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Ten Geleide

P.J.B. Coenen (1924-1985)
Coenen werd geboren te Roggel. Hij werd tot priester gewijd in het bisdom Roermond in 1948. Na zijn priesterwijding
studeerde hij te Rome Kerkelijk Recht. Hij promoveerde in 1954. Daarna werd hij tot rector benoemd van Huize Sint
Joseph te Roermond een klooster van de Broeders van de Christelijke Scholen, en tevens moderator van de RK HLS te
Roermond. In 1961 werd hij geplaatst aan het Officialaat (kerkelijke rechtbank) en in 1969 benoemd tot officiaal van dit
officialaat.
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1-2.Stukken betreffende de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom Roermond
1971-1974
Bevat 2 stukken
1.1971-1972
2.1973-1974
3.Stukken betreffende de Centrale Commissie van de Diocesane Pastorale Raad van
het bisdom Roermond 1971-1974
4.Stukken betreffende de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlem
1972-1973, 1977
5.Stukken betreffende de Diocesane Priesterraad (DP) in het bisdom Roermond 1966,
1971
6.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO) te Noordwijkerhout
1973, 1975
7.Stukken betreffende de kwestie rond de benoeming van mgr. J.M. Gijsen tot
bisschop van Roermond 1972
8.Stukken betreffende de werkgroep Oostelijke Mijnstreek te Schaesberg 1971-1974
9.Stukken betreffende het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie
(PINK) te Rotterdam 1971
10.Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Roermond, gewezen tegen dr. M.G.H.
Gelissen, pastoor-deken te Gennep. Copie 1981
11-12.Stukken betreffende de Theologische Adviescommissie (TAC) in het bisdom
Roermond 1969-1974
Bevat 2 stukken
11.1971-1974
12.1969-1970
13.Namenlijsten van het groot-seminarie Rolduc 1978-1980
14.Overzichtsrapport van mgr.drs. P. van Odijk, Coenen en dr. P. Stevens inzake
mgr.dr. J.M. Gijsen in zijn funktioneren als bisschop 1975-1979
15.Rapport van (onbekend) inzake de missionaire beweging in Limburg vanaf 1975
1975-1980
16.Verslag "Drie jaar werkgroep LPO in het bisdom Roermond" van W. van Kempen te
Roermond 1979
17.Nota inzake de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen en haar
verhouding tot de bisschop van Roermond 1980
18.Rapporten van mgr.drs. P. van Odijk, Coenen en dr. P. Stevens inzake de situatie in
het bisdom Roermond. Met begeleidend schrijven aan alle bisschoppen van
Nederland 1979
19.Brief van Coenen en dr. P. Stevens aan kardinaal Willebrands 1980
20.Rapport inzake bestuur en beleidsvoering bisdom Roermond 1979
21.Rapporten inzake mgr. J. Gijsen gestuurd aan de paus door tussenkomst van mgr.
J.W.L. Damen te Rome 1975
22.Brief van mgr.drs. P. van Odijk en Coenen aan kardinaal Willebrands 1977
23.Brief aan kardinaal Willebrands 1978
24.Stukken betreffende het groot-seminarie Rolduc 1979-1980
25.Brief van mgr.drs. P. van Odijk, Coenen en dr. P. Stevens aan kardinaal Willebrands
1979
26.Brief van kardinaal Willebrands aan mgr.drs. P. van Odijk 1979
27.Stukken betreffende de Werkgemeenschap voor Kerkelijk Recht (WKR) 1961-1967
28.Brief van W. Meijs, pastoor-deken te Hoensbroek, aan de deelnemers en voorzitters
van de Bijzondere Synode te Rome 1980
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29.Correspondentie met prof.dr. J.P.M. van der Ploeg OP te Nijmegen inzake een
meningsverschil over de echtscheidingspraktijken van het Roermondse officialaat.
Met bijlagen 1972
30.Rapporten inzake mgr. J.M. Gijsen, bisschop van Roermond, gestuurd aan de paus
1974-1975
31.Stukken betreffende de situatieschets van het bisdom Roermond 1974-1975
32.Brief van drs. F.G.L.L. Schols, burgemeester van 's-Gravenhage en oudburgemeester van Venray. Met bijlagen 1975
33.Artikelen over mgr. J.M. Gijsen in #Vrij Nederland# 1980
34.Brief aan dr. A.A.A. Terruwe te Nijmegen 1979
35.Verslag van een telefoongesprek tussen dr. W. van Kempen en dr. P. Stevens 1979
36.Agenda voor de bijzondere synode voor de Nederlandse bisschoppen te Rome,
onder voorzitterschap van paus Johannes Paulus II 1980
37.Brief aan M. Tuinings, journaliste, te Parijs. Met bijlagen 1979
38.Stukken betreffende humor en ernst met betrekking tot mgr. J.M. Gijsen 1972, z.j
39.Brief van dr. F.J. Heggen, priester-leraar aan het groot-seminarie, te Dieteren 1972
40.Dossier inzake mgr. J.M. Gijsen, bisschop van Roermond 1972-1979
41.Brief aan dr. H.A. van Munster OFM te Utrecht, als begeleidend schrijven bij een
rapport van Br. Alex Smit, notaris van het Officialaat te Roermond, inzake mgr. J.M.
