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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

Ten Geleide

Informatiecentrum Vrouw en Liturgie (1973-1995)
Het Informatiecentrum Vrouw en Liturgie was een onderdeel van de Werkgroep Vrouw en Kerk van de Katholieke Raad
voor Kerk en Samenleving (KRKS). Het had als doel vrouwen door middel van informatie te helpen bij het zelf maken van
liturgie.
Het IVL verzamelde allerlei materiaal waarmee een liturgie kan worden samengesteld, bedoeld voor diensten die zijn
voorbereid en vormgegeven door vrouwen en waarin vrouwen voorgaan. Het ging dikwijls om experimentele liturgieën
waarin vrouwen zoeken naar eigen beelden en eigen vormen, die uitdrukken wat zij verstaan onder een gelovig bezig zijn
en contact zoeken met God.
Het IVL was sinds 1989 gevestigd in Vught.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 1.Folder "Informatiecentrum Vrouwen en Liturgie (IVL)"  z.j.
 
 2.Boekje #Maria, opnieuw, en nog#, een cyclus van vier diensten en de

kerstnachtdienst door de Studentenkerk te Nijmegen  1987
 
 3.Liturgieën van diensten onder de titel "Ruimte"; een experimentele dienst onder

auspiciën van de raad van kerken te Amersfoort  1988-1991
 
 4.Uitnodiging voor rondetafelgesprekken. Met bijlage  1990
 
 5.Literatuurlijst  z.j.
 
 6.Lijst van bekende bestaande liederen met min of meer inclusief taalgebruik  z.j.
 
 7."Liturgy for the blessing of the relation of Floris W.M. Michiels van Kessenich en

Michael A. Kovner"  1991
 
 8.Brochure "De vrouwenspiritualiteitsbeweging; een feministische religie"  z.j.
 
 9.Brieven van G. Speelman aan diverse vrouwen. Met bijlagen  1990
 
 10.Literatuurlijst voor vrouwenvieringen samengesteld door het IVL  z.j.
 
 11.Uiteenzetting Hoe vind je een symbool?", samengesteld door het IVL  z.j.
 
 12.Een handreiking voor het vermijden van exclusief mannelijk taalgebruik  1991
 
 13.Artikel "Zo zou liturgie kunnen zijn", van het Bisdomblad Haarlem  1990
 
 14.Teksten van liederen, "Ik zing van God vader van het volk", "Kinderen, armen van

geest" en de tekst "God bevrijder", Lukas 1 26-38  z.j.
 
 15.Tekst "Priere:Saint-Esprit de Dieu"  z.j.
 
 16.Liturgie van een kerkdienst  z.j.
 
 17.Verslagboek #Als gelijkheid vanzelf spreekt#, naar een vrouwvriendelijke liturgie in

de rooms-katholieke kerk  1991
 
 18.Contactblad in dienst van het gemeenschapsgebed Woord en Toon, 25e jaargang

nr.2  1995
 
 19.Gebeden en bijbelteksten  z.j.
 
 20.Liederen  z.j.
 
 21.Liturgiën van vieringen tijdens contact ontmoetingsdagen  z.j.
 
 22.Liturgieën voor internationale vrouwendag, met handreiking voor de liturgie in het

eerste weekend van de veertigdagentijd  1990-1993
 
 23.Liturgie van en voor vrouwen, tekstboekjes van diensten en vieringen  1988-1992
 
 24.Artikelen met betrekking tot liturgie  1990-1992
 
 25.Informatiemap ten behoeve van de huwelijksliturgie  z.j.
 
 26.Lezing "Vrouwenvraagstuk"  z.j.
 
 27.Tekst "De komst van Lilith"  z.j.
 
 28.Liturgie van de gehouden uitvaartdienst voor [Theo]  z.j.
 
 29.Brochure "Vieringen op Wieringen, op zoek gaan naar nieuwe vormen van liturgie in

het Oecumenisch Centrum Mischaëlskerk in Oosterland"  1983
 
 30.Artikel "Vrouw Holle", een inspirerend sprookje voor vrouwen door W. Manschot

  z.j.
 
 31.Artikel "Ervaringen van huisvrouwen"  z.j.
 
 32.Artikel "Vrouw alleen"  z.j.
 
 33.Artikel "Buitenlandse vrouwen"  z.j.
 
 34.Teksten "Het klaarmaken van de tafel" en tafelgebed  z.j.
 
 35."They have taken away my Lord" en "In darkness and anxiety"  z.j.
 
 36.Tekst over de Zalving te Betanië en een lezing met als thema Creatieve verwerking

van Marcus 14, 3-9. Met bijlage  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 37.Tekst "Magnificat" naar Lucas 1, 46-55  z.j.
 
 38.Tekst van een viering met als thema "Zie naar ons om". San Salvator, 4e zondag

van de vasten  z.j.
 
 39.Lezing over haar leven in Guatamala gehouden door Rigoberta Menchu  z.j.
 
 40.Artikel "Onze naam is kerk", ervaringen met katholiek-christelijke feministische

liturgieën van D. Neu  z.j.
 
 41.Psalmteksten  z.j.
 
 42.Liturgieboekje "Dignity Nederland"  z.j.
 
 43.Tekst "De grote godin en de zoon zonder vader of Myriam zingt een nieuw lied" uit

het Duits vertaald door L. Troch  z.j.
 
 44.Tekst "Sprookjes bestaan...maar grote idealen vergaan"  z.j.
 
 45.Liturgieboekje van de Dignity-eredienst, 3e zondag van januari  z.j.
 
 46.Liederen, gebeden en psalmen  z.j.
 
 47.Tekst "Gesprek van Jezus met Adam", een vrije bewerking van een preek van een

onbekende auteur uit de 4e eeuw en lied "Midden in de dood"  z.j.
 
 48.Artikel "Rottkäppchen" van [onbekend]  z.j.
 
 49.Artikel "You Are A Gift To Each Other" a letter from Mary of Magdala to Christian

Woman  z.j.
 
 50.Artikel "Maria Magdalena" van [onbekend]  z.j.
 
 51.Preek van de installatiedienst, over Johannes 20,11-18 door [ W.Blezer- van de

Walle]  z.j.
 
 52.Medidatie over Lukas 1, 26-55  z.j.
 
 53.Artikel "Overweging" van T. Gokke  z.j.
 
 54.Preek "Woord" door A. Brugman  z.j.
 
 55.Preek voor een pinksterviering door T. Halkes  z.j.
 
 56.Preek door M. Heinrichs  z.j.
 
 57.Preek van een paasviering door T. Halkes  z.j.
 
 58.Overdenking over dichters door A. Brugman  z.j.
 
 59.Overdenking over Marcus 14 : 3 - 9, door T. Halkes  z.j.
 
 60.Tekst van de eerste van drie themadiensten, Bressen in de onderdrukking, thema

"van Mannen en Vrouwen", door H. Pals  1984
 
 61.Tekst van de tweede van drie themadiensten, God m/v, thema "van Mannen en

vrouwen", door H. Pals  1984
 
 62.Tekst van de derde van drie themadiensten "Op weg naar gelijkwaardigheid", thema

"van Mannen en Vrouwen", door H. Pals  1984
 
 63.Geloofsbelijdenissen van de vrouw. Met bijlagen  z.j.
 
 64.Overweging bij Spreuken 31  z.j.
 
 65.Tekst "Aantekeningen bij Lucas 13:10-17"  z.j.
 
 66.Overdenking over Ruth en zusterschap  1984
 
 67.Preek over Lucas 7,37-50, door A. Brugman  1987
 
 68."Met Hoofd en hart" toespraak in de meidienst, feministische theologie  z.j.
 
 69.Boekje #Wir sind keine Fremlinge mehr, Frauen halten Gottesdienst#, ein

Werkstattbuch  1984
 
 70.Liturgieboekje van Vesper  z.j.
 
 71.Overdenking "Verkondiging Marcus 1,21-28: De genezing van een bezetene", door

A. Terpstra-Hermsen  z.j.
 
 72.Prekenbundel "Haar in de Hoofdrol", uitgegeven door de studentenkerk te Nijmegen

  1987
 
 73.Lezing over Marcus 1, 21-28  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 74.Preek over het boek Ruth  z.j.
 
 75.Overdenking "Bezinning over het boek Ruth"  z.j.
 
 76.Overweging over Lucas 10:, 38-42, door F. van Dijk-Hemmes  1980
 
 77.Verklaring van de naam El Sjaddai en twee vertalingen van psalm 8  z.j.
 
 78.Toespraak "De tent en de ark, over de aanwezigheid Gods", door B. de Groot-

Kopetzky  z.j.
 
 79.Tekst "God Werd Mens", bezinning over Kerstmis door Leonardo Boff  z.j.
 
 80.Tekst "De vrouwen van het water en de matzesbeweging"  z.j.
 
 81.Liturgieën over het thema "Vrouwen in het evangelie van Johannes"  1983
 
 82."Geest en Geestkracht" liturgie van een viering van de liturgische werkplaats voor

vrouwen  1984
 
 83.Liturgie van de viering, in de liturgische werkplaats voor vrouwen, gehouden op 1

december. Met bijlage  1983
 
 84.Liturgie van de derde viering in de liturgische werkplaats voor vrouwen met als

thema: Sta op, o zuster". Met bijlage  1985
 
 85.Tekstboekje "Een boodschap is maar verblijdend als ze bevrijdt" van de installatie

van W. Blezer- van de Walle  1979
 
 86.Liturgieën van de "Vrouwendienst" met als thema "Afscheid"  1983
 
 87.Liturgie van de viering van Pinksteren met als thema Herschepping  1983
 
 88.Liturgie van een mis "Gott der Matriarchen"  z.j.
 
 89.Liturgieboekje van een viering gehouden in de kritische Gemeente IJmond op 5 juni

  1982
 
 90.Liturgieboekje met als titel "Kompas Liturgie 1978", een wekelijkse uitgave van de

werkgroep liturgie kompas Opperzaal, met als thema "De bevrijding van de vrouw
naar een menselijker samenleving"  1978

 
 91.Liturgie "Totdat wij opengaan" van een vrouwendienst  1983
 
 92.Tekst "From Deprivatiging Wholeness". Met bijlagen  z.j.
 
 93.Liturgie van een viering "Worship service and celebration of claiming the old

testament mothers", door S. Hill en K. Johnson  z.j.
 
 94.Verslag van de Duitscher Evangelischer Kirchentag Hamburg  1981
 
 95.Liturgie van de eerste dienst in een cyclus van vier over de vrouw in de bijbel en het

christendom  1982
 
 96.Liturgie van de gebedsdiens gehouden op de ledendag van 11 mei  1982
 
 97.Liturgie van een dienst gehouden op 18 mei  1980
 
 98.Liturgie "Ach olijven je smaakt me niet meer" van de viering van 28 maart in de

Studentenkerk te Nijmegen  1982
 
 99.Liturgie "Door bitterheid heen..." van de viering van 4 april in de Studentenkerk te

Nijmegen  1982
 
 100.Liturgie van de opening van de LWF Asian conference of Theologically Trained

Woman  1980
 
 101.Liturgie van een mis gehouden op de nationale bijbelzondag met als thema "Het

lied van twee vrouwen". Met bijlagen  1986
 
 102.Teksten uitgesproken tijdens een dienst van 13 mei in Utrecht gehouden door een

vrouwengroep  1979
 
 103.Brief van E. Pruim aan diverse personen over de bundels "Credo's onderweg". Met

bijlage  1988
 
 104.Liturgie van de vrouwendienst van 16 juni met als bijlage de overdenking "Rachab,

de zelfstandige"  z.j.
 
 105.Liturgie van de viering "Van Vrouwen en Mannen", 1 "Bressen in de

onderdrukking", gehouden op 19 februari in de Martinikerk te Groningen  1984
 
 106.Liturgie "Vrouwen vertellen de Paasboodschap door: Hoedsters van opstandig

leven"  1981
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 107.Liturgieboekje Van vrouwen en mannen (2) God m/v... van de viering van 4 maart in
de Martinikerk te Groningen  1984

 
 108.Liturgieboekje (3) "Op weg naar gelijkwaardigheid" van de viering op zondag 18

maart te Groningen  1984
 
 109.Orde van dienst van een paasviering in Alkmaar met als thema "Zeg ons Maria"

  1986
 
 110.Liturgieboekje #Gaan waar geen wegen gaan#, van de gehouden kapeldienst van 16

februari met als thema "Waarom zou je meegaan?"  1986
 
 111.Liturgieboekje #Gaan waar geen wegen gaan# van de kapeldienst van 23 februari

met als thema "Ben ik die ik ben"  1986
 
 112.Liturgieboeke #Gaan waar geen wegen gaan# van de gehouden kapeldienst op 2

maart met als thema "Die haar weg gaat, ongezien.."  1986
 
 113.Liturgieboekje #Gaan waar geen wegen gaan# van de gehouden kapeldienst op 16

maart met als thema "Gevaar dat ons bedreigt"  1986
 
 114.Twee gedichten met als titel "I Am a Woman" geschreven door R. Parmae en W. Am

I  z.j.
 
 115.Orde van diensten van een serie van drie vieringen, zondag 23 februari 1986 met als

thema de Samaritaanse vrouw, zondag 9 maart met als thema "Vrouwen in het
Johannes-evangelie" en zondag 27 maart met als thema "Johannesevanglie III,
Maria van Bethanië, voetenzalving." Met bijlage  1986

 
 116.Liturgieboekje van de kerkdienst van 9 maart "Vrouwen richt je op, mensen richt je

op"  1986
 
 117.Liturgieboekje van een gehouden gezinsdienst, voorganger vikaris W. de Graaf met

als bijlage een overdenking "Wat betekent Maria in je leven nu?"  z.j.
 
