
Plaatsingslijst

Archief     

Archivalia P.J. van Hardenberg

Lijst gegenereerd op : 2021-01-21
Archiefnummer : 415
Archiefnaam : HARD
Datering : 1944-1966
Beschrijving : Dictaten t.b.v. een katecheseopleiding; verhandelingen; circulaires,
kranten- en tijdschriftartikelen; correspondentie.
Catalogus : Archivalia P.J. van Hardenberg

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-01-20

Pagina 1/4

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000277


Archivalia P.J. van Hardenberg

Ten Geleide

P.J. van Hardenberg (1906-...)
P.J. van Hardenberg was lid van de Vrouwen van Bethanië. Zie ook het KDC-archief van Vrouwenbeweging De Graal
Nederland.
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Archivalia P.J. van Hardenberg

 
 1.Dictaat "De Kerk, milieu van het christelijk geloof", gegeven door P.A. Liègé, O.P.

Met aantekeningen.  1955
 
 2.Verslag over "Het Apostolisch Instituut" te Amsterdam.  1952
 
 3.Lezing "The Apostolic Institute" door P. van Hardenberg en M. Frijns. Ladies of

Bethany.  z.j.
 
 4.Tijdschriftartikel "Het Catechumenaat" bestemd voor 'Lumen Vitae'.  z.j.
 
 5.Lezing "Over de sacramenten". Inleiding voor de gesprekskring van het

Apostolisch Instituut Nederlandse Herhervormde Jongeren.  1958
 
 6.Circulaire "Takt bij huisbezoek".  z.j.
 
 7."Les" over de inleidingslessen W.L. voor het 3e jaar K.I. Met aantekeningen.  1956
 
 8.Circulaire "Wenken voor huisbezoek, in casu een eenmalig bezoek aan niet

praktizerende katholieken als voorbereiding op de Misieweek".  z.j.
 
 9.Brieven en kaart van Nora (onbekend) over het katechetisch examen.  1955
 
 10.Stukken betreffende schriftelijk examen katechese.  1955, 1957, 1959
 
 11.Brief aan Albertien en Nora (onbekend) over het K.I.-examen.  1959
 
 12.Brief aan Zeereerwaarde pater (onbekend) over het K.I.-examen.  1955
 
 13."Repetitievragen" over de katechese volgens 'Het Ware Licht'.  1955-1956
 
 14.Tijdschriftartikel "Het apostolaat onder de niet-katholieken" uit 'Verbum'.  z.j.
 
 15."Lessen" voor 'Lumen Vitae'. Katechese voor volwassenen (niet-katholieken).  1957
 
 16.Lezing over "Het Ware Licht" en de vormende taak der katechisten t.a.v. de zielen.

  z.j.
 
 17."Repetitievragen" over de katechese volgens 'Het Ware Licht'.  z.j.
 
 18.Dictaat "De sacramenten in het algemeen" door dr. B. Janssen s.j.  1955
 
 19.Dictaat "H. Schrift" door dr. Witte s.j. Met aantekeningen.  1954
 
 20.Dictaat "De menswording" door P. Witte. Met aantekeningen.  1954
 
 21.Verslagen van de gespreksgroep I en II te Amsterdam.  1966
 
 22.Verhandeling "Les activites au cathechisme" van 'Direction de l'Enseignement

Religieux' te Lyon (FR.).  z.j.
 
 23.Circulaire "Lijn Gele Phase" als houvast voor de katechese. Met aantekeningen.  z.j.
 
 24.Circulaire "Vragen voor het Katechetisch Instituut".  1958
 
 25.Dictaat "Het Heilig Hart van Jezus" uitgelegd aan niet-katholieken. Met

aantekeningen.  z.j.
 
 26.Verslag van de internationale studiedagen "Lumen Vitae" met als onderwerp:

"Catechese voor onze tijd".  1956
 
 27.Dictaat "Plaats en functie van het katechuminaat in ons apostolaat".  z.j.
 
 28.Dictaten "Een werk van een K.I.er". Met aantekeningen.  1958
 
 29.Stukken betreffende "Doopselvoorbereiding".  1950-1959
 
 30.Dictaten van een bijbelcursus te Amsterdam.  1952
 
 31.Stukken betreffende "Eigen werk", katechetische verhandelingen.  1953-1958
 
 32.Brief aan Ada (een meisje uit een gesprekskring).  1944
 
 33.Brief van dr F. Thijssen te Utrecht.  1956
 
 34.Krantenartikel "Doorbraak der religieuzen" uit #De Linie#.  1957
 
 35.Tijdschriftartikel "Aanpassingsproblemen in het contact met niet-katholieken", uit

#Bethanië#.  1953
 
 36.Brief van drs F. Haarsma, theoloog te Driebergen.  1958
 
 37.Verhandeling "De levende kerk". Met aantekeningen.  z.j.
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Archivalia P.J. van Hardenberg

 
 38.Verhandelingen "Het Ware Licht", deel I. Met aantekeningen.  z.j.
 
 39.Verhandelingen "Het Ware Licht", deel II. Met aantekeningen.  z.j.
 
 40.Verhandelingen "Het Ware Licht", deel III. Met aantekeningen.  z.j.
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