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Ten Geleide

I.F.M. Brekelmans (1925-2004)
Ignatius (Ignaas) Brekelmans werd geboren te Hilvarenbeek. Net als vijf van zijn broers en zussen werd hij kloosterling.
Hij trad in bij de Missionarissen van het Heilig Hart (M.S.C.). Na het afronden van zijn priesteropleiding werd hij in 1949 te
Stein (Limburg) tot priester gewijd. Zijn eerste plechtige heilige mis droeg hij op te Biest-Houtakker, de plaats waar zijn
vader hoofdonderwijzer was.
Brekelmans was in zijn loopbaan zeer actief op het gebied van de hulpverlening. Hij werkte veel samen met de Broeders
van Barmhartigheid van Joannis de Deo. Van deze orde was hij een tijd lang geestelijk adviseur.
In 1969 richtte hij het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping op, waarvan hij tot 1971 directeur was. Vanaf 1971 ging
hij werken voor de stichting Mensen in Nood. Hier was hij hoofd publiciteit en fondsenwerving. Hij trouwde met Liliane
(Lieke) Gronert, de oprichter in 1980 van het Liliane-Fonds . Brekelmans ging ook bij deze instelling werken en samen
met zijn vrouw bedacht hij de formule daarvan: geld inzamelen om gehandicapte kinderen in de Derde Wereld te laten
revalideren.
In hetzelfde jaar begon hij zijn pelgrimstochten als de ‘Brabantse Pelgrim’. Op zijn tochten werd hij of vergezeld door zijn
vriend prof. Nico Tromp of door ezelin Saartje. Hierbij was zijn missie het mobiliseren van de stille kracht van liefde,
menselijkheid en saamhorigheid tegenover haat, discriminatie en onrecht die hij overal zag opkomen. Samen met Saartje
heeft hij voetreizen gemaakt naar Santiago de Compostela (Spanje), Kevelaer (Duitsland) en Chestachowa en Auschwitz
(Polen).
Ignaas Brekelmans overleed in 2004 in zijn woonplaats Vlijmen.
Bron: Knipselcollectie KDC
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1.Manuscript inzake cursus over de versterving. 1944
2.Manuscript inzake cursus over het gebed. Met een samenvatting van het boek #De
wegen van het inwendige gebed# van de Franse schrijver. V. Lehodey. 1944
3.Verslagen van retraites. 1941-1944
4.Feestgidsen van de eerste plechtige Heilige Mis van broer Theo en van de
huwelijken van broer Rob met Toos Nabuurs en zus Ria met Sjef van Weert. Met
tekst van toespraak ter gelegenheid van het huwelijk van Odile en Wim. 1945, 1955,
1959
5.Stukken betreffende priesterwijding te Stein en eerste Heilige Mis te BiestHoutakker. 1949
6.Ingekomen stukken houdende felicitaties naar aanleiding van zijn priesterwijding en
eerste Heilige Mis. 1949
7.Correspondentie met familieleden 1924, 1946, 1950-1957, z.j.
8.Brieven houdende felicitaties naar aanleiding van zijn eeuwige professie. 1947
9.Stukken betreffende de plechtige viering van het zilveren priesterfeest van mgr.
J.W.J. Panis, apostolisch vicaris van Celebes, en pater A. Brekelmans, missionaris
op de Filipijnen. 1934
10.Brief van Ben Berkelmans over de Eucharistie ten afscheid van broeder Bosco te
Huybergen. Met als bijlage de teksten van de Eucharistie. 1975
11.Stukken betreffende "Feestklanken" ter gelegenheid van de eerste plechtige Heilige
Mis van Theo Brekelmans te Riel. 1945
12.Brieven met reisverslagen (vervolg) van broeder Paulus Brekelmans voor zijn
ouders en familieleden. 1947
13.Brieven van pater A. Brekelmans MSC te Marihatag, Surigao (Filipijnen). Met als
bijlage de brief van Th. Keet te Surigao i.v.m. overlijden van A. Brekelmans. 1936,
1946-1952, 1956
14.Brief van pater R. van Es MSC te Talacogon. 1950
15.Brieven van broeder (onleesbaar) te Banjarmasin (Indonesië) 1949, 1952
16.Brief van W.A. (onleesbaar) te Tegal (Indonesië) 1949
17.Brieven van zr. M. Clara OCD te Beek (L.) 1950-1951
18.Brief van 'n tante (religieuze) te San Salvador (Portugees Afrika) [1950]
19.Brief van G. de Goede MSC te Stein, houdende dankwoord voor de ontvangen
felicitatie naar aanleiding van de wijding tot subdiaken en diaken. 1953
20-22.Stukken betreffende constituties. [1949-1968]
23.Stukken betreffende de missie van Purwokerto (Midden-Java, Indonesië). Klad
1950, z.j.