 118.Liturgieboekjes van een feministisch-theologische dienst gehouden op 24

november in de Martinikapel  1985
 
 119.Manuskript des Gottesdienstes "Maria - das Urbild der Frau?" liturgie van de dienst

gehouden op 3 december gehouden in de Erlöserkirche te Münster  1978
 
 120.Tijdschrift "Vuur en Water, ontvangt de heilige Geest", themanummer van AKKV, 5e

jaargang no.2  1985
 
 121.Liturgieboek van een feministische theologische dienst gehouden op 12 februari

  1984
 
 122.Liturgieboek van een feministisch theologische dienst gehouden op 6 november

met als thema "Laat de verbeelding spreken", Beeldenstorm  1983
 
 123.Liturgieboek van een feministisch theologische dienst gehouden op 13 mei met als

thema "Stilte na de BEELDENstorm?"  1984
 
 124.Liturgie van een kerkdienst in feministisch-theologisch perspectief gehouden op 19

mei in de Martinikapel te Groningen  1985
 
 125.Liturgie van een feministisch theologische dienst gehouden op 3 oktober met als

thema Richt je merkstenen op, zet je wegwijzers neer  1982
 
 126.Liturgieboek van een feministisch-theologische dienst gehouden op 8 september in

de Martinikapel te Groningen  1985
 
 127.Liturgieboekje van een gehouden feministisch-theologische dienst op 25 november

te Groningen  1984
 
 128.Liturgieboek van een feministisch-theologische dienst gehouden op 16 september

met als thema "Van Babel naar Pinksteren"  1984
 
 129.Liturgieboek van een gehouden gebedsdienst op 10 maart met als thema

"VROUWenWERK: Schone schijn?"  1982
 
 130.Tekstboekje met teksten en liederen van een gehouden dienst  z.j.
 
 131.Liturgie van de dienst op 17 juni te Nijmegen over het boek Ruth door vrouwen

voorbereid met als thema "Waar jij gaat ga ik"  1984
 
 132.Liturgieboekje van een gehouden feministisch-theologische dienst op 5 juni met als

thema "Vrouwenpraat?...verhalen over opstand(ing)"  1983
 
 133.Gedicht van H.Oosterhuis  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

"Nooit meer zonder reisgenoot". De teksten zijn geschreven door A. Brugman  1986
 134.Liturgieboekje van de viering bij het afscheid van C. Halkes als hoogleraar voor

Feminisme en Christendom gehouden op 21 november in Nijmegen met als thema
 
 135.Liturgieboekje met als thema "Opstaan ten leven", Pasen  1982
 
 136."Uitgangspunten voor een preek in een thematische viering over het onderwerp

Vrouw en Kerk" door M.J. Janssen  z.j.
 
 137.Liturgieboekje van de kerkdienst van 6 februari gehouden te Nijmegen met als

thema "Onherkend zit zij aan". Vier diensten over "Vrouwenliederen"in de Schrift
  1983

 
 138.Brochure "Wachten, hoever is de nacht?". Vier vrouwen zingen over wat komen

gaat met vier Adventsmeditaties, gehouden in de Dominicuskerk te Amsterdam op
2, 9,16 en 23 december. Uitgezonden door de KRO-radio  1980

 
 139.Liturgieboekje van de gehouden dienst van 25 januari in de studentenkerk te

Nijmegen met als thema "Haar in de hoofdrol"  1987
 
 140.Liturgieboekje van een oecumenische viering gehouden op 1 mei met als thema

"Werk hoe werkt dat?"  z.j.
 
 141.Liturgie van de dienst gehouden op 24 juni te Nijmegen over het boek Ruth door

vrouwen voorbereid met als thema "Zoek ik niet een rustplaats voor jou"  1984
 
 142.Liturgie van een dienst gehouden in oktober in de Franciscuskerk te Breda  1981
 
 143.Liturgie "De lofzang van Maria", nummer 45, jaargang 10  1979
 
 144.Tekst van D. Sölle "De moeder van Eva", Ten Have- Baarn  z.j.
 
 145.Liturgie van de eerste adventdienst van 3 december van de Hervormde Gemeente

Koog en Zaandijk  1978
 
 146.Liturgie "En hun ogen werden geopend", (Lk.24,31) viering van 25 april in de

Studentenkerk te Nijmegen  1982
 
 147.Proeve van een korte liturgie voor 1 maart  z.j.
 
 148.Prekenbundel "Het lot gekeerd" van de Studentenkerk te Nijmegen  1985
 
 149.Prekenbundel "Vrouwen in het evangelie van Johannes" van de Studentenkerk te

Nijmegen  1983
 
 150.Prekenbundel "Kies uit en eet! Dit zijn Mijn vruchten" van de Studentenkerk te

Nijmegen  1982
 
 151.Liturgie "Het laatste half uur" van de dienst van 20 november te Roosendaal  1982
 
 152.Liturgie "Ontmythologisering van het moederschap" van de dienst op 8 mei in de

Janskerk  1982
 
 153.Liturgieboekjes "Wij noemen met name..." van de Paasviering van 2 april in

Maranatha van het bisdom 's-Hertogenbosch  1983
 
 154.Tekst "Und Maria"  z.j.
 
 155.Tekst "God zelf spreekt Sint Jozef aan" door N. van Drie  z.j.
 
 156.Gedicht "Eva waar ben je?"  z.j.
 
 157.Teksten "Maria Himmelfahrt" (15.8) door H. Röhr  z.j.
 
 158.Bundel van gedichten  z.j.
 
 159.Liturgie "In gods naam..."  z.j.
 
 160.Gedicht "Wat weet een blanke?", uit de Bazuin jaargang 1964  1981
 
 161.Gedicht "An die Mànner" door J.C. Günther en een tekst met als titel "Das wahre

Loblied der Frau" door U. Hahn  z.j.
 
 162.Litanie van Moeders en Zusters vertaald uit het Engels door M. Geurtsen  z.j.
 
 163.Gedicht "O Lieve zuster mijn" door I. Hardenbol  z.j.
 
 164.Gedicht "Waar is mij" door A. Mc. Bennet  z.j.
 
 165.Gebed van een vrouw, "God spreekt tot mij in mijn lichaam"  z.j.
 
 166.Gedicht "Alternatief Zonnelied"  z.j.
 
 167.Prekenbundel cyclus IV "Verwachting en komst" van de studentenkerk te Nijmegen

  1980
 
 168."Tess" reflectie op de gelijknamige film, in orewoet geschreven: "Opstanding"  1980
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 169.Liturgie van de viering "Op naar ginds"  1983
 
 170.Liturgie van de dienst "Vrouw sta op", in samenwerking met de Werkgroep

Feministische Theologie Voorne-Putten en Rozenburg  1986
 
 171.Liturgie van de dienst "Wat schort er aan Martha?" gehouden op 13 mei  1984
 
 172.Liturgie van de dienst "Eva" gehouden op 8 mei  1983
 
 173.Tekst van het lied "Lied der fundamentalisten", proeve van een nieuwe

Internationale door C. van Oudenhove  z.j.
 
 174.Tekst van het gedicht "Wachtende Woorden"  z.j.
 
 175.Gedicht "Toen ze nog leefde" door M. Heijermans uit Opzij-agenda  1975
 
 176.Tekst "An affirmation of hope"  z.j.
 
 177.Tekst "A lithany to accompany the burning of traditons" uit Woman Power  1981
 
 178.Gebed van een plattelandsvrouw door R. Njau (Kenya)  z.j.
 
 179.Gedicht "Liberation"  z.j.
 
 180."Stenen" een meditatie door A. Gnanadason, India  z.j.
 
 181.Tekst met als titel "Affirmations at Textes"  z.j.
 
 182.Tekst "Please respect this garden" door M. Jackson  z.j.
 
 183.Gedicht "Bakerwoman God"  z.j.
 
 184.Tekst uit de Joodse talmoed en een Kontaktbrief Kerk Overzee door H. Lam  1991
 
 185.Tekst "Mission"  z.j.
 
 186.Tekst van het "Heldinnenlied"  z.j.
 
 187.Tekst "Lied van Debora" door E. Finkensieper  z.j.
 
 188.Mid-week worship for theological perspectives on woman and violence  z.j.
 
 189.Psalm uit "Verwachting en Komst" adventsdiensten en kerstmis, door de

studentenkerk te Nijmegen  z.j.
 
 190.Korrespondenz die Frau, twee teksten geschreven door U. Hoffmann en H. Langer

  z.j.
 
 191.Gedicht "Santa Teresa"  1981
 
 192.Gedicht "Siga-Verse und Formeln"  z.j.
 
 193.Gedicht "Sigalaudes, Lob der Siga in den religiösen Traditionen"  1981
 
 194.Gedicht "Die Siga-Hymne"  1981
 
 195.Zum Weltgebetstag der Frauen: "Mach uns zum Werkzeug deines Friedens", door

E. Bongertz  z.j.
 
 196.Gedicht "Siga Siga Sonja"  1981
 
 197.Aus Bert Brecht "Der güte Mensch von Sezuan"  z.j.
 
 198.Tekst "Tabea", wer kann, der soll's auch tun  z.j.
 
 199.Tekst "Lydia"  z.j.
 
 200.Tekst "Esther"  z.j.
 
 201.Tekst "Frau Hesekiel"  z.j.
 
 202.Tekst "Abraham"  z.j.
 
 203.Tekst "Hagar"  z.j.
 
 204.Tekst "Sara"  z.j.
 
 205.Aus Solschenizyn, Der erste Kreis der Hölle  z.j.
 
 206.Tekst "Deborah"  z.j.
 
 207.Tekst "Eva"  z.j.
 
 208.Tekst "Mose 1 und 2"  z.j.
 
 209.Tekst "A Litany of Woman's Power" door A. M. Heidkamp USA en de tekst Teach Us

to Know and Love You door S. Owens USA  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 210.Werkvertaling Ruth 1-4  z.j.
 
 211.Dialogen tussen Ruth en Naomi  z.j.
 
 212.Brief over Ruth geschreven door N. Collignon aan Mady  z.j.
 
 213.Tekst "Ruth", vs. 6-22  z.j.
 
 214.Beknopt overzicht van de liturgie in gebruik bij de Hervormde Gemeente te Heumen-

Overasselt door J. Vreugdenhil  1981
 
 215.No longer strangers, a resource for woman and worship  z.j.
 
 216.Tekst "Blessing the Bread"  z.j.
 
 217."Woman's creed", tekst uit een liturgische viering gehouden te Sydney, Australië

  z.j.
 
 218.Tekst vanuit Ezechiël 37 en 47 en vanuit Handelingen 2  z.j.
 
 219.Brief van C. te Dorsthorst aan A.G.M. Vernooij. Met bijlagen  1991
 
 220.Litany of holy woman of sacred history (from the Grail team in Jerusalem)  z.j.
 
 221.Brief van [Monm en vrouwen] aan Eva  z.j.
 
 222.Tekst "Ontmoeting met Eva"  1986
 
 223.Meditatiegedicht "Stilte" door K. Marti  z.j.
 
 224.Tekst "To Weavers Everywhere" van M. Rienstra  z.j.
 
 225.Tekst van de viering "De uitnodiging van de geliefde"  1988
 
 226.Tekst van de Vrouwenkerk-viering op 27 mei, op de Tiltenberg  1990
 
 227.Verslag en evaluatie van de Woman-church-viering op de Tiltenberg gehouden op

17 februari door Marian  1991
 
 228.Tekst "Een litanie van nieuwe geboorte" van R.C. Duck  z.j.
 
 229.Liturgie van de Vrouwenviering gehouden op 9 maart  1986
 
 230.Tekst Lilith of the wildwood of the fair places; Lilith van het woeste woud van de

elfenbankjes van S. Sherman  z.j.
 
 231.Verkondigingsteksten van een dienst die zijn ontstaan in de leerhuisgroep "Liturgie

en expressie"  z.j.
 
 232.Litanie over vrouwen die ten onder zijn gegaan, zinloos geleden hebben en

slachtoffer zijn geworden zijn van patriarchale strukturen  z.j.
 
 233.Tekst van de viering van de "Woman Church" groep gehouden op 29 mei op de

Tiltenberg  1988
 
 234.Liturgie van de Vrouwenkerk-viering gehouden op 22 januari op de Tiltenberg  1989
 
 235.Tekst van een dialoog met Maria Magdalena  z.j.
 
 236.Tekst Johannes 16, 5-15, vertaald door E. Vooijs- van Delft  z.j.
 
 237.Tekst "Oproep aan twaalf vrouwen" en teksten van liederen van T. Oosterhuis en

M.A. de Keijzer  z.j.
 
 238.Liturgie van de viering "Verbondenheid met jezelf" gehouden op 14 januari  1990
 
 239."The story of Jezebel"  z.j.
 
 240.Tekst van de Vrouwenkerk-viering "Zon", gehouden op 23 september op de

Tiltenberg  1990
 
 241.Tekst van een viering "We have been raised"  z.j.
 
 242."Gebed voor de kracht van vrouwen", uit Vrouw en Woord door A.M. Heidkamp,

Verenigde Staten  1983
 
 243.Tekst van de Vrouwenkerk-viering "Maan" gehouden op 21 oktober op de Tiltenberg

  1990
 
 244.Liturgie "From Deprivation Wholeness"  z.j.
 
 245.Meditatie over ons Godsbeeld  z.j.
 
 246.Tekst van de viering "Verbondenheid met vrouwen in andere culturen" gehouden

op 18 maart op de Tiltenberg  1990
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 247.Liturgie van een viering "Belofte tot samenwerking"  z.j.
 
 248.Verhaal "Drie vrouwen aan de Schelfzee"  z.j.
 
