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Archivalia F. Haarsma

Ten Geleide

Frans Haarsma (1921-2009)
Frans Haarsma werd geboren te Balk (Friesland). In 1947 werd hij tot priester gewijd. Hij studeerde theologie aan de
Kath. Universiteit Nijmegen waar hij in 1967 promoveerde op de Ned. Hervormde theoloog O. Noordmans (1871-1956).
Vanaf 1952 doceerde hij dogmatiek aan het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen. Hij introduceerde hier de ‘nouvelle
théologie' uit Frankrijk. In 1964 werd hij lector en in 1968 hoogleraar in de pastoraaltheologie aan de Kath. Universiteit, de
eerste in dit vak in Nederland. Hij versloeg voor het dagblad De Tijd het Tweede Vaticaans Concilie. Hij was redacteur
van Te Elfder Ure. Als journalist verstond hij de kunst theologische onderwerpen voor een breder publiek toegankelijk te
maken. Hij behoorde tot de vernieuwers van de Katholieke Kerk, maar was geen radicaal en zocht het evenwicht; hij bleef
priester. Hij was bevriend met zijn collega theoloog in Nijmegen Catharina Halkes.
Haarsma was lid van St. Willibrord Vereniging, van Samenwerking Man en Vrouw in de Kerk en van de adviesraad Open
Kerk en van de Ned. Kath. Schoolraad. Hij overleed in 2009 te Nijmegen.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archivalia F. Haarsma

  
 1.Stukken betreffende vergaderingen van de faculteitsraad der theologische faculteit

(Nijmegen): Agenda's, notulen en bijlagen, besluitenlijsten, afschriften.  1968,
1970-1971

  
 2.Stukken betreffende senaatsvergaderingen Katholieke Universiteit Nijmegen:

Besluitenlijsten, circulaires, bijlagen voor vergaderingen en afschriften.  1968
  
 3.Stukken betreffende discussiemap theologie: Afvalprodukt van de maatschappij?,

Theologie studeren in Nijmegen waarom en hoe?  1969
  
 4.Stukken betreffende faculteitscommissie Haarsma: Over confessionaliteit van de

faculteit.  1968-1970
  
 5.Stukken betreffende de Nieuwe Katechismus (nieuwe uitgave).  1969
  
 6.Stukken betreffende Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie:

Verslagen en rapporten.  1964-1967
  
 7.Stukken betreffende vergaderingen van de faculteitsraad der theologische faculteit.

  1969-1970
  
 8.Stukken betreffende contactorgaan RK in Nederlands humanistisch verbond.  1970
  
 9-10.Stukken betreffende vergaderingen van de faculteitsraad der theologische faculteit.

  1967-1970
Bevat 2 stukken

  
  9.Eerste deel.  1967-1970
  
  10.Tweede deel.  1967-1970
  
 11.Circulaire van H. Huybrechts, voorzitter van de Landelijke Contactraad voor

Bedrijfsapostolaat te Heemstede.  1966
  
 12.Stukken betreffende Sectie Theologie der Academische Raad: Agenda's,

circulaires, notulen, correspondentie, verslagen, rapporten en nota's.  1964-1970
  
 14-15.Stukken betreffende St. Willibrord Vereniging: circulaires, notulen, informaties,

rapporten en stukken betreffende pastoraal concilie.  1965-1970
Bevat 2 stukken

  
  14.Eerste deel.  1965-1970
  
  15.Tweede deel.  1965-1970
  
 16-18.Stukken betreffende St. Willibrord Vereniging: gesprek Rome-Reformatie,

werkgroep Kosmos, oecumenisch actiecentrum, notulen en circulaires.  1965-1970
Bevat 3 stukken

