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Archief C.J.M. Halkes

Ten Geleide

Catharina J.M. Halkes (1920-2011)
Catharina (Tine) J.M. Halkes werd op 2 juli 1920 geboren in Vlaardingen en deed haar eindexamen gymnasium in
Rotterdam in 1939. Na een secretaresseopleiding Schoevers was zij enkele jaren als zodanig werkzaam, behaalde
intussen de akte Engels MO-A en gaf les. Zij ging in 1945, onmiddellijk na de oorlog, naar de universiteit van Leiden waar
zij Nederlandse taal en letterkunde studeerde met als bijvak de geschiedenis van de Middeleeuwse wijsbegeerte en
mystiek. In november 1949 behaalde zij haar doctoraal examen. In februari 1950 trouwde zij met Theo Govaart. Zij
verhuisden naar Breda en kregen drie kinderen. In 1972/73 scheidden zij en verhuisde Halkes naar Nijmegen.

Van 1957 tot 1964 gaf zij enkele uren Nederlands en Engels aan de Leraressenopleiding Nijverheidsonderwijs te Breda.
Van 1964 tot 1968 was zij adjunct-directeur van het landelijk opleidingsinstituut voor pastorale werkers "Maartenshof" te
Breda. Van 1965 tot 1970 studeerde zij pastoraal-theologie en pastoraal-psychologie aan de RU Utrecht en de KU
Nijmegen en volgde zij de opleiding tot pastoraal supervisor. In 1970 werd zij wetenschappelijk medewerkster bij de
vakgroep pastoraal-theologie van de Theologische Faculteit aan de KU Nijmegen. Vanaf 1977 werkte zij binnen deze
faculteit voor het project "Feminisme en Christendom" dat in 1981 werd omgezet in een blijvende onderwijs- en
onderzoeksopdracht. Daarnaast initieerde zij in 1982 de extra-curiculaire drie-jarige cursus "Theologie in het perspectief
van feminisme en christendom". [Zie het KDC-archief C. Halkes, cursus Theologie in het perspectief van Feminisme en
Christendom] In februari 1982 ontving zij het eredoctoraat van de Berkeley Divinity School at Yale University (USA). In
1983 werd zij als eerste benoemd op de nieuwe leerstoel "Feminisme en Christendom" aan de Theologische Faculteit
van de KU Nijmegen. In 1985 ging zij met emeritaat maar bleef actief als (gast)docent, schrijfster en spreekster. In 1960
leerde ze prof. dr. Frans Haarsma, een emeritus hoogleraar pastoraal theologie, kennen. Ze hadden een hechte
relatie. In 2005 overleden zowel haar zoon Caspar als haar zus. Deze sterfgevallen brachten haar broze gezondheid veel
schade toe. Op 21 april 2011 overleed Catharina Halkes op de leeftijd van 90 jaar.

Haar wetenschappelijk werk op het gebied van feminisme en theologie wordt als baanbrekend beschouwd en is
veelvuldig vertaald. Haar bekendste boeken zijn Storm na de stilte (1964), Met Miriam is het begonnen (1980) en ...En
alles zal worden herschapen (1989).

Halkes was ook maatschappelijk actief en bekleedde vele bestuursfuncties. Zo was zij o.a. presidente van het Katholiek
Vrouwengilde te Breda, landelijk presidente van het Katholiek Vrouwendispuut, lid van het bestuur van de
Raboudstichting, lid van het hoofdbestuur van de Sint Willibrordstichting, voorzitster van de landelijke werkgroep "Vrouw,
man, kerk", voorzitster van een commissie van het Nederlands Pastoraal Concilie en lid van het werkgenootschap
Katholieke Theologen Nederland. Als redacteur van het tijdschrift Te Elfder Ure waaraan zij van 1961 tot 1970 verbonden
was bezocht zij twee keer het Tweede Vaticaans Concilie. Bij het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in
1985 was zij een van de beoogde spreeksters namens de katholieke vrouwenbeweging. Het spreekverbod dat haar toen
door het episcopaat werd opgelegd leidde tot grote opschudding. Ondanks haar kritische houding is Halkes steeds lid
gebleven van de katholieke kerk.
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Archief C.J.M. Halkes

   
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 4 stukken
   
 1.Stukken over het tweede wereldcongres voor het lekenpastolaat te Rome.  1957
   
 2.Stukken over het derde wereldcongres voor het lekenpastolaat te Rome.  1967
   
 3.Correspondentie met familie tijdens haar verblijf in Rome.  1967
   
 4-5.Stukken over het diocesane RK Vrouwengilde in het bisdom Breda.  1949-1958

Bevat 2 stukken
   
  4.Stukken betreffende het diocesane RK Vrouwengilde in het bisdom Breda, deel 1.

  1949-1958
   
  5.Stukken betreffende het diocesane RK Vrouwengilde in het bisdom Breda, deel 2.

  1949-1958
   
 6.Stukken over de commissie Kerk en Samenleving en confessionaliteit.  1970-1972
   
 7.Stukken over de St. Radboudstichting.  1964-1974
   
 8.Vervallen.  
   
 9.Benoemingsbrief van het episcopaat waarbij C. Halkes benoemd wordt tot lid van

de St. Radboudstichting. Met als bijlage een brief van C.P.H. Romme.  1962
   
 10.Stukken over de oprichting, doelstelling, statuten en geschiedenis van de St.

Radboudstichting. Met aantekeningen.  1905, 1937, 1962, 1968
   
 11.Stukken over de Kritische Universiteit en democratisering.  1968-1970
   
 12.Brief van H.G. Schulte Nordholt te Doorn.  1966
   
 13.Brieven en doorslagen van brieven over de instelling van een Raad voor Kerkelijke

Dienst, een permanente adviescommissie voor het episcopaat, samengesteld op
instigatie van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie.  1963-1966

   
 14.Artikelen "Zin en onzin van een katholieke universiteit" van de redactie als inleiding

op het artikel "Katholieke Universiteit" van Mgr. G. Haerkens te Leuven uit een
studentenblad van de KVI (onbekend).  1966

   
 15.Brochure #De geloofsregel volgens oecumenische concilies van de katholieke

kerk# door B. van Leeuwen Ordo Fratrum Minorum (OFM). Met aantekeningen.  z.j.
   
 16.Stukken over de Nederlandse vrouwenorganisaties.  1964-1971
   
 17.Stukken over de Sint Joan's International Alliance, organisation of Catholic

feminists te Londen.  1966-1967
   
 18-21.Stukken over het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland.  1985

Bevat 4 stukken
   
  18.Organisatie en redevoeringen.  1985
   
  19.Correspondentie met de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving over de

organisatie.  1985
   
  20.Platform Initiatieven Pausbezoek (PIP) en manifestatie Den Haag.  1985
   
  21.Verslaggeving in kranten en tijdschriften.  1985
   
 22-28.Stukken over het aan C. Halkes door mgr. Simonis opgelegde spreekverbod tijdens

een ontmoeting met paus Johannes Paulus II bij gelegenheid van diens bezoek aan
Nederland.  1983, 1985-1986
Bevat 7 stukken

   
  22.Reacties van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; SVVR en

Nederlandse Vrouwenorganisaties. Met bijlagen.  1983, 1985-1986
   
  23.Brieven van het Episcopaat.  1983, 1985-1986
   
  24.Persberichten.  1983, 1985-1986
   
  25.Reacties van het Katholiek Vrouwen Dispuut. Met bijlagen.  1983, 1985-1986
   
  26.Reacties van het Katholiek Vrouwen Gilde. Met bijlagen.  1983, 1985-1986
   
  27.Stukken betreffende de redevoering "Tussen droom en daad", door haar

uitgesproken tijdens een alternatieve bijeenkomst.  1983, 1985-1986
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Archief C.J.M. Halkes

   
  28.Brieven houdende anti-feministische reacties en reacties tegen haar persoonlijk.

  1983, 1985-1986
   
 29.Open brieven van Eva houdende kritiek op het feminisme en op homosexualiteit.

  z.j.
   
 30.Brieven van P. den Ottolander te Arnhem.  1968
   
 31.Brief van kardinaal Alfrink als voorzitter van de centrale commissie van het

Pastoraal Concilie houdende het verzoek om zitting te nemen in de concilie-raad
van deskundigen.  1966

   
 32.Stukken over het Pastoraal Concilie.  1962-1969
   
 33.Verhandeling "De vrouwelijke ambtsdrager". Met brief van H. Kraan en verhandeling

van [R. van Eyden] houdende reacties op de verhandeling.  1969
   
 34-46.Circulaires, brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1973-1986

Bevat 13 stukken
   
  34.Augustus.  1973-1977
   
  35.1977, september - 1978, mei.  1977-1978
   
  36.Juni-december.  1978
   
  37.Januari-juni.  1979
   
  38.Juli-december.  1979
   
  39.Januari-juni.  1980
   
  40.Juli-december.  1980
   
  41.1981
   
  42.1982
   
  43.1983
   
  44.1984
   
  45.1985
   
  46.1986
   
 47.Stukken over de Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie.  1976-1984
   
 48-52.Aantekeningen ten behoeve van werkcolleges. Met bijlagen.  1981-1986

Bevat 5 stukken
   
  48.1981-1982
   
  49.1982-1983
   
  50.1983-1984
   
  51.1984-1985
   
  52.1985-1986
   
 53.Stukken over de hoorcolleges "Sexualiteit/Sacraliteit".  1984-1985
   
 54.Stukken over de hoorcolleges "Fundamentele thema's in de feministische

theologie".  1980-1981
   
 55.Stukken over de integratie van feministische theologie in het

prékandidaatsonderwijs.  1981-1983
   
 56.Stukken over een onderwijs-stimuleringsplaats voor feministische theologie.  1979,

1982-1985
   
 57.Artikelen over toespraken van paus Johannes Paulus II uit diverse kranten en

tijdschriften. Met bijlagen.  1980-1981, 1984
   
 58.Stukken over de beweging Theologie in the Americas.  1979-1980, z.j.
   
 59.Stukken over de feministische liturgie.  1985-1986
   
 60.Artikelen over de discussie rondom de herziening van het Liedboek voor de kerken

uit diverse kranten en tijdschriften.  1981
   
 61.Stukken over de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.  1979-1986
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Theologiestudenten. Met bijlagen.  1983-1988, z.j.
 62.Verslagen van de Landelijke Werkgroep Katholieke Vrouwelijke   
 63.Stukken over de voorbereidingen voor de serie feministische diensten "Op water en

brood" in de Nijmeegse Studentenkerk.  1980, z.j.
   
 64.Stukken over de serie feministische diensten "Op water en brood" en het

gelijknamige boekje.  1980-1981, z.j.
   
 65.Stukken over de Interuniversitaire Werkgroep Feministische Theologie.  1976-1978,

1980-1986, z.j.
   
 66.Brieven van diverse personen en instanties aan het bestuur van de Katholieke

Universiteit Nijmegen inzake de toekenning van een extra formatieplaats voor het
project "Feminisme en Christendom". Met bijlagen.  1977-1978, 1980-1981

   
 67.Correspondentie met de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te

Nijmegen over het realiseren van een extra plaats voor het project "Feminisme en
Christendom". Met bijlagen.  1976-1977, 1979

   
 68.Stukken over de evaluatie van het project "Feminisme en Christendom".  1980
   
 69.Correspondentie met het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit te

Nijmegen over de personele invulling van de extra plaats voor het project
"Feminisme en Christendom". Met bijlagen.  1976-1978

   
 70.Nota "Katholieke Universiteit Nijmegen meer dan een naam. De identiteit in relatie

tot de grondslag" van het College van Bestuur. Met bijlage.  1984
   
 71.Stukken over de cursus "Geschiedenis van het vroege Christendom" gegeven door

L. Goosen.  1983-1984
   
 72.Stukken over de cursus "Fundamentele thema's in de feministische theologie".

  1982-1985, 1988, z.j.
   
 73.Rapport "Nogmaals de minimumformatie van de theologische faculteit" van de

facultaire commissie Planning en Bezuiniging. Met bijlagen.  1984
   
 74.Rapport "Krimp en kramp. Een theologische faculteit in verschrompeling" van de

commissie Formatiebeleid. Met bijlage.  1987-1988
   
 75.Nota "Schets van een beleid voor emancipatie in onderwijs en wetenschappelijk

onderzoek" van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het
Staatssecretariaat van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.  1979

   
 76.Correspondentie met de commissie voor de Projekten in Nederland inzake

financiële ondersteuning van het project "Feminisme en Christendom". Met bijlage.
  1981, 1984-1985

   
 77.Stukken over het vrouwenoverleg van de Theologische Faculteit van de Katholieke

Universiteit te Nijmegen.  1981-1985
   
 78.Verslagen van bijeenkomsten van de Vrouwengroepen van de Theologische

Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met bijlagen.  1977-1978,
1980-1981, z.j.

   
 79.Correspondentie met de vrouwengroepen van de Theogische Faculteit van de

Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met bijlagen.  1979, 1981
   
 80.Verslagen van bijeenkomsten van de Unie Nederlandse Katholieke

Vrouwenbeweging. Met bijlagen.  1979-1985
   
 81.Stukken over de gesprekken van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging met

de bisschoppen.  z.j.
   
 82.Artikelen, brochures en tijdschriften over vrouw en kerk te Australië.  1975-1980,

1982, z.j.
   
 83.Stukken over het werkcollege "Feminisme, socialisme en christendom".  1979-1980
   
 84.Stukken over het werkcollege "Maria-beelden".  1978-1980
   
 85.Stukken over het college "Feministische theologie".  1975-1978
   
 86.Evaluatierapport van het project "Feminisme en Christendom".  1981
   
 87.Nota over een reactie van de twee vrouwengroepen van de theologische faculteit te

Nijmegen op het voorlopig standpunt van het College van Bestuur inzake het
project "Feminisme en Christendom". Met bijlage.  1981, z.j.

   
 88.Formulier over informatie per onderzoekproject ten behoeve van wetenschappelijke

jaarverslagen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met bijlagen.  1977-1986,
z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

 89.Artikel "Opvolgster Halkes krijgt UHD-plaats" van J. Rijneveldshoek.  1985
   
 90.Artikel "Dr. T. Halkes hoogleraar "Feminisme en christendom": "Wat vrouwen in de

samenleving bereikt hebben mogen ze niet in het kerkportaal weer afleggen" van B.
Spekman uit #Bisdomblad#.  1984

   
 91.Nota "Strukturele inbedding feminisme en christendom aan de Theologiese

Fakulteit" van het Vrouwenoverleg van de Theologische Faculteit uitgebracht aan
het bestuur. Met bijlage.  1985

   
 92.Rapport "Tien jaar feminisme en theologie in Nijmegen".  [1985]
   
 93.Artikelen over het project "Feminisme en Christendom".  1976-1977, 1981,

1984-1985, z.j.
   
 94.Brieven over reacties op benoeming bij Feminisme en Christendom.  1977
   
 95.Brief van Martien houdende adviezen inzake het aanstellen van medewerksters bij

Feminisme en Christendom.  1978
   
 96.Brief van Rothuizen over het verzamelen van informatie ten behoeve van een

college.  1977
   
 97.Brieven van L. Evers-Willems.  1975-1976
   
 98.Aantekeningen over theologie, theologische faculteit en begroting.  z.j.
   
 99.Brief van S. Terpstra, studentassistent van professor Rothuizen, hoogleraar ethiek

aan de Theologische Hogeschool te Kampen houdende een verzoek om
literatuuradvies.  1977

   
 100.Besluitenlijst van de 146ste vergadering van de faculteitsraad van 17 juni.  1985
   
 101.Lijst van Nederlandse theologische tijdschriften.  z.j.
   
 102.Stukken over een bijdrage van Halkes voor het wetenschapsbulletin van de

Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1977, z.j.
   
 103.Brief aan de redactie van dagblad #De Stem#.  1977
   
 104.Stukken over de werkgroep feministische theologie te Nijmegen.  1976-1977, z.j.
   
 105.Stukken over de Onderwijscommissie voor de kandidaats- en doctoraalafdeling van

de Theologische Faculteit.  1976-1986, z.j.
   
 106.Stukken over de Voorlopige Begeleidingsgroep Emancipatie Onderzoek.  1980
   
 107.Stukken over een subsidieaanvraag voor assistentie voor literatuur-ontsluiting en

systematisering ten behoeve van het project "Feminisme en Christendom".  1980
   
 108.Stukken over een subsidieaanvraag voor het emancipatieproject van het instituut

voor vakdidactiek en maatschappijleer.  1979
   
 109.Stukken over het "Sonderforschungsprojekt Frau und Christentum" aan het Institut

für ökonomische Forschung te Tübingen.  1981-1985
   
 110.Stukken over colleges.  1980-1986
   
 111.Stukken over gastdocenten voor de afdeling feminisme en christendom.  1982,

1985-1986, z.j.
   
 112.Stukken over het project "Feministische theologie" in het kader van het Studium

Generale.  1981-1982
   
 113.Informatiebulletin over de Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie.

Met bijlage.  1984
   
 114.Stukken over de sectie De Vrouw in Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken

in Nederland.  1983-1985
   
 115.Stukken over het tweede International Interdisciplinary Congres on women,

gehouden te Groningen op 17-21 april.  1984
   
 116.Stukken over studiedagen over feminisme en theologie, gehouden door Stichting

Kerk en Wereld te Driebergen.  1980-1985
   
 117.Stukken over de dreigende inhouding van overheidssubsidie aan Stichting Kerk en

Wereld.  1982
   
 118.Verslag van het vrouwenoverleg van de theologische faculteit. Met bijlagen.

  1982-1988
   
 119.Stukken over de theologische cursussen voor belangstellenden.  1982-1985
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Archief C.J.M. Halkes

 120.Stukken over de Nederlandse afvaardiging naar de Ecumenical Association of Third
World Theologians (EATWOT) gehouden van 5-13 januari te Genève.  1982-1983

   
 121.Correspondentie met diverse omroepen over haar medewerking aan radio- en

televisieprogramma's.  1983-1985
   
 122.Correspondentie met vertegenwoordigsters van werkgroepen op feministisch en

godsdienstig gebied. Met bijlagen.  1982-1985
   
 123.Stukken over de Interuniversitaire Werkgroep voor Feminisme en Theologie.  1983,

z.j.
   
 124.Correspondentie met de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Met

bijlagen.  1983-1985
   
 125.Correspondentie met de werkgroep Vrouw en Kerk van de Katholieke Raad voor

Kerk en Samenleving.  1983-1985
   
 126.Correspondentie met A.C. Schilthuis-Stokvis.  1983-1984
   
 127.Stukken over de landelijke coördinatie van de documentatie van publicaties over

feministische theologie.  1984-1987
   
 128.Stukken over de landelijke werkgroep Feministische Theologen.  1977, 1979
   
 129.Stukken over dagberaden voor de EATWOT.  1976-1984
   
 130.Agenda's voor en notulen en verslagen van de projectgroep "Vrouw en Kerk" van

de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. Met bijlagen.  1977-1979
   
 131.Stukken over het project "Wetenschap en Samenleving".  1971-1979
   
 132.Stukken over werkgroepen die zich bezighouden met feminisme en christendom.

  1978-1981, 1983-1987, z.j.
   
 133-134.Correspondentie met uitgevers en redacties. Met bijlagen.  1982-1985

Bevat 2 stukken
   
  133.In Nederland.  1982-1985
   
  134.In het buitenland.  1982-1985
   
 135-137.Correspondentie over het houden van voordrachten. Met bijlagen.  1982-1985

Bevat 3 stukken
   
  135.In Nederland.  1982-1983
   
  136.In Nederland.  1984-1985
   
  137.In het buitenland.  1984-1985
   
 138.Stukken over conferenties in binnen- en buitenland.  1985
   
 139.Correspondentie met geestverwantes in Amerika. Met bijlagen.  1981-1985, z.j.
   
 140.Correspondentie met medewerkers van de overige theologische faculteiten en

hogescholen in Nederland. Met bijlagen.  1983-1985
   
 141.Brieven aan collegae inzake docentenoverleg. Met bijlage.  1982-1985
   
 142.Brieven aan de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. Met bijlagen.  1983
   
 143.Stukken over de Winteruniversiteit Vrouwenstudies gehouden van 17 tot en met 23

december 1983 te Nijmegen.  1983-1984
   
 144.Stukken over contacten met centra voor vrouwenstudies.  1984
   
 145.Correspondentie met J. Huisman. Met bijlage.  1984
   
 146-150.Correspondentie met vakgenoten en geestverwanten.  1983-1985

Bevat 5 stukken
   
  146.In Australië.  1983-1985
   
  147.In Nieuw Zeeland.  1983-1985
   
  148.In Azië.  1983-1985
   
  149.In Afrika.  1983-1985
   
  150.In Latijns Amerika.  1983-1985
   
 151.Brief van dr. J. B. Tellis-Nayak. Met bijlagen.  1984
   
 152.Stukken over de oprichting van het tijdschrift #Lust en gratie#.  1983, z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

 153.Circulaires van het Instituut voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs
(IOWO).  1984

   
 154.Persberichten en circulaires van diverse instanties.  1983-1985
   
 155.Brief van S. Janssen, coördinator van het vijfde internationale vrouwenfestival te

Amsterdam.  1985
   
 156.Brief van M.J.C.M. de Coo-Wijgerinck van drukkerij Kerckebosch BV te Zeist inzake

de reeks Carolingia Impressa. Met bijlage.  1984
   
 157.Brief van F. van der Meer van de Utrechtse coördinatiegroep Vrouwenboekenweek.

Met antwoord.  1985
   
 158.Correspondentie met redacteuren en uitgevers.  1982-1983
   
 159.Correspondentie met de World Council of Churches.  1982-1985
   
 160.Correspondentie met E. von Hertzberg van The Lutheran World Federation.  1985
   
 161.Correspondentie met E. Grace, directeur van het Centro Ecumenico Italiano te

Rome. Met bijlage.  1983-1984
   
 162.Correspondentie met de Women's Ordination Conference te Washington (USA). Met

bijlagen.  1983-1985, z.j.
   
 163.Brochure houdende informatie over het Women's Theological Center te Boston

(USA). Met programma voor 1983-1984.  1983, z.j.
   
 164.Correspondentie met de Universiteit van Tübingen (Duitsland). Met bijlagen.

  1982-1985
   
 165.Artikelen "The themes of protest in feminist theology against God the Father",

"Feminist theology: an interim assessment" en "Mary and women" uit #Concilium#.
  1980-1981, 1983

   
 166.Inaugurele rede "Female-male-human".  1984
   
 167.Redevoeringen "Feminism and pastoral care", "Biblical authority in feminist

perspective", "Towards a new community of women and men and the price of
cultural transformation" en zonder titel.  1980, z.j.

   
 168.Artikelen van diverse auteurs over godsdienst en feminisme.  1980, 1983-1985, z.j.
   
 169.Correspondentie met P. Frost SSND van de Commission Justice and Peace UISG-

USG. Met bijlagen.  1984-1985
   
 170.Artikel "Amerikaanse religieuze vrouwen in de hervorming van de kerk" van L.

Audrey Kopp in #1.2.3. informatiebulletin#, nr. 2.  1985
   
 171-175.Stukken over conferenties van de Wereldraad van Kerken.  1980-1981, 1984, z.j.

Bevat 5 stukken
   
  171.Algemeen.  1980-1981, 1984, z.j.
   
  172.Niederaltaich (Duitsland), 1-6 september.  1980
   
  173.Amsterdam, 15-20 december.  1980
   
  174.Sheffield (Groot Brittannië), 10-19 juli.  1981
   
  175.Cartigny (Zwitserland), 3-7 oktober.  1984
   
 176.Stukken over de Stichting Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen.

  1980-1982, 1986-1987, z.j.
   
 177.Stukken over de projectgroep feministische theologie van de Theologische

Faculteit te Nijmegen.  1975-1976, z.j.
   
 178.Correspondentie met diverse afdelingen van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Met bijlagen.  1979-1982
   
 179.Correspondentie met het college van bestuur van de Katholieke Universiteit

Nijmegen.  1979-1982
   
 180.Correspondentie met medewerkers van de Theologische Faculteit van de

Katholieke Universiteit Nijmegen. Met bijlagen.  1979-1982
   
 181.Brieven aan collega-docenten en studentes. Met bijlagen.  1979-1982
   
 182.Correspondentie met de commissie Emancipatie van de Katholieke Universiteit

Nijmegen.  1982
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Archief C.J.M. Halkes

  1979-1980
 183.Correspondentie met A. Groenevelt van het Bijbels Museum te Amsterdam.   
 184.Stukken over het bezoek van M. de Lurdes Pintasilgo en M.T. Santa Clara Gomes

aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.  1981
   
 185.Brieven houdende verzoeken om toezending van publikaties. Met bijlagen.

  1979-1982, z.j.
   
 186-195.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Binnenland.

  1979-1982, z.j.
Bevat 10 stukken

   
  186.A  1979-1982, z.j.
   
  187.B  1979-1982, z.j.
   
  188.C  1979-1982, z.j.
   
  189.D  1979-1982, z.j.
   
  190.E  1979-1982, z.j.
   
  191.F  1979-1982, z.j.
   
  192.G  1979-1982, z.j.
   
  193.H  1979-1982, z.j.
   
  194.I  1979-1982, z.j.
   
  195.J  1979-1982, z.j.
   
 196-206.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Binnenland.

  1979-1982, z.j.
Bevat 11 stukken

   
  196.K  1979-1982, z.j.
   
  197.L  1979-1982, z.j.
   
  198.M  1979-1982, z.j.
   
  199.N  1979-1982, z.j.
   
  200.O  1979-1982, z.j.
   
  201.P  1979-1982, z.j.
   
  202.R  1979-1982, z.j.
   
  203.S  1979-1982, z.j.
   
  204.T  1979-1982, z.j.
   
  205.U-V  1979-1982, z.j.
   
  206.W-Z  1979-1982, z.j.
   
 207-216.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Buitenland.

  1979-1982, z.j.
Bevat 10 stukken

   
  207.A  1979-1982, z.j.
   
  208.B  1979-1982, z.j.
   
  209.C  1979-1982, z.j.
   
  210.D  1979-1982, z.j.
   
  211.E  1979-1982, z.j.
   
  212.F  1979-1982, z.j.
   
  213.G  1979-1982, z.j.
   
  214.H  1979-1982, z.j.
   
  215.J  1979-1982, z.j.
   
  216.K  1979-1982, z.j.
   
 217-227.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Buitenland.

  1979-1982, z.j.
Bevat 11 stukken

   
  217.L  1979-1982, z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

   
  218.M  1979-1982, z.j.
   
  219.N  1979-1982, z.j.
   
  220.O  1979-1982, z.j.
   
  221.P  1979-1982, z.j.
   
  222.R  1979-1982, z.j.
   
  223.S  1979-1982, z.j.
   
  224.T  1979-1982, z.j.
   
  225.V  1979-1982, z.j.
   
  226.W  1979-1982, z.j.
   
  227.Z  1979-1982, z.j.
   
 228.Correspondentie met de Community of Women and Men in the Church Study van de

Wereldraad van Kerken.  1979-1982
   
 229.Correspondentie met de Women's Desk van de Lutheran World Federation. Met

bijlagen.  1979-1981
   
 230.Stukken over Halkes' deelname aan de Asian Conference for Theologically Trained

Women: "Women's full participation for a renewed community" gehouden te
Singapore van 17 tot en met 22 november.  1980

   
 231.Stukken over de World Student Christian Federation.  1978-1982
   
 232.Correspondentie met boekhandel H. Coebergh te Haarlem. Met bijlagen.  1979-1981
   
 233.Stukken over het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging.  1980-1982
   
 234-236.Brieven en doorslagen van brieven over literatuur, documentatie en scripties. Met

bijlagen. Alfabetisch op naam.  1979-1982
Bevat 3 stukken

   
  234.A - G  1979-1982
   
  235.H - Q  1979-1982
   
  236.R - Z  1979-1982
   
 237.Uitnodiging, deelnemerslijst en agenda voor en notitie betreffende een bijeenkomst

ter oprichting van een extern tijdschrift van de Katholieke Universiteit en het
Radboudziekenhuis te Nijmegen.  1982

   
 238.Correspondentie met G. Lugtenburg van het Bureau Pers en Voorlichting van de

Katholieke Universiteit te Nijmegen over een bijdrage voor het bulletin
#Onderzoek#. Met als bijlage een aflevering van het bulletin.  1980

   
 239.Uitnodigingen van het collectief Heksenketel/Heksenkelder en van de Nieuwe

Komedie/Theater aan de Haven. Met afzeggingen.  1979-1980
   
 240.Circulaire van het Bureau van de Rijksuniversiteit Utrecht over distributie van

informatie.  1982
   
 241.Correspondentie met T. Smits van de Konferenties Nederlandse Religieuzen,

afdeling Pers en Publiciteit.  1979
   
 242-243.Correspondentie met uitgevers en redacties.  1979-1982

Bevat 2 stukken
   
  242.Binnenland.  1979-1982
   
  243.Buitenland.  1979-1982
   
 244.Correspondentie met Uitgeverij Kok te Kampen.  1979-1982
   
 245.Stukken over open brief aan paus Johannes Paulus bij gelegenheid van zijn bezoek

aan Duitsland.  1980
   
 246.Correspondentie met Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn te Gütersloh (BRD).

  1980-1981
   
 247.Stukken over de Deutsche Katholikentag, gehouden van 1-5 september te

Düsseldorf.  1982
   
 248.Correspondentie met omroepverenigingen.  1980-1982
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Archief C.J.M. Halkes

reis door Amerika en ontmoetingen met theologen aldaar.  1980
 249.Stukken over deelname aan een conferentie te Denver (USA), de daarop volgende   
 250-259.Stukken over spreekbeurten en gastcolleges.  1979-1982

Bevat 10 stukken
   
  250.München, 25 februari.  1981
   
  251.Brussel en Leuven, 5-7 maart.  1981
   
  252.Burg Rothenfels, 12-14 juni.  1981
   
  253.Wenen, 18-21 juni.  1981
   
  254.München, 15 juli.  1981
   
  255.Lund en Göteborg, 13-15 september.  1981
   
  256.Düsseldorf, 14 oktober.  1981
   
  257.Mainz en Freiburg, 19 en 20 november.  1981
   
  258.Overigen buitenland.  1979-1982
   
  259.Nederland.  1979-1982
   
 260.Brieven houdende verzoeken om spreekbeurten. Met afwijzende antwoorden.  1983
   
 261.Correspondentie met de Universiteit van Zuid-Afrika over een bezoek en het

vervallen daarvan.  1983
   
 262-267.Stukken over conferenties.  1983

Bevat 6 stukken
   
  262.Essen, 17 april.  1983
   
  263.Mainz, 27 juni.  1983
   
  264.Lissabon, 26-27 juli.  1983
   
  265.Finland, 22-27 september.  1983
   
  266.Kaiserwerth-Düsseldorf, 25 november.  1983
   
  267.Overigen.  1983
   
 268.Correspondentie met A. Pas van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk te

Antwerpen over het houden van een inleiding.  1982-1983
   
 269.Interview van A. Ohlig met Halkes in #Frau im Leben# van maart.  1981
   
 270-276.Stukken over conferenties.  1984

Bevat 7 stukken
   
  270.Pastoraltagung Wenen, 27-29 december.  1984
   
  271.Symposium Katholieken en Cultuur te 's-Hertogenbosch, 15 december.  1984
   
  272.Cultures in dialogue te Genève, 3-7 oktober.  1984
   
  273.Ontmoeting van feministische theologen met Rosemary Ruether, augustus-

september.  1984
   
  274.Sedos te Rome, 20-24 maart.  1984
   
  275.Woudschoten-conferentie van Europese studentenpastores, 13-18 mei.  1984
   
  276.Overigen.  1984
   
 277.Stukken over het Pausbezoek aan Zwitserland.  1984
   
 278.Brieven en doorslagen van brieven over de Dutch-American Conference, die

gehouden werd van 6 tot en met 10 juni te Denver.  1980
   
 279.Correspondentie met de Evangelische Akademie Bad Boll.  1980-1981
   
 280.Correspondentie met de Ruhr-Universität Bochum, Abteilung für Evangelische

Theologie.  1979-1980
   
 281.Correspondentie met de New Ecumenical Research Association.  1982
   
 282.Stukken over het in ontvangst nemen van het eredoctoraat, dat verleend werd door

de Berkeley Divinity School at Yale University.  1981-1982
   
 283.Uitnodiging voor een bijeenkomst rond het thema "Mogelijkheden en

onmogelijkheden van feministische theologie" op Kerk en Wereld te Driebergen.
Met bijlagen.  1982
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Archief C.J.M. Halkes

 284-285.Stukken over conferenties.  1981-1982
Bevat 2 stukken

   
  284.Konferenz der deutsch-sprachigen Pastoraltheologen te Wenen, 2-5 januari.  1982
   
  285.Volks-Uni 82 te Berlijn, 31 mei - 6 juni.  1982
   
 286.Correspondentie met U. Wild van Christenrechte in der Kirche, Regional-Komitee

Rhein-Main te Frankfurt.  1982
   
 287.Correspondentie met M. Schultze-Berndt van Initiative Kirche von Unten.  1982
   
 288.Persberichten en artikelen over het eredoctoraat, dat haar werd toegekend door de

Universiteit van Yale. Met bijlagen.  1982
   
 289.Correspondentie met A.H. Dellemijn. Met bijlagen.  1981-1982
   
 290.Correspondentie met A.M. Molenaar. Met bijlage.  1981
   
 291.Correspondentie met J.F.W. Henschel.  1981
   
 292.Correspondentie met D. Honig-Prager. Met bijlagen.  1978, z.j.
   
 293.Brieven en brochures van verschillende personen en instanties.  1979-1985, z.j.
   
 294-304.Stukken over conferenties.  1979-1982

Bevat 11 stukken
   
  294.Europese studiegroep voor feministische theologie te Düsseldorf, 25-28 september.

  1981
   
  295.La donna nella chiesa, oggi, Gazzada (Italië), 23-26 april.  1981
   
  296.Edinburgh Conference, 8-15 augustus.  1979
   
  297.Conference for theologically trained women te Singapore, 17-22 november.  1980
   
  298.Symposium van Europese theologen te Woudschoten, 10-14 december.  1981
   
  299.Studientagung Feministische Theologie te Basel, 29 augustus - 1 september.  1980
   
  300.Bezoek van R. Redford Ruether te Nijmegen, 12 september.  1980
   
  301.Tagung Feministische Theologie te Hofgeismar, 30 september - 3 oktober.  1982
   
  302.Sonderforschungsprojekt Frau und Christentum te Tübingen, 16 juni.  1982
   
  303.Ecumenical Conference of European Christian Women te Gwatt (Zwitserland), 15-21

mei.  1982
   
  304.Overigen.  1979-1982
   
 305-314.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam.  1983-1985

Bevat 10 stukken
   
  305.A/B  1983-1985
   
  306.C/D  1983-1985
   
  307.E  1983-1985
   
  308.F  1983-1985
   
  309.G  1983-1985
   
  310.H  1983-1985
   
  311.I/J  1983-1985
   
  312.K  1983-1985
   
  313.L  1983-1985
   
  314.M  1983-1985
   
 315-323.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam.  1983-1985

Bevat 9 stukken
   
  315.N  1983-1985
   
  316.O  1983-1985
   
  317.P  1983-1985
   
  318.R  1983-1985
   
  319.S  1983-1985
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Archief C.J.M. Halkes

   
  320.T  1983-1985
   
  321.V  1983-1985
   
  322.W  1983-1985
   
  323.Z  1983-1985
   
 324.Correspondentie met K. Müller.  1980-1983
   
 325.Correspondentie met D. Dijk.  1980-1981, 1985, z.j.
   
 326-335.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Buitenland.

  1983-1985
Bevat 10 stukken

   
  326.A  1983-1985
   
  327.B  1983-1985
   
  328.C  1983-1985
   
  329.D  1983-1985
   
  330.E  1983-1985
   
  331.F  1983-1985
   
  332.G  1983-1985
   
  333.H  1983-1985
   
  334.I/J  1983-1985
   
  335.K  1983-1985
   
 336-346.Brieven en doorslagen van brieven. Met bijlagen. Alfabetisch op naam. Buitenland.

  1983-1985
Bevat 11 stukken

   
  336.L  1983-1985
   
  337.M  1983-1985
   
  338.N  1983-1985
   
  339.O  1983-1985
   
  340.P  1983-1985
   
  341.R  1983-1985
   
  342.S  1983-1985
   
  343.T  1983-1985
   
  344.V  1983-1985
   
  345.W  1983-1985
   
  346.Y/Z  1983-1985
   
 347.Correspondentie met diverse afdelingen van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.

  1983-1985
   
 348.Stukken over bestellingen van boeken en periodieken.  1983-1985
   
 349.Stukken over het 50-jarig bestaansjubileum van het Internationaal Archief voor de

Vrouwenbeweging.  1985
   
 350.Correspondentie met het Informatie en Dokumentatie Centrum voor de

Vrouwenbeweging.  1983-1985
   
 351.Brief aan het LOVER-kollektief.  1983
   
 352.Correspondentie met vormingscentra.  1983-1985
   
 353.Correspondentie met vrouwen in binnen- en buitenland. Met als bijlage een

namenlijst van deze correspondentes met uittreksels van hun brieven.  1980-1983
   
 354.Brieven en doorslagen van brieven over publicaties.  1977-1981
   
 355.Stukken over bijdrage aan het boek #Leer mij de vrouwen kennen#.  1980-1981
   
 356.Brieven en doorslagen van brieven over publicaties in het buitenland.  1979-1981
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Archief C.J.M. Halkes

 357.Stukken over de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies van 29 juni tot en met 4 juli te
Amsterdam.  1981

   
 358.Correspondentie met mw. dr. C.W. Wolfskeel. Met bijlagen.  1980-1982
   
 359.Brieven en doorslagen van brieven over aangelegenheden met betrekking tot

emancipatie en feminisme.  1979-1982
   
 360.Correspondentie met vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties in het

buitenland.  1979-1981
   
 361.Correspondentie met leden van de landelijke studiegroep feministische theologie

(groep Driebergen).  1979-1982
   
 362.Correspondentie met vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties in Nederland.

  1979-1982
   
 363.Correspondentie met leden van de werkgroep Vrouw en Kerk van de Katholieke

Raad voor Kerk en Samenleving.  1979-1982
   
 364.Correspondentie met Katholieke Theologische Hogescholen en Universiteiten.

  1978-1982
   
 365.Correspondentie met de werkgroep De vrouw in kerk en samenleving van de Raad

van Kerken in Nederland. Met bijlagen.  1979-1982
   
 366.Stukken over de invulling van de vacature aan de Theologische Faculteit van

Tilburg voor een feministisch theologe.  1982
   
 367.Stukken over de commissie Emancipatie en Levensbeschouwing.  1978-1979
   
 368.Rapport "Knelpunten rond emancipatie-onderzoek" van de Voorlopige

Begeleidingsgroep Emancipatie Onderzoek. Met bijlagen.  1981
   
 369.Correspondentie met personen die zich met emancipatie en theologie bezighouden.

  1980-1982
   
 370.Correspondentie met M. Wolffensperger. Met bijlagen.  1980
   
 371.Correspondentie met V. van Dooren.  1981-1982
   
 372.Correspondentie met personen in het buitenland die zich bezighouden met

emancipatie en theologie. Met bijlagen.  1979-1982
   
 373.Stukken over de Women's Ordination Conference.  1979-1982
   
 374.Stukken over de Women's Ordination Conference.  1978-1979
   
 375.Correspondentie met R. Muschal-Reinhardt.  1978-1982
   
 376-379.Correspondentie met vakgenoten.  1977-1982

Bevat 4 stukken
   
  376.Europa. Alfabetisch op naam.  1977-1982
   
  377.Azië.  1977-1982
   
  378.Canada en Australië.  1977-1982
   
  379.Latijns-Amerika.  1977-1982
   
 380.Uitnodiging voor een bijeenkomst van de begeleidingsgroep van het

emancipatieproject in het middelbaar onderwijs. Met datumbriefje.  1980
   
 381.Brief van W. Stael-Merkx. Met bijlage.  1980
   
 382.Brief aan Man-Vrouw-Maatschappij Nijmegen.  1980
   
 383.Brief van het Miac, centrum voor plaatselijk vormingswerk, gericht op

mondiale/politieke vorming te Utrecht. Met vragenformulie.r  1981
   
 384.Verslag van een enquête gehouden door het Katholiek Vrouwengilde onder de

lezeressen van het tijdschrift #Doorkijk# over de bisschoppensynode over het
gezin, die plaatsvond in 1980. Met correcties.  z.j.

   
 385.Uitnodiging van de Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen tot het bijwonen

van het afscheid van voorzitster zr. M. Hoes en de installatie van haar opvolgster zr.
T. Metternich.  1980

   
 386.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen

van de project- en resonansgroep "Vrouw en kerk" van de Katholieke Raad voor
Kerk en Samenleving. Met bijlagen.  1979-1980

   
 387.Stukken over de knelpuntennota "Vrouw en kerk".  1978-1980
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Archief C.J.M. Halkes

 388.Oprichtingsakte van de Stichting Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.  1975
   
 389.Stukken over de Algemene Beraadsdag van de Katholieke Raad voor Kerk en

Samenleving.  1979
   
 390.Stukken over de conflictsituatie met de studiesecretaris in de projectgroep "Vrouw

en kerk" van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving.  1979
   
 391.Nota "Openbaring van de ervaring". Met correcties.  1980
   
 392.Stukken over de werkgroep "Vrouw en Kerk" van de Katholieke Raad voor Kerk en

Samenleving.  1981-1984
   
 393.Stukken over de bestuurscommissie ter oprichting van het Universitair Centrum

voor Vrouwenstudies te Nijmegen.  1983-1984
   
 394.Stukken over de invulling van de vacature van medewerkster vrouwenstudies aan

het Universitair Centrum voor Vrouwenstudies te Nijmegen.  1984-1985
   
 395.Rapport van de voorbereidingscommissie inzake de oprichting van het Katholiek

Studiecentrum.  1976
   
 396.Stukken over het Faculteitsberaad.  1978, 1980
   
 397.Stukken over het Faculteitsberaad over kernwapens, gehouden op 18 en 19 mei.

  1981
   
 398.Stukken over de Commissie Emancipatie en Levensbeschouwing.  1978-1979
   
 399.Stukken over de Vrouwengroep Interfacultair Overleg VIOOL.  1976-1977
   
 400.Stukken over de werkgroep Vrouw en Kerk, bisdom 's-Hertogenbosch.  1982-1984
   
 401.Stukken over het feminisme en theologie aan de overige theologische faculteiten en

hogescholen in Nederland.  1979-1981
   
 402.Literatuurmap van de Katholieke Theologische Hogeschool te Utrecht houdende

artikelen over feminisme, huwelijk en gezin.  z.j.
   
 403.Stukken over het feminisme en theologie aan de Katholieke Hogeschool te Utrecht.

  1977-1982
   
 404.Stukken over de Interkiwto-commissie.  1978-1980
   
 405.Stukken over de presentatiecommissie van de theologische faculteit Nijmegen die

zich bezighoudt met het werven van studenten.  1977-1984
   
 406.Stukken over het KIWTO-docentenberaad.  1977-1978
   
 407.Documentatiemap van het propedeusejaar 1977/1978 van de theologische faculteit

Nijmegen.  1977
   
 408.Stukken over de uitgave van Theofani, het informatieblad van de theologisch

faculteit Nijmegen.  1978-1979
   
 409.Informatiepaper over het propedeusejaar van de theologiestudie te Nijmegen.  z.j.
   
 410.Informatiepaper "Voorlichting over faculteit en theologiestudie" van de

Theologische Faculteit te Tilburg.  [1977]
   
 411.Open brief "Theologen pas op uw zaakje" aan allen die betrokken zijn bij het

theologie-onderwijs in Nederland. Met bijlage.  1977, z.j.
   
 412.Aantekeningen over de introductiemap 1978 van onbekend.  z.j.
   
 413.Informatiemateriaal voor nieuwe theologiestudenten.  1976
   
 414.Stukken over postacademiale cursussen theologie.  1978-1980
   
 415.Literatuurmappen behorend bij de eerste tot en met de derde postacademiale

theologiecursus.  1978-1980
   
 416.Stukken over postacademiale cursussen theologie.  1981-1984
   
 417.Literatuurmappen behorend bij de vierde, zesde en zevende postacademiale

theologiecursus. Met bijlagen.  1981-1983
   
 418.Stukken over het project "Vrouw-man-verhouding", uitgewerkt door een groep

derdejaars theologiestudenten voor het vak moraaltheologie.  1981-1982
   
 419.Stukken over het lidmaatschap van de Vereniging van Wetenschappelijk Personeel

aan katholieke instellingen voor theologisch onderwijs, aangesloten bij de vakbond
ABVA-KABO.  1978-1983
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Archief C.J.M. Halkes

vakdidaktiek maatschappijleer van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met
bijlagen.  1980

 420.Lessenreeks over het thema man-vrouw, ontwikkeld door het instituut voor   
 421.Uitnodigingen en agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de vakgroep

dogmatiek. Met bijlagen.  1979-1984
   
 422.Stukken over de werkgroep feministische theologie.  1976-1977
   
 423.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de sectie De vrouw in Kerk en

Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland. Met bijlagen.  1979-1983
   
 424.Programma "Vrouwen heb 't hart!!" van de landelijke ontmoetingsdag op 15

november te Nijkerk, georganiseerd door de werkgroep Vrouw in Kerk en
Samenleving. Met bijlagen.  1980

   
 425.Stukken over de bijeenkomst van christelijke vrouwen in Europa gehouden te

Brussel van 29 januari tot en met 4 februari 1978.  1977-1978
   
 426.Inleiding "Some reflections concerning feminist theology" uitgesproken door

Halkes op de bijeenkomst van christelijke vrouwen in Europa te Brussel. Met
aantekeningen. Met bijlagen.  1978

   
 427.Krantenartikelen over de bijeenkomst van christelijke vrouwen in Europa te

Brussel.  1978
   
 428.Brieven en doorslagen van brieven over de bijeenkomst van christelijke vrouwen in

Europa te Brussel. Met bijlagen.  1977
   
 429.Brieven en doorslagen van brieven over de tweede Women's Ordination Conference

te Baltimore. Met bijlagen.  1978
   
 430.Stukken over de tweede Women's Ordination Conference, gehouden te Baltimore

van 10 tot en met 12 november.  1978
   
 431.Correspondentie met B. Bam en andere medewerksters van de Wereldraad van

Kerken, departement van kerk, gezin en samenleving. Met bijlagen.  1967-1974
   
 432.Verslagen, besluiten en rapporten van de Kommissie Wetenschap en Samenleving

(W. en S.). Met bijlagen.  1979-1981
   
 433.Stukken over het W. en S.-project "Vrouwen en Wetenschap", deelproject theologie

en de kwestie rondom de aanstelling van M. Wolffensperger als onderzoekster.
  1978-1981

   
 434.Rapporten van M. Wolffensperger uitgebracht aan de begeleidingscommissie

inzake het W. en S.-project "Vrouwen en Wetenschap", deelproject theologie. Met
aantekeningen van Halkes. Met bijlagen.  1979-1981

   
 435.Verslagen van bijeenkomsten van de begeleidingscommissie van het W. en

S.-project "Vrouwen en Theologie" inzake de moeilijkheden rondom de
onderzoekster M. Wolffensperger. Met bijlagen.  1979-1980

   
 436.Stukken over de Algemene Vergadering van de Wereldunie van Katholieke

Vrouwenorganisaties (WUCWO), gehouden te Antigonish (Nova Scotia, Canada)
van 14 tot en met 24 juni 1983.  1983-1985

   
 437.Stukken over de werkgroep "Women and the church" van de WUCWO.  1970,

1977-1978, 1980-1981
   
 438.Circulaires van de World Student Christian Federation. Met bijlagen.  1976,

1978-1979
   
 439.Stukken over de Internationale Graal Vergadering, die plaatsvond van 22 juli tot en

met 6 augustus 1979 in Portugal.  1978-1979
   
 440.Circulaires van het Grailville Conference Center te Loveland, Ohio (USA). Met

kanttekeningen.  1968, 1985
   
 441.Verslagen van seminars gehouden op het Grailville Conference Center. Met

tekstboek.  1970, 1972, 1975-1976, 1978
   
 442.Stukken over conferenties van vrouwelijke theologen in de Verenigde Staten.

  1971-1974, 1978
   
 443.Stukken over de bisschoppensynode over het gezin te Rome.  1980-1981
   
 444.Stukken over de internationale schaduwconferentie van katholieken gehouden te

Rome tijdens de bisschoppensynode over het gezin.  1976-1980
   
 445.Aantekeningen voor een redevoering "Studium generale - de paus over huwelijk en

gezin". Met fragmenten door Halkes overgenomen uit de #Osservatore Romano#.
Met bijlagen.  z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

 446.Verhandeling "Enkele reacties op gestelde vragen" over vrouwen en de
bisschoppensynode.  z.j.

   
 447.Stukken over de congresdag van de Unie Nederlandse Katholieke

Vrouwenbeweging, gehouden op 12 februari te Ede met als thema "Wat doet de
kerk met ons - Wat doen wij met de kerk?"  1981

   
 448-455.Stukken over het project "Feministische Theologie" in het eerste semester van het

collegejaar.  1975-1976
Bevat 8 stukken

   
  448.Planning, inleiding en verslagen van de inleidende colleges.  1975-1976
   
  449.Verslagen van de colleges moraaltheologie.  1975-1976
   
  450.Verslagen van de colleges exegese.  1975-1976
   
  451.Korte samenvatting van geluidsband (Nr. 195 cd nummers 671-672 [KLiB])

houdende opnamen van werkcollege Prof. dr. Willem Berger, Tine Halkes in het
kader van feminische theologie/godsdienst-psychologie d.d. 18-11-1975.  1975-1976

   
  452.Verslagen van de colleges kerkgeschiedenis. Met bijlagen.  1975-1976
   
  453.Verslagen van de colleges filosofie.  1975-1976
   
  454.Aantekeningen van Halkes ten behoeve van de colleges. Met inleiding.  1975-1976
   
  455.Evaluaties van de colleges en beoordelingen van de studenten.  1975-1976
   
 456.Brief van T. Vos, verpleegkundige te Quito, over de problemen van vrouwen in

Zaïre, België en Quito.  1981
   
 457.Verhandeling "Relationships between men and women. Early Bangkok Period (c

1782-1855)" van Maen Pongudom Ph.D.  1980
   
 458.Verslag van E.A. Streefland uitgebracht aan de Beleidsraad van de gereformeerde

kerken inzake haar werkzaamheden.  1977
   
 459.Lijst van deelnemers aan het symposium "Women's organizations and movements

in different societies" gehouden in april te onbekend.  1981
   
 460.Plan voor het congres "Inter-cultural women's workshop on human development"

te Sri Lanka. Met kanttekeningen van H. Haas.  1981
   
 461.Verhandeling "Church women and human rights" van C. Karagdag.  1977
   
 462.Artikel "United Nations convention on the elimination of all forms of discrimination

against women" uit #The catholic citizen#, jaargang 65, nieuwe serie nummer 33/34.
  z.j.

   
 463.Artikel "Conversion: an Asian woman's experience" van M. Katoppo uit

#International Review of Mission#, nummer 270.  1979
   
 464.Overzicht "Women's concerns in het WCC", houdende een opsomming van de

ontwikkelingen in de WCC over de vrouw in kerk en maatschappij van 1946 tot
1975. Met kanttekeningen.  z.j.

   
 465.Stukken over de World Conference on Mission and Evangelism "Your Kingdom

come", gehouden te Melbourne (Canada) van 12 tot en met 25 mei.  1980
   
 466.Redevoeringen uitgesproken bij gelegenheid van de LWF All Asia consultation for

Women te Singapore. Met aantekeningen.  1980
   
 467.Stukken over de vijfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken te Naïrobi van 23

november tot en met 10 december.  1975
   
 468.Brochures en artikelen over man en vrouw in de kerk en deelname van de vrouw

aan de kerk.  1966, 1970-1971, 1975-1977, 1980
   
 469.Verslagen van de conferentie "Human rights and mission" georganiseerd door de

afdeling Vrouw in Kerk en samenleving van de Wereldraad van Kerken, gehouden te
Venetië van 23 tot en met 30 juni.  1979

   
 470.Rapporten van conferenties in het kader van de Consultation of Church Women

Executives, gehouden te Glion (Zwitserland) van 17 tot en met 22 januari met als
thema "Vrouw in de Kerk".  1977

   
 471.Verhandelingen over vrouw en man in de kerk, bestemd voor een bijeenkomst van

de Wereldraad van Kerken.  1972, 1975
   
 472.Stukken over het onderzoek Vrouw en Kerk, gehouden door het Katholiek Sociaal-

Kerkelijk Instituut (KASKI), in opdracht van de Katholieke Raad voor Kerk en
Samenleving in Nederland.  1985
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Archief C.J.M. Halkes

 473.Rapport "Beleidsaanbevelingen bij het KASKI-onderzoek", gebaseerd op het
onderzoek "Vrouw en Kerk". Met concept.  z.j.

   
 474.Brieven en doorslagen van brieven over de opzet en financiëring van het onderzoek

van het KASKI naar de kerkelijke participatie van de vrouw in Nederland. Met
bijlagen.  1980-1984

   
 475.Stukken over het tot stand komen van een vragenlijst ten behoeve van het

onderzoek van het KASKI naar de kerkelijke participatie van de vrouw in Nederland.
  1982-1984

   
 476.Geluidsband houdende opnamen van de studiedag pastoraal-theologie op 7

september.  1974
Bevat 1 stukken

   
 477.Geluidsband houdende opnamen van werkcollege Prof. dr. Willem Berger, Tine

Halkes in kader van feministische theoologie/godsdienst-psychologie 18 november.
  1975
Bevat 2 stukken

   
 478-485.Videobanden houdende opnamen van televisieprogramma's.  1980, 1984-1986, z.j.

Bevat 8 stukken
   
  478."Wat bezielt je". 4 mei.  1980
   
  479.Interview met Marga Klompé, KRO/RKK. 6 mei.  1984

Bevat 1 stukken
   
  480."Ongetrouwde vrouwen" in de serie #Zestig jaar lief en leed#, KRO. 17 november.

  1985
   
  481.Feminisme en christendom: interview met Halkes, IKON. 8 april.  1984

Bevat 1 stukken
   
  482.Ander nieuws. "De kerk is nog steeds een mannenkerk". NCRV. 13 mei.  1984

Bevat 1 stukken
   
  483.Kenmerk, IKON. 18 april.  1985

Bevat 1 stukken
   
  484.Kenmerk, IKON. 25 november.  1986

Bevat 1 stukken
   
  485."Kies het leven". Halkes Theologie III.  z.j.
   
 486-492.Videobanden houdende opnamen van televisieprogramma's.  1981-1982, z.j

Bevat 7 stukken
   
  486.De vrouw in de kerk. 15 augustus.  1981-1982, z.j.

Bevat 1 stukken
   
  487."Kies het leven". Interview met Dorothee Sölle, IKON. 11 januari.  1981

Bevat 1 stukken
   
  488."Bilder aus Hamburg".  1981-1982, z.j.

Bevat 1 stukken
   
  489."De verliezers" (Quispel e.s.).  1981-1982, z.j.

Bevat 1 stukken
   
  490."Tussen Keulen en Parijs". 18 februari.  1982

Bevat 1 stukken
   
  491."Tussen Keulen en Parijs". 24 december.  1981-1982, z.j.

Bevat 1 stukken
   
  492."Kijk haar" 2.  1981-1982, z.j.

Bevat 1 stukken
   
 493-502.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1958-1962

Bevat 10 stukken
   
  493.A  1958-1962
   
  494.B  1958-1962
   
  495.C  1958-1962
   
  496.D  1958-1962
   
  497.E  1958-1962
   
  498.F  1958-1962
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Archief C.J.M. Halkes

  499.G  1958-1962
   
  500.H  1958-1962
   
  501.I-J  1958-1962
   
  502.K  1958-1962
   
 503-512.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1958-1962

Bevat 10 stukken
   
  503.L  1958-1962
   
  504.M  1958-1962
   
  505.Vervallen.  
   
