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Archief Commissie Goede Diensten

 
 1.Verslagen van het interne beraad: 1ste t/m 21ste te Roermond van G. Sprokel,

secretaris van de commissie.  1968-1969
 
 2.Verslagen van de 1ste bespreking van de commissie met het Dekenaal Bestuur van

de parochieraad van het Eikske, het aftreden kerkbestuur en pastoor Miedema te
Schaesberg.  1968

 
 3.Verslagen van de bespreking van de commissie met deken Mertens van

Schaesberg.  1968
 
 4.Verslagen van het eerste gesprek met mgr Moors te Roermond.  1968
 
 5.Verslagen van de bijeenkomst met leden van het Dekenaal Centrum Schaesberg in

de H. Familieparochie te Schaesberg.  1968
 
 6.Verslagen van de eerste bespreking met deservitor Lumey in het Pancratiushuis te

Heerlen.  1968
 
 7.Verslagen van de bespreking der commissie met enkele parochianen van de

Michaelparochie van Schaesberg in het Filosoficum te Heerlen.  1968
 
 8.Verslagen van de bespreking met het Dekenaal Centrum van Schaesberg in de H.

Familieparochie te Schaesberg.  1968
 
 9.Verslagen van de bespreking met Y. en A. Schledorn en H. van de Wall (ex-

organisten van de Michaelkerk) in het Filosoficum te Heerlen..  1968
 
 10.Verslagen van de bespreking met de heer J.A. Brouns in het Filosoficum te Heerlen.

  1968
 
 11.Verslagen van de bespreking met de "Bisschop-pastoor-groep" in het Filosoficum

te Heerlen.  1968
 
 12.Verslagen van de bespreking met de heer J. Beckers uit Schaesberg in het

Filosoficum te Heerlen.  1968
 
 13.Verslagen van de bespreking met pastoor L. Albert en pater S. Wijsen OFM in het

Filosoficum te Heerlen.  1968
 
 14.Verslagen van vergaderingen met de Centrale Commissie van de Diocesane

Pastorale Raad (DPR) te Roermond.  1968
 
 15.Verslagen van de bespreking met de priesters werkzaam in het dekenaat

Schaesberg in het jeugdgebouw van de H. Familie parochie te Schaesberg.  1968
 
 16.Verslagen van de bespreking met directe medewerkers van de bisschop in het

stadhuis te Roermond.  1968
 
 17.Verslag van de vergadering van de Centrale Commissie met de Diocesane Pastorale

Raad met de Commissie van Goede Diensten (CGD) te Roermond.  1968
 
 18.Verslag van de bespreking van de Centrale Commissie en de Commissie van Goede

Diensten met de dagelijks bestuur (D B) van de parochieraad van het Eikske,
gehouden te Roermond.  1968

 
 19.Eindrapport aangeboden aan de DPR van het bisdom Roermond.  1969
 
 20.Rapport "Een reële bijdrage". In opdracht van het dagelijks bestuur van de

parochieraad geschreven en samengesteld door G. Diederen en L. Huynen te
Schaesberg.  1968

 
 21.Rapport "Analyse van een conflict", een verzameling van elle conflictstukken.

  1966-1969
 
 22.Artikelen m.b.t. het conflict "Het Eikske" uit #De Tijd#, #Het Limburgs Dagblad#,

#Dagblad Noord-Limburg#, #de Volkskrant# e.a.  1968-1969
 
 23.Stukken betreffende de Memo - Bisschop - Pastoor bijeenkomsten te Schaesberg.

  1967-1968
 
 24.Vertrouwelijk dossier over pastoor P.R.E.J. Miedema  1968
 
 25.Stukken betreffende de kwestie "Het Eikske".  1968-1969
 
 26.Stukken betreffende "Het Eikske", ingekomen brieven en andere reacties.

  1968-1970
 

Pagina 2/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062515
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062515
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062516
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062516
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062516
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062517
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062517
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062518
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062519
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062519
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062521
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062521
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062522
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062522
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062523
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062523
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062524
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062525
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062526
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062526
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062527
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062527
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062528
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062528
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062529
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062529
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062530
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062530
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062531
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062531
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062532
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062532
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062533
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062533
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062533
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062534
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062535
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062535
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062535
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062536
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062537
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062537
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062538
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062539
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062540
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110062541


Archief Commissie Goede Diensten

Sprokel, secretaris te Valkenburg.  1968-1969
 27.Stukken betreffende "Het Eikske", uitgegane brieven en andere reacties van G. 
 28.Interne correspondentie en andere stukken van CGD.  1968-1970
 
 29.Stukken betreffende concept eindrapport van G. Sprokel, J. Schulpen, F. Hennissen

en M. Custers.  1968
 
 30.Résumé van het interne werkstuk der commissie van de bespreking der commissie

met de Centrale Commissie van de Diocesane Pastorale Raad.  1968
 
 31.Stukken betreffende het interimrapport van mr M. Custers, S. van Rijsoort en G.

Sprokel.  1968
 
 32.Concepten van de eindrapporten aangeboden aan de Diocesane Pastorale Raad

(DPR) van het bisdom Roermond.  1969
 
 33.Stukken betreffende een korte samenvatting van de kwestie "Het Eikske".  1968
 
 34.Lijst van stukken betreffende "Kwestie Het Eikske".  1968-1970
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