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1.Preken voor de zondagen na Pinksteren uitgesproken te Delft 1959-1965, z.j.
2.Preken voor de zondagen na Driekoningen uitgesproken te Delft en Kesselt (België)
1964-1968, z.j.
3.Preken voor de Advent, uitgesproken te Delft, Megen en andere plaatsen 1959,
1964-1965
4.Preken voor de Voorvasten- en vastentijd uitgesproken te Delft en te Megen 1957,
1965
5.Preken voor de zondagen na Pasen, uitgesproken te Delft en te Kesselt (België)
1965, 1967, 1970
6.Preken over verschillende onderwerpen, uitgesproken te Weeze (Duitsland)
1968-1971
7.Preken voor de kersttijd, uitgesproken te Delft en te Kesselt (België) 1964-1968
8.Conferenties over verschillende onderwerpen, uitgesproken voor franciscaanse
broeders, te (onbekend) 1964-1965
9.Preken uitgesproken bij gelegenheid van huwelijken en huwelijksjubilea z.j.
10.Stukken betreffende zijn zilveren priesterfeest 1969
11.Preek uitgesproken in verband met de internationale bidweek te Kesselt (België)
1969
12.Preek uitgesproken in verband met de opening van de meimaand te Kesselt (België)
1969
13.Preek uitgesproken voor een Maria-Congregatie te (onbekend) z.j.
14.Aantekeningen over verschillende onderwerpen 1964, z.j.
15-16.Preken over verschillende onderwerpen z.j.
17.Preken voor de zondagen voor het kerkelijk jaar en andere gelegenheden z.j.
18.Preken uitgesproken voor de kinderen te Sint Truiden (België) waar hij rector was
1973, z.j.
19.Verhandeling "Genesis" z.j.
20.Gedicht bij gelegeheid van het huwelijk van Riet en Rinus van (onbekend) z.j.
21.Stukken betreffende een Rome-reis 1951
22.Verslag "Recente orientaties in de theologie", met aantekeningen z.j.
23.Verslag van de studienamiddag voor priesters in het bisdom Hasselt (België). Met
aantekeningen 1973
24.Verhandeling "Recente orientaties in de Christologië", van (onbekend). Met
aantekeningen ca 1975
25.Verhandeling "In de vreugde van uw Heer", bijbelwake voor Allerzielen, uit het
dekenaat, Tongeren (België). Met aantekeningen z.j.
26.Preken uitgesproken voor de zusters Ursulinen te Maastricht z.j.
27.Verhandeling over de media van (onbekend). Met aantekeningen z.j.
28.Typescript "Menselijke en Godmenselijke liefde", van H. Proesmans z.j.
29.Preken uitgesproken bij gelegenheid van de Stille Omgang te Amsterdam 1951,
1955-1959
30.Lezing "Over de arbeid", uitgesproken bij gelegenheid van de jaarvergadering van
de KAB 1956
31.Preken uitgesproken bij gelegenheid van allerzielen z.j.
32.Liefdadigheidspreken uitgesproken voor de Sint Elizabeth-vereniging z.j.
33.Stukken betreffende de 1e en plechtige heilige communie en vormsel 1970, 1974,
z.j.
34.Preken bij gelegenheid van verschillende heiligenfeesten 1942, 1951, 1954, z.j.
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35.Preken uitgesproken door mag. prof. dr. J.P.M. van der Ploeg OP te Tilburg
1970-1971
36.Stukken betreffende een uitvaart. Onder andere preken 1946, 1948, z.j.
37.Preken uitgesproken bij gelegenehid van verschillende jubilea z.j.
38.Stukken betreffende "Bijbelwake", met aantekeningen z.j.
39.Preken voor de verschillende feesten van de H. Maagd Maria, uitgesproken te Delft,
Gorinchem en andere plaatsen 1954-1965
40.Preken over het kloosterleven, uitgesproken door J.P. Verhaar, seminarie Hageveld
en andere 1916, 1927-1930, 1961-1966
41.Lijdensmeditaties z.j.
42.Preken uitgesproken door Pater Truyen OSB bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het zangkoor van de Sint Mattiasparochie te Maastricht 1954
43.Circulaires "Dierbare zieke", van de KA afdeling dames te Wijchen 1950-1958
44.Circulaire "Ontstaan van de viering van het feest van de H. Familie", van (onbekend)
z.j.
45.Lezing "De psychologie van het jonge meisje en de vrouw", uitgesproken door J.A.
Stalpers voor de Districts-Commissarissen van de NGB te Haarlem 1953
46.Preek over jeugdwerk z.j.
47.Schema voor het geven van een Missie z.j.
48.Preken voor een Triduum ter ere van Onze Lieve Vrouw te Maastricht 1936
49.Preken over Christus-koning 1958, z.j.
50.Preken voor de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua z.j.
51.Verhandeling "Biechtvieringen", 2e graad van het dekenaat Tongeren (België). Met
aantekeningen z.j.
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