  506.N  1958-1962
   
  507.O-P  1958-1962
   
  508.Q-R  1958-1962
   
  509.S  1958-1962
   
  510.T  1958-1962
   
  511.U-V  1958-1962
   
  512.W-Z  1958-1962
   
 513-522.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1965-1969, 1973-1975

Bevat 10 stukken
   
  513.A  1965-1969, 1973-1975
   
  514.B  1965-1969, 1973-1975
   
  515.C  1965-1969, 1973-1975
   
  516.D  1965-1969, 1973-1975
   
  517.E  1965-1969, 1973-1975
   
  518.F  1965-1969, 1973-1975
   
  519.G  1965-1969, 1973-1975
   
  520.H  1965-1969, 1973-1975
   
  521.I-J  1965-1969, 1973-1975
   
  522.K  1965-1969, 1973-1975
   
 523-531.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1965-1969, 1973-1975

Bevat 9 stukken
   
  523.L  1965-1969, 1973-1975
   
  524.M  1965-1969, 1973-1975
   
  525.N  1965-1969, 1973-1975
   
  526.O-P  1965-1969, 1973-1975
   
  527.Q-R  1965-1969, 1973-1975
   
  528.S  1965-1969, 1973-1975
   
  529.T  1965-1969, 1973-1975
   
  530.U-V  1965-1969, 1973-1975
   
  531.W-Z  1965-1969, 1973-1975
   
 532-341.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1976-1977

Bevat 10 stukken
   
  532.A  1976-1977
   
  533.B  1976-1977
   
  534.C  1976-1977
   
  535.D  1976-1977
   
  536.E  1976-1977
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Archief C.J.M. Halkes

  537.F  1976-1977
   
  538.G  1976-1977
   
  539.H  1976-1977
   
  540.I-J  1976-1977
   
  541.K  1976-1977
   
 542-550.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1976-1977

Bevat 9 stukken
   
  542.L  1976-1977
   
  543.M  1976-1977
   
  544.N  1976-1977
   
  545.O-P  1976-1977
   
  546.Q-R  1976-1977
   
  547.S  1976-1977
   
  548.T  1976-1977
   
  549.U-V  1976-1977
   
  550.W-Z  1976-1977
   
 551-560.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1977-1978

Bevat 10 stukken
   
  551.A  1977-1978
   
  552.B  1977-1978
   
  553.C  1977-1978
   
  554.D  1977-1978
   
  555.E  1977-1978
   
  556.F  1977-1978
   
  557.G  1977-1978
   
  558.H  1977-1978
   
  559.I-J  1977-1978
   
  560.K  1977-1978
   
 561-569.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1977-1978

Bevat 9 stukken
   
  561.L  1977-1978
   
  562.M  1977-1978
   
  563.N  1977-1978
   
  564.O-P  1977-1978
   
  565.Q-R  1977-1978
   
  566.S  1977-1978
   
  567.T  1977-1978
   
  568.U-V  1977-1978
   
  569.W-Z  1977-1978
   
 570-579.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1978-1979

Bevat 10 stukken
   
  570.A  1978-1979
   
  571.B  1978-1979
   
  572.C  1978-1979
   
  573.D  1978-1979
   
  574.E  1978-1979
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Archief C.J.M. Halkes

  575.F  1978-1979
   
  576.G  1978-1979
   
  577.H  1978-1979
   
  578.I-J  1978-1979
   
  579.K  1978-1979
   
 580-588.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1978-1979

Bevat 9 stukken
   
  580.L  1978-1979
   
  581.M  1978-1979
   
  582.N  1978-1979
   
  583.O-P  1978-1979
   
  584.Q-R  1978-1979
   
  585.S  1978-1979
   
  586.T  1978-1979
   
  587.U-V  1978-1979
   
  588.W-Z  1978-1979
   
 589-598.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1979-1986

Bevat 10 stukken
   
  589.A  1979-1986
   
  590.B  1979-1986
   
  591.C  1979-1986
   
  592.D  1979-1986
   
  593.E  1979-1986
   
  594.F  1979-1986
   
  595.G  1979-1986
   
  596.H  1979-1986
   
  597.I-J  1979-1986
   
  598.K  1979-1986
   
 599-607.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1979-1986

Bevat 9 stukken
   
  599.L  1979-1986
   
  600.M  1979-1986
   
  601.N  1979-1986
   
  602.O-P  1979-1986
   
  603.Q-R  1979-1986
   
  604.S  1979-1986
   
  605.T  1979-1986
   
  606.U-V  1979-1986
   
  607.W-Z  1979-1986
   
 608-617.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1986-1987

Bevat 10 stukken
   
  608.A  1986-1987
   
  609.B  1986-1987
   
  610.C  1986-1987
   
  611.D  1986-1987
   
  612.E  1986-1987
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Archief C.J.M. Halkes

  613.F  1986-1987
   
  614.G  1986-1987
   
  615.H  1986-1987
   
  616.I-J  1986-1987
   
  617.K  1986-1987
   
 618-626.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1986-1987

Bevat 9 stukken
   
  618.L  1986-1987
   
  619.M  1986-1987
   
  620.N  1986-1987
   
  621.O-P  1986-1987
   
  622.Q-R  1986-1987
   
  623.S  1986-1987
   
  624.T  1986-1987
   
  625.U-V  1986-1987
   
  626.W-Z  1986-1987
   
 627-636.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1987

Bevat 10 stukken
   
  627.A  1987
   
  628.B  1987
   
  629.C  1987
   
  630.D  1987
   
  631.E  1987
   
  632.F  1987
   
  633.G  1987
   
  634.H  1987
   
  635.I-J  1987
   
  636.K  1987
   
 637-645.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1987

Bevat 9 stukken
   
  637.L  1987
   
  638.M  1987
   
  639.N  1987
   
  640.O-P  1987
   
  641.Q-R  1987
   
  642.S  1987
   
  643.T  1987
   
  644.U-V  1987
   
  645.W-Z  1987
   
 646-655.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1988

Bevat 10 stukken
   
  646.A  1988
   
  647.B  1988
   
  648.C  1988
   
  649.D  1988
   
  650.E  1988
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Archief C.J.M. Halkes

  651.F  1988
   
  652.G  1988
   
  653.H  1988
   
  654.I-J  1988
   
  655.K  1988
   
 656-664.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1988

Bevat 9 stukken
   
  656.L  1988
   
  657.M  1988
   
  658.N  1988
   
  659.O-P  1988
   
  660.Q-R  1988
   
  661.S  1988
   
  662.T  1988
   
  663.U-V  1988
   
  664.W-Z  1988
   
 665-674.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1988-1989

Bevat 10 stukken
   
  665.A  1988-1989
   
  666.B  1988-1989
   
  667.C  1988-1989
   
  668.D  1988-1989
   
  669.E  1988-1989
   
  670.F  1988-1989
   
  671.G  1988-1989
   
  672.H  1988-1989
   
  673.I-J  1988-1989
   
  674.K  1988-1989
   
 675-683.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1988-1989

Bevat 9 stukken
   
  675.L  1988-1989
   
  676.M  1988-1989
   
  677.N  1988-1989
   
  678.O-P  1988-1989
   
  679.Q-R  1988-1989
   
  680.S  1988-1989
   
  681.T  1988-1989
   
  682.U-V  1988-1989
   
  683.W-Z  1988-1989
   
 684-685.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1989

Bevat 2 stukken
   
  684.A t/m K  1989
   
  685.L t/m Z  1989
   
 686-687.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1990

Bevat 2 stukken
   
  686.A t/m K  1990
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Archief C.J.M. Halkes

  687.L t/m Z  1990
   
 688-689.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1990

Bevat 2 stukken
   
  688.A t/m K  1990
   
  689.L t/m Z  1990
   
 690-693.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1991

Bevat 4 stukken
   
  690.A-D  1991
   
  691.E-K  1991
   
  692.L-P  1991
   
  693.Q-Z  1991
   
 694-697.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1992

Bevat 4 stukken
   
  694.A-D  1992
   
  695.E-K  1992
   
  696.L-P  1992
   
  697.Q-Z  1992
   
 698-701.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1993-1994

Bevat 4 stukken
   
  698.A-E  1993-1994
   
  699.F-K  1993-1994
   
  700.L-R  1993-1994
   
  701.S-Z  1993-1994
   
 702-704.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1995

Bevat 3 stukken
   
  702.A-G  1995
   
  703.H-O  1995
   
  704.P-Z  1995
   
 705-708.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1996

Bevat 4 stukken
   
  705.A-E  1996
   
  706.F-H  1996
   
  707.I-N  1996
   
  708.O-Z  1996
   
 709-710.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1997

Bevat 2 stukken
   
  709.A-K  1997
   
  710.L-Z  1997
   
 711-712.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1997

Bevat 2 stukken
   
  711.A-J  1997
   
  712.K-Z  1997
   
 713-714.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1998

Bevat 2 stukken
   
  713.A-K  1998
   
  714.L-Z  1998
   
 715-716.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1998

Bevat 2 stukken
   
  715.A-J  1998
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  716.K-Z  1998
   
 717-718.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1999

Bevat 2 stukken
   
  717.A-K  1999
   
  718.L-Z  1999
   
 719-720.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1999

Bevat 2 stukken
   
  719.A-J  1999
   
  720.K-Z  1999
   
 721-724.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  2000

Bevat 4 stukken
   
  721.Ontbreekt.  
   
  722.Ontbreekt.  
   
  723.Ontbreekt.  
   
  724.Ontbreekt.  
   
 725-727.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  2001

Bevat 3 stukken
   
  725.A-E  2001
   
  726.F-L  2001
   
  727.M-Z  2001
   
 728-729.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1983-1986

Bevat 2 stukken
   
  728.A-K  1983-1986
   
  729.L-Z  1983-1986
   
 730.Correspondentie met E.M. Vos de Wael-Smulders.  1976-1986
   
 731.Correspondentie met D.M.M. Wessels-Cremer.  1975-1977
   
 732.Brieven ter gelegenheid van 60ste verjaardag..  1980
   
 733.Stukken over het feest ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag en emeritaat op 29

juni.  1985
   
 734.Brieven houdende felicitaties ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar.

  1983
   
 735.Brieven houdende felicitaties ter gelegenheid van benoeming tot officier in de orde

van Oranje-Nassau.  1987
   
 736.Brieven houdende kerstwensen en felicitaties naar aanleiding van haar

eredoctoraat van de Berkeley Divinity School aan de Yale University te New Haven
(Verenigde Staten van America).  1981

   
 737.Brieven houdende felicitaties naar aanleiding van eredoctoraat.  1982
   
 738.Kopieën van brieven houdende aanbevelingen voor het eredoctoraat.  1981
   
 739.Adreslijst ontvangers bedankbrieven naar aanleidig van het eredoctoraat.  1982
   
 740.Stukken van het Alumni Fund van de Berkeley Divinity School van de Yale

University te New Haven (Verenigde Staten van Amerika).  1982-1988
   
 741.Toespraken gehouden ter gelegenheid van het afscheidscollege op 21 november.

  1986
   
 742.Stukken over het afscheidscollege op 21 november.  1986
   
 743.Lijsten van genodigden voor het afscheidscollege op 21 november.  1986
   
 744.Verzameling krantenknipsels naar aanleiding van emeritaat.  1986
   
 745.Brieven met felicitaties ter gelegenheid van het afscheidscollege op 21 november.

  1986
   
 746.Doorslagen en kopieën van brieven houdende dankzeggingen voor felicitaties ter

gelegenheid van het afscheidscollege op 21 november.  1986
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Archief C.J.M. Halkes

   
 747.Brieven ontvangen tijdens ziekteperiode.  1978
   
 748.Circulaire houdende dankzegging voor de tijdens ziekte ontvangen brieven.  1978
   
 749.Verslag van de evaluatie van de colleges "Feministische Theologie" in de pré-

kandidaatsopleiding 1981/1982 en 1982/1983.  1983
   
 750.Lezing "Zin en taak van het R.K. Vrouwengilde" bij gelegenheid van de

lustrumvergadering van het Vrouwengilde te Breda.  1955
   
 751.Artikel " Enige gedachten over vrouw-zijn en vrouwelijkheid" op verzoek der

landelijke leiding van de katholieke actie voor de vrouw samengesteld.  [1957]
   
 752.De Antenne, orgaan van het R.K. Lyceum voor Meisjes Rotterdam.  1938-1939
   
 753.Lustrumrede "De grondslag van alle menselijke verhoudingen" voor het Katholiek

Vrouwengilde te Breda uitgesproken op de feestvergadering van 11 oktober.  1956
   
 754.Aantekeningen voor en verslag van de lezing "De vrouwelijke verschijningsvorm

van de mens" voor het Katholiek Vrouwengilde 's-Hertogenbosch-Vught op 27
november.  1958

   
 755-763.Knipsels en overdrukken van artikelen geschreven onder de naam T. Govaart-

Halkes.  1960-1968
Bevat 9 stukken

   
  755.1960
   
  756.1961
   
  757.1962
   
  758.1963
   
  759.Ontbreekt.  
   
  760.1965
   
  761.1966
   
  762.1967
   
  763.1968
   
 764.Overdrukken "In Search of New Forms of Authority and Obedience in the Church"

uit #Concilium#, vol. 9, nr. 5, pagina 32-38.  1969
   
 765.Pre-advies "De vrouw in de kerk" voor de gespreksdagen van 11 mei in De Horstink

te Amersfoort en 18 mei in Huize Berg te Vught.  [1961]
   
 766.Verhandeling "Samenwerken - een levensvoorwaarde" ten behoeve van

"Jongerencursus".  [1962]
   
 767.Verhandeling over Maria.  [1961]
   
 768.Inleiding "Grenzen en verschieten" voor de studiedag van het Katholiek

Vrouwendispuut te Utrecht op 17 oktober.  1961
   
 769.Stukken over de lustrumviering van de inleidingscursus "Theologie in het

perspectief van feminisme en christendom".  1988-1989
   
 770.Kopieën van brief aan en brief van het Vaticaan over deelname van vrouwen aan het

Tweede Vaticaans Concilie.  1963
   
 771.Toespraak "Impressies uit Rome" voor de KRO.  1963
   
 772.Artikel "De vrouw in de rooms katholieke kerk" voor #Symbiose#, 2e jaargang nr. 2.

  1963
   
 773.Artikel "De situatie van de vrouw in de roomskatholieke kerk" in H. Haasse

#Oriëntatie na emancipatie#, Den Haag.  1964
   
 774.Verhandeling "De vrouw en de rooms katholieke Kerk" voor Documentatie Centrum

Concilie.  1964
   
 775.Stukken over het leerplan voor de leraressenopleiding nijverheidsonderwijs.  1964
   
 776.Verhandeling "De vrouw in het ambt als oecumenisch probleem".  [1964]
   
 777.Verhandeling "De damesbladen als massa-communicatiemiddel".  [1965]
   
 778.Artikel "Het Katholiek Vrouwendispuut 1946-1964".  1965
   
 779.Cursus "Huwelijk en celibaat" voor Theologische Leergang Una Sancta.  1966-1967
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Archief C.J.M. Halkes

 780.Afscheidsrede als presidente van het Katholiek Vrouwendispuut op 22 januari.
  1966

   
 781.Recensie van het boek "Der Ausschluss der Frau vom priesterlichen Amt" door I.

Raming.  [1966]
   
 782.Verhandeling over het Tweede Vaticaans Concilie.  1966
   
 783.Verhandeling "Humanae Vitae, resultaat van vrijwillig isolement".  1968
   
 784.Verhandeling "Kerk buiten de kerk".  [1968]
   
 785.Aantekening over gezinsverhoudingen ten behoeve van een conferentie van de

Stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk te 's-Gravenhage op 3 mei.  1966
   
 786.Correspondentie met echtgenoot en kinderen tijdens verblijf in Rome.  1962
   
 787.Plakboek "Rome Concilie eerste zitting oktober 1962".  1962
   
 788.Stukken over de viering van 75ste verjaardag op 15 september.  1996
   
 789-791.Brieven en briefkaarten ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.  1995

Bevat 3 stukken
   
  789.Deel 1.  1995
   
  790.Deel 2.  1995
   
  791.Deel 3.  1995
   
 792-794.Stukken over haar presidentschap van het Katholiek Vrouwendispuut.  1962-1964

Bevat 3 stukken
   
  792.1962
   
  793.1963
   
  794.1964
   
 795.Knipsels over het Katholiek Vrouwendispuut.  -
   
 796-797.Preken.  1975-1991

Bevat 2 stukken
   
  796.1975-1980
   
  797.1981-1991
   
 798-808.Artikelen en bijdragen aan boeken.  1957-1979

Bevat 11 stukken
   
  798.1957-1967, deel 1.  1957-1967
   
  799.1957-1967, deel 2.  1957-1967
   
  800.1968
   
  801.1969-1970
   
  802.1971-1973
   
  803.1974
   
  804.1975
   
  805.1976
   
  806.1977
   
  807.1978
   
  808.1979
   
 809-819.Artikelen en bijdragen aan boeken.  1980-1989

Bevat 11 stukken
   
  809.1980
   
  810.1981
   
  811.1982
   
  812.1983
   
  813.1984
   
  814.1985
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Archief C.J.M. Halkes

   
  815.Vervallen.  
   
  816.1986
   
  817.1987
   
  818.1988
   
  819.1989
   
 820-830.Artikelen en bijdragen aan boeken.  1990-2000

Bevat 11 stukken
   
  820.1990
   
  821.1991
   
  822.1992
   
  823.1993
   
  824.1994
   
  825.1995
   
  826.1996
   
  827.1997
   
  828.1998
   
  829.1999
   
  830.2000
   
 831.Lijsten houdende opgaven van publicaties, lezingen, colleges en onderzoek.

  1961-1986, 1989, 1999
   
 832.Stukken over de toekenning van de M/V-prijs op 13 maart.  1987
   
 833.Stukken over de KRO-uitzending van 20 februari.  1986
   
 834.Brieven over een artikel in #Publik-Forum# van 10 oktober.  1986
   
 835-845.Artikelen in diverse periodieken over Halkes.  1970-1987, 1989

Bevat 10 stukken
   
  835.1970-1979
   
  836.1980
   
  837.1981
   
  838.1982
   
  839.1983
   
  840.1984
   
  841.1985
   
  842.1986
   
  843.1987
   
  844.1989
   
 845-855.Artikelen in diverse periodieken over Halkes.  1990-2000

Bevat 11 stukken
   
  845.1990
   
  846.1991
   
  847.1992
   
  848.1993
   
  849.1994
   
  850.1995
   
  851.1996
   
  852.1997
   
  853.1998
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Archief C.J.M. Halkes

   
  854.1999
   
  855.2000
   
 856.Stukken over de viering van haar 80ste verjaardag op 28 mei te Solothurn

(Zwitserland).  2000
   
 857.Aankondigingen van lezingen.  1972-1999
   
 858.Correspondentie met M. van der Plas over "Brieven aan Johannes Paulus II".  1984
   
 859.Correspondentie met P. Nissen over een brief aan paus Johannes Paulus II over

aanstaande bisschopsbenoemingen.  1998
   
 860.Brieven over een artikel in #Trouw# van 4 maart.  1998
   
 861.Brieven en knipsels over een artikel in #Hervormd Nederland# van 3 juni.  1985
   
 862.Brieven en knipsels over de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie.

  1963
   
 863.Stukken over lidmaatschap en adviseurschap van de Stuurgroep Oecumenisch

Decennium "Kerken Solidair met Vrouwen".  1990-1998
   
 864.Verslagen van de hoorzittingen en bezoekrondes in het kader van het Oecomenisch

Decennium "Kerken Solidair met Vrouwen".  1990-1997
   
 865."Werkplan 1997-1998" van de Stuurgroep Oecumenisch Decennium "Kerken

Solidair met Vrouwen". Met bijlagen.  1996
   
 866.Stukken over de afsluiting van het Oecumenisch Decennium "Kerken Solidair met

Vrouwen".  1998
   
 867.Scriptie "De ontwikkelingsgang van de motieven in Bloems poëzie".  1948
   
 868.Brieven van M.A.P. Smit over haar scriptie.  1949
   
 869.Verhandeling over de romans van F. Bordewijk voor de inauguratie-vergadering van

Homo Ludens.  [1949]
   
 870.Scriptie "Zuster Bertken, het probleem van haar werk en haar betekenis".  [1948]
   
 871.Literatuurlijst Vaderlandse Geschiedenis. Met kanttekening.  [1947]
   
 872.Verhandeling over Huygens' sonnet "Op de dood van Sterre".  [1949]
   
 873.Aantekeningen ten behoeve van de training Klinisch Pastorale Vorming (KPV) van 7

september - 29 november.  1974
   
 874.Evaluatieverslagen van de KPV training.  1974
   
 875.Aantekeningen voor een lezing over "Scheppingsorde" voor een studiebijeenkomst

van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving op 11 september.  1987
   
 876.Stukken over de controverse rondom het artikel van kardinaal Simonis "Enkele

beschouwingen rond feministische theologie" in #Communio# van december.
  1986-1987

   
 877.Smaadbrieven.  1985
   
 878.Monografie #Suchend was verloren ging#.  z.j.
   
 879.Artikel over C. van Siena. Met aantekeningen.  1989
   
 880.Aantekeningen voor #Storm na de Stilte#.  1964
   
 881.Kopij voor #Wenn Frauen ans Wort kommen#.  1978
   
 882.Monografie #Gott hat nicht nur starke Söhne#.  z.j.
   
 883.Artikel "New Catholic Women in the Netherlands".  1989
   
 884.Stukken over bijdrage aan #New Catholic Women in Europe#.  1989-1990
   
 885.Monografie #Zoekend naar wat verloren ging#.  1984
   
 886.Tekstboek voor de viering bij gelegenheid van haar 75ste verjaardag op 9 juli.  1995
   
 887.Correspondentie met uitgeverijen Ambo en Styria over vertaling van #Storm na de

stilte#.  1965-1970
   
 888.Curricula vitae.  1977-1986
   
 889.Artikel #Vrouwen - Mannen - Mensen#.  1984
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Archief C.J.M. Halkes

 890.Kopie van brief aan diverse auteurs van recensies over #Vrouwen-Mannen-
Mensen#.  1984

   
 891-900.Lezingen en gastcolleges.  1977-1986

Bevat 10 stukken
   
  891.1977
   
  892.1978
   
  893.1979
   
  894.1980
   
  895.1981
   
  896.1982
   
  897.1983
   
  898.1984
   
  899.1985
   
  900.1986
   
 901.Brieven met reacties op de Open Brief aan paus Johannes Paulus II.  1980-1981
   
 902.Receptieboek van de inauguratie tot bijzonder hoogleraar op 6 april.  1984
   
 903-904.Brieven houdende felicitaties naar aanleiding van de inauguratie als bijzonder

hoogleraar.  1984
Bevat 2 stukken

   
  903.Alfabetisch op naam.  1984
   
  904.Niet geordend.  1984
   
 905.Aantekeningen over de organisatie van de inauguratie en de ontvangen kado's.

  1984
   
 906-908.Brieven over het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Nederland. Alfabetisch

op naam.  1985
Bevat 3 stukken

   
  906.A-K  1985
   
  907.L-S  1985
   
  908.T-Z  1985
   
 909.Correspondentie met de redacteur en met Nederlandse vrouwenorganisaties over

#New Catholic Women in Europe#.  1988-1990
   
 910.Stukken over een thema-avond "Ekofeminisme" van Viool op 21 september.  1989
   
 911.Correspondentie met P. Bennema over natuurwetenschappen en theologie.  1989
   
 912.Stukken over het Conciliair Proces.  [1989]
   
 913.Persbericht van de Stichting Vredesopbouw "Oproep aan het Nederlandse volk"

over de situatie in de Sovjet-Unie.  [1990]
   
 914.Brief van het Landelijk Komitee van Aanbeveling voor het Volkspetitionement tegen

de kruisraketten van 19 juli.  1985
   
 915.Verklaring van het Appel voor Sociale Gerechtigheid.  [1993]
   
 916.Verklaring van het Samenwerkingsverband tegen Verarming, Armoede en

Verrijking.  1997
   
 917.Aantekeningen over publicaties van diverse auteurs.  z.j.
   
 918.Notitie "Concept voor een structurering van het Han Fortman Centrum".  [1980]
   
 919.Felicitaties met het project "Feminisme en Christendom".  1977
   
 920.Briefkaarten ter gelegenheid van Kerstmis 1999 en de jaarwisseling 1999-2000.

  1999-2000
   
 921.Wenskaarten van deelnemers van de First European Womens Synod op 26 juli te

Wenen (Oostenrijk).  1996
   
 922.Aantekeningen over #En alles zal worden herschapen#.  z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

juni.  1970
 923.Kopie van brief aan vrienden over haar opleiding tot pastoraal supervisor van 25   
 924.Nota van de werkgroep "Samenwerking van Man en Vrouw in de Kerk" van de Sint

Willibrord Vereniging.  1970
   
 925.Afschrift van brief aan de voorzitter van de Sint Willibrord Vereniging van 6

november.  1971
   
 926.Uitnodiging voor "open huis" op 23 november te Nijmegen, Vossenlaan 13.  [1973]
   
 927.Stukken over kandidatuur voor het landelijk bestuur van Pax Christi Nederland.

  1973
   
 928.Uitnodiging voor afscheidsreceptie op 29 augustus in Breda.  1973
   
 929.Stukken over de Faculteitsraad van de Theologische Faculteit van de KUN.

  1978-1979
   
 930.Stukken over een onmoetingsdag van de Open Kerk West-Nederland op 17

november te Rotterdam over "Christendom en sexualiteit".  1984
   
 931.Stukken over bijdrage aan de reeks "Frauen in den Kirchen durchbrechen das

Schweigen" van de Saarländischer Rundfunk.  1984
   
 932.Stukken over kandidaatstelling voor de Joke Smitprijs door de Nederlandse

Vrouwenraad.  1986
   
 933.Stukken bijdrage aan de interfacultaire collegereeks "Derde Wereld, Milieu en

Vrede".  1989-1990
   
 934.Brief van de stuurgroep Oecumenisch Decennium "Kerken Solidair met Vrouwen

1988-1998" over haar adviseurschap van deze groep van 17 januari.  1990
   
 935.Mededeling over de integratie van "Feminisme en Christendom" in het curriculum

van de Theologische Faculteit van de KUN.  1981
   
 936.Brief aan de vrouwengroep [van de faculteit Theologie] over een conflict van 20

october.  1980
   
 937.Druksel "Ter herinnering aan het huwelijksfeest van T. Govaart en T. Halkes". Met

foto.  1950
   
 938.Geboortekaartje Caspar Govert 21.  1957
   
 939.Paspoort Catharina Joanna Maria Halkes afgegeven door de burgemeester van

Breda op 31 augustus.  1971
   
 940.Briefkaarten met bijzondere afbeeldingen of versieringen.  z.j.
   
 941.Stukken over de oratie "Feminisme en Spriritualiteit".  1983
   
 942.Kopieën van artikelen uit Duitse tijdschriften en boeken.  1977-1985
   
 943.Kopieën van artikelen.  1983, 1985
   
 944.Artikel over opvoeden.  z.j.
   
 945.Brieven en knipsels houdende reacties op #Storm na de stilte#.  1965
   
 946.Stukken over de inleidingscursus "Theologie in het perspectief van feminisme en

christendom".  1984-1993
   
 947.College gehouden voor het Studium Generale van de Vrije Universiteit te

Amsterdam.  z.j.
   
 948.Verhandeling "Vragen vanuit de feministische theologie aan de systematische

theologie".  1981
   
 949.Correspondentie met het Konfessionskundliches Institut des Evangelischen

Bundes voor het verkrijgen van toestemming voor afdruk van een artikel van C.
Halkes in een schoolboek.  1993

   
 950.Inschrijfformulier van Bernward Verlag GmbH aan Verwertungsgesellschaft Wort

om het artikel "Maria - Bild der wahren Frau?!" te plaatsen. Met bijlagen.  1993
   
 951.Correspondentie met E. Adamiak over een werkstuk over de theologie van Halkes.

  1993
   
 952.Correspondentie met A. Griffioen-Polman over het halen van het doctoraal en

houdende felicitaties en kerst- en nieuwjaarswensen.  1993
   
 953.Inschrijfformulier voor het bijwonen van het eeuwfeest van de Stichting Oud-Leden

Augustinus (SOLA) en brief aan SOLA houdende felicitaties en het afmelden.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 954.Correspondentie met T. Augustus-Vijgen over het symposium van Feminisme en
Christendom en de lezing van C. Halkes op 18 december.  1993

   
 955.Aanmeldingsformulier van de Mariënburgvereniging over het jubileumcongres op 9

oktober en brief van M. van Baest houdende felicitaties en het maken van een
afspraak.  1993

   
 956.Correspondentie met I. Bakker inzake immigratie, een terugblik op elf jaar Midden-

Amerika.  1992-1993
   
 957.Correspondentie met J.G.M. Bakkers over de organisatie van bezinningsdagen van

de pastors van de dekenaten Elst en Wageningen.  1993
   
 958.Correspondentie met J. Bank houdende blijken van medeleven met het overlijden

van B. Twaalfhoven en over kritiek op progressief katholiek Nederland en een
reactie van C. Halkes op deze kritiek.  1993

   
 959.Brief aan M. Bal houdende dankbetuigingen voor het toezenden van de tekst van

een oratie.  1993
   
 960.Correspondentie met mgr. R.P. Bär O.S.B. over zijn ziekteverlof en houdende

dankbetuigingen.  1993
   
 961.Brief van #De Bazuin# over de toezending van het boek van Rosemary voor het

maken van een recensie en een brief aan #De Bazuin# over uitspraken van C.
Halkes tijdens het symposium "Over grenzen gesproken" [ter plaatsing in #De
Bazuin#].  z.j., 1993

   
 962.Brief van W. Becher aan de schrijvers van een brief van C. Halkes over de publikatie

van het deel #The Risks of Freedom#.  1993
   
 963.Brief aan J. Bekkenkamp houdende dankbetuigingen voor de ontvangst van haar

dissertatie.  1993
   
 964.Correspondentie met Benziger Verlag AG houdende dankbetuigingen, de

toezending van een ontwerp-contract tot het uitgeven van een portret van C. Halkes
en de definitieve stopzetting van het project.  1993

   
 965.Correspondentie met de Freie Universität Berlin over een uitnodiging voor een

congres. Met bijlage.  1988, 1993
   
 966.Correspondentie met J. Beumer houdende felicitaties bij zijn promotie en

dankbetuigingen.  1993
   
 967.Brief van het Centrum voor Vrouwenstudies over een eventuele schenking van

oude tijdschriften.  1993
   
 968.Correspondentie met P. van den Biggelaar over een artikel in #De Gelderlander#

van C. Halkes.  1993
   
 969.Brief aan de redacties van #Trouw#. #H.N. Magazine#. #Zijwind#, #Vrouw en Woord

Doorkijk#, #Graal# over de toezending van het boek #Boeiende Beelden# onder
redactie van C. Halkes, V. Poels en D. de Beijer.  1993

   
 970.Correspondentie met H. Leistner van de Evangelische Akademie Bad Boll

houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en over het ontbreken van C.Halkes
laatste boek #Das Anlitz der Erde erneuern#. Met bijlage.  1993

   
 971.Correspondentie met E. Bongers over haar dagelijks leven in Bodà.  1993
   
 972.Brief aan A. de Bont en L. Goosen houdende een welkomstgroet in hun nieuwe

huis.  1993
   
 973.Begeleidende brief van D. Menheere-ten Harkel bij de uitnodiging van de Werkgroep

Vrouw-Geloof-Samenleving te Borne tot het bijwonen van een lezing door C.J.M.
Halkes op 3 maart.  1993

   
 974.Brief aan A. Brenner houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  1993
   
 975.Brief aan H. van Breukelen rond zijn afscheid als studentenpastor houdende blijken

van waardering, zijn woorden ten afscheid en zijn dankbrief.  1993
   
 976.Correspondentie met A. Brotherton SFCC over het boek #Voice of the Turtledove#

door A. Brotherton en C. Halkes.  1993
   
 977.Correspondentie met M. Buckley over een recensie op een boek van C. Halkes en

een herziening van het christelijk geloof.  1993
   
 978.Brief aan R. Burgert houdende felicitaties.  1993
   
 979.Correspondentie met M. Bussmann over de toezending van het boek #Streitfall-

Feministische Theologie#.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 980.Correspondentie met C. Wijnberg over de presentatie van haar tweede dichtbundel
#Handboek voor de joodse kat#. Uitnodiging tot het bijwonen van de
boekpresentatie op 14 oktober.  1993

   
 981.Folder #Therapie voor Psychosomatiek# met begeleidende brief van T.M.J.H. Dahm

en houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  1993
   
 982.Kerstkaart van C.I. Dales.  [1993]
   
 983.Brieven aan J.M. Deenik-Moolhuizen houdende een afzegging voor een

vergadering, haar lidmaatschap van de Stuurgroep en kritiek op "Aandachtspunten
over het gezin".  1993

   
 984.Correspondentie tussen #HN-Magazine# en S. Delhaas over een onenigheid over de

publikatie van artikelen van S. Delhaes en een protestbrief van C. Halkes aan #HN-
Magazine#.  1991, 1993

   
 985.Uitnodiging van L. Ossewaarde, J. Schneider-van Egten, A. Stokvis en S. Delhaas

voor het vormen van een groep vrouwen "Vriendinnen elkaar in 't leven te houden',
een column van S. Delhaas voor de programma's "Dingen die gebeuren"en "M/V
Magazine" uitgezonden door de KRO op 30 en 31 maart.  1993

   
 986.Uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van het boek #Tsoungestin in

Minsk. Europese vrouwen tussen Oosten en West# door S. Delhaas en een brief aan
S. Delhaas houdende dankbetuigingen.  1993

   
 987.Brief aan M. Derks over het bewaren van historisch materiaal uit de jeugdbeweging.

  1993
   
 988.Uitnodiging van de Radboudstichting tot het bijwonen van de promotie van

W.F.C.M. Derkse en brieven aan W.F.C.M. Derkse houdende felicitaties en
dankbetuigingen.  1993

   
 989.Brief aan R. Dirkx-v.d.Sande met het verzoek om de meegezonden mededeling in de

#Zijwind# te plaatsen.  1993
   
 990.Brieven aan F. Droës over het Catharina Halkes Fonds en het

medewerkstersoverleg en houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  1993
   
 991.Correspondentie met D. Dijk over een lezing en houdende dankbaarheid, een

terugblik op een bezoek en de aankondiging van een vergadering van de
Stuurgroep van Decennium op 22 november.  1993

   
 992.Brief van F. van Dijk-Hemmes over haar ziekte en dankbetuigingen.  1993
   
 993.Brief aan N. van Dijk houdende dankbetuigingen en felicitaties met de geboorte van

Jitte Sjoerd.  1993
   
 994.Correspondentie met het Forum Engelberg over het vierde Forum Engelberg over

"Energy and Environment: A question of survival".  1992-1993
   
 995.Begeleidende brief van Buro Eiba, behorende bij #Raderwerk#, nr. 1 van maart

1993.  1993
   
 996.Uitnodiging van de Evangelische Kirche in Deutschland voor een werkoverleg met

reactie van C. Halkes. Met bijlage.  1993
   
 997.Brief aan de Evangelische Akademie Nordelbien voor de bijeenkomst "Sarah - wo

ist dein Lachen?" van 7 tot en met 9 mei met reactie.  1993
   
 998.Brief van N. Schreurs, vertegenwoordiger van de Nederlandse Afdeling van de

Europese Vereniging voor Katholieke Theologie (EVKT) aan de leden van de EVKT
over de bijeenkomst in Parijs op 1 en 2 mei.  1993

   
 999.Brief aan de redactie van #Faust# over de toezending van het blad #Faust#.  1993
   
 1000.Correspondentie met A. Esser over het artikel voor het manuscript van het boek

#Erster Band des Jahrbuchs der Europäischen Gesellschaft für theologische
Forschung von Frauen: "Feministische Theologie im Europäischen Kontext# en de
correcties van een artikel.  1992-1993

   
 1001.Correspondentie met J.M. Feijters over het delen van een speciaal moment met een

ander.  1993
   
 1002.Kaart van Thecla houdende een reactie op de tekst "Daar word ik stil van" en

paaswensen.  1993
   
 1003.Brief aan het Secretariaat van de Franciscaanse Samenwerking met het verzoek

materiaal te sturen voor het Clara-jaar.  1993
   
 1004.Brief van medeleven aan de Zusters Franciscanessen in Bennebroek na het

overlijden van zuster Alix en dankbetuigingen.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 1005.Correspondentie met de Katholische Akademie der Erzdiözese Freiburg over een
bijeenkomst over de toekomst van het menselijk bestaan.  1993

   
 1006.Correspondentie met C. Friebe over ergernissen en teleurstellingen en haar ziekte

en houdende dankbetuigingen.  1992-1993
   
 1007.Brief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving over een vacature bij de

Stichting Christine de Pisan en een reactie van C. Halkes. Met bijlage.  1993
   
 1008.Brief van Stichting Memisa Medicus Mundi over de actie voor het verbeteren van de

positie van vrouwen.  1993
   
 1009.Uitnodiging tot het bijwonen van de academische zitting bij gelegenheid van de

65ste verjaardag van E. Gössmann en de correspondentie met E. Goössmann
houdende felicitaties en dankbetuigingen.  1993

   
 1010.Correspondentie met K. Goudsmit-Schootsman houdende kerst- en

nieuwjaarswensen, hun belangstelling voor filosofie en theologie en haar ziekte.
  1992-1993

   
 1011.Brief aan H. Graafland over het nummer van #Kontekstueel# dat zij gestuurd had.

  1993
   
 1012.Brief aan Greenpeace over de gang van zaken rond een cadeaubon.  1993
   
 1013.Correspondentie met J. Greven van de hoofdredactie van #Trouw# houdende

felicitaties met het 50 jarig bestaan van #Trouw#.  1993
   
 1014.Correspondentie met M. Grey over artikelen in de #NRC# en de #KU-Nieuws# over

Christien Brinkgreve, een terugblik op het symposium, de betekenis van de
vriendschap tussen beiden, de vlucht van hun Joegoslavische gastgezin en
houdende kerst- en nieuwjaarswensen, dankbetuigingen, het sturen van recensies
over het boek door M. Grey en felicitaties met de publikatie.  1992-1993

   
 1015.Brieven aan Hotel Grüner Baum over een vergeten campingbed.  1993
   
 1016.Correspondentie met M. de Haardt over enkele praktische vragen voor haar

promotie.  1993
   
 1017.Brief aan H. Halkes en M. v.d. Heijden houdende felicitaties met hun huwelijk.  1993
   
 1018.Correspondentie met R. Halvorson houdende nieuwjaarswensen, een evenement

van de ARC, een kort jaaroverzicht, dankbetuigingen en felicitaties met de nieuwe
president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.  1992-1993

   
 1019.Brief aan H. Harmsen over de voordracht door C. Halkes gehouden.  1993
   
 1020.Uitnodiging van M. Heinrichs voor het bijwonen van een geboortefeest van Thomas

en een felicitatiebrief.  -
   
 1021.Uitnodigingen van M. Leygraaf en T.H.M. Akerboom om een artikel te schrijven voor

een bundel bij gelegenheid van het afscheid van B. Hemelsoet en de reactie hierop.
  1993

   
 1022.Brief van Annelies over de kritiek van de feministische theologen in Utrecht.  1993
   
 1023.Aankondiging door het #HN-Magazine# over een redactievergadering en een brief

aan B. van Duijn over de nieuwe layout van het #HN-Magazine#. Met bijlagen.  1993
   
 1024.Brief van E. Heukesfeld houdende dankbetuigingen en een terugblik op de viering

van haar verjaardag en de verhuizing.  1993
   
 1025.Brief aan A. van Heijst over haar nieuwe boek, het afscheid van M. Grey, de

toezending van het boek #Boeiende Beelden# en de vraag om toezending van haar
aantekeningen en vragen.  1993

   
 1026.Correspondentie met S. Hill over de conferentie van RE-imagining van 4 tot en met

7 november. Met bijlage.  1992-1993
   
 1027.Personalia van C.J.M. Halkes.  z.j.
   
 1028.Brief aan Buchhandlung Hintzen over de opzegging van het abonnement op

#Feministische Studien#.  1993
   
 1029.Uitnodiging van A. Hoenkamp-Bisschops tot het bijwonen van haar promotie en een

brief houdende felicitaties.  1993
   
 1030.Correspondentie met H. Hoffmans-Bredius houdende beterschapswensen,

dankbetuigingen, kerst- en nieuwjaarswensen.  1993
   
 1031.Correspondentie met W. Dhondt-Vissers over het programma "Daar word ik stil

van" en houdende dankbetuigingen.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 1032.Correspondentie met VHS Bergen over de zomer-studieweek "Tegen geweld".  1993
   
 1033.Brief van M. Honée over hun vriendschap en gedachten over de tijd.  1993
   
 1034.Brief aan A. Imbens-Fransen houdende dankbetuigingen.  1993
   
 1035.Brief aan H. Jansen houdende blijken van medeleven met haar handicap, kerst- en

nieuwjaarswensen.  1993
   
 1036.Correspondentie met W. Jansen van de Werkgroep 'Stimulans' van de Raad van

Kerken van Amsterdam over een uitnodiging voor een interview op 'Frappant-
avond' op 17 november en dankbetuigingen.  1993

   
 1037.Bedankbrieven aan en van W. Jansen ter gelegenheid van zijn promotie.  1993
   
 1038.Uitnodiging van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal tot het bijwonen van een

open huis bij gelegenheid van de verkiezing van een nieuwe priorin, felicitaties en
dankbrieven.  1993

   
 1039.Correspondentie met H.G. Ziebertz, secretaris van #Journal of Empirical Theology#

over een verzoek tot het recenseren van het boek #Pastoraat als
bondgenootschap# door R. Bons-Storm.  1993

   
 1040.Correspondentie met R. en W. Jöhr over de viering van de jaarwisseling, het laatste

nieuws, kerst- en nieuwjaarswensen, gelukwensen voor Maria Lichtmis en
dankbetuigingen.  1993

   
 1041.Brief aan E. de Jong houdende felicitaties bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum

bij de Nationale Raad Voor Liturgie.  1993
   
 1042.Correspondentie met het Katholisches Bildungswerk Hochtaunus over een

uitnodiging voor het deelnemen aan de tweejaarlijkse Bezirksfrauentag.  1993
   
 1043.Correspondentie met de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) over het

KAV-symposium op 28 tot en met 30 oktober en een eventuele medewerking van C.
Halkes hieraan. Met bijlagen.  1991-1993

   
 1044.Brief aan A. Kessel over de toezending van een blad met een interview.  1993
   
 1045.Brief aan R. Kleintank over de promotie van het boek #Boeiende Beelden# door R.

Kleintank en C. Halkes.  1993
   
 1046.Correspondentie met I. de Kok-Suasso over haar ziekte, de rol van het werk van C.

Halkes tijdens het herstelproces en houdende het maken van een afspraak en een
terugblik op haar bezoek.  1993

   
 1047.Correspondentie met Uitgeversmaatschappij J.H. Kok B.V. over het boek #The

Ecumenical Movement Tomorrow#.  1993
   
 1048.Correspondentie met P. Kooistra over de UNO-economie, een adhesie-betuiging

van C. Halkes en de vooraankondiging en de uitnodiging voor het bijwonen van de
boekpresentatie van het boek #Het ideale eigenbelang# door P. Kooistra en de
uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de expostie "Het ideale
eigenbelang" op 12 oktober en felicitaties.  1993

   
 1049.Brieven van A.-M. Korte over de serie redactiebijeenkomsten voor de uitgave

#Proeven van Vrouwenstudies Theologie Deel III#.  1993
   
 1050.Brief van het Interuniversitaire Werkgroep Feminisme & Theologie (IWFT) over het

tijdstip van een studieweek.  1993
   
 1051.Brief aan U. Krattiger-Tinga houdende felicitaties en dankbetuigingen.  1993
   
 1052.Brief van Kreuz Verlag Vertriebs-GmbH over de verzamellijst vanwege de

Frankfurter Buchmesse.  1993
   
 1053.Brieven van de KRO over het einde van het radioprogramma "M/V" en

dankbetuigingen voor de medewerking van C. Halkes aan de laatste uitzending op
29 september.  1993

   
 1054.Correspondentie met de KRO over de medewerking van C. Halkes aan het radio-

programma "De Fascinatie" op 20 januari 1993, de herhaling op 11 augustus 1993,
dankbetuigingen voor het zenden van een bandje met de opname en een verrassing
en de beloning voor de herhaling.  1992-1993

   
 1055.Kaart en brief van het KRO-omroeppastoraat over de toekomst van het

omroeppastoraat.  1993
   
 1056.Correspondentie met J. Kruisen over de stuurgroep en dankbetuigingen.  1993
   
 1057.Brief van [J. Kuin] over het maken van afspraak voor een ontmoeting met [Joke

Kuin].  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 1058.Correspondentie met het tijdschrift #KUZIEN# over het ontbreken van een artikel
over vrouwen.  1993

   
 1059.Uitnodiging van H.E. de Lagh tot het bijwonen van een bijeenkomst van vrouwelijke

theologen op 30 maart.  1993
   
 1060.Uitnodiging van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Faculteit der

Letteren van de Universiteit van Leiden tot het bijwonen van de presentatie van het
alumnirapport met reacties. Correspondentie met K. Korevaart van de Vakgroep
Nederlands van de Faculteit der Letteren houdende dankbetuigingen en het
aanvragen van het rapport. Met bijlage.  1993

   
 1061.Kaart van H. Litjes houdende dankbetuigingen bij gelegenheid van zijn afscheid als

voorzitter van de Universiteitsraad.  1993
   
 1062.Correspondentie met het Interkerkelijk Vormingswerk Maarn Maarsbergen

Valkenheid over de voordracht "Nieuwe wegen in de godsdienstig-kerkelijke
beweging van vrouwen" door C. Halkes op 13 september en houdende
dankbetuigingen. Met bijlage.  1992-1993

   
 1063.Uitnodiging van het Begeleidingscentrum voor Vrouwen voor het bijwonen van de

lezing "The power of naming, a feminist analysis of Power" door E. Dodson Gray en
een brief aan het begeleidingscentrum met afzegging.  1993

   
 1064.Brieven aan M. Maréchal over #Desert Gumbo#, de recensie van het boek van C.

Halkes door M. Buckley, de Graal en #Global Village Info# over kritiek op deze en
andere bladen van De Graal.  1993

   
 1065.Correspondentie met S. Marijnissen over het filmproject "Vrije Maechden in Kerk en

Wereld".  1992-1993
   
 1066.Brief aan R. Maes houdende blijken van belangstelling.  1993
   
 1067.Correspondentie met Uitgeverij Meinema over het tekstboek #Bij de dag# en de

bereidheid van C. Halkes om hieraan mee te werken en de uitnodiging van Meinema
Uitgeverij tot het bijwonen van de boekpresentatie van #Bij de Dag# op 18
september en het verzoek om toezending van enkele exemplaren.  1992-1993

   
 1068.Brief aan T. Metternich houdende kerst- en nieuwjaarswensen en het betrekken van

haar nieuwe woning.  1993
   
 1069.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes over het congres in Leuven en houdende

dankbetuigingen, kerst- en nieuwjaarswensen en felicitaties.  1993
   
 1070.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes over de vertaling van haar dissertatie

#Rebellion auf der Grenze# en een verklaring van C. Halkes over de grote betekenis
van de dissertatie van H. Meyer-Wilmes.  1993

   
 1071.Correspondentie met M. Misset-v.d. Weg over de lustrumviering van het Catharina

Halkes Fonds.  1993
   
 1072.Brief van F. Mooren houdende dankbetuigingen voor een foto bij gelegenheid van

het lustrum van de Katholieke Universiteit.  1993
   
 1073.Correspondentie met J.P. Mooijman S.J. over het boekje over Maria.  1993
   
 1074.Correspondentie met M. v.d. Muysenbergh-Geurts houdende felicitaties,

dankbetuigingen, haar 40-jarig huwelijk, haar ziekte, het uitstellen van de afspraak
voor een bezoek en over het symposium van 21 oktober.  1993

   
 1075.Brief aan E. Mulder over de Hildegard-conferenties en het verzoek om ook

schriftelijk op de hoogte te worden gehouden.  1993
   
 1076.Brief van Stichting OecuMenens over de vertraging van de verzending van het blad

#OecuMensens#.  1993
   
 1077.Correspondentie met de Ohra Schadeverzekeringen N.V. over de vergoeding van de

cascoschade aan de auto.  1993
   
 1078.Correspondentie met M.C.J. Oosterdijk over adressen van De Graal en enkele leden.

  1993
   
 1079.Correspondentie met E. Osendarp O.P. over het boek over communicatieve taal in

Kerk en Liturgie, dat hij samen met A. Twickler schrijft en het verzoek aan C. Halkes
het manuscript te lezen.  1993

   
 1080.Uitnodiging van C. Dresselhuys van het tijdschrift #Opzij# tot het bijwonen van de

uitreiking van de Annie Romein-prijs en de Harriët Frezerring op 10 december.  1993
   
 1081.Uitnodiging van het Secretariaat van de Commissie van Bijstand van de Pauluskerk

in Rotterdam-Centrum om voor te gaan in een dienst over de betekenis van Maria
op 2 mei en een reactie van C. Halkes.  1992-1993
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1082.Uitnodiging van Pax Chisti Nederland tot het bijwonen van de presentatie van de

bundel #Tijd van oorlog, tijd van vrede# op 3 juni bij gelegenheid van het afscheid
van mgr. Ernst als bisschop van Breda en als voorzitter van Pax Christi.  1993

   
 1083.Correspondentie met A. Petit-Grond over haar scriptie over "Een feministische

bijdrage aan het milieudebat". Met bijlage.  1993
   
 1084.Brief van Stichting Christine de Pisan over een vacature bij de Stichting. Met

bijlage.  1993
   
 1085.Correspondentie met de Stichting Christine de Pisan over het project Vrouw & Kerk

4, de verhuizing van de stichting, de toekomst van de studie #Boeiende Beelden#
en kerst- en nieuwjaarswensen.  1993

   
 1086.Correspondentie van de Stichting Christine de Pisan over het begin van de

uitvoerende werkzaamheden van de stichting en houdende felicitaties met de start
van de stichting. Met bijlage.  1993

   
 1087.Verhuisbericht van L. en M. van der Plas-van Heeswijk en houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  1993
   
 1088.Correspondentie met de Vice-Postulatie van het Opus Dei over het

#Informatiebulletin#.  1993
   
 1089.Brief aan P. Poels over het maken van een afspraak.  1993
   
 1090.Correspondentie met W.J. Suurendonck over het abonnement op het blad #Pour

Vous#.  1993
   
 1091.Correspondentie met A. Primavesi over het bijwonen van de Re-imagining

Conference in Minneapolis en houdende dankbetuigingen.  1993
   
 1092.Correspondentie met A.H.M. Put over zijn manuscript over de historische Maria.

  1993
   
 1093.Brief aan de redactie van #Raffia# over het aanvragen van een abonnement.  1993
   
 1094.Correspondentie met M.H. Reuchlin over een eventuele studie over "De man en zijn

wijze van geloven" en houdende adventwensen.  1993
   
 1095.Brief aan H. Reuling over de conferentie "RE-imagining - The ecumenical

decade/churches in solidarity with women".  1993
   
 1096.Brief aan M. Reuver over de ontvangst van zijn nieuwe boek.  1993
   
 1097.Uitnodiging van de Organisatie Jubileum Gezien Ridderbos tot het bijwonen voor

de themamiddag "Vrouwelijke spiritualiteit: zonder grenzen?" bij gelegenheid van
het 25-jarig jublieum van G. Ridderbos bij het Studentenpastoraat Amsterdam op 8
oktober, brief aan deze commissie over het spreken van een welkomstwoord tijdens
de bijeenkomst.  1993

   
 1098.Begeleidende kaart voor een uitnodiging tot de viering van 25 jaar Raad van

Kerken.  z.j.
   
 1099.Brief van E. Roomans over de dagelijkse probleempjes, de slechte sfeer op het

werk en een terugblik op haar vakantie.  1993
   
 1100.Brieven van R. en H. Ruether houdende jaaroverzichten.  1992-1993
   
 1101.Correspondentie met B. Ruys van het Hendrik Kraemer Haus over een

bezinningsweekend te Berlijn en blijken van medeleven.  1993
   
 1102.Brief van Sarah-Yasmine Centrum voor een ontmoeting en aktiviteiten rond

Vrouwen Wereldwijd Geloven ter bevestiging van de afspraak voor het houden van
een inleiding over 'Lijden, opstand, opstanding'. op 5 april 1993.  1992

   
 1103.Brief van de werkgroep Vrouw-Geloof-en-Samenleving Borne ter bevestiging van de

spreekbeurt over het boek #En alles zal worden herschapen# door C. Halkes op 3
maart 1993.  1992

   
 1104.Correspondentie met T.C.C. Scholten-van Iterson houdende een welkomstgroet bij

het betrekken van een nieuwe woning en dankbetuigingen.  1993
   
 1105.Brieven aan L. Schotroff over de vertalingen van artikelen voor het jaarboek.  1993
   
 1106.Correspondentie met Schretlen-Wubbe over de opening van het Han Fortmann

Centrum.  1993
   
 1107.Brief aan de adminstratie van #Schrift# over de viering van het zilveren bestaan van

#Schrift# op 13 november.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

verliezen# van Walther Goddijn OFM op 28 april.  1993
 1108.Uitnodiging van Uitgeverij Kok Agora over de boekpresentatie van #De moed niet   
 1109.Correspondentie met H.Schüngel-Straumann over het boek [#Ràjah] bewegt die

Welt#, de ziekte van vele vrouwen.  1993
   
 1110.Mailing van de Stichting SIFRA over de verhuizing, aktiviteiten, publicaties en de

donateursactie.  1993
   
 1111.Correspondentie met F. Sleegers FDNSC over de studiesecretarissen en een artikel

in het tijdschrift van de congregatie.  1993
   
 1112.Correspondentie met J. van der Sman over de eerste priesterwijding in de

Anglicaanse Kerk in Adelaide, Zuid-Australië en houdende een kort jaaroverzicht en
kerst- en nieuwjaarswensen en felicitaties met de wijding van vrouwelijke priesters.
  1992-1993

   
 1113.Correspondentie met J. Sommer houdende blijken van belangstelling en

paaswensen, het maken van een afspraak en over de zesde Vrouwendag in
Duitsland op 21 maart.  1993

   
 1114.Brief van het Bischöfliches Ordinariat Speyer over het verzoek om inleider te zijn op

een feministische vrouwendag op 18 juni 1994 in de Pfalz met het antwoord van C.
Halkes.  1993

   
 1115.Begeleidende brief van J. Duyf en E. van Riel bij een artikel voor de #Nijmeegse

Stadskrant#.  1993
   
 1116.Brief aan A. Stalpers houdende dankbetuigingen en kerst- en nieuwjaarswensen.

  1993
   
 1117.Brief aan M.-A. van Steen over een uitnodiging voor de bijeenkomst op 18

december.  1993
   
 1118.Correspondentie met M. Stevers-Buisman over de afscheidsrede van C. Halkes en

dankbetuigingen.  1993
   
 1119.Brieven aan L. Stilma over haar boeken en over een symposium op 21 oktober en

de voordracht op 18 december.  1993
   
 1120.Correspondentie met C. van Straten-Sengers over het afzeggen van de komst naar

een symposium en houdende dankbetuigingen.  1993
   
 1121.Brief aan de redactie van #Streven# over de aanvraag van een proefabonnement op

het tijdschrift #Streven#.  1993
   
 1122.Verhuisbericht van I. Tiemann en brief aan I. Tiemann houdende een welkom in het

nieuwe huis.  1993
   
 1123.Correspondentie met J. de Berg van #Ochtenblad Trouw# over een uitnodiging tot

het schrijven van een tekst voor de rubriek "Biblia" in de zaterdagse bijlage 'Letter
en Geest'. Met bijlagen.  1993

   
 1124.Correspondentie met K. De Troyer over het congres in Leuven en een voorstel voor

een korte aanwezigheid op het congres, de toezending van het eerste artikel voor
het jaarboek dat C. Halkes schrijft, een voorstel om aandacht te schenken aan het
jaarboek op het congres en het na het congres bespreken met deskundige.  1993

   
 1125.Correspondentie met A. Jensen over haar inaugurele rede bij de Universiteit van

Tübingen en houdende felicitaties en dankbetuigingen.  1993
   
 1126.Brief aan K. de Vaan houdende de toezending van een verjaardagscadeau.  1993
   
 1127.Brieven aan A.A. in het Veld over de brochure #Oecumenisch Decennium# en een

bloemenattentie voor J. Heslinga en advents- en kerstwensen.  1993
   
 1128.Uitnodiging van B. Verreijt tot het bijwonen van de viering van zijn zilveren

priesterfeest en zijn vijftigste verjaardag op 5 september en een dankbrief voor de
belangstelling en cadeaus.  1993

   
 1129.Brief aan D. Verweij houdende felicitaties vanwege haar promotie en

nieuwjaarswensen.  1993
   
 1130.Correspondentie met H.C.M. de Vilder S.J. over het 25-jarig jubileum van G.

Ridderbos bij het Amsterdams Studentenpastoraat op 8 oktober met het verzoek
om een woordje te spreken tijdens de viering en dankbetuigingen.  1992-1993

   
 1131.Correspondentie met C. Visser over de toezending van het boek #De Geest over het

water# van C. Visser, een kritiek op het boek door C. Halkes, een terugblik op hun
laatste ontmoeting en dankbetuigingen en kerst- en nieuwjaarswensen.  1993

   
 1132.Brief aan de redactie van #Vlugschrift# over blanco pagina's in #Vlugschrift# van

mei.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

 1133.Correspondentie met de Stichting Landelijke Gereformeerde Raad voor
Samenlevings-Aangelegenheden over het schrijven van een artikel voor het
#Konvooi#. Met bijlagen.  1993

   
 1134.Correspondentie met A. Verweij over de veranderingen van plaats en van mensen

van het Omroeppastoraat.  1993
   
 1135.Correspondentie met H.J. Vogel over de afspraken voor een ontmoeting met

vrouwen in Nijmegen of in Oberhausen op 20 september.  1993
   
 1136.Brief aan T. van Voorst tot Voorst over een namenlijst in het contactblad van de

Graalbeweging.  1993
   
 1137.Correspondentie met het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke

Universiteit Nijmegen over de #Studiegids 1993/1994# van het Centrum voor
Vrouwenstudies.  1993

   
 1138.Brieven van het #Tijdschrfit voor Vrouwenstudies# over een zoekgeraakte recensie

van H. Meyer-Wilmes. Met bijlage.  1993
   
 1139.Brief aan M.A.G. den Dulk-Barens, secretaris van de Sectie de Vrouw in Kerk en

Samenleving over de jaarlijkse bijeenkomst van het Breed Vrouwen Overleg op 22
april.  1993

   
 1140.Afschrift van de brief van de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen

aan mgr. H. Lemaàtre, de Apostolische Nuntius over de verklaring van het Vaticaan
met betrekking tot de situatie van verkrachtte vrouwen in het voormalige
Joegoslavië.  1993

   
 1141.Correspondentie met de Stichting Volwasseneneducatie en Volksuniversiteit

Arnhem over de lezing "Past religie nog in onze tijd?" op 9 november.  1993
   
 1142.Brief van de redactie van #Triangel# over het verzoek om een artikel voor

#Triangel# te schrijven.  1993
   
 1143.Brief aan C. Waslander-van der Linden over de publicatie van een gedichtenbundel

en blijken van belangstelling.  1993
   
 1144.Brief aan E. Weidmann-Leuenberger houdende nieuwjaarswensen en felicitaties

met hun kleinkind en hun schoonzoon.  1993
   
 1145.Brief van J. Weitjens S.J. over kardinaal Simonis en brief aan J. Weitjens S.J. over

de grote instemming van C. Halkes.  1993
   
 1146.Uitnodiging voor een lunch op 28 augustus en een dankbrief van G.S. Westerouen

van Meeteren met de stand van de giften.  1993
   
 1147.Uitnodiging van de Werkgezelschap Feminisme en Theologie van de Faculteit der

Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam tot het bijwonen van de
studiedag "Luisteren naar Afrikaanse vrouwen" en brief met reactie van C. Halkes.
  1993

   
 1148.Uitnodiging van L. Werkman tot het bijwonen van haar promotie op 17 maart en de

brief met felicitaties voor L. Werkman bij gelegenheid van haar promotie.  1993
   
 1149.Brief aan J. Wissink met felicitaties met betrekking tot zijn benoeming.  1993
   
 1150.Brief aan de Women's Ordination Conference (W.O.C.) houdende het verzoek voor

een recensie van het boek #New Creation#.  1993
   
 1151.Bedankbrief van het Women's Ordination Conference (W.O.C.) voor de giften en het

verzoek om hen met de feestdagen financieel te gedenken.  1993
   
 1152.Brief aan E. van Wolde met bericht van afwezigheid tijdens haar oratie en de

wensen voor aandachtig en uitgebreid gehoor.  1993
   
 1153.Brief van de Hogeschool Holland aan A. Wegman-Dirks over het mogelijk stoppen

van de opleiding "Theologie in het perspectief van feminisme en Christendom" en
eventuele alternatieven. Met bijlage.  1993

   
 1154.Brief van Nel houdende felicitaties en het bericht van een speciale sessie voor haar

man Herman tijdens een internationaal congres "bio-mechanics" in Poitiers en
Parijs, de uitgave van een herdenkingsboek en het overlijden van F. Breukelman.
  1993

   
 1155.Correspondentie met V.G. Curtiss van Women's Perspective over de uitnodiging tot

het schrijven van een artikel voor het boek #Sing a new Song# en een afwijzing
door C. Halkes.  1993
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Archief C.J.M. Halkes

aan W. van der Zee om op 2 mei te willen preken in de Pauluskerk in Rotterdam en
het zichzelf uitnodigen voor de viering van 21 juni.  1993

 1156.Correspondentie met ds. W. van der Zee naar aanleiding van de publicatie van het
Mariaboekje door C. Halkes en E. Schillebeeckx en een boekje over Maria van W.
van der Zee, kritiek op beider boeken en houdende dankbetuigingen, een verzoek

   
 1157.Correspondentie met J. Zaat van #Zijwind# over haar medewerking aan een folder

van #Zijwind#. Met bijlage.  1993
   
 1158.Brief van J.M. Hopkins over de Ruach-werken en houdende een verhuisbericht.