 249.Liturgie van de viering "Verbondenheid met kerk", gehouden op 11 februari in de

Vrouwenkerk  1990
 
 250.Litanie "Von Lob und Hoffnung"  z.j.
 
 251.Litanie van zeven vrouwen  z.j.
 
 252."The Prophecy: A New Revelation" door E. Farians  1973
 
 253.Gedicht "Zie, mijn Meester zoekt troost" van S. Hetarikon  1986
 
 254."Gebed voor de kracht van vrouwen", geschreven door A. M. Heidkamp, Verenigde

Staten  z.j.
 
 255."Good Friday and Easter", Two Sonnets for Mary, door A. W. Astell  z.j.
 
 256.Tekst van de Installatiedienst "Voorbede"  z.j.
 
 257."Uw boodschap dragen wij o Heer", eucharistieviering tijdens de algemene

ledenvergadering van de Limburgse vrouwenbeweging Roermond gehouden op 18
november  1982

 
 258.Prekenbundel "Onherkend zit zij aan" van de Studentenkerk te Nijmegen  1983
 
 259."Gebed", persoonlijke vertaling van het Onze Vader  z.j.
 
 260.Gebed "Summary Prayer"  z.j.
 
 261.Tekstboekje van de gebeds- communiedienst, gehouden bij de opening van het

nieuwe seizoen van het Katholiek Vrouwengilde te Apeldoorn  1984
 
 262.Liturgie van de gehouden dienst Domitila Profetes  z.j.
 
 263.Tafelgebed, breken en delen, het oude gebaar, beschaamt ons vandaag...  z.j.
 
 264.Liturgie van de gehouden viering met als thema het breken en delen van brood  z.j.
 
 265.A statement of faith (United church of Christ), design III, worksheet B, van R.V.

Moss  z.j.
 
 266.Liturgieboekje "Kies dan het leven", Wereldgebedsdag, gehouden op 7 maart met

als bijlage een werkfolder  1986
 
 267.Tafelgebed van S. Schulte en M. Frank  z.j.
 
 268.Tafelgebed "Water en Brood" van H. Oosterhuis en M.A. Oomen  z.j.
 
 269."Gebed van Rachab", nadat zij onder de Israelieten is gaan wonen, zoals zij dat

gebeden zou kunnen hebben  z.j.
 
 270.Jeugdliturgie Wereldgebedsdag "Samen kom je verder", gehouden op 7 maart, met

als bijlage een werkfolder "Samen op de aarde"  1986
 
 271.Tekst "Wij geloven", voor het afscheid C. Halkes- hoogleraar- Nijmegen en de tekst

"Woman's Creed" van N. Hardy  1986
 
 272.Tekstboekje "Celebrating Woman"  [1986]
 
 273.Gebeden, psalmen en pöezie van J. Marley  1988
 
 274.Liturgisch werkboekje "Willibrord Zondag", van de Willibrordvereniging  1987
 
 275.Tekst van het gebed "Gebed om stilte" van B. Zijlstra  z.j.
 
 276.Tekst van het gebed "Geef me de gave van de tranen God, geef me de gave van de

taal", van D. Sölle  z.j.
 
 277.Overdenking bij brood en wijn  z.j.
 
 278.Gebed "Onze Vader en onze Moeder"  z.j.
 
 279.Eigentijds gebed "Oorsprong O Moeder Aarde"  1986
 
 280.Dienst der gebeden "Laten we gaan bidden"  z.j.
 
 281."Teach Us to Know and Love You" van S. Owens, Verenigde Staten  z.j.
 
 282.Brief door A. Brugman aan Nienke  1987
 
 283.Gebed "Anoit Us" door E. Rice Verenigde Staten  z.j.
 
 284.Gebed "A comman prayer of thanksgiving"  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 285.Teksten uit de viering "Maria - symbool van onderdrukking en bevrijding" gehouden
op 8 maart in de Kandelaar  1987

 
 286.De geloofsbelijdenis "An Affirmation"  1979
 
 287.Gebed "Benediction"  z.j.
 
 288.Gebed "Prayer for sharing of peace"  z.j.
 
 289.Liturgieboekje voor een Sederavond van Woman's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual (WATER)  1988
 
 290.Gebed "Summary Prayer"  z.j.
 
 291.Geloofsbelijdenis, Ik geloof in een God van liefde en vrijheid...  z.j.
 
 292.Letters from Gena Dilabio and her participation team  1988
 
 293.Paasgedicht  1988
 
 294."Woman and the Gospel Traditions", feminist celebrations  1989
 
 295.Geloofsbelijdenis "In den beginne was het woord" van Annelies  z.j.
 
 296.Liturgie "Holy Thursday Inclusive FootWashing Ceremony"  1989
 
 297.Evaluatie van een jaar liturgische werkplaats voor vrouwen van T. Hibma  1984
 
 298.Liturgie "Vrouwen van na de uittocht", Amsterdamse vrouwen onderweg naar

nieuwe vormen van geloven  1984
 
 299.Liturgische voorbereiding "Amsterdamse kerkmeiden willen liturgische werkplaats

voor vrouwen starten"  z.j.
 
 300.Verslagen van de liturgische werkplaats voor vrouwen van 4 oktober door J. Deenik-

Moolhuizen en 15 november van T. Hibma  1984
 
 301.Verslagen van de liturgische werkplaats voor vrouwen, gehouden op 5 januari van

J. Deenik-Moolhuizen, 2 februari, 15 maart en 3 mei van T. Hibma. Met een
uitnodiging van J. Deenik-Moolhuizen voor een liturgische viering op 7 juni aan de
deelnemers aan de Liturgische Werkplaats voor vrouwen.   1984

 
 302.Voorwoord en teksten van vrouwendiensten gehouden rond Pasen en Pinksteren

geschreven van A. Brugman-van Dranen en C.J.M. Halkes  1982, 1983
 
 303.Voorbereiding voor vrouwendiensten geschreven op 19 februari  1982
 
 304.Verslagen van bijeenkomsten van de werkplaats vrouwenliturgie gehouden op 14

april, 25 mei, 8 september, 29 september, 20 oktober en 10 november van J. Deenik
  1983

 
 305.Liturgie met als thema "Op de eerste dag van de week", gehouden op 6 april met

Pasen voor de oekumenische basisgroepen "Het Kompas" en De Opperzaal"  1988
 
 306.Verhalen over de voorbereiding van een Paasviering gehouden in Maranatha met

als thema "Vrouwen vertellen het paasverhaal door: hoedsters van opstandig
leven", van M. Arends, E. van Dam, T. Heyne, A. Mol, J. van Roermund, C. Sträter en
A. Way  1981

 
 307.Lied "Ommekeer... Ommekaar" van R. Harssema  1984
 
 308.Lied "Apart en Allemaal" van M. Harry van- van Loon  z.j.
 
 309.Lied "Maria" van G. Luijpers  z.j.
 
 310.Lied "Het lied van de bron" van M. de Groot  z.j.
 
 311.Lied 'Krom van lichaam" van M. Sturm-Engelkes  z.j.
 
 312.Lied "Het lied van de vogelvis" van M. de Groot  z.j.
 
 313.Lied "Lied van drie vrouwen" van M. Koijck-de Bruijne  z.j.
 
 314.Lied "Zing van de vrouwen" van H. Lam  z.j.
 
 315.Lied "Lied van Mirjam" van M. de Groot  z.j.
 
 316.Lied "Eva, waar ben je?" van M. Kamphuis  z.j.
 
 317.Lied "Lied van de Geest!" van M. Kamphuis  z.j.
 
 318.Lied "Rebekka bij de bron" van H. Lam  z.j.
 
 319.Liturgie van de Cantatedienst "Magnificat" gehouden op 26 december in de

Westerkerk met als liturg Ds.N.M.A. ter Linden  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 320.Lied "Lied van de doortocht" van J. Höhne-Sparborth  z.j.
 
 321.Lied "Oproep tot uittocht"  z.j.
 
 322.Lied "Ondanks de eerste stap"  z.j.
 
 323.Lied "Een vogel..."  z.j.
 
 324.Lied "Geest van leven"  z.j.
 
 325.Lied "Het lied van de feesten" van M. de Groot  z.j.
 
 326.Reacties op liedmappen uit "Vrouw en Woord"  1983
 
 327.Tekst over de toenemende belangstelling voor Eva's Lied en een lied om in de

kersttijd te zingen met als titel "In de harten van de mensen"  1983
 
 328.Lied "Zij is een vrouw van naam"  z.j.
 
 329.Lied "Laten we gaan" van G. Luijpers  z.j.
 
 330.Lied "Intochtslied" van M. Koijck-de Bruijne  z.j.
 
 331.Slotlied "Aan onszelf gegeven" van M. Koijck-de Bruijne  z.j.
 
 332.Lied "Eva" van M.de Bruine  z.j.
 
 333.Lied "Lied van Hagar bij Lacahai-Roï" van M. de Groot voor G. van Ginneken  z.j.
 
 334.Lied "Het lied van de twee zusters" bij Lucas 10:38-42 van M. de Groot  z.j.
 
 335.Lied "Een lied bij Lucas 7: 26-50 van M. de Groot  z.j.
 
 336.Lied "Lied van de lijdende Gods" bij Jesaja 50;4-11 van M. de Groot  z.j.
 
 337.Lied "Agapèlied" van M. Koijck- de Bruijne  z.j.
 
 338.Lied "Een lied bij brood en wijn" van M. de Groot  z.j.
 
 339.Lied "'k Zou zo graag een ketting rijgen" van G. Luypers  z.j.
 
 340.Lied "Hoe het na de opstanding verder gaat..." van G. Luijpers  z.j.
 
 341.Lied "Klein Paaslied" van H. Lam  z.j.
 
 342.Lied "Paaslied" van M. Koijck-de Bruin  z.j.
 
 343.Lied "Geest van voor het mens'-lijk leven", een lied om te zingen op het

Pinksterfeest van J. Ribbers  z.j.
 
 344.Lied "Lied van de Geest" van M. Koijck- de Bruijne  z.j.
 
 345.Lied "Dromen dromen en vergezichten zien" van M. Koijck- de Bruijne  z.j.
 
 346.Lied "Verhalen van God met de mensen" van M. Koijck-de Bruijne  z.j.
 
 347.Lied "In de harten van de mensen leeft een eeuwenoud gerucht", een lied om in de

kersttijd te zingen van M. Koijck-de Bruijne  z.j.
 
 348.Dooplied "In je moeders schoot geweven tot een wonder van bestaan" van M.

Koijck- de Bruijne  z.j.
 
 349.Woestijnlied "Roos van Jericho" van G. Luijpers  z.j.
 
 350.Lied "Hoor eens aan, hoor eens aan, hoe zijn wij ontstaan" van W. van Hilten  z.j.
 
 351.Lied "Wie door God zelf is aangeraakt is als een groene boom"  z.j.
 
 352.Lijst met titels van liederen met de namen van de tekstschrijvers  z.j.
 
 353.Lied "Van Mirjam" van M. de Groot  z.j.
 
 354.Lied "Mirjam-Lied" van [Claudia Mitscha-Marheim]  z.j.
 
 355.Lied "Bron van Leven" door vrouwen op de landelijke conferentie van "Wij vrouwen

vieren"  z.j.
 
 356.Lied "Er is een land waar vrouwen willen wonen" van J. Smit  z.j.
 
 357.Lied "Nu `t huilen van de dwaze moeders" van M. Najlis  z.j.
 
 358.Lied "Het lied van de drie vrouwen" van M. Koijck  z.j.
 
 359.Tekst "Hoe welkom zijn de naamlozen?" van M. Dekker, pastor van Paulusparochie

te Gorredijk  z.j.
 
 360.Lied "Jij die mij kent, jij die mij hoort"  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 361.Lied "Door de Rietzee..."  z.j.
 
 362.Lied "In heel de schepping, door alle tijden" van M. Koijck  z.j.
 
 363.Lied "Reizend over slechte wegen" van M. de Groot  z.j.
 
 364.Oogstlied "Het leven bespelen door tijd en seizoen" van G. Luypers  z.j.
 
 365.Slotwens voor op reis, bron: "Vier seizoenen in een vrouwenleven"  1989
 
 366.Lied "Naar Ruth", 4 14-17 van M.G. Creyghton  z.j.
 
 367.Lied "Gezegend zij de God", van Ruth 4 14-17  1984
 
 368.Lied "Aarde, eeuwenlang, woestenij", van A. Bosch  z.j.
 
 369.Liturgie van de viering gehouden bij de opening van het nieuwe seizoen 1989-1990

"Vrede, Gerechtigheid en heelheid van de schepping" op 19 september  1989
 
 370.Lied "Wir träumen einen Traum" van G. Hildebrandt  1975
 
 371.Lied "Stimm deine Laute, David" van F.K. Barth  1975
 
 372.Lied "Father Me, Mother Me" van M. Brake  1979
 
 373.Geloofsbelijdenis uit de Heraut van september "Ik vertrouw op God", van B.M.F. van

Iersel  1989
 
 374.Lied "Bread and Roses" (Brood en Rozen), van J. Oppenheim  z.j.
 
 375.Lied voor de studiedag "Basis en Bijbel" "Nu ben ik gekomen" van M. de Groot

  1982
 
 376.Liturgie van de gehouden zomerdienst in de Eindhovense Studentenkerk op 16 juli

  1989
 
 377.Lied "Lied van de naam" van M. de Groot  z.j.
 
 378.KGY bulletin nummer 21, juni  1989-1990
 
 379.Liturgie van de oecumenische viering "Solidariteit" gehouden te Zeist-West op 18

februari  1990
 
 380.Liturgie van de viering "Verbondenheid met vrouwen in andere culturen" gehouden

op 18 maart in de vrouwenkerk op de Tiltenberg  1990
 
 381.Liturgie van de vrouwenkerk-viering gehouden op 27 mei op de Tiltenberg  1990
 
 382.Gedicht "Wend niet het gezicht af - mijn moeder" van A. Roemer  z.j.
 