24.Artikel "Volledige godsdienstvrijheid in Indonesië", van mgr. W. Schoenmakers
MSC te Purwokerto. Uit #De Volkskrant# 1951
25.Feestgids ter gelegenheid van het priesterfeest van pater P. Brekelmans WP te
Hilvarenbeek. En programma voor de viering van het zilveren priesterfeest van
Deken J.P.J. Lijten en Paul Brekelmans. 1946, 1971
26.Artikel "Interdiocesaan Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roepingen" (in concept)
bestemd voor het blad #Opbouw# in diocees Breda. z.j
27.Correspondentie met W. Jaspers MSC sup. provinciaal te Tilburg inzake
lidmaatschap van het provinciaal kapittel. 1968
28.Brieven en kaarten van verschillende schrijvers 1948, 1952, 1956, 1968, 1989, z.j.
29-30.Boeken #Summa Theologiae Moralis# volume 2 en 3 door H. Noldin en A. Schmitt.
Met aantekeningen. 1941, 1945
Bevat 2 stukken
29."Volume 2: De Praeceptis". 1945
30."Volume 3: De sacramentis". 1941
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31.Tractaat #Pastoraal-Psychiatrie# van [onbekend]. Behorende bij cursus over
psychiatrie. Met aantekeningen. 1942
32-38.Tractaten behorende bij de cursussen geestelijk leven, ascese en mystiek, gegeven
tijdens de theologie-opleiding door o.a. pater Munster en pater Geerts. 1941, 1942,
1944, 1946, z.j.
Bevat 7 stukken
32.Tractaat #Algemene Ascetiek# door [pater Geerts]. 1946
33.Tractaat #De inwendige trappen van het geestelijk leven# door [onbekend].1941
34.Tractaat #Actief en contemplatief leven# door [pater D. Geerts]. 1944
35.Tractaat #Het gebed# door [onbekend]. z.j.
36.Tractaat #De geestelijke leiding# door A. Munsters. 1942
37.Tractaat #De stand der volmaakten# door [onbekend]. z.j.
38.Tractaat #Ascetische theologie# door [onbekend], z.j.
39.Aantekeningen ten behoeve van de cursus "Leven van Christus" voor novicen.
[1950-1959]
40.Aantekeningen ten behoeve van de cursus "Sacramenten" voor novicen.
[1950-1959]
41.Circulaire van J. van Kerckhoven MSC, generale overste, aan zijn congregatie
inzake het geestelijk leven. 1960
42.Aantekeningen en notities inzake de grote 30-daagse retraite. Met notities van
conferenties en preken. 1944
43.Aantekeningen en meditaties van retraites uit het eerste jaar in Stein en van de
heilige professie. 1946
44.Brochure #Het Godsrijk roept om edelmoedige zielen# van A. van Rijen MSC. Met
kanttekeningen. 1962
45.Aantekeningen van retraites en meditaties gehouden tijdens zijn priesteropleiding.
[1948-1954]
46.Teksten van preken en conferenties. 1954-1962, z.j.
47.Programma's van retraites voor de diaconandi en minorandi te (onbekend) z.j.
48.Artikel "Wat moeten we verstaan onder een vlotte non?" door [onbekend]. z.j.
