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Archivalia J. Heijke

Ten Geleide

J. Heijke (1927-…) = J.P. Heijke CssP
 Johannes Petrus Heijke werd geboren op 28 juni 1927 te Amsterdam. Hij is priester van de Congregatie van de Paters
van de Heilige Geest en studeerde theologie aan de theologische faculteit der Jezuïeten in Leuven en aan de Kath.
Universiteit Nijmegen. Hij doceerde theologie aan de opleiding van zijn congregatie in Gemert.
 Hij was medewerker van het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland.
 Bron: KDC-Knipselcollectie
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Archivalia J. Heijke

 
 1.Artikel "Meer hervormingen nodig van het kapitalistisch stelsel" van prof.dr.

W.A.A.M. de Roos te Rotterdam uit #De Tijd#.  1973
 
 2.Artikel "Bij een vastenbrief" van (onbekend) uit #Confrontatie#.  1973
 
 3.Artikelen "Samen zijn en samen delen is veel belangrijker dan bezit" van J.

Landman uit #De Stem#.  1973
 
 4.Artikelen m.b.t. de Vastenbrief 1973 uit #De Werkgever# van verschillende

personen, met als bijlage een brief aan Heijke van F.H.M. van Spaendonck te
Utrecht.  1973

 
 5.Artikelen m.b.t. de Vastenbrief 1973 uit #De Volkskrant#, #De Bazuin# en #Vrij

Nederland#.  1973
 
 6.Verhandeling "Welvaart, verantwoordelijkheid, versobering". Pers-reacties op de

Vastenbrief. Uitg. van de Remonstrantse Broederschap te Utrecht.  1973
 
 7.Stukken betreffende de Vastenbrief 1973.  1973
 
 8.Brief van prof. F.J.M. Feldbrugge te Leiden aan mgr dr A. Simonis, bisschop te

Rotterdam, houdende de kwestie "Vastenbrief 1973".  1973
 
 9.Verhandelingen "De Vastenbrief 1973 en het NKV" van drs L.A.G. Mesman.

  1973-1974
 
 10.Artikel over de Vastenbrief 1973 van drs J. Heijke te Utrecht.  1973
 
 11.Verhandeling over de Vastenbrief 1973 van Secretariaat van de Rooms Katholieke

Kerkprovincie in Nederland (SRKK).  1973
 
 12.Brieven van br. M. Salman te Maastricht.  1974
 
 13.Brieven van dr J. Peters OCD (ongeschoeide carmeliet) te Venray. Bijlage 3 folio's

over het gebed.  1974
 
 14.Brieven van dr P.A. Elderenbosch te Amersfoort.  1974
 
 15.Brieven van dr H. van der Meer sj, vicaris, te Roermond.  1973-1974
 
 16.Verhandeling "Het gemeenschapsgebed bij de capucijnen" van de liturgische

commissie OFMCap.  1972
 
 17.Drukproeven "Brief over het gebed".  1974
 
 18.Verslag over het congres van het gebed te Rome. Thema voor donderdag 4 april:

"Dialoog en gebed" van O. Steggink OCarm. te Nijmegen.  1974
 
 19.Verhandeling "Een psychoanalytische benadering van het gebed" van O. Steggink

OCarm.  z.j.
 
 20.Brief van zr. Elisabeth Janssens, priorin van de Norbertinessen te Oosterhout.  1974
 
 21.Aantekeningen n.a.v. de brief over het gebed van dr Marga A.M. Klompé te Den

Haag.  1974
 
 22.Brief van prof. mr J.J.M. van der Ven te Bilthoven.  1974
 
 23.Artikel en brief "Prier aujourd'hui". Lettre pastorale des évéques des Pays-Bas pour

l'Avent de 1974. in "La Documentation Catholique".  1974
 
 24.Brieven van pater Jeroen Witkam, abt van de Cisterciënzer Abdij "Maria Toevlucht"

te Zundert.  1974
 
 25.Brieven van H.W.J. Kuipers pr, vicaris generaal van de bisschop van Haarlem, aan

mgr. H. van Munster OFM te Utrecht.  1974
 
 26.Brieven van P. Drijvers pr te Eindhoven.  1974
 
 27.Lezing "De geloofsdimensie in de toekomst: antropologische evaluatie"

uitgesproken door A. Vergote t.g.v. een congres van de theologische faculteit.  1972
 
 28.Lezing "De tegenwoordigheid van de kerk in de maatschappij van morgen"

uitgesproken door A. Vergote t.g.v. het wereldcongres Concilium.  1970
 
 29.Artikel "Je kunt het niet leren" van S.W. Scholtens uit #Speling# nr 2-3.  1970
 