 383.Tekst van een samenspraak en een liturgie van de eucharistieviering gehouden op

11 februari ter gelegenheid van het jubileum van T. Starmans die 12,5 jaar Pastoraal
Werkster is.  1990

 
 384.Artikelen over hoe bijbelverhalen te vertellen aan kinderen  1990
 
 385."Rare moeders heeft de wereld", een kinderverhaal naar Genesis 3, van B. van Pelt

  1990
 
 386."De naam leren en kennen om mens te worden", Genesis 23:1-20, bijbelverhalen

voor kinderen van M. Nijenhuis  1990
 
 388.Tekst van een toespraak gehouden door A. Berlies op 9 juni  1990
 
 389."My Creed", credo uit New Woman, New Church, Vol. 13, nr. 2-4, van G. Parentelli

  1990
 
 390.Liturgie van de viering bij de presentatie van B. Caminada en C. Koot pastores voor

Kerk en Samenleving in het dekenaat Arnhem "Op weg naar een land van melk en
honing", gehouden op 3 december  1990

 
 391."The Draft and the Mighty" van R. Tillemans en "Wind, A Choral Reding", van N.

Spencer Johnson V, teksten van toneelstukken  1990
 
 392.Liturgie van de Dignity-eredienst "Licht in de wereld", gehouden op 21 januari te

Amsterdam  1990
 
 393.Liturgie van de gehouden Dignity-Eucharistie-viering "Doet dit tot mijn

gedachtenis" op 17 juni te Amsterdam  1990
 
 394.Liturgie van de Dignity-eredienst "Ik zal U met mijn hand beschermen, ik blijf bij U

en zal in U zijn", gehouden op 18 maart  1990
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

and Ritual, Vol.3, No. 2, Summer  1990
 395."Waterwheel" A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics 
 396.Liturgie van de kerstviering van de KNKV "En ze zwierven uit over de wereld"

  1990-1992
 
 397."Waterwheel", A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.4, No. 1, Spring  1991
 
 398.Liturgie van de gehouden Adventdienst "Een groet doet leven" op 21-22 december

  1991
 
 399.Liturgie van de gehouden Adventdienst "Maria bezoekt haar nicht Elisabeth"

gehouden op 21-22 december  1991
 
 400.Internationele Vrouwendag, een handreiking voor de liturgie in het eerste weekend

van de veertigdagentijd, samengesteld door werkgroep Mirjam Vrouwen, geloven,
kerk-zijn in het bisdom Haarlem  1991

 
 401."Huis dat tot levend lichaam wordt", handreiking voor de voorbereiding van de

liturgie-viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, door
de"Mirjam"-werkgroep "Vrouwen, geloven, kerk-zijn" in het bisdom Haarlem  1991

 
 402.Liturgie "Samen op safari", van de wereldgebedsdag gehouden op 1 maart Met

bijlage  1991
 
 403.Jeugdliturgie "Ontmoeting onderweg",van de wereldgebedsdag, gehouden op 1

maart. Met bijlage  1991
 
 404.Liturgie van de viering "Ik was een vreemdeling", gehouden in februari  1991
 
 405."Onze vader", naar aanleiding van Lukas 11, gelezen vanuit de positie van "armen",

naar een bewerking van Ineke Uytenbogaardt - Kerkvrouw en als bijlage een
intentieverklaring van het studentenpastoraat van de hogeschool West-Brabant  z.j.

 
 406."Waterwheel", A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.4, No.2, Summer/Fall  1991
 
 407.Gedicht "Tegentaal", van V. Huijgen, 5 februari  1991
 
 408.Liturgie van de viering "Zondagmorgen anders in de vrouwenkerk", "Verwekken,

baren", (gelezen Genesis 1, Psalm 139 en Jona 2) gehouden op 26 oktober  1986
 
 409.Liturgie van de viering "Zoeken naar wat verloren is III", (gelezen; fragmenten uit

het evangelie van Maria), gehouden op 11 juni van T. Halkes  1989
 
 410.Liturgie "Moederschap, bron van kracht", ontworpen ter gelegenheid van

moederdag door de dekenale werkgroep "Vrouw in Kerk en Samenleving"
gehouden op 29 maart  1986

 
 411."Woman Church Celebrations", Feminist Liturgies for the Lenten Season, A

Resource from Woman's Alliance for Theology, Ethics and Ritual, van D. Neu  1985
 
 412."Feministische Liturgien für die Fastenzeit", van D. Neu, Liturgin  1987
 
 413.Liturgie van de viering "Luisteren naar Maria Magdalena", gehouden op 20-21 mei te

's-Hertogenbosch  1989
 
 414.Liturgie van de Vrouwendienst over Hildegard von Bingen (1098-1179) door de

Leidse Studenten Ekklesia, gehouden in de LSE Marekerk op 12 februari  1989
 
 415.Liturgie van de dienst "Maria Magdalena", gehouden op 14 juni in de Hooglandse

Kerk  1987
 
 416.Liturgie van de vrouwendienst "Tamar" gehouden op 11 mei in de Leidse studenten

Ekklesia  1986
 
 417.Liturgie van de viering "Maar elke dochter zal je laten leven" ter gelegenheid van de

Internationale vrouwendag  1989
 
 418.Werkversie van een geloofsbelijdenis "Waar geloven feministische theologes

eigenlijk (nog) in?" van Erna, Julie en Diana, afgestuurdeerde theologes. Kerk en
Wereld, Driebergen 27/28 september  1991

 
 419.Werkversie van een geloofsbelijdenis "Waar geloven feministische theologes

eigenlijk (nog) in?" van Denise, Martine en Trees. Kerk en Wereld, Driebergen, 27-28
september  1991

 
 420.Liturgie van de Vesperdienst "Lijden" gehouden op 20 maart in de

Willibrordparochie te Vleuten. Met bijlage  1991
 
 421.Geloofsbelijdenis van R. Wahlberg, uit Kosmos 3, 12e jaargang nr.6  1978
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

gehouden op 16 september  1989
 422.Liturgie van de kerkendag "Machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen" 
 423.Struktuur van een versperdienst  z.j.
 
 424.Liturgie van de Pinksterdienst gehouden op 22 mei in de Martinikerk te Groningen

  1988
 
 425.Teksten van de viering rond de Internationale Vrouwendag in de Kandelaar  1988
 
 426.Liturgie van het weekend dat in het teken stond van de Internationale Vrouwendag

gehouden op 5 en 6 maart in het Dekenaat te Alkmaar  1988
 
 427.Tafelgebed uit Carter Heyward, "Our Passion for Justice of Power Sexuality and

Liberation", vertaald van D. de Beijer, geplubiceerd in de Bazuin van 12 juni 1987
  1984

 
 428.Litanie "Zegening van het Brood"  z.j.
 
 429."Our passion for Justice", Images of Power Sexuality and Liberation door Carter

Heyward, uit de The Pelgrim Press New York. Met bijlage  z.j.
 
 430.De geloofsbelijdenis "An affirmation of faith"  z.j.
 
 431.Gedicht "Ik voel me soms zo eenzaam in de kerk..." van Marjolein uit de Bazuin

jaargang 62 juni  1980
 
 432.Liturgie voor de dienst gehouden op 5 juli in de Vluchtheuvelkerk. Met bijlage  1987
 
 433.Litanie voor de Paasnacht "God, anders gezegd"  1987
 
 434.Een overdenking van een weekend met als thema "Bij welke Godsbeelden leven

wij" van A. Schilthuis-Stokvis  z.j.
 
 435.Meditatie "Voor een betere liefde" van Roque Dalton  z.j.
 
 436.Gedicht "Würde und Sendung der Frauen"  1981
 
 437.Gedichten van V. Huygen  1989
 
 438.Liturgie van de kerstviering "Er is geen nacht oneindig" gehouden in de

Studentenkerk te Nijmegen  1987
 
 439.Liturgie van de viering "Maria, opnieuw, en nog", gehouden op 6 december  1987
 
 440.Liturgie van de viering ter gelegenheid van de doop van Ruwan op 12 januari te

Arnhem  1992
 
 441.Liturgie bij de afscheidsdienst ter gedachtenis aan Dirk Krijger, gehouden op 18

november in de St. Janskerk te Vught. Met bijlage  1987
 
 442.Handreiking voor de voorbereiding van de liturgie-viering "Er is geen ander land

dan dit..." van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, van de Mirjam Werkgroep
  1992

 
 443."Er is geen ander land dan dit", liturgie-viering van de Internationale Vrouwendag

op 8 maart en het zevenjarig bestaan van de werkgroep "Mirjam" gehouden in de
kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem  1992

 
 444.Folder "Our Thanks and Warmest Blessings for Lighting the Way" van D.L. Neu. Met

bijlage  1992
 
 445.Liturgie van de vrouwendienst "Van alleen-staan naar samen-gaan" gehouden op

28 mei voorbereid en voorgegaan door de werkgroep "Vrouwenliturgie"  1989
 
 446.Liturgievoorbereiding van de vrouwendienst "Bewustwording van vrouwen"

gehouden in de Studentenkerk Maranatha op 23 april  1989
 
 447.Geloofsbelijdenis "O Rex Nazarenus" van D. Sölle  z.j.
 
 448.Gebed "Unser Vater"  z.j.
 
 449.Gedicht "Eigentlich brauchten wir... Jesus" uit "Die Evangelische Frau, ein Blatt für

kirchlicher Frauenarbeit, jaargang 32, juli  1981
 
 450.Openingsgebed "Kom, Heilige Geest", uit de Beraadsdag Vrouw en Kerk van mei

  1981
 
 451.Gebed "God, I cannot call you Father", van D. Schaper  z.j.
 
 452.Tafelgebed "Met lege handen" van J. van Opheijen  1976
 
 453.Lied "The Fruits of the Spirit" van T.N. Emsweiler  1979
 
 454.Geloofsbelijdenis "Affirmations of Faith" van Thomas en S.N. Emsweiler  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 455.Jeugdliturgie van de wereldgebedsdag gehouden op 6 maart  1992
 
 456.Litanie "Let us remember and celebrate the history of women in ministry" uit

Women's Worship p.60  z.j.
 
 457.Gedicht "Vader Moeder God"  z.j.
 
 458.Psalm "Gebrokenheid en geloof", van H. Oosterhuis, vijftig psalmen, Ambo/Utrecht

1967, psalm 51 pagina 28-29 uitgezonderd vers 7 t/m 11  z.j.
 
 459.Uitnodiging voor de kaderontmoetingsdagen "In wijsheid leven met de schepping",

op 8 oktober te Dordrecht, 26 oktober te Hilversum en 12 november te Zwolle  1991
 
 460.Liturgie van de wereldgebedsdag "In wijsheid leven met de schepping" gehouden

op 6 maart  1992
 
 461.Folder "Dag van gebed over de hele wereld verbonden in woord en lied één in

dienst van de Heer"  z.j.
 
 462.Lijst van provinciale en comité contactadressen  z.j.
 
 463.Werkfolder bij de liturgie "In wijsheid leven met de schepping"  1992
 
 464.Werkfolder bij de jeugdliturgie "Zorgvuldig omgaan met de schepping"  z.j.
 
 465.Credo "Ik geloof in God tot wie wij in Jezus Geest "Abba" mogen zeggen..." uit Het

geloof van ons doopsel van P. Schoonenberg  z.j.
 
 466.Lied "Lied van de aarde". Met bijlage  z.j.
 
 467.Brochure over de symbolen van het Paasritueel uit "Info Mensen Onderweg"

nummer 108  z.j.
 
 468.Lied "Er is een land" van J. Smit  z.j.
 
 469.Lied "Godenschemering-Mensendageraad" van B. Huijbers  1983-1984
 
 470.Gedicht "Goede Vrijdag", van W.A.P. Smit, uit Feesten van't jaar  z.j.
 
 471.Gedicht "Das Kreuz" uit S.5-8: Die Rolle der Frau in der Kirche van G. Schibler  1984
 
 472.Liturgie van de orde van dienst voor de zaterdagavondviering gehouden op 23

november in de kapel te Glimmen. Met bijlage  1985
 
 473.Liturgie voor een viering tussen pasen en pinksteren in de Geertekerk te Utrecht

gehouden op 27 mei  1984
 
 474.Lied "You Who Made Me Woman" van D. Potter uit Sing a New Song No.3 Caribbean

Conference of Churches  1983
 
 475.Gedichten "Leave me alone" en "Lass mich in Ruh" door Thomas, South Africa uit

Women in a changing World, Women in the Assembly of the world council of
churchey, Vancouver  1983

 
 476.Litanieën "Messengers" van M. Wilhelmsson, Zweden en "A Litany of new Birth"

van R.C. Duck, Verenigde Staten, uit Women in a changing world, women on the
assembly of the world Council of Churches, Vancouver  1983

 
 477.Gedicht "Woman" door 3rd Century Chinese uit Lawrence Durell; A smile in the

mind's eye, p.84  1985
 
 478.Lied zonder titel in diverse talen  z.j.
 
 479.Gedicht "Vader en Moeder tegelijk" uit de Kerstbrief van Kard. Danneels en een

artikel over gezangen voor liturgie uit "Liturgie, Theologie, Catachese"  1985
 
 480.Spelregels en uitleg van "Het vrouw en tekenspel"  z.j.
 
 481.Liturgie van de vrouwendienst bij 10 jaar oecumenisch project "Vrouw en Geloof"

gehouden op 29 augustus te Amsterdam. Met bijlagen  1989
 
 482.Lied "Song of the Soul" van C. Williamson  z.j.
 
