
Houthem-St. Gerlach en van de St. Servaas in Maastricht. In 1947 werd hij moderator aan de R.K. HBS in Geleen en in
1954 werd hij benoemd tot pastoor van de basiliek van O.L.V. ten Hemelopneming in Maastricht. Van mgr. Lemmens
kreeg hij de opdracht de mensen terug te halen naar de ‘Sterre der Zee'. Daarvoor reisde hij heel Limburg af. Hij schreef
een geschiedenis van de basiliek en de Maria-verering van de ‘Sterre der Zee'. In 1963 werd hij pastoor van de
Martinusparochie in Weert en deken van Weert. Hij was lid van het kathedraal kapittel en ere-kanunnik van Roermond.
Van Bommel was een priester waarvoor het contact met de mensen belangrijker was dan de organisatorische taken, die
hij moeilijk vond. In een tijd van veranderingen in  de kerk was hij geen man van de polarisatie maar van bezinning op het
wezenlijke.
Van Bommel ging in 1977 met emeritaat. Bij zijn afscheid in Weert werd een actie gehouden en behoeve van de
restauratie van de fraaie Martinuskerk. Hij overleed in 1993 te Roermond.

Bron: KDC-Knipselcollectie
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 6 stukken
  
 1.Preken gehouden in de periode van 24 oktober 1943 tot en met 10 juni 1945.

  1943-1945
  
 2.Hoogmispreken van 3 oktober 1937 tot en met 29 augustus 1940.  1937-1940
  
 3.Preken gehouden op zondagen.  1979-1980, 1983, 1985-1986
  
 4.Preken gehouden op zon- en feestdagen.  1979-1988
  
 5.Preken gehouden op zon- en feestdagen.  1981, 1985-1988
  
 6.Preken gehouden op zon- en feestdagen.  1979-1988
  
 7.Preek gehouden op filmzondag 25 augustus 1987.  1987
  
 8.Preken gehouden op zon- en feestdagen.  1940-1941
  
 9.Vasten- en lijdensmeditaties en andere preken.  1937, z.j.
  
 10.Instructies over diverse onderwerpen.  1937-1938
  
 11.Zondagspreken.  1937-1938
  
 12.Predicaties van 27 april 1941 tot en met 5 juni 1942.  1941-1942
  
 13.Predicaties voor bijzondere gelegenheden van 8 december 1943 tot eind november

1949.  1943-1949
  
 14.Toespraken en conferenties.  1942-1944
  
 15.Conferenties vanaf 14 oktober 1944 tot 18 juli 1948.  1944-1948
  
 16.Instructies vanaf 24 januari 1937 tot en met 8 december 1940.  1937-1940
  
 17.Bijbelcursus Montfort en conferenties.  1985-1986
  
 18.Zondagspreken.  1952-1953
  
 19.Zondagspreken.  1951
  
 20.Preek over de Heilige Aloysius van Gonzaga.  z.j.
  
 21.Vastenpreken.  1945
  
 22.Eucharistieviering bij gelegenheid van het gouden professiefeest van Zuster Ursula.

Met bijlage.  1982
  
 23.Preken vanaf 25 december 1958 tot 9 mei 1961.  1958-1961
  
 24.Preken van 27 november 1949 tot 11 maart 1950.  1949-1950
  
 25.Stukken betreffende een cursus over huisbezoek.  1972-1973, z.j.
  
 26.Verhandeling over de doopritus van (onbekend).  z.j.
  
 27.Recollecties.  1973-1974
  
 28.Voorbeden bij diverse gelegenheden.  1971, z.j.
  
 29.Aantekeningen van diverse vergaderingen.  1973
  
 30.Discussiestuk betreffende gemeenschap en gezagsstructuur.  z.j.
  
 31.Stukken betreffende diverse plechtigheden.  1972
  
 32.Preken en diensten bij diverse gelegenheden.  1972-1974
  
 33.Preken voor zon- en feestdagen.  1978-1983
  
 34.Stukken betreffende diensten op zondagen en bij bijzondere gelegenheden.  1965,

1972, 1974-1976
  
 35.Bijbelcursus Montfort.  1982-1983
  
 36.Overwegingen over de psalmen.  1983-1985
  
 37.Predicaties van 9 augustus 1942 tot 26 september 1943.  1942-1943
  
 38.Conferenties voor de Meisjescongregatie van 20 aprl 1941 tot 22 maart 1942.

  1941-1942
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 39.Predicaties [gehouden in de] Sint Servaas [te Maastricht] van 22 juli 1945 tot 10

augustus 1947.  1945-1947
  
 40.Preken van 10 november 1931 tot 26 januari 1936.  1931-1936
  
 41.Predicaties, onder andere voor Ons Katholiek Hoger Onderwijs. Met bijlagen.

  1957-1958
  
 42.Conferenties en toespraken bij verschillende gelegenheden van 5 maart 1942 tot 13

juni 1943.  1942-1943
  
 43.Stukken betreffende vieringen bij toediening van sacramenten en andere

gelegenheden.  1975-1978
  
 44.Stukken betreffende eucharistievieringen en gebedsdiensten.  z.j.
  
 45.Stukken betreffende vieringen bij diverse gelegenheden en op gewone zondagen.

  1969-1974
  
 46.Stukken betreffende vieringen bij huwelijken, begrafenissen en andere

gelegenheden.  1971-1972
  
 47.Stukken betreffende vieringen op zon- en feestdagen.  1974-1978
  
 48.Verslag van een vergadering van de Diocesane Pastorale Raad Regio Midden-

Limburg te Roermond op 30 januari 1973.  1973
  
 49.Verhandelingen over diverse onderwerpen.  1977-1978
  
 50.Vastenbrief "Macht, onmacht, hoop" van de Nederlandse bisschoppen.  1974
  
 51.Aantekeningen betreffende diverse gebeurtenissen in het bisdom Roermond.  1974,

z.j.
  
 52.Congregatiepreken van 8 augustus 1943 tot 14 oktober 1946.  1943-1946
  
 53.Preken en conferenties bij verschillende gelegenheden.  1956-1957
  
 54.Toespraken en recollecties gehouden op de HBS Sint Michiel te Geleen.  1953-1955
  
 55.Preken voor zon- en feestdagen.  1978, 1983-1984
  
 56.Lourdespreken en preken op zon- en feestdagen.  1955-1956
  
 57-59.Preken op zondagen en bij diverse gelegenheden.  1969-1971

Bevat 3 stukken
  
  57.1969
  
  58.1970
  
  59.1971
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