  
  16.Eerste deel.  1965-1970
  
  17.Tweede deel.  1965-1970
  
  18.Derde deel.  1965-1970
  
 19.Stukken betreffende ambtscommissie: rapporten, verslagen van en agenda's voor

vergaderingen.  1968-1969
  
 20.Stukken betreffende rapport "Vragen rond de verkondiging".  1969
  
 21.Stukken betreffende rapport "Het leven der Religieuzen".  1969
  
 22.Stuk "Dutch Catholicism" van Drs. D. de Lange.  1966
  
 23.Stukken betreffende geloofsbeleving.  1968
  
 24.Stukken betreffende gemengd-huwelijk.  1967
  
 25.Rapport "Stand geestelijk leven", generale synode Utrecht.  1959
  
 26.Stukken betreffende beleving van het geloof bij de hedendaagse mens.  1968
  
 27.Aantekeningen met betrekking tot het pastoraal concilie. [De liturgie, het

presbyterium in het diocees en andere.]  1969
  
 28.Brief en stukken van pater P. Gemmeke te Deventer. Met bijlagen met betrekking tot

het pastoraal concilie.  1967
  
 29.Verhandeling "Das Holländische Nationalkonzil" van (onbekend). Met

aantekeningen.  z.j.

Pagina 3/8

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078215
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078215
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078216
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078216
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078217
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078217
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078218
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078218
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078219
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078220
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078220
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078221
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078222
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078223
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078224
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078224
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078225
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078225
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078226
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078226
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078227
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078227
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110760388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078228
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078228
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078229
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078230
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078231
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078232
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078233
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078234
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078235
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078236
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078236
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078237
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078237
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078238
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110078238


Archivalia F. Haarsma

  
 30.Stukken betreffende vergaderingen van de faculteitsraad van de theologische

faculteit: circulaires, besluitenlijsten, agenda's met bijlagen en notulen.  1971
  
 31.Hekeldicht F. Haarsma van (anoniem).  z.j.
  
 32.Stukken betreffende "Ordination of women" te Génève, afdeling van World Council

of Churches.  1970
  
 33.Stukken betreffende "Intercommunie".  1969
  
 34.Notities bij de concept-tekst van het "Hortu Proprio".  1970
  
 35.Verslag van de besprekingen van theologen en bisschoppen te Utrecht.  1970
  
 36.Rapport van het seminar "Cooperation of men and women in church and society" te

Vogelenzang.  1969
  
 37.Rapport besproken in de vergadering van het secretariaat voor de hervorming van

de eenheid der christenen te Rome: "The pastoral care of mixed mariages".  1969
  
 38.Stukken betreffende het kerkelijk gemend huwelijk.  1970
  
 39.Artikel "Analyse konservativer und progressiver Gruppen in der Kirche" uit

#Diakonia, Internationale Zeitschrift für praktische Theologie#.  1973
  
 40.Stukken betreffende Interdiocesane Commissie Kerkenbouw (ICK).  1972
  
 41.Stukken betreffende de Remonstrantse Broederschap te Utrecht.  1971
  
 42.Stukken betreffende het tijdschrift #Theologie en pastoraat# in verband met de

voorgestelde fusie met het protestantse tijdschrift [#Ministerium#].  1971-1972
  
 43.Stukken betreffende de Benoemings-Beleids-Commissie (BBC) te Utrecht.  1972
  
 44.Stukken betreffende de dooperkenning tussen de Nederlands Hervormde Kerk en

de RK kerk.  1966-1968
  
 45.Stukken betreffende "Open kerk".  1972-1975
  
 46.Brief aan Ben (onbekend) houdende pastorale kwesties.  1972
  
 47.Stukken betreffende het eervol ontslag als professor in de dogmatiek van het groot-

seminarie Rijsenburg.  1964
  
 48.Aktes van aanvaarding van en benoeming tot gewoon hoogleraar in de faculteit der

godgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.  1967
  
 49.Stukken betreffende een toelatingsexamen voor een afdeling godgeleerdheid aan

een universiteit.  1940
  
 50.Verslag van het Aartsbisschoppelijk Seminarie Apeldoorn.  1940
  
 51.Diploma's en certificaten van de Katholieke Universiteit Nijmegen.  1947, 1949-1950
  