 30.Artikel "Sören Aabye Kierkegaard over bidden en danken" van W.R. Scholtens

OCarm. uit #Tijdschrift voor Geestelijk Leven#, september.  1972
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Archivalia J. Heijke

 31.Artikelen over het gebed uit verschillende buitenlandse tijdschriften.  1973-1974
 
 32.Artikel "Zijn biddende mensen te begeleiden door de pastor" van J. Peters OCD uit

#Theologie en pastoraat# nr 5.  1973
 
 33.Lessen over het gebed van de cursus "Op zoek naar nieuwe spiritualiteit" van

zuster Laetitia Aarnink JMJ en drs J. Heijke.  1974
 
 34.Artikel "Kan bidden boeiend zijn?" van J. Peters OCD uit #De Bazuin#. Met

aantekeningen.  1974
 
 35.Lezing "Over gemeenschapsgebed" uitgesproken door A. Vriens OFMCap. tijdens

een kapittelzitting van de capucijnen  z.j.
 
 36.Stukken van het secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland

te Utrecht, als voorbereiding op de adventsbrief 1974 die door Heijke geschreven
werd  1973-1974

 
 37.Stukken van het studiesecretariaat van het Secretariaat van de RK Kerkprovincie in

Nederland, i.v.m. de adventsbrief 1974  1974
 
 38.Stukken van het secretariaat bisschoppenconferentie van het Secretariaat van de

RK Kerkprovincie in Nederland te Utrecht m.b.t. de adventsbrief 1974  1973-1974
 
 39.Stukken van de Nederlandse Kerkprovincie bisschoppelijke beheerscommissie ten

dienste van de bisschoppenconferentie te Utrecht m.b.t. de adventsbrief 1974  1974
 
 40.Verslagen van de stafvergaderingen van het Secretariaat van de RK Kerkprovincie

(SRKK) op 1 april en 20 mei  1974
 
 41.Interne nota bestemd voor de leden van de staf SRKK (Studiesecretariaat van de RK

Kerkprovincie) van W.R.  1973
 
 42.Brief van de pastores van Stratum, w.g. P. Harkx te Eindhoven, aan mgr J. Bluyssen

te 's-Hertogenbosch.  1973
 
 43.Verslag van "Kruispunt Special" van de KRO te Hilversum, houdende een discussie

over het gebed tussen mgr J. Bluyssen, dr J. Peters OCD, H. Kempes en J. Ruiten.
  1974

 
 44.Artikelen "Twee bisschopsbrieven: Azijn en wijn" van Chr. Fictoor en H. Verbeek te

Groningen uit #Conto#.  1974
 
 45.Artikel "Terugkeer van het heilige" van H. Weterman uit #Jeugd en samenleving#,

jaargang 3, nr. 12  1973
 
 46.Persberichten "Aan de bisschoppen" van H. Kouwenhoven, perschef RK

Kerkprovincie te Utrecht.  1974-1975
 
 47.Verhandeling "De menselijke condities van het bidden" van de Theologische

Leergangen Una Sancta.  1973-1974
 
 48.Brieven van H.J.M. Nouwen van de Yale University te New Haven (USA)  1974.
 
 49.Brieven van H. Zunneberg te Driebergen.  1974
 
 50.Brieven aan verschillende personen. Bijlage: Brochure over het gebed.  1974
 
 51.Brieven van M. Niesen, pastoor-deken te Thorn; Piet (onleesbaar) te Utrecht en

(onleesbaar) te Amsterdam.  1974
 
 52.Brief van Ad (onbekend) van het Studiesecretariaat van de RK Kerkprovincie in

Nederland.  1975
 
 53.Brieven aan dr H.W.J. Kuipers, vicaris van de bisschop van Haarlem. Met bijlage.

  1975
 
 54.Brief van dr W.J. Berger.  1975
 
 55.Brief van de Stichting Studentenecclesia te Amsterdam. Met bijlage.  1974
 
 56.Verhandelingen van J. Heijke over het verschijnsel kritische gemeenten. Met

bijlage.  1974
 
 57.Stukken betreffende de werkgroep "Kritische gemeenten".  1972-1976, z.j.
 
 58.Stukken betreffende de commissie pluriformiteit.  1975, 1979
 
 59.Drie bundels houdende #Le schema DE SACRAMENTIS avec les textes

correspondants du CODE DE 1917, des documents conciliaires et post-
conciliaires#. Met bijlagen.  1975

 
 60.Bundel #Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis

recognoscitur#. Met bijlagen.  1975
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