49.Instructies over de zorgvuldige selectie en opleiding van kandidaten voor de staat
van volmaaktheid en de heilige wijdingen. 1961
50.Stukken betreffende een zesdaagse retraite van (onbekend) 1959
51.Brief van zr. M. Paulie te Maastricht. Met als bijlage verslag van de bijeenkomst van
de Religieuzen-verplegenden gehouden te Groesbeek. 1962
52.Inleiding "Mijn naam is in Hem" gehouden door Ign. Brekelmans op de 7e
bijeenkomst van de beweging LAUS DEO te Nijmegen. 1962
53.Circulaire "Apostolaat van liefde voor de kerk" van [onbekend] en meditatie
"Vruchtbare liefde voor de kerk" van Ign. brekelmans. z.j.
54.Tekst "De kloosterlijke gehoorzaamheid" van [onbekend] ten behoeve van de
conferentie "eerwaarde broeders" 1955
55.Aantekeningen inzake directorium voor de novicen z.j.
56.Aantekeningen inzake kloostergeloften z.j.
57.Aantekeningen inzake voorretraites z.j.
58.Verslag van het bezoek aan Bangladesh van N. Wesselingh voor Caritas
Neerlandica (stichting Mensen in Nood). 1972
59.Verhandelingen ten behoeve van project Bangladesh voor de klassen 1 tot en met
4. 1972
60.Artikelen over ontwikkelingshulp van de stichting Mensen in Nood (Caritas
Neerlandica) te Den Bosch. Afkomstig uit verschillende kranten. 1971-1972
61.Stukken betreffende stichting Mensen in Nood (Caritas Neerlandica) te Den Bosch
1969-1973
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barmhartigheid van St. Joannes de Deo. 1957-1962
62.Stukken betreffende voorbereiding van een stichting in Afrika met de broeders van
63.Stukken betreffende het sanatorium "Kalorama" en de studiecommissie van de
broeders van St. Joannes de Deo te Berg en Dal en Beek bij Nijmegen 1958-1961
64.Artikel (in concept) over St. Joannes de Deo, bestemd voor #De Bazuin#. En folder:
#Het waarom van de Broeders van Barmhartigheid#. z.j.
65.Brieven inzake de benoeming tot geestelijk adviseur van de Broeders van
Barmhartigheid van Joannes de Deo in de Nederlandse provincie. 1957-1958
66.Tekst van de lezing "Hedendaagse Bejaardenzorg" gegeven voor de SintCanisiusbond te Nijmegen door zuster J. de Groot. 1956
67.Correspondentie met mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch inzake verlof en
het lezen van de mis. 1959-1960
68.Correspondentie met A.M. Bergers te Rotterdam. Met artikel "EHBO in vaste dienst"
1958
69.Brief van broeder Engelmundus te Haarlem, inzake het boek met gebundelde
radiotoespraken van drs. A.F. Wyers. Met als bijlage een knipsel uit "De Nieuwe
Haarlemse Courant". 1958
70.Brief aan zijn broers en zussen ter gelegenheid van de gedachtenisviering van
overledenen, in het bijzonder van hun overleden moeder. 1960
71.Brief van zuster M. Vivina (van Onder de Bogen) 1958
72.Circulaire #Over het gebruik van radio en televisie in het klooster# van de
Missionarissen van het H. Hart te Berg en Dal 1957
73.Artikel "Waar karavanen samenkomen...: Reisindrukken over West-Tanganyika" in
#Rerum ecclesiae#. 1959
74.Aantekeningen inzake bisdommen in Afrika. 1957-1958
75.Brieven aan de broeder provinciaal van klooster Misericordia te Helvoirt inzake
propaganda. 1957-1959
76.Brieven van de overste van de Broeders van Barmhartigheid te [Montataur]
(Duitsland) 1958, 1961
77.Correspondentie met de Société des Missionaires d'Afrique (Witte Paters) te Rome
en Boxtel. 1958
78.Brieven aan de Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo van broeder
Gabinus Provinciaal Overste van het provincialaat te Helvoirt en van Ign.
Brekelmans aan de broeders van St. Joannes. 1957-1958
79.Stukken betreffende de stichting Pius XII inzake missiehospitaal in Afrika.
1958-1961
80-88.Stukken betreffende het Oriëntatiecentrum voor kerkelijke roeping. 1967-1971
Bevat 9 stukken
80.Verslagen van vergaderingen en rapporten. Met bijlagen. 1968-1971
81.Documentatiemateriaal, waronder brochures en artikelen uit tijdschriften. 1968-1971
82.Rapport "Nieuwe religieuze leefgroepen" van T. Nuy osb. 1969
83.Stukken betreffende Driekoningenzangertjes die geld ingezameld hebben voor de
Actie Pater van der Valk. 1971.