 52.Brieven van De Jong, aartsbisschop van Utrecht, betreffende zijn studie aan de

Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).  1947, 1950
  
 53.Certificaten uitgegeven door J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht.  1947,

1951-1952
  
 54.Certificaten van het episcopaat Haarlem en van het [Van Os] seminarie.  1947, 1950
  
 55.Brief houdende zijn benoeming tot lid van de sectie Geloofsvragen van de Raad van

Kerken in Nederland.  1981
  
 56.Verhandeling "Concept over een diocesaan centrum van spiritualiteit in de geest

van de kerk" van J.G.M. Willebrands en F. Thijssen.  1955
  
 57.Kopieën van brieven van J.G.M. Willebrands aan J.P. Huibers betreffende de St.

Willibrord Vereniging.  1953, 1955
  
 58.Kopie van een uitnodiging voor het Oecumenisch Symposion ter ere van het

zilveren priester-jubileum van F. Thijssen.  1954
  
 59.Stuk "Planentwurf zu einem Diozesen-Zentrum von Spiritualiteit im Sinne der Kirche

als Ökumene". Met bijlage.  z.j.
  
 60.Kopieën van aantekeningen bij gesprekken gehouden met J.P. Huibers en J.

[Welleman], F. Thijssen en J. Willebrands.  1954-1955
  
 61.Verhandeling "Gedachten over de opzet van een eventuele mannelijke religieuze

stichting in verband met het Oecumenisch werk", gericht aan Willebrands naar
aanleiding van een gesprek. Met aantekeningen.  1955
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Archivalia F. Haarsma

 62.Verhandeling "Projet d'un centre diocesan de spiritualité dans l'esprit de l'Eglise
comme Oecumène".  z.j.

  
 63.Kopie van brief aan professor H. [Huibers].  z.j.
  
 64.Kopieën van uitgegane brieven van J. Willebrands, directeur van Centrum voor

Kerk en Spiritualiteit. Met bijlagen.  1955-1960
  
 65.Brieven van F. Thijssen aan J. Willebrands betreffende het Centrum voor Kerk en

Spiritualiteit. Met bijlagen.  1955-1960
  
 66.Artikelen betreffende het oecumenisch werk uit #De Leidse Courant#,

#Orienterung# en #De Volkskrant#.  1958-1959
  
 67.Artikelen over het vertrek van W. Nolet uit onder andere #De Volkskrant#.  1958
  
 68.Aantekeningen van gesprekken met F. Thijssen, Waterman, J. Willebrands en

Huibers.  1957
  
 69.Brieven van H. ten Kortenaar aan J. Willebrands betreffende het Centrum voor Kerk

en Spiritualiteit.  1956-1960
  
 70.Brieven aan J. Willebrands betreffende het Centrum voor Kerk en Spiritualiteit. Met

bijlagen.  1955-1958
  
 71-74.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch geordend op

naam.  1975-1988
Bevat 4 stukken

  
  71.A-D.  1975-1988
  
  72.E-J.  1975-1988
  
  73.K-Q.  1975-1988
  
  74.R-Z.  1975-1988
  
 75.Lijsten van publicaties.  z.j.
  
 76.Curriculum Vitae.  1976
  
 77.Doorslag van "Die Soziale Oriëntierung der Pastoralthelogie im 20. Jahrhundert".

  z.j.
  
 78.Verslagen van de Vakgroep Pastoraal Theologie van de Katholieke Universiteit

Nijmegen (KUN).  1972-1973
  
 79.Jaarverslag van de Faculteit Godgeleerdheid, sectie Pastoraaltheologie van de

Katholieke Universiteit Nijmegen.  1972
  
 80.#Kosmos + Oekumene#, jrg. 7-9.  1973, 1974, 1975
  
 81.Overdruk van #Ons Geestelijk Leven#.  1974
  
 82.Heruitgave van #Praktische Theologie Heute#.  1989
  
 83-97.Publicaties.  1972-1974

Bevat 15 stukken
  
  83.Aanvulling op de Encyclopedie van #Elzevier#, dakartikel "Kerk".  1972-1974
  
  84.Eigen publicatie "Supervision: ein Modell von Refexion kirchlicher Praxis".