  2000
   
 1159.Artikel "A Woman without Shame. Early Christian Baptism and Embodied Female

Spirituality" van Revd. J.M. Hopkins in #The Journal of Radical Baptists Vol.1#,
april.  2000

   
 1160.Boekje #Na 15 jaar. Slotaccoord# en brief van J. Vuister-ten Hornen houdende

blijken van belangstelling.  2000
   
 1161.Brief over de oprichting van The Letty M. Russell Travel Seminar Fund.  2000
   
 1162.Brieven aan E. en J. Broerse houdende felicitaties en dankbetuigingen en kaart van

J. Broerse.  2000
   
 1163.Brieven aan boekhandel Broese Kemink over bestellijsten van boeken en een

bericht van toezending.  2000
   
 1164.Brief van I.N. Bulhof houdende felicitaties.  2000
   
 1165.Brief aan aan D. de Beijer houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1166.Brief aan J. Bekkenkamp houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1167.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen en

felicitaties.  2000
   
 1168.Brief aan E. Bogaers houdende dankbetuigingen en haar ziekte.  2000
   
 1169.Correspondentie met A. ten Bosch-Stumpel.  2000
   
 1170.Uitnodiging van Brahma Kumaris Spirituele Akademie tot het bijwonen van het

openingsprogramma "Manifesto 2000, voor een cultuur van vrede en
geweldloosheid" op 13 mei.  2000

   
 1171.Rouwkaart van G.M.E.A. Broerse en brief aan J. Broerse houdende blijken van

medeleven.  2000
   
 1172.Brief van Frida over de bijeenkomst van het Catharina Halkes Fonds.  2000
   
 1173.Brief aan de ledenadministratie van de ANWB over de opzegging van het

lidmaatschap.  2000
   
 1174.Brief aan P.A.M. Appels-van Heyst over het vijftig jarig bestaan van de

Dispuutskring.  2000
   
 1175.Brief van M. van Gils over een interview voor de #Post Augustijns# van de Leidse

studentenvereniging Augustinus.  2000
   
 1176.Uitnodiging van de Dekenale Vereniging Haarlem tot het bijwonen van het afscheid

van H. Baars en correspondentie met H. Baars over het afscheid.  2000
   
 1177.Brief van I.N. Bulhof houdende vakantiegedachten.  2000
   
 1178.Correspondentie met J. Burgert-Dröge over een uitzending over een nieuwe

behandelmethode van whiplash-patiënten en interessant voor J. Hulsman, haar
handicap, de huwelijksaankondiging van J. Hulsman, de ziekte van J. Burgert-
Dröge en het maken van een afspraak.  2000

   
 1179.Correspondentie met W. Bus houdende blijken van belangstelling.  2000
   
 1180.Brieven aan E.F.A.M. Caminada houdende felicitaties en blijken van belangstelling.

  2000
   
 1181.Uitnodiging van het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit

Nijmegen tot het bijwonen ven het seminar 'Voorbij het lichaam/zelf?', bij
gelegenheid van het vijftien-jarig bestaan en acceptatie door C. Halkes. Met bijlage.
  2000

   
 1182.Brief aan het bestuur van het Catharina Halkes Fonds over de vierde Catharina

Halkes-lezing.  2000
   
 1183.Brief aan het College van Bestuur houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1184.Brief aan ds. J. Colijn houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1185.Rouwbrief van T. Dahm en brief aan de familie Dahm als blijken van deelneming.

  2000
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1186.Brieven aan J. Deenik-Moolhuizen over een boek van G. den Dulk en

dankbetuigingen.  2000
   
 1187.Correspondentie met S. Delhaas over een terugblik op een vrouwenbijeenkomst en

houdende een beschrijving van een heel drukke periode.  2000
   
 1188.Brief aan W. Derkse van de Radboudstichting houdende een afzegging van de

Alfrinklezing.  2000
   
 1189.Correspondentie met T. Dahm over de schuldbekentenis van de kerk en felicitaties.

  2000
   
 1190.Uitnodiging van T. Delfgaauw-Niesten voor het bijwonen van de negentigste

verjaardagsfeest op 19 augustus.  2000
   
 1191.Correspondentie met T. van Dijck houdende kerst- en nieuwjaarswensen. Met

bijlagen.  1999-2000
   
 1192.Correspondentie met C. te Dorsthorst over een reactie op het Mea Culpa van de

paus.  2000
   
 1193.Correspondentie met H. van Dijk houdende dankbetuigingen en de gevolgen na zes

jaar van het overlijden van zijn echtgenote.  2000
   
 1194.Lijst van verkrijgbare pamfletten van de Spring 1999 talks van E. en D. Dodson Gray

en delen van een sprookje uit de brief Year-End (and Century- and Millennium-End).
  1999

   
 1195.Correspondentie met E. van Dongen-Caarls over het oecumenisch leerhuis in

Haarlem en houdende beterschapswensen en felicitaties.  2000
   
 1196.Brief aan J. van Driel over van het adres van M. de Haardt.  2000
   
 1197.Brief aan T. van der Drift houdende dankbetuigingen en de wens elkaar te

ontmoeten.  2000
   
 1198.Brieven aan F. Droës over een nieuw netwerk 'VOL' en een bericht van de registratie

van het partnerschap van F. Droës en R. Huysmans en een terugblik op een
bijeenkomst van [alleen] vrouwen.  2000

   
 1199.Correspondentie met Sectie Vrouwen in Kerk en Samenleving van de Raad van

Kerken (Sectie VKS) over de opheffing van de Sectie VKS en de uitnodiging tot het
bijwonen van een Boeldag op 25 januari 2001 en houdende dankbetuigingen.  2000

   
 1200.Correspondentie met G. den Dulk-Barens. Met bijlagen.  2000
   
 1201.Kaart van M. en J. den Dulk houdende een reactie op het "Feminisme als

cultuurcritiek" door C. Halkes.  2000
   
 1202.Uitnodiging van J. Eijt namens de Stichting Echo voor het bijwonen van de

presentatie van het #Boek Wetenschap in dienstbaarheid. I. Frye (1909)# op 7
december van M. Derks en R. Wolf.  2000

   
 1203.Correspondentie met R. Epting met dankbetuigingen, een terugblik op een

bijeenkomst van vrouwen.  2000
   
 1204.Correspondentie met A. Erberveld-Streng over privé-nieuws, het overlijden en de

uitvaart van M. de Goey-Moons en M. Steenkamer en de aanstelling van A. de
Jongemijn als pastoraal werkster. Met bijlage.  2000

   
 1205.Correspondentie met E. Evers over de scriptie "Beeldvorming rond vrouwelijkheid

en mannelijkheid in supervisie".  2000
   
 1206.Brief aan L. Boeve van de Europese Vereniging van Katholieke Theologie - Vlaamse

Sectie Faculteit Godgeleerdheid van de universiteit van Leuven over een studiedag
van 29 januari te Antwerpen.  2000

   
 1207.Correspondentie met J. Feldbrugge met dankbetuigingen en over het verzoek om

een artikel te schrijven voor het #Dispuutnieuws#, het maken van een afspraak en
het oplossen van misverstanden.  2000

   
 1208.Correspondentie met het blad #FIER# over het niet ontvangen van enkele nummers

en houdende dankbetuigingen, speciaal voor het nummer met een interview met C.
Halkes.  2000

   
 1209.Brief aan de heer en mevrouw Flipse-Snijders met felicitaties.  2000
   
 1210.Financieel overzicht van 1999 van Stichting 't Fonds.  2000
   
 1211.Correspondentie met M. Frank houdende felicitaties, haar gezondheidstoestand, het

bezoek aan W. Vendrik-Twaalfhoven, nieuwjaarswensen en blijken van medeleven.
  1999-2000
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1212.Uitnodiging van het Franciscaans Milieuproject voor de netwerkconferentie van

12-13 mei rond het thema "Op zoek naar het "goede leven"" en bericht van
afzegging. Met bijlage.  2000

   
 1213.Brief van Rosmarie over de voorbereidingen van de viering van de 80ste verjaardag

van C. Halkes. Met bijlagen.  2001
   
 1214.Brieven van [J. en A. Friebe] over een jaaroverzicht, een nadere toelichting op het

meegezonden manuscript en dankbetuigingen.  1999-2000
   
 1215.Kaart van L. Werkman met dankbetuigingen.  1993
   
 1216.Brief aan de directie van Chalet Brakkenstein houdende complimenten voor het

etentje en het verzoek om op de hoogte te worden gehouden over de gang van
zaken.  2000

   
 1217.Correspondentie met C. Claassen houdende felicitaties, een korte uitleg over het

meegezonden boek, de breuk in het middenrif en dankbetuigingen.  2000
   
 1218.Correspondentie met I. Godderij over een brochure.  2000
   
 1219.Brief van W. Goddijn OFM houdende felicitaties, de viering van zijn diamanten

kloosterfeest en het maken van een afspraak.  2000
   
 1220.Kaart van M. Goudsmit-Schootman over de omgang met leed.  z.j.
   
 1221.Brief voor K. Goudsmit met nieuwjaarswensen. Met bijlage.  2000
   
 1222.Brief aan M.M. Govaart over een korte terugblik op Tweede Paasdag.  2000
   
 1223.Correspondentie met M. Grey houdende de ontvangst en de toezending van

boeken, dankbetuigingen en een korte terugblik op haar voordracht.  2000
   
 1224.Correspondentie met M. Grey houdende een kerstbrief, dankbetuigingen en de

voorbereiding op de feestelijkheden rond de 80ste verjaardag van C. Halkes.
  1999-2000

   
 1225.Correspondentie met Gütersloher Verlagshaus/Chr. Kaiser/Kiefel/Quell over de

#Dictionary of Feminist Theology#.  2000
   
 1226.Brieven aan M. de Haardt over de Catharina Halkes Stichting en de leerstoel.  2000
   
 1227.Uitnodiging van D. Hazel tot het vieren van haar 45ste verjaardag op 28 januari en

correspondentie houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2000
   
 1228.Correspondentie met B. Hazelzet-Buur over een foto gemaakt tijdens de receptie

van de Marga Klompé-prijsuitreiking.  2000
   
 1229.Brief van J. Daetwyler over het overlijden van G. Heinzelmann.  1999
   
 1230.Brief van [B. Ruys] met dankbetuigingen.  2000
   
 1231.Correspondentie met Annelie houdende dankbetuigingen en een terugblik op haar

verhuizing.  2000
   
 1232.Uitnodiging van S. Hennecke tot het bijwonen van haar promotie en

correspondentie houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2000
   
 1233.Brief van Emmy houdende dankbetuigingen en een terugblik op haar verjaardag.

  2000
   
 1234.Brief aan A. v.d. Heuvel houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1235.Correspondentie met H. Homminga-Haarsma houdende het medeleven met de

gezondheid.  2000
   
 1236.Brief aan P. v. Hooijdonk houdende betuigingen van medeleven bij het overlijden

van diens moeder.  2000
   
 1237.Brief aan J. Hopkins over haar afscheidsgesprek in het blad van de

Interuniversitaire Werkgroep Feminisme en Theologie.  2000
   
 1238.Brief van M. Honée over een kort reisverslag.  2000
   
 1239.Correspondentie met het echtpaar Houben-Grasveld met felicitaties en

dankbetuigingen.  2000
   
 1240.Brief aan A. Koens en B. Huijbers met nieuwjaarswensen. Met bijlage.  2000
   
 1241.Brief aan J. Hulsman met felicitaties voor haar huwelijksdag.  2000
   
 1242.Brief aan L. Huijts met dankbetuigingen.  2000
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Archief C.J.M. Halkes

brief aan J.C.M. van Iersel-Knüppe houdende een welkomstgroet in haar nieuwe
woning.  2000

 1243.Rouwbrief van J.C.M. van Iersel-Knüppe. Brief aan J.C.M. van Iersel-Knüppe en een   
 1244.Brief aan het Distributiecentrum Intermedium over het stopzetten van het

abonnement op #Concilium#.  2000
   
 1245.Brieven en briefkaart van J. Jäger-Sommer houdende felicitaties en blijken van

belangstelling.  2000
   
 1246.Briefkaart houdende de wensen voor het nieuwe jaar van de familie Jansen.  z.j.
   
 1247.Correspondentie met J.W.C. Jansen houdende felicitaties en beterschapswensen.

  2000
   
 1248.Rouwbrief van C. Jansen en een brief met betuigingen van medeleven met W.

Jansen-Boss.  2000
   
 1249.Brief van Rosmarie over de ziektes van C. Halkes en Walter.  2000
   
 1250.Rondzendbrief van W.G. Kamminga over een kort jaaroverzicht.  2000
   
 1251.Uitnodiging van de feestcommissie, die het 75e verjaardagsfeest van F. Keesen

organiseert en brief aan F. Keesen houdende de felicitaties. Met bijlage.  z.j.
   
 1252.Rouwbrief van A. Kessel en brief aan de familie Kessel houdende blijken van

medeleven bij dit overlijden.  2000
   
 1253.Brief aan het echtpaar Knoers-van Iersel houdende dankbetuigingen en felicitaties.

  2000
   
 1254.Correspondentie met A. Kits over het boek #De pastor is een vrouw# van A. Kits.

  1999-2000
   
 1255.Rouwbrief van G.S.H.M. Kok en een brief aan de familie Kok houdende blijken van

medeleven bij dit overlijden en brief van de familie Kok.  2000
   
 1256.Uitnodiging tot het bijwonen van de oratie "Gods geslacht" van A.M. Kok op 27

januari en correspondentie met A.M. Kok hierover.  2000
   
 1257.Brief aan U. Krattiger over een artikel of een interview over religieuze vrouwen, haar

ziekte en dankbetuigingen. Met bijlagen.  2000
   
 1258.Brief aan A. van der Kroft-Petit houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1259.Correspondentie met het Katholiek Vrouwen Dispuut (KVD) over het verzoek van

het Thijmgenootschap voor het schrijven van een annalenbundel. Met bijlagen.
  2000

   
 1260.Uitnodiging van het Katholiek Vrouwengilde tot het bijwonen van de jaarlijkse

Algemene Vergadering op 11 april.  2000
   
 1261.Aankondiging van het huwelijk tussen P.A. Lefevere en J.G. Weitekamp op 7 mei en

correspondentie met P.A. Lefevere en J.G. Weitekamp.  1999-2001
   
 1262.Correspondentie met M. Lamers van de KRO over een cassettebandje van de

Kruispuntuitzending van 11 maart.  2000
   
 1263.Correspondentie met A. Lanser over haar dissertatie.  2000
   
 1264.Correspondentie met T.van Lieshout over het boek #Ook in de naam van de moeder

en de dochter#.  2000
   
 1265.Correspondentie met J. van de Loo-van der Putt houdende felicitaties.  2000
   
 1266.Brief van Stichting Hand in Hand over een reisverslag naar Ethiopië.  1999
   
 1267.Rouwbrief van U.H.L. Malten en een brief aan J. Malten-Zumpolle houdende blijken

van medeleven met dit overlijden.  2000
   
 1268.Brief van Melania, Afdeling Nijmegen over de opheffing van de afdeling. Met bijlage.

  2000
   
 1269.Brief van Mensen in Nood over haar activiteiten.  2000
   
 1270.Brief van Riet over de viering van de 80ste verjaardag van C. Halkes. Met bijlage.

  2000
   
 1271.Rouwbrief van Anna Maria Junger (kloosternaam Andrea S.M.S.J.) en

correspondentie met T. Metternich over dit overlijden.  2000
   
 1272.Brieven aan H. Meyer-Wilmes houdende felicitaties, de presentatie van het boek

#De pastor is een vrouw...# van A. Kits.  2000
   
 1273.Correspondentie met H.C.M. Michielse houdende felicitaties. Met bijlage.  2000
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1274.Brief aan de Werkgroep Mirjam houdende afgrijzen rond het beleid van het bisdom.

Met bijlage.  2000
   
 1275.Brief aan A.C. Mulder over haar aanstaande promotie.  2000
   
 1276.Brieven en kaarten aan M. van de Muysenbergh houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j., 2000
   
 1277.Correspondentie met K. Mul over een interview voor de feestbundel vanwege het

25-jarig bestaan van de IWFT.  2000
   
 1278.Correspondentie met Vrouwenfonds theologische uitgeverij Narratio over het boek

#De pastor is een vrouw# van A. Kits.  2000
   
 1279.Brief van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

over het vertrek van I. van Nistelrooy.  2000
   
 1280.Brief aan I. van Nistelrooy over het schrijven van een artikel voor een boek over

voortgaande situatie van vrouwen in de RK-kerk.  2000
   
 1281.Kaart van R. Nuyens houdende blijken van belangstelling.  2000
   
 1282.Correspondentie met R. en J.T.C. (J.T.C. Forceville-van Rossum) van Oosten-van

Rossum over de viering van de 80ste verjaardag.  2000
   
 1283.Correspondentie met de Landelijke Beweging Open Kerk, Werkgroep Publiciteit

over de bundel #Kritische Trouw, de jaarbrieven van Open Kerk 1980-2000#.  2000
   
 1284.Correspondentie met M. Papavoine over een overzicht van publicaties.  2000
   
 1285.Correspondentie met B. Bouwens over de toezending van de dissertatie over A. van

Duinkerken.  2000
   
 1286.Correspondentie met C.Peikert-Flaspöhler over het boek #Höre, göttliche

Freundin#. Met bijlagen.  2000
   
 1287.Uitnodiging tot het bijwonen van de promotie van L.J.M. van Pelt-Otten. Met

bijlagen.  2000
   
 1288.Geboortekaartje en brief houdende felicitaties aan H. en Y. v.d. Ploeg bij de

geboorte van Hendry.  2000
   
 1289.Correspondentie met A. Bronkhorst en W. Pieters over het boek #Met Mirjam is het

begonnen#. Met bijlagen.  2000
   
 1290.Correspondentie met Publik-Forum over het Projekt Credo.  2000
   
 1291.Brief aan het RIO over de thuiszorg.  2000
   
 1292.Kaart van I. [Riàe] houdende felicitaties voor de verjaardag en beterschapswensen.

  2000
   
 1293.Brief van H. en R. Ruether houdende wensen voor de feestdagen.  1999
   
 1294.Brief aan L. Russell over een interview in de #Berkeley and Yale Magazine#.  2000
   
 1295.Correspondentie met Schlangenbrut e.V. over een artikel in #Schlangenbrut#.  2000
   
 1296.Correspondentie met D. Schmaal van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het

bisdom Haarlem over een artikel en de situatie bij de werkgroep Mirjam.  2000
   
 1297.Brief aan Schoenaker met dankbetuiging.  2000
   
 1298.Kaart van Scholten van [onleesbaar] houdende felicitaties.  z.j.
   
 1299.Correspondentie met M.J. Schoonheim-Stockmann houdende de wensen voor de

jaarwisseling.  1999-2000
   
 1300.Brief van N. Schreurs en L. Arkenbosch over foto's.  2000
   
 1301.Brief van M.T. Wacker van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster,

Katholisch-Theologische Fakultät, Seminar für Theologische Frauenforschung over
een symposium over de geestkracht die ademruimte verschaft. Met bijlage.  2000

   
 1302.Correspondentie met J. Siebert-Hommes over de betaling voor de nieuwsbrief voor

de European Society of Women in Theological Research (ESWTR).  2000
   
 1303.Brief met dankbetuiging voor het toezenden van folders met betrekking tot de

oecumenische vrouwenvieringen.  2000
   
 1304.Brief aan F. Sleegers houdende felicitaties.  2000
   
 1305.Brief aan M. Salingerland over foto's voor een interview.  2000
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Archief C.J.M. Halkes

 1306.Brief aan N. Sommers houdende felicitaties.  2000
   
 1307.Brief aan M. Spiertz over adressen van kloostercongegraties.  2000
   
 1308.Correspondentie met P. en M. Spinatsch houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1309.Correspondentie met mw. M. Spoelstra over twee gedichtbundels.  2000
   
 1310.Brief aan M.A. en F. van Steen houdende dankbetuiging.  2000
   
 1311.Kaart van Wies en Jules houdende dankbetuigingen.  z.j.
   
 1312.Brief aan H.M. Stiekema over zijn publicaties. Met bijlagen.  2000
   
 1313.Kaart van T. Stoelinga houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1314.Verhuisbericht van M. Stollman en een rouwkaart met haar overlijden.  2000
   
 1315.Correspondentie met P. Struik OP over de verjaardag.  2000
   
 1316.Correspondentie met T. Takken over diverse jubilea.  2000
   
 1317.Brief aan H. Beekelaar, secretaris van het Thijmgenootschap over het bijwonen van

het symposium "In het diepst van mijn gedachten".  2000
   
 1318.Brief aan E. Keulemans over een bijdrage aan een boek.  2000
   
 1319.Correspondentie met J. Vandikkelen, redactiesecretaris van het #Tijdschrift voor

Geestelijk Leven# (TGL) over een bijdrage voor een themanummer van #TGL#.
  2000

   
 1320.Begeleidende brief van de Thomas More Academie bij het contract met betrekking

tot de bijdrage in de bundel #Oud en nieuw - katholieke theologie in twee
generaties#.  2000

   
 1321.Verhuisbericht van T. en L. Tiessen. Met bijlage.  2000
   
 1322.Correspondentie met De Tiltenberg over de vriendendag van 1 oktober.  2000
   
 1323.Brief aan de redactie van het dagblad #Trouw# over de vierde Catharina-Halkes-

lezing op 30 september.  2000
   
 1324.Correspondentie met Stichting UNO-inkomen met betrekking tot de vacature van

voorzitter.  2000
   
 1325.Brieven aan J.M.M. de Valk houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1326.Verhuisbericht van de Vastenaktie.  1999
   
 1327.Brief aan H. en L. Veeger-Poelmann houdende felicitaties.  2000
   
 1328.Brief aan H. van der Ven over het maken van een afspraak.  2000
   
 1329.Correspondentie met B. Verstappen over haar proefschrift.  2000
   
 1330.Brief aan J. Vliet-Halkes houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1331.Correspondentie met de Stichting Vluchteling en de Vereniging VluchtelingenWerk

Nederland over de verschillen tussen deze twee organisaties.  2000
   
 1332.Correspondentie met ds. A. Vogel houdende dankbetuigingen en de wensen voor

het nieuwe jaar.  2000
   
 1333.Brief aan C. van Vooren houdende dankbetuigingen.  2000
   
 1334.Brief aan A. de Vries over de organisatie van de Catharina Halkes Lezing.  2000
   
 1335.Correspondentie met de Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld over het

jaarverslag over 1999 en een programma voor een studiedag op 28 november.  2000
   
 1336.Brief van de Stichting 'VROUWMENS' over de opheffing van de stichting per 14

maart 2000.  z.j.
   
 1337.Correspondentie met Uitgeverij Valkhof Pers over de voorjaarsaanbieding 2000.

  1999-2000
   
 1338.Uitnodiging tot het bijwonen van de aflegging van de professie van K. Bornhijm. M.

van Waesberge-van Zaale, Y. Westhuis. J. van der Beek en R. Loosen bij de
Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland op 22 oktober.  2000

   
 1339.Correspondentie van M. van Waesberge-van Zaale houdende wensen voor het

paasfeest.  2000
   
 1340.Rouwbrief van P.C.M.J. Walenkamp-Ramaekers en brief aan H. Walenkamp met

betuigingen van deelneming.  2000
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Archief C.J.M. Halkes

 1341.Begeleidende brief aan WRTV over het artikel "Feminisme als cultuurkritiek" voor
plaatsing in #Verhandelingen#.  2000

   
 1342.Correspondentie met H. Wijngaards over een boek over vrouwelijke pastores.  2000
   
 1343.Correspondentie met I. van der Zee namens de Initiatiefgroep

Begijnenhofgesprekken over een verzoek om een lezing te houden op een
bijeenkomst.  2000

   
 1344.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. over de verjaardag.  2000
   
 1345.Correspondentie met J. van Kilsdonk S.J.  2000
   
 1346.Brief aan Uitgeverij Kok afdeling Tijdschriften over een nummer van #Fier#.  2000
   
 1347.Correspondentie met M.F. Niezink-Stijfhoorn over levensvragen.  2000
   
 1348.Brief van J. en K. de Valk over een foto van het Monument voor Catharina van Siena

te Rome. Met bijlage.  2000
   
 1349.Correspondentie met J.A.M. Appels als voorzitter van het bestuur van de

Dominicusparochie te Nijmegen over de komst van een nieuwe priester.  2001
   
 1350.Correspondentie met E. Adamiak over de verjaardag.  2001
   
 1351.Correspondentie met P. en R. Bons-Storm houdende de wensen in verband met de

jaarwisseling.  2001
   
 1352.Correspondentie met C. en W. Blezer-van de Walle houdende de wensen voor de

jaarswisseling.  2001
   
 1353.Correspondentie met J. Broerse houdende felicitaties voor de verjaardag.  2001
   
 1354.Brief aan E.E. Bongers over een congres te Doorn.  2001
   
 1355.Correspondentie met A. Ten Bosch houdende gelukwensen.  2001
   
 1356.Uitnodiging van Brahma Kumaris Spirituele Akademie tot het bijwonen van 'Wings

of Soul' op 21 juli. Met bijlage.  2001
   
 1357.Brief van Paul houdende felicitaties en over het toezenden van knipsels.  2001
   
 1358.Correspondentie met N. Bennema-de Rijcke houdende felicitaties.  2001
   
 1359.Brieven aan I. Brouwer over een interview.  2001
   
 1360.Brief van de familie van Breukelen houdende de wensen voor de feestdagen.  z.j.
   
 1361.Brief aan B. Caminada houdende felicitaties.  2001
   
 1362.Brief van P. Carlée-L. houdende dankbetuigingen.  2001
   
 1363.Brief van Paula houdende dankbetuigingen. Met bijlage.  z.j.
   
 1364.Brief van P.J.C. Copray over een pakje.  2001
   
 1365.Brief van S. Delhaas houdende de wensen rond de jaarwisseling.  2001
   
 1366.Brief van M. Derks over het schrijven van een biografie.  2001
   
 1367.Brief aan J.M.C. van Driel houdende felicitaties.  2001
   
 1368.Teksten van vier meditatieve teksten: "Eeuwige beddong", "Media vita",

"Heiligheid" en "Ter nagedachtenis".  z.j.
   
 1369.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg over privé-onderwerpen.  2001
   
 1370.Brief aan J. van Driel over een uitnodiging.  2001
   
 1371.Correspondentie met F. Dekkers van Bureau Beeldzin over het laatste nummer van

#Jota#.  2001
   
 1372.Brief van E. en D. Dodson Gray over een terugblik op 2001.  2001
   
 1373.Brieven aan J. Deenik-Moolhuizen over het notenapparaat behorende bij een artikel.

Met bijlage.  2001
   
 1374.Correspondentie met R. Dohm, namens het Frauenreferat der Evangelischen Kirche

im Rheinland over de laatste nummer van #Rheinweiber#.  2001
   
 1375.Brief aan F. Dröes met betrekking tot de feministische theologie en het onderwerp

"Vrouw en ambt" bij de IWFT en de VOLT.  2001
   
 1376.Correspondentie met K. Derksen over zijn gezondheidstoestand. Met bijlage.  2001
   
 1377.Correspondentie met J. Burgert Dröge over privé-zaken.  2001
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1378.Brief aan Denise houdende blijken van medeleven na de dood van haar man.  2001
   
 1379.Correspondentie met Akke en René over hun deelname aan de conferentie te

Dublin.  2001
   
 1380.Brief van Edition Exodus over het overzicht van de herfstcollectie en de

aankondiging van de viering van het 20-jarig bestaan van Edition Exodus in 2002.
  2001

   
 1381.Correspondentie met 't Fonds over de opheffing van 't Fonds per januari 2002.  2001
   
 1382.Kaartje van T. Fiselier Waser over de toespraken van J. Appels. Met bijlagen.  2001
   
 1383.Brief van Christine en Jochem over een verslag van een reis naar Rhodos.  z.j.
   
 1384.Kaart van M. Frank over de doorgave van het adres.  2001
   
 1385.Correspondentie met Marie-Josée houdende de wensen voor de jaarwisseling en

felicitaties.  2001
   
 1386.Brief aan A. Govaart over diens naamdag.  2001
   
 1387.Uitnodiging tot het bijwonen van de oratie van M.C.R. Grever.  2001
   
 1388.Brief van gemeente Nijmegen, Directie Grondgebied, Openbare Ruimte; Regulering

over de aanvraag voor een rooivergunning.  2001
   
 1389.Correspondentie met M. Grey over de zending van twee boeken.  2001
   
 1390.Brochure van K. Goudsmit-Schootman #Dank#.  2001
   
 1391.Brief aan E. Heukensfeldt-Jansen over het maken van een afspraak.  2001
   
 1392.Brief aan M. Heinrichs houdende felicitaties.  2001
   
 1393.Correspondentie met Emmy over de verjaardag en blijken van belangstelling.  2001
   
 1394.Begeleidende brief aan M. Honée over kopieën.  2001
   
 1395.Uitnodiging van Kerk en Wereld tot het bijwonen van de conferentie "De kracht van

netwerken" op 5 juni bij gelegenheid van het afscheid van M. Heinrichs.  2001
   
 1396.Brieven aan Maaike over de studiedagen te Nijmegen in verband met de

feministische theologie.  2001
   
 1397.Brief van Uitgeverij Ten Have Baarn over de stand van zaken rond het project #Jaar-

getijden-boek#.  2001
   
 1398.Brief aan E. Heukensfeldt-Jansen.  2001
   
 1399.Brief aan A. van Heijst over het maken van een afspraak.  2001
   
 1400.Kaart van Caroline.  2001
   
 1401.Brief van J. Hilhorst-Hustings houdende felicitaties.  2001
   
 1402.Brief aan A. Houtepen over zijn boek #Theologen op zoek naar God#.  2001
   
 1403.Correspondentie met Johanna. Met bijlage.  2001
   
 1404.Correspondentie met Rosmarie over diverse feestelijkheden.  2001
   
 1405.Correspondentie met Jules en Tiny houdende felicitaties.  2001
   
 1406.Brief van de Katholieke Universiteit van Nijmegen over het programma van de

uitreiking van de Prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs op 13 december. Met bijlage.  2001
   
 1407.Brief aan Uitgeverij Kok, abonnementenadministratie van het #Tijdschrift voor

Genderstudies# over het opzeggen van het abonnement op dit blad.  2001
   
 1408.Brief aan Boekhandel Kirchner BV houdende gelukwensen met de verhuizing.  2001
   
 1409.Brieven aan M. Kalsky over een nieuwe uitgave van het Dominicaans

Studiecentrum.  2001
   
 1410.Begeleidende brief van de Europese Vereniging van Katholieke Theologen (EVKT) -

Nederland bij de uitnodiging van de EVKT Vlaamse sectie tot het bijwonen van de
najaarsbijeenkomst/studiedag op 8 december. Met bijlage.  2001

   
 1411.Brief van het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit

Nijmegen over de inzendingen voor de prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs. Met bijlage.
  1999, 2001

   
 1412.Kaart van B. Keller houdende felicitaties voor de verjaardag en reactie.  2001
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Archief C.J.M. Halkes

 1413.Brief aan H. Küng houdende dankbetuigingen.  2001
   
 1414.Brief van de redactie van #Kerk in de Stad# met een verzoek tot het leveren van een

bijdrage over één artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Met bijlage.  2001
   
 1415.Uitnodiging van de Rector Magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen tot

het bijwonen van de academische plechtigheid van de aanvaarding door M.
Gerritsen van haar ambt van hoogleraar.  2001

   
 1416.Correspondentie met U. Krattiger-Inige over privé-onderwerpen.  2001
   
 1417.Aankondiging door Stichting UNO-inkomen van de tentoonstelling "Hommage aan

Pieter Kooistra".  z.j.
   
 1418.Uitnodiging van de redactie van #Lust en Gratie# bij gelegenheid van de presentatie

van het laatste nummer op 15 december.  z.j.
   
 1419.Rouwbrief van H.M. de Lange, brief met betuiging van medeleven en dankbetuiging.

  2001
   
 1420.Brieven aan H.E. de Lagh houdende felicitatie en een reactie.  2001
   
 1421.Correspondentie met J. van de Loo-van der Putt houdende felicitaties voor

elkanders verjaardagen.  2001
   
 1422.Brief aan F.H.J.M. Mooren over een persbericht over mgr. Arns.  2001
   
 1423.Brief aan Magda met betuigingen van medeleven bij het overlijden van haar man.

  2001
   
 1424.Brief van J. Mourik-van Assendelft houdende felicitaties.  2001
   
 1425.Correspondentie met E. Moltmann-Wendel ter gelegenheid van diens verjaardag.

  2001
   
 1426.Brieven van Swets Blackwell BV over de overname van Martinus Nijhoff

International.  2001
   
 1427.Correspondentie met Martinus Nijhoff International over de opzegging van #Journal

of feminist studies in religion#.  2001
   
 1428.Brief aan de OHRA over vergoedingen van medisch-therapeutische kousen.  2001
   
 1429.Uitnodiging van de redactie #Opzij# tot het bijwonen van de uitreiking van de Annie

Romeinprijs en de Harriët Freezerring op 23 november en reactie.  2001
   
 1430.Brief aan M. Niezink-Stijfhoorn houdende dankbetuigingen.  2001
   
 1431.Correspondentie met J.Th.C. van Oosten-van Rossum.  2001
   
 1432.Uitnodiging van de uitgever van #Publik-Forum# om deel te nemen aan het Credo-

Projekt. Met bijlage.  2001
   
 1433.Brief aan W. Pieters over een reactie op diens jongste uitgave met gedichten.  2001
   
 1434.Brief aan O.G.M. Paardekooper van het Notariskantoor Hekkelman-Terheggen-

Rieter over de ontvangst van een afschrift van het testament.  2001
   
 1435.Rouwbrief van C. Ruygers-Klemans en brief houdende betuigingen van medeleven.

  2001
   
 1436.Kaart van Judith houdende felicitaties.  2001
   
 1437.Correspondentie met J. Siebert-Hommen over de contributie van European Society

of Woman in Theological Research.  2001
   
 1438.Brief aan C. Pessers, coördinator van de diensten bij het SWON over de maaltijden.

  2001
   
 1439.Uitnodiging van de Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld tot het

bijwonen van een feestelijke avond bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan. Met
bijlage.  2001

   
 1440.Brief aan H. Snijdewind en E. Schillebeeckx houdende felicitaties.  2001
   
 1441.Correspondentie met J.P. Smit over zijn boek #De heimelijke wraak van Idyllis#.

  2001
   
 1442.Brief aan F. Spruytenburg over het adres van C. Wijnberg.  2001
   
 1443.Correspondentie met A. Sneller over de vergadering van het Catharina Halkes-

Fonds.  2001
   
 1444.Brief aan Tom houdende felicitaties.  2001
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Archief C.J.M. Halkes

 1445.Brief aan Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel over een nieuwe brochure.
  2001

   
 1446.Uitnodiging tot het bijwonen van de promotie van G. Speelman op 13 september en

een reactie.  2001
   
 1447.Brief van (Marie André) over privé-zaken.  2001
   
 1448.Rouwbrief van D.A.E. van Soest-Leijen en een brief houdende betuigingen van

deelneming.  2001
   
 1449.Brief van M. ter Steeg-van Wayenburg houdende felicitaties.  2001
   
 1450.Brief aan het bestuur van de Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds over de

terugtrekking uit de Commissie van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Religie en
Gender", de Catharina Halkes/Unie NKV-leerstoel.  2001

   
 1451.Brief van de Thomas More Academie over de uitnodiging voor de activiteiten van de

Raad van Kerken Nijmegen. Met bijlagen.  2001
   
 1452.Brief aan de administratie van het #Tijdschrift voor Theologie# over de opzegging

van het abonnement op dit blad.  2001
   
 1453.Correspondentie met P. van de Ven ter gelegenheid van de toekenning van de John

Templeton Award for Religion Journalism 2000 door de Conference of European
Churches.  2001

   
 1454.Correspondentie met Uitgeverij Ten Have ter gelegenheid van het ontvangen van

een presentexemplaar van het #Jaar-getijden-boek#.  2001
   
 1455.Brief van Teneeter over de opheffing van Teneeter.  2001
   
 1456.Brief aan het bestuur van de Unie NKV over nieuwe initiatieven voor de katholieke

vrouwenbeweging.  2001
   
 1457.Brief van M. Terburg-Rutten houdende dankbetuigingen.  2001
   
 1458.Brief aan Wil houdende felicitaties.  2001
   
 1459.Verhuisbericht van T.J.M. Versteegen en reactie.  2001
   
 1460.Brief aan de Vrienden van het concertgebouw de Vereniging over de opzegging van

het lidmaatschap.  2001
   
 1461.Brief van Stichting Filosofie Oost-West over het Steunfonds Vriendenkring Filosofie

Oost-West, #Nieuwsbrief# van september/oktober. Met bijlage.  2001
   
 1462.Correspondentie met T. Versteegen over de nieuwe functie.  2001
   
 1463.Correspondentie met S. Vermeulen over de deelname aan de PAG en van het zin en

zorg-project van het NIZW.  2001
   
 1464.Kaart van Lidewijde met meditatieve tekst.  z.j.
   
 1465.Algemene brief houdende dankbetuigingen.  2001
   
 1466.Brief aan L. Verreijt over het maken van een afspraak.  2001
   
 1467.#Waterwheel# van de zomer en van de herfst en begeleidende brief met het artikel

"Water: Necessary along the Way" van Mary E. Hunt in 'The Ecumenical Review'.
  2001

   
 1468.Begeleidende brief van Uitgeverij Valkhof Pers met een persoonlijk schrijven van H.

Westhoff en M. Roes. Met bijlage.  2001
   
 1469.Correspondentie met J. Wijngaards over het zenden van een boek en wat

informatiemateriaal.  2001
   
 1470.Lijkrede bij het overlijden van J.A.K.E. de Waele en een dankbetuiging.  2001
   
 1471.Brief aan G. Zuidberg over zijn afscheid.  2001
   
 1472.Rouwbrief van T. van der Zee-Haarsma en brief van medeleven.  2001
   
 1473.Correspondentie met ANP Documentatie over de biografische gegevens.  2002
   
 1474.Artikel "Maria, de eerste der gelovigen van het Nieuwe Verbond".  z.j.
   
 1475.Correspondentie met de Acht Mei Beweging over het gebruik van een citaat in de

#Acht Mei Post#.  2002
   
 1476.Brief aan D. de Beijer over haar vertrek bij de Tiltenberg.  2002
   
 1477.Correspondentie met K. Biezeveld over het interview voor de NCRV-radio.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1478.Correspondentie met het Bijbels Openluchtmuseum over een bijdrage aan de
tentoonstelling "Bijbel & Koran".  2002

   
 1479.Brochure van de Theologische Faculteit van de Universiteit van Oslo over de

publikatie van #From Patristics to Matristics#.  z.j.
   
 1480.Brieven houdende felicitaties aan J. Burgert-Dröge.  2002
   
 1481.Brief houdende felicitaties aan Nel.  2002
   
 1482.Brief aan Theo houdende felicitaties.  2002
   
 1483.Correspondentie met E.E. Bongers over Paaswensen.  2002
   
 1484.Brief aan K.E. Biezeveld houdende felicitaties.  2002
   
 1485.Brief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving over de vervolgbrochures

op #Hunkerend naar Heelheid# met de titels #Reacties op nieuwe religiositeit.
Kwesties rond het zelf# en #Reacties op nieuwe religiositeit. Cultuur, Transformatie
en Kerk#. Met bijlage.  2001

   
 1486.Correspondentie met M. Papavoine over de IWFT Vrouwenwerk Theologie.  2001
   
 1487.Brief van B. Bornebroek over het boek #...En alles zal worden herschapen#. Met

bijlage.  2002
   
 1488.Begeleidingsbrief van Wed. Burghouts & Zn. BV bij een relatiegeschenk. Met

bijlage.  2001-2002
   
 1489.Uitnodiging van Uitgeverij De Bezige Bij B.V. namens de Anna Bijns Stichting tot

het bijwonen van de uitreiking van de Anna Bijns Prijs 2001 aan M. Kessels op 24
januari.  z.j.

   
 1490.Brief aan Mary houdende nieuwjaarswensen.  2002
   
 1491.Brief aan Carla en Herman houdende felicitaties.  2002
   
 1492.Correspondentie met de Congregatie Zusters van Liefde over de bijdrage ten

gunste van de leerstoel Feminisme en Christendom.  2002
   
 1493.Brief van Paula houdende paaswensen.  2002
   
 1494.Kaart van de Communiteit van de Priorij Emmaus te Maarssen houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 1495.Brief aan Joke houdende felicitaties.  2002
   
 1496.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende paas- en

pinksterwensen.  2002
   
 1497.Correspondentie met S. Delhaas over de doctoraalscriptie en felicitaties.  2002
   
 1498.Brief aan K. Derksen houdende beterschapswensen en een pagina uit de #Brunota#

van 11 maart.  2002
   
 1499.Brief aan F. Dröes over de geannoteerde bibliografie bij de berichten in #FAMA#.

  2002
   
 1500.Uitnodiging van de Theologische Universiteit Kampen tot het bijwonen van de

afscheidsreceptie van J.J. Dijk en brief aan J.J. Dijk wegens absentie op de
receptie.  2002

   
 1501.Uitnodiging van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum tot bijwoning van

de bevestiging van J.J. Dijk tot NPB-voorganger/Hervormd predikante.  2002
   
 1502.Correspondentie met de Evangelische Omroep over de aanmelding als abonnee op

het blad #Visie#.  2002
   
 1503.Kaart van J. van Soest en zijn kinderen houdende dankbetuigingen bij het

overlijden van V. van Soest met een tekst van W. van den Ende.  z.j.
   
 1504.Brief van Het Francsicaans Milieuproject over de update van de Netwerklijst

Levensbeschouwing en Natuur & Milieu. Met bijlage.  2002
   
 1505.Correspondentie met J.T.T.M. Feldbrugge houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1506.Brief aan Henk en Deintje houdende felicitaties.  2002
   
 1507.Kaart van (onleesbaar) houdende dankbetuiging voor de toezegging voor een

artikel over M. Büling.  2002
   
 1508.Correspondentie met 't Fonds voor de Zaken van Vrouw en Kerk over de doorstart

als 't Fonds voor Vrouwen.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1509.Correspondentie met M. Frank houdende paaswensen.  2002
   
 1510.Brief aan Technisch Installatiebedrijf Frank BV over de onderhoud van de

verwarming.  2002
   
 1511.Brief van Femmes & Hommes en [eglise] met de opening van L'Unité de recherche

et documentation' "Femmes & Hommes, Genres et Christianisme". Met bijlage.
  2002

   
 1512.Rouwbrief van K.G.M. Derksen OP. Met bijlage.  2002
   
 1513.Correspondentie met M. Goudsmit-Schootman over haar verhuizing.  2002
   
 1514.Brief aan de heer Gerritsen over het maken van een afspraak.  2002
   
 1515.Brief aan de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving over de bundel

#Samenleving in Samenhang#.  2002
   
 1516.Brief van Atelier Goldner Schnitt houdende de kerstwensen en beschrijving van de

relatiegeschenk. Met bijlage.  2002
   
 1517.#Brunota#, vierde kwartaal.  2001
   
 1518.Brief van M. Honée-van Zijll de Jong houdende felicitaties en over privé-zaken.

  2002
   
 1519.Brief aan M. Derks en A. van Heijst.  2002
   
 1520.Redevoering bij gelegenheid van de oratie van M. de Haardt op 1 juni.  2002
   
 1521.Correspondentie met C. Hereijgers over diens nieuwe functie.  2002
   
 1522.Brief aan M. de Haardt houdende dankbetuiging.  2002
   
 1523.Begeleidende brief aan M. Heinrichs met als bijlage het artikel 'Marga Bührig, een

vrouw van formaat'.  2002
   
 1524.Rouwkaart van J. Hefting en een brief aan de familie Hefting.  2002
   
 1525.Rouwkaart van C.C. van Zijll de Jong. Met bijlagen.  2002
   
 1526.Brief aan A.C.M. Halkes houdende paaswensen.  z.j.
   
 1527.Brief aan M. houdende paaswensen.  2002
   
 1528.Correspondentie met J. Hilhorst over zijn bezoek aan India.  2002
   
 1529.Brief aan Mieke en Jan houdende felicitaties.  2002
   
 1530.Brief aan D. Hazel met reactie op het jaarverslag van #OASE Momenten 2001#.  2002
   
 1531.Correspondentie met L. en Halvorson houdende kerstwensen.  2001-2002
   
 1532.Brief aan de Dochters der Wijsheid houdende nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2002
   
 1533.Correspondentie met J. Jäger-Sommer over privé-zaken. Met bijlage.  2002
   
 1534.Brieven van Rosmari over privé-zaken en houdende felicitaties. Met bijlage.  2002
   
 1535.Brieven van E. Rosmarie met dankbetuigingen.  2002
   
 1536.Correspondentie met het Katholiek Instituut voor Massamedia over de toezending

van de tekst van de voordracht "Mijn ervaringen met de media" van G. Kardinaal
Danneels op 13 november.  2002

   
 1537.Brief van J. Koehler over het 'In memoriam' van M. Bührig.  2002
   
 1538.Correspondentie met J. Kamerbeek-Walenkamp.  2002
   
 1539.Correspondentie met J. Koehler over een artikel voor #Fier#.  2002
   
 1540.Brieven aan W. Kamminga houdende wensen voor verjaardag en Pasen.  2002
   
 1541.Uitnodiging van het Katholiek Vrouwengilde tot het bijwonen van de Algemene

Vergadering op 9 april. Met bijlage.  2002
   
 1542.Brief aan Carla houdende felicitaties voor de verjaardag.  z.j.
   
 1543.Brief van A.G.M. Kits houdende nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 1544.Kaart van S. Vermeulen als begeleidende brief bij "Zin en zorg - resultaat".  2001
   
 1545.Brief aan C. Krops van het Centrum voor Vrouwenstudies over de prijsuitreiking

van december 2001.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1546.Correspondentie met D.M.C. van der Kleij-Regtering over het overlijden van J.
Jacobs op 10 december 2001.  2002

   
 1547.Correspondentie Wim en Julie houdende felicitaties voor de verjaardag. Met bijlage.

  2002
   
 1548.Brief aan K. Lund Or over de publicatie van een boek van K. [Bärresen] in oktober.

  2002
   
 1549.Correspondentie M. Laeyendecker-Thung over een overdenking over de ouderdom.

  2002
   
 1550.Correspondentie met R. van Merwijk-Kunst houdende paaswensen.  2002
   
 1551.Correspondentie met J. Litjens over de ziekte van J. Litjens.  2002
   
 1552.Uitnodiging van de Leidse Studenten Vereniging Minerva tot het bijwonen van de

V.V.S.L.-Reünie voor de les uit de aankomstjaren tot en met 1955.  2002
   
 1553.Kaart van P. Larsen houdende kerstwensen.  2001
   
 1554.Lijst Nieuwe Aanwinsten van februari 2001 tot januari.  2002
   
 1555.Brief van de L.J. Maria-Stichting over haar 15-jarig bestaan op 14 mei.  2002
   
 1556.Brief aan H. Meyer-Wilmes over een Duits artikel naar aanleiding van 11 september

2001.  2002
   
 1557.Rouwkaart van M. de Moor.  2002
   
 1558.Brief aan Ria houdende felicitaties.  2002
   
 1559.Correspondentie met M.F. Niezink-Stijfhoorn houdende diverse wensen.  2002
   
 1560.Brief van NV NUON over het verwisselen van de watermeter.  2002
   
 1561.Brief aan de NOVIB over een fout gironummer op de acceptgirokaart.  2002
   
 1562.Correspondentie met W. Pieters en A. Bronkhorst over een lening.  2002
   
 1563.Correspondentie met M. Papavoine over een tekst voor de #Nieuwsbrief# van IWFT

Vrouwennetwerk Theologie.  2002
   
 1564.Brief van de Postbank over de opzegging van de Postbankcard.  2002
   
 1565.Correspondentie met M. Papavoine van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie over

de archieven van het IWFT en van C. Halkes.  2001-2002
   
 1566.Correspondentie met W. Pieters en A. Bronkhorst houdende felicitaties.  2002
   
 1567.Correspondentie met P. Peeters houdende felicitaties en Kerstwensen.  2002
   
 1568.Brief aan Judith houdende felicitaties.  2002
   
 1569.Briefkaart van Ans houdende groeten uit Berlijn.  2002
   
 1570.Correspondentie met I. Risze houdende zegenwensen voor het pinksterfeest.  2002
   
 1571.Correspondentie met R. en H. Radford Ruether houdende nieuwjaarswensen.

  2001-2002
   
 1572.Privé-correspondentie met E. Roomans-Scholten.  2001-2002
   
 1573.Brief aan F. Sleegers houdende felicitaties.  2002
   
 1574.Brief aan de Stichting Reünisten Fonds Minerva over de terugtrekking als

belangstellende.  2002
   
 1575.Correspondentie met Schlangenbrut eingetragener Verein over de laatste

aanmaning.  2002
   
 1576.Brief aan Katrien houdende felicitaties.  2002
   
 1577.Correspondentie met Wies en Jules naar aanleiding van het 50-jarig huwelijksfeest.

  2002
   
 1578.Brief aan Tom en Katrien houdende felicitaties en pinksterwensen.  2002
   
 1579.Brief aan S. Schoer houdende dankbetuigingen voor het ontvangen boek

#Schöpfung#.  2002
   
 1580.Brieven aan H. Schüngel-Straumann houdende dankbetuigingen voor het

ontvangen van het boek #Anfänge feministischer Exegese# en paaswensen.  2002
   
 1581.Mededeling van de Plechtige Professie van M. van Schaik in de Orde van de H.

Clara.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1582.Brief aan Mirre over een verjaarscadeautje.  2002
   
 1583.Kaart van (onbekend) met dankbetuigingen.  2002
   
 1584.Brief aan Hildegard houdende paaswensen.  z.j.
   
 1585.Brief aan J. Siebert-Hommes met dankbetuigingen.  2002
   
 1586.Brief aan C. Siemerink inhoudende een welkomstgroet.  2002
   
 1587.Brief aan F. Spruytenburg van het OBG over een indicatie voor opname in een

verzorgingstehuis voor de heer Haarsma.  2002
   
 1588.Correspondentie met T.M.J. Schoonheim-Stockmann houdende nieuwjaarswensen.

  2001-2002
   
 1589.Brief aan J. Schneider houdende goede wensen.  z.j.
   
 1590.Begeleidende kaart van Helen voor een uitnodiging.  2001
   
 1591.Brief aan zuster T. Sonder van de Congregatie van de Zusters van Liefde houdende

nieuwjaarswensen en de subsidieaanvraag voor de leerstoel Feminisme en
Christendom.  2002

   
 1592.Brief aan P. en M. Spinatsch houdende nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 1593.Brief van de Zuster Clarissen van 'De Bron' houdende nieuwjaarswensen.  2002
   
 1594.Kaart van Helen (onbekend) houdende nieuwjaarswensen.  2002
   
 1595.Brief aan P.A. Kok te Kampen over een niet uitgevoerde bestelling.  2002
   
 1596.Kaart van T.C.C. Scholten-van Iterson houdende nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 1597.Brief van het Trimbos-instituut met de vraag voor een tekst voor een boek rond

zingeving, inspiratie en levensloop.  2002
   
 1598.Correspondentie met M. Terburg.  z.j.
   
 1599.Brief aan G. Thijssen over het invullen van de belastingaangifte.  2002
   
 1600.Correspondentie met L. Tiessen over onder andere het Rosa Spier Huis. Met bijlage.

  2001-2002
   
 1601.Brief aan E. [Visser] houdende welkomstgroet.  2002
   
 1602.Correspondentie met de redactie van #VOX# over de abonnementsprijzen.  2002
   
 1603.Brief aan Lidewijde houdende felicitaties.  2002
   
 1604.Brief aan Uitgeverij SWP over de betaling voor het tijdschrift #Genderstudies#.

  2002
   
 1605.Aankondiging van de viering in het kader van Internationale Vrouwendag op 3

maart door het Stadspastoraat De Drie Koningen en brief houdende wensen voor
deze viering.  2002

   
 1606.Correspondentie met B. Verreijt over het overlijden en de uitvaart van M. de Moor.

Met bijlage.  2002
   
 1607.Brief aan C. Visser houdende Nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 1608.Brief aan het bestuur van de Vereniging voor Vrouwen met een hogere opleiding

(VVAO) Nijmegen houdende nieuwjaarswensen.  2002
   
 1609.Kaart van Hanneke houdende nieuwjaarswensen.  2001
   
 1610.Kaart van Lidewijde houdende kerstwensen.  2001
   
 1611.Brief aan S. Vermeulen over de toezending van twee boekjes.  2002
   
 1612.G.S. Westerouen van Meeren, uitnodiging om de verjaardag te vieren.  2002
   
 1613.Correspondentie met Housetop Care Limited over de campagne voor de wijding van

de vrouw.  2002
   
 1614.Correspondentie met A. Wegman-Dirks.  2002
   
 1615.Correspondentie met de familie J. Wachters over hun vakantie in Nederland.  2002
   
 1616.Brief van de St. Willibrordsabdij over de heruitgave van werken van broeder H.

Boelaars ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.  z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

agressie?"  2002
 1617.Uitnodiging van het Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland tot

het bijwonen van de vergadering op 8 maart rond het thema: "Religie: verzoening of
   
 1618.Brief aan alle vrienden en bekenden met dankbetuigingen voor alle wensen.  2002
   
 1619.Uitnodiging tot het bijwonen van de priesterwijding van M.J.A. Ham op 3 maart met

gedachtenisplaatje en correspondentie over de wijding.  1985
   
 1620.Begeleidende brief en bestelling aan Amnesty International.  2002
   
 1621.Brief aan C. Angenent behoudende dankbetuigingen.  2002
   
 1622.Brief aan de directie van het ABP over het pensioen.  2002
   
 1623.Brief van de Benedictinessen van het H. Sacrament KVH "Insula Dei", houdende de

kerstwensen en een jaaroverzicht.  2002
   
 1624.Brief aan E. Adelheid houdende felicitaties voor de dissertatie "The Gospel of

Mary".  2002
   
 1625.Brief aan Uitgeverij Abdij van Berne over een bestelling.  2002
   
 1626.Kaart van Jo met dankbetuigingen.  2002
   
 1627.Correspondentie met W. van Binsbergen over de vrouwvriendelijkheid van de Kerk.

  2002
   
 1628.Brief aan Kari houdende felicitaties.  2002
   
 1629.Correspondentie rond de toezending van het boek #Vrouwen als voorbeeld#.  2002
   
 1630.Brief aan Jo houdende felicitaties.  2002
   
 1631.Brief aan R. Bons-Storm over de verschijning van #Nieuwsbrief# nr. 50.  2002
   
 1632.Brief aan A. Berlis over haar benoeming tot rector van het Oud-Katholiek

Seminarium.  2002
   
 1633.Brief aan de redactie van Buitenhof over een reactie op de uitzending van 6 oktober.

  2002
   
 1634.Uitnodigingen van het Bijbels Openluchtmuseum tot het bijwonen van de opening

van het Oudchristelijke Kerkhuis op 22 september.  2002
   
 1635.Correspondentie met I. Brouwer over de afronding van haar boek.  2002
   
 1636.Uitnodiging van T.C.J. Beemer tot het bijwonen van een feest ter gelegenheid van

de 75e verjaardag en het 50-jarig priesterjubileum. Met bijlage.  2002
   
 1637.Brief aan Tiny houdende felicitaties.  z.j.
   
 1638.Brief aan W. van Binsbergen houdende felicitaties.  2002
   
 1639.Correspondentie met P. Copray houdende felicitaties en het retour zenden van een

boek van E. Sadée.  2002
   
 1640.Brief van het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit

Nijmegen houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1641.Correspondentie met het centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke

Universiteit Nijmegen over de uitreiking van de C. Halkes Scriptieprijs.  2001
   
 1642.Correspondentie met V. Prüller-Jagenteufel van de #Diakonia - Zeitschrift für die

Praxis der Kirche# over een artikel.  2002
   
 1643.Uitnodiging aan C. te Dorsthorst.  2002
   
 1644.Correspondentie met T. van Dijk over een bezoek aan C. Halkes.  2002
   
 1645.Brief aan J. Davids houdende blijken van medeleven.  2002
   
 1646.Uitnodiging voor het afscheid van J. M. Deenik-Moolhuizen op 29 november en brief

houdende een reactie op het afscheid.  2002
   
 1647.Brief aan J. van Driel houdende felicitaties.  2002
   
 1648.Correspondentie V. Prüller-Jagenteufel van #Diakonia - Internationale Zeitschrift für

die Praxis der Kirche# rond een artikel over oud worden.  2002
   
 1649.Correspondentie met N. van Dijk van 't Fonds voor Vouwen, Godsdienst &

Samenleving.  2002
   
 1650.Correspondentie van J. en T. van Dijck houdende felicitaties.  2002
   
 1651.Aankondiging van het verschijnen van de feestbundel #On Cultural Ontology#' ter

ere van Wilhelm Dupré op 8 november. Met bijlage.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1652.Brief aan G. Duisenberg met steunbetuiging voor haar standpunt in de Palestijnse
zaak.  2002

   
 1653.Correspondentie met S. Delhaas over de herkansing met haar scriptie.  2002
   
 1654.Brief aan J. Deenik-Moolhuizen over haar vertrek uit Utrecht.  2002
   
 1655.Brief aan het secretariaat van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie

over opzegging van het lidmaatschap.  2002
   
 1656.Brief aan P. Eicher over een handboek over theologische grondbegrippen.  2002
   
 1657.Brief aan Akke en René houdende felicitaties.  2002
   
 1658.Brief aan F. Dekkers van Bureau Beeldzin met dankbetuigingen voor het toezenden

van het boek #Op weg naar Kerstmis#.  2002
   
 1659.Brief aan H. Folmer houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1660.Brief aan J. Feldbruggen houdende felicitaties met de uitgave van een nieuw boek.