84.Informatiebundel inzake de conferentie oriëntatiecentrum Tilburg 29 december 1966
in het RK Ziekenhuis te Oss. 1966
85.Logo van het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke roeping. z.j.
86.Brief aan vrienden en relaties, houdende de mededeling dat hij gaat werken bij
Mensen in Nood en bij Public Relations en Voorlichting. 1971
87.Brief van A. Blijlevens inzake de ontvangen vergoeding voor de reiskosten en het
honorarium. 1971
88.Brief van zr. M. Geertruid, priorin van de priorij St. Franciscus te Brunssum inzake
de brief van 27 februari met tevens een verzoek om inlichtingen omtrent
documentatiemappen. 1971
89.Brochure #Profetische voorbeelden van hoop. Nieuwe gemeenschappen in Jezus'
naam# van fr. Novatus Vinckx. Met aantekeningen 1982
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90.Circulaire van de "Stichting Getuigenis van Gods liefde" inzake de vorming van
jongeren. Met als bijlage een beknopt overzicht van de Sions-Poortenvormingscursus. 1982
91.Brochure #Kloosterleven, gedachten voor een preek over de roeping tot het
kloosterleven# van Ign. Brekelmans MSC, pater spiritualis, Broeder van Sint
Joannes de Deo. 1960
92-1.Brochures #Public relations - onderdeel van beleid# en #Statuten, huishoudelijk
reglement en beroepscode# van het Nederlands genootschap voor public Relations
(NGPR). 1970
92-2.Tekst van het gebed van een nar. z.j.
93.Oorkonde lidmaatschap Pauselijk Werk voor de Roepingen, aangevraagd door Ign.
Brekelmans t.g.v. Katholieke Wereldpastoraat 1963
95.Brief van A.A. van Bruggen te Valkenburg (L.) van de Hogeschool voor theologie en
pastoraat te Heerlen inzake de bestemming van de biliotheek en het
documentatiemateriaal van de Kerkelijke Voorlichtingscommissie. 1971
96.Brief van broeder Gabinus te Helvoirt inzake het verzetten van de vergadering met
betrekking tot het Sanatorium "Kalorama". 1957
97.Brief van [onleesbaar] van de Cisterciënzer Abdij te Tilburg houdende literatuurlijst
voor retraite voor twee kleine wijdingen. 1964
98.Aantekeningen inzake te schrijven brieven. z.j.
99.Brief van J. van Erp MSC te Brummen inzake de ondertekening van concept met
betrekking tot de functie van pater spiritualis. z.j.
100.Brief van J. v.d. Gein MSC te Sneek inzake vertaling van een stuk in het Duits. 1959
101.Langspeelplaat "Unter den Menschen: Der Priester und seine Aufgaben. Eine
Dokumentation". z.j.
