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Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Ten Geleide

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken (1954-1981)
De Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving werd in 1975 geïnstalleerd door Kardinaal Bernard Alfrink op aanbeveling
van het Landelijk Pastoraal Overleg. Op het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie had in 1969 het
bedrijfsapostolaat gevraagd om een sociaal-ethische raad en in 1971 werd op verzoek van de Stichting Katholiek
Maatschappelijk Beraad en de Raad van Overleg voor Sociaal-economische Aangelegenheden een studie ondernomen
naar de problematiek van de confessionele grondslag van deze organisaties.
De taak van de Raad was studie naar maatschappelijke vraagstukken en naar vragen van rechtvaardigheid in de
samenleving. Het was een antwoord op de ver doorgevoerde organisatiegraad van de naar binnen gerichte katholieke
zuil, die plaats maakte voor samenwerking door de levensbeschouwingen heen. De Raad moest een grotere
bewustwording bevorderen van de geloofsgemeenschap t.a.v. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad had als sectoren: politiek, ethische vraagstukken, sociaal-economische vraagstukken, maatschappelijk welzijn,
vrouwenverenigingen, bejaarden, bedrijfspastoraat, onderwijs en vorming, gezondheidszorg, massacommunicatiemedia.
Een van de permanente werkgroepen, die speciale onderwerpen bestudeerden, was de projectgroep
Dekonfessionaliseringsvraagstukken.
De Raad voor Kerk en Samenleving was aangesloten bij het Europees Forum voor Katholieke Lekenorganisaties.
Bron: KDC-knipselcollectie.
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 1.Stukken betreffende voorgeschiedenis van het project en voortgaande

ontwikkelingen.  1976-1978
  
 2.Halfjaarlijkse verslagen. Met bijlagen.  1977-1978
  
 3.Verslagen van de ontmoeting Bisschoppelijke Beheerskommissie (BBK) -

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS) te Utrecht.  1979
  
 4.Lijst met contactnamen.  1977-1978
  
 5.Literatuurlijsten.  1973, 1977-1978
  
 6.Stukken betreffende systeem archief en documentatie.  z.j.
  
 7.Stukken door Dekon zelf geschreven.  1978-1980
  
 8.Artikelen: "Het Marxisme" uit (onbekend); "Kerk en Maatschappij" uit #Schrift#;

"Kleine basisgroepen vormen de toekomst van de kerk" uit #De Tijd#.  1977, z.j.
  
 9.Stukken betreffende kerkelijk hierarchisch spreken; binnenland.  1906, 1954, 1960,

1964, 1968, 1978-1980
  
 10.Stukken betreffende kerkelijk hierarchisch spreken; buitenland.  1977-1980
  
 11.Stukken betreffende traditionalisme.  1976-1978
  
 12.Stukken betreffende het onderwijs.  1976-1980
  
 13.Stukken betreffende ontspanning: sport (Nederlandse Katholieke Sportfederatie

NKS) en scouting.  1976-1980
  
 14-16.Notulen en stukken van de projectgroepvergaderingen te Utrecht.  1973, 1977-1981

Bevat 3 stukken
  
  14.1973, 1977-1978
  
  15.1979
  
  16.1980-1981
  
 17.Gespreksnotities.  1977-1979
  
 18.Stukken betreffende de gesprekken met prof. J.J. Loeff te 's-Hertogenbosch.

  1978-1979
  
 19.Stukken betreffende de leden van de projectgroep en de resonansgroep.  1978-1979
  
 20.Concepten van uitgaande brieven en andere stukken, alfabetisch geordend.

  1977-1981
  
 21.Brieven en stukken die binnen gekomen zijn, alfabetisch geordend.  1977-1981
  
 22.Stukken betreffende Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering (KCW) in de

provincie Utrecht en Begeleidingsgroep F2. F2 is de benaming voor een grote
verscheidenheid aan functionarissen van 5 landelijke koepelorganisaties voor
maatschappelijke dienstverlening.  1977-1980

  
 23.Stukken betreffende de Basisgemeenten in Nederland.  1978-1980
  
 24.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging.  1980
  
 25.Circulaire "Inschakeling van gehuwde priesters in pastoraat en theologisch

onderwijs" van het Nederlands Priesterberaad.  1978
  
 26.Diskbulletin. Met aantekeningen.  1979
  
 27-28.Stukken betreffende de vakbewegingen in Nederland: NKV, CNV, NVV, FNV,

ABVA/KABO, o.a. verslag van de vergaderingen van de RK Kerkprovincie in
Nederland met het NKV.  1975-1980

  
 29.Aantekeningen en overwegingen bij: "Een visie ter visie" van P.W.J. van Hoof.  1977
  
 30.Stukken betreffende P.J.J. Mertens, oud-verbondsvoorzitter van het Nederlands

Katholiek Vakverbond (NKV) en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken.  1972,
1979-1980

  
 31.Stukken betreffende verzuiling en ontzuiling.  1978, z.j.
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Corporaties).  1977, z.j.
 32.Stukken betreffende corporatisme (Is het staatkundig en maatschappelijk stelsel

waarbij de overheid regeert met behulp van bedrijfstaksgewijze organen.
  
 33.Stukken betreffende de confessionaliteit van organisaties.  1973-1974, z.j.
  
 34.Stukken betreffende de terminologie en ideologie.  1974-1978, z.j.
  
 35.Stukken betreffende de Katholieke Radio Omroep (KRO).  1976-1978
  
 36.Stukken betreffende de bejaardenproblematiek.  1979-1980
  
 37.Stukken betreffende Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming in

Nederland.  1978, z.j.
  
 38.Stukken betreffende welzijnszorg.  1970, 1978-1979, z.j.
  
 39.Stukken betreffende "Jong Nederland" te Utrecht en 's-Hertogenbosch.  1969-1970,

1974, 1977-1978
  
 40.Stukken betreffende de ontzuiling bij de vakbeweging.  1979
  
 41.Stukken betreffende het ontstaan en ontwikkeling van de organisatie van de

gezondheidszorg.  1975-1980
  
 42.Stukken betreffende overlegorganen, organisaties, gespreksgroepen e.d. met

betrekking tot levensbeschouwend aspect in de gezondheidszorg.  1975-1980
  
 43.Stukken betreffende overheid en wetgeving in de gezondheidszorg.  1977-1980
  
 44.Lijsten met literatuuropgaven en woorden m.b.t. de gezondheidszorg.  1975
  
 45.Stukken betreffende de kerkelijke hierarchie en de gezondheidszorg.  1973, 1975,

1979
  
 46.Stukken betreffende theologie en filosofie.  1976-1980
  
 47.Stukken betreffende vaderlandse geschiedenis.  1953, 1956, 1976, 1978
  
 48.Stukken betreffende jurisprudentie en rechtswetenschap.  1977-1978
  
 49.Stukken betreffende de politicologie.  1977-1978
  
 50.Stukken betreffende sociologie.  1971, 1976-1979
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