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theologie in Nijmegen (afstuderen 1977). Hij was gehuwd met Ria P.H. Kuijken.
Catalogus : Archief P.C.M.M. Copray

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-11-30

Pagina 1/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110001140


Archief P.C.M.M. Copray

 
 1.Samenvattingen van diverse boeken.  z.j.
 
 2.Samenvattingen over de geschiedenis van ethisch denken.  z.j.
 
 3.Aantekeningen betreffende psychologie en pedagogiek.  z.j.
 
 4.Samenvatting van het boek "Normaliteit en redelijkheid" van W. Korff.  z.j.
 
 5.Aantekeningen betreffende Sociologie en maatschappelijk werk.  z.j.
 
 6.Diverse aantekeningen.  z.j.
 
 7.Samenvatting van het boek Historische notities over natuurrecht van Th. van

Eupen.  1975-1976
 
 8.Samenvatting van het boek Christenen en vroeg socialisme van Th. van Eupen.  z.j.
 
 9.Aantekeningen bij colleges.  z.j.
 
 10.Aantekeningen betreffende literatuurstudie exegese.  1975-1976
 
 11.Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de moraaltheologie.  z.j.
 
 12.Aantekeningen betreffende de Moraaltheologie en wijsgerige ethiek.  z.j.
 
 13.Aantekeningen van een college van Schillebeeckx.  1974-1975
 
 14.Diverse aantekeningen onder andere betreffende wijsbegeerte.  z.j.
 
 15.Script van een paasspel.  z.j.
 
 16.Programma van Immaculata openluchtspel en pontificaal lof ter gelegenheid van

het eeuwfeest van de verschijningen der onbevlekte ontvangenis te Lourdes.  1958
 
 17.Diverse stukken betreffende Titus Brandsma.  1967, 1974, 1977, 1979, 1981,

1983-1985
 
 18.Kritische beschouwing "Intersubjectiviteit en diagnose" door P.C.M.M. Copray en

W. Oudmaijer.  1971
 
 19.Artikel 'Vervreemding en bevrijding' door Ria en Canies Copray.  1976
 
 20.Diverse diploma's van P.C.M.M. Copray.  1965, 1971, 1973, 1976-1977
 
 21.Schrift met aantekeningen over de Roomsche Radio Rijkdom.  1927-1928
 
 22.Stukken betreffende zijn missiereis in Peru.  1965-1966
 
 23.Doctoraalscriptie van P.C.M.M. Copray "Waar halen wij onze normen vandaan?".

  1977
 
 24.Nota Koördinatie van het open bejaardenwerk in Zwolle.  1973
 
 25.Advies Huisvesting voor bejaarden tot 1980.  1973
 
 26.Proefschrift van Jac. M. Copray "Het begrip auxilium dei moventis bij Sint Thomas".

  1952
 
 27.Stukken betreffende Groepsdynamica, sociologie, gesprekstechniek en

organisatiekunde.  1959, 1968-1974, 1976
 
 28.Diverse literatuurstudies aan de universiteit van Nijmegen.  1974-1976
 
 29.Diverse stukken betreffende Th.A.A.M. Copray.  1923, 1929, 1935-1940, 1944
 
 30.Diverse schetsen en tekeningen door Theo Copray.  1923, 1925-1928, 1934, z.j.
 
 31."Karakters en typen in Theocritus' mimen en Herondas' mimiamben" door Theo

Copray.  1939
 
 32.Zegel van Carolus Magnus Nijmegen.  z.j.
 
 33.Diverse kruisjes en speldjes.  z.j.
 
 34.Aantekeningenboekje met slot.  z.j.
 
 35.Overlijdensbericht van P.C.M.M. (Canies) Copray.  1993
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