Gijsen 1982
42.Verslagen van het Kathedraal Kapittel van Roermond in verband met het beroep op
de Romeinse curie inzake de benoeming mgr. J.M. Gijsen 1970-1972
43.Brochure #Profiel van een bisschop#, een samenvatting van een empirisch
onderzoek in het bisdom Roermond door drs. A.J.A. Felling te Nijmegen 1971
44.Stukken betreffende de profielcommissie te Roermond 1970-1971
45.Brief van de oud-leden van de Agenda-commissie van de dekensvergadering in
Limburg aan kardinaal Willibrands 1979
46.Brochure #Seminario Maggiore Diocesi di Ruremonda# door (onbekend) 1977
47.Notulen van de besprekingen van de "Congregatio Quadripartita" te Roermond
1972
48.Notulen van de "Kleine Quadripartita" te Roermond, een afdeling van de
"Congregatio Quadripartita" 1972
49.Stukken betreffende de "Tripartita" te Roermond 1972
50.Open brief "Oproep tot eerlijkheid en waarachtigheid in de nederlandse kerk" van
de priesters van het bisdom Roermond 1972
51.Verhandeling "Er komt een tijd dat redeneren geen zin meer heeft" van (onleesbaar)
te Oirsbeek 1972
52.Verslag van een interview met mgr. J.M. Gijsen uitgezonden in het
televisieprogramma "Brandpunt extra" van de KRO 1972
53.Herderlijk schrijven van mgr. P. Moors, apostolisch administrator te Roermond,
houdende de benoeming van dr. J.M. Gijsen tot bisschop van Roermond 1972
54.Verslag van het gesprek van mgr. J.M. Gijsen met de hoofden van de diocesane
diensten te Nunhem 1972
55.Brief van mgr. J.M. Gijsen aan de priesters in het bisdom Roermond 1972
56.Notulen van een bijeenkomst van de gezamenlijke diensten op 14 maart te
Roermond 1972
57.Evaluatie-nota van F. Hennissen en W. van Kempen inzake de toenadering van de
nieuwe bisschop tegen de achtergrond van de door mgr. J.M. Gijsen met de
kadergroeperingen gevoerde gesprekken 1972
58.Evaluatie-nota van de gesprekken van mgr. J.M. Gijsen met het Kathedraal Kapittel
van Roermond, de Centrale Commissie van de Diocesane Pastorale Raad van het
bisdom Roermond, de Agenda-commissie van de dekensvergadering en de
hoofden van dienst tot en met 13 maart, tegen de achtergrond van de nota inzake
de nieuwe bisschop 1972
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 4/5

Archivalia P.J.B. Coenen
59.Verhandeling "Proeve van een visie" van mgr. J.M. Gijsen over de verkondiging en
de beleving van het christen-zijn in rooms-katholiek kerkverband voor het bisdom
Roermond anno 1972 1972
60.Artikelen "Interview met mgr. J.M. Gijsen" van N. Bergkamp uit #De# #Limburger#
1972
61.Brief en openingswoord van mgr. J.M. Gijsen voor de eucharistieviering van
Roepingenzondag 1972
62.Brief van mgr. J.M. Gijsen aan kardinaal Willebrands over de kwestie aangaande
gehuwde priesters 1976
63.Correspondentie met mgr. J.M. Gijsen 1975
64.Stukken betreffende het ontslag van P. Nelen CssR als directeur-secretaris van het
Diocesaan Instituut voor Internationale Solidariteit (DIVIS) door mgr. J.M. Gijsen
1975
65.Lezing van mgr.drs. P. van Odijk, voorzitter van het Kathedraal Kapittel van
Roermond, over de gang van zaken bij de bisschopsbenoeming van mgr. J.M.
Gijsen, gehouden op de vergadering van de Diocesane Pastorale Raad 1972
66.Nota en begeleidend schrijven van J.J.M. Hendriks, bestemd voor de leden van de
Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond, met betrekking tot zijn
terugtrekking uit de commissie 1972
67.Stukken betreffende de opheffing van de personeelsdienst door mgr. J.M. Gijsen
1972
68.Brief van mgr. J.M. Gijsen aan de dekens van Noord-Limburg 1972
69.Stukken betreffende reacties op de benoeming van mgr. J.M. Gijsen tot bisschop
van Roermond 1972
70.Notulen van de dekensvergadering van 10 januari 1974
71.Brief van dr. H. van der Meer SJ, vicaris te Roermond, aan P.L.M. van Can, priester
te Roermond 1974
72.Brief van het secretariaat van de Bisschoppenconferentie te Utrecht met betrekking
tot de wijding van mgr. J.M. Gijsen tot bisschop op 13 februari door de paus 1972
73.Stukken betreffende de benoeming van A.M.H.A. Castermans tot vicaris-generaal
van het bisdom Roermond 1972
74.Schema van T. Kok voor het gesprek met kardinaal Alfrink op 16 maart 1972
75.Brief van mgr. J.W.L. Damen, rector van het Nederlandse College te Rome 1975
76.Artikel "Dutch appointment stirs new controversy" uit #Catholic Newsregister#
1972
77.Preek uitgesproken bij gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest 1973
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