  2002
   
 1661.Brief aan Deintje houdende felicitaties.  2002
   
 1662.Correspondentie met M. Frank over afspraken voor een bezoek.  2002
   
 1663.Brief van Atelier Goldner Schnitt BV over een kerstpresentje en kerstwensen.  2002
   
 1664.Brief aan J. Segers houdende felicitaties.  2002
   
 1665.Correspondentie met M.J. Gijs houdende felicitaties.  2002
   
 1666.Brief van W. Goddijn OFM over het laatste nummer van #Select#. Met bijlage.  2002
   
 1667.Correspondentie met J. Hulsma houdende felicitaties en afspraken om elkaar te

bellen en reacties op rondzendbrief.  2002
   
 1668.Brief aan Martina houdende felicitaties.  2002
   
 1669.Correspondentie met H. Homminga-Haarsma.  2002
   
 1670.Correspondentie met E. Heukensfeldt-Jansen.  2002
   
 1671.Brief aan M. de Haardt houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1672.Brief aan N. Hoogveld-Jansen houdende felicitaties.  2002
   
 1673.Brief aan C. Herijgers over de ontwaakte interesse voor Maria Magdalena.  2002
   
 1674.Brief aan C. van der Horst houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1675.Correspondentie met J. Hilhorst-Hartings houdende felicitaties.  2002
   
 1676.Brief aan Rosmarie houdende dankbetuigingen en Kerstwensen.  2002
   
 1677.Brief aan C. Jansen houdende blijken van medeleven.  2002
   
 1678.Begeleidende brief van het Centrum voor Vrouwenstudies bij het Jaarverslag 2001.

Met bijlage.  2002
   
 1679.Brief van Johanna houdende felicitaties.  2002
   
 1680.Brief aan Tiny en Jules houdende felicitaties.  2002
   
 1681.Correspondentie met J. Kamerbeek-Walenkamp.  2002
   
 1682.Uitnodiging van de Omroepvereniging KRO tot het bijwonen van het tv programma

'Helden' op 22 december met reactie.  2002
   
 1683.Brief van de KRO over de KRO-ledenpas.  2002
   
 1684.Brief aan A.J.A.C.M. Korte van de Katholieke Theologische Universiteit over de

bereidheid om zitting te nemen in het aanbevelingscomité voor de bijeenkomst van
de European Society.  2002

   
 1685.Brief aan M. Heineken van de KRO, afdeling Communicatie en Marketing over de

toezending van een foto.  2002
   
 1686.Correspondentie met J. Koehler over de bijeenkomst van het netwerk VOLT van de

IWFT.  2002
   
 1687.Brief aan de abonnementenadministratie van het tijdschrift #Genderstudies# van

Uitgeverij Kok over het herroepen van het opzeggen van het abonnement.  2002
   
 1688.Correspondentie met B. Keller houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1689.Kaart van Ans over privé-zaken.  2002
   
 1690.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum over het afscheid van W.

Dings en zijn opvolger L. Winkeler.  2002
   
 1691.Brief aan F. Keesen over de Catharina Halkes-lezing.  2002
   
 1692.Uitnodigingen van de Liga voor de Rechten van de Mens en het Clara Wichmann

Instituut tot het bijwonen van de uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning
op 10 december.  2002

   
 1693.Brief van A. Langer over een nieuw project en de Catharina Halkes-lezing.  2002
   
 1694.Brief aan Julie houdende felicitaties.  2002
   
 1695.Rouwbrief van J.M. van der Lans.  2002
   
 1696.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes houdende felicitaties en dankbetuigingen en

over de Catharina Halkes-lezing.  2002
   
 1697.Brief aan R. Maes over een eucharistieviering in Huize St. Bernardus in Groot

Bentum.  2002
   
 1698.Brief aan E. Maeckelberghe over het vervoer naar de Catharina Halkes-lezing.  2002
   
 1699.Brief aan Maria houdende felicitaties.  2002
   
 1700.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft over een bezoek.  2002
   
 1701.Uitnodiging van het Oud Burgeren Gasthuis tot het bijwonen van de Open Dag op

12 oktober.  2002
   
 1702.Brief aan H. Oosterhuis houdende felicitaties voor het verkrijgen van een

eredoctoraat in de theologie.  2002
   
 1703.Brief aan M. Niezink houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1704.Brief aan Palmyre houdende felicitaties met betrekking tot haar benoeming tot

Radboudhoogleraar aan de TU te Eindhoven.  2002
   
 1705.Correspondentie met de Universität Gesamthochschule Paderborn over de nieuwe

uitgave van het #Handbuch theologischer Grundbegriffe#.  2002
   
 1706.Brief aan J. de Raat over een reactie op de inleiding over E. Dickenson.  2002
   
 1707.Brief aan RDC Gelderland ter attentie van Vrouw-Man-Kerk over een studiedag.

  2002
   
 1708.Brief aan G. Ruys houdende felicitaties.  2002
   
 1709.Brief van het Hendrik Kraemer Huis over de verhuizing per 1 november.  2002
   
 1710.Brief van OogMerk Opticien Römer over de vervanging van therapeutische

elastische kousen.  2002
   
 1711.Brief aan Schlangenbrut eingetragener Verein over een proefnummer van aflevering

79.  2002
   
 1712.Brief aan Wies houdende felicitaties.  2002
   
 1713.Uitnodiging van Freundinnen der Helen Straumann-Stiftung für Feministische

Theologie eingetragener Verein tot het bijwonen van de jaarvergadering op 30
november en correspondentie met Helen Schüngel-Straumann over deze
vergadering.  2002

   
 1714.Brief aan Hadewych houdende felicitaties.  2002
   
 1715.Correspondentie met J.P. Smit over een bezoek.  2002
   
 1716.Kaart van F. Keesen over een afzegging. Met bijlage.  2002
   
 1717.Begeleidende brief van M. van Schaik en reactie.  2002
   
 1718.Correspondentie met Tom houdende felicitaties.  z.j.
   
 1719.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann over de verhuizing.  2002
   
 1720.Correspondentie met M. van Schaik over het maken van een afspraak voor een

bezoek.  2002
   
 1721.Uitnodiging tot het bijwonen van de afscheidsbijeenkomst van S. Yasmine op 28

september en een reactie.  2002
   
 1722.Brief van A.M.J.M.H. van de Spijker over zijn 40-jarig priesterjubileum.  2002
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Archief C.J.M. Halkes

 1723.Brief aan J. Segers over reactie op zijn kaartje.  2002
   
 1724.Brief aan Mirre over een bedrag voor de vakantie.  2002
   
 1725.Kaart van Marie-André houdende felicitaties.  2002
   
 1726.Uitnodiging van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging tot het

bijwonen van de presentatie van het boek #Edelmoedig, fier en vrij# op 17
december met reactie.  2002

   
 1727.Brief aan M. Terburg-Rutten over haar bezoek.  2002
   
 1728.Brief van De Tiltenberg over de sluiting van de Tiltenberg met reactie.  2002
   
 1729.Correspondentie met M. Terburg-Rutten.  2002
   
 1730.Begeleidende brief aan #Trouw#.  2002
   
 1731.Brief aan L. Tiessen over boeken van S. Cunneen.  2002
   
 1732.Brief aan K. Waayman houdende dankbetuigingen voor de toezending van TBI-

cursussen.  2002
   
 1733.Brief aan W. Timmermans houdende felicitaties.  2002
   
 1734.Brief van K. de Vaan over de doctoraal-scriptie voor geschiedenis over de

vrouwenvredesbeweging in Nederland en Engeland ten tijde van het anti-
kruisrakettenprotest.  2002

   
 1735.Brief aan het bestuur van de V.V.A.O., kring Nijmegen over het convocaat.  2002
   
 1736-1.Uitnodiging tot het bijwonen van de viering van de 70ste verjaardag van C. Visser

op 24 augustus en reacties.  2002
   
 1736-2.Brief van de Vereinigte Verlagsauslieferung over het stopzetten van de reeks

oëkumenischer Taschenbuchkommentar#.  2002
   
 1737.Brief aan J.J. Vogel houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1738.Correspondentie met de VPSG houdende felicitaties en dankbetuiging.  2002
   
 1739.Kaart van Carin over het lot van verschillende leden van het JCvV.  2002
   
 1740.Brief aan alle vrienden en bekenden houdende de antwoorden op de verjaars- en

jaarwisselingspost.  2002
   
 1741.Brief aan Uitgeverij Valkhof Pers over een bestelling van het nieuwe boek van J.

Feldbrugge.  2002
   
 1742.Kaart van A. Wegman-Dirks met vakantieberichten en reactie.  2002
   
 1743.Correspondentie met het Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland

over het opzeggen van het lidmaatschap.  2002
   
 1744.Brief aan N. Weeterings-Verpoorten houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1745.Kaart van Jeannette houdende felicitaties.  2002
   
 1746.Correspondentie met de Diocesane Pastorale Dienstverlening van het aartsbisdom

Utrecht over de wervingscampagne voor '7EVEN'.  2002
   
 1747.Brief aan H. Zwetsloot houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1748.Correspondentie met De Zwanenhof over de actualisering van het

adressenbestand.  2002
   
 1749.Brief aan alle vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1750.Brief aan Trees en Evert houdende nieuwjaarswensen.  2003
   
 1751.Brief aan Elizabeth houdende kerstwensen.  2003
   
 1752.Brief aan P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1753.Correspondentie met R. Bons-Storm over een concepttekst.  2003
   
 1754.Brief aan H. Bornewasser houdende felicitaties.  2003
   
 1755.Brief aan I. Bulhof over een bezoek.  2003
   
 1756.Uitnodiging van Ina Brouwer tot het bijwonen van de presentatie van haar boek

#Het glazen plafond# op 23 april en reacties. Met bijlage.  2003
   
 1757.Brief aan E.E. Bongers over de toezending van een artikel voor #Diakonia#.  2003
   
 1758.Rouwbrief van T. Beemer.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1759.Brief aan Nel houdende felicitaties.  2003
   
 1760.Uitnodiging van P. en R. Bons-Storm tot het bijwonen van het 45-jarig huwelijk met

brieven houdende felicitaties.  2003
   
 1761.Brieven van P. en R. Bons-Storm houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2002-2003
   
 1762.Brief aan Emma-Elize houdende felicitaties.  2003
   
 1763.Kaart van I. Brouwer houdende nieuwjaarswensen.  2003
   
 1764.Correspondentie met J. Besemer over haar ziekte.  2003
   
 1765.Brief van W. en C. Blesen houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2003
   
 1766.Brief aan M. Cuvelier over haar overweging tijdens een eucharistieviering.  2003
   
 1767.Rouwkaart van J. Colijn en brief aan M. Colijn-Schipper houdende de blijken van

medeleven.  -
   
 1768.Correspondentie met P. Copray over het verzoek om zitting te nemen in het

Catharina Halkes Fonds.  2003
   
 1769.Brief bestemd voor publicatie in de jaarbrief van het Catharina Halkes Fonds

omtrent haar gezondheid.  2003
   
 1770.Brief aan E. Camindada over het boek van de dodenherdenking op 4 mei.  2003
   
 1771.Brief aan P. Carlée-Lamboo houdende paaswensen.  2003
   
 1772.Brief aan M. Coolen houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1773.Brief aan de leden van het Catharina Halkes Fonds over enkele onderdelen van de

ingezonden stukken.  2003
   
 1774.Correspondentie met P. Carlée-Lamboo.  2003
   
 1775.Correspondentie met B. Caminada over oorlogsherinneringen van mei 1945.  2003
   
 1776.Brief aan F. Dröes over een artikel in #Vol Zin#.  2003
   
 1777.Correspondentie met S. Delhaas over de tekst van de preek die werd uitgesproken

bij de uitvaart van D. Sölle.  2003
   
 1778.Brief van het Kerkbestuur houdende dankbetuiging in verband met het leveren van

commentaar op het parochieel concept-beleidsplan.  2003
   
 1779.Correspondentie met J.M.G. Davids houdende felicitaties en blijken van

belangstelling.  2003
   
 1780.Brieven van Theun en Jan over diverse onderwerpen.  2003
   
 1781.Brief aan M. Derks over een ontmoeting.  2003
   
 1782.Correspondentie met F. Dröes met dankbetuigingen.  2003
   
 1783.Brief van Threes en Jan met nieuws.  2003
   
 1784.Brief van S. Delhaas over het vlugschrift van de initiatiefgroep van de 'Werkplaats

voor feminisme en levensbeschouwing'.  2003
   
 1785.Correspondentie met F. Dröes over hun onderlinge contacten en over het beleid

van de Nederlandse bisschoppen over het partnerschap.  2003
   
 1786.Correspondentie met V. Prüller-Jagenteufel van #Diakonia - Zeitschrift für die

Praxisder Kirche# over het plaatsen van een artikel.  2002-2003
   
 1787.Rouwbrief van L. Dresen-Coenders en brieven met blijken van medeleven.  2003
   
 1788.Brief aan N. van Dijk over het bezoek.  2003
   
 1789.Privé-correspondentie met D. Dijk.  2003
   
 1790.Uitnodiging tot het bijwonen van de Publiekslezing tijdens het congres van

Association Européenne des Femmes pour la Recherch Théologique (ESWTR) op
20 augustus en reactie.  2003

   
 1791.Correspondentie met G. van Ek-Westenerf over de bijeenkomst van 2 juni.  2003
   
 1792.Brief aan I. Eldering over een bezoek.  2003
   
 1793.Correspondentie met M. Frank over herinneringen aan Pinksteren en houdende

pinksterwensen.  2003
   
 1794.Brief aan de Zusters franciscanessen van Etten over giften.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1795.Brief aan J.M. Freijiters over welkomstgroet in het nieuwe huis.  2003
   
 1796.Correspondentie met Thecla houdende felicitaties.  2003
   
 1797.Brief van J. Feldbrugger houdende kerst- en nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2003
   
 1798.Brief van M. Grey over het congres van ESWTR.  2003
   
 1799.Brief van Gerust Thuis over het tussentijds opzeggen van het abonnement en de

vorm van het abonnement. Met bijlage.  2003
   
 1800.Correspondentie met C.L.M. Grasveld OFM over diens gezondheid.  2003
   
 1801.Brief van het Secretariaat van De Graal in Nederland over twee activiteiten.  2003
   
 1802.Brief aan Margriet-Marie houdende felicitaties.  2003
   
 1803.Correspondentie met M.Grey houdende kerstwensen.  2003
   
 1804.Correspondentie met E.C.M. Heukenfeldt-Jansen houdende felicitaties.  2003
   
 1805.Uitnodigingen tot het bijwonen van de vieringen op 27 augustus bij gelegenheid

van het 50-jarig priesterjubileum van P. van Hooijdonk en zijn 75e verjaardag.  2003
   
 1806.Brief aan H. Hootsmans over M. Magdalena.  2003
   
 1807.Correspondentie met M. de Haardt over de toezending van het programma van

Soesterberg.  2003
   
 1808.Rouwkaart van H.E. Hafkamp-Kamer en brief met blijken van medeleven.  2003
   
 1809.Correspondentie met D. Hazel over het schenken van een dagboek.  2003
   
 1810.Brief aan A. Hogenbrink over een reactie op de vrouwensynode.  2003
   
 1811.Brief aan J. en M. Houben-Grasveld houdende felicitaties.  2003
   
 1812.Privé-correspondentie met C. Hereijgers.  2003
   
 1813.Brief aan J. Hilhorst als begeleidend schrijven bij een kopie van een artikel uit

#Diakonia#.  2003
   
 1814.Brief aan J. Hulsman over een reactie op een tekst.  2003
   
 1815.Correspondentie met C. van der Horst houdende felicitaties en dankbetuigingen.

  2002-2003
   
 1816.Correspondentie met M. Heinrichs houdende nieuwjaarswensen en een

jaaroverzicht.  2003
   
 1817.Correspondentie met R. Jöhr houdende felicitaties en kerstwensen. Met bijlage.

  2002-2003
   
 1818.Correspondentie met R. Jöhr over de toezending van #Schlangenbrut# en een

artikel voor #Diakonia# en dankbetuigingen.  2002-2003
   
 1819.Begeleidende brief bij een boek van N. Jäger.  z.j.
   
 1820.Correspondentie met M.C. Jongeling.  2003
   
 1821.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende felicitatie en de wensen voor

feestdagen en een begeleidende brief bij #Diakonia#.  2003
   
 1822.Uitnodiging van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering op 9 mei en reactie.  2003
   
 1823.Begeleidende brief van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie bij een uitnodiging tot

het bijwonen van een boeken- en bladenmarkt op 4 april met reactie.  2003
   
 1824.Brief aan F. Keesen houdende een reactie op een open brief aan mgr. Bär.  2003
   
 1825.Correspondentie met A.M. Korte over het schrijven van een eventuele biografie.

  2003
   
 1826.Brief van W.G. Kamminga-van der Moolen houdende dankbetuigingen en felicitaties

en privé-zaken. Kerstverhaal. Met bijlage.  2003
   
 1827.Brief aan A. Koene houdende betuigingen van medeleven na het overlijden van

[Bernard Huijbers].  2003
   
 1828.Correspondentie met A. Kits houdende de beste wensen bij een verhuizing.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

consumentisme" van B. Peper op 27 november 2002.  2003
 1829.Begeleidende brief van het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) bij een essay

naar aanleiding van de voordracht "Waarheidsvinding, personalisme en
   
 1830.Uitnodiging van T. van der Kallen tot het bijwonen van de viering van haar

verjaardag en reactie.  2003
   
 1831.Brief aan A. Kits houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1832.Brief aan M. Keesen haar project.  2003
   
 1833.Brief aan Joke houdende felicitaties.  2003
   
 1834.Brief van Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) over de toekomst van het

KDC.  2002
   
 1835.Correspondentie met A. Lanser van het Catharina Halkes Fonds subsidieaanvragen,

bestuursvergaderingen en het voorzitterschap.  2003
   
 1836.Correspondentie met de Stichting Hand in Hand over het opheffen van de stichting.

Met bijlage.  2003
   
 1837.Kaart van Paula houdende paaswensen.  z.j.
   
 1838.Brief aan A.C. Mulder over haar verhuizing.  2003
   
 1839.Uitnodiging van Schlangenbrut tot het bijwonen van enkele activiteiten rond de

20-jarig bestaan van het blad #Schlangenbrut# en brieven aan H. Hedwig-Wilmes
houdende felicitaties en artikelen in de #Schlangenbrut#.  2003

   
 1840.Correspondentie met R. van Merwijk-Kunst over de Irak-oorlog, gevolgd door de

paaswensen.  2003
   
 1841.Begeleidingsbrief van Mensen in Nood bij #Mensen in Nood Nieuws#.  2003
   
 1842.Brief aan P. Mentink houdende felicitaties.  2003
   
 1843.Correspondentie met E. van Overeem over de wijding van vrouwen.  2003
   
 1844.Correspondentie met A. Nutt over het maken van een afspraak en dankbetuigingen

voor een eerder bezoek.  2003
   
 1845.Brieven aan M. Nuyens houdende felicitaties en paaswensen.  2003
   
 1846.Correspondentie met M. Niezink-Stijfhoorn. Met bijlage.  2003
   
 1847.Kaart van H. Oosterhuis houdende dankbetuigingen.  2002
   
 1848.Brief aan W. Pieters houdende felicitaties.  2003
   
 1849.Brief van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie over de ledenlijst en e-mails en

internet.  z.j.
   
 1850.Geboortekaartje van Wybe en tevens overlijdensbericht voor W. van der Ploeg,

reactie van medeleven.  2002-2003
   
 1851.Brief van de Postbank over de nieuwe giropas.  2002
   
 1852.Rouwbrief van J. Roes, brief van medeleven voor de familie en dankbetuiging.  2003
   
 1853.Correspondentie met A.E. Ruys houdende dankbetuigingen en reactie.  2002-2003
   
 1854.Uitnodiging van R. Hendriks, M. Tummers, S. Hettinga en J. Jacobsen tot het vieren

van een straatfeest op 6 september en reactie.  2003
   
 1855.Uitnodiging van M. en M. Spiertz voor het bijwonen van een rondleiding op 29 juni.

  2003
   
 1856.Correspondentie met A. Sneller van het Catharina Halkes Fonds over een

contactpersoon voor de vrouwelijke religieuzen en over het voorzitterschap.  2003
   
 1857.Correspondentie met L. Stael-Merkx houdende paaswensen en over de Acht Mei

Bijeenkomsten, het interview in #Dabar#.  2003
   
 1859.Brief aan T. en K. Stoelinga-Coomans houdende felicitaties.  2003
   
 1860.Correspondentie met Helen Schüngel-Straumann houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2003
   
 1861.Correspondentie met E. Scholten over een jaaroverzicht en een reactie.  2003
   
 1862.Correspondentie met J.P. Smit over de Amsterdamse Ecclesia en de vieringen in de

Rode Hoed.  2003
   
 1863.Correspondentie met Schlangenbrut eingetragener Verein naar aanleiding van het

20-jarig bestaan en over de #Schlangenbrut# nrs. 79 en 80.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

 1864.Brief van Freundinnen der Helne Straumann-Stiftung für Feministische Theologie
eingetragener Verein met verzoek tot betaling van het abonnementsgeld.  2003

   
 1865.Correspondentie met J. Seldenrath over de toezending van de bundel #Afscheid

vieren in het spoor van vrouwen# en dankbetuiging en kritiek.  2003
   
 1866.Brief aan Francée houdende felicitaties.  2003
   
 1867.Brief aan J.P. Smit over zijn boek #Oog in oog met de verdelgingsmachine#.  2003
   
 1868.Correspondentie met het SWON over de personenalarmering en de

maaltijdvoorziening.  2002-2003
   
 1869.Correspondentie met T.M.J. Schoonheim-Stockmann houdende Kerstwensen.

  2002-2003
   
 1870.Brieven van Stichting Oud-Leden Augustinus over de contributiebetaling en het up-

to-date-brengen van het adressenbestand.  z.j.
   
 1871.Kaart van Lidewijde houdende kerstwensen en dankbetuigingen.  2002
   
 1872.Folder van de Kerstbezinningsdag te Roermond 19 december.  2002
   
 1873.Uitnodiging van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Unie NKV) tot

het bijwonen van de jaarvergadering op 14 mei en het concept verslag van de
jaarvergadering.  2003

   
 1874.Brief aan G. Thijssen BV over het betalen van een rekening.  2003
   
 1875.Persbericht "Nijmeegse bijbelwetenschapper S. van Tilborg overleden" en een brief

van de Faculteit der Theologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen over het
overlijden van S. van Tilborg.  2003

   
 1876.Begeleidende brief aan W. Timmermans voor een artikel dat wordt toegestuurd.

  2003
   
 1877.Correspondentie met L. en T. Tiessen.  2003
   
 1878.Correspondentie met M. Terburg-Rutten houden paaswensen en dankbetuigingen.

  2003
   
 1879.Brief aan D. Vernooy van De Tiltenberg over het sluiten van de Tiltenberg op 23

maart.  2003
   
 1880.Uitnodiging van T.A. Takken tot het bijwonen van de viering van de vijftigste

verjaardag en reactie.  2002
   
 1881.Brief aan B. Verreijt om bijgevoegde brief door te sturen naar een Belgische

parochie.  2003
   
 1882.Begeleidende brief van de Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG)

voor het jaarverslag 2002 van de VPSG en dankbetuiging.  2003
   
 1883.Correspondentie met C. Visser over een artikel in het Duitse blad #Spiritualität#.

  2003
   
 1884.Correspondentie met T. Versteegen over de privé-situatie van beide dames.  2003
   
 1885.Brief van D. Vernooij over het afscheid van de Tiltenberg.  2003
   
 1886.Uitnodiging van M. Schuilenga tot het bijwonen van het VOLT-weekend op 20 en 21

maart en een kaart van alle aanwezigen op dit weekend.  2003
   
 1887.Brief aan L. Veeger-Poelman houdende felicitaties.  2003
   
 1888.Brief aan C. de Vaan houdende felicitaties.  2003
   
 1889.Begeleidende brief van Vrouwen voor Vrede voor de #Nieuwsbrief# en de

acceptgiro.  2003
   
 1890.Correspondentie met J. Wijngaards van Housetop over de campagne voor de

wijding van de vrouw.  2003
   
 1891.Brief van Uitgeverij Valkhof Pers over de toezending van de 'Voorjaarsaanbieding

2003'.  2003
   
 1892.Brief aan N. Weeterings-Verpoorten over bloemen.  2003
   
 1893.Brief van Angélique over de maat van kleding.  2003
   
 1894.Brief aan G. Westerouen-van Meeteren over enkele boeken.  2003
   
 1895.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. over dankbrief voor de verjaardagspost

dankbetuigingen voor zijn werk in de Open Kerk Beweging. Met bijlage.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

 1896.Correspondentie met de redactie van #Zijwind# over het abonnementsgeld.  2003
   
 1897.Correspondentie met E. Adamiak over een habilitatieverlof en reactie met

uitnodiging voor een bezoek.  2003
   
 1898.Correspondentie met Broese BV inhoudende kerstwensen en een relatiegeschenk

met reactie.  2003
   
 1899.Correspondentie met Wil en Caspar houdende kerstwensen en reactie.  2003
   
 1900.Correspondentie met P. en R. Storm-Bons houdende kritieken op een artikel in de

nieuwsbrief van de Vrouwensynode en kerstwensen.  2003
   
 1901.Brief aan Emma-Elize houdende felicitaties.  z.j.
   
 1902.Uitnodiging van het Bijbels Openluchtmuseum tot het bijwonen van de opening van

de kerstexpositie 'Midden in de winternacht' op 13 december met reactie.  2003
   
 1903.Correspondentie met I. Bulhof houdende de reis naar de Verenigde Staten en de

kerstwensen.  2003
   
 1904.Brief aan de Stichting Museum Boijmans over het aanvragen van een agenda.  2003
   
 1905.Brief van B. Bornebroek over zijn vorige brief met gedachten over een nieuwe

scheppingstheologie.  2003
   
 1906.Correspondentie met J. Bornewasser over de blijken van medeleven na een

operatie.  2003
   
 1907.Kaart van Kune over het tonen van medeleven.  2003
   
 1908.Brief aan A. ten Bosch-Stumpel houdende felicitaties.  2003
   
 1909.Brief aan M.P. Bruinoogen, burgemeester van Renkum over de aanvraag voor een

koninklijk lintje voor L. Keverkamp.  2003
   
 1910.Uitnodiging tot het bijwonen van de uitreiking van de prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs

2001-2003 op 18 december, met bijlagen. Brieven van het Centrum voor
Vrouwenstudies van de Katholieke Universiteit Nijmegen over de uitreiking van de
C. Halkes Scriptieprijs.  2003

   
 1911.Brief van Claase Assurantën BV houdende de kerstwensen en mededeling van het

75-jarig bestaan van het bedrijf.  2003
   
 1912.Brief aan Bep houdende felicitaties.  2003
   
 1913.Correspondentie met het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke

Universiteit Nijmegen over het #Jaarverslag 2002#.  2003
   
 1914.Correspondentie met M. Coveliers over een verzoek tot toezending van een artikel.

  2003
   
 1915.Begeleidend kaartje van S. Dorrestein en een brief houdende dankbetuigingen.

  2003
   
 1916.Brief aan Marjet houdende felicitaties.  2003
   
 1917.Brief aan Joop houdende felicitaties.  2003
   
 1918.Correspondentie met M. den Dulk Barens over het niet of wel publiceren van een

boek en de Werkplaats voor Feminisme en Liturgie.  2003
   
 1919.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg over een terugblik op het

bezoek en het medeleven rond de operatie van T. Halkes.  2003
   
 1920.Brief aan J. Deenik-Moolhuizen over de oprichting van de Werkplaats voor

Feminisme en Levensbeschouwing en de operatie van C. Halkes.  2003
   
 1921.Correspondentie met S. Delhaas houdende felicitaties en over haar scriptie en het

maken van een afspraak voor een bezoek.  2003
   
 1922.Brief aan J. Davids over haar en C. Halkes gezondheid.  2003
   
 1923.Brief aan F. Dröes over de gezondheid van Catharina en over de behandeling door

de bisschop van Utrecht van Ruud en Freda.  2003
   
 1924.Correspondentie met I. van Emmerik over Agora en een uitnodiging tot het

bijwonen van een bijeenkomst op 20 november.  2003
   
 1925.Brief aan E. Elderling-Jonckers Nieboer houdende het medeleven bij het overlijden

van haar schoonvader.  2003
   
 1926.Brief aan R. en A. van der Eyden-van Dam houdende felicitaties.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

 1927.Correspondentie met M. Frank houdende het meeleven met de operatie.  2003
   
 1928.Brief aan T. Fieselier-Wasser houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1929.Kaart van de leden van de FEBE-groep houdende de beste wensen voor de

gezondheid.  2003
   
 1930.Brief van Christine en Jochen houdende felicitaties.  2003
   
 1931.Brieven aan J. [Govaart] houdende felicitaties voor zijn verjaardag en het krijgen

van een nieuwe woning.  2003
   
 1932.Brief aan M.J. Gijs over het retour komen van een poststuk.  2003
   
 1933.Kaart van Agnes over het maken van een afspraak.  2003
   
 1934.Brief van Rinske en Caspar over hun scheiding.  2003
   
 1935.Brief aan A. Grond over een uitnodiging voor een bezoek.  2003
   
 1936.Brief aan M.J. Gijs houdende felicitaties.  2003
   
 1937.Brief aan Tom houdende felicitaties.  2003
   
 1938.Correspondentie met J.en M. [Govaart] houdende beterschapswensen en

dankbetuigingen.  2003
   
 1939.Brief aan M.M. Govaart over de toezending van een boek.  2003
   
 1940.Correspondentie met M. Grey over diens vakantie in Bretagne.  2003
   
 1941.Brief aan Roos houdende kerstwensen.  2003
   
 1942.Begeleidende kaart van Annego over het verslag van de VOLT-bijeenkomst.  2003
   
 1943.Rouwkaart van H.M.W.G. Heukelensfeldt Jansen en een brief aan E. Heukelensfeldt

Jansen houdende tekenen van medeleven.  2003
   
 1944.Brief aan J. Hulsman houdende felicitaties voor het ontvangen van de ere-penning

van de stad Dordrecht.  2003
   
 1945.Correspondentie met M. de Haardt over diens vakantie-ervaringen en

beterschapswensen en dankbetuigingen.  2003
   
 1946.Correspondentie met Jeanne houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2003
   
 1947.Brief aan M. Heinrichs houdende felicitaties.  2003
   
 1948.Correspondentie met C. Hereijgers houdende beterschapswensen en

dankbetuigingen.  2003
   
 1949.Correspondentie met D. Hazel houdende beterschapswensen en dankbetuigingen.

  2003
   
 1950.Brief aan N. Hoogveldt-Jansen houdende felicitaties.  2003
   
 1951.Correspondentie met H. Homminga-Haarsma houdende beterschapswensen en

dankbetuigingen.  2003
   
 1952.Brief aan Hennie houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1953.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende kerstwensen en blijken van

medeleven en over haar werk in de duitse media.  2003
   
 1954.Correspondentie met W. en R. Jöhr houdende beterschapswensen en over hun

Italië-reis en dankbetuigingen. Met bijlagen.  2003
   
 1955.Correspondentie met A. Imbens-Fransen over de toezending van de CD-rom

'Activity Explorer URI Europe' en dankbetuigingen.  2003
   
 1956.Brief aan J. Jansen houdende felicitaties.  2003
   
 1957.Brief aan Manuela met dankbetuigingen.  2003
   
 1958.Brief aan Annelou houdende dankbetuigingen en herinneringen aan Bernhard.

  2003
   
 1959.Brieven aan F. Keesen houdende dankbetuigingen, herinneringen aan de Acht Mei

Beweging en nieuwjaarswensen.  2003
   
 1960.Brief aan B. Keller houdende dankbetuigingen en kerstwensen.  2003
   
 1961.Brief aan Lenie houdende felicitaties.  2003
   
 1962.Brief aan A.M. Korte houdende felicitaties met het 10-jarig bestaan van Sophia.

  2003
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1963.Brief aan M. Kalsky over het boek #Het heil op de hielen#, DT+STS-Cahier 11 van

diverse auteurs. Met bijlagen.  2003
   
 1964.Rouwbrief van T. Timmermans O.Carm. Prior Provinciaal over het overlijden van J.

van Galen en brief aan de Karmel Aalsmeer houdende de deelneming bij dit
overlijden.  2003

   
 1965.Verhuisbericht van Verlagsgruppe Dornier GmbH.  2003
   
 1966.Correspondentie met T. Klijn houdende wederzijdse blijken van medeleven met de

gezondheid.  2003
   
 1967.Correspondentie met A. Kits houdende blijken van medeleven en dankbetuigingen.

  2003
   
 1968.Uitnodiging van de Liga voor de Rechten van de Mens tot het bijwonen van de

viering van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en de uitreiking van
de Clara Meijer-Wichmann Penning op 10 december. Met bijlage.  2003

   
 1969.Brief aan het bestuur van de L.J. Maria Stichting over kritiek op de #Nieuwsbrief#

nr. 35.  2003
   
 1970.Brief aan Vera Huijgen houdende dankbetuigingen voor twee gedichten. Met bijlage.

  2003
   
 1971.#Nieuwsbrief# nr. 35 van de L.J. Maria Stichting van november.  2003
   
 1972.Rouwbrief van J. van de Loo-van der Putt, brieven met blijken van medeleven en

dankbetuigingen.  2003
   
 1973.Brief aan J. Litjens houdende een teken van medeleven.  2003
   
 1974.Correspondentie met A. Lanser houdende blijken van medeleven tijdens de ziekte

van C. Halkes.  2003
   
 1975.Correspondentie met H. de Lagh met blijken van medeleven van Hanna, Ans, Riete,

Bé en Geertrui en dankbetuigingen.  2003
   
 1976.Correspondentie aan H. Meyer-Wilmes houdende felicitaties en afspraken rond het

bijwonen van de Catharina-dag.  2003
   
 1977.Correspondentie met R. van Merwijk-Kunst over levensproblematiek.  2003
   
 1978.Brief aan M. Misset-van de Weg houdende dankbetuigingen en felicitaties voor haar

benoeming aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.  2003
   
 1979.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft houdende blijken van medeleven en

dankbetuigingen.  2003
   
 1980.Correspondentie met A. Manschot van #Opzij# houdende blijken van medeleven en

over de toezending van #Opzij# en een inkorting van een artikel.  2003
   
 1981.Correspondentie met E. van Overeem houdende wederzijdse blijken van medeleven

en over een theologische vraag rond het lijden van C. Halkes.  2003
   
 1982.Uitnodiging van #Opzij# tot het bijwonen van de uitreiking van de Annie

Romeinprijs en de Harriët Freezerring en een bestelformulier voor de
Vrouwenagenda 2004.  2003

   
 1983.Brief aan P. Oomen houdende felicitaties met haar oratie te Nijmegen.  2003
   
 1984.Brief aan M. Papavoine houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1985.Brief aan W. Pieters houdende dankbetuigingen.  2003
   
 1986.Brief aan H. Roes-Westhoof houdende dankbetuigingen en over het maken van een

afspraak voor een ontmoeting.  2003
   
 1987.Begeleidende brief aan A. Scholten bij een artikel over de Werkplaats voor

Feminisme en Levensbeschouwing en houdende kerstwensen.  2003
   
 1988.Brief aan W. Stael-Merkx houdende felicitaties en kerstwensen.  2003
   
 1989.Brief aan Helen houdende felicitaties bij gelegenheid van de opening van de

Openbare Bibliotheek voor Genderstudies en de Helen Straumann-Stiftung op 11
december.  2003

   
 1990.Brief aan Elisabeth houdende de groeten.  2003
   
 1991.Correspondentie met A. Smelik houdende dankbetuigingen voor het bijwonen van

de oratie.  2003
   
 1992.Brief aan Edward houdende felicitaties.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

   
 1993.Brief aan Hadewijch houdende felicitaties.  2003
   
 1994.Brief aan M. Schuilenga houdende felicitaties met de aanstelling tot buurtpastor bij

het LEG-project te Nijmegen en over het maken voor een afspraak voor een
ontmoeting.  2003

   
 1995.Correspondentie met J.P. Smit houdende blijken van medeleven en over een

bezoek aan projecten in India.  2003
   
 1996.Brief aan M. de Swart houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2003
   
 1997.Brief aan M. ter Steeg houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2003
   
 1998.Brief van M.A. van de Loo van de Stichting Hand in Hand met dankbetuiging bij het

einde van de stichting.  2003
   
 1999.Brief aan Erica houdende kerstwensen.  2003
   
 2000.Brief aan de Vereniging Natuurmonumenten over het ontbreken van het bewijs van

lidmaatschap voor 2004.  2003
   
 2001.Correspondentie met C. Visser rond het vijfentwintigjarig bestaan van Uitgeverij

Dabar-Luyten en houdende dankbetuigingen.  2003
   
 2002.Brief aan Hans houdende felicitaties.  2003
   
 2003.Brief aan de Stichting VPSG houdende dankbetuigingen.  2003
   
 2004.Brief aan W. van Veen-de Graeff houdende dankbetuigingen.  2003
   
 2005.Correspondentie met L. Veeger-Poelmann houdende blijken van medeleven en

dankbetuigingen.  2003
   
 2006.Brief aan C. Wijnberg als reactie op de uitnodiging om op 6 november naar

Middelburg te gaan.  2003
   
 2007.Brief aan W. van der Waal houdende dankbetuigingen.  2003
   
 2008.Brief aan G. Westerouen van Meeteren houdende dankbetuigingen.  2003
   
 2009.Correspondentie met M. van Waesberge van Zaale houdende blijken van medeleven

en dankbetuigingen.  2003
   
 2010.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. houdende blijken van medeleven  2003
   
 2011.Brieven aan vrienden en bekenden met de mededelingen over de

gezondheidstoestand van F. Haarsma.  2004
   
 2012.Correspondentie met E. Adamiak over bestemming van Nederlandse theologische

literatuur voor Polen en het tweede deel van #Lexicon of great theologians 20th and
21th century# en houdende kerstwensen.  2003-2004

   
 2013.Brief van de Stichting Oud-Leden Augustinus (SOLA) met betrekking op het vragen

van donaties.  z.j.
   
 2014.Brief aan Boudewijn inhoudende dankbetuigingen.  2004
   
 2015.Kaart van Klaas, Willy en kids met een reactie op de tekst van de kerstkaart.  z.j.
   
 2016.Uitnodiging van M. van Baest tot het bijwonen van de presentatie van het boek

#Haar naam is AMOR. Hadewijch in haar omgang met Minne# op 19 juni met
reacties.  2004

   
 2017.Correspondentie met T. van Beek-Delbrück over een bijeenkomst in Heeswijk en

persoonlijke nieuwtjes.  2004
   
 2018.Brief aan N. Bennema-Rijcke houdende felicitaties.  2004
   
 2019.Brief aan A. Berlis houdende dankbetuigingen en een kopie van een recensie uit

#FAMA#, nr. 3.  2004
   
 2020.Brief aan D. de Beyer over haar verhuizing.  2004
   
 2021.Correspondentie met K. Biezeveld over een terugblik op het bezoek.  2004
   
 2022.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2004
   
 2023.Correspondentie met A. ten Bosch-Stumpel houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2004
   
 2024.Brief aan T. de Boer houdende felicitaties.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

financiële bijdrage.  2004
 2025.Brief aan E.E. Bongers houdende dankbetuigingen en een toezegging voor een   
 2026.Correspondentie met P. en R. Bons-Storm houdende felicitaties met de

verjaardagen, de verhuizing en over de reden van verhuizing.  2004
   
 2027.Brief van [H. Bornert] met aanvullende informatie, behorende bij een uitnodiging

van het vieren van zijn tachtigste verjaardag op 15 juli.  2004
   
 2028.Brief aan R. Brico over een artikel in #VolZin#.  2004
   
 2029.Brief van Broese B.V. met betrekking tot de Boekenweek en het

Boekenweekgeschenk en een brief met dankbetuigingen.  2004
   
 2030.Correspondentie met I.N. Bulhof over een nieuw boek.  2004
   
 2031.Uitnodiging van J. Burgert Dröge tot het bijwonen van de viering van haar

tachtigste verjaardag op 25 april. Tekst van het feestlied 'Voor Jeanne (tachtig
jaar!!!)'.  2004

   
 2032.Rondzendbrief over de Nederlandse Oecumenische Gemeente/het Hendrik

Kraemerhuis van de Dag van de Arbeid.  2004
   
 2033.Vooraankondiging van de uitnodiging tot het bijwonen van de presentatie van #De

Nieuwe Bijbelvertaling# door de NBG en KBS op 27 oktober.  2004
   
 2034.Brief aan P. Carlée, A. Nutt, M. Niezink-Stijfhoorn en I. van Emmerik over de privé-

omstandigheden.  2004
   
 2035.Kaartje van P. Carlé houdende pinksterwensen.  z.j.
   
 2036.Brief van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) met het verzoek voor een

vraaggesprek in het kader van een CBS-onderzoek en de schriftelijke toestemming
van C. Halkes.  2004

   
 2037.Correspondentie met het Centrum voor Vrouwenstudies van de Katholieke

Universiteit Nijmegen over de toezending van de scriptie #Politieke relaties.
Cubaanse verhalen over de revolutie en prostitutie# van L. Lubbers.  2004

   
 2038.Brief aan C. Claassen houdende felicitaties.  2004
   
 2039.Brief van Catholics for a Free Choice over de toezending van 'Conscience'. Met

bijlage.  2004
   
 2040.Kaart van Frank en Tieleke houdende felicitaties.  2004
   
 2041.Correspondentie met J. Deenik-Moolhuize houdende nieuwjaarswensen en over een

boek van diverse auteurs.  2004
   
 2042.Correspondentie met F. Dekkers over haar artikel 'Als Maria [opstaat]....' en een

gesprek tussen theologiestudentes en tien vrouwen van het IWFT en houdende
dankbetuigingen.  2004

   
 2043.Correspondentie met S. Delhaas over het afstuderen en ademhalingsoefeningen en

houdende felicitaties met verjaardagen en met het behalen van de bul en
dankbetuigingen.  2004

   
 2044.Brief van de Parochie Sint Dominicus te Nijmegen over de Actie Kerkbalans 2004.

  2003
   
 2045.Brief aan D. Donders houdende felicitaties.  2004
   
 2046.Brief van Grietje over een uitnodiging tot het bijwonen van de derde studiedag met

reactie.  2004
   
 2047.Brieven aan F. Dröes houdende een blijk van medeleven rond de situatie van Ruud

en houdende de gezondheidheidsklachten van F. Haarsma.  2004
   
 2048.Brief van Threes houdende enkele gedachten over de Goede Week en Pasen en

over alleenstaande en gehuwde priesters, met name John/Hans, oud-vicaris-
generaal van de Orde van de Missionarissen van Mill Hill.  2004

   
 2049.Correspondentie met D. Dijk over de studiedag te Kampen en houdende felicitaties.

  2004
   
 2050.Brieven van I. van Emmerik van Extravaleren over het werk van Extravaleren. Met

bijlage.  2004
   
 2051.Brief aan C. van Eysden houdende nieuwjaarswensen.  2004
   
 2052.Brief aan T. Fiselier houdende felicitaties.  2004
   
 2053.Correspondentie met M. Frank houdende wensen voor Kerstmis, Pasen en de

jaarwisseling.  2003-2004
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Archief C.J.M. Halkes

 2054.Correspondentie met J. en C. Friebe-Baron houdende een blijk van medeleven met
Veronika, dankbetuigingen en felicitaties.  -

   
 2055.Brief van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen over het vragen van een

donatie voor het instandhouden van de kerk der Friezen.  2003
   
 2056.Geboortekaartje van Jasper Johanens, zoon van J. Groen en J. Geel en brief aan J.

Geel houdende felicitaties met de geboorte van Jacco.  2004
   
 2057.Correspondentie met Atelier Goldner Schnitt BV over een meningsverschil omtrent

een openstaand bedrag en over bestellingen van goederen.  2004
   
 2058.Correspondentie met K. Goudsmit-Schootman houdende paaswensen.  2004
   
 2059.Brief aan Mirre houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2060.Brief aan M. Grey houdende privé-zaken.  2004
   
 2061.Correspondentie met T. van Grunsven over een uitnodiging tot het bijwonen van

zijn afscheid van de parochie in Dukenburg op 19 juni en houdende reacties.  2004
   
 2062.Correspondentie met M.J. Gijs houdende felicitaties, nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  [2003]-2004
   
 2063.Nieuwjaarsbrief van de Huisgemeente Het Hoge Steen 2003-2004.  [2003]-[2004]
   
 2064.Kaart van Martine houdende felicitaties.  z.j.
   
 2065.Kaart van Angela houdende dankbetuigingen en over de titel van twee boeken.

  2004
   
 2066.Brieven aan M. de Haardt over een bezoek en dankbetuigingen.  2004
   
 2067.Correspondentie met het Han Fortmann Centrum over de voorjaars/zomerbrochure

en het verzoek om adres te schrappen.  2004
   
 2068.Correspondentie met D. Hazel houdende paaswensen en enkele paasgedachten en

over een kort verslag van de bijeenkomst "Vrouwen in vrijheid' bij gelegenheid van
het eerste lustrum van de groep moslim/christenvrouwen".  2004

   
 2069.Uitnodiging van de Unie NKV tot het bijwonen van de studiedag op 14 april rond het

thema 'Geest-Kracht, Spirit voor het dagelijks leven' en reactie. Met bijlage.  2004
   
 2070.Correspondentie met C. Hereijgers over een nieuwe baan voor Carin.  2004
   
 2071.Brief aan E.C.M. Heukensfeldt Jansen houdende beterschapswensen, een

rouwkaart van E.C.M. Heukensfeldt Jansen en een condoleancebrief aan de familie.
  2004

   
 2072.Correspondentie met J. Hilhorst-Hartings over gedachten over spiritualiteit, een

bezoek aan India, het overlijden van zijn zus en felicitaties. Met bijlage.  2004
   
 2073.Correspondentie met S. Hofstee over het aanvragen van een gesprek.  2004
   
 2074.Correspondentie met A. Hogebrink houdende felicitaties, dankbetuigingen en

paaswensen.  2004
   
 2075.Brief aan H. Homminga-Haarsma houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2076.Correspondentie met Marijcke over een begeleidende brief bij een cadeautje en

houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2077.Brief van B. en H. Hootsmans over een jaaroverzicht en nieuwjaarswensen.  [2003]
   
 2078.Correspondentie met P. G. van Hooijdonk over het verwaarlozen van de

vriendschap.  2004
   
 2079.Correspondentie met J. en M. Houben-Grasveld houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2004
   
 2080.Brieven aan J. Hulsman over haar boek #Alles Goed?!?# en dankbetuigingen. Met

bijlage.  2004
   
 2081.Brief aan V. Huijgen houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2082.Correspondentie met R. Jöhr houdende felicitaties, dankbetuigingen,

pinkstergroeten en een gezondheidsbericht.  2004
   
 2083.Brief van [A.M. Hysmans-Pyckevet].  2004
   
 2084.Kaart van Brigit houdende dankbetuigingen en kerstwensen.  2003
   
 2085.Kaartje van Juute houdende kerstwensen.  2003
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Archief C.J.M. Halkes

dankbetuigingen, betreffende het overlijden van E.A.G.M. Walenkamp (Zuster
Emelie) en bewijzen van medeleven.  2004

 2086.Correspondentie met J. Kamberbeek-Walenkamp houden felicitaties en   
 2087.Correspondentie met W. Kamminga houdende felicitaties. Met bijlagen "Genoemd

bij namen", op reis in de stilte en "Het verjagen van kwelduivels" en "Tegen goden
van dood".  2004

   
 2088.Brief van de Katholieke Bijbelstichting, die damen met Vlaamse Bijbelstichting de

katholieke editie van de "#Nieuwe Bijbelvertaling# op 27 oktober uitbrengt.  2004
   
 2089.Correspondentie met F. Keesen met betrekking tot de Christelijke Europese

Samenkomst rond het thema 'De Christelijke Wortels' met reactie.  2004
   
 2090.Correspondentie met M. Keesen, J. Janssen en J. den Dulk over de oprichting van

'UITZICHT" en houdende kerstwensen.  [2003]-2004
   
 2091.Brieven van A. Kits houdende paaswensen en weetjes over de wereldwinkel en

felicitaties.  2004
   
 2092.Rouwbrief van G.S. Klijn en brieven aan T. Klijn houdende beterschapswensen.

  2004
   
 2093.Correspondentie met S. Knol over haar emigratie naar Engeland (UK) en houdende

felicitaties, kerst- en nieuwjaarswensen, impressies van het leven in Manchester,
pinksterwensen en de situatie van F. Haarsma.  2004

   
 2094.Uitnodiging van J. Koehler over het VOLT weekend van 11 en 12 maart en reactie.

  2004
   
 2095.Correspondentie met A.M. Korte over paaswensen en beterschapswensen.  2004
   
 2096.Correspondentie met T.C. de Kruijf met uitnodiging tot het bijwonen van de viering

van de Eucharistie bij gelegenheid van zijn vijftig-jarig priesterjubileum op 15
augustus en houdende felicitaties en reactie.  2004

   
 2097.Brief aan M. Kuijer houdende felicitaties.  2004
   
 2098.Brief van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV)

over de publicatie van #Vragen naar zin. Het perspectief van de GGZ-cliënt#, twee
studiebijeenkomsten op 24 november en 10 december, het eeuwfeest van het
Thijmgenootschap, de financiële steun en een vooruitblik.  2004

   
 2099.Kaart van Riete, Ans, Geertrui en Hanna houdende felicitaties.  2004
   
 2100.Brief aan W. van Laarhoven-Schröder houdende pinksterwensen.  2004
   
 2101.Begeleidende brief aan A. Lanser-van der Velde bij een tekst.  2004
   
 2102.Brief van de Universiteit Leiden met de oproep om lid te worden van Siegenbeek

Alumnivereniging Leidse Neerlandici en de aankondiging van de presentatie van
het eerste nummer van hun tijdschrift op 24 april. Met bijlage.  2004

   
 2103.Brochure over de Liga voor de Rechten van de Mens en de vraag voor de jaarlijkse

bijdrage.  2004
   
 2104.Correspondentie met de Literaire Rechten Auteurs (LIRA) over de specificatie van

de na-uitkering leenrechtvergoeding, stopzetten pakketten over
leenrechtvergoedingen.  2004

   
 2105.Brief aan H. Litjes houdende pinksterwensen.  2004
   
 2106.Kaart van Ferisini houdende felicitaties.  z.j.
   
 2107.Correspondentie met C. Manders over een afgelegd bezoek.  2004
   
 2108.Correspondentie met R. van Merwijk over de toetreding van tien nieuwe staten tot

de Europese Unie, een reactie en houdende pinksterwensen en felicitaties.  2004
   
 2109.Brieven aan de Katholische-Theologische Fakultät in Münster en het Ministerium

für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen en een antwoord
van dit ministerie over bezuiningen en de protesten hierop.  2004

   
 2110.Correspondentie met M. Misset-van de Weg houdende zomaar een groet.  2004
   
 2111.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft over een verhuizing en houdende

felicitaties en dankbetuigingen.  2004
   
 2112.Correspondentie met A.C. Mulder houdende Nieuwjaarswensen, en betreffende een

congresmap van de ESWTR en het programma over 40 jaar vrouwen aan de ThUK
te Kampen.  [2003]-2004

   
 2113.Correspondentie met de Vereniging Natuurmonumenten over het lidmaatschap.

  2004
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Archief C.J.M. Halkes

 2114.Correspondentie met H.A.M. Abrahams-Nelson van de Europese Vrouwensynode
over de tweede Europese Vrouwensynode 2003 te Barcelona.  2004

   
 2115.Correspondentie met M. Niezink-Stijfhoorn houdende nieuwjaarswensen en

felicitaties met het behalen van een speciale bevoegdheid en het verslag van de
operatie en houdende pinksterwensen. Als bijlage het gedicht "Geest" van S.
Custers.  2004

   
 2116.Correspondentie met A. Nutt houdende paaswensen en een relaas over de

gezondheid.  2004
   
 2117.Correspondentie met OHRA BV over declaraties van ziektekostennota's.  2004
   
 2118.Correspondentie met P. Oomen houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2119.Brief van E. van Overeem houdende kerstwensen.  2003
   
 2120.Brief aan Peter over de toezending van twee exemplaren van één boek.  2004
   
 2121.Correspondentie met P. Peeters houdende felicitaties voor de verjaardag, het

behalen van twee Staatsexamens, dankbetuigingen en de toestand van de
gezondheid.  2004

   
 2122.Correspondentie met de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds over de bijdrage.

  2004
   
 2123.Verhuisbericht van Jac en J. de Raat, een reactie hierop en felicitaties van J. de

Raat.  2004
   
 2124.Correspondentie met H. Roes-Westhoff van de Uitgeverij Valkhof Pers houdende

nieuwjaarswensen en als begeleidende brief bij de voorjaarsaanbieding.  2004
   
 2125.Brief van H. en R. Ruether houdende kerst- en nieuwjaarswensen en een

jaaroverzicht.  2003
   
 2126.Brief van W. Stael-Merkx over een uitnodiging tot het afleggen van een bezoek.

  2004
   
 2127.Brief aan Hildegard over kritiek op een boek over de spiritualiteit van Hildegards en

Andries #Erde#.  2004
   
 2128.Brief van de Zusters Clariss houdende een jaaroverzicht.  2003
   
 2129.Brief aan Schildersbedrijf Wed. Burghouts & Zn. BV houdende dankbetuigingen

voor het relatiegeschenk.  2004
   
 2130.Rouwbrief van M.A. de Vlieger en brief aan I. Sjerp-de Vlieger houdende blijken van

medeleven.  2004
   
 2131.Correspondentie met J.P. Smit over zijn thuiskomst uit India en het schrijven van

een boek over de positieve veranderingen in India.  2004
   
 2132.Correspondentie met A. Sneller over de vergadering van het Catharina Halkes

Fonds.  2004
   
 2133.Correspondentie met H. Snijdewind en Edward [Schillebeeckx] houdende

pinksterwensen en een groet.  2004
   
 2134.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende dankbetuigingen, felicitaties,

paaswensen, pinksterwensen en kerstwensen en over gedachten rond bijbelse
thema's.  2004

   
 2135.Kaart van (onleesbaar) houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 2136.Correspondentie met P. en W. Spinatsch houdende nieuwjaarswensen en sterkte

voor de verhuizing.  2004
   
 2137.Brief aan K. Stoelinga-Coomans houdende felicitaties.  2004
   
 2138.Brief van H. Schüngel-Straumann houdende nieuwjaarswensen en over de opening

van de Bibliothek für Gender Studies. Als bijlage een kopie van het artikel
"gesammelte Schätze, gerettete Zeit" van J. Jäger-Sommer in Publik-Forum, 2003,
nr. 22.  2003

   
 2139.Brief aan M. Terburg-Rutten houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2140.Brief aan de redactie van het #Tijdschrift voor Geestelijk Leven# (TGL) over de

aanvraag van enkele proefexemplaren.  2004
   
 2141.Correspondentie met de Unie NKV over de uitnodiging tot het bijwonen van de

jaarvergadering op 26 mei. Als bijlage de agenda van deze vergadering.  2004
   
 2142.Brief van Carla houdende felicitaties.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

 2143.Brief aan L. Veeger-Poelmann houdende felicitaties.  2004
   
 2144.Correspondentie met B. Verbergen MSC over zijn afscheid als mediapastor.  2004
   
 2145.Brief aan C. Visser over een interview op de Belgische tv en afspraken rond het

feest op 7 februari.  2004
   
 2146.Correspondentie met de Oecumenishe Vrouwensyndoe over de donatie.  2004
   
 2147.Correspondentie met 't Fonds voor Vrouwen, Godsdienst & Samenleving over

activiteiten van het fonds, de toekomst en een persoonlijke noot voor D. Vernooij.
  2003-2004

   
 2148.Brief aan de Stichting VPSG houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2149.Correspondentie met Vrouwen voor Vrede over donaties.  2004
   
 2150.Correspondentie met de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere

Opleidingen (VVAO) over het lidmaatschap.  2004
   
 2151.Correspondentie met J. Vuister-ten Horn over de ontvangst van een koninklijke

onderscheiding voor J. Vuister.  2004
   
 2152.Correspondentie met M. van Waesberge van Zaale houdende kerstwensen en een

jaaroverzicht.  2004
   
 2153.Brief aan A. Wegman houdende felicitaties.  2004
   
 2154.Brief aan G.S. Westerouen van Meeteren over een artikel in #Trouw# voor een

excursie naar het Karmel Klooster te Drachten.  2004
   
 2155.Correspondentie met P. Weijenborg-Pot over eigen ervaringen rond het ouder

worden.  2004
   
 2156.Twee circulaires van de International Movement We Are Church (IMWAC) en een

reactie.  2002-2004
   
 2157.Brief van het Wereld Natuur Fonds als verwelkoming van de nieuwe abonnee.  2004
   
 2158.Correspondentie met H. Wijngaards van Housetop over de ambtswijding van

vrouwen en de uitnodiging om beschermvrouwe te worden.  2004
   
 2159.Correspondentie met H. Zorgdrager over de dissertatie.  2004
   
 2160.Correspondentie met M.J. Janssen en G. Zuidberg over hun voorgenomen huwelijk

op 14 april en de consequenties hiervan voor het functioneren binnen de kerk en de
uitnodiging tot het bijwonen van dit huwelijk en een dankbetuiging.  2004

   
 2161.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. houdende kerst- en nieuwjaarswensen.

  2003-2004
   
 2162.Brief aan de drie congregaties die betrokken waren bij de leerstoel over de nieuwe

structuur voor de donaties en de oprichting hiervoor van de Stichting C.L.F.C. en
een brief houdende kerstwensen en het verzoek om een donatie.  2004-2005

   
 2163.Overweging bij de uitvaart van J. Halkes, dankbetuigingen, kerst-, nieuwjaars- en

paaswensen en het artikel "Oma Koekoek" van A. Govaart in #Nieuwsbrief
Mediapastoraat#, nr. 33 februari.  2005

   
 2164.Correspondentie met het ANP over de biografische gegevens.  2004
   
 2165.Correspondentie met N. Appels-van Heyst van de K.V.D. kring Nijmegen over het

jaarprogramma 2004-2005.  2004
   
 2166.Jaarlijkse lidmaatschapsbrief van de Beweging ATD Vierde Wereld Nederland. Met

bijlage.  2005
   
 2167.Correspondentie met I. Bakker van de Raad van Kerken in Nederland over de tekst

van de "Oecumenelezing" van A. Houtepen.  2005
   
 2168.Brief aan Boekhandel Berne over een bestelling die maar ten dele is uitgevoerd.