 483.Liturgie "Een God die men noemen kan..." van L. Tse, 6e eeuw voor Christus  1983
 
 484.Liturgie "Debbora zingt haar lied" van A. Alferink  z.j.
 
 485.Een fier lied "Mijn leren maakt de Heer machtig" Lucas 1, 46-55 van E. Vooijs- van

Delft  1982
 
 486.Overweging van W. van Hilten ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste

exemplaren "Eva's lied" gehouden op 25 november  1984
 
 487.Liturgie "In te Beginning... of the End" - a voyage of women becoming  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 488.Liturgie van de viering "Vier seizoenen in een vrouwe-leven","GEBOORTE"
gehouden in de Vrouwenkerk op de Tiltenberg op 3 december  1989

 
 490.Liturgie "I believe in You" from Nicaragua  z.j.
 
 491.Liturgie "Eva und Maria"  z.j.
 
 492.Lied "Schwarzes Licht" van J. Heinrich  1981
 
 493.Tekst van de tafeldienst "Reflections for Eucharist Celebration" van G. McGinnis

Lamm  1983
 
 494.Gedicht "De Pastorale Werkster"  z.j.
 
 495.Liturgie van de viering "The dignity and worth of the human person" gehouden op

24 augustus op de The University of British Columbia  1980
 
 496.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perpectief "Vruchtdragen"

gehouden op 18 september in de Martinikapel te Groningen  1988
 
 497.Liturgie van de vrouwenviering "Sta op en volg je eigen spoor" gehouden op 22 mei

  1987
 
 498.Gedicht "Ich hab..." van M. Möller  z.j.
 
 499.Liturgie van de viering "Dag van de arbeid; werk en de vrouw" gehouden op 28-29

april te 's-Hertogenbosch  1990
 
 500.Liederen "God en Ko" en "De Mars" van J. Zijlstra en "Waarom" van H. Jongerius

  z.j.
 
 501.Paasliturgie van de viering "Wat onderscheidt deze nacht van alle andere nachten?"

  z.j.
 
 502.Bochure "Rouw, woede, kracht, verzet, visie" over de Vrouwenvredesmanifestatie

gehouden op 13 mei  z.j.
 
 503.Liturgie van de viering "Zij stonden verbaasd dat hij met 'n vrouw sprak"  z.j.
 
 504.Liturgie van de viering "Vrouwenmacht" gehouden ter gelegenheid van 10 jaar

vrouw-en-geloof-werk bij kerk en wereld  z.j.
 
 505.Liturgie van de gehouden dienst in de Vrouwenkerk op 28 mei. Met bijlage  1989
 
 506.Liturgie van de viering "Oogst" gehouden in de Vrouwenkerk op de Tiltenberg op 23

oktober  1988
 
 507.Psalm 23 van de Japanse dichteres T. Miyaschina  z.j.
 
 508.Lied "Lied van de regenboog" van M. de Jong uit Vrouw en Woord 10e jaargang,

nr.3 juli  1989
 
 509.Liturgiekatern bij de missionaire agenda 12 "Kiezen om te delen" vrouwen en

mannen wereldwijd  1994-1995
 
 510.Gedicht "Lieve vriendinnen" van V. Huygen uit Vrouw en Woord 10e jaargang nr.3

juli  1989
 
 511.Liturgie "Maranatha" van V. Huygen uit Vrouw en Woord 10e jaargang nr.3 juli  1989
 
 512.Communiegebed van C. van Straten, pastor, uit Vrouw en Woord 10e jaargang nr.3

juli  1989
 
 513.Tekst van een vrouwenlied gepresenteerd op 9 mei te Zwolle  z.j.
 
 514.Lied "Lied voor de vrede" uit Pax Christi april  1983
 
 515.Liturgie van de viering "San Salvator" "BONDGENOTE", gehouden op 18-19

november  1989
 
 516.Het Onze Vader in nieuwe woorden uit Vrouw en Woord 2e jaargang nr.3 juli  1981
 
 517.Folder Water, An Occasional Resource, Volume 2, number 1, december  1987
 
 518."Het brood delend" over de litanie van Carter Heyward van E. Cazemier, coördinator

Stichting Vrouw en Geloof Provincie Groningen. Met bijlage  1987
 
 519.Liturgie van de viering "Adem die in mij Ademt" gehouden op 24 mei in de

Vredevorstkerk van de Kritische gemeente IJmond  1986
 
 520.Tekst van een lied van C. de Vries  z.j.
 
 521.Brochure,een ten geleide van de Roze Zondag gehouden op 21 juni  1992
 
 522.Liturgie van de viering "Niet het laatste woord"  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 523.Drie credo's van M. de Bruijne uit Vrouw en Woord, 12e jaargang, nummer 5

september  1991
 
 524.Brochures en folders over de Wereldgebedsdag gehouden op 2 maart  1990
 
 525.Brochure "Laten wij blij zijn" over de Wereldgebedsdag gehouden op 6 maart  1987
 
 526.Folder over de Jeugdliturgie van de Wereldgebedsdag gehouden op 6 maart. Met

bijlage  1987
 
 527.Jeugdliturgie van de Wereldgebedsdag "Ik ben de deur" gehouden op 4 maart  1988
 
 528.Werkfolder van de gehouden Wereldgebedsdag op 4 maart  1988
 
 529.Liturgie van de Wereldgebedsdag "Open deuren" gehouden op 4 maart  1988
 
 530.Adventszang "Luister aarde" van J. Duin  z.j.
 
 531.Liturgie van de wereldgebedsdag "Heer, leer ons bidden" gehouden op 3 maart. Met

bijlage  1989
 
 532.Jeugliturgie van de Wereldgebedsdag "Heer, leer ons bidden" gehouden op 3

maart. Met bijlage  1989
 
 533.Lied "Lied van de ketting van vrouwen" van G. Luijpers  z.j.
 
 534.Lied van de Europese Oecumenische Assemblee te Bazel 15-21 mei "Laat ons

horen" van M. Blyth uit Vrouw en Woord, 10e jaargang nr. 3 juli  1989
 
 535.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perspectief gehouden op 20

maart in de Martini-kapel te Groningen  1988
 
 536.Lied "Waar twee of drie zich..." de vijfde mantra ontleend aan het evangelie van

Markus 7,34  z.j.
 
 537.Liturgie "Goede God, wij zien uit..." van C. Rosdorff  z.j.
 
 538.Liturgie van een viering gehouden op 20 oktober  1991
 
 539.Brief van 20 december van de Werkgroep "Mirjam" en de Werkgroep "Vrouw en

Geloof" te Alkmaar aan de pastores, parochiebesturen en werkgroepen voor liturgie
in het bisdom Haarlem. Met bijlage  1988-1989

 
 540.Drie psalmen en een klaaglied van M. de Groot  z.j.
 
 541.Een Haggada van joodse vrouwen  z.j.
 
 542."Tien jaren": Kerken solidair met vrouwen, suggestie voor het vieren van het begin

van dit decennium, tijdens de diensten en vieringen met pasen  1988-1989
 
 543.Liturgie van de viering "Web om kracht te winnen" gehouden op 7 juni te Tilburg

  1988
 
 544.Liturgie van de viering VOL-WASSEN "Vier seizoenen in een vrouwenleven",

gehouden op 15 oktober in de vrouwenkerk op de Tiltenberg. Met bijlage  1989
 
 545."VROUWenWERK: Schone schijn?" verhalen over mens en werk van B. de Groot

  1984
 
 546.Liturgie voor de studiemiddag "Als gelijkheid vanzelf spreekt" naar een

vrouwvriendelijke liturgie in de rooms-katholieke kerk gehouden op 10 oktober
  1991

 
 547.Gebed naar de eerste Johannesbrief 3,2, van D. Sölle  1987
 
 548.Magnificat "Mijn hart stroomt over van vreugde..." vertaald door J. Marley Engeland

  z.j.
 
 549.Diverse gebeden waaronder een wegzendingsgebed, smeekgebed, drempelgebed

en een zegen  z.j.
 
 550.Liturgie van de dienst "Woord en Tafel" waarin de zegen zal worden gevierd over de

verbintenis van M. Reinders en M. Kruyswijk gehouden op 12 februari  1989
 
 551.Liturgie van de Martinikapel-dienst "Waken" in feministisch-theologisch perspectief

gehouden op 19 februari  1989
 
 552.Uitleg over de Banier van de Mensheid, teken van netwerk, verbond en verband  z.j.
 
 553."Ter inspiratie" liturgisch materiaal voor het Conciliair proces  z.j.
 
 554.Liturgie van de viering "Vier seizoenen in een vrouwenleven", "DE OUDERE

VROUW", gehouden op 24 september in de Vrouwenkerk  1989
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 555.Liturgiekrant "Raven, zoutpilaren en verloren drachmes", vredesweek  1989
 
 556.Liturgie van de viering "Winst van het verlies?" in feministisch-theologisch

perspectief gehouden op 17 november in de Martini-kapel  1991
 
 557.Tekst "Verheug u Begenadigde, de Heer is met u" (Lc.1,28)  z.j.
 
 558.Verhaal "Het ontsteken van de menorah"  z.j.
 
 559.Gedicht "De zevenarmige kandelaar"  z.j.
 
 560.Liturgie van de viering "Gemeenschap" gehouden op 28 april te Oisterwijk. Met

bijlage  1991
 
 561.Gebed "Gebed om aanwezigheid"  z.j.
 
 562.Aantekeningen over de doop, gedachten ter voorbereiding op een doopviering op

het Hoge Steen  z.j.
 
 563.Liturgie van de Adventsviering "Heb je mijn liefste gezien?" gehouden op 8

december in het Ignatiushuis  1991
 
 564."Waterwheel" A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.4, No.3, Fall  1991
 
 565.Themabrochure "Tweedeling... werk en de vrouw" voor een zondag van de arbeid

  1990
 
 566.Liturgie van de viering van de afsluiting van de dag voor vrouwen, werkzaam in het

pastoraat, werkgroep Vrouw en Geloof, dekenaat Alkmaar gehouden op 27 maart
  1990

 
 567."Moment van stilte", lezing naar de profeet K. Gibran, bron Ernst Thuring s.j.,

huisgemeente Hogesteen Langenboom 18 juni  1990
 
 568.Liturgie van de viering gehouden in de huisgemeente Hogesteen, Langenboom op

18 juni van E. Thuring s.j.  1990
 
 569."Maria vieren", werkboek voor de voorbereiding van Mariavieringen van DVKS

(Dekenale werkgroep Vrouw in Kerk en Samenleving) en DLB (Dekenaal Liturgisch
Beraad) te Enschede  z.j.

 
 570."Waterwheel", A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.5, No.3, Fall  1992
 
 571."Waterwheel", A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.4,No.4, Winter  1991-1992
 
 572.Liturgie van de viering "Vrouwen" gehouden op 17 mei voor de basisgroep  1987
 
 573-1.Liturgie van de viering "Het woord werkt" gehouden in San Salvator's te 's-

Hertogenbosch op 14 en 15 juli  1990
 
 573-2.Liturgie van de paasviering "Opstaan tot ommekeer" gehouden op 26 maart  1989
 
 574.Liturgie van de Oecumenische Vrouwenviering "Hoop - tegen beter weten in"

gehouden op 27 september in de Nicolaas Monica Kerk te Utrecht  1992
 
 575.Liederen "Bede" en "Gezegend die de wereld schept" van H. Jongerius  z.j.
 
 576.Liturgie van de oecumenische gebedsviering naar aanleiding van de Internationele

Vrouwendag gehouden op 7 maart in de St. Werenfriduskerk te Elst  1992
 
 577.Gedicht "Zegen over bruid en bruidegom" van E. Thuring en M. de Groot, "Hoge

Steen" te Langenboom  z.j.
 
 578.Gebed "Gebed om open te blijven" uit Optocht, nummer 3, maart  1990
 
 579.Liturgie van de oecumenische viering "Jezelf verliezen jezelf vinden" gehouden ter

gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 11 maart. Met bijlagen  1990
 
 580.Tekst bij Ps. 118:5-14, van T. Slagter, maart. Met bijlage  1986
 
 581.Lied "Het lied van belofte"  z.j.
 
 582.Gebed "Wie ben je?"  z.j.
 
 583.Liturgie van de viering "Laten we ons verheugen om al die mensen die vóor ons en

mét ons het geboren worden aan te gaan"  z.j.
 
 584.Liturgie van de viering "Al gaande zal uw kracht vermeerderen" gehouden op 16

augustus in de Dominicuskerk te Amsterdam  1987
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

februari in de Bankraskerk  1990
 585.Liturgie van de viering "Je brood delen, droom of werkelijkheid", gehouden op 25 
 586.Verslag van de bijeenkomst "Vrouw en geloof" gehouden op 16 januari. Met bijlage

  1990
 
 587.Liturgie van de viering "Holy Thursday Inclusive FootWashing Ceremony"

gehouden op Holy Thursday, in The Garden of the New U.S. Catholic Bishop's
Building in Washington DC  1989

 
 588.Gedicht "Schepping van wie?" van S. Coomarasamy, een dichteres uit Sri Lanka

  z.j.
 
 589.Liturgie van de viering "Bewegen in het spoor van Mirjam" gehouden op 27

augustus, tweede oecumenische Vrouwensynode  1992
 
 590.Liturgie van de viering "De vrouw in de Derde Wereld"  z.j.
 
 591.Liturgie van de viering ter gelegenheid van het afscheid van F. Raeven op 25 juli te

Nijmegen  1990
 
 592.Liturgie van de Paaswake "Hij zei tot haar: Maria zij antwoordde: Rabboeni"

gehouden op 18 april  1992
 
 593."Waterwheel" A Quaterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.5, No.1, Spring. Met bijlage  1992
 
 594.Liturgie van de viering "Grenzen" in feministisch-theologisch perspectief gehouden

op 18 februari  1990
 
 595.Liturgie van de viering "Uittocht uit de woestijn naar de tuin van Pasen" van de

Werkgroep Vrouw en Geloof Roosendaal  z.j.
 
