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Archief Centrum voor Acolythen-actie

Ten Geleide

Centrum voor Acolythen-actie (1946-1971)
Het Centrum voor Acolythen-actie werd in 1946 opgericht door het Eucharistisch Secretariaat Brakkenstein Nijmegen van
de paters van het Allerheiligste Sacrament. Doel van het Centrum was de opleiding van misdienaars, met name uit het
oogpunt van de geestelijke vorming. Om dit te bewerkstelligen zou in iedere parochie een misdienaarsclub moeten
worden opgericht. Deze club zou vanuit het Centrum lessen voor de vorming opgestuurd krijgen. Daarnaast werden er
jaarlijks in diverse plaatsen misdienaarsdagen georganiseerd. Het Centrum gaf het tijdschrift Clubs voor
acolythenvorming uit.
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 1-4.Plakboeken houdende alle stukken met betrekking tot het centrum. Met

inhoudsopgave.  1946-1962
Bevat 4 stukken

  
  1.1946-1950.  1946-1950
  
  2.1951-1954.  1951-1954
  
  3.1955-1960.  1955-1960
  
  4.1960-1962.  1960-1962
  
 5.Filmstrook "Het H. Doopsel". Met tekstboekje.  z.j.
  
 6.Filmstrook "Het H. Vormsel". Met tekstboekje.  z.j.
  
 7.Filmstrook "De Vasten", deel 17 uit de serie "Het Kerkelijk Jaar". Met tekstboekje.

  z.j.
  
 8.Filmstrook "Triduum Sacrum", deel 18 uit de serie "Het Kerkelijk Jaar". Met

tekstboekje.  z.j.
  
 9.Filmstrook "Palmzondag en Witte Donderdag". Met tekstboekje.  z.j.
  
 10.Filmstrook "Goede Vrijdag". Met tekstboekje.  -
  
 11.Filmstrook "Paaswake". Met tekstboekje.  z.j.
  
 12.Filmstrook "De Oude Romeinse Basiliek". Met tekstboekje.  z.j.
  
 13-15.Filmstroken "Gotische bouwkunst in Nederland". Met tekstboekjes.  z.j.

Bevat 3 stukken
  
  13.Het zuiden.  z.j.
  
  14.Het oosten.  z.j.
  
  15.Het westen.  z.j.
  
 16-20.Filmstroken "De misdienaarsdagen 1948". Met teksten.  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  16.Eerste deel.  z.j.
  
  17.Tweede deel.  z.j.
  
  18.Derde deel.  z.j.
  
  19.Vierde deel.  z.j.
  
  20.Vijfde deel.  z.j.
  
 21.Filmstrook "De bijbel in eikenhout".  z.j.
  
 22.Filmstrook "De geschiedenis van een kerk in Nederland".  z.j.
  
 23.Filmstrook "Het orgel".  z.j.
  
 24.Filmstrook "St. Pieter te Rome".  z.j.
  
 25.Filmstrook "Byzantijnse bouwkunst".  z.j.
  
 26.Filmstrook "Ziekenliturgie".  z.j.
  
 27.Filmstrook "Zonnelied".  z.j.
  
 28.Filmstrook "De misdienaar".  z.j.
  
 29.Filmstrook "Vastenaktie 1971: Samen bouwen aan een nieuwe wereld".  1971
  
 30.Filmstrook "De eucharistie" van de actie "Voor God".  z.j.
  
 31.Filmstrook "Concilie" van de actie "Voor God".  z.j.
  
 32-36.Filmstroken "Ceremoniale voor akolieten".  z.j.

Bevat 5 stukken
  
  32.Eerste deel.  z.j.
  
  33.Tweede deel.  z.j.
  
  34.Derde deel.  z.j.
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  35.Vierde deel.  z.j.
  
  36.Vijfde deel.  z.j.
  
 37.Filmstrook "De misdienaarsdag te Apeldoorn op 17 augustus".  z.j.
  
 38.Filmstrook "St. Tarcisius, onze patroon".  z.j.
  
 39.Filmstrook "Onze misdienaars".  z.j.
  
 40.Filmstrook "Brakkensteinsche serie no. 3".  z.j.
  
 41.Filmstrook "Het heilig sacrament".  z.j.
  
 42.Filmstrook "Vastenactie bezitten, welvaart delen".  z.j.
  
 43.Filmstrook "Ceremoniale".  z.j.
  
 44.Filmstrook "Christiaan".  z.j.
  
 45.Dia's. Met onderschrift.  z.j.
  
 46.Plakboek houdende alle stukken met betrekking tot het centrum.  1963-1968
  
 47.Rapport inzake Paus Pius XII en de eucharistie. Met begeleidend schrijven.  1953
  
 48.Verslag van de vergadering van het bestuur van het eucharistische secretariaat van

24 oktober.  1949
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