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Archief J.M. van Engelen

Ten Geleide

J.M. van Engelen (1924-1999)
Jan van Engelen volgde middelbare en hogere opleidingen bij de Lazaristen in Zundert en Helden-Panningen. Na een
jaar basispastoraat in Nederland werkte hij circa twaalf jaar in het Noord-Oosten van Brazilië, met name in het middelbaar
onderwijs. In 1966 schreef hij zich aan de universiteit van Nijmegen in voor de studie Missiologie, met als belangrijk bijvak
Sociologie. Deze studie sloot hij in 1969 af met een doctoraalscriptie, die in 1972 in Vox Theologica werd gepubliceerd.
In de daarop volgende periode vervulde Van Engelen twee functies. Van 1969 tot 1984 was hij studiesecretaris bij de
Nederlandse Missieraad, waarvoor hij verschillende discussienota's en studienota's schreef, vooral over missionaire
vorming. (Zie ook het archief van de Stichting Nederlandse Missieraad.) In die functie was hij mede verantwoordelijk voor
het blad Wereld en Zending. Naast zijn functie als studiesecretaris, was hij van 1969 tot 1989 parttime wetenschappelijk
medewerker, en later docent, aan de vakgroep Missiologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn belangrijkste
verantwoordelijkheid was daar het college Missionaire Methodiek en Planning. Daarnaast werkte hij mee aan de
zogenaamde Missionarissencursus, een jaar van reflectie voor missionarissen onder verantwoordelijkheid van de
vakgroep Missiologie.

In de loop der jaren schreef Van Engelen vele artikelen in uiteenlopende tijdschriften en publicaties. Hij heeft daar zelf
een bibliografie van samengesteld, die in zijn archief is opgenomen. Op basis van deze bibliografie schreef hij, in
samenwerking met onder andere het KDC, een zogeheten "intellectuele biografie", onder de titel: Langs een andere weg.
Zoektocht naar een empirische missiologie van het Rijk Gods. Deze biografie werd in 1996 afgerond.
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