  2004
   
 2169.Brief aan D. de Beijer houdende felicitaties.  2004
   
 2170.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende nieuwjaarswensen.  2005
   
 2171.Correspondentie met het comité dat een kenningsmakingsboekje #Vossenlaan

[Annamolen]# maakt over biografische gegevens. Met bijlage "Ter kennismaking"
en de plannen voor een nieuw straatfeest.  2004

   
 2172.Correspondentie met K. Biezenveld over zijn ingezonden stuk in de #NRC# over de

verhouding tussen mannen en vrouwen in de rooms katholieke kerk.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

 2173.Brief aan R. van der Bij houdende felicitaties.  2004
   
 2174.Uitnodiging van het Bijbels Openluchtmuseum tot het bijwonen van de opening van

de kersttentoonstelling 'De Wijzen uit het Oosten' op 11 december en reactie.  2004
   
 2175.Correspondentie W. en C. Blezer-van de Walle houdende nieuwjaarswensen en

jaaroverzicht.  2004-2005
   
 2176.Brief aan C. Boeren-Vugts houdende de beste wensen bij een verhuizing.  2005
   
 2177.Brief aan E.E. Bongers houdende felicitaties.  2005
   
 2178.Brief aan R. en P. Bons-Storm houdende felicitaties.  2005
   
 2179.Brief aan J.A. Bornewasser over een terugblik op hun feest.  2004
   
 2180.Brief aan A. ten Bosch-Stumpel houdende felicitaties.  2004
   
 2181.Brief aan Stichting Museum Boijmans Van Beuningen over toezending van de

Boijmans-agenda 2005.  2004
   
 2182.Brief van Rex Brico over een reactie op zijn ontslag als columnschrijver en

dankbetuigingen voor de vele blijken van medeleven.  2004
   
 2183.Uitnodiging van de Berkeley Divinity School at Yale tot het bijwonen van de

herdenking van de honderdvijftigste stichtingsdag van deze school op 13 oktober.
Met een reactie.  2004

   
 2184.Brief van Broese BV over een relatiegeschenk en houdende nieuwjaarswensen en

een reactie hierop.  2004-2005
   
 2185.Brieven aan J. Burgert-Dröge houdende een welkomstgroet en felicitaties.

  2004-2005
   
 2186.Brief van Wed. Burghouts en Zn. Schilderwerken BV over een relatiegeschenk en

een reactie.  2004-2005
   
 2187.Correspondentie met E.E. Bongers over een terugblik op het bezoek. Met folder

over Elzegàrd, Liturgisk Verksted (ELV).  2004
   
 2188.Adventsbrief van P. en R. Bons-Storms houdende adventsgedachten en

jaaroverzicht.  2004
   
 2189.Brief van Broese BV over het aanbieden van het Boekenweekgeschenk 2005 en

reactie.  2005
   
 2190.Brief aan J. Burgert-Dröge houdende paaswensen.  2005
   
 2191.Brief aan H. van Buuren houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2004
   
 2192.Brief aan B. Buys over de toestand van ieders gezondheid.  2005
   
 2193.Brief van de Anna Bijns Stichting over de bekendmaking van de genomineerden op

12 juni.  [2005]
   
 2194.Brief aan E. Caminda houdende felicitaties.  2004
   
 2195.Correspondentie met P. Carlée-Lamboo over het maken van een afspraak en

dankbetuigingen.  2004
   
 2196.Brief aan A. Crul-Lockefeer als voorzitter van de Vereniging van Vrouwen met

Hogere Opleiding (V.V.A.O.)-Nijmegen over het opzeggen van het lidmaatschap.
  2004

   
 2197.Brieven van Amnesty International en de Cultuurfabriek b.v. met actiemateriaal voor

de actie "Stop Geweld tegen Vrouwen". Met bijlage.  2004
   
 2198.Brieven aan J. Davids houdende de gezondheidstoestand van diverse mensen.

  2004-2005
   
 2199.Correspondentie met F. Dekkers over de vertraging van een tekstbewerking, het

gebruik van citaten en houdende dankbetuigingen en een uitnodiging van
Bosatelier Franz Hazelzet tot het bijwonen van de opening van het atelier op 21 en
28 november.  2004

   
 2200.Rouwbrief van C.W. Delfgaauw-Niesten en een brief aan M. Delfgaauw houdende

blijken van medeleven.  2004
   
 2201.Correspondentie met S. Delhaas over het schrijven van een boek over C. Halkes,

het maken van een afspraak om artikelen te bespreken en houdende felicitaties.
  2004-2005

   
 2202.Brief aan M. Derks houdende felicitaties.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

 2203.Brieven aan D. Donders houdende paaswensen, pinksterwensen en felicitaties.
  2005

   
 2204.Correspondentie met G. Dresen houdende blijken van medeleven en over de open

studiedag.  2005
   
 2205.Correspondentie met F. Dröes over een in memoriam van G. Scholten.  2005
   
 2206.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg over het boek #Büchlein#,

gedachten rond de woorden "Zoals wij nuj in lefde bij elkaar zijn"# en over de lente.
  2004-2005

   
 2207.Brief aan R. en P. Donkers over felicitaties en nieuwjaarswensen.  2005
   
 2208.Brief aan J. van Driel houdende felicitaties.  2004
   
 2209.Brief aan Dubbers over het dubbel doen van een bestelling.  2005
   
 2210.Brieven van J. den Dulk over het uitvallen van Michel en houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 2211.Correspondentie met N. van Dijk over het overlijden van G. Scholten en het maken

van een afspraak, een begeleidende brief voor de in memoriam van G. Scholten en
houdende dankbetuigingen en paaswensen.  2005

   
 2212.Brief van I. van Emmerik houdende nieuwjaarswensen. Als bijlage de nieuwsbrief

Extravaleren.  2005
   
 2213.Brief aan A. Erberveld-Streng over het overlijden van J. Halkes en de

gezondheidstoestand van zichzelf.  2005
   
 2214.Brief aan Edition Exodus over een bestelling van boeken.  2005
   
 2215.Correspondentie met A. en R. van Eyden-van Dam houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2004
   
 2216.Correspondentie met M. Frank over het uitwisselen van nieuws.  2004-2005
   
 2217.Trouwkaart van D. en V. Chakraverty en dankbetuigingen en een brief over hun

trouwplannen.  2004
   
 2218.Brieven van Christine en Jochem over de feesten en begrafenissen, tijdelijk

woonadres op Tenerife, vakantiebelevenissen Tenerife en Rhodos, dominee van de
Evangelische Kirche Hannover, het gebruik van de tetragram (JHWH) voor 10
maanden.  2004-2005

   
 2219.Brief aan het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) met het verzoek om een

boek te ontvangen en op de hoogte te blijven van het werk van KIM.  2005
   
 2220.Brief van het Institute for Gender Studies dat de naam van het Centrum voor

Vrouwenstudies is veranderd in Institute for Gender Studies en een brief houdende
felictaties.  2005

   
 2221.Correspondentie met Atelier Goldner Schnitt BV over bestelde en geleverde

goederen.  2004
   
 2222.Brief van M.J. Gijs houdende felicitaties.  2004
   
 2223.Kaartje van (onleesbaar) houdende een gedachte over de Stille Week.  z.j.
   
 2224.Brieven aan Marianne en Andries over de inruil van treinkaartjes en een reactie op

hun medeleven bij het overlijden van Jeanne.  2004-2005
   
 2225.Brief aan J. Goovaart houdende felicitaties.  2004
   
 2226.Brief aan M.M. en M. Goovaart over de toezending van de band over de verhalendag

in december 2004 en een uitnodiging voor de première van het Amnesty
International Film Gala op 9 maart.  2005

   
 2227.Correspondentie met M.M. Goovaart over een cadeautje en het adres van M.

Goovaart.  2005
   
 2228.Brief aan M. Goovaart houdende felicitaties.  2005
   
 2229.Correspondentie met Carin over haar Rome-reis.  2005
   
 2230.Correspondentie met A. Grond over reacties op diverse artikelen in diverse media.

  2005
   
 2231.Brief van C. Grasveld OFM houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2004
   
 2232.Correspondentie met M. Grey over haar werk in India via onder andere 'Wells for

India' en houdende felicitaties voor het 40-jarig huwelijk en een jaaroverzicht.
  2004-2005

Pagina 72/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374364
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374365
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374366
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374367
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374367
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374368
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374369
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374370
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374371
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374371
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374372
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374374
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374395


Archief C.J.M. Halkes

   
 2233.Brief aan Jeanne houdende een groet.  2004
   
 2234.Brief aan Inge en Hermann over de afscheidsrede van Hermann.  2005
   
 2235.Brief aan Doreen Hazel over de OASE viering op 5 mei. Als bijlage het

programmaboekje met deelnamestrookje.  2005
   
 2236.Adventsbrief van R. en L. Halvorson en een brief aan hen houdende kerstwensen.

  2004-2005
   
 2237.Correspondentie met M. Heinrichs houdende een jaaroverzicht.  2004-2005
   
 2238.Brief aan M. Heinrichs en N. van Dijk houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2239.Brief aan E. Helmich en H. van Laarhoven houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2240.Correspondentie met de Unie NKV over de Nieuwsbrief over de Bijzondere

Leerstoel Vrouwen, Geloof en Cultuur en de studiemiddag van 1 juni.  2004-2005
   
 2241.Correspondentie met N. van der Heijden Rogier houdende een terugblik op het

leven van Karel.  2005
   
 2242.Brieven aan A. van Heijst houdende dankbetuigingen en toezending van artikelen.

  2004
   
 2243.Correspondentie met J. Hilhorst over een herhaling van de Aäronitische zegen,

diverse meditatieve teksten.  2004
   
 2244.Correspondentie met A. Hogebrink over een verzoek voor een artikel in de

#Nieuwsbrief#.  2004-2005
   
 2245.Brief aan M. Honée houdende felicitaties.  2004
   
 2246.Brief aan N. Hoogveld-Jansen houdende felicitaties.  2004
   
 2247.Brief van B. en H. Hootsmans over een jaaroverzicht en houdende

nieuwjaarswensen.  [2004]
   
 2248.Brief van P.G. van Hooijdonk houdende gedachten over de dood en het leven en

kerst- en nieuwjaarswensen.  2004
   
 2249.Correspondentie met J. en M.S. Houben-Grasveld houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2005
   
 2250.Correspondentie met A.W.J. Houtepen over zijn afscheidscollege.  2004
   
 2251.Brief aan N. Bennema houdende felicitaties.  2005
   
 2252.Correspondentie met J. Hulsman over de minder goede gezondheid van haar

moeder J. M. Burgert-Dröge en houdende felicitaties.  2004
   
 2253.Correspondentie met V. Huijgens houdende dankbetuigingen en over haar

dichterschap en kerst- en nieuwjaarswensen.  2004
   
 2254.Correspondentie met de IKON over een opname van het programma "Vermoeden"

op 4 mei.  2005
   
 2255.Brief van de Benedictinessen van het H. Sacrament van de Priorij "Arca Pacis" over

het jaaroverzicht en houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2004
   
 2256.Brief aan de familie Scholten houdende een blijk van medeleven bij het overlijden

van T.C.C. Scholten-van Iterson. Met bijlage.  2005
   
 2257.Correspondentie met W. Jansen van het Centrum voor Vrouwenstudies over de

bestuurswisseling, de overdracht van de bankrekeningen van het Centrum voor
Vrouwenstudies naar de Stichting O.L.F.C.  2005

   
 2258.Brief aan J. Jansen houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2004
   
 2259.Kaarten van Johanna over een interview met E. Moltmann-Wendel voor de radio en

het kerstnummer van #Publik-Forum# en houdende kerst- en nieuwjaarswensen.
  2004

   
 2260.Brieven van Rosmarie houdende dankbetuigingen en het laatste nieuws en over het

overlijden van O. Dreier op 10 maart 2005.  2004-2005
   
 2261.Twee artikelen uit de #Publik-Forum# 2005, nr. 3, 'Atheistisch an Gott glauben' van

H. Meesmann en '"Wir Laien dürfen nicht alles zulassen"' van T. Seiterich-
Kreuzkamp.  2005

   
 2262.Kaart van Jules houdende felicitaties.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

overlijden van D. Mossel, de zorgen over F. Haarsma en dankbetuigingen.
  2004-2005

 2263.Correspondentie met T. van der Kallen houdende een blijk van medeleven bij het   
 2264.Correspondentie met M. Kalsky houdens blijken van medeleven tijdens ziekte en

beterschapswensen, dankbetuigingen en paaswensen en felicitaties.  2005
   
 2265.Kaart van Marit met dankbetuigingen.  2005
   
 2266.Correspondentie met J. Kamerbeek-Walenkamp houdende gelukwensen met de

geslaagde operatie en blijken van medeleven met het overlijden van Jeanne.  2005
   
 2267.Brief aan Wil houdende felicitaties.  2005
   
 2268.Correspondentie met het secretariaat van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Breda

over haar opheffing per 1 september 2005; uitnodiging tot het bijwonen van het
afsluitingsfeest van het KGV-Breda op 28 mei 2005 en een reactie hierop.
  2004-2005

   
 2269.Correspondentie met B. Keller houdende nieuwjaarswensen en vragen rondom het

met haar in contact komen.  2004
   
 2270.Brief aan A. van Kempen houdende dankbetuigingen en twee teksten

"Kerstboodschap van de Paus Johannes XXIV" en een "Brief van Maria voor de
pelgrims te Lourdes".  2004

   
 2271.Uitnodiging van VOLT tot het bijwonen van de VOLT-middag op 24 september en

reactie.  2004
   
 2272.Brief aan L. Keverkamp houdende felicitaties.  2004
   
 2273.Brief van het KIM over de ontwikkelingen binnen het KIM en de vooraankondiging

van het Schlichting-college op 19 januari 2005. Met bijlage.  2004
   
 2274.Correspondentie met S. Knol houdende alledaagse zaken en over het overlijden van

haar vader, een verhuisbericht, kerst- en nieuwjaarswensen en felicitaties. Met
bijlage.  2004-2005

   
 2275.Brief aan Anne-Marie over een folder van de Evangelische Akademie Bad Boll.  2005
   
 2276.Uitnodiging van de KRO tot het bijwonen van de afscheidsreceptie van B. Verreijt

op 4 november.  2004
   
 2277.Brief aan W. van Laarhoven-Schröder houdende felicitaties.  2004
   
 2278.Brieven aan A. Lanser en over de bijna lege subsidiepot van het CHF.  2004-2005
   
 2279.Correspondentie met P. Lefevere houdende een jaaroverzicht en kerst-en

nieuwjaarswensen.  2004-2005
   
 2280.Intekenformulier op #Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur# bij

de Stichting Neerlandistiek Leiden.  2005
   
 2281.Brief van H. Litjens houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2282.Correspondentie met A. Linders over een gesprek over Marga Klompé.  2004
   
 2283.Correspondentie met J. Litjens van het Mediapastoraat over de overname van het

abonnement van A.C.M. Halkes op de liturgie-boekjes, een begeleidende brief voor
een artikel voor de nieuwsbrief van het Mediapastoraat en dankbetuingen. Met
bijlage.  2005

   
 2284.Rouwbrief van H.H. Mali en een brief aan S. Mali-à Nijeholt met blijken van

medeleven.  2005
   
 2285.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes houdende dankbetuigingen en felicitaties.

Bijlagen: Het programma van de uitreiking van de Marga Klompé prijzen 2004 en
een folder over de Marga Klompé Prijzen en eervolle vermeldingen 2004 en
winnaars.  2004

   
 2286.Correspondentie met M. Monteiro houdende dankbetuigingen en een uitnodiging

tot het bijwonen van de oratie op 20 mei 2005.  2004
   
 2287.Rouwkaart van H.A.A. Mourits. Tekstboekje van de Liturgie bij het afscheid van

Harry Mourits, de tekst van de overweging tijdens de uitvaartdienst door J. Mourits-
van Assendelft en Bertram en brieven houdende dankbetuigingen en paaswensen.
  2004-2005

   
 2288.Correspondentie met M. van de Muysenbergh-Geurts houdende nieuwjaarswensen,

een blijk van medeleven, dankbetuigingen en paaswensen.  2005
   
 2289.Kaart van H. Nelson houdende paaswensen en over de datum van de volgende

synodedag op 12 november.  2005
   

Pagina 74/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374434
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374435
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374436
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374437
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374438
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374439
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374440
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374440
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374441
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374442
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374442
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374443
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374444
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374444
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374445
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374445
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374445
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374446
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374447
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374447
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374449
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374450
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374452
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374452
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374453
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374453
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374454
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374456
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374458
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374458
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374460
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374462
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374462
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374463
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374463


Archief C.J.M. Halkes

 2290.Afschrift van de brief van P. Nissen van de Faculteit der Theologie van de Radboud
Universiteit Nijmegen aan F. Haarsma over het schrijven van de biografie van T.
Halkes en het terugtreden van P. Nissen uit de commissie van advies inzake dit
project.  2004

   
 2291.Brief aan Notarissenkantoor Daamen, Prickartz, Verhoeven ter attentie van J.C.G.M.

van Eekelen over de retourzending van de Volmacht tot Levering.  2005
   
 2292.Correspondentie met B. van Nunen over de toezending van foto's van het graf van

J. Halkes en houdende dankbetuigingen en het wensen van sterkte.  2005
   
 2293.Kaart van Aurica houdende mededelingen over de gezondheid.  2004
   
 2294.Brief aan de OHRA over de toepassing van een nieuwe vorm van massage voor de

behandeling van benen en voeten.  2005
   
 2295.Brief aan I. Overdijk van de IKON over "Het Vermoeden" van 15 mei.  2005
   
 2296.Correspondentie met het de Oecumenische Vrouwensynode over een artikel in de

#Nieuwsbrief# van de Oecumenische Synode.  2005
   
 2297.Correspondentie met M. Papavoine over S. Delhaas die de essay-prijs van de

faculteit Algemene Cultuurwetenschap van de Open Universiteit Nederland heeft
gewonnen, de vraag of C. Halkes een artikel voor de IWFT Vrouwennetwerk
Theologie over de nieuwe bijbelvertaling wilt schrijven en een adressenlijst.
  2004-2005

   
 2298.Correspondentie met de parochie St. Maarten-'t Zand over misintentie voor J.

Halkes en dankbetuigingen rond de uitvaart van haar.  2005
   
 2299.Correspondentie met P. Peeters houdende felicitaties, dankbetuigingen, een blijk

van medeleven met het overlijden van J. Halkes en een terugblik op een bezoek.
  2004-2005

   
 2300.Brieven van Threes en Jan over een terugblik op een bezoek, het overlijden van H.

van Oers. Met bijlage.  2004
   
 2301.Tekst van de vesperviering op 5 september van de hand van J. Peijnenburg rond

het thema 'de werkende stilte'.  2004
   
 2302.Brieven van de RKK over een brief van kardinaal Ratzinger over de vrouw en de

factuur voor het abonnement op de liturgieboekjes over 2005. Met bijlage.
  2004-2005

   
 2303.Correspondentie met H. Roes over de toezending van een boek en houdende kerst-

en nieuwjaarswensen.  2004-2005
   
 2304.Brief aan N. van der Heijden-Rogier en L. van Eupen-Rogier houdende blijken van

medeleven met het overlijden van Karel.  2005
   
 2305.Uitnodiging van het Hendrik Kraemerhuis (HKH) en de Nederlandse Oecumenische

Gemeente tot het bijwonen van de Hemelvaartsconferentie op het HKH voor
Nederlanders en Berlijners over 'Fundamentalisme en Tolerantie' op 7 mei.  2005

   
 2306.Correspondentie met M. van Schaik over een afspraak voor een bezoek.  2005
   
 2307.Correspondentie met E. Schillebeeckx houdende dankbetuigingen, felicitaties en

beterschapswensen.  2004
   
 2308.Brief aan Hadewych houdende felicitaties.  2004
   
 2309.Correspondentie met T.M.J. Schoonheim-Stockmann houdende jaaroverzichten en

kerst- en nieuwjaarswensen.  2004-2005
   
 2310.Brief aan N. Schreurs houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2311.Brief aan S. Schroer houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2312.Correspondentie met A. Schrijvers over dankbetuigingen naar aanleiding van het

programma 'Het Vermoeden" op Pinksteren.  2005
   
 2313.Brief aan M. Schulte Kemna houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2314.Brief aan E. Schulte Kemna houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2315.Correspondentie met J. Sibert-Hommes houdende beterschapswensen,

dankbetuigingen en het verzoek tot overschrijving van de jaarcontributie voor de
European Society of Women in Theological Research.  2005

   
 2316.Correspondentie met J.P. Smit over de toezending van een boek.  2004
   
 2317.Brieven aan J. Sommer houdende felicitaties en de toezending van twee boeken.

  2005
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Archief C.J.M. Halkes

 2318.Rouwbrief van M.P.G. Spiertz.  2004
   
 2319.Correspondentie met P. en M. Spinatsch houdende nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2005
   
 2320.Kaart van Wies houdende blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma.

  2004
   
 2321.Brief aan M. ter Steeg-van Wayenberg houdende felicitaties en dankbetuigingen.

  2004
   
 2322.Brief aan M.A. van Steen houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2323.Correspondentie met J. Stellinga over een uitnodiging tot een bezoek van de

expositie 'Beelden' van 1 november tot en met 19 november, dankbetuigingen en
een reactie op de uitnodiging.  2004

   
 2324.Brief aan A.C. Stokvis houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2325.Kaart van Helen houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2326.Correspondentie met M. de Swart houdende felicitaties, een reactie op de

pinksteruitzending van 'Het Vermoeden'.  2004-2005
   
 2327.Brief aan het SWON houdende nieuwjaarswensen en over klachten van de

maaltijden.  2004
   
 2328.Correspondentie met Inez van het Dominicaans Studiecentrum over een artikel in

#Gender# en de toezending van twee boeken.  2004
   
 2329.Correspondentie met M. Terburg-Rutten over haar ervaringen met een cursus om

ervaringen op de geestelijke weg bespreekbaar te maken.  2004
   
 2330.Brief van het Thijmgenootschap over de bestuurswisseling.  2004
   
 2331.Brief aan G. Thijssen over twee aanslagen van de belastingdienst.  2005
   
 2332.Brief aan L. Tiessen houdende dankbetuigingen.  2004
   
 2333.Correspondentie met K. de Vaan over dankbetuigingen over de toegezonden foto's

en het bezoek.  2004
   
 2334.Brief van de Stichting Valentijn over de opheffing van de stichting per 1 januari.

  2005
   
 2335.Correspondentie met L. Veeger-Poelmann houdende felicitaties, blijken van

medeleven bij het overlijden van een zusje en kerst- en nieuwjaarswensen.
  2004-2005

   
 2336.Brief van H. Verbeek over de oprichting van de Stichting Verbeek-Fonds.  2005
   
 2337.Brief aan C. Verheijen houdende wensen voor een goede verhuizing.  2004
   
 2338.Brief aan D. Vernooij houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2339.Correspondentie met C. Visser en over het interview voor het #DABARbericht#. Met

bijlage.  2004-2005
   
 2340.Brief aan Stichting Vrouw, Geloof en Leven houdende felicitaties.  2004
   
 2341.Nieuwsbrief van het Katholiek Vrouwengilde Breda, Jaargang 59, 4e editie,

april/mei/juni.  2005
   
 2342.Uitnodiging van het Verbond Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) tot

het bijwonen aan een symposium over 'Spiritualiteit in de media en de
veranderende man-vrouw-verhoudingen' bij gelegenheid van de Catharinadag op 25
november en een reactie.  2004

   
 2343.Brief van VOX over het vervallen van de gratis abonnementen en de mogelijkheid

tot het zich abonneren met gereduceerd tarief.  2004
   
 2344.Correspondentie met de VVAO over het lidmaatschap.  2004
   
 2345.Brief van [Geerten] houdende dankbetuigingen.  z.j.
   
 2346.Correspondentie met M. van Waesberge van Zaale houdende dankbetuigingen, een

terugblik op het afgelopen jaar en nieuwjaarswensen.  2005
   
 2347.Brief aan G. Westerouen-van Meeteren houdende felicitaties.  2004
   
 2348.Correspondentie met H. Westhoff van Uitgeverij Valkhof Pers over de toezending

van de najaarsaanbieding 2004 en het uitnodigen voor een bezoek.  2004
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Archief C.J.M. Halkes

over een optreden voor Kruispunt-tv naar aanleiding van de pauskeuze van
kardinaal Ratzinger tot Benedictus XVI.  2005

 2349.Correspondentie met W. van Wieringen houdende een terugblik op een bezoek en   
 2350.Brief van C. Witte houdende een blijk van medeleven met de dood van J. Halkes.

  2003
   
 2351.Correspondentie met T. van der Worp over de ziekte en het overlijden van H. van

der Worp-van der Vinne.  2004-2005
   
 2352.Brief aan H. Zorgdrager over het wel of niet steunen van het Catharina Halkes

Fonds. Met bijlage.  2005
   
 2353.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. houdende felicitaties met zijn gouden

priesterfeest, dankbetuigingen en kerst- en nieuwjaarswensen en een
kerstoverweging.  2004

   
 2354.Brief aan de bekenden van J. Halkes over een eucharistieviering ter nagedachtenis

aan haar op 16 oktober.  2005
   
 2355.Brief aan haar eigen kinderen over belangrijke data in de eerstkomende maanden.

  2005
   
 2356.Brief aan alle bekenden houdende dankbetuigingen voor de felicitaties voor haar

85ste verjaardag.  2005
   
 2357.Brief aan alle bekenden van F. Haarsma en C. Halkes over de gezondheidstoestand

van Frans.  2005
   
 2358.Brief aan allen die reageerden op de IKON-uitzending 'Het Vermoeden' met

Pinksteren over een dankwoord.  2005
   
 2359.Correspondentie met L. Aarnink houdende felicitaties voor het ontvangen van een

koninklijke onderscheiding en dankbetuigingen.  2005
   
 2360.Correspondentie met E. Adamiak houdende felicitaties en dankbetuigingen.  -
   
 2361.Brief aan P. Larsen houden een blijk van medeleven bij het merkbaar ouder worden.

  2004
   
 2362.Kaart van Judith houdende diverse privé-zaken.  2004
   
 2363.Correspondentie met M. Schretlen-Wubbe over de toezending van de levensschat

van M. Schetlen-Wubbe en het maken van een afspraak.  2005
   
 2364.Correspondentie met C. Appelboom-Harte over een interview in de #Nieuwsbrief

van de VrouwenSynode#.  2005
   
 2365.Uitnodiging van P.A.M. Appels-van Heyst voor een high tea van het KVD dispuut

Nijmegen op 15 december en een reactie.  2005
   
 2366.Brief van I. Bakker over een terugblik op een gesprek en als begeleidende brief van

de engelse tekst van de discussienota.  z.j.
   
 2367.Brief aan A. Belris houdende felicitaties met de benoeming tot bijzonder hoogleraar.

  2005
   
 2368.Kerstbrief van A. Berlis, P. Feenstra, Madelaine en Anna Teresa.  2005
   
 2369.Brief aan D. de Beijer houdende felicitaties.  2005
   
 2370.Correspondentie met C. Boeren-Vughts over haar gezondheidstoestand.  2005
   
 2371.Correspondentie met K. Biezeveld houdende dankbetuigingen en een terugblik op

een bezoek.  2005
   
 2372.Brief aan P. van den Biggelaar over de toezending van twee artikelen uit

#Roodkoper#.  2005
   
 2373.Brief van Wil en Caspar over het jaaroverzicht en houdende nieuwjaarswensen.

  2005
   
 2374.Correspondentie met Emma-Elize over het jaaroverzicht, dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen.  2005
   
 2375.Brief van P. en R. Bons-Storms houdende een jaaroverzicht, kerstwensen en

nieuwjaarswensen.  2005
   
 2376.Correspondentie met A. ten Bosch-Stumpel houdende dankbetuigingen en

felicitaties.  2005
   
 2377.Brief aan B. Bouman over zijn afscheid als pedel van de Radboud Universiteit

Nijmegen.  2005
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Archief C.J.M. Halkes

naar kunstwerken in de Boijmans-agenda 2006.  2005
 2378.Brief aan Museum Boijmans Van Beuningen over het ontbreken van verwijzingen   
 2379.Correspondentie met P. Bracco Gartner over het bijwonen van een lezing.  2005
   
 2380.Brief aan L. van Breugel over een ontvangen boek van I. Crooijmans.  2005
   
 2381.Brief van H. en Y. van Beukelen over een jaaroverzicht.  2005
   
 2382.Brief aan J. Broerse houdende felicitaties.  2005
   
 2383.Brief van Broese B.V. over het versturen van relatiegeschenken.  2005
   
 2384.Brief aan S. Bruijns O.Carm. houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2385.Correspondentie met I. Busch over de toezending van het artikel "De terugkeer van

grote verhalen" van R. Braidotti.  2005
   
 2386.Persbericht van de Anna Bijns Stichting over de toekenning van de Anna Bijns

Poëzie Prijs 2005 aan A. Brassinga en de uitreiking op 20 november.  2005
   
 2387.Brief aan B. Caminada houdende felicitaties.  2005
   
 2388.Correspondentie met P. Carlée over een bezoek aan het Academiegebouw te

Utrecht en voor het maken van een afspraak.  2005
   
 2389.Brief aan het CIZ Nijmegen over de verlenging van de indicaties.  2005
   
 2390.Correspondentie met P. Copray houdende felicitaties en het overlijden van haar zus

en blijken van medeleven.  2005
   
 2391-1.Brief aan P. van Deelen-Beuker over haar ziekte en brief van R. van Deelen en een

dankbetuigingskaart.  2005
   
 2391-2.Correspondentie met P. van Deelen-Beuker over dankbetuigingen bij het overlijden

van S. van Deelen.  2005
   
 2392.Correspondentie met S. Delhaas over de gedachtenis bij een tekst van C. Halkes en

houdende de wensen voor een veilige tocht.  2005
   
 2393.Correspondentie met Felicia houdende dankbetuigingen en een kritiek op de

uitzending 'Het Vermoeden van Pinksteren'.  2005
   
 2394.Brief aan M. Dirkx-van de Sande over de gezondheidstoestand van F. Haarsma en

de herdenkingsmis voor J. Halkes.  2005
   
 2395.Correspondentie met P. van Dongen O.PRAEM over het overlijden van G. van

Dongen.  2005
   
 2396.Brief aan Grietje houdende dankbetuigingen van een college over Maria.  2005
   
 2397.Brief aan Joop houdende felicitaties.  2005
   
 2398.Correspondentie met F. Dröes houdende een teken van leven en over het oprichten

van een Fem Art Museum te Amsterdam.  2005
   
 2399.Brieven van Threes en Jan over meditatieve gedachten rond een schilderij van

Simeon en Anna en de presentatie van Jezus in de tempel en de ziekte van F.
Haarsma. Als bijlage een kaart met het schilderij 'Simeon (Een opdracht in de
tempel)' van Rembrandt van Rijn.  2005

   
 2400.Correspondentie met N. van Dijk over de Catharina Halkes lezing en het

afscheidsnummer van #Diakonia# voor D. de Bruijn.  2005
   
 2401.Correspondentie met A. en R. van Eyden-van Dam houdende felicitaties.  2005
   
 2402.Correspondentie met M. en H. Frank houdende vakantiegroeten en felicitaties voor

de zilveren bruiloft.  2005
   
 2403.Correspondentie met J. en C. Friebe-Baron over het laatste nieuws over de

gezondheid van F. Haarsma.  2005
   
 2404.Brief aan T. Garz-Grootjans over het maken van excuses voor vermeend misgedrag.

  2005
   
 2405.Correspondentie met de GGD Regio Nijmegen met het verzoek om een vragenlijst in

het kader van een onderzoek onder zelfstandig wonende ouderen vanaf 65 jaar in te
vullen met een toelichting door C. Halkes op haar eigen gezondheid.  2005

   
 2406.Brieven aan Atelier Goldner Schnitt over bestellingen.  2005
   
 2407.Brief aan Sofie houdende felicitaties.  2005
   
 2408.Correspondentie met Margriet-Marie over de annuleringsverzekering vanwege de

annulering van Barcelona.  2005
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Archief C.J.M. Halkes

 2409.Correspondentie met M. Govaart over familie-zaken.  2005
   
 2410.Brieven aan J. Govaart en Sofie houdende felicitaties en het sturen van een artikel

uit #Illuster#.  2005
   
 2411.Correspondentie met B. Grashuis van de IKON over meegestuurde post, een band

en houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2412.Brief van C.L.M. Grasveld OFM over kerst- en nieuwjaarswensen.  2005-2006
   
 2413.Correspondentie met M. Grey over de gezondheidstoestand van F. Haarsma,

houdende blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma en het overlijden
van B. van Iersel en M. Spiertz.  2005

   
 2414.Correspondentie met A. Grond over het maken van een afspraak voor een bezoek

en een brief, waar op de achterzijde een stuk uit een interview staat dat C. Halkes
had met M. Heinrichs voor #Fier#.  2005

   
 2415.Uitnodiging van S. Ruiter MSC en M. de Groot tot het bijwonen van de presentatie

van het boek #Elke letter telt - een spirituele reis - kennismaking met het
Hebreeuwse alfabet# op 8 oktober en een reactie.  2005

   
 2416.Correspondentie met Marie-Josée over een reactie op de uitzending van Het

Vermoeden met Pinksteren en houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2417.Brief aan Maaike houdende een terugblik op haar bezoek en een reactie op haar

jaarverslag.  2005
   
 2418.Brief aan H. Häring houdende complimenten voor de periode waarin hij in het

nieuws was: zijn afscheidsrede, de dood van de paus en de keuze van de nieuwe.
  2005

   
 2419.Correspondentie met C.A.C.M. Heesters over een advies voor het bewaren van

documenten van het K.V.G. Breda na de opheffing van het K.V.G. Breda.  2005
   
 2420.Correspondentie met M. Heinrichs over een verzoek om een reactie op de Catharina

Halkes lezing en houdende felicitaties.  2005
   
 2421.Brief van Martina, Jacques, Vivian, Sander en Thomas houdende een jaaroverzicht

en kerst- en nieuwjaarswensen.  2005
   
 2422.Correspondentie met C. Hereijgers over dankbetuigingen en een terugblik op een

bezoek.  2005
   
 2423.Brief van P. Hermans over de verhuizing van het Provincialaat van de Nederlandse

zusters Dochters der Wijsheid en haar eigen verhuizing en de jaarlijkse donatie.
  2005

   
 2424.Kaart van Annelies over een reactie op het boek van Sieth (Delhaas) en een

interview door C. Visser.  z.j.
   
 2425.Brief aan J. Hilhorst houdende felicitaties.  2005
   
 2426.Brief aan A. Hogebrink houdende de veranderingen in het privé-leven van C.

Halkes.  2005
   
 2427.Nieuwjaarsbrief van de Huisgemeente Het Hoge Steen.  2006
   
 2428.Brieven aan M. Honée over een stilzwijgen van haar kant en houdende felicitaties.

  2005
   
 2429.Brief aan N. Hoogveld-Jansen houdende felicitaties.  2005
   
 2430.Brief van P.G. van Hooijdonk over zijn verhuizing en houdende nieuwjaarswensen.

  2005
   
 2431.Brief aan J. Hulsman houdende felicitaties.  2005
   
 2432.Uitnodiging van het Institute for Gender Studies tot het bijwonen van de uitreiking

van de zesde prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs op 15 december, reacties hierop en
houdende felicitaties wegens het 20-jarig bestaan van het instituut.  2005

   
 2433.Correspondentie met het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de

Vrouwenbeweging (IIAV) houdende felicitaties en dankzeggingen.  2005
   
 2434.Brief van Walter en Rosmarie houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2435.Kaart van Norbert houdende felicitaties.  z.j.
   
 2436.Brieven van Johanna houdende felicitaties en over de toezending van een boek.

  2005
   
 2437.Correspondentie met J. Jansen houdende felicitaties.  2005
   

Pagina 79/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374594
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374594
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374600
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374600
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374603
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374603
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374604
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374606
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374608
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374609
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374610
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374611
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374612
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374612
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374613
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374614
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110374617


Archief C.J.M. Halkes

 2438.Brief aan J. Janssen over de boekpresentatie van #Een leven lang geloven# op 24
oktober.  2005

   
 2439.Brief van [S]. Kamerbeek houdende de gang van zaken in het gewone leven.  2005
   
 2440.Brief aan W. Kamminga houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2441.Correspondentie met M. Kassel houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2442.Uitnodiging van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) tot het bijwonen van de

boekpresentatie van #De Testamenten# op 24 oktober. Met bijlage.  2005
   
 2443.Correspondentie met het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke

Volksgezondheid (KSGV) met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap.
  2005

   
 2444.Correspondentie met het Katholiek Vrouwengilde Nederland (KVG) over de

ontbinding van het overkoepelend orgaan KVG per 31 december.  2005
   
 2445.Correspondentie met F. Keesen over het gesprek met mgr. A. van Luijn op 30 juni

over een open brief over de lekenstaat, een publikatie in de #Volkskrant# bij
gelegenheid van de pauskeuze.  2005

   
 2446.Correspondentie met A. van Kempen over de toezending van enkele blaadjes en

houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2447.Brief aan L. Keverkamp houdende felicitaties.  2005
   
 2448.Correspondentie met A. Kits over een verslag over het borduren van een groot

vredeskleed en houdende felicitaties.  2005
   
 2449.Correspondentie met J. Klink over het hernieuwen van het contact.  2005
   
 2450.Uitnodiging van de Marga Klompé Stichting tot het bijwonen van de uitreiking van

de Marga Klompé Prijzen op 19 november. Met bijlage.  2005
   
 2451.Correspondentie met S. Knol houdende felicitaties en een terugblik op een bezoek.

  2005
   
 2452.Kaarten van Koens houdende felicitaties en kerst- en nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 2453.Brief aan A.M. Korte houdende dankbetuiging voor de uitnodigingskaart voor de

Catharinadag. Als bijlage de uitnodiging voor de Catharinadag op 25 november.
  2005

   
 2454.Berichten uit het Hendrik Kraemerhuis en over de Nederlandse Oecumenische

Gemeente, november.  2005
   
 2455.Correspondentie met B. en M. Laeyendecker-Thung over de verhuizing.  2005
   
 2456.Brieven van H.E. de Lagh over een terugblik op de bijeenkomst van het oude clubje

'theologische vrouwen' en het maken van een afspraak voor een bezoek.  2005
   
 2457.Uitnodiging van de Liga voor de Rechten van de Mens tot het bijwonen van de

uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning op 9 december en een brief met
het verzoek te betalen voor donatie en/of abonnement.  2005

   
 2458.Rouwbrief van H.M. Litjens.  2005
   
 2459.Brief aan R. Litjens over haar verjaardag en het overlijden van haar vader H.M.

Litjens.  2005
   
 2460.Brieven aan R. van Merwijk-Kunst met een reactie op een boek van Proust en

houdende felicitaties.  2005
   
 2461.Correspondentie met Hedwig houdende dankbetuigingen, felicitaties en het maken

van een afspraak voor een bezoek.  2005
   
 2462.Correspondentie met Marit over het 'In Memoriam' ter nagedachtenis van M. Spiertz.

  2005
   
 2463.Brief van J. Mourits-van Assendelft houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven rond de zorg om F. Haarsma.  2005
   
 2464.Correspondentie met C. Mutsaers-Giesen over een spreekster voor de Mariënburg

Vereniging en houdende felictaties.  2005
   
 2465.Brief aan M. van de Muysenbergh-Geurt houdende felicitaties.  2005
   
 2466.Correspondentie met W.C.M. Nagtegaal over haar ziekte.  2005
   
 2467.Correspondentie met de theologische uitgeverij Narratio over het ontvangen van

twee boeken van S. Delhaas.  2005
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Archief C.J.M. Halkes

 2468.Correspondentie met H. Nelson houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2469.Correspondentie met P. Nissen houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2470.Correspondentie met B. van Nunen over een foto van het graf van J. Halkes.  2005
   
 2471.Brief aan M. Nuyens houdende felicitaties.  2005
   
 2472.Brief van de Landelijke Beweging Open Kerk met aankondiging van het jubileum en

een brief aan Open Kerk houdende felicitaties.  2005
   
 2473.Brief aan E. van Overeem houdende een tekst op het variant: vandaag is de eerste

dag van de rest van je leven.  2005
   
 2474.Brief aan M. Papavoine over de laatste nieuwsbrief van het IWFT.  2005
   
 2475.Brief van de uitgever van 'Publik-Forum' om lezers te winnen en houdende

Kerstwensen.  2005
   
 2476.Kaartje van Judith houdende felicitaties.  2005
   
 2477.Uitnodiging van de Radboudstichting tot het bijwonen van een symposium op 12

november over 'Menselijke waardigheid' in verband met het eeuwfeest van
Radboudstichting wetenschappelijk onderwijsfonds en brief houdende
dankbetuigingen en een begeleidende brief van drie boeken.  2005

   
 2478.Correspondentie met I. Risse houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2479.Correspondentie met J. Rombeek over het aanvragen van een afspraak voor M.

Beenhakkers.  2005
   
 2480.Brief aan T. Saers houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2481.Correspondentie met Schlangenbrut e.v. houdende dankbetuigingen en over de

toezending van een exemplaar #Schlangenbrut# nr. 90, over H. Meyer-Wilmes.  2005
   
 2482.Correspondentie met E. Schotles over haar gezondheidsperikelen en een

jaaroverzicht.  2005
   
 2483.Rouwbrief van C. Schreijer en een brief naar de familie Hiemstra, houdende blijken

van genegenheid.  2005
   
 2484.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann houdende felicitaties en

dankbetuigingen, een uitnodiging tot het bijwonen van een feestelijke voordracht
"Paradiesgeschichte" op 26 november en adventswensen.  2005

   
 2485.Correspondentie met N. Schreurs houdende dankbetuigingen. Bijlage: lezing

"Verzoening en plaatsvervanging in huidige crisissituaties".  2005
   
 2486.Correspondentie met M. Schulenga over het vinden van nieuw werk.  2005
   
 2487.Kaart van W.Stael-Merkx houdende een blijk van medeleven met de situatie rond

Frans, dankbetuigingen, felicitaties, kerst- en nieuwjaarswensen en over een
definitie van het woord 'feminisme'.  2005

   
 2488.Brief aan H. Snijdewind houdende felicitaties.  2005
   
 2489.Kaart van Miriam houdende felicitaties.  2005
   
 2490.Artikel van Peter Spinatsch "Erzähl mir, warum Du noch dabei bist..." in het Berner

Parochieblaadje en brief houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2491.Correspondentie met M. ter Steeg-van Wayenburg houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2005
   
 2492.Brief aan M.A. van Steen OP houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2493.Brief van T. van Steenwijk van Fysiotherapie Dukenburg locatie Aldenhof over de

verhuizing van de praktijk per 1 januari 2006.  2005
   
 2494.Correspondentie met K. Stoelinga over twee foto's.  2005
   
 2495.Correspondentie met Madelon houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2005
   
 2496.Brief aan de SWON-maaltijdendienst over de bestellingen van de maaltijden voor

een week in december.  2005
   
 2497.Brief aan L. Tiessen over zijn artikel over engelen en over P. Teilhard de Chardin.

  2005
   
 2498.Brief aan W. Timmermans houdende felicitaties.  2005
   
 2499.Brief aan #Dagblad Trouw# over de slechte bezorging van de krant.  2005
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Archief C.J.M. Halkes

dankbetuigingen.  2005
 2500.Correspondentie met K. de Vaan over een reactie op Het Vermoeden en houdende   
 2501.Correspondentie met T. Vergeer OFM houdende felicitaties en dankbetuigingen.

  2005
   
 2502.Correspondentie met T. Versteegen houdende felictaties en dankbetuigingen.  -
   
 2503.Correspondentie met C. Visser houdende dankbetuigingen en felicitaties en

vakantiegroeten uit de Abdij Maria Toevlucht.  2005
   
 2504.Brief aan E. Visser houdende dankbetuigingen.  2005
   
 2505.Brief aan H. van der Vleuten houdende felicitaties met het eerste lustrum van VOLT.

  2005
   
 2506.Kaart van J. Vlietblauw over het maken van een afspraak.  z.j.
   
 2507.Correspondentie met A. Brandwijk van de werkgroep Vrouw en Geloof over de

feestelijke afsluiting op 28 oktober.  2005
   
 2508.Correspondentie met H. Wasser over kritiek op het boek #Voortgestuwd in de tijd#

van S. Delhaas.  2005
   
 2509.Brief aan E. Werner over de hoogte van de rekening voor

hovenierswerkzaamheden.  2005
   
 2510.Brief aan G. Westerouen van Meeteren over kritiek op haar artikel.  2005
   
 2511.Correspondentie met H. Wijngaards over een artikel van de voorzitter van de

European Society of Women Researching in Theology.  2005
   
 2512.Correspondentie met H.E. Zorgdrager van het Catharina Halkes Fonds over de

uitnodigingen voor de Catharina Halkeslezing op 8 oktober en houdende
dankbetuigingen.  2005

   
 2513.Correspondentie met H.Zwetsloot S.J. houdende dankbetuigingen, felicitaties en

kerst- en nieuwjaarswensen en over de soorten taal, met name geloofstaal, de
verhuizing per 1 januari 2006 en kerstgedachten.  2005

   
 2514.Brieven met uitnodigingen tot het bijwonen van de viering van haar verjaardag op 1

juli, lijst van genodigden en dankbetuiging.  2006
   
 2515.Correspondentie met C. Anbeek over de toezending van haar boek #Mimi en

Akiko#.  2006
   
 2516.Brief aan de ANP, afdeling Biografieën over aanvullingen en wijzigingen in de

biografische gegevens, zoals bekend bij het ANP.  2006
   
 2517.Rouwkaart van S.E. Bal-Koster en brief aan M. Bal houdende blijken van

deelneming bij dit overlijden.  2006
   
 2518.Brief aan N. Bennema-de Rijcke.  2006
   
 2519.Brief aan D. de Beijer houdende felicitaties.  2006
   
 2520.Brief aan K. Biezeveld over het sturen van het financieel verslag 2005 van het

Catharina Halkes Fonds voor de L.J. Maria Stichting.  2006
   
 2521.Correspondentie met P. van den Biggelaar over de toezending van een boek en de

uitgifte van het boek #Het lichaam van God# door de Radboudstichting, de
gezondheidstoestand, de situatie van de Radboudstichting en houdende
dankbetuigingen, paaswensen en felicitaties.  2006

   
 2522.Rouwkaart van C.W. de Boer.  2006
   
 2523.Brief van Emma-Elze houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2524.Rouwkaart van W. Timmermans, gedachtenisprentje en een brief aan G.J. Bos-

Brouwer met blijken van medeleven over het overlijden van W. Timmermans.  2006
   
 2525.Brief aan A. Bosch-Stumpel houdende felicitaties.  2006
   
 2526.Brief van Broese B.V. over de toezending van het Boekenweekgeschenk 2006 en

een brief aan Broese B.V. houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2527.Correspondentie met J. Broerse over de gezondheidstoestand.  2006
   
 2528.Brief aan D. van Brederode over haar medewerking als columnist aan het

programma 'Buitenhof' en het pamflet "Modern Dédain" van haar.  2006
   
 2529.Correspondentie met M. de Bruijne over haar gedicht en een jaaroverzicht en

houdende dankbetuigingen. Met bijlage.  2006
   
 2530.Brief aan J. Burgert-Dröge houdende felicitaties.  2006
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Archief C.J.M. Halkes

   
 2531.Brief aan I. Busch houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2532.Brief aan S. Bustraan houdende felicitaties.  2006
   
 2533.Correspondentie met P. Carlée houdende kerst- en nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2006
   
 2534.Correspondentie met C. Claassen houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2006
   
 2535.Brief aan A. Coens houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2536.Correspondentie met P. Copray over boektitels over het thema de Kelten, enige

uitleg over de komende cursus die ze zal gaan geven en houdende een terugblik op
een bezoek en felicitaties.  2006

   
 2537.Kaart van M. Davids en J. Besemer houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen en verhuisbericht.  2006
   
 2538.Brief aan J. Davids houdende felicitaties.  2006
   
 2539.Brieven aan S. Delhaas houdende felicitaties en de situatie rondom de verkoop van

haar huis.  2006
   
 2540.Correspondentie met M. Derks over de stand van zaken van haar proefschrift.  2006
   
 2541.Correspondentie met R. Dirkx-van de Sande houdende dankbetuigingen en blijken

van medeleven voor het overlijden van haar schoonzus en een redactielid.  2006
   
 2542.Brieven van KPN over haar abonnement op telecommunicatie-apparatuur. Met

bijlage.  2006
   
 2543.#Berichten uit het Hendrik Kraemerhuis en over de Nederlandse Oecumenische

Gemeente#, april.  2006
   
 2544.Uitnodiging van Dirkje tot het bijwonen van de viering van haar tachtigste

verjaardag op 16 mei. Met bijlage.  2006
   
 2545.Brief aan Grietje houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2546.Brief aan J. van Driel houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2547.Brief aan G. den Dulk-Barens over kritiek op het in memoriam van E. Beker in #In de

Waagschaal# van M. den Dulk.  2006
   
 2548.Correspondentie met N. van Dijk houdende vakantiegroeten.  2006
   
 2549.Begeleidende brief van T. van Dijck en J. Peijnenburg en een brief aan hen

houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2550.Correspondentie met I. van Emmerik over een afspraak op 8 februari en houdende

een terugblik op een bezoek en dankbetuigingen. Met bijlage.  2006
   
 2551.Brief aan R. van [Eijsden] houdende felicitaties.  2006
   
 2552.Kaart van D. Flipse-Snijders over de verhuisbericht en brief aan haar met een

reactie op deze verhuizing.  2006
   
 2553.Correspondentie met M. Frank over de zending van een boek en houdende een

terugblik op een bezoek, alledaags nieuws en dankbetuigingen.  2006
   
 2554.Brieven van C. en J. Friebe-Baron over een jaaroverzicht en felicitaties.  2005-2006
   
 2555.Correspondentie met T. Gartz-Grootjans houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met het overlijden van haar man.  2006
   
 2556.Rouwkaart van A. Geense Ravenstein en een brief houdende blijken van medeleven

en dankbetuigingen.  2005-2006
   
 2557.Brieven aan Atelier Goldner Schnitt over bestellingen van kleding.  2006
   
 2558.Correspondentie met K. Goudsmit-Schootman houdende een nieuwjaars- en

paasgedachte.  2006
   
 2559.Correspondentie met Mirre houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2006
   
 2560.Uitnodiging van de Graalbeweging tot het bijwonen van de feestelijke opening van

het Graalhuis. Met reactie.  2006
   
 2561.Correspondentie met A. Grond over de start van een nieuwe serie over

feministische thema's in de theologie in het blad #Fier#.  2006
   
 2562.Correspondentie met M. de Haardt over het maken van een afspraak en felicitaties.

  2006
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Archief C.J.M. Halkes

 2563.Brief van Uitgeverij Meinema over het maken van een boek met de werktitel
#Teksten van mijn leven#. Met bijlage.  2005

   
 2564.Correspondentie met H. en L. Haarsma houdende dankbetuigingen en een terugblik

aan het bezoek.  2006
   
 2565.Rouwbrief van M.A.C. Haenen-Dubois en brief houdende blijken van medeleven.

  2006
   
 2566.Correspondentie met R. en L. Halvorson houdende een jaaroverzicht en

nieuwjaarswensen. Met bijlage.  2006
   
 2567.Brief aan Doreen over het opbellen.  2006
   
 2568.Brieven aan M. Heinrichs houdende felicitaties en het toewensen van een

vruchtbare bijeenkomst van de vrouwen van VOLT. Bijlage: Persbericht van het
Oecumenisch Forum van Europese Christen Vrouwen (EFECW).  2006

   
 2569.Brieven aan C. Hereijgers over het maken van een afspraak en felicitaties. Bijlage:

Geboortekaartje van Olga L.J., dochter van E. Olthof en C. Hereijgers.  2006
   
 2570.Brief aan A. Hogenbrink houdende felicitaties.  2006
   
 2571.Correspondentie met M. Honée-van Zijll de Jong over het doorgeven van informatie

(ook aan E. Honée).  2006
   
 2572.Correspondentie met B. en H. Hootsman over een jaaroverzicht en houdende kerst-

en nieuwjaarswensen, felicitaties en dankbetuigingen en een terugblik op een
bezoek.  2005-2006

   
 2573.Correspondentie met M. en J. Houben-Grasveld houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2006
   
 2574.Brief aan M. en G. Houtzager houdende felicitaties.  2006
   
 2575.Brief aan J. Hulsman houdende een terugblik op een bezoek.  2006
   
 2576.Brief aan V. Huijgen houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2006
   
 2577.Brief van het Institute for Gender Studies over de nieuwe studiegids en een brief

houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2578.Correspondentie met J. Jansen houdende felicitaties.  2006
   
 2579.Brief aan W. Jansen houdende een vermaning van twee congregaties en het

bedanken van deze twee en een derde congregatie.  2006
   
 2580.Correspondentie met R. Jöhr houdende nieuwjaarswensen, de

gezondheidstoestand en de toezending van een boek en de rouwbrief van W. Jöhr.
  2005-2006

   
 2581.Correspondentie met T. van der Kallen over de toezending van een boek.  2006
   
 2582.Brief aan W. Kalsky over het opvragen van een adres.  2006
   
 2583.Correspondentie met W. Kamminga over twee gedichten en de toezending van een

boek over #Het Vredeskleed# en houdende felicitaties en dankbetuigingen. Met
bijlage.  2006

   
 2584.Correspondentie met het Katholiek Documentatie Centrum over de Akte van

Schenking voor de overdracht van het archief van C. Halkes.  2006
   
 2585.Brief aan M. Keesen en J. [onbekend] over de toezending van een boek van S.

Delhaas.  2006
   
 2586.Correspondentie met A. van Kempen over het maken van een afspraak, de

publikatie van het boek #Spiritualiteit en zorgverlening# van P. van Middelaar en
houdende paaswensen en een terugblik op zijn bezoek. Als bijlage de overweging
bij de uitvaart van de vader van Joke (onbekend) en de overweging tijdens de
openingsviering in Lourdes op 31 mei.  2006

   
 2587.Correspondentie met J. van Kilsdonk SJ over het ophalen van herinneringen en zijn

gezondheidstoestand.  2006
   
 2588.Brief aan A. Kits houdende een terugblik op een bezoek.  2006
   
 2589.Correspondentie met S. Knol over haar overgang tot het jodendom, houdende

dankbetuigingen, kerst- en nieuwjaarswensen, felicitaties en paaswensen.
  2005-2006

   
 2590.Brief aan A.M. Korte over geruchten omtrent haar docentschap.  2006
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Archief C.J.M. Halkes

onder Nederlandse scholieren# van M. Naezer en een verzoek voor een interview
voor #Facta#.  2006

 2591.Correspondentie met het Institute for Gender Studies over de publikatie en
toezending van het manusscript #Zij is een hoer, hij is stoer. Gender en bijnamen

   
 2592.Huwelijksaankondiging van W. Koelé en J. Kruijff.  2004, 2006
   
 2593.Correspondentie met J. Küchler over klachten over geluidsoverlast.  2006
   
 2594.Correspondentie met B. en M. Laeyendecker-Thung houdende een jaaroverzicht.

  z.j., 2006
   
 2595.Brief aan de Stichting VPSG over het jaarverslag 2005.  2006
   
 2596.Correspondentie met P.A. Lefevere en Joe over de jaaroverzichten van 2003 en

2005 en houdende nieuwjaarswensen.  [2003], [2005]-2006
   
 2597.Correspondentie met N. Lubliek over de toezending van een boek van S. Delhaas en

een boek van N. Lubliek.  2006
   
 2598.Correspondentie met A. Manschot over toezending van een nummer van #OPZIJ#.

  2006
   
 2599.Brief van de Marga Klompé Stichting over de uitreiking van drie prijzen op 19

november 2005 en de vooraankondiging van de feestelijke bijeenkomst op 28
oktober 2006 met de prijsuitreikingen en een herdenking van de 20e sterfdag van
Marga Klompé.  2005-2006

   
 2600.Brief aan P. Mentink houdende felicitaties.  2006
   
 2601.Kaart van houdende felicitaties.  z.j.
   
 2602.Kaart van veertien dames houdende een groet.  z.j.
   
 2603.Brief aan T. van Montfoort over een VOLT-bijeenkomst.  2006
   
 2604.Brief aan Narratio over een bestelling van het boek #In dat huis daar woont een

vrouw# van Wilkenveen.  2006
   
 2605.Brief van de hoofdredacteur van de #NCRV-gids# over de presentatie van een boek

met afleveringen van de rubriek "Het hoogste woord" op 27 oktober.  2006
   
 2606.Brief aan P. Nissen houdende felicitaties met zijn koninklijke onderscheiding en het

maken van een afspraak.  2006
   
 2607.Correspondentie met B. van Nunen over de herdenking van de eerste sterfdag van

J. Halkes.  2006
   
 2608.Brief aan Aurica met een reactie op haar kaart.  2006
   
 2609.Correspondentie met M. Nuyens over een terugblik op enkele bezoeken, gedachten

over Willigis Jäger OSB houdende alledaagse privé-zaken, dankbetuigingen,
paaswensen, de gezondheidstoestand, beterschapswensen en felicitaties.  2006

   
 2610.Correspondentie met H. Oosterhuis over het adres van A. Coens en het maken van

een afspraak voor een bezoek.  2006
   
 2611.Brief van Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud over een brochure met activiteiten ter

gelegenheid van het tien-jarig bestaan in de huidige vorm.  2006
   
 2612.Correspondentie met M. Papavoine over een boekpresentatie van H. Wijngaards op

24 november en een bijeenkomst van de werkplaats in oktober en houdende
felicitaties en dankbetuigingen.  2006

   
 2613.Correspondentie met P. Peeters over een reactie op een uitnodiging en houdende

dankbetuigingen.  2006
   
 2614.Brief van V. Poels houdende dankbetuigingen en het maken van een afspraak.  2006
   
 2615.Correspondentie met J. de Raat houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2006
   
 2616.Brief aan de Radboudstichting over een verzoek tot toezending van de tekst van de

Alfrinklezing "De heer Descartes en de jonge Pascal".  2006
   
 2617.Brief aan het Radboud Magazine over het abonnement op #Radboud Magazine#.