102.Brief van frère Romuald Picard te Dakar (Senegal) 1977
103.Brief van Th. Kouw MSC te Berg en Dal inzake de vader van frater Van de Ven en
over de retraite van de novicen. 1952
104.Brief van Paulus Brekelmans te 's Heerenberg houdende wensen voor het nieuwe
jaar. 1945
105.Felicitatiekaart van verschillende paters en broeders van het Missiehuis van MSC te
Berg en Dal in verband met zijn naamfeest. 1952
106-115.Verslagen van reizen gemaakt in verband met werkzaamheden voor de Stichting
Mensen in Nood. 1973-1981
Bevat 10 stukken
106.Informatie bezoek aan 3 Sahellanden: Mali, Niger en Opper-Volta. 1973
107.Verslag van bezoek aan Niger, Dahomey en Tchad. 1974
108.Verslag van reis naar de Philippijnen voor acquisitie van projecten in het
hulpprogramma van Mensen in Nood "Neem een kind voor uw rekening". 1978
109.Rapportage over campagne in het kader van het jaar van het kind 1979 over
kinderen van vluchtelingen. Met verslag van de reizen naar Soedan, Somalië,
Djibouti en Noord-Yemen. En een Engelse samenvatting 1979
110.Verslag van reis naar Tanzania. 1979
111.Verslag van reis naar Pakistan ter voorbereiding van een KRO-Brandpunt-reportage
over de vluchtelingen uit Afghanistan en ter begeleiding van de productie. 1980
112.Rapportage over campagne "Schenk hun Water" november 1980 in het kader van
de decade voor schoon water. (Ethiopië) Met handleiding voor liturgische vieringen
en bezinning bij de actie. 1980
113.Malawi, verslag van reis en bezoeken. 1981
114.Verslag van oriëntatie-reis over de vluchtelingen uit El Salvador en over het
urbanisatieprobleem in Peru. 1981
115.Verslag van reis naar Peru, Brazilië-Suriname en Haïti, ter voorbereiding van
Brandpunt-reportage en Socutera-films over het urbanisatieprobleem. 1981
116-119.Verslagen van reizen gemaakt voor het Liliane Fonds. 1984-1985, 1988
Bevat 4 stukken
116.Verslag van reis naar Madagaskar. 1984
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117.Verslag van reis naar Zuid-India ten behoeve van voorbereidend werk voor het
maken van een Brandpunt-reportage over projecten van het Liliane fonds. 1985
118.Verslag van reis naar Ivoorkust. 1988
119.Verslag van reis naar de Philippijnen ten behoeve van voorbereidend werk voor een
tv-uitzending van Tros-Aktua TV. 1988
120-125.Stukken betreffende de pelgrimsreizen naar Athos in Griekenland met Nico Tromp
in 1980 en 1986. 1980, 1986, 1996, 1999
Bevat 6 stukken
120.Boek "De Brabantse Pelgrim op weg naar de berg Athos, verslag van een
pelgrimsreis" door Ign. Brekelmans 1980
121.Boek "Pelgrimeren naar de berg Athos: het dagelijks verslag van 2 reizen naar de
berg Athos in Griekenland." door Ign. Brekelmans. z.j.
122.Brochure "Indrukken over de berg Athos" door Nico Tromp MSC. 1996
123.Brief van N. Tromp houdende een bezinnend gedeelte uit het verslag van 1980 en
een gedicht getiteld " Een vergane zomeravond: twintig jaren na Athos" door Nico
Tromp. z.j., 1999
124.Reisdocumenten Griekenland. 1980, 1986
125.Foto's Griekenland. 1986
126-128.Documentatiemateriaal over Athos, Patmos en Meteora. z.j.
Bevat 3 stukken
126.Boeken, brochures en plattegronden.
127.Boeken, brochures, plattegronden, ansichtkaarten en audiocassette
128.Boeken, brochures, plattegronden en gedichtenbundel.
129-131.Stukken betreffende de bedevaarten naar Kevelaer in Duitsland. De eerste alleen, in
1983, de tweede, in 1995, met Nico Tromp en ezelin Saartje. 1983, 1995
Bevat 3 stukken
129.Brochure #De Brabantse Pelgrim Te voet naar Kevelaer: Reisverslag van twee
pelgrimstochten# door Ign. Brekelmans. 1995
130.Brochure #Tweede voettocht naar Kevelaer: De Brabantse Pelgrim samen met Nico
Tromp en ezelin Saartje# door Ign. Brekelmans. 1995
131.Documentatiemateriaal Kevelaer. z.j.
132-133.Stukken betreffende de pelgrimstocht naar Grenoble in Frankrijk. 1983-1984
Bevat 2 stukken
132.Foto's met negatieven en een artikel over tentoonstelling " De woestijn in de
wereld" over 900 jaar Karthuizers van Ign. Brekelmans. 1983-1984
133.Documentatiemateriaal over de Karthuizers. z.j.
134-136.Documentatiemateriaal over pelgrims- en bedevaartplaatsen in Nederland, Israel en
Europa. z.j., 1983, 1996
Bevat 3 stukken
134.Nederland. z.j.
135.Europa. z.j.
136.Lisieux in Frankrijk en Israel. Met Foto's. 1983, 1996
137-144.Stukken betreffende de etappes. z.j.