  1972-1974
  
  85.Verhandeling "Fratres in Domino" uit het boek #[Buskes] Dwarsliggers#. Met

aantekeningen.  1972-1974
  
  86.[Analecten] "Pastoraal-Theologische Opleiding en vorming tot Priesterpastor aan

de Katholieke Universiteit te Nijmegen". Met aantekeningen.  1972-1974
  
  87.Voorwoord en reacties op H. [Berkhofs] "Christelijk Geloof": "Kerk als Instituut".

  1972-1974
  
  88.Tekst van een gastcollege "Wohin geht die Kirche der Niederlande Auswirkungen

des Pastoralkonzils auf die katholische Kirche der Niederlande", gehouden te
Tübingen, afgedrukt in #Stimme#. Met bijlage.  1972-1974

  
  89.Verhandeling "De vrouw in de Kerk".  1972-1974
  
  90.Artikel "Onfeilbaarheid nieuw bezien" uit #Ovenweg, de Regel van Fransiscus#.

  1972-1974
  
  91.Artikel "Petrus Kreling als theoloog: open voor Gods geheim" uit #Tijdschrift voor

Theologie#.  1972-1974
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  92.Herdenkingsrede voor P.G.M.B. Kreling in #Bulletin#.  1972-1974
  
  93.Artikel "Pastoraat en Kerk" in #Ministerium#.  1972-1974
  
  94.Artikel "Katechese en Leergezag" uit #Verbum#. Met bijlage.  1972-1974
  
  95.Artikel "Pastoraat en Kerk" in #Theologie en Pastoraat#.  1972-1974
  
  96.Artikel "Het duel van de Vaders" in #25 jaar wereldgeschiedenis, onze jaren 45-70#.

Met bijlage.  1972-1974
  
  97.Artikel "Alternatieve groepen in de kerk, kritische kanttekeningen II" uit #Theologie

en Pastoraat#.  1972-1974
  
 98-112.Publicaties.  1970-1972

Bevat 15 stukken
  
  98.Twee uitgaven van #Het Schoolbestuur# met "De Katholiciteit van de Katholieke

School".  1970-1972
  
  99.Artikel "Empirisch onderzoek naar een consensus in de kerk?".  1970-1972
  
  100.Artikel "Brief over Avondmaal" in #Tenminste#.  1970-1972
  
  101.Artikel "Fundamentele communicatieproblemen in de relatie pastor-pastorant" uit

de #Annalen van het Thijmgenootschap#.  1970-1972
  
  102.Aanvulling op "De Encyclopedie" van #Het Spectrum#.  1970-1972
  
  103.Artikel "Gemeentevormen en gemeenteopbouw" in #Ministerium#.  1970-1972
  
  104.Artikelen "De Nederlandse bisschoppen op het Tweede Vaticaanse Concilie" en "De

Rooms Katholieke Kerk en het Oecumenisme" uit de #Kerkelijke Kaart van
Nederland#.  1970-1972

  
  105.Artikel "Kerk op drift? De alternatieve groepen in de kerk" in #Fransiscaans leven#.

  1970-1972
  
  106.Artikel "Kritische gemeente te Beverwijk" in #Documentatie Concilium#.  1970-1972
  
  107.Artikel "Das Ineinandergreifen von Dogmatik und Pastorat". Met aantekeningen.