  2006
   
 2618.Brief aan A. Reterink-Schellart over gezondheisproblemen en houdende

beterschapswensen en paaswensen.  2006
   
 2619.Brief van het RKK/KRO Mediapastoraat over een vragenlijst.  2006
   
 2620.Correspondentie met H. Roes over de nieuwe catalogussen van Uitgeverij Valkhof

Pers en het maken van een afspraak.  2006
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Archief C.J.M. Halkes

gezondheidsproblemen.  2006
 2621.Correspondentie met H. Schoffelmeer houdende blijken van medeleven met haar   
 2622.Correspondentie met T.M.J. Schoonheim-Stockmann houdende kerst- en

nieuwjaarswensen en een jaaroverzicht en dankbetuigingen.  2005-2006
   
 2623.Brief aan N. Schreurs over een artikel in het #NRC# van 23 februari over Desmond

Tutu.  2006
   
 2624.Correspondentie met M. Schulte-Kemna over haar toespraak te Oldenburg en een

recensie in het #NRC#.  2006
   
 2625.Correspondentie met J. Siebert-Hommes over het ESWTR-jaarboek 2004 en het

maken van een afspraak en houdende dankbetuigingen en een terugblik op het
bezoek.  2005-2006

   
 2626.Brief aan H. Snijdewind OP houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2627.Brieven van J. Sommer houdende blijken van medeleven en over haar reis naar

Paraguay namens de Deutsche Weltgebetstags-Komitee en felicitaties.  2006
   
 2628.Brief aan M. Spiertz over een bijeenkomst te Utrecht.  2006
   
 2629.Correspondentie met P. Spinatsch houdende felicitaties en dankbetuigingen en een

terugblik over het eerste halfjaar.  2006
   
 2630.Begeleidende brief van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) bij

het jaarverslag 2005.  2005
   
 2631.Kaart van W. Stael-Merkx houdende blijken van medeleven.  z.j.
   
 2632.Correspondentie met K.M. Stoelinga-Coomans over de vooraankondiging van de

viering van haar verjaardag en de uitnodiging tot het bijwonen van de viering van
haar verjaardag op 17 juni.  2006

   
 2633.Brief aan A. Stokvis houdende felicitaties.  2006
   
 2634.Brief aan M. de Swart houdende felicitaties.  2006
   
 2635.Correspondentie met M. Terburg-Rutten houdende paaswensen en blijken van

medeleven met de ziekte van R. Terberg en felicitaties.  2006
   
 2636.Correspondentie met van M. Thung over pogingen om de Raad van Kerken

overeind te houden en boedelzorgdragers en houdende dankbetuigingen. Met
bijlagen.  2006

   
 2637.Brief aan G. Thijssen over de opgave van de inkomstenbelasting.  2006
   
 2638.Brief aan L. Tiessen over kritiek op een door hem geschreven artikel.  2006
   
 2639.Correspondentie met L. Troch over de Algemene vergadering van de Wereldraad

van Kerken, als begeleidende brief bij de tekst van een oecumenische lezing en
houdende paaswensen en het maken van een afspraak.  2006

   
 2640.Verhuisbericht van K. de Vaan en H. Zuiver en een welkomstgroet en een kaart

houdende felicitaties.  2006
   
 2641.Correspondentie met L. Veeger-Poelmann houdende kerst- en nieuwjaarswensen.

  2005-2006
   
 2642.Correspondentie met E. Verheggen houdende felicitaties met haar promotie en

kritiek op haar proefschrift. Met bijlage.  2006
   
 2643.Correspondentie met M. Verheul-van der Knaap houdende de ontdekking van een

gemeenschappelijke kennis.  2006
   
 2644.Correspondentie met C. Visser houdende felicitaties en kritiek op een artikel in

#Dabar#.  2006
   
 2645.Brief aan E. Visser houdende een groet.  2006
   
 2646.Uitnodiging van het Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke parochie van

Utrecht tot het bijwonen van de viering ter gelegenheid van het gouden
priesterjubileum van J. Visser en A.J. Glazemaker op 17 juni en een brief aan J.
Visser houdende felicitaties.  2006

   
 2647.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes over het maken van een afspraak.  2006
   
 2648.Correspondentie met J.J. Vogel houdende nieuwjaarswensen en een terugblik.

  2005-2006
   
 2649.Begeleidende brief van de Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG)

bij de brochure #Praat erover# en een brief houdende dankbetuigingen met kritiek
op deze brochure.  2006
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Archief C.J.M. Halkes

 2650.Brief van M. van Waesberge van Zaale houdende felicitaties.  2006
   
 2651.Correspondentie met A. Wegman-Dirks houdende felicitaties, een vakantiegroet en

het maken van een afspraak.  2006
   
 2652.Correspondentie met G. Westerouen-van Meeteren houdende felicitaties.  2006
   
 2653.Correspondentie met W. van Wieringen over de confrontatie met mgr. Van Luyn en

de gevolgen hiervan, het afmaken van het proefschrift houdende blijken van
medeleven, dankbetuigingen en een terugblik op het bezoek.  2006

   
 2654.Brief van T. van der Worp houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2655.Correspondentie met de Women's International League for Peace and Freedom

(WILPF) over de donatie.  2006
   
 2656.Brief aan I. Wüst van RK-kerkplein.org over het opzetten van de nieuwe website.

  2006
   
 2657.Correspondentie met H. Zorgdrager over een legaat van G. Scholten-van Iterson

aan het Catharina Halkes Fonds.  2006
   
 2658.Correspondentie met H. Zwetsloot S.J. over zijn geloofstwijfels op dogmatisch

gebied en houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2005-2006
   
 2659.Rouwbrief van H. Zijlstra-Sparnaay.  2006
   
 2660.Brief aan vrienden en bekenden over de ziekte van haar zoon C. Govaart.  2007
   
 2661.Brief aan F. Dekkers, W. van Wieringen, M. Kalsky en M. Schuilenga houdende de

wens om contact met elkaar te blijven houden.  2007
   
 2662.Correspondentie met P. Appels-van Heyst over de afspraak voor high tea op 12

december.  2006
   
 2663.Bestelbon voor het Verzendhuis van Amnesty International over een bestelling.

  2006
   
 2664.Brief aan A. van Ardenne houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2665.Correspondentie met I. Bakker over een oecumenlezing en een wijziging in de

verschijningsfrequentie van #Oecumenisch Bulletin# en #Oecumenische
Bezinning#, beide uitgaven van de Raad van Kerken in Nederland.  2006-2007

   
 2666.Brief aan N. Bennema-de Rijcke houdende felicitaties.  2007
   
 2667.Uitnodiging van A.K.H. Berlis tot het bijwonen van de oratie waarmee zij haar ambt

zal aanvaarden op 18 januari en tot het bijwonen van het diner en een brief
houdende het sterkte wensen.  -

   
 2668.Brief aan de vrouwen van de ALV van de IWFT houdende dankbetuigingen.  2007
   
 2669.Brief aan D. de Beijer houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2670.Correspondentie met K. Beltman-Biezeveld houdende dankbetuigingen en

correspondentie rond haar ziekte via H. Zorgdrager en een reactie op de situatie.
  2007

   
 2671.Brief van het Oecumenisch Forum van Christelijke Vrouwen in Europa (EFECW)

over de aanvraag van een reisbeurs, het aanvraagformulier van het Dominacaans
Activiteiten Centrum voor subsidie en de aanvraag voor subsidie voor vertaling
door de Congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Boromeus.  2007

   
 2672.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen en over zijn

gezondheidstoestand.  2006-2007
   
 2673.Correspondentie met D. van Binsbergen houdende dankbetuigingen, kritiek op het

zomernummer van #Vrouw en Geloof# en felicitaties.  2007
   
 2674.Correspondentie met W. en C. Blezer-v.d. Walle houdende een jaaroverzicht en

kerst- en nieuwjaarswensen.  2007
   
 2675.Correspondentie met E.E. Bongers houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2676.Correspondentie met P. en R. Bons-Storm houdende dankbetuigingen en een

jaaroverzicht en felicitaties.  2006
   
 2677.Correspondentie met J. Berg van Brahma Kumaris Spirituele Akademie over de

uitnodiging voor ''Hemel en aarde".  2006
   
 2678.Brief aan M. Brandsma houdende dankbetuigingen.  2007
   
 2679.Correspondentie met J. Broerse houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
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Archief C.J.M. Halkes

 2680.Correspondentie met Selexyz Broese over een relatiegeschenk, kerst- en
nieuwjaarswensen en het boekenweekgeschenk.  2006-2007

   
 2681.Correspondentie met M. de Bruijne over het programma 'Het Vermoeden'.  2007
   
 2682.Brief aan Hotel Bruil over het aanvragen van een prospectus.  2007
   
 2683.Brief aan J. Burgert-Dröge houdende felicitaties.  2007
   
 2684.Brief aan S. Bustraan houdende felicitaties en paaswensen.  2007
   
 2685.Brief aan R. van der Bij houdende felicitaties.  2006
   
 2686.Brief aan B. Caminada houdende felicitaties.  2006
   
 2687.Brieven aan P. Carlée houdende terugblikken op bezoeken, dankbetuigingen en de

stand van zaken rond Caspar.  2006-2007
   
 2688.Uitnodiging van het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de

Universiteit van Tilburg tot het bijwonen van de Catharinadag op 24 november met
het onderwerp "Spiritueel leiderschap van vrouwen".  2006

   
 2689.Correspondentie met Claase Assurantiën B.V. over een schadepost en de

bereikbaarheid.  2006-2007
   
 2690.Begeleidende brief van CMC Mensen met een Missie bij een verslag van de

bijeenkomst met I. Gebara.  2006
   
 2691.Brief aan J. Davids houdende een terugblik op een bezoek en felicitaties.  2007
   
 2692.Brieven van S. Delhaas met betrekking op de gegeven engel en houdende

verhuisbericht, kerst- en nieuwjaarswensen, felicitaties en dankbetuigingen.
  2006-2007

   
 2693.Kaart met kerst- en nieuwjaarswensen van Seth en Marijke.  z.j.
   
 2694.Kaart van F. Hazelzet over het maken van een afspraak.  2007
   
 2695.Brieven aan M. Derks houdende felicitaties voor de verjaardag en vanwege het

gereedkomen van de dissertatie en de aankondiging van de promotie. Uitnodiging
tot het bijwonen van de promotieplechtigheid van M. Derks op 15 mei.  2006-2007

   
 2696.Brief van de Faculteit der Religiewetenschappen over de Open Studiedagen F&C.

  2006
   
 2697.Correspondentie met C. Dresselhuys over haar zilveren jubileum als

hoofdredactrice van #OPZIJ#.  2006
   
 2698.Brief aan J. van Driel houdende felicitaties.  2006
   
 2699.Correspondentie met T. van der Drift en F. van de Loo houdende dankbetuigingen

en felicitaties.  2007
   
 2700.Correspondentie met F. Dröes over haar initiatieven en een donatie voor het

FemArtMuseum en houdende dankbetuigingen. Bijlagen over het FemArtMuseum.
  2007

   
 2701.Kaart van J. den Dulk houdende nieuwjaarswensen en een meditatie "Krippe und

Kreuz" van T. Schmidkonz SJ.  [2006]-[2007]
   
 2702.Correspondentie met N. van Dijk houdende dankbetuigingen, een terugblik op een

ontmoeting, advents-, kerst- en nieuwjaarswensen.  2006
   
 2703.Brieven van Threes en Jan over een terugblik op een bezoek en de mis van requiem

van Ans.  2007
   
 2704.Brief aan I. Eldering houdende dankbetuigingen voor de toezending van het verslag

van de intervisiebijeenkomst. Met bijlage.  2007
   
 2705.Correspondentie met I. van Emmerik over een voornemen voor een bezoek en de

publikatie van haar boek #De stille kracht van transcendentie#.  2007
   
 2706.Correspondentie met A. Erberveld-Streng over het overlijden van een bekende en

vragen naar familiebanden van andere Halkes en dankbetuigingen. Met bijlage.
  2007

   
 2707.Brief aan de Algemene Cultuurwetenschappen over het afscheid van E. Mulder op 4

juli.  2007
   
 2708.Correspondentie met R. en A. van Eijden houdende erst- en nieuwjaarswensen en

felicitaties.  2006-2007
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Archief C.J.M. Halkes

  2006-2007
 2709.Correspondentie met T. en F. Fiselier-Wasser over de gezondheidstoestand van

Fons en houdende blijken van medeleven, felicitaties en dankbetuigingen.
   
 2710.Rouwbrief van D. Flipse-Snijders, een brief aan de familie met blijken van

medeleven met het overlijden en een dankbetuiging van de familie.  2007
   
 2711.Correspondentie met M. Frank houdende advents- en nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen en het laatste nieuws.  2006-2007
   
 2712.Brief van C. en J. Friebe houdende nieuwjaarswensen en een jaaroverzicht.  2006
   
 2713.Brief aan J. Geel houdende felicitaties bij de toekenning van de Spaan-prijs.  2007
   
 2714.Correspondentie met Uitgeverij SWP en haar rechtsopvolger Uitgeverij Aksant over

het abonnement op het #Tijdschrift voor Genderstudies#.  2006-2007
   
 2715.Rouwkaart van J.J.O. Goddijn OFM.  2007
   
 2716.Nieuwjaarsbrief Huisgemeente Het Hoge Steen.  2006-2007
   
 2717.Brieven aan Atelier Goldner Schnitt over bestellingen van kleding.  2006-2007
   
 2718.Brieven aan Andries en Marianne over een machtiging voor de Postbank en een

diner op 1 juli 2007.  2006-2007
   
 2719.Brief aan Tom en Margriet-Marie over een boekzending voor Caspar.  2007
   
 2720.Correspondentie met M. Govaart houdende de gang van zaken in het dagelijkse

leven en felicitaties.  2006-2007
   
 2721.Correspondentie met M. Grey houdende een jaaroverzicht en het nieuws over de

houding van het episcopaat met betrekking tot de katholieke theologische
faculteiten.  2006-2007

   
 2722.Kaarten van A. Grond houdende nieuwjaarswensen en het opvragen van adressen

voor een eventueel interview.  2007
   
 2723.Correspondentie met M.J. Gijs houdende felicitaties, dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen.  2006
   
 2724.Brieven aan M. de Haardt over een terugblik op een ontmoeting en het adres van de

Dochters der Wijsheid.  2006-2007
   
 2725.Correspondentie met R. en L. Halvorson over een jaaroverzicht.  z.j., 2007
   
 2726.Brief van het H. Tubman Huis over het blad #Go On#.  2007
   
 2727.Correspondentie met M. Heinrichs over de inhoud van een gesprek, een

jaaroverzicht.  2006-2007
   
 2728.Correspondentie met C. Hereijgers over een artikel in #Fier#.  2006
   
 2729.Correspondentie met N. van der Heijden-Rogier houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2007
   
 2730.Correspondentie met J. Hilhorst houdende dankbetuigingen, een korte gedachte,

felicitaties. Huwelijksaankondiging van M. Bijl en J. Hilhorst en brief aan het
bruidspaar houdende felicitaties en een dankbetuiging.  2006-2007

   
 2731.Brief van het #Historisch Nieuwsblad# over een aanbod om zich op het blad te

abonneren.  z.j.
   
 2732.Correspondentie met A. Hogebrink houdende dankbetuigingen en over de Vrouwen-

Synode.  2006-2007
   
 2733.Correspondentie met Y. Höhne Sparborth over de schenking van een beeld aan M.

Papavoine, houdende dankbetuigingen en het maken van een afspraak.  2007
   
 2734.Brief aan H. Homminga-Haarsma en via haar aan alle zusjes Haarsma houdende

dankbetuigingen.  2007
   
 2735.Brief aan M. Honée houdende felicitaties en brief aan M. en E. Honée-van Zijll de

Jong houdende dankbetuigingen.  2006-2007
   
 2736.Brief van N. en H. Hootsmans over een jaaroverzicht en kerst- en

nieuwjaarswensen.  2006
   
 2737.Correspondentie met C. van der Horst over een nieuwe werkplek.  2006
   
 2738.Correspondentie met M. en J. Houben-Grasveld houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2007
   
 2739.Brief aan A. Houtepen over kritiek op zijn laatste boek en houdende kerst- en

nieuwjaarswensen en een brief aan A. en E. Houtepen-de Boer over de gezondheid
van A. Houtepen.  2006-2007
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Archief C.J.M. Halkes

   
 2740.Brief aan J. Hulsman houdende felicitaties.  2006
   
 2741.Correspondentie met V. Huijgen.  2006
   
 2742.Uitnodiging van de Stichting Christine de Pisan tot het bijwonen van de

Catharinadag over het thema "Spiritueel leiderschap van vrouwen" op 24
november.  2006

   
 2743.Correspondentie met R. Jöhr houdende een dankbetuiging bij het overlijden van W.

Jöhr, de aankondiging van haar bezoek, een terugblik op dit bezoek en
dankbetuigingen.  2006-2007

   
 2744.Correspondentie met M. Kalsky houdende het gastdocentschap te Hamburg en het

maken van een afspraak.  2007
   
 2745.Brieven aan J. Kamerbaak-Walenkamp houdende blijken van medeleven tijdens

haar ziekte, felicitaties en haar verhuizing.  2006-2007
   
 2746.Brieven aan W. Kamminga houdende een bijgevoegde kalender en felicitaties.  2007
   
 2747.Brief aan het bestuur van het Katholiek Vrouwen Dispuut houdende felicitaties bij

gelegenheid van het zestig-jarig bestaan.  2006
   
 2748.Correspondentie met F. Keesen houdende de beste wensen voor de komende jaren,

een verhuisbericht en blijken van medeleven met de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2749.Correspondentie met A.J.M. van Kempen over kritiek op zijn laatste preek en

dankbetuigingen.  2007
   
 2750.Correspondentie met L. Keverkamp houdende felicitaties en het maken van een

afspraak en dankbetuigingen.  2006-2007
   
 2751.Correspondentie met A. Kits houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2007
   
 2752.Brief aan T. van der Kleij-Regtering over de voorbereidingen voor het

Valkhofproject.  2007
   
 2753.Brief van [R. en F.] houdende blijken van medeleven met de ziekte van C. Govaart

en de ziekte van zijn zwager.  2007
   
 2754-1.Correspondentie met S. Knol houdende felictaties en haar gezondheidstoestand en

over de aankondiging van huwelijk met een Fransman op 7 mei en 16 augustus.
  2007

   
 2754-2.Correspondentie met S. Knol houdende felicitaties, klein nieuws en de

aankondiging van haar huwelijk op 7 mei en 16 augustus.  2007
   
 2755.Brief aan A.M. Korte over het vervoer naar de Catharinadag op 24 november.  2006
   
 2756.#Berichten uit het Hendrik Kraemerhuis en over de Nederlandse Oecumenische

Gemeente# van november 2006 en april 2007.  2006-2007
   
 2757.Brief van KRO over de uitgave van #KRO Extra#.  z.j.
   
 2758.Correspondentie met M.A. Laeyendecker-Thung over de gezondheidstoestand van

F. Haarsma en een jaaroverzicht.  2006-2007
   
 2759.Rouwbrief van P.F.C.M. Larsen en een brief aan M.E. Boin houdende blijken van

medeleven bij dit overlijden.  2007
   
 2760.Correspondentie met J. en P. Lefevere houdende een jaaroverzicht en

nieuwjaarswensen.  [2006]-2007
   
 2761.Uitnodiging van de Liga voor de Rechten van de Mens en J'Accuse tot het bijwonen

van de uitreiking van de Clara Meijer-Wichmann Penning 2006 op 10 december.
  2006

   
 2762.Brief aan H. van de Linde houdende een groet.  2007
   
 2763.Correspondentie met J. Litjens over haar laatste optreden als pastor bij het

Omroeppastoraat.  2007
   
 2764.Correspondentie met C. Manders over het overlijden van D. van Ooyen.  2006-2007
   
 2765.Uitnodiging van de Marga Klompé Stichting tot het bijwonen van de uitreiking van

de Marga Kompé Prijzen op 28 oktober. Met bijlagen.  2006
   
 2766.Brief aan P. Mentink houdende felicitaties en nieuwjaarswensen.  2007
   
 2767.Brieven van R. van Merwijk over het overlijden van Rik houdende paasgedachten,

het bericht van het overlijden van Rik.  2007
   
 2768.Brief aan Hedwig houdende felicitaties.  2007
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Archief C.J.M. Halkes

   
 2769.Brieven aan E. Mulder houdende dankbetuigingen en het verzoek om toezending

van de teksten van haar afscheidscollege.  2007
   
 2770.Correspondentie met Theologische uitgeverij Narratio over de toezending van een

jubileumboek, een vrouwenkalender en het verzoek om een opdracht aan de OVS te
schrijven.  2006-2007

   
 2771.Brief van 2 in beweging over de presentatie van het boek #Het Hoogste Woord# en

het verzoek een persoonlijk hoogste woord door te geven.  2006
   
 2772.Correspondentie met de NCRV Radio en tv over een uitzending van het

radioprogramma "Schepper & Co" op 7 januari 2007.  2006
   
 2773.Brief aan P. Nissen over 'inhumane zaken' binnen de kerk.  2007
   
 2774.Correspondentie met B. van Nunen houdende blijken van medeleven bij de

verjaardag van haar overleden zus J. Halkes en dankbetuigingen.  2006
   
 2775.Correspondentie met A. Nutt houdende felicitaties, een verhuisbericht en

dankbetuigingen.  2007
   
 2776.Correspondentie met R. Nuyens over beider gehoorproblemen, een toezending van

taart, adventsgedachten en felicitaties.  2006-2007
   
 2777.Correspondentie met M. Papavoine houdende blijken van hulde, dankbetuigingen,

een uitnodiging tot het bijwonen van een feest bij gelegenheid van haar 20-jarig
jubileum als stafmedewerkster van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie en het
doorgeven van een adres.  2006-2007

   
 2778.Uitnodiging van de Parochie Antonius van Padua te Nijmegen tot het bijwonen van

de Eucharisitieviering bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de parochie en
een reactie.  2007

   
 2779.Correspondentie met de Parochie Frater Andreas in Tilburg over de foto van J.

Halkes aan de fotowand van de Maria-kapel in de Lucaskerk.  2006
   
 2780.Brief aan A. Pas houdende een terugblik aan haar bezoek en dankbetuigingen.

  2007
   
 2781.Brieven aan P. Peeters houdende felictaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2782.Brief aan het SWON over de maaltijdservice.  2006
   
 2783.Brief aan F. Plasschaert over een terugblik op zijn afscheidscollege en houdende

dankbetuigingen.  2006
   
 2784.Brief aan Judith houdende felictaties.  2007
   
 2785.Brief aan H. Roes houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2786.Brief van Godfried, Elsbeth, Ragnvi, Gustaf, Njal en Karin houdende een

jaaroverzicht, kerstwensen en nieuwjaarswensen. Met bijlage.  2006
   
 2787.Brief aan T. Saers houdende dankbetuigingen.  2006
   
 2788.Correspondentie met T.M.J. Schoonheim-Stockmann houdende een jaaroverzicht

en nieuwjaarswensen.  2006-2007
   
 2789.Brieven van M. Schuilenga van het Katholiek Centrum voor Maatschappelijk

Activeringswerk Gelderland (KCMA) over de toezending van het KCMA
jaaroverzicht 2007 en enkele artikelen en houdende dankbetuigingen.  2007

   
 2790.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann over een terugblik op het

jubileumfeest van de ESWTR en een vooruitblik op de volgende conferentie en de
situatie rond de feministische theologie en de Nijmeegse Universiteit enerzijds en
de bisschoppen anderzijds.  2006-2007

   
 2791.Brief aan M. Slingerland houdende blijken van belangstelling en dankbetuigingen

en over gedachten over relaties.  2006-2007
   
 2792.Brief aan [E.Schillebeeckx] en [Hadewijch Snijdewind] houdende felicitaties.  2006
   
 2793.Correspondentie met de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij over de

oprichting van de Dorothee Sölle prijs en de Sölle universiteit met de vraag om
toetreding tot het beschermcomité. Met bijlagen.  2007

   
 2794.Correspondentie met J.P. Smit houdende dankbetuigingen en de situatie met C.

Govaart.  2007
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Archief C.J.M. Halkes

eerste kleinkind.  2006-2007
 2795.Correspondentie met J. Jäger-Sommer over een huwelijksviering, een preek, een

toezending van een CD met een uitzending van de Saarländische Rundfunk over
"Frauen in den Kirchen durchbrechen das Schweigen" en de geboorte van haar

   
 2796.Brief aan I. van der Spek houdende dankbetuigingen en pinksterwensen.  2007
   
 2797.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende felicitaties en dankbetuigingen.

  2006-2007
   
 2798.Brief aan L. en M. ter Steeg-van Wayenburg over de gezondheidstoestand van L. ter

Steeg.  2007
   
 2799.Brief aan A. Stokvis houdende felicitaties.  2007
   
 2800.Brief aan F. Strauss houdende blijken van medeleven bij zijn ziekte.  2007
   
 2801.Brief aan S. Strikwerda-van Klingen houdende blijken van medeleven met het

overlijden van haar man.  2007
   
 2802.Uitnodiging van het Titus Brandsma Instituut tot het bijwonen van de Titus

Brandsma Lezing 2007 door U. Berges met als titel "Profetie zonder profeet -
Afscheid van Deuterojesja" op 8 juni.  2007

   
 2803.Correspondentie met M. Terburg-Rutten over het ziekbed en het overlijden van

R.J.T.M. Verburg en blijken van deelneming.  2006-2007
   
 2804.Brief aan C. de Vaan houdende felicitaties.  2007
   
 2805.Correspondentie met Katrien houdende een teken van leven.  2007
   
 2806.Correspondentie met Museum Het Valkhof Nijmegen over de expositie "Seventies in

Nijmegen - 10 krejatieve aksiejaren". Met bijlagen.  2007
   
 2807.Correspondentie met L. Veeger houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  [2006]-2007
   
 2808.Correspondentie met J.A. van der Ven over een preek over het leven na de dood en

de verrijzenis.  2007
   
 2809.Brief aan M. Verheul over het artikel "Interview Mies Verheul" als een uitgave van

Werkhofgemeenschap door Henny Staal van 1 december. Met bijlage.  2006
   
 2810.Brief aan D. Vernooy houdende een reactie op haar optreden in het programma "Het

vermoeden".  2007
   
 2811.Kaart van C. Visser over haar gezondheidstoestand.  2006
   
 2812.Correspondentie met de VPSG houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2813.Correspondentie met Waaijenberg Mobiliteit B.V. over 45 kilometer voertuigen.

  2007
   
 2814.Correspondenite met M. van Waesberge-van Zaale houdende dankbetuigingen en

de gezondheidstoestand van C. Govaart, felicitaties, haar persoonlijke toestand en
haar band met de Dominicaanse Lekengemeenschap.  2007

   
 2815.Brief aan N. Weeterings-Verpoorten houdende felicitaties.  2007
   
 2816.Brief aan Angelique houdende felicitaties.  2007
   
 2817.Brieven aan G. Westerouen van Meeteren over het meezenden van het artikel

"Denkend glauben" over de credo van de Remonstrantse Broederschap en
houdende dankbetuigingen.  2006

   
 2818.Uitnodiging van W. van Wieringen tot het bijwonen van de openbare verdediging

van haar proefschrift "Delila en de anderen" op 23 mei en een reactie.  2007
   
 2819.Brief van W. van Woerden en brief aan W. van Woerden over de

gezondheidstoestand van J. Kamerbeek-Walenkamp en de hulp door naaste
familieleden.  2007

   
 2820.Brief aan Women's International League for Peace and Freedom over de jaarlijkse

bijdrage.  2007
   
 2821.Brieven aan H. Wijgaards over de gezondheidstoestand en de uitgave van een

nieuw boek over vrouwendiaconaat.  2006-2007
   
 2822.Rouwbrief van K. van der Zee en een brief aan het gezin van Kees van der Zee

houdende een blijk van medeleven met dit overlijden.  2007
   
 2823.Correspondentie met N.T. Lubliek houdende een voorjaarsgroet en pinksterwensen.

  2007
   
 2824.Correspondentie met R. Maes houdende een hernieuwde kennismaking en het

maken van een afspraak voor een bezoek.  2006-2007
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Archief C.J.M. Halkes

gezondheidstoestand van R. Beltman.  2007
 2825.Correspondentie met H. Zorgdrager houdende dankbetuigingen en over de   
 2826.Kerst- en nieuwjaarsbrief van H. Zwetsloot S.J. Met bijlage "Zoeken naar God"  2006
   
 2827.Brieven aan vrienden en bekenden over de gezondheidstoestand van C. Govaart en

zijn overlijden.  2007-2008
   
 2828.Brief aan A. Kits, M. van Waesberge-van Zaale, W. Kamminga, M. van Schaik

houdende dankbetuigingen en de toestand van C. Govaart.  z.j.
   
 2829.Correspondentie met de Parochie Frater Andreas over de foto van J. Halkes in de

Lukaskerk.  2007
   
 2830.Uitnodiging van de Raad van Kerken in Nederland over het symposium voor I.

Bakker met het onderwerp "Van vreemdelingen en gasten naar burgers en
huisgenoten" op 2 november bij gelegenheid van haar afscheid als algemeen
secretaris en een reactie.  2007

   
 2831.Brief aan N. Bennema houdende dankbetuigingen.  2007
   
 2832.Rouwbrief van W.J. Berger en brief aan de familie Berger houdende blijken van

medeleven.  2007
   
 2833.Brief aan K. Biezeveld over blijken van belangstelling bij haar gezondheidstoestand.

Met bijlage.  2008
   
 2834.Brief aan A. Berlis houdende felicitaties met haar benoeming tot voorzitter van de

E.S.W.T.R.  2007
   
 2835.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen, over de

gezondheidstoestand en overlijden van C. Govaart, de gezondheidstoestand van
Paul en zijn vrouw en nieuwjaarsgroeten.  2007-2008

   
 2836.Brief aan prof.dr. Bleichrodt voor het maken van een afspraak.  2008
   
 2837.Brief van C. en W. Blezer-van de Walle houdende een jaaroverzicht.  2007
   
 2838.Correspondentie met C. Boeren-Vugts en M. Bosch-Boeren over de

gezondheidstoestand van Corrie en die van C. Govaart en een verhuizing.  2007
   
 2839.Correspondentie van E.E. Bongers houdende dankbetuigingen, een jaaroverzicht,

felicitaties en een rouwbrief van E.J. Bongers.  2007
   
 2840.Adventsbrief van P. en R. Bons-Storm met jaaroverzicht.  2007
   
 2841.Correspondentie met A. ten Bosch-Stumpel over het overlijden van C. Govaart.

  2007-2008
   
 2842.Uitnodiging van S. Broese tot het nemen van afscheid van K. Dirksen op 29 april,

houdende dankzeggingen, felictaties en de correspondentie over de ontvangst van
het boekenweekgeschenk.  2008

   
 2843.Rouwbrief van F. Bruinsma.  2007
   
 2844.Correspondentie met M. de Bruijne over de gezondheidheidstoestand van haar

moeder en van C. Govaart.  2007
   
 2845.Persbericht van de Anna Bijns Stichting over de nominaties voor de Anna Bijns

Prijs 2007 en een uitnodiging tot het bijwonen van de uitreiking van de Anna Bijns
Prijs 2007 op 3 februari 2008.  2007-2008

   
 2846.Correspondentie met J. Burgert-Dröge over de situatie rond C. Govaart.  2007
   
 2847.Brief aan B. Caminada houdende felicitaties.  2007
   
 2848.Correspondentie met P. Carlée houdende blijken van medeleven met de ziekte van

C. Govaart.  2007-2008
   
 2849.Correspondentie met C. Claassen houdende blijken van medeleven van C. Govaart.

  2007
   
 2850.Correspondentie met P. Copray houdende blijken van medeleven met de ziekte van

C. Govaart.  2007
   
 2851.Correspondentie met F. Dekkers houdende en blijken van medeleven met de ziekte

van C. Govaart.  2008
   
 2852.Correspondentie met S. Delhaas houdende een terugblik op een bezoek en blijken

van medeleven met de ziekte van C. Govaart.  2007-2008
   
 2853.Correspondentie met M. Derks houdende felicitaties en blijken van medeleven met

de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2854.Brief aan Grietje houdende dankbetuigingen.  2007
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Archief C.J.M. Halkes

   
 2855.Brief aan J. van Driel houdende felicitaties.  2007
   
 2856.Correspondentie met T. van der Drift en F. van de Loo over het toesturen van een

kopie van het artikel "In Memoriam ter herdenking van Mariëtte" in het blad van het
Katholiek Vrouwen Dispuut en het bericht van het overlijden van C. Govaart.  2008

   
 2857.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende de

gezondheidstoestand van C. Govaart en van C. Halkes.  2007
   
 2858.Correspondentie met N. van Dijk houdende blijken van medeleven met de ziekte van

C. Govaart, felicitaties met het voorzitterschap van VolZin, kritiek op de toespraak
van haar en een terugblik op het bezoek.  2007-2008

   
 2859.Brief aan I. Eldering-Jonckers Nieboer houdende dankbetuigingen. Met bijlage.

  2007
   
 2860.Uitnodiging van de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud

Universiteit Nijmegen tot het bijwonen aan het gezamenlijk diner van het College
van Hoogleraren, de emeriti en de leden van het decanaat op 17 april.  2008

   
 2861.Brief aan J. Feldbrugge houdende dankbetuigingen.  2007
   
 2862.Brief aan Fons houdende felicitaties.  2007
   
 2863.Correspondentie met H. en K. Folmer houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2864.Correspondentie met M. Frank houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met de ziektes van C. Govaart en Simeon en een terugblik op haar
vijftigste verjaardag. Met bijlage.  2007-2008

   
 2865.Correspondentie met het Institute for Gender Studies (IGS) houdende

dankbetuigingen, het toezenden van de scriptie van S. Brouwers voor de
scriptieprijs en blijken van medeleven met de ziekte van C. Govaart en over de
goedkeuring van de tekst van de PR-kaarten van het IGS. Met bijlagen.  2007-2008

   
 2866.Brieven aan Atelier Goldner Schnitt over bestellingen.  2007-2008
   
 2867.Correspondentie met K. Goudsmit-Schootman houdende blijken van medeleven

met de ziekte van C. Govaart.  2008
   
 2868.Correspondentie met T. en J. Govaart-Witteveen over blijken van medeleven met

het overlijden van M. Govaart en C. Govaart en dankbetuigingen. Met bijlage.  2008
   
 2869.Brief aan J. Govaart houdende felicitaties.  2007
   
 2870.Brief aan M. Govaart houdende felicitaties met een aanbod van professor

[onbekend] en de gezondheidstoestand van C. Govaart.  2007
   
 2871.Brieven van M. Grey houdende een jaaroverzicht.  z.j., 2007
   
 2872.Correspondentie met A. Grond houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met de ziekte van C. Govaart en met het overlijden van haar beide
ouders. Bijlage: rouwadvertentie in een krant van E. Grond-Grollenberg.  2008

   
 2873.Correspondentie met M.J. Gijs houdende felicitaties, dankbetuigingen,

nieuwjaarswensen en berichten over het overlijden van haar schoonzus en haar
vriendin en blijken medeleven met de ziekte van C. Govaart.  2007-2008

   
 2874.Brief aan M. de Haardt houdende het geven van antwoorden op vragen met

betrekking tot fondsen van boeken en de vrouwelijke religieuzen.  2007
   
 2875.Brief aan J. Halkes houdende felicitaties en het verzetten van een afspraak.  2007
   
 2876.Correspondentie met R. en L. Halverson over het ziekbed van C. Govaart,

dankbetuigingen en een adventsbrief met een jaaroverzicht op rijm.  2007-2008
   
 2877.Correspondentie met M. Heinrichs houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen

en felicitaties, over het ziekbed van C. Govaart, een jaaroverzicht en een uitnodiging
van de Ecumenical Forum of Christian Women EFECW tot het bijwonen van een
oecumenische netwerkmiddag op 28 september 2007.  -

   
 2878.Rouwbrief van W. Pelsman en een brief aan W. Pelsma-Haarsma houdende blijken

van deelneming met het overlijden.  2008
   
 2879.Correspondentie met C. en O. Hereijgers houdende felicitaties en een beschrijving

van het eerste levensjaar.  2007
   
 2880.Rouwbrief van J. O. van der Heijden en een brief aan M. en N. van der Heijden-

Rogier houdende blijken van medeleven met het overlijden.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

  2007
 2881.Brief aan J. Hilhorst houdende felicitaties en het laatste nieuws over C. Govaart.   
 2882.Correspondentie met A. Hogebrink houdende dankbetuigingen, blijken van

medeleven met de ziekte van C. Govaart, de ziekte van de oudste zoon van Marius,
feliciaties over thema's voor de voortzetting en de verdieping van de feministische
theologie.  2007-2008

   
 2883.Nieuwjaarsbrief van de Huisgemeente Het Hoge Steen.  2007
   
 2884.Kaart van H. en N. Homminga houdende blijken van medeleven bij de ziekte van

Andries.  z.j.
   
 2885.Correspondentie met M. Honée houdende blijken van medeleven met de ziekte van

C. Govaart.  2007-2008
   
 2886.Jaaroverzicht van N. en H. Hootsman.  2007
   
 2887.Brief aan P.G. van Hooijdonk houdende dankzeggingen.  2007
   
 2888.Correspondentie met C. van der Horst houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2889.Brief van A. en E. Houtepen-de Boer houdende dankzeggingen en blijken van

medeleven met de ziekte van C. Govaart en de ziekte van L. ter Steeg.  2007
   
 2890.Correspondentie met J. Huisman over het overlijden van C. Govaart.  2007-2008
   
 2891.Brief aan L. Hustinx als vertegenwoordiger van het bestuur van de faculteit

houdende dankbetuigingen met het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 2892.Brief aan J. Jansen-Leyten houdende dankbetuigingen.  2008
   
 2893.Brief aan J. Jansen houdende felictaties.  2007
   
 2894.Correspondentie met W. Jansen over de afwezigheid bij de prijsuitreiking, de ziekte

van C. Govaart en nieuwjaarswensen.  [2007]-2008
   
 2895.Brief van Johanna houdende blijken van medeleven bij de ziekte van C. Govaart.

  2008
   
 2896.Correspondentie met R. Jöhr over de gezondheidstoestand van C. Govaart, een

nieuw begin en houdende een groet.  2007, z.j.
   
 2897.Rouwbrief van A.B.J.B. Jongen-Boermands en brief aan haar familie houdende

betuigingen van medeleven met het overlijden van hun moeder.  2008
   
 2898.Correspondentie met T. van der Kallen houdende felictaties.  2008
   
 2899.Correspondentie met M. Kalski houdende dankbetuigingen, blijken van medeleven

met de ziekte van C. Govaart, een uitnodiging tot het bijwonen van de viering van
het 20-jarig bestaan van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en
Samenleving op 15 maart, over kritiek van een artikel in #VolZin# en een uitnodiging
tot het bijwonen aan de VolZin-lezersbijeenkomst op 3 november.  2007

   
 2900.Kaart van W. Kamminga houdende blijken van medeleven.  z.j.
   
 2901.Brief aan de Congresorganisatie van de Radboud Universiteit Nijmegen over de

toezending van de tekst van de Frans Kellendonklezing.  2008
   
 2902.Correspondentie met A.J.M. van Kempen houdende blijken van medeleven met de

ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2903.Correspondentie met E. Keulemans over de ziekte en haar afscheidswoord van C.

Govaart.  2008
   
 2904.Correspondentie met L. Keverkamp houdende felicitaties en dankbetuigingen en

blijken van medeleven met het overlijden van Walter en de ziekte van C. Govaart.
  2007

   
 2905.Correspondentie met A. Kits over de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2906.Brief aan T.M.C. van der Kleij-Regtering houdende dankbetuigingen naar aanleiding

van het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 2907.Brieven van de Marga Klompé Stichting over een schenking en een uitnodiging tot

het bijwonen van de uitreiking van de Marga-Klompé-prijzen 2007 op 27 oktober.
  2007

   
 2908.Huwelijksaankondiging van S.A. Knol en S.F. Borocin op 16 augustus en een brief

houdende felicitaties met dit huwelijk.  2007
   
 2909.Brief aan A. Koens over de achteruitgang en het ontvangen van het sacrament der

zieken van C. Govaart, een reactie op haar artikel in Dabar over B. Huijbers.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

 2910.Brief aan het Landelijk Bestuur van het Katholiek Vrouwendispuut houdende
complimenten voor het werk van het dispuut.  2007

   
 2911.Brief aan H. en E. van Laarhoven houdende een welkomstgroet bij het betrekken

van een nieuwe woning.  2007
   
 2912.Brief aan H. de Lagh houdende dankbetuigingen en over de gezondheidstoestand

van C. Govaart.  2007
   
 2913.Correspondentie met M. Laeyendecker-Thung over de ziekte van C. Govaart.

  2007-2008
   
 2914.Brief aan T. Lagro houdende dankbetuigingen voor zijn werk tijdens de ziekte en

het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 2915.Correspondentie met L. van de Loo-van der Putt over het overlijden van W.K. van

de Loo.  2008
   
 2916.Correspondentie met N.T. Lubliek over de ziekte van C. Govaart en houdende

dankbetuigingen.  2007
   
 2917.Brief van de Mariënburgvereniging over het 25-jarig bestaan met de oproep om een

visie op de brochure #Getuigen van de Geest die in ons Leeft# uit 1983 en een
reactie.  2008

   
 2918.Correspondentie met Philo houdende felicitaties over de ziekte van C. Govaart.

  2008
   
 2919.Correspondentie met R. van Merwijk-Kunst houdende dankbetuigingen en de

toezending van een dvd en blijken van medeleven met de ziekte van C. Govaart.
  2007-2008

   
 2920.Brief aan A. Meijer houdende felicitaties.  2007
   
 2921.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes over fraude op de universiteit.  2008
   
 2922.Correspondentie met H. Meyer Wilmes over felicitaties van de promotie van een

promovenda en felictaties met haar verjaardag.  2007-2008
   
 2923.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft over de toezending van een boek en

de ziekte van C. Govaart.  2008
   
 2924.Correspondentie met H.A.M. Nelson over een verslag van de EWS-Synode. Met

bijlage.  2008
   
 2925.Correspondentie met B. van Nunen over de herdenking van de sterfdag van J.

Halkes en de ziekte van C. Govaart.  2008
   
 2926.Brief aan A. Nutt houdende dankbetuigingen en de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2927.Correspondentie met M. Nuyens houdende dankbetuigingen en adventwensen en

over de ziekte en het overlijden van C. Govaart  2007-2008
   
 2928.Brief aan de redactie van #Opzij# over een bestelling van de Vrouwenagenda.  2007
   
 2929.Correspondentie met P. Peeters over de ziekte van C. Govaart en kritiek op een

artikel in #Speling# over Catharina's leven en houdende felicitaties.  2007-2008
   
 2930.Brieven aan S. Peters houdende het maken van een afspraak en dankbetuigingen.

  2007-2008
   
 2931.Brief aan C. Dol houdende dankbetuigingen.  2008
   
 2932.Correspondentie met J. en C. Friebe-Baron houdende blijken van deelneming met

de ziekte van C. Govaart en over de prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs 2005-2007. Met
bijlagen.  2007

   
 2933.Brief van Publik-Forum Verlagsgesellschaft mbH over het werven van abonnees en

houdende nieuwjaarswensen.  2007
   
 2934.Correspondentie met J. de Raat over de gezondheidstoestand van C. Govaart.  2007
   
 2935.Brief aan de Rabobank Nijmegen over eventueel verandering van bank.  2007
   
 2936.Correspondentie met H. Roest van Uitgeverij Valkhof Pers over de toezending van

de brochure #Najaarsaanbieding 2007# en de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2937.Correspondentie met E. Russel over de ziekte en het overlijden van C. Govaart en

houdende paaswensen.  2008
   
 2938.Brief aan A. Saal houdende dankbetuigingen en over de gezondheidstoestand van

C. Govaart.  2007
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Archief C.J.M. Halkes

Govaart en een korte reactie op een video-opname in het Valkhofmuseum over de
roerige studentijd in de jaren 70.  2007

 2939.Brief van M. van Schaik houdende blijken van medeleven met de ziekte van C.   
 2940.Correspondentie met E. Scholtes en G.M. Roomans houdende een jaaroverzicht en

over de ziekte van C. Govaart.  2007-2008
   
 2941.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann over een conferentie in Napels, de

bijbelvertaling #Bibel in gerechter Sprache# in Duitsland, het overlijden van I.
Riedel-Spangeneberger en de ziekte en het overlijden van C. Govaart en houdende
dankbetuigingen en een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse
ledenvergadering op 1 maart 2008.  2007-2008

   
 2942.Correspondentie met T. Segers houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2007
   
 2943.Brief aan M. Slingerland over artikelen van ds. Suurmond over zijn ziekte kanker en

de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2944.Brief aan H. Snijdewind en E. Schillebeeckx houdende felicitaties en over de ziekte

van C. Govaart.  2007
   
 2945.Correspondentie met J. Jäger-Sommer over de ziekte van C. Govaart en Norbert.

  2007
   
 2946.Correspondentie met R. Jöhr over het huwelijk van L. Hangartner en F. Steffensky,

hun ziektes, een verslag van haar ongeluk op 6 juli 2008, houdende blijken van
medeleven bij de ziekte en het overlijden van C. Govaart en een verslag van haar
spraaklessen in Engeland.  2007-2008

   
 2947.Correspondentie met T. van der Kallen over het overlijden van haar vriend Ton.

  2008
   
 2948.Brieven van W. Kamminga houdende blijken van medeleven bij haar ziekte en haar

verhuizing.  2008
   
 2949.Correspondentie met E. Keulemans houdende blijken van medeleven na het

overlijden van C. Govaart.  2008
   
 2950.Begeleidende brief van Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) bij het

jaarverslag 2006.  2007
   
 2951.Correspondentie met W. Stael-Merkx over de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2952-1.Rouwbrief van L.J.M. ter Steeg en correspondentie met M. ter Steef over de ziektes

en het overlijden van van L. ter Steeg en van C. Govaart. Met bijlage.  2007-2008
   
 2952-2.Rouwbrief van L.J.M. ter Steeg en correspondentie over de uitvaart van Louis en de

ziekte van C. Govaart. Met bijlage.  2007-2008
   
 2953.Brief aan Katrien over de ziekte van C. Govaart.  2007
   
 2954.Brief aan Annekee houdende felicitaties.  2008
   
 2955.Correspondentie met de Vossendascommissie (= de commissie ter voorbereiding

van het straatfeest) over het afzeggen van het feest door C. Halkes. Met bijdrage.
  2007

   
 2956.Brief van de Stichting Oecumenische Studentenkerk Nijmegen over de actie

Kerkbalans 2008. Met bijlage.  2008
   
 2957.Correspondentie met M. de Swart over de ziekte van C. Govaart en het maken van

een afspraak.  2007
   
 2958.Correspondentie met L.A.M. Tiessen over de ziekte van C. Govaart en houdende

dankbetuigingen.  2007
   
 2959.Brief aan dagblad #Trouw# houdende kritiek op P. van der Ven.  2007
   
 2960.Brief van Het Valkhof Museum Nijmegen houdende een uitnodiging voor de

opening van de tentoonsteling "70's in Nijmegen" op 31 augustus.  2007
   
 2961.Brief aan C.W. van Veen-de Graaff houdende dankbetuigingen en over de ziekte en

het huwelijk van C. Govaart.  2007
   
 2962.Brief van P. van der Ven houdende dankbetuigingen.  z.j.
   
 2963.Correspondentie met de Vereniging van Letterkundigen (VvL) over een uitnodiging

tot het deelnemen aan een onderzoek naar de inkomenspositie van schrijvers en
vertalers en een enquêteformulier met een reactie hierop.  2007-2008

   
 2964.Brief aan M. Verheul-v.d. Knaap over de ziekte van C. Govaart.  2008
   
 2965.Correspondentie met S. Vermeulen over de ziekte van C. Govaart.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

  2007
 2966.Brief aan B. Verreijt over de ziekte van C. Govaart en het overlijden van Barts zusje.   
 2967.Correspondentie met C. Visser houdende felicitaties, advents- en kerstwensen,

blijken van medeleven met haar ziekte, over de ziekte van C. Govaart en kritiek op
een gedichtenbundel van haar en H. Luyten.  2007-2008

   
 2968.Brief aan J. van Vliet-Halkes houdende het verzetten van een afspraak.  2007
   
 2969.Correspondentie met J.J. Vogel en A. de Lagh over een kopie van het artikel "Kerst

alleen (?)", Handreiking van het Citypastoraat Domkerk Utrecht december 2007.
  2008

   
 2970.Kaart van de VPSG houdende wensen voor C. Govaart en zijn familie.  z.j.
   
 2971.Correspondentie met M. van Waesberge van Zaale over de ziekte van C. Govaart en

haar eigen ziekte.  2007
   
 2972.Brief van Angélique houdende dankbetuigingen.  z.j.
   
 2973.Correspondentie met G. Westerouen van Meeteren houdende vakantiegroeten en

felicitaties, over de ziekte van C. Govaart en kritiek over een artikel over B. Ruys.
  2007

   
 2974.Correspondentie met W.C.G. van Wieringen over de ziekte van C. Govaart, haar

werkzaamheden na haar promotie, een verzoek tot het schrijven van een artikel of
een interview voor het blad #Interpretatie, Tijdschrift voor Bijbelse Theologie#.
  2007

   
 2975.Correspondentie met T. Winkelman over het overlijden van C. Govaart en de

uitnodiging voor een bezoek.  2008
   
 2976.Rouwbrief van J.F.G.M. Walenkamp en correspondentie met W. van Woerden en

overige familieleden houdende blijken van medeleven en een begeleidende brief bij
een herdenkingstoespraak bij haar uitvaart. Met bijlage.  2007

   
 2977.Uitnodiging van de Dominicusgemeente te Amsterdam, de Studentenekklesia en de

Duif te Amsterdam en de Mariënburgvereniging tot het bijwonen van het
symposium "'Kerk en ambt' - hoe verder?"op 10 november en correspondentie met
M. Wolthuis over het voornoemde symposium en blijken van medeleven met de
ziekte van C. Govaart.  2007

   
 2978.Correspondentie met H. Zorgdrager over Kune en een vraag over het reageren op

aanvragen.  2007-2008
   
 2979.Brieven aan dierbaren, vrienden en bekenden over de gezondheidstoestand van C.

Halkes en de rouw wegens het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 2980.Speech en gelukwensen van T. Halkes bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van

het [Institute for Gender Studies].  2008
   
 2981.Brief aan Jeanne en Jehanne over de gezondheidstoestand van C. Halkes.  2008
   
 2982.Correspondentie met het ANP over de biografische gegevens, opgeslagen bij de

ANP Biografiëndienst. Met bijlage.  2009
   
 2983.Correspondentie met E. Adouiek houdende felicitaties en over het overlijden van C.

Govaart en de ziekte van C. Halkes.  2008
   
 2984.Brief aan J. Broerse houdende felicitaties en over het overlijden van C. Govaart en

haar ziekte.  2008
   
 2985.Correspondentie met T. Brugge houdende blijken van medeleven bij het overlijden

van C. Govaart.  2008
   
 2986.Correspondentie met R. Bons-Storm over het overlijden van K. Biezeveld, A. Jensen

en K. Baday, de bijeenkomst van vrouwen, bezig met een bundel over het Heilige en
het Alledaagse, kritiek op haar optreden in het programma "Het Vermoeden".  2008

   
 2987.Kaart van Ria met kritiek op een artikel in #Trouw# over de Grote Drie Theologen.

  2008
   
 2988.Correspondentie met W. van de Beij en K. Bruinsma houdende blijken van

medeleven met het overlijden van C. Govaart en haar ziekte en een kopie van de
rouwbrief van C.R.J. Govaart.  2008-2009

   
 2989.Correspondentie met M. de Bruijne over de ziekte van haar man en de ziekte van C.

Halkes, dankbetuigingen en het uitkomen van haar boek #Teksten voor de
toekomst#. Met bijlage.  2008

   
 2990.Kaart van K.E. Biezeveld en R. Beltman houdende een tekst van F.J.J. Buytendijk en

over een brief met blijken van medelijden met het overlijden van K.E. Biezeveld en
de rouwbrief van K.E. Biezeveld.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

 2991.Correspondentie met C. Boeren-Vugts houdende blijken van medeleven met haar
ziekte.  2008

   
 2992.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen en over zijn

eigen gezondheidstoestand en zijn persoonlijke levensgeschiedenis.  2008
   
 2993.Brief aan P. Bennema-Rijcke houdende felicitaties en over haar ziekte.  2008
   
 2994.Kaart van A. ten Bosch houdende de beste wensen voor de verhuizing en voor het

einde van het jaar en het nieuwe begin.  2008
   
 2995.Brief aan C. den Brok houdende gelukwensen voor het nieuwe huis en de

aankondiging van haar eigen verhuizing.  2008
   
 2996.Correspondentie met I. Bulhof houdende het laatste nieuws, blijken van medeleven

na het overlijden van C. Govaart, over de ziekte van C. Halkes en de aankondiging
van de verhuizing.  2008

   
 2997.Brief aan J. Burgert-Dröge houdende goede wensen voor de nieuwe woning en de

aankondiging van haar verhuizing.  2008
   
 2998.Kaart van M.A. Layendecker-Thun houdende kerstwensen. Met bijlage.  2008
   
 2999.Kaart van (onduidelijk) over de verhuizing.  z.j.
   
 3000.Kaart van Paula houdende de beste wensen voor de nieuwe woning.  2008
   
 3001.Uitnodiging van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen tot

het bijwonen van het lustrumcongres op 23 mei bij gelegenheid van het 85-jarig
bestaan.  2008

   
 3002.Kaart van A. en M. Davids houdende beterschapswensen.  z.j.
   
 3003.Kaart van J. van Driel over haar ziekte.  2008
   
 3004.Correspondentie met S. Delhaas, één ervan als begeleidende brief van een kopie

van een artikel uit #Trouw# van 23 augustus en een blijk van medeleven.  2008
   
 3005.Kaartje van Ria L. houdende blijken van medeleven met haar ziekte.  2008
   
 3006.Brief aan N. van Dijk over haar ziekte en houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3007.Brief aan D. Dijk over haar ziekte.  2008
   
 3008.Brief aan F. Dekkers houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3009.Brief aan C. te Dorsthorst over het ziekbed en het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 3010.Brief aan A. den Dikken houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2008
   
 3011.Brief aan J. Davids houdende felicitaties en het laatste nieuws over haar

gezondheid.  2008
   
 3012.Brief aan C. Dol houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3013.Kaart van D. Dijk en Marja houdende blijken van medeleven met het overlijden van

C. Govaart en haar ziekte.  2008
   
 3014.Brief aan T. van Dijck en J. Peijnenborg houdende een groet.  2008
   
 3015.Brief van J. den Dulk houdende blijken van mededeleven.  2008
   
 3016.Kaart van Annie houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2008
   
 3017.Brief aan Hoofdredactie #FIER# over een brief aan Martina.  2008
   
 3018.Brief van Nienke houdende dankbetuigingen en groeten.  2008
   
 3019.Correspondentie met het Institute for Gender Studies over de wijziging van het

scriptiereglement voor de prof.dr. C. Halkes-Scriptieprijs, het opsturen van de
scriptie #Opzij & aan de kant met haar. De constructie van norm en afwijking in
Opzij tussen 1972 en 2002# en houdende dankbetuigingen.  2008

   
 3020.Correspondentie met M. Frank houdende dankbetuigingen, de laatste nieuwtjes, de

vooraankondiging van een verhuizing en over de gezondheid.  -
   
 3021.Correspondentie met J. Feldbrugge over haar ziekte.  2008
   
 3022.Correspondentie met de hoofdredactie van #FIER# over een bijdrage in de rubriek

'Moeders en dochters'.  2008
   
 3023.Brief aan het Institute for Gender Studies houdende dankbetuigingen en felicitaties.

  z.j.
   
 3024.Brief aan M.J. Gijs houdende felicitaties en over haar gezondheid.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3025.Brief aan Atelier Goldener Schnitt BV over een bestelling.  2009
   
 3026.Correspondentie van T. Witteveen en J. Govaarts houdende blijken van

belangstelling en medeleven.  2008
   
 3027.Brief aan C. Govaart-Elsen houdende felicitaties.  2008
   
 3028.Brief aan J. Govaart houdende felicitaties.  2008
   
 3029.Kaarten van J. Hulsman houdende dankbetuigingen, blijken van belangstelling,

wensen voor haar toekomst, beterschapswensen en felicitaties. Met bijlagen.  [2008]
   
 3030.Kaart van [onbekend] houdende dankbetuigingen en felicitaties met het nieuwe

huis.  2008
   
 3031.Kaart van M. Govaart houdende kerst- en nieuwjaarswensen en verhuisbericht.  z.j.
   
 3032.Kaart van A. Grond houdende blijken van belangstelling.  2008
   
 3033.Kaarten van M. de Haardt houdende blijken van medeleven en over toegezonden

post en het noemen van Irmgard als een spiritueel leider. Met bijlage.  2008
   
 3034.Correspondentie met J. Hilhorst houdende felicitaties, de aankondiging van haar

verhuizing, dankbetuigingen en behoudende een terugblik op een ontmoeting en
een gebed.  2008

   
 3035.Correspondentie met A. Hogebrink houdende felicitaties en het maken van een

afspraak en over haar ziektes.  2008
   
 3036.Brief aan D. Hazel houdende dankbetuigingen en over het overlijden van C. Govaart

en haar eigen ziektes. Met bijlage.  2008
   
 3037.Brieven aan M. Heinrichs houdende felicitaties, de vooraankondiging van haar

verhuizing, dankbetuigingen en een terugblik op de nederlandse jaren van M.
Heinrichs.  2008

   
 3038.Correspondentie met Jeanne en J. Hulsman over haar gezondheidstoestand en

dankbetuigingen.  2008
   
 3039.Uitnodiging van M. Honée-van Zijll de Jong tot het bijwonen van haar

afscheidsrecptie bij gelegenheid van haar pensionering op 27 juni.  2008
   
 3040.Gedachtenisprentje van J.O. van der Heijden.  2008
   
 3041.Geboortekaartje van Olivier Johannes Franciscus, zoon van E. Olthof en C.

Hereijgers, een brief aan dit gezin houdende felicitaties en over haar ziektes.  2008
   
 3042.Kaart van Hetty en Siebe houdende blijken van medeleven.  2008
   
 3043.Brief aan A.J.M. Hustinx houdende dankbetuigingen, de datum van het jaarlijkse

diner met (oud-)collegae en het adres van H. Häring.  2009
   
 3044.Correspondentie met het IKON-pastoraat over het opzetten van een site over

geloofsoverdracht onder de titel "Om door te geven". Met bijlage.  2008
   
 3045.Correspondentie met J. Jansen-Leijten houdende blijken van medeleven.  2008
   
 3046.Correspondentie met M. Keesen en J. den Dulk houdende blijken van medeleven

overlijden van C. Govaart.  2008
   
 3047.Correspondentie met B. Keller houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven bij het overlijden van C. Govaart.  2008
   
 3048.Correspondentie met A. Kits houdende de beste wensen met de nieuwe woning,

dankbetuigingen en nieuwjaars- en paaswensen.  2009
   
 3049.Correspondentie met A. Koens houdende kerstwensen, een terugblik op het

afgelopen jaar en de aankondiging van haar verhuizing.  2008
   
 3050.Correspondentie met U. King over het overlijden van C. Govaarts en haar

gezondheid.  2008
   
 3051.Brief van Martina houdende felicitaties met de geboorte van een achterkleinkind.