Bevat 8 stukken
137.Voorbereiding etappe 1 t/m 4.
138.Voorbereiding etappe 5 en 6.
139.Voorbereiding etappe 7 en 9.
140.Voorbereiding etappe 10 t/m 19.
141.Reisschema met aanbevelingsbrieven.
142.Reisschema etappe 1 t/m 4.
143.Reisschema etappe 5 t/m 8.
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144.Reisschema etappe 9 t/m 19.
145-151.Verslagen van de voetreis met ezelin "Saartje" naar Santiago de Compostela in
Spanje. 1990, 1996
Bevat 7 stukken
145.Voetreis Spanje van dag tot dag, deel 1.
146.Voetreis Spanje van dag tot dag, deel 2 (ontbreekt).
147.Voetreis Spanje van dag tot dag, deel 3.
148.Brochure #Op weg naar Santiago de Compostela# van Ign. Brekelmans. Verslag van
dag tot dag.
149.Journaal van Ignaas op weg naar Compostela. Met foto's.
Bevat 1 stukken
150.Fotoalbum Voetreis naar Spanje, foto's onderweg.
Bevat 1 stukken
151.Boek #De Brabantse Pelgrim: reisverslag van Ignaas Brekelmans van de voettocht
met zijn ezelin "Saartje" naar Santiago de Compostela# door Ign. Brekelmans. 1996
152-158.Stukken betreffende reacties van de pers en van particulieren en instellingen. 1990
Bevat 7 stukken
152.Voetreis Spanje reacties in de pers, deel 1.
153.Voetreis Spanje reacties in de pers, deel 2 en 3
154.Voetreis Spanje reacties van supporters en illustraties, deel 1
155.Voetreis Spanje reacties van supporters en illustraties, deel 2
156.Voetreis Spanje reacties van supporters en illustraties, deel 3
157.Reacties op de tv-documentaire: "De Brabantse Pelgrim" uitgezonden door de KRO
op 2 december 1990.
158.Reacties bij thuiskomst.
159-161.Videobanden en audiocassettes met verslagen van de reis en interviews z.j.
Bevat 3 stukken
159.Videoband "De Brabantse Pelgrim naar Santiago de Compostela" Film van KRO-TV.
1992
Bevat 2 stukken
160.Videoband "De Brabantse Pelgrim naar Compostela. Uitgezonden door Belgische
Katholieke Televisie. En een interview met Lieke voor Kruispunt TV.
Bevat 2 stukken
161.Audiocassettes :Onder de Jacobsschelp, deel 1, 2 en 3" RVU-tapetheek.
Bevat 1 stukken
162-165.Stukken betreffende voorbereiding wandelen met een ezel. 1989, z.j.
Bevat 4 stukken
162.Pakzadels.
163.Gezondheidsverklaring, grenspapieren en correspondentie met betrekking tot
Saartje.
164.Verslagen voorbereiding en bezoeken.
165.Verslagen, plattegronden, brochures en correspondentie. 1989
166.Documentatiemateriaal z.j.
167-169.Documentatiemateriaal Diverse contactbladen voor pelgrims 1989-2000
Bevat 3 stukken
167.Diverse Bladen waaronder #De Pelgrim# en #Bulletin de La Société De Borda#
168.Periodiek #De Jacobsstaf#, 1989-1995
169.Periodiek #De Jacobsstaf#, 1996-2000
170-172.Boeken en plattegronden Santiogo de Compostela z.j.
Bevat 3 stukken
170.Reisverslagen van pelgrims.
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171.Informatieboeken over pelgrimstochten naar Santiago
172.Wegenkaarten en informatieboekjes Nederland-Frankrijk-Spanje.
173.Kist met afbeelding van route Vlijmen-Santiago de Compostela. Met herinneringen.
z.j.
174-178.Stukken betreffende de etappes naar Cestechowa in Polen 1992
Bevat 5 stukken
174.Voorbereiding etappe 1 t/m 6.
