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Archief L. Duetz

  
 1.Stukken betreffende het "Benelux-Beraad" in verband met het Pausbezoek  1983
  
 2-5.Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Stichting Pausbezoek.

Met bijlagen  1982-1985
Bevat 4 stukken

  
  2.1ste t/m 10de vergadering, augustus 1983-maart 1984  1983-1984
  
  3.11de t/m 15de vergadering, maart-juni 1984  1984
  
  4.16de t/m 20ste vergadering, april-november 1984  1984
  
  5.21ste t/m 25ste vergadering, november 1984-november 1985  1984-1985
  
 6.Verhandeling "Pastoral Visit of His Holiness Pope John Paul II to The Netherlands"

  1985
  
 7.Programma. Met bijlagen  1985
  
 8.Stukken betreffende projectgroepvergaderingen Pausbezoek Maastricht Airport

  1984-1985
  
 9.Verslag van een studie-onderzoek accommodatie en voorzieningen Pausbezoek

Nederland Eucharistieviering Maastricht Airport 14 mei 1985  1985
  
 10.Verslagen van gesprekken en persoverzichten  1985
  
 11.Agenda voor evaluatiegesprekken rond het Pausbezoek op 6 en 7 juni te

Amersfoort. Met bijlagen  1985
  
 12.Agenda ten behoeve van het gesprek rond de organisatie en evaluatie van het

Pausbezoek aan België en Nederland te Breda op 6 september  1985
  
 13.Stukken betreffende een diner te Utrecht op 2 oktober  1985
  
 14.Stukken betreffende de organisatie op het vliegveld Maastricht Airport  1985
  
 15.Stukken betreffende het programma van het Pausbezoek  1985
  
 16.Uitnodiging van de Apostolisch Pro-Nuntius aan M.H.B. van den Biggelaar voor een

diner bij gelegenheid van de zevende verjaardag van de pauskueze van Johannes-
Paulus II  1985

  
 17.Lijst van gastbisschoppen te Meerssen op 14 mei. Met bijlagen  1985
  
 18.Aantekeningen over de aankomst op Maastricht Airport en het overleg met België

  z.j.
  
 19.Accreditatie-aanvraag voor journalisten  1985
  
 20.Stukken betreffende een diner te Maastricht op 14 juni  1985
  
 21.Werkmap Pausbezoek  1985
  
 22.Stukken betreffende de voorbereiding op het bezoek van de paus  1983
  
 23.Stukken betreffende het bezoek van de paus aan Engeland en Wales in mei en juni

  1983
  
 24.Stukken betreffende het bezoek van de paus aan Duitsland van 15 tot 19 november

  1980
  
 25.Stukken betreffende het bezoek van de paus aan Schotland  1982
  
 26.Verhandeling "Herinnering aan de ontmoeting van Paus Johannes Paulus II met de

parochies" op 12 mei  1985
  
 27.Stukken betreffende het bezoek van de paus aan Canada  1984
  
 28.Draaiboek voor het bezoek van de paus. Met bijlagen  1985
  
 29.Stukken betreffende evaluatiebesprekingen over het pausbezoek  1985
  
 30.Stukken betreffende diverse problemen rond het pausbezoek  1983-1985
  
 31.Voorstel in verband met het bezoek van Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II

aan de Sint Servaaskerk te Maastricht op 14 mei. Met bijlagen  1985
  
 32.Brief van L. Duetz-Gerlings aan Mgr. Walsh, houdende het verzoek zijn mening te

geven over het pausbezoek. Met bijlagen  1985
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Archief L. Duetz

  
 33.Verhandeling "News, het andere gezicht van de Stichting Pausbezoek"  z.j.
  
 34.Publicatie van de Diocesane Commissie Pausbezoek Limburg  [1985]
  
 35.Draaiboek, waarin de procedures zijn vastgelegd rond de vertrekafhandeling van

Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II  1985
  
 36.Agenda voor een evaluatiegesprek over het pausbezoek op 6 juni. Met bijlagen

  1985
  
 37.Notitie "Totus Tuus-groepen verzieken de ontmoeting van Paus Johannes Paulus

met de Jongeren..." van Harrie Kanter en Kees van Luyn SDB  z.j.
  
 38.Stukken betreffende het vertrek van de Paus vanaf Schiphol op 15 mei  1985
  
 39.Stukken betreffende de voorbereiding van het Pausbezoek  1985
  
 40.Brief van C. Koekkoek, houdende dank voor toegezonden foto's  1985
  
 41.Brief van Marijke van den Biggelaar, houdende dank voor een avond in een

perscentrum  1985
  
 42.Brief van A. Simonis, Aartsbisschop van Utrecht, houdende dank voor waardevolle

medewerking aan het Pausbezoek  1985
  
 43.Krantenartikelen in verband met het Pausbezoek  1985
  
 44.Nabeschouwing van Paus Johannes-Paulus II over zijn bezoek aan de

Beneluxlanden van 11 tot 21 mei  1985
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