 596.Liturgie van de viering "Rechtzetten wat krom is gemaakt" gehouden op de

Internationale Vrouwendag van Vrouw en Geloof Roosendaal  z.j.
 
 597.Uitnodiging voor de kaderontmoetingsdagen gehouden op 9 oktober te Dordrecht,

27 oktober te Hilversum en 6 november te Zwolle. Met bijlage  1990
 
 598.Prekenbundel van de Paasviering "Door vrouwen gevierd" gehouden in april in de

Studentenkerk te Nijmegen  1982
 
 599.Liturgie van de Oecumenische dienst Vrouwen in de Bijbel "Zien en gezien worden"

gehouden op 29 maart in de Rooms Katholieke kerk te Roden  1987
 
 600.Liturgie van de Oecumenische dienst Vrouwen in de Bijbel "God schiep de mens

naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen", gehouden op 15 februari in de
Rooms Katholieke kerk te Roden  1987

 
 601.Liturgie van de Oecumenische dienst "Machtsongelijkheid tussen mannen en

vrouwen" gehouden op 29 april  1990
 
 602.Liturgie van de viering "Tweedeling... Werk en de vrouw" gehouden in de

Pauluskerk op 29 april, zondag van de arbeid  1990
 
 603.Liturgie van de kerkdienst in feministisch-theologisch perspectief "Rouwkleed-

Vredeskleed" gehouden op 16 september in de Martinikapel te Groningen. Met
bijlage  1990

 
 604.Liturgie van de viering van de Internationale Vrouwendag "Verscheidenheid in

verbondenheid", Vrouw, Kerk en Samenleving gehouden op 10 maart. Met bijlage
  1990

 
 605.Liturgie voor aan het sterfbed samengesteld van drs. A. Mertens  z.j.
 
 606.Liturgie van de viering "Vrijheid heroveren" gehouden in de parochie San Salvator

op 9-10 maart te 's-Hertogenbosch. Met bijlage  1991
 
 607.Liturgie van de viering "Wagen en Winnen" gehouden op 17-18 november in de

parochie San Salvator te 's-Hertogenbosch  z.j.
 
 608.Gedicht "I will praise God, my Beloved", uit J. Morley, All Desires Known (Londen)

  1988
 
 609.Liturgie van de dienst van 30 november, eerste adventszondag in de Geertekerk te

Utrecht, voorbereid door vrouwen van het oecumenisch platform te Utrecht en van
de remonstrantse gemeente  1986

 
 610.Liturgie van de Dignity-eucharistie viering "God...? God...? God...?" gehouden op

20 januari. Met bijlage  1991
 
 611.Advent meditaties rond een "hongerdoek"  1990
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

Antoniuskerk te Oosterhout  1990
 612.Woord- en communieviering bij het afscheid van Yannick, gehouden op 28 juli in de 
 613.Woord- en communieviering bij het afscheid van Nicky, gehouden op 28 juli in de

Antoniuskerk te Oosterhout  1990
 
 614.Liturgie van de Dignity-eucharistie viering gehouden op 18 november in de kerkzaal

van het "Mozeshuis"  1990
 
 615.Aantekeningen voor het ritueel bij een verhuizing en zegening van het nieuwe huis

  z.j.
 
 616.Liturgie van de Vrouwenkerk-viering "De sterren" gehouden op de Tiltenberg op 18

november. Met bijlage  1990-1986
 
 617.Liturgie van de Vrouwenkerk-viering "De Hemel" gehouden op 23 december op de

Tiltenberg. Met bijlage  1990
 
 618.Liturgie van de Vrouwenkerk-viering "Symbolen"- de weg / het pad, gehouden op 27

januari op de Tiltenberg  1991
 
 619.Liturgie van de vrouwenviering "Wij zoeken onder de boom" gehouden op de

Tiltenberg op 14 april  1991
 
 620.Liturgie van de viering "Je brood delen, droom of werkelijkheid", gehouden met

Kerstmis door het Katholiek Vrouwen Gilde, afdeling: HH Fabianus en Sebastianus,
Apeldoorn  1990

 
 621.Brief van Corry Koot - Hendriks aan Cathy met bijlagen een liturgie en teksten van

de Vrouwenviering gehouden op 3 maart  1991
 
 622.Liturgie van de Dignity-eucharistie viering "Het leven gaat door" gehouden op 21

april, vierde zondag van Pasen  1991
 
 623.Artikel over de symboliek voor de veertigdagentijd, bron: Inzet, januari 1991. "Niet

consacreren en toch communiceren"  z.j.
 
 624.Liturgie voor de kerkdienst gehouden op 15 november in de Geertekerk te Utrecht

  1987
 
 625.Liturgie voor de kerkdienst gehouden op 2 oktober in de Geertekerk te Utrecht. Met

bijlage  1988
 
 626.Liturgie van de openingsviering van het K.V.G. (Katholiek Vrouwen Gilde), afdeling

Fabianus en Sebastianus, Apeldoorn, "Zoekend naar de bron van levend water"
  1990-1991

 
 627."Roze zondag", de derde uitgave rond het vieren van de Roze Zondag, gehouden op

23 juni  1991
 
 628.Liturgie van de viering "Hooglied" gehouden op 28 april. Met bijlage  1991
 
 629.Liturgie van de viering "De morgen van Pasen" gehouden met Pasen in de

Dominicuskerk te Amsterdam  1991
 
 630.Liturgie van de viering "De oogst, het delen" gehouden ter gelegenheid van het

afscheid van een cursus  z.j.
 
 631.Liturgie van de viering "Heb uw naast lief als uzelf" gehouden op 1 juli in de Leidse

Studenten Ekklesia. Met bijlagen  1990
 
 632.Liturgie van de paasviering "Maria Magdalena" gehouden op 31 maart. Met bijlagen

  1991
 
 633.Liturgie van de viering "Anders dan anderen" gehouden op 8 maart ter gelegenheid

van de Internationale Vrouw en Geloofsdag te Amsterdam. Met bijlage  1992
 
 634.Liturgie van de eerste van vijf meditatie-vieringen "Leven uit de dood" in de

40-dagentijd aan de hand van een geloofsdoek uit India over "Bijbelse Vrouwen"
gehouden op 20 februari met als thema "Sifra en Pua"  1991

 
 635.Liturgie van de tweede van vijf meditatie-vieringen "Leven uit de dood" in de

40-dagentijd aan de hand van een geloofsdoek uit India over "Bijbelse Vrouwen"
gehouden op 27 februari met als thema "Mirjam"  1991

 
 636.Liturgie van de derde van vijf meditatie-vieringen "Leven uit de dood" in de

40-dagentijd aan de hand van een geloofsdoek uit India over "Bijbelse Vrouwen"
gehouden op 6 maart als thema "Ruth en Naomi"  1991

 
 637.Liturgie van de vierde van vijf meditatie-vieringen "Leven uit de dood" in de

40-dagentijd aan de hand van een geloofsdoek uit India over "Bijbelse vrouwen"
gehouden op 13 maart met als thema "De Kananeese Vrouw"  1991
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40-dagentijd aan de hand van een geloofsdoek uit India over "Bijbelse Vrouwen"
gehouden op 20 maart met als thema "Maria Magdalena"  1991

 638.Liturgie van de vijfde van vijf meditatie-vieringen "Leven uit de dood" in de 
 639.Liturgie van de viering "Wie is waarvoor aanspreekbaar?" gehouden op 8 maart ter

gelegenheid van de Internationale Vrouw en Geloofdag, georganiseerd door het
comité "Internationale Vrouw en Geloofdag", Amsterdam  1991

 
 640.Liturgie van de Dignity-eucharistieviering "Op weg naar Heelheid" gehouden op 17

februari in de kerkzaal van het "Mozeshuis"  1991
 
 641.Liturgie van de Dignity-eucharistieviering "Hoogfeest van Pinksteren" gehouden op

19 mei in de kerkzaal van het "Mozeshuis"  z.j.
 
 642.Liturgie van de werkplaatsdienst 'Vrouw en Kracht" gehouden op 20 mei. Met

bijlagen  1990
 
 643."De parabel van Greenham Common" een verhaal over de moed van vrouwen in de

strijd tégen bewapening en vóór het leven op aarde  1981
 
 644.Liturgie van de Dignity-eucharistieviering gehouden op 16 juni in het Mozeshuis te

Amsterdam  1991
 
 645.Liturgie van de vrouwenviering "Vrouwen richten zich op" gehouden op 16

december  1990
 
 646.Liturgie van de Women-Church-viering "Water" gehouden op 26 mei op de

Tiltenberg voorbereid door Trudy, Marian en Yolande  1991
 
 647.Liturgie van de gebedsdiensten "De hoop sterft het laatste..." gehouden tijdens

Advent  1985
 
 648.Liturgie van de gebedsdienst gehouden op 30 november, eerste maandag in de

Advent, voorbereid door vrouwen  1987
 
 649.Liturgie van de gebedsdienst "Elisabeth" gehouden op 7 december, tweede

maandag in de Advent, voorbereid door vrouwen  1987
 
 650.Liturgie van de gebedsdienst "Maria, ik zie je in duizend beelden" gehouden op 14

december, derde maandag in de Advent, voorbereid door vrouwen  1987
 
 651.Liturgie van de vierde Adventbijeenkomst gehouden op 17 december door de

[Cehnu-groep] te Nijmegen  1990
 
 652.Artikel uit de Zijwind, nummer 5  1990
 
 653.Kerstwens voor Angélique gestuurd door een van haar zusjes  z.j.
 
 654.Liturgie van de eerste Adventsbijeenkomst "En Sara in haar tent lachte" gehouden

op 26 november  1990
 
 655.Geloofsbelijdenis "Ik vertrouw op God, de God van Abraham en Sarah...", van

[onbekend]  z.j.
 
 656.Liturgie van de viering "...En toen stond ze op..." gehouden op 9 juni in de kritische

gemeente IJmond  1990
 
 657.Verkondiging "Er stak een storm op en het werd heel stil" bij gelegenheid van het

40-jarig kloosterjubileum van zuster Martinia op 23 juni  1991
 
 658.Orde van dienst "Liefde over alle grenzen heen" voor de oecumenische viering op

Roze Zaterdag gehouden op 29 juni in de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar  1991
 
 659.Liturgie van de viering Verwachting en Toekomst, "Vrouwen in ballingschap"

gehouden op 28 november  1990
 
 660.Litanie "Zegening van het brood" van C. Heyward, Verenigde Staten  z.j.
 
 661.Liturgie van de viering Verwachting en Toekomst, "Menswording van Vrouwen"

gehouden op 5 december  1990
 
 662.Liturgie van de viering Verwachting en toekomst "De vrouw in het ambt van de

jonge kerk" gehouden op 12 december  1990
 
 663.Liturgie van de viering Verwachting en toekomst, "Moederschap - Leven Geven"

gehouden op 19 december te Utrecht  1990
 
 664.Liturgie "Vlees en Bloed" dienst van schrift en tafel, katholieke basisgemeente "De

Duif " gehouden op 18 augustus te Amsterdam. Met bijlage  1991
 
 665.Suggesties voor de liturgie voor de Internationale Vrouwendag aangeboden door

Vrouw/Kerk/Geloof Bollenstreek gehouden op 8 maart  1992
 
 666.Liturgie van de Dignity-eucharistie kerstviering "Vrede op Aarde" gehouden op 16

december  1990
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 667.Liturgie van de viering "Antoinette van Pinxteren-Zuster Francesco" gehouden op

24-25 augustus San Salvator te 's-Hertogenbosch  1991
 
 668.Een geloofsbelijdenis uit Zijwind, nummer 3-4  1990
 
 669.Liturgie van de slotviering van de studiedag OVC-Unie gehouden op 22 november

in het Cultureel Centrum "De Coehoorn" te Arnhem  1990
 
 670.Katechismus "Waar haal je je moed vandaag..." door Doreen, Tonnie en Jeanet. Een

werkvisie gebruikt bij de bijeenkomst van afgestudeerde theologes gehouden op
27-28 september "Waar geloven feministische theologes eigenlijk (nog) in?", Kerk
en Wereld te Driebergen  1991

 
 671.Folder "De vrouwen van het water en de matzesbeweging"  z.j.
 
 672.Liturgie van de viering "De moed om, aan en in te zien" in feministisch-theologisch

perspectief, gehouden in de Martinikapel te Groningen op 15 september. Met bijlage
  1991

 
 673.Liturgie van de viering van 10 jaar vrouw en kerk "Al gaande zal je kracht

vermeerderen" gehouden op 10 november  1988
 
 674.Liturgie van de voorgestelde gebedsdienst voor World Union of Catholic

Organisations (WUCWO) dag, voorbereid door de nationale raad van Katholieke
vrouwen in de Verenigde Staten. Met bijlage  1992

 
 675.Liturgie van de oecumenische dienst "Zeg ons Maria, wat heb jij onderweg gezien?"

gehouden op 17 mei in de Rooms Katholieke kerk te Roden. Met bijlage  1987
 
 676.Gebed "Ik groet je mijn moeder" van M. Kayoya, Boeroendi. Met bijlage  z.j.
 
 677.Liturgie van de doopviering van Bart, Sam en Tobias "Naar uw beeld en gelijkenis"

gehouden in de "Jozefkerk" op 10 november  1991
 
 678.Liturgie voor de inzegening van de relatie van F.W.M. Michiels van Kessenich en

M.A. Kovner gehouden op 15 september in de Dominicuskerk te Amsterdam  z.j.
 