175.Voorbereiding etappe 7 t/m 10 en 13
176.Reisschema etappe 1 t/m 3
177.Reisschema etappe 4 t/m 10
178.Reisschema etappe 11 t/m 15
179-184.Verslagen van de voetreis, met ezelin "Saartje" naar Chestachowa en AuschwitzBirkenau in Polen 1992
Bevat 6 stukken
179.Boek #Vrienschap zonder Grenzen# door Ign. Brekelmans
180.Voetreis naar Polen van dag tot dag, deel 1
181.Voetreis naar Polen van dag tot dag, deel 2
182.Foto's onderweg, deel 1
183.Foto's onderweg, deel 2
Bevat 2 stukken
184.Voetreis naar Polen, foto's onderweg een impressie.
185-186.Stukken betreffende reacties van de pers en particulieren en instellingen. 1992
Bevat 2 stukken
185.Reacties in de pers. 1992
186.Succeswensen voor de reis "In vriendschap verbonden". 1992
187.Brochure #Vriendschap zonder grenzen#. bevat informatie over de pelgrimstocht.
1992
188-194.Videobanden en audiocassettes met verslagen van de reis en interviews. 1992,
1994
Bevat 7 stukken
188.Videoband "De Brabantse Pelgrim naar Polen" bevat opnamen voorbereiding,
bezoek Dassel, Hannover Televisie en dia's over de reis.
Bevat 1 stukken
189.Videoband met dia-serie Polen-reis.
Bevat 1 stukken
190.Videoband "Hallo Niedersachsen" 22 mei 1992
Bevat 1 stukken
191.Audiocassette met interview Omroep Gelderland 1992
Bevat 1 stukken
192.Audiocassette Duitsland met interview. 1992
Bevat 1 stukken
193.Audiocassette met Interview voor Radio Brocken-(Harz). 1994
Bevat 1 stukken
194.Audiocassette met interview voor Poolse Radio. 1992
Bevat 1 stukken
195-196.Wegenkaarten met ingetekend de route. z.j.
Bevat 2 stukken
195.Wegenkaarten Duitsland en Polen.
196.Wegenkaarten (stafkaarten) vanaf grens van Duitsland door Polen naar
Chestachowa.
197.Documentatiemateriaal bestaande uit boeken, brochures en een atlas van Polen.
z.j.
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Bevat 2 stukken
198-199.Aanbevelingsbrieven en brieven inzake de voorbereiding van de tocht. 1991-1992
198.Brieven inzake de voorbereiding
199.Aanbevelingsbrieven.
200.Dia's van de pelgrimstocht naar Santiago 1990
Bevat 2 stukken
201.Dia's van de reis naar Chestachowa. 1992
Bevat 1 stukken
202.Aantekeningen inzake presentaties met dia's van de reis naar Polen. z.j.
203.Aantekeningen inzake presentatie met dia's en inzake video-opname van de reis
naar Spanje. z.j.
rubriek_1.Algemeen.
Bevat 11 stukken
rubriek_2.Priester/missionaris.
Bevat 4 stukken
rubriek_2.1.Correspondentie.
Bevat 29 stukken
rubriek_2.2.Tractaten, manuscripten en brochures.
Bevat 10 stukken
rubriek_2.3.Retraites.
Bevat 9 stukken
rubriek_2.4.Overige.
Bevat 20 stukken
rubriek_3.Lidmaatschap organisaties.
Bevat 4 stukken
rubriek_3.1.Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke Roeping.
Bevat 3 stukken
rubriek_3.2.Stichting Mensen in Nood/Caritas Neerlandia.
Bevat 5 stukken
rubriek_3.3.Stichting Liliane Fonds.
Bevat 1 stukken
rubriek_3.4.Overige.
Bevat 1 stukken
rubriek_4.Pelgrimstochten (De Brabantse Pelgrim).
Bevat 5 stukken
rubriek_4.1.Pelgrimstocht naar Athos (Griekenland).
Bevat 2 stukken
rubriek_4.2.Pelgrimstochten naar Kevelaer (Duitsland) en Grenoble (Frankrijk).
Bevat 2 stukken
rubriek_4.3.Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela (Spanje).
Bevat 11 stukken
rubriek_4.4.Pelgrimstocht naar Cestachowa en Auschwitz-Birkenau (Polen).
Bevat 10 stukken
rubriek_100.Beeld en geluid.
Bevat 80 stukken
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