  2009
   
 3052.Correspondentie met J. Kruyff houdende dankbetuigingen en het niet reageren op

de gezondheid van C. Halkes en J. Kruyff, de relatie ouder-kind en het aanbieden
van excuses.  2009

   
 3053.Correspondentie met H.E. de Lagh houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3054.Brief aan T. Lagro-Janssen over haar gezondheid.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

 3055.Brief aan T. Metternich over haar gezondheid.  2008
   
 3056.Kaart van Mady en Bert houdende wensen voor de verhuizing.  z.j.
   
 3057.Kaart van B. Leijnse over de dienstwisseling voor de posterijen.  2009
   
 3058.Correspondentie met het Mediapastoraat over het programmeer-aanbod voor 2008,

speciale aandacht voor het project "Werkplaats voor de Ziel" en haar
gezondheidstoestand.  2007-2008

   
 3059.Correspondentie met G. de Looijer de over de emigratie en verhuizing.  2008
   
 3060.Kaarten van N.T. Lubliek houdende blijken van belangstelling en het maken van een

afspraak.  2008
   
 3061.Kaart van "Vrouw en Geloof" houdende beterschapswensen.  z.j.
   
 3062.Brief aan R. Maes houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3063.#Nieuwsbrief# nr. 45 van de L.J. Maria Stichting.  2008
   
 3064.Correspondentie met G.S. Westerouen van Meteren over een ongeval en een spreuk

van Loesje.  2008
   
 3065.Correspondentie met T. Metternich houdende dankbetuigingen, kerst- en

nieuwjaarswensen, blijken van medeleven en de Halkeslezing.  2009
   
 3066.Kaarten van R. van Merwijk houdende blijken van medeleven met het overlijden van

C. Govaart, haar gezondheid, een reactie op de verkiezing van Barack Obama tot
president van de USA, de verhuizing van C. Halkes en de zegenwensen voor haar
nieuwe woning.  2008

   
 3067.Kaart van Marika houdende de beste wensen voor de nieuwe woning.  2008
   
 3068.Correspondentie met J. Mourits-van Asselberg houdende een terugblik op het

afgelopen jaar, nieuwjaarswensen en de verhuizing.  2008-2009
   
 3069.Rouwbrief van O. de Nobel en een brief aan de familie, met name aan M. Andriessen

houdende blijken van deelneming.  2009
   
 3070.Correspondentie met B. van Nunen over een terugblik op het overlijden van J.

Halkes en C. Govaart, haar gezondheid, houdende dankbetuigingen, blijken van
medeleven met de twee sterfgevallen.  2008

   
 3071.Uitnodiging van A. Nutt tot het bijwonen van de verdediging van haar proefschrift

#Goot, Geschlecht und Leiden# op 24 november en brief houdende felicitaties.
  2008

   
 3072.Rouwbrief van E.M.T.W. Nuijens.  2008
   
 3073.Correspondentie met R. Nuyens houdende felicitaties, blijken van medeleven bij

ziekte en verhuizing en over haar gezondheid en een ernstig zieke zus van Nuyens.
  2008

   
 3074.Uitnodiging van P. Nissen tot het bijwonen van zijn aanvaarding van het ambt van

hoogleraar op 12 september.  2008
   
 3075.Kaartje van Marijke houdende dankbetuigingen en de verhuizing.  z.j.
   
 3076.Brief van Jan en Threes houdende dankbetuigingen en blijken van medeleven met

de verhuizing. Met bijlage.  2008
   
 3077.Correspondentie met Publik-Forum Verlagsgesellschaft mbH over een abonnement

op #Publik-Forum EXTRA#.  2008
   
 3078.Brief aan Rinske houdende felicitaties.  2008
   
 3079.Brief aan R. van Raay en P. Verhoeven houdende felicitaties met de geboorte van

hun zoon.  2008
   
 3080.Brief van de Radboudstichting als begeleiding van het jaarverslag 2007.  2008
   
 3081.Brief aan H. Schoffelmeer over een reactie op haar afscheidsles op 15 april.  2009
   
 3082.Brief van Myriam houdende wensen bij het betrekken van een nieuwe woning.  2008
   
 3083.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann houdende dankbetuigingen, haar

gezondheid, blijken van medeleven met haar gezondheid, aankondigingen van
beider verhuizingen en het schrijven van een autobiografie, het verzenden van een
boek van A. Lissner, herinneringen aan hun ontmoeting te Düsseldorf in 1982 en
pinksterwensen.  2008

   
 3084.Correspondentie met E.F. Schellen-Unger over het maken van een afspraak.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

 3085.Brief aan H. Snijdewind en E. Schillebeeckx houdende een terugblik op het
afgelopen jaar.  2008

   
 3086.Kaart van T. en K. Stoelinga houdende sterkte wensen voor de verhuisperiode en

bij haar gezondheid.  2008
   
 3087.Kaart van J. van Soest houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3088.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende een reactie op de verhuizing, de

ziekte van Jules, blijken van medeleven met haar ziekte en het beleid van de nieuwe
aartsbisschop.  2008

   
 3089.Brief aan E. Ceulemans van het Soeterbeeck programma houdende

dankbetuigingen voor de uitnodiging voor de Hanna Arendt Lezing en de
aankondiging van haar verhuizing.  2008

   
 3090.Correspondentie met M. ter Steeg houdende dankbetuigingen en de laatste stand

van zaken rond haar ziekte en blijken van medeleven vanwege haar ziekte.  2008
   
 3091.Kaarten van M. de Swart houdende beterschapswensen en sterkte voor de

verhuizing.  2008
   
 3092.Brieven van J. Sommer houdende blijken van medeleven bij haar ziekte.  2008
   
 3093.Artikel "Verbundenheit habe ich hier bereits gespürt" van B. Guarisco in de

#Aargauer Zeitung#, regio Baden-Wettingen, 8 januari en correspondentie met P.
Spinatsch houdende de alledaagse nieuwtjes, felicitaties en een terugblik op het
afgelopen jaar. Met bijlage.  2008

   
 3094.Rouwbrief van C. Schulte-Kemna.  2008
   
 3095.Brief van E. en G. Scholtes houdende blijken van medeleven met haar zieke zoon C.

Govaart en hun laatste nieuws.  2008
   
 3096.Brief van M.J. Schoonheim-Stockmann houdende een jaaroverzicht en

dankbetuigingen.  2007
   
 3097.Brief van T. Koster OP van de Studentenkerk houdende dankbetuigingen en een

korte beschrijving van het nieuwe kerkgebouw.  2008
   
 3098.Kaart van M. Terburg-Rutten houdende blijken van medeleven.  2008
   
 3099.Kaart van L. Troch houdende een hartelijke groet.  z.j.
   
 3100.Brief van het Thijmgenootschap over een voorstel tot wijziging van haar statuten.

  2008
   
 3101.Brief aan P. en F. van Tongeren houdende dankbetuigingen.  2008
   
 3102.Correspondentie met Joop en Koos houdende dankbetuigingen en kerst- en

nieuwjaarswensen.  2009
   
 3103.Kaart van [Fons] en Thecla houdende wensen bij de verhuizing.  2008
   
 3104.Brief aan H. van der Vleuten houdende een vooraankondiging van de verhuizing en

wensen bij het begin van een nieuw werk.  2008
   
 3105.Kaart van K. de Vaan houdende blijken van belangstelling.  z.j.
   
 3106.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes houdende felicitaties, een reactie op de

verhuizing, het maken van een afspraak, dankbetuigingen, blijken van medeleven
vanwege haar ziekte.  2008

   
 3107.Brief aan L.C.J. Verreijt houdende felicitaties bij gelegenheid van zijn afscheid en de

gezondheid van C. Halkes.  2008
   
 3108.Kort verslag van de VOLT-bijeenkomst op 5 oktober.  2007
   
 3109.Correspondentie met S. Waanders van de Radboudstichting over de toezending van

het boek #Die religiöse Offenheit der Gegenwart# van R. Guardini.  2009
   
 3110.Artikel "Bij het overlijden van Tjaard Hommes" van G. Westerouen van Meeteren,

begeleidende brief en kaartje met beterschapswensen en een uitnodiging voor een
borrel en warme hap op 28 augustus.  2008

   
 3111.Brief aan W. de Wilde over het bestaan van een tweede Catharina Halkes-prijs.  2008
   
 3112.Brief aan T. van der Worp houdende een artikel in #Trouw# over toptheologen.

  2008
   
 3113.Correspondentie met I. Wüst van rk-kerkplein.org over de laatste stand van deze

website en het verzoek tot deelname aan het publieke debat op deze site.  2008
   
 3114.Correspondentie met T. Winkelman.  2008
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3115.#Vlugschrift# 33 van de Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing, juni.

  2008
   
 3116.Correspondentie met H. Zorgdrager over de vraag wat er moet gebeuren met de

dossiers van het Catharina Halkes Fonds (CHF).  2008
   
 3117.Correspondentie met de Stichting Vrienden van Zwanenhof houdende

dankbetuigingen voor haar werk en het blad #Vrienden-nieuws-#, nr. 1.  2008
   
 3118.Brief aan E.E. Bongers houdende felicitaties.  2008
   
 3119.Correspondentie met P. van den Biggelaar over de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3120.Correspondentie met C. en W. Blezer-van de Walle houdende een jaaroverzicht. Met

bijlage.  2008-2009
   
 3121.Gedachtenisprentje van K. Biezeveld.  z.j.
   
 3122.Correspondentie met P. en R. Bons-Storms.  2009
   
 3123.Brief aan J. Burgert-Dröge over het overlijden van Louk.  2009
   
 3124.Kaart van René en Akke houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  [2008]
   
 3125.Brief aan alle vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen voor de vele blijken

van medeleven bij het overlijden van C. Govaart en bij haar ziekte en kerst- en
nieuwjaarswensen.  2009

   
 3126.Correspondentie met Paula houdende kerst- en nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2008-2009
   
 3127.Correspondentie met C. Claassen en H. Peeters.  2009
   
 3128.Correspondentie met Paula houdende dankbetuigingen en een reactie op de

verhuizing.  2008-2009
   
 3129.Brief aan #Dabar# houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3130.Brief aan S. Delhaas houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3131.Brief aan D. Donders houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3132.Correspondentie met N. van Dijk houdende blijken van medeleven met het

overlijden van Foka's zus.  2008-2009
   
 3133.Uitnodiging van de Dienst geestelijke verzorging van Meerkanten tot het bijwonen

van de bevestiging van D.J.D. Dijk als predikant van de Gereformeerde Kerk Ermelo
op 1 maart en een brief aan D.J.J. Dijk houdende gelukwensen met deze
bevestiging.  2009

   
 3134.Brief aan Trees en Jo houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen. Met

bijlagen.  2009
   
 3135.Brieven van T. van Dijk en J. Peynenburg houdende blijken van medeleven met de

ziekte van F. Haarsma. Met bijlage.  2008-2009
   
 3136.Correspondentie met J. den Dulk en M. Keesen houdende dankbetuigingen en

nieuwjaars- en adventswensen.  2008-2009
   
 3137.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3138.Correspondentie met J. Forceville-van Rossum (J. van Oosten-van Rossum)

houdende een reactie op de verhuizing.  2008-2009
   
 3139.Brief aan M. Frank houdende felicitaties en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3140.Correspondentie met C. Baron en J. Friebe houdende een reactie op de verhuizing,

een jaaroverzicht en over de ziekte van F. Haarsma.  2008-2009
   
 3141.Geboortekaartje van Caspar C.H. van Gelder en brief aan de familie Van Gelder

houdende felicitaties met de geboorte.  2009
   
 3142.Brief van Glashart over de mededeling inzake het aanleggen van een

glasvezelnetwerk en een reactie houdende het bericht dat C. Halkes verhuisd is.
  2009

   
 3143.Correspondentie met M. Govaart houdende blijken van belangstelling en haar

ervaringen in Engeland en over de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3144.Brieven aan M. de Haardt houdende nieuwjaarswensen, een terugblik op een

bezoek, het toezenden van een stuk van H. Küng en over de plannen voor een
biografie en een artikel.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3145.Kaart van H. Nelson houdende nieuwjaarswensen.  2009
   
 3146.Uitnodiging van de Marga Klompé Stichting tot het bijwonen van de prijsuitreiking

en het programma op 25 oktober.  2008
   
 3147.Correspondentie met M. Kalsky houdende bewijzen van medeleven met haar ziekte

en dankbetuigingen.  2008
   
 3148.Correspondentie met A. Heere houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3149.Rouwbrief van L.J. Hotsma-Harms en een brief aan R. Houtsma houdende blijken

van medeleven met het overlijden van zijn echtgenote.  2008-2009
   
 3150.Correspondentie met E. Honée en M. Honée-van Zijll de Jong houdende

dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en het maken van een afspraak.  2009
   
 3151.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3152.Kaart van A. en E. Houtepen-de Boer houdende een kerstgedicht en kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 3153.Brief aan Mieke en Jan houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen en

felicitaties.  2009
   
 3154.Brief aan G. en M. Houtzager houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3155.Rouwbrief van L. Hulsman en correspondentie met J. Hulsman en J. Brugert-Dröge

houdende de eerste ervaringen na het overlijden van L. Hulsman, blijken van
medeleven met dit overlijden, kerst- en nieuwjaarswensen.  2009

   
 3156.Kaart van Annelies houdende blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma.

  2009
   
 3157.Brief aan F. Knoers en R. Knoers-van Iersel houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen.  2009
   
 3158.Correspondentie met het Institue for Gender Studies houdende dankbetuigingen,

kerst-, nieuwjaars- en beterschapswensen en felicitaties met de nieuwe woning.
  2009

   
 3159.Uitnodiging van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

(NiNsee) en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (ILAV) tot het bijwonen van het symposium "Zwarte vrouwen op
weg" op 7 maart en brief aan ILAV over de ontvangst van een schenking.  2009

   
 3160.Correspondentie met M.C. Jongeling houdende een verhuisbericht en het laatste

nieuws.  2009
   
 3161.Brieven aan T. van der Kallen houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en

felicitaties.  2009
   
 3162.Correspondentie met E. Keulemans houdende een uitnodiging voor een bezoek van

vrouwengroep bij haar 30-jarig bestaan op 26 september.  2009
   
 3163.Correspondentie met J. Kruijff houdende dankbetuigingen, kerst- en

nieuwjaarswensen en een jaaroverzicht met belangrijkste punten.  2009
   
 3164.Correspondentie met Hanna (onbekend) houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen. Met bijlage.  2008-2009
   
 3165.Correspondentie met T. Lagro houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2008-2009
   
 3166.Correspondentie met G. de Looyer houdende felicitaties en dankbetuigingen en

over de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3167.Brief aan P. Oomen houdende een verhuisbericht en het maken van een afspraak.

  2009
   
 3168.Brief aan M. Papavoine over het opvragen van een adres.  2009
   
 3169.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3170.Brief aan P. Peeters houdende felicitaties.  2009
   
 3171.Correspondentie met H. Roes van Uitgeverij Valkhof Pers over toezending van de

voorjaarsbrochure.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

nieuwjaarswensen.  2008-2009
 3172.Correspondentie met E. Russel houdende dankbetuigingen en kerst- en   
 3173.Correspondentie met H. Sniddewind en E. Schillebeeckx houdende

dankbetuigingen en nieuwjaarswensen en een blijk van medeleven met de
verhuizing.  2008-2011

   
 3174.Correspondentie met de Communiteit van de Priorij Emmaus in Maarssen houden

dankenbetuigingen, kerst- en nieuwjaarswensen en de beste wensen voor het
nieuwe huis.  2008-2009

   
 3175.Brief aan H. en F. Siemerink-Rutten houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen.  2009
   
 3176.Correspondentie met M. en R. SImons houdende gelukwensen voor de nieuwe

woning en nieuwjaarswensen.  2008-2009
   
 3177.Correspondentie met P. en M. Spinatsch-Heurman houdende blijken van medeleven

met het overlijden van C. Govaart, de ziekte van Mariken en de ziekte van F.
Haarsma.  2009

   
 3178.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende nieuwjaarswensen, felicitaties,

dankbetuigingen, de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3179.Brief aan Annekee houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en felicitaties.

  2009
   
 3180.Correspondentie met L.A.M. Tiessen houdende dankbetuigingen, kritiek op het

beleid van de nieuwe aartsbisschop. Met bijlage.  2009
   
 3181.Brief aan L. de Veeger houdende felicitaties.  2009
   
 3182.Kaart van B. Verreijt houdende dankbetuigingen, kerst- en nieuwjaarswensen en

over de ziekte van F. Haarsma.  2008-2009
   
 3183.Brieven aan C. Visser houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en over de

ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3184.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes houdende het maken van een afspraak.

  2009
   
 3185.Brief van de Stichting Oecumenische Vrouwensynode over het abonnement op de

#Nieuwsbrief#.  2009
   
 3186.Correspondentie met H. Wasser houdende dankbetuigingen en kerst- en

nieuwjaarswensen en het goede toewensen in de nieuwe woning.  2008-2009
   
 3187.Correspondentie met T. Winkelman houdende blijken van medeleven bij de eerste

verjaardag van het overlijden van C. Govaart.  2008-2009
   
 3188.Brief aan H. Verbeek houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3189.Correspondentie met H. Zorgdrager over het Catharina Halkes Fonds. Met bijlage.

  2009
   
 3190.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3191.Brief aan E. Adamiak houdende een reactie op haar laatste brief en de verhuizing.

  2009
   
 3192.Brief aan I. Bakker houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen en het maken

van een afspraak.  2009
   
 3193.Brief aan N. Bennema-de Rijcke houdende felicitaties en de ziekte van F. Haarsma.

  2009
   
 3194.Factuur van Benzo BV wegens geleverde diensten. Met bijlage.  2009
   
 3195.Correspondentie met D. de Beijer houdende paaswensen en dankbetuigingen.  2009
   
 3196.Brief aan P.B. den Biggelaar houdende dankbetuigingen en over een verhuizing.

  2009
   
 3197.Brief aan R. en P. Bons-Storm houdende felicitaties en over de ziekte van F.

Haarsma en kerstbrief van P. en R. Bons-Storm.  2008-2009
   
 3198.Kaart van A. Berlis en P. Feenstra, A. Berlis en M. Feenstra houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 3199.Kaart van W. en C. Blezer-van de Walle houdende kerst- en nieuwjaarswensen.

  2008
   
 3200.Kaart van L. Berdens en (onleesbaar) over de verhuizing.  z.j.
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Archief C.J.M. Halkes

 3201.Brief aan M. en T. Brandsma houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen met
een kort jaaroverzicht en felicitaties.  2009

   
 3202.Rouwbrief van J.M.A. Broerse en een brief aan de familie houdende blijken van

medeleven.  2009
   
 3203.Correspondentie met J.M. A. Broerse houdende dankbetuigingen en kerst-,

nieuwjaars- en paaswensen.  2008-2009
   
 3204.Correspondentie met M. de Bruyne over het ziekbed en het overlijden van Marijkes

moeder, het ziekbed en het naderend einde van F. Haarsma.  2009
   
 3205.Brief aan L. Bus en J. de Valk houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3206.Brief aan J. Burgert-Dröge houdende felicitaties.  2009
   
 3207.Correspondentie met P. Carlée over de ziekte van F. Haarsma en paaswensen.  2009
   
 3208.Kaart houdende steunbetuigingen van de collegae van haar zoon C. Govaart bij

diens eerste sterfdag.  [2009]
   
 3209.Kaart van E. Ceulemans houdende een terugblik op een bezoek en het verzoek van

de vrouwenclub van Ceulemans om C. Halkes te mogen bezoeken op de dertigste
verjaardag van deze club op 26 september.  2009

   
 3210.Kaart van het bestuur van het Catharina Halkes Fonds houdende een groet.  2009
   
 3211.Kaart van V. Korte van Hemel houdende kerstwensen.  z.j.
   
 3212.Brief aan B. Keller houdende paaswensen en de toestand van F. Haarsma.  2009
   
 3213.Correspondentie met A.J.M. van Kempen houdende een reactie op de verhuizing en

advents-, het vrijwilligerswerk voor de kerken en over de ziekte van F. Haarsma. Met
bijlage een overweging op Kon. 19, 1-17.  2008-2009

   
 3214.Correspondentie met A. Kits houdende een beschrijving van een presentje voor C.

Halkes, het schrijven van een liturgiekatern over het thema vrouwen en plannen
voor een vervolg op het boek #De pastor is een vrouw#.  2009

   
 3215.Brief aan C. Krops houdende felicitaties.  2009
   
 3216.Kaart van N.T. Lubliek houdende een gedicht over de lente.  2009
   
 3217.Brief van R. van Merwijk houdende het veranderende denken over Duitsland in de

loop der decennia, een gevoelsindruk van Tübingen.  2009
   
 3218.Gedichten "Morgen zal het lente zijn" en "Rouw" en gebed "Triduum sacrum",

[auteur(s) onbekend].  z.j.
   
 3219.Kaartje van C. Manders houdende een terugblik op een bezoek.  2009
   
 3220.Correspondentie met Claase Assurantiën BV over een schadeclaim op waterschade

in de keuken. Met bijlage.  2009
   
 3221.Correspondentie met P. Copray houdende een aantal citaten uit poëzie en romans

en de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3222.Brief aan J. Davids houdende felicitaties.  2009
   
 3223.Brief aan P. Denneman houdende complimentjes voor diens pinksterpreek.  2009
   
 3224.Rouwbrief van R.H.R. Dresen en een brief aan G. Dresen houdende bewijzen van

deelneming voor de hele familie met het overlijden.  2009
   
 3225.Kaart van M.J. Gijs houdende bewijzen van medeleven bij de verhuizing en kerst- en

nieuwjaarswensen.  [2008]
   
 3226.Kaart van S. Delhaas houdende bewijzen van medeleven bij de verhuizing.  2008
   
 3227.Kaart van T. Gardeniers-Berendsen houdende gelukwensen voor de verhuizing en

nieuwjaarswensen.  [2008]
   
 3228.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende dankbetuigingen,

over de ziekte van F. Haarsma en zijn ziekenzalving en paaswensen.  2009
   
 3229.Pasfoto en kaart van M. Frank houdende een excuus voor het niet bezoeken van

haar.  2008-2009
   
 3230.Brief van de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit

Nijmegen over het kunnen bezoeken van hoogleraar A. Davids.  2009
   
 3231.Brieven van Atelier Goldner Schnitt BV over de toezending van een specificatie en

een betalingsachterstand.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3232.Uitnodiging van C. Govaart-Elsen tot het bijwonen van een speciale voorstelling bij

gelegenheid van haar vijftigste verjaardag op 26 november.  [2009]
   
 3233.Verhuisbericht van Josse (onbekend) en Sofie (onbekend).  2009
   
 3234.Correspondentie met M. Govaart houdende dankbetuigingen, blijken van

medeleven bij het toedienen van de ziekenzalving van F. Haarsma en felicitaties.
  2009

   
 3235.Brief aan M. Goudsmit-Schootman houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen

en de verhuizing.  2009
   
 3236.Correspondentie met M. Grey houdende blijken van medeleven bij de ziekte van F.

Haarsma, een terugblik op het bezoek van M. de Haardt, haar eigen projecten, kerst-
en nieuwjaarswensen en over de ziekte van F. Haarsma.  2009

   
 3237.Brief van de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen houden

de adresgegevens van H.J. Häring en een brief aan H.J. Häring houdende felicitaties
met de ontvangst van de Herbert Haag-Preis en de periode met tegenslagen.  2009

   
 3238.Correspondentie met J. Hilhorst houdende een groet en dankbetuigingen.  2009
   
 3239.Correspondentie met A. Hogebrink houdende blijken van medeleven met de nieuwe

woning en het maken van een afspraak.  2009
   
 3240.Brief van N. en H. Hootsmans houdende een jaaroverzicht en kerst- en

nieuwjaarswensen.  [2008]
   
 3241.Brief aan de Huisgemeente Het Hoge Steen houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen en de nieuwjaarsbrief van Het Hoge Steen.  2008-2009
   
 3242.Kaart van M. Honée-van Zijll de Jong houdende een vakantiegroet.  z.j.
   
 3243.Brief aan N. Hoogveld-Jansen houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3244.Brief aan M. en J. Houben-Grasveld houdende felicitaties met de nieuwe woning en

over de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3245.Uitnodiging van J. Hulsman tot het bijwonen van de viering van de 85ste verjaardag

van J. Burgert-Dröge op 25 april.  [2009]
   
 3246.Nieuwsbrief nr. 46 van de L.J. Mariastichting, maart.  2009
   
 3247.Correspondentie met V. Huijgen houdende de gebeurtenissen van het afgelopen

jaar, een verhuisbericht, blijken van medeleven bij de tegenspoed, C. Halkes als
inspiratiebron voor haar poëzie en dankbetuigingen.  2009

   
 3248.Correspondentie met W. Huysman houdende dankbetuigingen en kerst- en

nieuwjaarswensen.  [2008]-2009
   
 3249.Kaart van A.M. Huysman houdende kerst- en nieuwjaarswensen en een

verhuisbericht.  z.j.
   
 3250.Brieven aan W. Jansen houdende felicitaties met haar benoeming als lid van de

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en
dankbetuigingen.  2009

   
 3251.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende dankbetuigingen en felicitaties,

over de ziekte van F. Haarsma, de verwachting van de geboorte van een
achterkleinkind en blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma.  2009

   
 3252.Uitnodiging van M. Jansen en C. Claassen tot het bijwonen van het 60-jarig

huwelijksfeest op 24 mei. Met bijlage.  2009
   
 3253.Uitnodiging van de Norbertinessengemeenschap Sint Catharinadal tot het bijwonen

van de viering van het diamanten professiejubileum van E. Janssens op 2 mei en
een brief houdende felicitaties.  2009

   
 3254.Correspondentie met R. Jöhr houdende blijken van medeleven met de toestand van

C. Halkes, enkele gedachten over paus Benedictus XVI en over de ziekte van F.
Haarsma.  2009

   
 3255.Brief aan H. van Laarhoven en E. Helmich houdende wensen voor een goede

voorbereidingstijd van hun huwelijk.  2009
   
 3256.Brief aan H. de Lagh over het maken van een afspraak.  2009
   
 3257.Brief aan T. Lagro over blijken van belangstelling.  2009
   
 3258.Brief aan B. Leijnse over een reactie op haar brief.  2009
   
 3259.Correspondentie met G. de Looyer over haar studie in Engeland en houdende

blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma en felicitaties.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3260.Correspondentie met W. Kamminga houdende een kerstbrief met kerst- en

nieuwjaarswensen.  2008-2009
   
 3261.Uitnodiging van het Institute for Gender Studies tot het bijwonen van een feestelijke

borrel ter gelegenheid van de benoeming van W. Jansen als lid van de KNAW op 28
mei. Met bijlage.  2009

   
 3262.Kaart van M. Monteiro houdende nieuwjaarswensen.  [2008]
   
 3263.Correspondentie met M. van de Muysenbergh-Geurts houdende blijken van

medeleven met haar gezondheid, de dood van C. Govaart en gelukwensen met de
nieuwe woning.  [2008]-[2009]

   
 3264.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.

  2009
   
 3265.Brief van L. de Nobel houdende dankbetuigingen en nader bericht over M.

Andriessen. Met bijlage.  2009
   
 3266.Brief aan T. en L. Pietersen houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en over

de verhuizing.  2008-2009
   
 3267.Correspondentie met V. Poels over de toezending van het boek #Bezielde zorg#,

mede namens Stichting Echo.  2008-2009
   
 3268.Brief aan G. Poiesz en L. Benders houdende dankbetuigingen en

nieuwjaarswensen.  2009
   
 3269.Brief aan J. de Raat houdende felicitaties.  2009
   
 3270.Correspondentie met A. Reterink-Schellart houdende een reactie op de

verhuizingen, haar eigen gezondheid, dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.
  2008-2009

   
 3271.Correspondentie met N. Rogier en M. van der Heijden houdende dankbetuigingen,

nieuwjaarswensen en over het overlijden van J. van der Heijden.  2008-2009
   
 3272.Kaart van E. Russel houdende blijken van medeleven met het eerste sterfjaar van

Caspar.  2009
   
 3273.Brief aan H. Schoffelmeer over haar afscheidslezing.  2009
   
 3274.Brief aan E. Scholtes en G.M. Roomans houdende een reactie op hun

rondzendbrief.  z.j.
   
 3275.Correspondentie met M. Schuilenga houdende nieuwjaarswensen, dankbetuigingen

en een artikel van haar in het #Tijdschrift voor Geestelijk Leven#.  [2008]-2009
   
 3276.Brieven aan H. Schlüngel-Straumann over het opvragen van een naam van een

theologe en de ziekte van Frans.  2009
   
 3277.Correspondentie met T. Slemmer-Welten houdende goede wensen voor het nieuwe

huis.  [2008]-2009
   
 3278.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  [2008]-2009
   
 3279.Brief van het Soeterbeeck Programma over het symposium 'Hier en nu' op 15 mei.

Met bijlage.  2009
   
 3280.Uitnodiging van de Stichting Oud-Leden Augustinus tot het bijwonen van het Oud-

Leden Diner en Oud-Leden Feest op 16 mei en correspondentie.  2009
   
 3281.Correspondentie met K. en T. Stoelinga-Coomans houdende de toediening van het

ziekensacrament aan F. Haarsma, dankbetuigingen en de ziekte van Katrien.  2009
   
 3282.Correspondentie met M. Terburg-Rutten houdende paaswensen en

dankbetuigingen.  2009
   
 3283.Correspondentie met L. Troch houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  2008-2009
   
 3284.Correspondentie met K. de Vaan houdende blijken van belangstelling bij de

verhuizing en kerst- en nieuwjaarswensen.  [2008]-2009
   
 3285.Correspondentie met L. Veeger-Poelman houdende kerst-, paas- en

nieuwjaarswensen en dankbetuigingen.  2008-2009
   
 3286.Kaart van (onbekend) houdende blijken van medeleven met de ziekte van F.

Haarsma.  2009
   
 3287.Correspondentie met H. Verbeek houdende dankbetuigingen, het overlijden van zijn

zussen, zijn ziekte, de ziekte van F. Haarsema en de toezending van het#Liedboek
van Aarde#.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3288.Correspondentie met C. Verheijen houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen

en blijken van medeleven met het overlijden van Caspar.  [2008]-2009
   
 3289.Correspondentie met C. Visser houdende een terugblik op de laatste ontmoeting,

blijken van belangstelling, een vorm van meditatie, een zegenbede voor F. Haarsma
en de ziekte van Frans en de titel van een boek.  2009

   
 3290.Correspondentie met A. en J. Visser houdende een reactie op de verhuizing en de

ziektes van J. en F. Haarsma.  [2008]-2009
   
 3291.Kaart van S. Ruiter MSC van Het Hoge Steen over een verbeelding van psalm 63.

  z.j.
   
 3292.Kaart van W. van Vugt houdende een welkomstgroet bij het betrekken van de

nieuwe woning.  z.j.
   
 3293.Correspondentie met M. van Waesberge houdende dankbetuigingen, kerst-,

nieuwjaars- en paaswensen.  2008-2009
   
 3294.Brief aan N.Weetering houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3295.Vlugschrift 35 van de Werkplaats voor Feminisme en Levensbeschouwing van 18

april over de uitnodiging tot het bijwonen van de laatste ledenvergadering ter
opheffing van de Werkplaats en een laatste bijeenkomst op 15 mei en brief.  2009

   
 3296.Correspondentie met H. Wijngaards en J. Clackson van de Housetop Trust

houdende kerst- en nieuwjaarswensen, over de tegenspoed van 2008, de
verhuizing, de ziekte van F. Haarsma en de wens om de Housetop Trust een legaat
te schenken.  [2008]-2009

   
 3297.Brief bij het #Jaarverslag 2008 van de Nederlandse afdeling van Women's

International League for Peace and Freedom# en #St. Catherine Newsletter#, lente
van de Campaign for the Ordination of Women in the Roman Catholic Church.  2009

   
 3298.Correspondentie met K.P.M. Winkelman houdende blijken van belangstelling, het

maken van een afspraak, de geboortedagen van C. Govaart en A. Govaart, een
terugblik op het bezoek, medeleven met de ziekte van F. Haarsma.  2009

   
 3299.Correspondentie met W. van der Zouwen over zijn contacten met O. en M. de Nobel-

Andriessen.  2009
   
 3300.Brief aan vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen voor de blijken van

medeleven bij het overlijden van F. Haarsma.  2010
   
 3301.Correspondentie met E. Adamiak houdende het overlijdensbericht van F. Haarsma,

advents-, kerst- nieuwjaarswensen en dankbetuigingen.  2008-2009
   
 3302.Kaart van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de

Vrouwenbeweging over hun naamsverandering in Aletta Instituut voor
Vrouwengeschiedenis.  z.j.

   
 3303.Correspondentie met de ANP afdeling biografieën over eventuele aanpassing van

de biografische gegevens.  2009
   
 3304.Brief van C. Rasterhoff houdende dankbetuigingen en de toezending van een boek.

  2009
   
 3305.Correspondentie met A. Berlis over de toezending van een aflevering over vrouwen

en geloof.  2009
   
 3306.Rouwbrief van J.C.M. Freijters en een brief aan de Vrouwen van Bethanië houdende

blijken van medeleven bij het overlijden van J. Freijters.  2009
   
 3307.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende dankbetuigingen, de

gezondheidstoestand van P. en F. Haarsma, de verhuizing en felicitaties.  2009
   
 3308.Correspondentie met C. Boeren-Vugts houdende dankbetuigingen, de ziekte van F.

Haarsma en het wonen in een woonzorgcomplex.  2009
   
 3309.Brief aan het secretariaat van de Stichting Museum Boijmans van Beuningen over

de agenda 2010.  2009
   
 3310.Correspondentie met A. ten Bosch-Stumpel houdende het maken van een afspraak

en de mededeling dat het beeldje 'Moeder en kind' van haar partner Lou wordt
doorgegeven aan Jose en Sofie aan het begin van hun ouderschap.  2009

   
 3311.Kaart van R. en P. Storm-Bons houdende dankbetuigingen en blijken van

medeleven met de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3312.Correspondentie met E.F.A.M. Caminada over het maken van een afspraak.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

van F. Haarsma en C. Halkes en blijken van medeleven met haar gezondheid.  2009
 3313.Correspondentie met P. Carlée houdende een terugblik op haar bezoek, de ziekte   
 3314.Correspondentie met C. Claassen houdende dankbetuigingen en felicitaties.  2009
   
 3315.Correspondentie met #DABAR# over het stopzetten van de uitgave van

#DABARbericht#.  2009
   
 3316.Kaart van H. Luyten houdende een afspraak voor een bezoek van C. Visser en de

tijd waarop zij door hem wordt opgehaald.  z.j.
   
 3317.Brief van P. Denneman houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3318.Brief aan M. Derks houdende felicitaties en een korte terugblik op de uitvaart van F.

Haarsma.  2009
   
 3319.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende een terugblik aan

hun bezoek, dankbetuigingen en felicitaties en over een korte theologische
uitweiding over de H. Geest.  2009

   
 3320.Correspondentie met S. Delhaas over de Geert Groote-lezing 2009 gehouden door

S. Delhaas.  2009
   
 3321.Correspondentie met N. van Dijk houdende een teken van belangstelling en een

vakantiegroet.  2009
   
 3322.Brief aan C. Dol houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3323.Correspondentie met W.M. Ebbelaar-Fransen over het maken van een afspraak voor

een gesprek in het kader van een onderzoek naar de geschiedenis van de
feministische theologie in Nederland.  2008-2009

   
 3324.Correspondentie met I. van Emmerik houden blijken van belangstelling en het

zenden van de rouwbrief van F. Haarsma.  2009
   
 3325.Correspondentie met G. van Erp houdende dankbetuigingen, de toestand bij de

basisgroep 'Sien'.  2009
   
 3326.Brief aan A. en R. van Eyden houdende felicitaties.  2009
   
 3327.Correspondentie met M. en H. Frank houdende dankbetuigingen en de laatste

nieuwtjes, de ziekte en het overlijden van F. Haarsma.  2009
   
 3328.Brief aan J. en C. Friebe-Baron houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2009
   
 3329.Correspondentie met N. Gaalman van de Thuiszorg houdende dankbetuigingen, de

ziekte van F. Haarsma en de goede wensen bij het betrekken van de nieuwe woning.
  2008-2009

   
 3330.Brieven van het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen

over de uitreiking van de Prof.dr. Halkes Scriptieprijs 2009. Met bijlagen.  2009
   
 3331.Kaart van M.M. Govaart als begeleiding van foto's van haar achterkleinkind.  z.j.
   
 3332.Brief aan M.J. Gijs houdende felicitaties, de ziekte van F. Haarsma en de geboorte

van haar achterkleinzoon.  2009
   
 3333.Brief aan T. Govaart houdende dankbetuigingen, kerstwensen en felicitaties.  2009
   
 3334.Correspondentie met J. Govaart en S. Bustraan en later ook met achterkleinzoon

Stijn over de geboorte van Stijn.  2009
   
 3335.Brieven aan M. Govaart houdende felicitaties met de masterscriptie.  2009
   
 3336.Brief aan C. Grasveld houdende felicitaties en een korte terugblik op de mis van

requiem van F. Haarsma.  2009
   
 3337.Brief aan M. Grey over de ziekte en het overlijden van F. Haarsma en de toezending

van de rouwbrief en gedachtenisprentje.  2009
   
 3338.Kaart van A. Grond houdende het maken van een afspraak.  [2009]
   
 3339.Correspondentie met M. de Haardt en Nell houdende de dagelijkse werkzaamheden

in de USA, welkomstgroeten dankbetuigingen, kerstwensen en over het overlijden
van F. Haarsma.  2009

   
 3340.Brief aan D. Hazel houdende dankbetuigingen, blijken van medeleven bij haar

ontslag bij de PKN en felicitaties.  2009
   
 3341.Brief aan M. Heinrichs houdende felicitaties.  2009
   
 3342.Brief aan A. van Heijst houdende het maken van een afspraak.  2009
   
 3343.Correspondentie met C. Herijgers houdende dankbetuigingen en een vakantiegroet.

  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3344.Kaart van J. Hilhorst houdende het gedicht "Tijdloos" van hemzelf.  2009
   
 3345.Correspondentie met A. Hogebrink houdende felicitaties en dankbetuigingen,

blijken van medeleven met de ziekte van F. Haarsma en haar feministisch-
theologisch werk.  2009

   
 3346.Brief aan M. Honée houdende felicitaties.  2009
   
 3347.Brief aan H. Hootsman houdende dankbetuigingen.  -
   
 3348.Brief aan V. Huijgen houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3349.Brief aan J. Hulsman houdende dankbetuigingen en plannen tot het maken van een

afspraak.  2009
   
 3350.Uitnodiging van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de

Vrouwenbeweging (IIAV) tot het bijwonen van de lancering van de nieuwe website
met de nieuwe naam op 3 september. Met bijlagen.  2009

   
 3351.Uitnodiging van de redactie van het #Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis# tot het

bijwonen van de boekpresentatie van #Zenobia, Khadàja en Dolle Amina's# op 26
september en het opzeggen door C. Halkes op de reeks jaarboeken.  2009

   
 3352.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende felicitaties, een terugblik op hun

eerste ontmoeting in 1984 en de gevolgen hiervan.  2009
   
 3353.Brief aan J. Jansen houdende felicitaties.  2009
   
 3354.Correspondentie met W. Jansen over de extra toelage bij het ondersteuningsfonds

van de leerstoel Feministische Theologie.  2009
   
 3355.Diverse papieren van R. Jöhr.  2009
   
 3356.Brief aan R. Jöhr over het overlijden van F. Haarsma en houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  2009
   
 3357.Correspondentie met E. Keulemans over de reserveringen voor de lezingen over

denkers in oktober en november.  2009
   
 3358.Uitnodiging van het Katholiek Instituut voor Massamedia (KIM) tot het bijwonen van

de boekpresentatie #Journalistiek diskrediet# op 17 september.  2009
   
 3359.Correspondentie met G. de Looyer houdende blijken van belangstelling,

dankbetuigingen en felicitaties.  2008-2009
   
 3360.Brief aan W. van Laarhoven-Schröder houdende felicitaties.  2009
   
 3361.Brief van de Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON) over een

welzijnsbezoek.  2009
   
 3362.Gedachtenisprentje van K. van Leijen.  2009
   
 3363.Kaart van B. Leijne, ook namens de redactie en het bestuur van #FIER# houdende

dankbetuigingen.  z.j.
   
 3364.Uitnodiging van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen

tot het bijwonen van de Hannah Arendt Lezing op 3 september. Met bijlage.  2008
   
 3365.Correspondentie met B. Keller houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2008-2009
   
 3366.Correspondentie met A.J.M. van Kempen houdende een overzicht van zijn kerkelijk

werken, over de gezondheid van F. Haarsma en het overlijden van C. Govaart.  2009
   
 3367.Brief aan U. King over het overlijden van F. Haarsma.  2009
   
 3368.Brief aan F. Kloebe Rapp houdende een welkom na een verhuizing en de beste

wensen in het nieuwe huis.  2009
   
 3369.Correspondentie met R. en F. Knoers-van Iersel over de ziekte van F. Haarsma en

het verslechterend gehoor en zicht van Riet.  2009
   
 3370.Rouwbrief van H.W. Korte, de herdenkingstoespraak uitgesproken met de uitvaart.

Correspondentie houdende blijken van medeleven met het overlijden,
dankbetuigingen en haar nieuwe werk aan de gewone leerstoel van de Universteit
Utrecht. Met bijlage.  2009

   
 3371.Correspondentie met H. Luyten van #DABAR# over het verdwijnen van

#DABARbericht#, de gezondheid van C. Visser en de gezondheid van C. Halkes.
  2009

   
 3372.#Nieuwsbrief# van de L.J. Maria Stichting, no. 47, november.  2009
   
 3373.Kaart van E. Martens houdende felicitaties houdende dankbetuigingen.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3374.Correspondentie met M. van Merwijk-Kunst houdende dankbetuiging.  2009
   
 3375.Brief aan H. Meijer-Wilmes houdende felicitaties, kerst- en nieuwjaarswensen en

over het overlijden van F. Haarsma.  2009
   
 3376.Brief aan A. Meijer houdende felicitaties en nieuwjaarswensen.  2009
   
 3377.Kaart van [onbekend] houdende de ontvangstplichten op 28 augustus.  [2009]
   
 3378.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2009
   
 3379.Nieuwsbrief van het Oecumenisch Netwerk NH; juni en brief houdende

dankbetuigingen. Met bijlage.  2009
   
 3380.Brief aan P. Peeters houdende blijken van belangstelling.  2009
   
 3381.Brieven aan en van L. en T. Pietersen houdende dankbetuigingen en

jeugdherinneringen, over de ziekte en het overlijden van C. Govaart en de ziektes
van F. Haarsma en van haarzelf. Met bijlage.  2009

   
 3382.Kaart van T. en A. van der Ploeg houdende blijken van medeleven met het

overlijden van F. Haarsma.  [2009]
   
 3383.Rouwbrief van T.J. van der Ploeg. Met bijlage.  2009
   
 3384.Brief aan P.A.G. Rentinck houdende dankbetuigingen en het verzoek om toezending

van de homilie.  2009
   
 3385.Correspondentie met H. Roes van de Uitgeverij Valkhof Pers houdende een reactie

op de nieuwe catalogus.  2009
   
 3386.Correspondentie met M. van Schaik houdende felicitaties en dankbetuigingen en

blijken van belangstelling met de ziekte van F. Haarsma.  2009
   
 3387.Brief aan E. Schillebeeckx en H. Snijdewind houdende felicitaties.  2009
   
 3388.Brieven van H. Schoffelmeer over een terugblik op haar "afscheidsles", de invloed

van het neoplatonisme in de kunst. Met bijlagen.  2009
   
 3389.Brieven van H. Schüngel-Straumann houdende blijken van belangstelling voor C.

Halkes.  2008-2009
   
 3390.Correspondentie met E. Scholtes houdende een jaaroverzicht.  2008-2009
   
 3391.Kaart van M. Schuilinga houdende wensen voor een goede zomerperiode.  2009
   
 3392.Brief van T. Segers houdende felicitaties en dankbetuigingen.  2009
   
 3393.Brief van J. Sommer houdende dankbetuigingen, blijken van belangstelling en de

ziekte van Norbert.  2009
   
 3394.Rouwbrief van M. Smit-Kersten. Brief aan de familie Smits houdende blijken van

belangstelling met het overlijden van hun moeder. Tekstboekje van de
afscheidsdienst voor M. Smits-Kersten. Gedachtenisprentje van M. Smit-Kersten.
  2009

   
 3395.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende felicitaties, de aankondiging van

haar verhuizing en dankbetuigingen.  2009
   
 3396.Brief aan K. Stoelinga-Coomans houdende blijken van belangstelling.  2009
   
 3397.Brief aan M. de Swart houdende felicitaties.  2009
   
 3398.Correspondentie met M. ter Steeg houdende felicitaties.  2009
   
 3399.Kaart van L. Troch houdende het opnieuw maken van een afspraak.  z.j.
   
 3400.Uitnodiging van de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Unie NKV) tot

het bijwonen van een feestelijke bijeenkomst bij gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Unie NKV op 7 november. Met bijlage.  2009

   
 3401.Kaart van T. Versteegen en A. Nutt houdende vakantiegroeten en brief aan hen

houdende dankbetuigingen.  2009
   
 3402.Correspondentie met C. Visser.  2009
   
 3403.Brief aan H. Verbeek houdende een welkomstgroet na zijn verhuizing.  2009
   
 3404.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes houdende felicitaties, de gezondheid van

C. Halkes, de geboorte van een achterkleinkind en dankbetuigingen.  2009
   
 3405.Brief aan het VPSG houdende dankbetuigingen.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

 3406.Rouwbrief van K. van Leijen. Brief aan H. Wasser houdende blijken van medeleven
bij het overlijden.  2009

   
 3407.Correspondentie met M. van Waesberge-van Zaale OP, houdende dankbetuigingen,

de ziektes van Maria.  2009
   
 3408.Brief aan G.S. Westerouen-van Meeteren.  2009
   
 3409.Brief van het Aletta Instituut voor Vrouwengeschiedenis houdende

dankbetuigingen.  2009
   
 3410.Correspondentie met K.P.M. Winkelman voer een persoonlijke visie op de H. Drie-

eenheid.  2009
   
 3411.Correspondentie met de redactie van #Zijwind# over het einde van het blad

#Zijwind#. Uitnodiging van de redactie van #Zijwind# tot het bijwonen van een
inspirerende dag met het thema "De ideale vrouw" op 21 november en over een kort
verslag van deze dag.  2009

   
 3412.Brief aan W. van der Zouwen over de terugzending van het boek #La grande déesse

n'est pas morte# van A. de Smet met enkele punten van kritiek.  2009
   
 3413.Uitnodiging aan allen die haar dierbaar zijn, tot het bijwonen van de viering van

haar 90ste verjaardag op 3 juli.  [2010]
   
 3414.Brief aan alle buitenlandse gasten van het symposium bij gelegenheid van het 90ste

geboortefeest houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3415.Dankbetuiging aan alle aanwezigen van de uitvaart van F. Haarsma voor hun blijken

van medeleven.  2010
   
 3416.Brief houdende dankbetuigingen en het overlijdensbericht van F. Haarsma.  2010
   
 3417.Brief aan de voorbereidingscommissie van een speciaal symposium houdende

dankbetuigingen.  2010
   
 3418.Brief aan allen die C. Halkes hebben gefeliciteert met haar 90ste geboortedag.  2010
   
 3419.Brief aan haar kinderen en kleinkinderen houdende een financiële gift bij

gelegenheid van haar verjaardag.  2010
   
 3420.Algemene rondzendbrief houdende dankbetuigingen voor de felicitaties en

dergelijke bij gelegenheid van haar 90ste verjaardag.  2010
   
 3421.Correspondentie met Housetop Trust houdende blijken van medeleven met het

overlijden van F. en dankbetuigingen.  [2009]-2010
   
 3422.Correspondentie met V. Huijgen houdende blijken van medeleven met het

overlijden van F. Haarsma.  2010
   
 3423.Correspondentie met J. Jäger-Sommer over het overlijden van M. Daly en de ziekte

van Norbert, houdende dankbetuigingen en blijken van medeleven na het overlijden
van F. Haarsma.  2010

   
 3424.Correspondentie met R. Jöhr.  2009-2010
   
 3425.Kaart met paaswensen van W. Kamminga en brief houdende de gezondheid van C.

Halkes.  2010
   
 3426.Correspondentie met F. Keessen en A.F. van Gogh houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  [2009]-2010
   
 3427.Brief van Elianne houdende blijken van medeleven na het overlijden van F. Haarsma

en het overlijden van E. Schillebeeckx.  2010
   
 3428.Brief van R. en F. Knoers-van Iersel houdende blijken van medeleven na het

overlijden van F. Haarsma.  2010
   
 3429.Correspondentie met B. Keller houdende blijken van medeleven met het overlijden

van F. Haarsma.  2009-2010
   
 3430.Uitnodiging van Aletta tot het bijwonen van de eerste reeks Kitchen Table Seminars

op 26 januari en een brief aan Aletta houdende nieuwjaarswensen.  2010
   
 3431.Correspondentie met W. Alting von Geusau.  2009-2010
   
 3432.Correspondentie met F. Andriessen houdende dankbetuigingen en het maken van

een afspraak.  2010
   
 3433.Brief aan I. Bakker over opgave als vriend van Oikos en paaswensen.  2010
   
 3434.Brief aan R. en P. Bons-Storm.  2010
   
 3435.Kerstbrief van C. en W. Blezer-van de Walle.  2009
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3436.Correspondentie met J. Burgert-Dröge houdende kerst- en nieuwjaarswensen en de

vele blijken van medeleven.  2009-2010
   
 3437.Kaart van W. Bus en J. de Valck en het overlijden van F. Haarsma.  [2009]-2010
   
 3438.Correspondentie met C. Berndes Franck.  2010
   
 3439.Kaart van J. van Deeseling houdende beterschapswensen.  z.j.
   
 3440.Correspondentie met S. Delhaas houdende de zending van de tekst van lezingen,

dankbetuigingen, paaswensen, een internet-artikel over C. Halkes, blijken van
medeleven met haar gezondheid en over de toekomst van de Vrouw-Geloof-
Samenleving-groepen.  2010

   
 3441.Kaart van C. Dol houdende een groet.  z.j.
   
 3442.Correspondentie met F. Dröes over de toezending van een brochure van het

FemArtMuseum en dankbetuigingen.  2010
   
 3443.Correspondentie met J. den Dulk en M. Keessen houdende kerst- en

nieuwjaarswensen, de ziekte van M. Keessen en blijken van medeleven.  2009-2010
   
 3444.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende een korte gedachte

over F. Haarsma, de nieuwe dichtbundel #Pastorale#. Met bijlagen.  2009-2010
   
 3445.Correspondentie met I.M.J. Eldering-Jonckers Nieboer en C. Manders houdende

dankbetuigingen en het maken van een afspraak.  2010
   
 3446.Correspondentie met A. van Kempen houdende blijken van medeleven met het

overlijden van F. Haarsma, kerstwensen en dankbetuigingen.  2010
   
 3447.Brief van Extravaleren over haar 10-jarig jubileum.  2010
   
 3448.Correspondentie met I. van Emmerik over de gezondheid van C. Halkes en het

maken van een afspraak.  2010
   
 3449.Correspondentie met J.T.T.M. Feldbrugge houdende blijken van medeleven met de

dood van F. Haarsma, dankbetuigingen, het maken van een afspraak, het toezenden
van een boek en de gezondheid van C. Halkes.  2010

   
 3450.Brief aan T. Fielier-Wasser houdende felicitaties.  2010
   
 3451.Correspondentie met M. Frank houdende blijken van medeleven, de veranderingen

in huize Frank, de aankondiging van de verhuizing van Martina en Hubert.  2010
   
 3452.Correspondentie met M.J. Gijs houdende dankbetuigingen, de ziekte van Marie-

José en over de toekomst van de congregatie.  2009-2010
   
 3453.Correspondentie met G. Govaart over de rondreis door Midden-Amerika.  2010
   
 3454.Correspondentie met M. Grey houdende het maken van een afspraak voor een

verjaardagsvisite met Maaike.  2010
   
 3455.Correspondentie met H. Haarsma-Alves houdende blijken van medeleven bij alle

tegenslagen, de herdenkingen van de overledenen, paaswensen en ziektes.  2010
   
 3456.Jaaroverzicht 2009 van M. Heinrichs en gezinsleden.  2009
   
 3457.Correspondentie met C.J.M. Hereijgers over het verzoek van het Katholiek Vrouwen

Dispuut om een artikel te schrijven.  2010
   
 3458.Correspondentie met A. van Heijst over de voortgang van een biografieproject, de

afwerking van het SNVR-boek en haar privé-omstandigheden.  2010
   
 3459.Correspondentie met A. Hogebrink.  2010
   
 3460.Kerst- en nieuwjaarswensen van Y. Höhne-Sparborth en brief aan haar houdende

dankbetuigingen.  2009-2010
   
 3461.Brief aan T. Sengers houdende felicitaties.  2009
   
 3462.Correspondentie met T. Kole houdende blijken van medeleven met het overlijden

van F. Haarsma en dankbetuigingen.  2009-2010
   
 3463.Correspondentie met U. King houdende blijken van medeleven met het overlijden

van F. Haarsma.  2010
   
 3464.Pagina 3 van een brief van A.M. Korte houdende de afsluiting van deze brief.  z.j.
   
 3465.Correspondentie met H. van Laarhoven en E. Helmich houdende vakantiegroeten.

  2010
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Archief C.J.M. Halkes

weken na het overlijden van F. Haarsma.  2009-2010
 3466.Correspondentie met T. Lagro houdende kerst- en nieuwjaarswensen en de eerste   
 3467.Brief aan J. van der Leest houdende felicitaties.  2010
   
 3468.Correspondentie met G. de Looijer.  2010
   
 3469.Correspondentie met H. Luyten houdende dankbetuigingen mede namens C.

Visser, de ziekte van C. Visser en blijken van medeleven na het overlijden van F.
Haarsma.  2010

   
 3470.Correspondentie met K. Megens over een adres van een organist, blijken van

medeleven met het overlijden van F. Haarsma, dankbetuigingen en kerst- en
nieuwjaarswensen.  2009-2010

   
 3471.Brief aan de Parochiegemeenschap van de H. Antonius van Padua te Nijmegen

houdende dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2010
   
 3472.Kaart van de parochiegemeenschap H. Antonius van Padua houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  z.j.
   
 3473.Correspondentie met M. van Merwijck-Kunst over blijken van medeleven met het

overlijden van F. Haarsma, het huwelijk van haar zoon Vincent, kerst- en
nieuwjaarswensen, de voorvallen binnen de kerk, paaswensen, de gezondheid van
C. Halkes en het maken van een afspraak.  2009-2010

   
 3474.Correspondentie met M. Meijer over blijken van medeleven met het overlijden van F.

Haarsma en dankbetuigingen.  2009-2010
   
 3475.Correspondentie met H. Meyer-Wilmes over haar essay #Christrosen oder die

Wahrheit einer Notlüge#.  2009-2010
   
 3476.Correspondentie met M. Nuijens over het aanbieden van excuses, de aankondiging

van het bezoek van Willie, beterschapswensen en dankbetuigingen.  2010
   
 3477.Correspondentie met Stichting Oikos.  2010
   
 3478.Brief van G. Lange Driessen namens de Antonius-parochie tot het bijwonen van de

ziekenzalving op 10 maart.  z.j.
   
 3479.Uitnodiging van het IWFT Vrouwennetwerk Theologie van de Faculteit

Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht tot het bijwonen van het afscheid van
M. Papavoine op 22 januari 2010, evenals een persoonlijk bericht aan een ieder over
het afscheid.  2009-2010

   
 3480.Aankondiging van de Radboudstichting, ze verandert haar naam per 20 maart in

Stichting Thomas More, een uitnodiging tot het bijwonen van een symposium op 20
maart en een brief aan de Radboudstichting houdende felicitaties.  2010

   
 3481.Correspondentie met P.A.G. Rentinck houdende dankbetuigingen en kerst- en

nieuwjaarswensen. Met bijlagen.  2009-2010
   
 3482.Correspondentie met G.J. Ridderbos over blijken van medeleven met het overlijden

van F. Haarsma, dankbetuigingen en nieuwjaarswensen.  2009-2010
   
 3483.Brief aan H. Roes-Westhoff houdende een reactie op de voorjaarscatalogus van de

Valkhof Pers.  2010
   
 3484.Brief aan Atelier Goldner Schnitt over de terugzending van een deel van de

bestelling.  2010
   
 3485.Brief aan H. Snijdewind houdende blijken van medeleven na het overlijden van E.

Schillebeeckx.  2010
   
 3486.Rouwbrief van E.C.F.A. Schillebeeckx OP "Ons rakelings Nabij".  2009
   
 3487.Correspondentie met H. Schoffelmeer van de Priorij Emmaus en medezusters

houdende dankbetuigingen en kerst- en nieuwjaarswensen.  2010
   
 3488.Correspondentie met M.J. Schoonheim-Stockmann houdende blijken van

medeleven met het overlijden van F. Haarsma en dankbetuigingen.  2010
   
 3489.Kaart van Monic houdende kerstwensen.  z.j.
   
 3490.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann houdende kerst- en

nieuwjaarswensen, blijken van medeleven met haar in Zwitserland en over het
overlijden van F. Haarsma.  2009-2010

   
 3491.Correspondentie met M. en R. Simons houdende nieuwjaarswensen en nieuws

rondom kinderen en kleinkinderen.  2010
   
 3492.Brief aan W. Smits houdende blijken van medeleven met het overlijden van Fred.