 679.Liturgie van de viering "Op naar ginds..." gehouden op 6 maart  1983
 
 680.Liturgie van de viering "Openbaring Ervaring" gehouden op 8 oktober in de

Ontmoetingskerk te Nijmegen  1991
 
 681.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perspectief "Instrument-zijn"

gehouden op 16 februari in de Martinikapel te Groningen. Met bijlage  1992
 
 682.Liturgie van de oecumenische Vrouwenviering "Er is geen ander land dan dit"

gehouden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart in de
Nicolaas-Monica Kerk te Utrecht. Met bijlage  1992

 
 683.Liturgieboekje van de viering "En Mirjam, de profetes, pakte haar tamboerijn en alle

vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn", Ex.15.20 gehouden
op de Internationale Vrouwendag  1992

 
 684.Liturgie van de oecumenische viering "Tot haar gedachtenis..." gehouden op de

Internationale Vrouwendag in de Heilige Geest Kerk op 8 maart te Vlaardingen. Met
bijlage  1992

 
 685.Liturgie van de vieringen "Taal... De taal van ons Verhaal...?" en "Ga en vertel"

gehouden op de Ontmoetingsdag = Diocesane netwerk Vrouw in Kerk en
Samenleving op 18 februari  1992

 
 686.Liturgie van de viering "Maria nu" gehouden op 23 mei in de Scheppingskerk te

Oss. Met bijlagen  1992
 
 687.Liturgie van de viering "Op weg met Ruth" gehouden op 16 juni  1992
 
 688."Waterwheel" A Quarterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

an Ritual, Vol.5, No.2, Summer-Fall  1992
 
 689.Handreiking bij de voorbereiding van de liturgie-viering van de Internationale

Vrouwendag "Sta op, en wees niet bang", gehouden op 8 maart door de Mirjam
Werkgroep, 5e jaargang  1992

 
 690.Liturgie van de viering gehouden op 14 februari in de Bankraskerk  1993
 
 691."Waterwheel" A Quaterly Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Spring. Incompleet  1993
 
 692.Liturgie van de oecumenische viering "Een sterke vrouw...?!" gehouden op 7 maart

in het Kerkelijk Centrum "De Kandelaar" te Elderveld  1993
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

in de Blijde Boodschap te Utrecht. Met bijlagen  1993
 693.Liturgie van de oecumenische vrouwenviering "Talenten" gehouden op 24 januari 
 694.Liturgie van de eucharistie-viering "Op weg durven gaan" gehouden op 6 maart ter

gelegenheid van de viering van de Internationale Vrouwengebedsdag in de St.
Werenfridusparochie. Met bijlage  1993

 
 695.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perspektief "Wie volgt...IK!",

Vrouw-(en)-Pastoraat, gehouden op 21 februari in de Martinikapel te Groningen. Met
bijlagen  1993

 
 696.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perspectief "Moeders en

Dochters spiegeltje spiegeltje aan de wand..." gehouden op 19 september in de
Martinikapel te Groningen. Met bijlagen  1993

 
 697.Liturgie van de viering "Herinner je" gehouden op 4 maart ter gelegenheid van

Wereldgebedsdag. Met bijlage  1994
 
 698.Liturgie van de viering "Ga, Zie en Handel" gehouden op 4 maart ter gelegenheid

van de Wereldgebedsdag. Met bijlage  1994
 
 699.Liturgie van de viering "Laat ons bidden" gehouden op 5 en 6 maart ter gelegenheid

van de Internationale Vrouwendag samengesteld door "Werkgroep Mirjam"  1994
 
 700.Liturgie van de viering in feministisch-theologisch perspectief "Als gras..."

gehouden op 2 oktober in de Martinikapel te Groningen. Met bijlagen  1994
 
 701.Liturgische liederen  z.j.
 
 702.Teksten van liederen  z.j.
 
 703.Lied "Nieuwe talen" van J. Höhne-Sparborth  z.j.
 
 704.Tekst van een liturgisch slotlied van M. Kooijk-de Bruijne  z.j.
 
 705.Tekst "Wij roepen tot God", vertaling uit "We utter our cry that peace may prevail"

  z.j.
 
 706.Lied "Zuster, mijn zusje" bij Mattheus 25:36-46 van M. de Bruijne uit Vrouw en

Woord, 12e jaargang, nummer 1, januari  1990
 
 707.Liturgie van een viering in de tijd van de advent, tweede dienst, gehouden op 3

december, Chenu groep, voorbereid door Annemiek en Paul  1990
 
 708.Liturgische liederen van T.G. Luijpers en T.H. Oosterhuis  z.j.
 
 709.Liederen "Gezegend die de wereld schept" van T.H. Jongerius en "Bede"  z.j.
 
 710.Lied "Levenslang". Met bijlage  z.j.
 
 711.Tekst van twee liederen "Spinnenvrouw" en "Brood en Rozen" van J.Oppenheim.

Met bijlage  z.j.
 
 712.Tekst van vier liederen, "Uitnodiging" van B. Hagen, "Vrede voor jou" van G.

Luijpers, "Spreid uw dragende vleugels" van M. de Groot en "Zegen mij namens de
Geest" van M. de Bruijne  z.j.

 
 713.Korte liturgie "Old Testament Lesson", I Samual 2:1-10 en de het lied "Mary's

Salidumay" van H.W. Kiley  z.j.
 
 714.Lied van de Graalvrouwen "Wij zijn boze liefhebbende vrouwen..."  z.j.
 
 715.Teksten van liederen van L. Abein  z.j.
 
 716.Liturgie van de oecumenische vrouwenviering "Sta op en wees niet bang"

gehouden op de Internationale Vrouwendag op 8 Maart in de Lutherse Kerk te
Utrecht georganiseerd door de Werkgroep Vrouw-Kerk-Utrecht van de Stedelijke
Raad van Kerken  1993

 
 717.Lied "O So So, come, o, come, maker of peace" van G. Lee  z.j.
 
 718.Teksten van liederen "Lied van verlossing" en "Lied voor mij liefste" van C.

Vollenhoven  z.j.
 
 719.Tekst van het lied "Komt ons in diepe nacht ter ore" en tekst van het lied "Het lied

van Maria" vertaald door H. Oosterhuis  z.j.
 
 720.Lied "Lied over de verhalen van God met de mensen" van M. Koijck-de Bruine  z.j.
 
 721.Liturgieboek van de viering "Vrouwen vieren met vrouwen dood en leven" de goede

week en Pasen opnieuw doorleefd gehouden op de Tiltenberg zomer  1986
 
 722."Rond de tafel", leerkrant voor liturgie, 43e jaargang, maart  1988
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

gehouden op 23 maart te 's-Hertogenbosch  1985
 723.Tekstboekje voor de liturgische opening Sint Jan "De Sint Jan een Openbaring" 
 724.Liturgie van de Landelijke Romero-herdenking "Dan komt de dag dat wij licht en

water aarde en mens bevrijden. Dan komt de dag, dan zal het zijn alles voor allen",
gehouden op 23 maart te Amersfoort  1985

 
 725.Liturgie van de herdenking "Niemand zal jouw laatste preek tot zwijgen brengen"

ter gelegenheid van de "Landelijke Herdenking bisschop Romero twee jaar na de
moord" gehouden op 27 maart in de Grote Kerk te Den Haag  1982

 
 726.Liturgieboekje van een Salvadoraanse Volksmis, liederen over geloof en verzet uit

El Salvador van Y. I-Ta  z.j.
 
 727.Liturgie van de Paasviering van H. Oosterhuis  1984
 
 728.Liturgie van de landelijke herdenking bisschop O. Romero gehouden op

paaszaterdag 29 maart in de Mozes en Aaronkerk te Amsterdam  1986
 
 729.Tekst "De kruisweg van Sampaio" van J. Landman  z.j.
 
 730.Programmaboekje van de Acht Mei-manifestatie "Geloven bij het leven" horend bij

de viering van Hemelvaartsdag op 8 mei in de Brabanthallen te Den Bosch  1986
 
 731.Kerkwake manifest 6-12 mei. Met bijlage  1984
 
 732.Werkschrift "Wereld moet je meemaken" samengesteld op verzoek van de

Vastenaktie-Nederland  z.j.
 
 733."Waterwheel", A Quaterley Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.5, No.4, Winter  1992
 
 734."Waterwheel", A Quaterley Newsletter of the Women's Alliance for Theology, Ethics

and Ritual, Vol.6, no.1, Spring  1993
 
 735.Lijst van bekende bestaande liederen met min of meer inclusief taalgebruik,

samengesteld door het Informatiecentrum Vrouwen en Liturgie  z.j.
 
 736.Liturgie voor de viering van de paaswake "Anders dan alle andere nachten" een

uitgave van de centrale voor vormingswerk hervormde vrouwendienst  z.j.
 
 737.Liederenboek van het eigen repertoire koor "De Math" en St. Josephcantorij te

Rotterdam  z.j.
 
 738.Liturgie van de viering rond het Maria-feest "Maria: 'n vrouw, 'n moeder" gehouden

op 15 augustus  z.j.
 
 739.Verslag van de viering van het 10-jarig jubileum van de L.J. Maria Stichting

gehouden op 26 april te Egmond-Binnen. Met bijlage  1997
 
 740.Tekst van diverse Duitse liederen  z.j.
 
 741.Lied "Delila, die had een potentie"  z.j.
 
 742.Lied "Een land om van te dromen" van MvdV  z.j.
 
 743.Litanie bij de vier elementen van W. Blonk  z.j.
 
 744."Worship and life", liederen van aanbidding  z.j.
 
 745.Tekst van diverse liturgische liederen  z.j.
 
 746.Tekst van diverse liturgische liederen  z.j.
 
 747.Tekst van diverse liturgische liederen  z.j.
 
 748."Uittocht" een maandblad van de Basisbeweging van kritische groepen in

Nederland, nr. 4, april  1995
 
 749.Liturgie ter afsluiting van het beleidsweekend van de Werkgroep Vrouw en Kerk

gehouden op 30 juni-1 juli te Amersfoort  1994
 
 750.Een litanie voor veel stemmen van J. Crawford en E. Webb, Nieuw-Zeeland  z.j.
 
 751.Workshop "Levenssymbolen" gehouden bij de landelijke conferentie

Studentenpastores op 17 mei van A. Brugman  1990
 
 752.Verhaal "Vrouwenvieringen", op eigen wijze geven vrouwen vorm aan haar

betrokkenheid op God, mens en wereld, uit de Bazuin, 7 september  1990
 
 753.Een handleiding voor het vermijden van exclusief mannelijk taalgebruik

samengesteld door de werkgroep Vrouw en Kerk in september  1991
 
 754.Verslag van de drie dagen durende internationale oecumenische bijeenkomst

"Vrouwenkerk: Wij eisen onze macht op" van R. van Eyden  1987
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 755.Aanwijzingen "Hoe vindt je een symbool?" samengesteld door het
Informatiecentrum Vrouwen en Liturgie  z.j.

 
 756.Werkmap liturgie "Vrouw en liturgie" 19e jaargang, aflevering 3, augustus  1985
 
 757.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat" aflevering 69, 12e jaargang/nummer 3,

januari  1991
 
 758.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat" aflevering 68, 12e jaargang/nummer 2,

november  1990
 
 759.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat" aflevering 67, 12e jaargang/nummer 1,

september  1990
 
 760.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat" 12e jaargang, zonder nummer, zonder

maand  z.j.
 
 761.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat" aflevering 66, 11e jaargang/nummer 6,

juli  1990
 
 762.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat", aflevering 64, 11e jaargang/nummer 4,

maart  1990
 
 763.Artikel "Zo zou liturgie kunnen zijn" van D. Vernooij, uit Samen Kerk, bisdomblad

Haarlem, oktober  1990
 
 764.Artikel "Vrouwendag-vrouwenliturgie", vieringen rond 8 maart, van C. te Dorsthorst

uit Vrouw en Woord, 12e jaargang, nr. 2, maart  1991
 
 765.Concept inleidend artikel jaargang Vrouw en Liturgie, in grote vorm  z.j.
 
 766."Taal en beelden in de liturgie" (1), 8e jaargang  z.j.
 
 767."Daughters and sons of God", a primer on inclusive language in the church  1981
 
 768.Artikel "Informatiecentrum Vrouw en Liturgie" uit Boer en Tuinder 12 oktober  1990
 
 769.Lezing "Komen in de kerkdienst ervaringen van vrouwen aan het bod?" van D. Dijk,

16 april  1988
 
 770.Artikel "Op weg naar een kerk van gelijken", van J. van Hooydonk, uit de Bazuin

van 11 mei  1990
 
 771.Artikel "Met lichaam en geest, met hart en ziel. Naar een actieve en lichamelijke

spiritualiteit" van D. Vernooij  z.j.
 
 772.Artikel "Een mensvriendelijke liturgie" of hoe vrouwen bestaande liturgieën

vrouwvriendelijk kunnen maken van A. Brugman  z.j.
 
 773.Persbericht van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving over katernen die

uitgegeven gaan worden met als titel "Vrouwen en Liturgie"  1990
 
 774.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat", aflevering 63, 11e jaargang/nummer 3,

januari  1990
 
 775.Handreiking "Vrijwilligers in het pastoraat", aflevering 69, 12e jaargang/nummer 3,

januari  1991
 
 776.Artikel "Vrouwen en liturgie" van D. Dijk, uit Zijwind, nummer 1  1991
 
 777.Artikel "De voortijdige oplossing van een dilemma" van D. de Beijer, uit Lover,

nummer 2  1987
 
 778.Artikel "Het Brood wordt ook voor mij gebroken" van J. van Hooydonk uit

Kruispunt, jaargang 26, nummer 7, november  1990
 
 779.Liturgie "Ecumenical Women's Center", Vol.11, No.8, september  1983
 
 780.Artikel "Wij denken aan jou, jij gaat niet alleen" van M. Koijck-de Bruijne uit

Hervormd Nederland, 14 mei  1989
 
 781.Praatpapier voor de bijeenkomst van 9 februari over feministische spiritualiteit van

D. Vernooij  z.j.
 
 782.Lezing "Beweging in macht", landelijke werkdag netwerk Vrouw-Kerk-Beleid van D.

