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1.Rekening en verantwoording bouwwerken parochie van de H. Engelbewaarder te
Lisse. 1930
2.Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een kerk en pastorie c.a. voor de
parochie H. Engelbewaarder te Lisse, bisdom Haarlem, volgens ontwerp van den
architect Jan Stuyt te 's-Gravenhage. 1930
3.Notariële akte opgesteld door notaris Pieter Cato Louis Eikendal waarbij verkoop
van enige percelen grond (gemeente Voorburg) aan fam. de Groot geregeld wordt;
10 februari. 1903
4.Verslag van studie en contactdagen van Kath. Verbond voor Kinderbescherming.
Verzonden aan de heren rectoren of zielzorgers van internaten in de kring
Noord/Zuid-Holland van het Kath. Verbond voor Kinderbescherming, 8 april. 1950
5.Feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van de zeereerw.
heer rector T.L. Westgeest. 1935
6.Pius-Hulde feestavond bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van Z.H. paus
Pius XI en de gelukkige oplossing der Romeinsche kwestie op zondag 3 november.
Kapelaan J.C. de Groot zat in 'Eere-Comite'. 1929
7.Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de
universiteit van A'dam. Voor de faculteit te verdedigen door A.J.M. Schuurmans, 7
juli. 1920
8.Feestgids. Extra nummer van het parochieblad #De Groenendijkiaansche
Kerkklok#, uitgave bij gelegenheid van de eerste plechtige H.Mis van Rev. Father P.
de Groot, 18 juli. 1937
9.Programme pour le VIIe conseil international de l'Union Internationale des Ligues
Feminines Catholiques, à la Haye, 24-29 april. 1928
10.Zalig nieuwjaar wensje van neefje Gerard uit Nootdorp aan zijn heeroom, 1 januari.
1940
11.Feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van P.A. van
Reisen en E.A. van Reisen-Cuelenaere, Voorhout, 11 juni. 1946
12.Programma voor de viering van het eeuwfeest der stichting van de parochie van St.
Barthelomaeus te Voorhout, 30 september. 1945
13.Programma eerste H. Mis van dom M. Jan van Diemen in de parochiekerk der H.H.
Engelbewaarder te Lisse. J.C. de Groot was Presbyter-assistent tijdens de mis, 12
januari. 1947
14.Feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk avn Adr. de Groot en Martha van
Velsen en Piet de Groot en Nelly Vollebregt, Zoetermeer, 23 februari. 1954
15.Algemeen reglement voor de polders in de provincie Z-Holland en geschreven
verandering van reglement voor de polder van Nootdorp. z.j.
16.Bewijs van aandeel in de wederkeerige verzekeringsmaatschappij St. AugustinusVereeniging gevestigd te Amsterdam, 17 april. 1918
17.Bewijs van aandeel in de onderlinge kerkelijke Brandwaarborg-Maatschappij StDonatus gevestigd te Amsterdam en berichtje van verzekering, 10-11 april. 1918
18.#'t Pionbabbeltje#, mededelingen, opmerkingen, bijzonderheden enz. betreffende de
RK schaakclub 'De Pion'. z.j.
19.Bisschoppelijke inspectie schooljaar 1946-1947 voor GLO school te Zoeterwoude.
z.j.
20.Specificaties NV Nationaal Spaarfonds, 's-Gravenhage. 1922-1923
21.Brief van bisschop van Haarlem betreffende de benoeming van J.C. de Groot tot
kapelaan te Quintsheul, 1 september. 1917
22.Brief van eerwaarde moeder W.M. Elise van het klooster Bennebroek, 11 januari.
1924
23.Brief van Willem Boin, pr. aan rector Th. Westgeest te Zoeterwoude-Leiderdorp, 3
januari. 1949
24.Brief van Bisschoppelijke Hoofd-inspectie LO in het bisdom Haarlem over kleding
van meisjes tijdens de gymnastieklessen, 16 mei. 1951
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25.Militie uitspraak van Gedeputeerde Staten, Vrijspraak (voorgoed) van J.C. de Groot
als rk geestelijke, 27 mei. 1916
26.Oorkonde van intrede in orde "Patrocinii Beatae Mariae Virginis necnon SS
Willibrordi et Bonifaci". 1912
27.Benoeming tot leraar in seminarie te Haarlem, 14 november. 1950
28.Circulaire van bisdom van Haarlem gericht tegen de nationaal-socialistische
Landstand en Cultuurkamer, 29 december. 1941
29.Brief van C.M. Jonckbloedt, deken van Zoeterwoude over de nationaalsocialistische Arbeidsdienst, 14 maart. 1941
30.Circulaire van C.M. Jonckbloedt, deken van Zoeterwoude aan de pastoors over de
kwestie of lid van NSB een publiek zondaar is, 23 april. 1941
31."Nieuws uit.....", berichten uit parochies. 1944
32.Diploma's van JC de Groot. z.j.
33.Retraite der H. Priesterwijding. Geschreven tekst. z.j.
34.Meditatie, negatieve en positieve. Geschreven teksten. z.j.
35.Nota van ontvangst van Fl. 3,- van De Groot aan Fonds Pro Nobis et Posteris. 1918
36.Kaart van gemeente Tholen, sectie G. met de percelen aangegeven. z.j.
37.Kaarten met gegevens van gezinnen die uit de St. Agatha Parochie verhuisd zijn.
z.j.
38.Gezinskaarten van S. van Dijk en P. van de Klauw. z.j.
39.Verslag van de vergadering van pastoors en rectoren, gehouden op dinsdag 31 mei.