  2010
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Archief C.J.M. Halkes

 3493.Correspondentie met P. en M. Spinatsch houdende blijken van medeleven bij het
overlijden van F. Haarsma en het overlijden van E. Schillebeeckx.  2010

   
 3494.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende nieuwjaarswensen, verhuisbericht,

felicitaties met de verhuizing en blijken van bewondering na de tegenslagen.
  [2009]-2010

   
 3495.Correspondentie met M.A. van Steen houdende blijken van medeleven na het

overlijden van F. Haarsma, een kort resumé van de tragische gebeurtenissen in de
voorgaande jaren bij C. Halkes en de overlijdens van enkele medezusters.  2010

   
 3496.Correspondentie met M. Terburg-Rutten.  2010
   
 3497.Correspondentie met M. Tersteeg over een biografie over F. Haarsma in #Trouw#

van [14 december 2009].  2009-2010
   
 3498.Kaarten van Joke van [onbekend] houdende blijken van belangstelling en het

maken van een afspraak.  2010
   
 3499.Correspondentie met L. Troch houdende blijken van medeleven met het overlijden

van F. Haarsma en de mededeling dat L. Troch is begonnen aan een Sabbatical.
  2010

   
 3500.Correspondentie met L. Veeger-Poelmann houdende kerst- en nieuwjaarswensen,

felicitaties en een overpeinzing over dankbaarheid.  2009-2010
   
 3501.Correspondentie met S. Vermeulen houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3502.Correspondentie B. Verreijt houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  [2009]-2010
   
 3503.Brief aan C. Visser houdende kritiek op een gedicht. Met bijlage: Gedicht "De Tijd"

van C. Visser.  2010
   
 3504.Uitnodiging van de Stichting VPSG tot het bijwonen van een studiemiddag op 8

maart, de toezending van het Jaarverslag 2009 en het Jubileumprogramma
vanwege 25 jaar Stichting VPSG en brief aan de VPSG over de studiedag.  2010

   
 3505.Correspondentie met M. van Waesberge-van Zaale houdende nieuwjaarswensen en

dankbetuigingen.  2010
   
 3506.Correspondentie D. Weterman-Hezemans houdende blijken van medeleven na het

overlijden van F. Haarsma, blijken van belangstelling bij haar ziekte en het opnieuw
leren vinden van de zin in het leven.  2009-2010

   
 3507.Brief aan N. Weeterings-Verpoorten houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen

en het overlijden van F. Haarsma.  [2009]-2010
   
 3508.Correspondentie met D.S. Westerouen-van Meeteren houdende dankbetuigingen,

blijken van belangstelling bij haar vermageringskuur en de herdenking van het
overlijden van C. Govaart.  2010

   
 3509.Brief aan A. Wegman-Dirks houdende felicitaties.  2010
   
 3510.Kaarten van T. Winkelman houdende kerst en een korte overpeinzing rond het

overlijden van F. Haarsma, het maken van een afspraak en toezending van het
gedicht "Thuiskomst van de kinderen" van M. Vasalis.  2010

   
 3511.Kaarten van T. van der Worp houdende een kritiek op het artikel over F. Haarsma

in#Trouw#, kerst- en nieuwjaarswensen en het maken van een afspraak.  2009-2010
   
 3512.Correspondentie met H. Zorgdrager over het afscheid van M. Papavoine, de

Catharina Halkes-lezing en haar 90ste verjaardag.  2010
   
 3513.Brief aan alle vrienden en bekenden over haar gezondheid.  2010
   
 3514.Correspondentie met E. Adamiak houdende blijken van medeleven met het

overlijden van F. Haarsma en E. Schillebeeckx. Met bijlage.  2010
   
 3515.Brieven van het Aletta Instituut voor Vrouwengeschiedenis houdende

dankbetuigingen en de aanbieding van de documentaire "Het lef om luidruchtig te
veranderen" op DVD. Uitnodiging tot het bijwonen van de netwerkborrel op 20 april.
  2010

   
 3516.Kaart van I. Bakker houdende beterschapswensen.  z.j.
   
 3517.Correspondentie met D. de Beijer houdende blijken van medeleven met de ziekte

van D. de Beijer, dankbetuigingen en paaswensen.  2010
   
 3518.Correspondentie met P. van den Biggelaar over de gebeurtenissen van de R.K. Kerk

wereldwijd en de gevolgen hiervan, de veranderingen bij de Radboudstichting en de
toezending van bundeltje vertalingen van J.W. Schulte Nordholt.  2010
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Archief C.J.M. Halkes

dankbetuigingen.  2010
 3519.Correspondentie met W.D. van Binsbergen houdende felicitaties en   
 3520.Brief van Mebius en Tineke houdende blijken van medeleven na een moeilijke

periode, zijn ziekte en zijn werk binnen de geloofsgemeenschap.  2010
   
 3521.Correspondentie met de familie Bornewasser.  2010
   
 3522.Correspondentie met A. en Lou ten Bosch-Stumpel houdende herinneringen aan 90

jaar C. Halkes.  2010
   
 3523.Brief van B. Roelofs en B.J. Buis over de verantwoording van het sponsorgeld voor

hun laatste stage van de geneeskundestudie in Tanzania. Met bijlage.  2010
   
 3524.Correspondentie met J. Beumer houdende het toezenden van het boek over bidden.

  2010
   
 3525.Correspondentie met E.E. Bongers houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3526.Brief aan T. Bruijnen houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3527.Brief aan J. Burgert-Dröge en J. Hulsman houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3528.Brief aan P. Carlée als begeleidende brief bij een uitnodiging.  2010
   
 3529.Brief aan het Catharina Halkes Fonds houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3530.Brief aan C. Claassen houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3531.Brief aan J. Davids houdende felicitaties.  2010
   
 3532.Correspondentie met W. Derkse houdende een overpeinzing over 90 jaar worden.

  2010
   
 3533.Correspondentie met T. van Dijck en J. Peijnenburg houdende een terugblik op de

viering van haar 90e verjaardag en een gedachte over de preek van J. De Mot
tijdens een eucharistieviering uitgezonden op 18 juli op de Belgische tv. Met
bijlagen.  2010

   
 3534.Correspondentie met J. van Driel houdende blijken van medeleven met J. van Driels

ziekte.  2010
   
 3535.Correspondentie met D. Dijk en Marja houdende felicitaties en de aankondiging om

vervroegd met pensioen te gaan.  2010
   
 3536.Kaartjes van N. van Dijk over de toezending van een CD. Uitnodiging van de

Stichting voor Stad en Kerk (Stek) tot het bijwonen van het afscheid van N. van Dijk
als directeur van Stek op 30 september.  2010

   
 3537.Kaartje van Joop houdende felicitaties.  [2010]
   
 3538.Brief aan M. Eitjes houdende dankbetuigingen en blijken van belangstelling.  2010
   
 3539.Correspondentie met I. Eldering-Jonckers Nieboer houdende felicitaties en de

aankondiging van de verhuizing naar Velp (gem. Rheden).  2010
   
 3540.Correspondentie met T. van den Ende over de toezending van de eerste versie van

de "Oertekst van Marcus".  2010
   
 3541.Kaart van Marjo ter nagedachtenis van F. Haarsma, E. Schillebeeckx en M. Daly.

  [2010]
   
 3542.Uitnodiging van de Priorij Emmaus, Kanunnikessen van het Heilig Graf tot het

bijwonen van de viering van het zestigjarig professiefeest van Hildegard
Schoffelmeer op 2 mei en brief met felicitaties. Met bijlagen.  2010

   
 3543.Uitnodiging van Extravaleren tot het bijwonen van het symposium "Werken in de

witruimte" ter gelegenheid van het tienjarig jubileum op 24 september. Met bijlage.
  2010

   
 3544.Correspondentie met J.T.T.M. Feldbrugge houdende blijken van medeleven met

haar ziekte, het maken van een afspraak en haar boek over Teresa.  2010
   
 3545.Kaart van T. en F. Fiselier houdende een afzegging van hun komst op een groot

verjaarsfeest.  2010
   
 3546.Brief van Forte Uitgevers BV over een uitnodiging tot medewerking aan een boek

over oude en wijze mensen.  2010
   
 3547.Kaarten van M. Frank houdende dankbetuigingen en hun werkzaamheden aan hun

huis.  2010
   
 3548.Correspondentie met C. en J. Friebe-Baron houdende de uitgave van zijn nieuwe

boek.  2010
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Archief C.J.M. Halkes

 3549.Brief aan A. Gabreëls-Festen houdende dankbetuigingen en de toezegging om op
de lustrumviering te komen.  2010

   
 3550.Correspondentie met M.J. Gijs houdende felicitaties, haar werkzaamheden in

bestuur en congregatie, haar ziekte, de gevolgen van het ouder worden en
felicitaties.  2010

   
 3551.Kort verslag van Gisela over haar rondreis door Midden-Amerika.  2010
   
 3552.Brief van M. Govaart houdende blijken van medeleven met de ziekte van haar oma.

  z.j.
   
 3553.Correspondentie met M. Grey.  2010
   
 3554.Uitnodiging van Stichting VPSG tot het bijwonen van de viering van het zilveren

jubileum op 18 mei. Brief houdende felicitaties en een gedachte over de mogelijke
gevolgen van de affaire van de seksschandalen in de kerk. Met bijlage.  2010

   
 3555.Brief aan S. Govaart houdende dankbetuigingen en haar visie op het proces van

zelfstandig worden van haar kleinzoon.  2010
   
 3556.Brief aan M. Schulte Kemma met het verzoek een tekst in het Duits te vertalen.  z.j.
   
 3557.Rouwbrief van M. Goudsmit-Schootman en brief houdende blijken van medeleven

met het overlijden van haar.  2010
   
 3558.Correspondentie met C. Grasveld O.F.M. houdende een verhuisbericht.  2010
   
 3559.Brief aan alle vriendinnen en bekenden houdende dankbaarheid.  2010
   
 3560.Brief aan M. de Haardt houdende dankbetuigingen en een terugblik op het

symposium.  2010
   
 3561.Correspondentie met L. Heese houdende dankbetuigingen en een artikel van L. van

Heesem "Er was eens een VROUW" ter publicatie in de Dominicuskrant.  2010
   
 3562.Kaart van [Von Herag] houdende felicitaties.  2010
   
 3563.Correspondentie met C.J.M. Hereijgers houdende dankbetuigingen, het maken van

een afspraak voor het KVD en blijken van medeleven met haar ziekte.  2010
   
 3564.Correspondentie met A. van Heijst houdende felicitaties, het maken van een

afspraak en als begeleiding van een tekst ter lezing en controle.  2010
   
 3565.Kaart van (onbekend) houdende het adres van B. Leijnse.  2010
   
 3566.Kaart van Y. Höhne-Sparborth met de mededeling dat zij naar Colombia vertrekt.

  z.j.
   
 3567.Correspondentie met A. Hogebrink.  2010
   
 3568.Brieven van E. en M. Honnée houdende excuses voor het voor de tweede keer

vergeten van een afspraak en dankbetuigingen.  2010
   
 3569.Correspondentie met D. Weterman-Hezemans houdende een "meteorologische

deugd", haar ervaringen op de opleiding Spiritualiteit en Pastoraat tijdens een
bibliodrama over Maria Boodschap en Maria Visitatie, kritiek op de reactie van C.
Halkes over de naamsverandering van de Radboudstichting, een kritiek op een
tekst van T. van der Stap, haar nieuwe functie in de parochiegemeenschap en haar
gedachten over de invulling daarvan en felicitaties.  2010

   
 3570.Correspondentie met C. van der Horst.  2010
   
 3571.Brief aan J. Hulsman houdende haar visie op de dood.  2010
   
 3572.Correspondentie met het Institute for Gender Studies houdende felicitaties, het

maken van een afspraak en dankbetuigingen.  2010
   
 3573.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende een zegenbede, blijken van

belangstelling, het opvragen van het telefoonnumer van M. Schülte-Kemna, de
ziekte van Norbert en felicitaties.  2010

   
 3574.Correspondentie met R. Jöhr houdende de toezending van een doos FEMINA en

dankbetuigingen. Met bijlage.  2010
   
 3575.Uitnodiging van de Stichting Vrienden van het KDC tot het bijwonen van de

Vriendendag op 24 september.  2010
   
 3576.Brief van het KDC houdende de publicatie van de eerste Jan Roes-lezing

"Contrapunten tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering.
Hedendaagse beschouwingen over het katholicisme" en een brief aan het KDC
houdende de aanvraag tot toezending van deze lezing.  2010

   
 3577.Kaart van W. Kamminga houdende blijken van medeleven met haar ziekte.  [2010]
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3578.Kaarten van B. Keller over het bijwonen van het feestelijke symposium op 4

september en dankbetuigingen.  -
   
 3579.Correspondentie met A.J.M. van Kempen houdende dankbetuigingen, paaswensen

en blijken van medeleven met haar ziekte.  2010
   
 3580.Correspondentie met E. Keulemans.  2010
   
 3581.Kaart van Ans houdende een terugblik op het symposium.  [2010]
   
 3582.Correspondentie met U. King.  2010
   
 3583.Brief aan F. en R. Knoers-van Iersel houdende dankbetuigingen, blijken van

medeleven en een terugblik op haar verjaardag.  2010
   
 3584.Brief aan C. Krops houdende dankbetuigingen, felicitaties voor het zilveren

jubileum.  2010
   
 3585.Brief aan M. Kuijer.  2010
   
 3586.Brief van de Werkplaats voor de Ziel van en een flyer met het programma voor het

komende jaar.  2010
   
 3587.Brief aan R. en S. Litjens houdende felicitaties.  2010
   
 3588.Correspondentie met G. de Looijer over haar ziekte.  2010
   
 3589.Correspondentie met N.T. Lubliek houdende een verslag van IWFT.  2010
   
 3590.Correspondentie met M. van Merwijk-Kunst, kritiek op de IKON-uitzending met het

interview tussen A. Schrijver en A. Bodar, de tv-vieringen, de seksschandalen in, de
met name Belgische kerk, de uitspraken van de Belgische aartsbisschop over aids-
patiënten.  2010

   
 3591.Correspondentie met T. Metternich houdende felicitaties, blijken van belangstelling

en een reactie op de uitnodiging tot het bijwonen van het feestelijk symposium.
  2010

   
 3592.Correspondentie met E. Moltmann-Wendell houdende felicitaties en

dankbetuigingen.  2010
   
 3593.Brief van de Stichting Tomas More (voorheen Radboudstichting) houdende

dankbetuigingen.  2010
   
 3594.Correspondentie met J. Mourits-van Assendelft over de ziekte en het overlijden van

haar broer en houdende blijken van medeleven met dit overlijden, dankbetuigingen
en het maken van een afspraak.  2010

   
 3595.Brief aan A.-C. Mulder houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3596.Rouwbrief van M. de Nobel-Andriessen en een brief aan haar nabestaanden

houdende blijken van medeleven met haar overlijden.  2010
   
 3597.Brief aan M. Nuijens houdende felicitaties.  2010
   
 3598.Correspondentie met A. Nutt over haar nieuwe werk in de Arbeitsstelle

Feministische Theologie te Münster.  2010
   
 3599.Brief aan Stichting Oikos over de verkeerde adressering.  2010
   
 3600.Brief van het KlantenServiceCentrum van #Opzij# over de beëindiging van het

abonnement.  2010
   
 3601.Correspondentie met J.T.C. van Oosten-van Rossum (Joke Forceville-van Rossum)

houdende haar pogingen tot aandacht in de media voor goede relaties, haar bezig-
zijn met de spiritualiteit van de dagelijkse dingen. Met bijlage.  2010

   
 3602.Correspondentie met P. Peeters houdende een terugblik op het laatste bezoek, de

stand van zaken bij haar opleiding, het laatste nieuws over de kinderen en de ziekte
van Jan.  2010

   
 3603.Begeleidende brief van L.M. Pietersen bij zijn boek over geloof en zeden, brief van

T. Pietersen-de Koning houdende het overlijden van P. en G. Boudens, het veertig-
jarig jubileum van de organist van de Dominicuskerk te Amsterdam en
dankbetuigingen.  2010

   
 3604.Brief van Prominent Comfortproducten BV.  2010
   
 3605.Kaart van H. Roes houdende vakantiegroeten.  2010
   
 3606.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann.  2010
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Archief C.J.M. Halkes

interview voor het septembernummer van de Nieuwsbrief van de Oecumenische
Vrouwensynode, technische gegevens voor de toezending van foto's per e-mail en
enkele basisvragen voor het interview.  2010

 3607.Correspondentie met J. Seldenrath over een uitnodiging voor het houden van een   
 3608.Correspondentie met H. Snijdewind over haar ziekte.  2010
   
 3609.Begeleidende brief van het Soeterbeeck Programma bij het jaarverslag over 2009.

  2010
   
 3610.Brief aan H. van de Spijker houdende dankbetuigingen en beterschapswensen.

  2010
   
 3611.Correspondentie met P. en M. Spinatsch.  2010
   
 3612.Kaart van [Herman] over zijn ziekte.  2010
   
 3613.Brief van W. Stael-Merkx houdende blijken van belangstelling, de situatie in de kerk

en het 25-jarig jubileum van de Acht Mei Beweging.  2010
   
 3614.Uitnodiging van de pastores van de Studentenkerk via het College van Bestuur van

de Radboud Universiteit Nijmegen tot het bijwonen van de Allerziel-bijeenkomst op
1 november. Met bijlage.  2010

   
 3615.Kaart van Maria houdende wensen voor de Goede Week en Pasen.  2010
   
 3616.Brief van Mia houdende blijken van belangstelling.  2010
   
 3617.Uitnodiging van de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

van de Radboud Universiteit Nijmegen voor het bijwonen van de opening van de
fotogalerij met foto's van emeriti hoogleraren van deze facultaire unie op 25 juni.
  2010

   
 3618.Uitnodiging van de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud

Universiteit Nijmegen voor het bijwonen van de jaarlijkse bijeenkomst van emeriti,
college van hoogleraren en het decanaat op 22 april.  2010

   
 3619.Rouwbrief van T. Tiessen-Boog. Met bijlage.  2010
   
 3620.Brief van TNT Post over de opening van een postkantoor.  2010
   
 3621.Brief aan L. Veeger-Poelmann houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3622.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes.  2010
   
 3623.Kaart van S. Vermeulen houdende een terugblik op het bezoek.  2010
   
 3624.Correspondentie met G.S. Westerouen-van Meeteren.  2010
   
 3625.Correspondentie met W. van Wieringen over de beroepsprocedure bij de

Congregatie van de Katholieke Opvoeding tegen een besluit van de Doctrinaire
Commissie in de persoon van mgr. Eijk.  2010

   
 3626.Brief van Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) over de

ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en de nieuwe contributie.  2010
   
 3627.Correspondentie met K.P.M. Winkelman.  2010
   
 3628.Brief aan I. Wüst over het nemen van een nieuw initiatief.  2010
   
 3629.Kaartje van Catharina houdende het toewensen van het allerbeste.  2010
   
 3630.Brief aan V.U.L. Wuyts over een verkeerde adressering en het uitspreken van

waardering voor het blad "Vrouw en Geloof".  2010
   
 3631.Correspondentie met H. Zorgdrager houdende een terugblik op het symposium,

felicitaties, haar benoeming als universitair docent dogmatiek en gender aan de
Protestantse Theologische Universiteit Leiden.  2010

   
 3632.Kerst- en nieuwjaarswensen aan vrienden en bekenden. Met bijlage.  2010
   
 3633.Dankwoord van C. Halkes uitgesproken op het symposium bij gelegenheid van haar

90ste verjaardag op 4 september.  2010
   
 3634.Persbericht uitgegeven door de Universiteit voor Humanistiek en Uitgeverij Ten

Have over de boekpresentatie van het #Overlevingskunst# van C. Anbeek op 1
december.  2010

   
 3635.Brief aan P.K.A. Akerboom-Roelofs houdende het maken van een afspraak.  2011
   
 3636.Rouwbrief van E. van Beek, brief aan T. Verbeek-Delbrück houdende blijken van

deelneming bij het overlijden van haar man.  2011
   
 3637.Kaartje van A. Berlis, P. Feenstra en hun kinderen Anna en Madelaine houdende

advents-, kerst- en nieuwjaarsgroeten.  2010

Pagina 120/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375891
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375892
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375893
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375894
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375895
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375896
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375897
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375897
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375898
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375898
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375898
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375899
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375900
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375901
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375901
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375901
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375902
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375902
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375902
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375904
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375905
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375906
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375907
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375908
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375910
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375910
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375910
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375911
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375911
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375912
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375914
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375915
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375916
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375916
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375917
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375917
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375917
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375918
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375919
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375919
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375920
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375920
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375920
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375921
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375922
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375922
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375923
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375923


Archief C.J.M. Halkes

   
 3638.Correspondentie met P. van den Biggelaar houdende kerst- en nieuwjaarswensen,

toezending van het dagboek van W. Barnard, dankbetuigingen en haar eigen
gezondheid.  2010

   
 3639.Brief van C. en W. Blezer-van de Walle houdende een jaaroverzicht en

nieuwjaarswensen.  2010
   
 3640.Brief van E.E. Bongers houdende advents-, kerst- en nieuwjaarswensen. Met

bijlagen.  2010
   
 3641.Brief aan R. en P. Storms houdende felicitaties.  2011
   
 3642.Correspondentie met P. Carlée houdende kerstwensen, blijken van medeleven

tijdens haar ziekte, haar ervaringen in het Stiltecentrum te Zwolle. Met bijlagen.
  2010-2011

   
 3643.Brief aan E.F.A.M. Caminada houdende felicitaties.  2010
   
 3644.Brief aan C. Claassen houdende felicitaties.  2011
   
 3645.Correspondentie met S. Delhaas houdende een nieuw contact met R. Beurmanjer

en dankbetuigingen.  2011
   
 3646.Correspondentie met J. van Driel houdende blijken van belangstelling en advents-

en kerstwensen.  2010
   
 3647.Afscheidsbrief van T. van Dijck en J. Peijnenburg. Met bijlage.  2010
   
 3648.Correspondentie met J. den Dulk en M. Keesen houdende de ziekte van Ans/Michel

en haar verhuizing, kerst- en nieuwjaarswensen.  2010-[2011]
   
 3649.Correspondentie met I. van Emmerik met een terugblik op het laatste bezoek, de

toezending van een video van het gesprek met C. Anbeek over haar boek
#Overlevingskansen#en dankbetuigingen.  2010-2011

   
 3650.Brief aan T. Fiselier-Wasser houdende felicitaties.  2011
   
 3651.Brief van J. Forceville-van Rossum houdende kerst- en nieuwjaarswensen. Met

bijlage.  2010
   
 3652.Correspondentie met M. Frank over problemen in de eigen relatie met Hubert aan de

vooravond van hun 30-jarig huwelijk.  2010
   
 3653.Geboortekaartje van G. en F. van Gelder en brief aan de familie houdende

felicitaties.  2010
   
 3654.Correspondentie met M. Grey houdende het maken van een afspraak en kerst- en

nieuwjaarswensen.  2010
   
 3655.Correspondentie met H. Haarsa-Alves houdende het toewensen van sterkte tijdens

de herdenkingen van F. Haarsma's dood en advents- en kerstwensen.  2010
   
 3656.Jaaroverzicht van M. Heinrichs en nieuwjaarswensen.  2010
   
 3657.Brief van Annelies over het begin van haar boek over haar levenswerk.  2011
   
 3658.Kaart van J. Hilhirst met zijn gedicht "Zonnebloem".  2010
   
 3659.Brief van N. en H. Hootsmans houdende een jaaroverzicht en kerst- en

nieuwjaarswensen.  2010
   
 3660.Correspondentie met C. Hereijgers over het verdwijnen van hun contacten.  2011
   
 3661.Correspondentie met P.G. van Hooijdonk over hun beider ziektes en

dankbetuigingen.  2010-2011
   
 3662.Correspondentie met C. van der Horst houdende een vakantiegroet en

dankbetuigingen.  2010
   
 3663.Brief van J. Hulsman houdende dankbetuigingen en blijken van belangstelling en

medeleven.  2010
   
 3664.Rouwbrief van A.W.J. Houtepen, een gedachtenisprentje van hem en een brief aan

E. Houtepen-de Boer houdende blijken van medeleven. Met bijlage.  2010-2011
   
 3665.Correspondentie met J. Jäger-Sommer houdende een terugblik op het symposium.

  2010
   
 3666.Brief aan W. Jansen van het Institute for Gender Studies houdende

dankbetuigingen.  2010
   
 3667.Brief aan J. Jansen-Leyten over het maken van een afspraak.  2011
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Archief C.J.M. Halkes

 3668.Brieven van R. Jöhr houdende dankbetuigingen.  2010-2011
   
 3669.Correspondentie met W. Kamminga over het meezenden van gedichtjes. Met

bijlagen.  2011
   
 3670.Correspondentie met U. King houdende nieuwjaarswensen en dankbetuigingen.

  2010-2011
   
 3671.Kaart van A. en J. van Kempen houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  [2010]
   
 3672.Correspondentie met R. en F. Knoers-van Iersel houdende kerst- en

nieuwjaarswensen.  2010
   
 3673.Brief van Mady houdende dankbetuigingen en kerst- en nieuwjaarswensen en een

terugblik op het eerste decennium over de wereldproblemen.  2010
   
 3674.Brief aan T. de Kruijf houdende felicitaties.  2011
   
 3675.Correspondentie met J. van der Leest houdende kerst- en nieuwjaarswensen en

felicitaties.  [2010]-2011
   
 3676.Brieven van P. Lefevere houdende kerst- en nieuwjaarswensen en een

jaaroverzicht.  [2010]-2011
   
 3677.Correspondentie met N.T. Lubliek. Met bijlage.  2010-2011
   
 3678.Kaart van S. R. en M. Litjens houdende kerst- en nieuwjaarswensen.  [2010]
   
 3679.Flyer van de Werkplaats voor de Ziel houdende het aanbod voor 2011.  2011
   
 3680.Correspondentie met H. Luijten houdende het maken van een afspraak voor C.

Visser.  2011
   
 3681.Correspondentie met M. van Merwijk-Kunst houdende dankbetuigingen, het maken

van een afspraak, het laatste afscheid, een overpeinzing over het woord 'wan-hoop'
en advents- en kerstwensen.  2010-2011

   
 3682.Rouwbrief van M.J.C. van den Muijsenberg-Geurts. Met bijlage.  2010
   
 3683.Brief aan A.C. Mulder houdende de contributiebetaling en het congres over de

waarde van Gender Studies.  2011
   
 3684.Brief aan A. Pas houdende dankbetuigingen.  2010
   
 3685.Correspondentie met P. Peeters houdende dankbetuigingen, nieuwjaarswensen en

felicitaties.  2010-2011
   
 3686.Correspondentie met E. Russel houdende dankbetuigingen en blijken van

belangstelling.  2010
   
 3687.Kaart van M. van Schaik OSC houdende dankbetuigingen voor een ontmoeting. Met

bijlage.  2011
   
 3688.Correspondentie met M.J. Schoonheim-Stockmann houdende een jaaroverzicht,

felicitaties, kerst- en nieuwjaarswensen.  2010-2011
   
 3689.Brief aan M. Schuilenga over de receptie van P. Akerboom.  2011
   
 3690.Correspondentie met H. Schüngel-Straumann houdende het jongste nummer van

#Schlangenbrut# met artikelen over Catharina en Helen, haar biografie en
nieuwjaarswensen.  2010-2011

   
 3691.Jaaroverzicht van G. Roomans, E. Scholtes, R. Hansson Roomans, G. Hansson en

N. Roomans met kerst- en nieuwjaarswensen.  2010
   
 3692.Brief van de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel over het 20-jarig bestaan

en het jubileumprogrammaboekje.  2011
   
 3693.Correspondentie met W. Stael-Merkx houdende hun beider ziektes en de toestand

in de kerk.  2010
   
 3694.Correspondentie met M. ter Steeg houdende wederzijdse blijken van medeleven.

  2010
   
 3695.Brief van L. Taekema en L. Weterings over het aanvragen van een interview voor

hun profielwerkstuk van 6 VWO over haar.  2010
   
 3696.Correspondentie met M. Thung houdende een groet en haar ziekte.  2011
   
 3697.Begeleidende brief van E. van Tijn bij een boekje en correspondentie houdende

dankbetuigingen.  2010
   
 3698.Brief aan L. Veeger-Poelmann houdende felicitaties en haar ziekte.  2011
   

Pagina 122/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375955
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375956
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375956
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375957
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375958
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375959
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375959
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375960
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375960
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375961
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375962
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375962
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375963
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375963
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375964
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375965
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375966
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375967
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375967
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375969
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375970
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375970
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375971
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375974
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375974
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375975
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375975
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375976
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375976
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375977
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375979
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375979
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375980
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375980
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375981
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375981
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375982
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375983
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375983
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375984
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375985
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375985
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375986


Archief C.J.M. Halkes

 3699.Brief aan H. van der Ven houdende de beste wensen bij gelegenheid van zijn
afscheidscollege.  2010

   
 3700.Correspondentie met C. Visser en H. Luijten over haar gezondheid.  2010-[2011]
   
 3701.Correspondentie met J. van Vliet-Halkes.  2010-2011
   
 3702.Brief aan A. Wegman-Dirks houdende felicitaties.  2011
   
 3703.Correspondentie met D. Weterman-Hezemans over de eerste jaardag van het

overlijden van F. Haarsma en haar ziekte.  2010
   
 3704.Receptieboek ter gelegenheid van het afscheidscollege van mevr. C.J.M. Halkes

gehouden op 21 november in de St. Stevenskerk te Nijmegen.  1986
   
 3705.Rouwbrief van Catharina Joanna Maria Halkes.  2011
   
 3706.Liturgieboekje van de uitvaart van Catharina Joanna Maria Halkes op woensdag 27

april in de Dominicuskerk te Nijmegen.  2011
   
 3707.Artikel "Godsbeelden" van A. Willems in het #Handboek Pastoraal# (losbladig) en

"II" van C.J.M. Halkes.  1985
   
 3708.Artikel over de Maria-verering in Publik Forum door C.J.M. Halkes, eveneens de

duitse vertaling ervan.  z.j.
   
 3709.Artikel "Der nationale und gesellschaftlich-politische Stellenwert polnischer

Marienfrommigkeit" door B. Waterkott in Publik Forum.  z.j.
   
 3710.Artikel "To a new image of man based on feminist theology".  z.j.
   
 3711.Artikel "Frau/Mann - op zoek naar een theologische antropologie" van C.J.M.

Halkes.  z.j.
   
 3712.Artikel "Feministische theologie - een kennismaking" van C.J.M. Halkes.  z.j.
   
 3713.Artikel "Summary of the Introduction" over de feministische theologie van C.J.M.

Halkes.  z.j.
   
 3714.Artikel "Feminist theology".  z.j.
   
 3715.Tekst van een gastcollege "Feministische Theologie im Werden" in Mainz door

C.J.M. Halkes.  z.j.
   
 3716.Artikel "Mary and Women" van C. Halkes.  z.j.
   
 3717.Lezing van C. Halkes over haar ontwikkeling tot feminist, de ontwikkelingen in

Nederland en de rol van de vrouw in de kerk met eventuele oplossingen.  z.j.
   
 3718.Curriculum Vitae van C. Halkes.  z.j.
   
 3719.Artikel "Maria aus der Sicht feministischer Theologie" van C.J.M. Halkes.  z.j.
   
 3720.Artikel "Maria, dei Frau, Mariologie und Feminisme" van C.J.M. Halkes.  z.j.
   
 3721.Artikel "Kirche als Glaubensgemeinschaft von Frauen und Männern" van C.J.M.

Halkes.  z.j.
   
 3722.Brief van C.J.M. Halkes aan alle vrienden en bekenden houdende dankbetuigingen

voor alle aandacht tijdens haar ziekte.  1978
   
 3723.Lezing in Saarbrücken over de samenhang tussen het conciliair proces en het

decennium kerken solidair met vrouwen van C. Halkes.  1987
   
 3724.Notities voor de lezing te Antwerpen over een andere vrouw, een andere keuze op

16 november.  1987
   
 3725.Aantekeningen voor de lezing Bevrijdende Spiritualiteit op 24 november.  1987
   
 3726.Aantekening voor een lezing "De Vrouw in de Kerk (Goddijn)" van C. Halkes op 5

november.  1987
   
 3727.Artikel "Feminisme en Spiritualiteit" van C.J.M. Halkes.  1987
   
 3728.Artikel "Scheppingsorde van man/vrouwzijn" als reactie op een artikel van kardinaal

Simonis over de feministische theologie en aantekening hierover.  1987
   
 3729.Lezing van C.J.M. Halkes te Helvoirt over de situatie van de feministische religie in

Nederland in de jaren 1980.  1987
   
 3730.Artikel "The History of Feminist Theology in Europe" van C. Halkes.  z.j.
   
 3731.Artikel "Section II" van C. Halkes over de geschiedenis van de feministische

theologie in Nederland.  z.j.
   

Pagina 123/130

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375987
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375987
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375988
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375989
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375990
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375991
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375991
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375992
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375992
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375994
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375995
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375995
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375997
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375997
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375998
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375998
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110375999
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376000
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376000
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376001
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376002
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376002
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376003
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376004
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376004
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376005
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376006
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376006
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376007
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376008
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376009
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376011
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376011
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376012
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376012
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376014
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376014
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376015
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376015
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376016
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376017
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376017
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376018
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376019
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376019
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376020
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376020
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376021
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376022
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110376022


Archief C.J.M. Halkes

 3732.Lezing "Korte inleiding" van C. Halkes over de feministische theologie op 20
december.  1989

   
 3733.Publicatielijst met de werken van C.J.M. Halkes.  1987
   
 3734."Een bevrijdend woord", jaargang 3, nr.4 februari-maart met aankondiging van de

getuigenis waarin zij zal optreden. Met bijlage.  1987
   
 3735.#Women in the Church and in Society. Proceedings of the colloquium#.  1987
   
 3736.Kaartje van Daphne houdende dankbetuigingen van de conferentie over de historie

van de vrouwenrechten en - theologie.  1987
   
 3737.Lezing "Relation and tension between female sexuality - sacrality" van C.J.M.

Halkes.  1987
   
 3738.Verslag van C. Enthoven, C. Bosman en T. van Leeuwen-Ponsioen aan de

Diocesane Werkgroep Rotterdam over het gesprek met C. Halkes op 18 september.
  1987

   
 3739.Artikel "Lettre d'Utrecht: la Nostalgie du Progrès" C. Kaarman in #L'Actualité

Religieuse#, juli/augustus.  1987
   
 3740.Column "Geloofsbrief: De leek wordt door Rome nog niet serieus genomen" van R.

Brico in het #Algemeen Dagblad# van 4 november.  1987
   
 3741.Voorstel opzet "Dag van de leek" in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant

op 14 februari.  1987
   
 3742.Diverse gedichten en een artikel over C. A. Mennicke van H. Röhr.  1987
   
 3743.Artikel "Karl Bart und Charlotte von Kirschbaum" van E. Jöhr en een gedeelte van

het artikel "Feministische Theologie mit oder ohne Göttin?" van E. Sorge in
#Religion-heute#.  1986

   
 3744.Betoog van C. Halkes over de leek, een redevoering van C. Halkes "Herhaalde

Oproep: Leken gevraagd (m/v)". Draaiboek voor de "Dag van de Leek" op de
Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg op 14 februari.  1987

   
 3745.Artikel "Groeien door weerwerk" van C.J.M. Halkes in #De Bazuin#, nr. 48 van 11

december.  1987
   
 3746.Artikel "Jezus' omgang met vrouwen" van C. Halkes in #Rondom het Woord#

nummer 3.  1987
   
 3747.Artikel "Feministische spiritualiteit" door C.J.M. Halkes in "Ruimte om op adem te

komen", redactie Jelsma, A en H. Juch.  1987
   
 3748.Tekst van C.J.M. Halkes voor het congres van de Mariënburgvereniging.  1987
   
 3749.Artikel "De bestaansgrond van de feministische theologie" door H. Obbink in VU-

magazine, november.  1987
   
 3750.Artikel "Behoud alleen is niet voldoende" door C. Halkes in de Bazuin 18 december.

  1987
   
 3751.Artikel "Katholieke vrouwen en hun kerk" door C.J.M. Halkes in het blad van de

VVAO, augustus.  1987
   
 3752-1.Recensie van C. Halkes van het boek #Vrouw - Religie - Macht# door D. Dijk, W.

Haan en A. Willemier Westra, redactie.  1987
   
 3752-2.Recensie van C.J.M. Halkes van "Sexism and Feminism in Theological Perspective"

door W.S. Vorster in het #Tijdschrift voor Theologie 27# nummer 2.  1987
   
 3753.Recensie van C.J.M. Halkes van #Das mütterliche Antlitz Gottes# door L. Boff in het

#Tijdschrift voor Theologie# 27, nummer 4  1987
   
 3754.Artikel van C.J.M. Halkes "Caterina van Siëna - 'Ik ben bloed en vuur' in de KRO-

bundel.  1987
   
 3755.Inleiding van C.J.M. Halkes "De mens, beeld van God - wat houdt dat in!" voor de

Begijnenhof-bijeenkomst op 22 november.  1987
   
 3756.Toespraak van C.J.M. Halkes bij de presentatie van het tijdschrift 'Mara'.  1987
   
 3757.Artikel "Conciliair proces moet aan vrouw denken" in Trouw van 19 december.

  1987
   
 3758.Artikel "Moeder der levenden heet geen Victoria" van G.W. van Tricht in #Trouw#

van 21 augustus.  1987
   
 3759.Tekstboekje met het ritueel van de boekpresentatie van #Als een boom aan

stromend water# van M. Koyck-de Bruijne augustus.  1987
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3760.Artikel "Als dat zeuren is, zeur ik graag nog wat door" van C. Halkes over het

Mariajaar 1987-1988 in #Trouw# van 30 juli.  1987-1988
   
 3761.Artikel "Vrouw moet haar nieuwe kwaliteit durven hanteren" van C.J.M. Halkes over

het afscheid van M. ter Steeg als omroeppastor en de installatie van E. Speet als
haar opvolgster, in #Trouw# van 10 september.  1987

   
 3762.Flyer van Een Bevrijdend Woord met de aankondiging van een avond rond het

thema 'Vrouw en geloof Tina Halkes' op 6 maart.  1987
   
 3763.Flyer van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden in

Wuppertal met de aankondiging van Wuppertaler Grenzgespräche op 7 juli met als
gast C. Halkes over "Kirche als Glaubensgemeinschaft von Frauen und Männern".
  1987

   
 3764.Brief aan [Raad van Kerken in Nederland] over de behandeling van het onderwerp,

de inval van de USSR in Afghanistan en de vrouw in het ambt tijdens de
bijeenkomst in Vancouver tijdens de jaren 80 van de 20e eeuw.  [1983]

   
 3765.Uitnodiging tot het bijwonen van de voorjaarsbijeenkomst van het Convent van

Remonstrantse Predikanten en de toespraak van C. Halkes voor het Convent van
Remonstrantse Predikanten over de methodologie van de feministische theologie
op 15 april.  1988

   
 3766.Column van J. Blokker "Moeder, zuster, non" in de #Volkskrant# van 1 oktober.

  1988
   
 3767.Programmaboekje bij het eerste lustrum van de 3 jarige inleidingscursus Theologie

in het perspectief van Feminisme en Christendom op 1 oktober.  1988
   
 3768.Lezing voor de SSR in Lunteren over het feminisme als cultuurkritiek en de

feministische theologie als religiekritiek op 30 september.  1988
   
 3769.Diverse documenten rond het thema Maria en de feministische theologie.  1988
   
 3770.Lezing over vrouwen, natuur en religie te Zürich en Bern.  1988
   
 3771.Voordracht in Oost-Gelderland "Vrouwen... wat hebben we in huis - geloven in je

eigen groeikracht".  1988
   
 3772.[Lezing voor] het OJEC "Feminisme: méér dan gelijke rechten".  1988
   
 3773.Folder van de Charismatische Werkgemeenschap Utrecht en de lezing "Hoe de

Geest m/v relaties bevrijdt" van C. Halkes tijdens de Shekina-viering van 25 maart.
  1988

   
 3774.Artikel "Verantwoordelijk voor de schepping" van C. Halkes in de Bazuin van 17

juni.  1988
   
 3775.Lijst van artikelen geschreven door C. Halkes.  1988
   
 3776.Artikel "Lustrum cursus feministische theologie" in de Bazuin van 30 september.

  1988
   
 3777.Bijdrage "God in mijn leven" van C. Halkes.  1998
   
 3778.Uitnodiging van de Initiative Fuldaer Diplom-Theologinnen und -Theologen tot het

bijwonen van gespreksavond met C. Halkes.  1988
   
 3779.Artikel "Van zij naar ik en wij" in Franciscaans Leven.  1988
   
 3780.Artikel "Terug naar moeder Aarde" in HN van 18 juni.  1988
   
 3781.Recensie van C. Halkes over "Jesus - der Gesalbte" door C. Mulack.  1988
   
 3782.Artikel "God in Rusland (2). Sovjet-jeugd zoekt naar de zin van het bestaan" door L.

van Vlijmen in#De Leidse Courant# van 21 mei.  1988
   
 3783.[Artikel van] C. Halkes over het begrip feminisme.  [1988]
   
 3784.Artikel "Synode miste gouden kans" over de benoeming van een hoogleraar

praktische theologie in #Trouw# van 3 december.  1988
   
 3785.Brief van Kerk en Wereld, Sectie Geloof, Samenleving en Educatie aan de

deelneemsters aan de conferentie voor predikantsvrouwen 'Op de adem van de
Geest ' op 21 en 22 november over het programma en de deelneemsterslijst.  1988

   
 3786.Lezing van C. Halkes over de lustrum-viering van de feministische theologie.  [1988]
   
 3787.Afscheidsredes voor W. Bus en F. Sleegers.  [1988]
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Archief C.J.M. Halkes

  [1988]
 3788.Inleidend woord van de dagvoorzitter C. Halkes bij het congres georganiseerd door

de lustrumcommissie rond de thematiek van genentechnologie en -manipulatie.
   
 3789.Het artikel "Tijden veranderen, meiden veranderen" door J. van Alst in de KU-

Nieuws van 30 september, de correspondentie tussen H. Meyer-Wilms, G. Dresen,
A. Alferink en A. de Bont namens het Samenwerkingsverband Feministische
Theologie, Annemiek en C. Halkes over fouten in het artikel en de reacties van alle
betrokkenen en de reacties van H. Meyer-Willems en A. Wegman-Dirks in de rubriek
"De reactie" van het KU-Nieuws van 7 oktober.  1988

   
 3790.Recensies van R. Burrichter van het boek #Suchen, was verloren ging" door C.J.M.

Halkes, "Sexismus und die rede von Gott" door R.R. Ruether in de Katechetische
Blätter/Zeitschrift für Religionsunterricht, gemeindekatechese und kirchliche
Jugendarbeit, jaargang 113, nummer 9, september.  1988

   
 3791.Toneelstuk zonder titel, geschreven bij gelegenheid van de viering van het eerste

lustrum over de plek van C. Halkes in de hemel.  z.j.
   
 3792.Uitnodiging van de Organisatie van Reünisten der Societas Studiosorum

Reformatorum tot het bijwonen van het jaarlijks congres met als thema "Visies op
de jaren tachtig... en daarna" op 30 september en 1 oktober.  1988

   
 3793.Brief van de IKON aan de deelnemers aan de discussie bij IKON Radio op 21

augustus bij gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de Wereldraad van
Kerken over de aandachtsvelden in het tweede blok en houdende algemene
informatie. Met bijlage.  1988

   
 3794.Folder "Jubilerende Pax Christi maakt zich al 40 jaar sterk voor anderen...".  [1988]
   
 3795.Artikel "Vrouw moet haar nieuwe kwaliteit durven hanteren" van C.J.M. Halkes in de

Kontaktbrief Kerk Overzee van de Nederlandse Zendingsraad van mei. Met bijlage.
  1988

   
 3796.Artikel "Feminismus meint weit mehr als Gleichberechtigung" van H. Fischer in

#Die Botschaft# van 4 juni  1988
   
 3797.Lezersbrief "Die kirchliche Hierarchie und die Stellung der Frau" in het #Badens

Tagblatt#.  1988
   
 3798.Brief van Wil 9 (onbekend) houdende een reactie van de EUG over het gedicht "In

de waagschaal" van Gennep.  1988
   
 3799.Liturgische viering "Vertel me wat je in huis hebt".  1988
   
 3800.Mededeling van de gastlezing van C. Halkes voor de Evangelisch-theologischen

Fakultät van de Universität Bern over "Frauen - Natur - Schöpfung" op 31 mei en
een gesprek bij het Bildungszentrum Propstei "Wislikofer Begegnung met het
thema "Gottes entschiedene Tochter" op 1 juni. Met bijlagen.  1988

   
 3801.Artikel over de lezing "Schöpferische und befreiende Aspekte der feministischen

Theologie" van C. Halkes in de rubriek "Personen & Konflikte".  [1988]
   
 3802.Artikel "Für eine neue Glaubensgemeinschaft: Radikale Kritik einer Gottestochter"

door R. Schulz-Bäsken in het #Wiesbadener Tagblatt# van 9 april.  1988
   
 3803.Liturgieboekjes "Als vrouw in de kerk" voor 14 en 15 mei.  [1988]
   
 3804.Uitnodiging tot het bijwonen van de contactdag voor vrouwen met het thema

"Vrouwen wat hebben we in huis?" op 10 maart, een liturgieboekje voor deze dag,
een verslag en een concept verslag van de regionale contactdag gehouden te
Doetinchem.  1988

   
 3805.Artikel "God in Rusland (2): Sovjetjeugd zoekt naar de zin van het bestaan" van L.

van Vlijmen uit Het Nieuwsblad van 17 mei.  1988
   
 3806.(Artikel) over paus Johannes XXIII en het begin van Vaticanum II van C. Halkes.

Typescript.  1988
   
 3807.[Artikel] "Onze verantwoordelijkheid voor de heelwording van de schepping" van C.

Halkes. Typescript.  [1988]
   
 3808.Artikelen "Frauen fordern mehr Macht innerhalb der Kirche" van JK in de

#Wiesbadener Kurier# van 12 maart en "Unser Gott ist kein Mann und auch kein
Patriarch" in de #Wiesbadener Kurier# van 22 maart.  1988

   
 3809.Artikel "Boek dr. Halkes in DDR" in #De Gelderlander# van 17 maart.  1988
   
 3810.Artikel "Wie krijgt de M/V-prijs 1988?" in de programmabode van 11 maart en en

mededeling van het #M/V Magazine# "Uitreiking M/V-prijs 1988 in #KRO's M/V-
Magazine# van 11 maart".  1988

   
 3811.Aankondiging van een lezing door C. Halkes over "Feministische Theologie - eine

befreiende und schöpferische Theologie" op 15 maart.  1988
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Archief C.J.M. Halkes

   
 3812.Folder en affiche van de Initiative Fuldaer Diplom-Theologinnen und Theologen e.V.

over een gespreksavond met C. Halkes met als thema "Schöpferische und
befreiende Aspekte der feministischen Theologie" op 16 maart.  1988

   
 3813.Column van C. Halkes in Mara over de uitreiking van de M/V-prijs. Typescript.  1988
   
 3814.Column van C. Halkes over vrouwenvieringen. Typescript.  [1988]
   
 3815.Recensie van C. Halkes van het boek #Vrouw, Religie, Macht# door D. Dijk en

andere, redactie, in het #Tijdschrift voor Theologie# nummer 4.  1987
   
 3816.Affiche van het Overlegorgaan van Joden en Christenen en Stichting De Nieuwe

Kerk voor een serie tweegesprekken met onder andere op 9 februari "Feminisme -
meer dan gelijke rechten?" met onder andere C. Halkes.  1988

   
 3817.Folder van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding

met de aanmelding voor en het programma op 16 april bij gelegenheid van het
70-jarig bestaan met het thema "De Vrouwenbeweging in 2001", een aantal korte
antwoorden op vier vragen, een kort verslag van de discussie met C. Halkes en de
uitnodiging om het maken van een video-opname op 22 februari.  1988

   
 3818.Artikel "Prof. Catharina Halkes: "Grondwoorden in mijn leven" van (onbekend).  z.j.
   
 3819.Artikel van C. Halkes "Van zij naar ik naar wij" over de figuur van Maria. Doorslag.

  2006
   
 3820.Artikel "De mens als beeld van God: mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen" door

C. Halkes in de #VNVA-Krant#, aflevering 1, februari/maart.  1988
   
 3821-3824.Cassettebandjes met interviews met C. Halkes voor radio-uitzendingen.  1995-2000

Bevat 4 stukken
   
  3821."Het Gesprek", een interview met C. Halkes, uitgezonden op 7 juli door de NCRV.

  1995
   
  3822."Een leven lang", een interview over de carrière en het leven van C. Halkes,

uitgezonden op 30 mei door de NCRV.  1996
   
  3823."Rondom het woord. Serie: Theologie en milieu." Een gesprek met C. Halkes,

uitgezonden op 27 maart door de NCRV-Radio.  1998
   
  3824."Kruispunt". Een gesprek met onder andere C. Halkes over het voorgenomen mea

culpa van Paus Johannes Paulus II en de schuldbelijdenis in het algemeen,
uitgezonden op 11 maart 2000 door de RKK/KRO. "Kruispunt", een interview met
C.Halkes, uitgezonden op 18 maart door de /RKK.  2000

   
 3825.Uitnodiging van Dabar tot het bijwonen van een feestelijke bijeenkomst bij

gelegenheid van de zeventigste verjaardag van C. Visser op 24 augustus en
correspondentie met C. Visser houdende felicitaties, dankbetuigingen, het
meesturen van een boek.  2002

   
 3826.Toespraak van H. Snijdewind OP bij gelegenheid van de negentigste verjaardag van

C. Halkes op 3 juli.  2010
   
 3827.Uitnodiging van de Diocesane Werkgroep Vrouw, Geloof, Samenleving tot het

bijwonen van een ontmoetingsdag voor alle vrouwen van het bisdom Groningen op
14 mei, een brief van de Werkgroep VGS houdende diverse praktische zaken voor
deze dag en kladaantekeningen. Met bijlagen.  1988

   
 3828.Programma van "Relaties op de helling" met informatie bij de cursussen van de

Remonstrantse Gemeente Utrecht met op 16 februari C. Halkes over "Gerechtigheid
in relaties".  -

   
 3829.Stukken van de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen

betreffende de totstandkoming van het eerste project Feminisme en Christendom.
  1977-1981

   
 3830.Liber amicorum ter gelegenheid van het vertrek uit Breda.  1972-1973
   
 3831.Correspondentie met Threes van Dijck en Jan Peyenburg. Met bijlagen.  2010-2011
   
 3832.Aktes over aanstelling tot docent aan de R.K. Huishoudschool "Maria Assumptia" te

Breda.  1957-1965
   
 3833.Aktes over aanstelling tot directrice aan Maartenshof, opleidingscentrum voor

pastoreel werk te Breda.  1965-1968
   
 3834.Aktes over aanstelling aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1969-1987
   
 3835.Aktes over AOW en pensioen.  1985
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Archief C.J.M. Halkes

van een woonhuis.  1949, 1973
 3836.Afschriften van notariële aktes inzake huwelijksvoorwaarden en eigendomsbewijs   
 3837.Interviews gehouden met haar. Met aantekeningen.  1989-2007
   
 3838.Stukken betreffende het contact met Johanna Jäger-Sommer.  2001
   
 3839.Lectuur over de Islam. Met aantekeningen.  1985-1989
   
 3840.Brieven van Willem Johan van der Waal (geheten Pieters) van Uitgeverij "De

Onrust" te Woensel. Met bijlagen.  1997-2002
   
 3841.Agenda's.  2010-2011
   
 3842.Rondzendbrieven en kerstwensen. Met bijlagen.  1990-2010
   
 3843.Stukken betreffende de Oecumenische Vrouwensynode.  2003
   
 3844.Aktes van schenking van het archief aan het Katholiek Documentatie Centrum. Met

bijlagen.  2005-2006
   
 3845.Fotoalbum van een Lourdesreis door Nele Nederpelt.  1927
   
 3846.Fotoalbum van Rosmari Jöhr ter herinnering aan het verblijf van Tine in

Zwitserland.  1986
   
 3847.Foto's.  [1940]-[1987]
   
 3848.Stukken betreffende pr. Jan Halkes, neef van Tine. Met foto's.  z.j.
   
 3849.Stukken betreffende het symposium, ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag,

gehouden op de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Met foto's.  2010
   
 3850.Knipsels, recensies en aantekeningen over boeken.  1966-1986
   
 3851.Reliekenboekje van reder IJzermans, werkgever van Bert Halkes, haar vader.  2000
   
 3852.Foto's betreffende het Tweede Vaticaans Concilie.  1962
   
 3853.Audiocassettes "Een Leven Lang - Catharina Halkes" uitgezonden door de NPS op

30 mei.  1996
   
 3854.Biografie #De Heilige Catharina van Siëna# door Johannes Jörgensen. Met

opdracht van L.J. Rogier aan Tine.  1931, 1944
   
 3855.Boek #Mystiek en apostel. De heilige Catharina van Siena# door Jacques Leclercq

pr. Met literatuurlijst.  1946, 1956
   
 3856.Plakboek over de werkvakantie van Frans Haarsma en Tine aan Aarhus

(Denemarken).  1946, 1956
   
 3857.Notulenboek van de R.K. Toneelveereniging "Amicitia", onderafdeling van de Ned.

R.K. Volksbond te Vlaardingen.  1896-1898
   
 3858.Brieven van familieleden en rederij IJzermans aan Bert Halkes, haar vader, tijdens

zijn verblijf in Amerika.  1898-1899
   
 3859.Brieven van diverse personen betreffende de ziekte en het overlijden van haar zoon

Casper Govaart en het overlijden van Frans Haarsma.  2008-2009
   
 3860-3861.Brieven van diverse personen aan de erven Halkes, in verband met haar overlijden.

  2011
   
 3862.Fotoalbums met foto's van familieleden.  z.j.
   
 3863.Foto's betreffende haar oratie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1984
   
 3864.Curricula door haar zelf geschreven.  [1960]-[2010]
   
 3865.Aanvragen van leenvergoedingen voor bibliotheken bij het Ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur.  1991-1995
   
 3866.Overdrukken van haar artikelen.  [1950]-[1969]
   
 3867.Correspondentie met Museum Het Valkhof te Nijmegen over de tentoonstelling

"70's in Nijmegen: tien kreatieve aksiejaren".  2007
   
 3868.Stukken betreffende de cursus pastorale-psychologie aan de Universiteit te Utrecht.

  1966-1968
   
 3869.Opzet biografiereeks "Vrouwen van formaat" door stichting Echo, met beoogde

biografie van Halkes.  1995
   
 3870.Stukken betreffende de cursus Klinische Pastorale Vorming in "Zon en Schild",

Ned. Hervormd Psychiatrisch Centrum te Amersfoort.  1968-1972
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Archief C.J.M. Halkes

 3871.Publicatielijsten met personalia.  1964-1998
   
 3872.Stukken betreffende de St. Adelbertvereniging.  1962-1968
   
 3873.Lofdicht "De vrouw in de storm" door Theo Govaart ter gelegenheid van het

verschijnen van haar boek #Storm na de stilte#.  1964
   
 3874.Kritische recensie betreffende haar benoeming tot wetenschappelijk medewerkster

aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen verschenen in het tijdschrift
#Confrontatie#.  1970

   
 3875.Kopie van een brief "Hartekreet over de vrouw in de kerk" door Els Vos de Waal-

Smulders.  1980
   
 3876.Stukken betreffende het Diocesaan Pastoraal Beraad te Breda.  1966-1972
   
 3877.Liturgie en preek bij de uitvaart van L.J. Rogier. Met bidprent.  1974
   
 3878.Stukken betreffende het R.K. Vrouwendispuut.  1947, 1963
   
 3879.Stukken betreffende de werkgroep "Vrouw en Kerk" van de Katholieke Raad voor

Kerk en Samenleving.  1987, 1992
   
 3880.Stukken betreffende Frans Haarsma.  1972, 1985
   
 3881.Correspondentie met Uitgeverij Desclée de Brouwer te Utrecht over het boek #Les

Catholiques Hollandais#.  1970
   
 3882.Artikel "De vrouw en het concilie". Met aantekeningen en een bijlage.  1963
   
 3883.Betalingsbewijzen van Womens Ordination Conference (VS) en St. Joan's

International Alliance (VS) inzake giften. Met bijlagen.  1983
   
 3884.Brief van J.Th. Willemsen, penningmeester van de Stichting Vrienden van de

Katholieke Universiteit van Lublin (Polen).  1989
   
 3885.Stukken betreffende de studiedagen "De plaats van de vrouw in onze tijd in Kerk en

Wereld" door Centrum Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.  1963
   
 3886.Brief aan geadresseerde met het verzoek om medewerking aan een enquête over

"Gebedscultuur in het gezin".  1970
   
 3887.Aantekeningen betreffende de Vakgroep Pastoraal Theologie van de Katholieke

Universiteit te Nijmegen.  1973-1976
   
 3888.Stukken betreffende het Catharina Halkes Fonds.  2006-2010
   
 3889.Artikelen over Tine voor en na haar overlijden.  2011
   
 3890.Toespraken van Halkes gehouden tijdens de Catharina Halkes-lezing op 8 oktober.

  2005
   
 3891.Reacties op het televisieinterview "Het vermoeden" van de IKON.  2005
   
 3892.Reacties op een artikel in #Trouw# over ouder worden.  1999
   
 3893.Brieven van diverse personen ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag, gevierd

op 23 september op de Katholieke Universiteit te Nijmegen tijdens de 4e Catharina
Halkes-lezing.  2000

   
 3894.Stukken betreffende de prof.dr. C. Halkes Scriptieprijs 2003-2005 van het Institute

for Gender Studies te Nijmegen.  2005
   
 3895.Publicaties van biografe Sieth Delhaas over Tine Halkes.  1982, 2005
   
 3896.Teksten van Halkes.  1997-2008
   
 3897."Ohrbecker Studien nr. 2 Catharina J.M Halkes. Das Antlitz der Erde erneuern:

Mensch Kultur Schöpfung. Handreichung zur Arbeit in der Erwachsenenbildung".
Zusammengestellt von K.E. Beltman-Biezeveld.  1990

   
 3898.Boek #Theologisch testament. Notarieel nog niet verleden# door Edward

Schillebeeckx. Met een opdracht van Schillebeeckx.  1995
   
 3899.Boek #Zij waait waarheen zij wil: Opstellen over de Geest aangeboden aan

Catharina J.M. Halkes#.  1986
   
 3900.Brieven ter gelegenheid van haar 85ste verjaardag.  2005
   
 3901.Liturgie bij haar uitvaart.  2011
   
 3902.Programma "Theologische Week over de mens"georganiseerd door de

Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 21-25 juli.
  1958
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Archief C.J.M. Halkes

 3903.Artikel "Cultuurpsychologische overwegingen betreffende de mannelijke en
vrouwelijke lichaamsbewegingen" door prof.dr. H.M.M. Fortmann.  [1960]

   
 3904.Pelgrimageboekjes van A.C.M. Halkes, haar zus.  1979
   
 3905-3908.Stukken voor de aanzet van haar mogelijke dissertatie.  1939-1953

Bevat 4 stukken
   
  3905.Materiaal van Lucie (L.A.M.) Vuylsteke (De Sleutelbos).  1939
   
  3906.Materiaal over S.Ch.C. Bronsveld-Vitringa (oud-kamerlid en later kloosterzuster).

  [1946]-[1953]
   
  3907.Verhandeling "Vrouwen staat op tegen alle egoistische mannen" door Rene Michel.

  z.j.
   
  3908.Materiaal over Albertine Steenhoff-Smulders.  1953
   
 3909.Tijdschriftartikelen over Tine.  1962-2010
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