  1970-1972
  
  108.Artikel "Op het raakvlak tussen dogmatiek en pastoraat" in #Tijdschrift voor

theologie#.  1970-1972
  
  109.Artikel "Alternatieve groepen in de kerk, enkele kritische kanttekeningen" in

#Theologie en pastoraat#.  1970-1972
  
  110.Artikel "Pastoraal Theologie".  1970-1972
  
  111."Woord vooraf" bij "Een beker kind water" van H. Verbeek.  1970-1972
  
  112.Artikel "Konfrontatie met de toekomst, taken voor de pastoraaltheologie in de

komende decennia".  1970-1972
  
 113-115.Publicaties.  1970-1971

Bevat 3 stukken
  
  113.Artikel "Leren bidden als ambtsfunktie" in #Bidden Nu#.  1970-1971
  
  114.Artikel "Aufgaben der Pastoraltheologie in den kommenden Jahren" in #Zukunft der

Theologie Theologie der Zukunft#.  1970-1971
  
  115.Artikel "De innerlijke noodzaak van de mens om zich de duivel te denken" in

#Federatie contact#.  1970-1971
  
 116.Lijsten van niet-gepubliceerde werken.  z.j.
  
 117-131.Ongepubliceerde werken.  1988-1990

Bevat 15 stukken
  
  117.Inleiding ICMA Conference bij De Tiltenberg.  1988-1990
  
  118.Artikel "Hoop is een vuur".  1988-1990
  
  119.Verhandeling "Concept Adventsbrief".  1988-1990
  
  120.Inleiding "De opdracht van de kerk in de maatschappij van nu en morgen".

  1988-1990
  
  121.Artikel "Geestelijk leiderschap en ambtstheologie".  1988-1990
  
  122.Artikel "Pastorale Spiritualiteit". Met bijlagen.  1988-1990
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Archivalia F. Haarsma

  123.Artikel "Algemene trekken van een hedendaagse spiritualiteit".  1988-1990
  
  124.Artikel "Grondinspiratie".  1988-1990
  
  125.Stukken betreffende een artikel over preken.  1988-1990
  
  126.Artikel "[Seelenführung]".  1988-1990
  
  127.Samenvatting van de inleiding van "Het veranderende Maria-beeld in deze tijd".

  1988-1990
  
  128.Artikel "Frederick Franck en de Paus van het Concilie". Met aantekeningen.

  1988-1990
  
  129.Artikel "Volksreligiositeit".  1988-1990
  
  130.Artikel "De Parochie als Teken".  1988-1990
  
  131.Artikel "Ekklesiale Spiritualiteit". Met aantekeningen.  1988-1990
  
 132-146.Ongepubliceerde werken.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.

Bevat 15 stukken
  
  132.Stukken betreffende tentoonstelling "Zie de mens".  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  133.Verslag van de ontmoetingsdag "De leek in de kerk, van object naar subject".  1971,

1981, 1984, 1987, z.j.
  
  134.Advies van het Bestuur van het Thijmgenootschap inzake de Lineamenta van de

algemene vergadering van de bisschoppensynode.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  135.Verhandeling "Raadpleging van leken".  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  136.Notitie over "De ekklesiologische plaatsbepaling van de pastorale werker".  1971,

1981, 1984, 1987, z.j.
  
  137.Afscheidsrede voor W. Berger.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  138.Verhandeling "Ekklesiologische reflectie op de positie van de dekens en de situatie

waarin zij in het huidige tijdsbestek moeten werken".  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  139.Verhandeling "De stem van de heersers en de stem van de onderdrukten".  1971,

1981, 1984, 1987, z.j.
  
  140.Suggesties voor Concilium, Sectie Praktische Theologie "Diakonie: Kirche für die

anderen".  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  141.Verhandeling over Polarisatie.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  142.Verhandelingen over "Wat is er met de mensen in de kerk, wat is er met de kerk

gebeurd, wisselwerking zoals tussen ouders en kinderden, het lege testament".
  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.

  
  143.Inleiding "Theologie en Geloof". Met aantekeningen.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  144.Ontwerpdocumenten betreffende de pastorale werker.  1971, 1981, 1984, 1987, z.j.
  
  145.Toespraak voor Faculteitsberaad Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1971, 1981,

1984, 1987, z.j.
  
  146.Verhandeling "De Kerk als de gestalte van de Geest". Met aantekeningen.  1971,

1981, 1984, 1987, z.j.
  