1949
40.Teksten over religieuze onderwerpen: zelfverloochening; naar hogere
volmaaktheid; wat is het gebed?; geest van geloof. z.j.
41.Lijst met percelen die verkocht worden bij een openbare verkoop te Tholen, 3
maart. 1920
42.Brief van J. van Houten, hoofd inspecteur van LO over jeugdkampen. 1949
43.Preces selectae. z.j.
44."Liber Conferentiarium", besprekingen van teksten, boeken. z.j.
45.Mystica y real babilonia. Auto sacramental alegorico, door Don Pedro Calderon de
la Barca, Haarlem. 1910
46.Somtijds zijn droomen openbaringen van God, naar Don Pedro Calderon de la
Barca, Haarlem. 1909
47."Lucifer", van J. van Vondel, Haarlem. 1908
48.Guido van Lusignan of De Kruisvaarders in de vlakte van Esdraëlen. z.j.
49.J. van Vondel's treurspel "Noah of ondergang der eerste weerelt, Haarlem. 1908
50.J. van Vondel's treurspel "Peter en Pauwels", Haarlem. 1904
51.Bid- en communieprentjes en prentjes ter ere van priesterfeesten. z.j.
52.Brief van P. de Groot (Belgisch Congo) aan J.C. de Groot. P. de Groot is een neef
van J.C. de Groot, 25 december. 1939
53.Brief van J. Hootweg, 17 maart. 1955
54.Brief van W. Ibelings, rector van Huize 'De Voorzienigheid", 17 maart. 1955
55.Aanmaning van dienst financiën omdat De Groot zijn personele belasting niet
betaald heeft, 5 februari. 1943
56.Brief van De Groot's oude kapelaan [Backhuyzen], rector van 'De Goede Herder'.
1955
57.Bericht van Albert's drukkerijen betreffende speciale uitgave in het jaar van Maria:
'De stralende gloriekroon'. 1953
58.Bericht van G.M.S. Steins Bisschop, Wijnkooperij, aan De Groot, rector van 'De
goede herder', 25 november. 1953
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1923
59.Briefkaart van vriend uit Oudorp aan De Groot, als pastoor in Rotterdam, 24 maart.
60.Kaart van vriend Gerrit, 21 januari. 1923
61.Kerstkaart van Bernard van Mol. z.j.
62.Contributieschrift van de Broederschap van de H. Geest Voorzienigheid en RK
Jongensweeshuis. 1920-1927
63.Jus Canonicum. 1913
64.Schrift over dam congregatie Lisse, Beekbrug. z.j.
65.Schrift over De Prohibitione Hororum en De VI de caloqui praecepto. z.j.
66.Schrift over de Vortulibus, seminarie Warmond, 5 november. 1913
67.Schrift over ideologie, cosmologie en antropologie. z.j.
68.Schrift over ontologie, theodicee, dynamilogie. z.j.
69.Schrift over ontologie en dynamilogie. z.j.
70.Schrift over de dispensatie. z.j.
71.Schriften over Liturgia Sacra. z.j.
72.Schrift over exegese, St. Paulus, theologie. 1917
73.Schriften (I en II) over exegese, de verrijzenis. 1915
74.Schrift over ascese en compendium de defectibus de Herdt. z.j.
75.Schrift over exegese, bijbelse geschiedenis. z.j.
76.Schriften over kerkelijke geschiedenis. z.j.
77.Schriften over Jus Canonicum. 1914-1915
78.Schriften over exegese (I en II). z.j.
79.Schrift over conferentia. z.j.
80.Schrift over Acta Conferentiarum. z.j.
81.Schrift over Varia Notanda over spaarbanken, onderwijs enz. der jongens in de stad
geplaatst. z.j.
82.Schrift over de poenitentia/dogmatiek. z.j.
83.Schrift over Isagoge. z.j.
84.Schrift over dogmatiek. z.j
85.Schrift over contributie nieuwe eeuw. z.j.
86.Schrift over "Het eerste morgengloren" (poëzie). z.j.
87.Schrift over Theodicee. z.j.
88.Schrift over Victor Hugo. z.j.
89.Schrift over moraal. z.j.
90.Schriften over liturgie. z.j.
91.Schrift met vragen over godsdienst. 1929
92.Schrift over bijbelse geschiedenis. z.j.
93.Diverse aantekenschriften. z.j.
94.Aantekenbriefjes voor preken. z.j.
95.Leerplan van den cursus voor Godsdienst-diploma A aan den school voor opleiding
tot onderwijzeres LA, Lauriergracht 37, Amsterdam. z.j.
96.Statuten m.b.t. de katholieke kinderuitzending in het bisdom Haarlem. Ook
huishoudelijk reglement bijgevoegd. z.j.
97.'Regeling tusschen de parochiekerken en de scholen in het dekenaat Amsterdam bij
het catechismus-onderricht'. Opgesteld door P. Stroomer, deken van Amsterdam, 4
september. 1923
98.Regeling catechismus-onderricht te Amsterdam, door commissie gevormd uit P.
Stroomer, deken, L. Stolk, H. van Ruth en J.P. Huibers, pastoors. 1925
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99.Verhandeling '[Cadese Juris Commici]', met aantekeningen. 1918
100.Manuscript 'Epistola ad Philippenses'. z.j.
101.Manuscript '[Adnataliones] in epistolam ad [hebreass]'. z.j.
102.Tractaat 'De systemate morali dissertatio ad usum scholarum compositia' van
Ludovicus Wouters CSSR. Met kanttekeningen en onderstrepingen. 1909
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