 147-159.Ongepubliceerde werken.  1963, 1965, 1978, 1983

Bevat 13 stukken
  
  147.Stukken betreffende "Gedoopt voor mensen".  1963, 1965, 1978, 1983
  
  148.Stuk betreffende protesten naar aanleiding van het aanstellen van A. Simonis als

Aartsbisschop.  1963, 1965, 1978, 1983
  
  149.Ontwerp voor Herderlijk Schrijven van de Nederlandse Bisschoppen.  1963, 1965,

1978, 1983
  
  150.Inleiding van "Ambt en pastorale diensten". Met aantekeningen.  1963, 1965, 1978,

1983
  
  151.Teksten van de inleidingen, gegeven op de studiedagen Inter Nos te Sint-

Oedenrode.  1963, 1965, 1978, 1983
  
  152.Notities van Priesterraad. Met aantekeningen.  1963, 1965, 1978, 1983
  
  153.Tekst van de voordracht "Is de Nederlandse Katholieke Kerk katholiek?".  1963,

1965, 1978, 1983
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Archivalia F. Haarsma

  154.Werk "New developments in practical theology in the Netherlands".  1963, 1965,
1978, 1983

  
  155.Werk "Groepstraining en gebed".  1963, 1965, 1978, 1983
  
  156.Werk "The present and future situation of the Roman Catholic Church". Met

aantekeningen en bijlage.  1963, 1965, 1978, 1983
  
  157.Stukken betreffende "Overzicht van de theologische thema's die een bijzondere rol

hebben gespeeld".  1963, 1965, 1978, 1983
  
  158.Stukken betreffende "Tien jaar na 'eerlijk voor God'".  1963, 1965, 1978, 1983
  
  159.Opmerkingen bij J.M. Gijsens "Das Erleben einer Glaubens- und Kirchenspaltung.

Die aktuelle Lage der Kirche in Historischer und theologischer Sicht". Met
aantekeningen.  1963, 1965, 1978, 1983

  
 160-178.Preken.  1954, 1957, 1960, 1962-1964, 1966-1973, 1975-1976, 1979-1981, 1985-1993,

1995-1999, 2002, z.j.
Bevat 19 stukken

  
  160.Eucharistieviering ter ere van gouden priesterfeest, gehouden op 31 augustus.

  1997
  
  161.Overweging gehouden tijdens de uitvaart van R. Haarsma, gehouden op 16 juni.

  2002
  
  162.Preken 1999. Met aantekeningen.  1999
  
  163.Preken 1998. Met aantekeningen.  1998
  
  164.Preken 1997. Met aantekeningen.  1997
  
  165.Preken 1996. Met aantekeningen.  1996
  
  166.Preken 1995. Met aantekeningen.  1995
  
  167.Preken 1988-1993. Met aantekeningen.  1988-1993
  
  168.Preekstukken ter ere van 40-jarig priesterfeest, gehouden op 19 juli.  1987
  
  169.Preken 1986. Met aantekeningen.  1986
  
  170.Preken 1985. Met aantekeningen.  1985
  
  171.Preken 1979-1981. Met aantekeningen.  1979-1981
  
  172.Preken 1975-1976. Met aantekeningen.  1975-1976
  
  173.Preken 1971-1973. Met aantekeningen.  1971-1973
  
  174.Preken 1969-1970. Met aantekeningen.  1969-1970
  
  175.Preken 1966-1968. Met aantekeningen.  1966-1968
  
  176.Preken 1962-1964. Met aantekeningen.  1962-1964
  
  177.Preken 1954, 1957, 1960. Met aantekeningen.  1954, 1957, 1960
  
  178.Preken zonder datum. Met aantekeningen.  z.j.
  
 179.Jaarverslagen voor zijn werk aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1969-1970
  
 180.Voordrachten voor Jan van Galen en Jan Hooijman. Met bijlagen.  1988, z.j.
  
 181.Stukken betreffende vergaderingen. Met bijlagen.  1982, 1986, 1989
  
 182.Inkomende stukken. Met bijlagen.  1986-1988
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