Vernooij gehouden op 4 maart  1989
 
 783.Lezing over feministische theorie vertaald en ingekort door L. Troch  z.j.
 
 784.Artikel over de gehouden lezing "Luisteren naar andere stemmen" van M. Grey

geschreven door J. Kuhlman uit de Bazuin 23 november  1990
 
 785.Tekst "Carrièrevrouw" van M. de Bruijne  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 786."Als vrouwen vieren" verslag van de derde jaarlijkse ontmoetingsdag van
vrouwelijke predikanten van de gereformeerde kerken van F. Klaver  z.j.

 
 787.Artikel "Een huis- tuin- en keukenGod" over vrouwelijke godsbeelden en het gebed

uit The Way, Vol.26, no. 2, april, van J. Robson  1986
 
 788.Verslag van de studiedag "Gods(ver)beeld(ing) en Godservaring"  z.j.
 
 789.Artikel "Verouderde offertheologie", van L. Broux uit de Bazuin van 11 januari  1991
 
 790."Some Issues Relevant to a Modern Interpretation Of the Language of the Nicence

Creed, With Special Reference to "Sexist" Language" van R.C. Bondi  z.j.
 
 791."Critical Questions for Liturgical Theology" van M. Collins uit Academy Meeting

Liturgical Theology  z.j.
 
 792."Sexist Language: A View From a Distance" van E. Routley uit de Academy Meeting

Liturgical Meeting  z.j.
 
 793."Vroege vrouwen in het ambt" teksten over "presbyterae" in de vroegchristelijke

kerk van M. Bakema uit de Bazuin van 20 september  1991
 
 794."Een vrouw aan het altaar", vrouwen in de liturgie van A. van de Pers  z.j.
 
 795.Artikel "Het kruis als symbool" uit Open deur/goede tijding  z.j.
 
 796.Artikel "Inclusief, creatief en nabij", over de toekomstmuziek van de gelijkheid van

drs. D. Vernooij  z.j.
 
 797.Lezing "De lichamelijkheid is de mens als een tweede natuur" over cultuurlijke

lichamelijkheid, gehouden op 29 september Kerk en Wereld te Driebergen  1990
 
 798.Artikel "Ervaringen van een vrouw bij de liturgie" van E. van den Berg uit Ons

Geestelijk Leven  1983
 
 799.Artikel "Misschien was ik te feministisch" interview over ervaringen van een

voormalig Almeers pastor A. Kits uit het Dagblad van Almere van 8 juni  1990
 
 800."Rond de tafel" leerkrant voor liturgie, nr. 3  1988
 
 801."Studia Liturgica" An international ecumenical review for liturgical research and

renewal, volume 19, number 1  1989
 
 802.Verslag van The Second National Conference "Women's-Church" Claiming Our

Power, gehouden op 9-11 oktober te Cincinnati, Ohio  1987
 
 803."Water in the news", Women Crossing Worlds, a model for ecumenical feminist

sharing, uit The Other Side, mei  1987
 
 804.Artikel "Het zwijgen doorbreken", pastorale aandacht gevraagd voor seksueel

geweld en incest van M. Schulte Kemna, uit Op Tocht, nummer 7, september  1991
 
 805.Artikel "Preken met verrassende inzichten voor het geloof" van A.A. Spijkerboer uit

Trouw 25 maart  1992
 
 806.Artikel "Heer, Vader, Koning: geen willekeurige beeldspraak" van A.A. Spijkerboer,

uit Trouw, 7 augustus  1991
 
 807.Artikel "Vrouw-en-geloof kan zonder feministische theologes" uit Trouw, 27 maart

  1992
 
 808.Informatiebulletin "Vrouw en woord" informatie en uitwisseling rond vrouw geloof

samenleving, 9e jaargang, nr.5/6, december  1988
 
 809.Artikel "Vrouwen in het hart van de kerk" van M. Bakema uit de Bazuin november

  1988
 
 810.Krantenartikel "Ordaining women: Lurch into 6th century" van P. Zagano, uit NCR (

National Catholic Reporter) 28 januari  1983
 
 811.Brochure "Kernvraag" emancipatie van de vrouw, april  1972
 
 812.Tekst "Vieringen waarin parochianen voorgaan, een uitdaging voor de gelijkheid

van vrouwen en mannen"  z.j.
 
 813.Hoofdstuk "Teken van liefde" over liturgische symbolen uit #Zonder beelden sprak

hij niet tot hen# van H. Vrijdag (bladzijden 244-254)  1989
 
 814.Literatuurlijst  z.j.
 
 815.Artikel "Vrouwenvieringen", op eigen wijze geven vrouwen vorm aan haar

betrokkenheid op God, mens en wereld van C. te Dorsthorst uit de Bazuin 7
september  1990
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 816.Artikel over religieus taalgebruik "Hoe kunnen wij zingen het lied van Jahwe op
vreemde grond?" van M. Elkink-van Steenbergen en R. Dankelman-Smit  1991

 
 818.Werkmap liturgie "Vrouw en liturgie", 19e jaargang, aflevering 3, augustus  1985
 
 819.Artikel "Begrafenis" van N. ter Linden uit Trouw 25 juni  1990
 
 820.Artikel "Regeren over je graf" van S. Deckwitz uit Opzij, november  1989
 
 821.Artikel "Het laatste afscheid" van T. Kunz uit Marie Claire, januari. Met aantekening

  1991
 
 822.Artikel over het boek "Open en zachtmoedig" van W. Kamminga uit Op Tocht, maart

  1990
 
 823.Verhaal "Een vergiet of snaterende gans" over de vrouwenkerk en de plaats die

haar toekomt van L. Leussink, uit Vrouw geloof en leven, 24 maart  1990
 
 824.Lezing van D. Quinn, gehouden op 24 maart te Utrecht  1990
 
 825."Workshop Levenssymbolen" van A. Brugman, gehouden op de Landelijke

conferentiedag Studentenpastores op 17 mei  1990
 
 826.Brochure "Oecumenisch Decennium": Kerken solidair met Vrouwen. Met bijlage

  1988-1998
 
 827."De marge wordt centrum" van L. Troch, een overzicht over een aantal

verschuivingen en spanningsvelden binnen de vrouw en geloofbeweging over de
laatste 15 jaar, 24 maart  1990

 
 828.Artikel "Hoe vindt je een symbool?" aanwijzingen van C. Manders  z.j.
 
 829.Informatie over de drie-jarige inleidingskursus theologie in het perspektief van

feminisme en christendom van A. Wegman-Dirks, gehouden in maart te Nijmegen
  1986

 
 830.Tekst van de viering "Eva's lied"  z.j.
 
 831.Brochure nr. 88 "Info mensen onderweg", DE RING van het KERKELIJK JAAR,

samengesteld door P. Macken  z.j.
 
 832.Programmaboekje "Internationale vrouw en geloofsdag" gehouden op 8 maart te

Amsterdam  1991
 
 833."M 3", informatieblad voor mensen die met 16+ groepen werken, themadeel: Taal,

september/oktober, jaargang 40, nummer 6  1992
 
 834.Lezing "Vrouwen Vieren", gehouden op de regionale dagen van C. Piessens  1989
 
 835.Inleiding voor de thema-avond "Vrouwen Vieren", van S. Delhaas, georganiseerd

door de werkgroep "Sifra" op 13 juni in de St. Annakerk te Den-Bosch  1989
 
 836.Kopie van het artikel "Barefoot Protest" van M. Hyer uit The Wasington Post van 24

maart  1989
 
 837."Glaubenswahrheit auf dem Prüfstand" kopieën van artikelen uit de Rheinischer

Merkur Christ und Welt nr. 24, 12 juni  1987
 
 838.Artikel "Pastorale zorg en homoseksualiteit" van H. Bomers uit de Bazuin van

november met diverse reacties hierop  1991
 
 839.Artikel "Vrouwenkerk: wij eisen onze macht op" van R. van Eyden  z.j.
 
 840.Brief van G.M. Lukken aan Catharina  1982
 
 841.Krantenartikel "Wij willen niet langer jullie lijdend voorwerp zijn" van M. de Groot uit

Hervormd Nederland van 9 januari  1982
 
 842.Columns van B. Heffels geschreven als reactie op het boek #Op water en brood#

van C. Halkes uit Kort-weg  z.j.
 
 843.Krantenartikel "Een liturgie op water en brood", vreedzame protestviering van

feministen van I. van Alkemade, uit Trouw 16 september  1982
 
 844."Als vrouwen zich uitspreken" van N. Eijkman, uit "Ons Kerkblad" van de

gereformeerde kerk te Arnhem  z.j.
 
 845."Vlammend protest tegen miskenning vrouwen in kerk" van M. Egbers uit De Stem

van 28 december  1981
 
 846."Op water en brood" artikel van Th. Vismans O.P. over de serie diensten gehouden

op de 4 zondagen van de Advent in de studentenkerk te Nijmegen  1981
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

van H. Schaeffer  1981
 847.Artikel over "Op water en brood" van A. Seveke-Roffelsen en het artikel "t Zand 33" 
 848.Brieven van Lieneke [onbekend] aan Dory, Annemarie, Marjo, Marjet, Catharina,

Martina, Annelies en Marianne op 30 december te Driebergen en M. Kruijff op 21
december te Heerhugowaard  1981

 
 849.Artikel "De macht van brood en wijn" van W.J. Mathijssen uit Kruispunt 18e

jaargang, nummer 8, december  1982
 
 850.Bulletin van en voor het Dekenaat Nijmegen, nummer 1, januari-februari  1981
 
 851."Vrouwen nemen het Woord" liturgievoorbereiding voor Kerstmis van C.J.M. Halkes

  z.j.
 
 852.Artikel "Vrouwen gaan voor" van A. van Heijst en D. de Beijer uit Opstand, nummer

2  1981
 
 853.Tekst van het IKON programma "Brood en Spelen" uitgezonden op 4 januari  1981
 
 854.Artikel "Doopsel of geboorteviering?" van M. Corvers uit Liturgie, jaargang 10  z.j.
 
 855."Gott der Matriarchen" een liturgievoorbereiding van G. Anderson Ricciuti  z.j.
 
 856.Krantenartikel "Egmonds paasspel keert terug naar plaats van ontstaan" van F.

Straatman, uit Trouw van 21 april  1984
 
 857.Tekst over The Doreen Potter Scholarship Fund  1983
 
 858.Brochure "Reakties op de brochure Vrouw en Kerk"  z.j.
 
 859.Literatuurlijst "Resources on Women and Worship"  z.j.
 
 860."Frauen feiern Liturgie" verslag over een gehouden liturgisch congres begin mei te

Nijmegen  z.j.
 
 861.Artikel "Feministen duiken in de theologie" van H. Vroon  1982
 
 862.Artikel "Religie knecht de Japanse vrouw" van K. Kawabata uit de Volkskrant van

16 juni  1986
 
 863.Artikel "De tragische christelijke pogingen Christus in het graf te houden" van L.

van Reijendam uit Hervormd Nederland van 18 april  1981
 
 864.Tekst van een lezing gehouden door C.J.M. Halkes op 8 februari te New Haven, Ct.

  1982
 
 865.Tekst "De roeping van Martha" een exegese van Lukas 10: 38-42  z.j.
 
 866."Driebrief" een uitgave van de Doopsgezinde- Leeuwenbergh- en Remonstrantse

Gemeente te Utrecht, 11 mei  1979
 
 867.Artikel "Kerstmis als macht van beneden" van D. Sölle uit Overweg  z.j.
 
 868.Ato brochure met verhalende teksten, materialistische exegese:1, 1e jaargang,

nummer 1  z.j.
 
 869.Artikel "De vrouwen vertellen haar eigen verhaal", het slot van het boek Ruth, van

B. de Kort  z.j.
 
 870."Tegen-geluid", tekst van een ingezonden brief van M. v. Eijsden-Heijen en L.

Penders-van Cruchten en 11 andere christen-feminsten  z.j.
 
 871.Artikel "Pasen: een nieuw begin van leven" van L. Aarnink uit Hulpdienst,

maandblad van de Hulpdienst, 19e jaargang, nr. 4, april  1981
 
 872."Onze naam is kerk: ervaringen met katholiek-christelijke feministische liturgieën"

tekst van een tafeldienst van D.Neu  1981-1982
 
 873.Artikel "Gedachten over de Heilige Geest Vrouw en Moeder" van I.Essed-Corsten uit

Vrouw en Woord, 2e jaargang, nr.1, maart  1981
 
 874.Artikel "Maria (een ontmoeting)" van C. Jacobs-Geavesteijn, uit Vrouw en Woord, 2e

jaargang, nummer 1  1981
 
 875.Artikel "Passie Vrouwen Pasen", als Jezus geld en bezit schoffeert, begint het

lijdensverhaal van P. Ahsmann uit de Bazuin, jaargang 64, nummer 15, april  1981
 
 876.Artikel "Passie en vrouwen" door José Höhne-Sparborth, uit de Bazuin, jaargang

65, nummer 15, april  1982
 
 877.Artikel "Vrouwen op weg naar een nieuwe theologie" van Ds. T.C.C. Scholten-van

Iterson  z.j.
 
 878.Krantenartikel "Vrouwen eisen in kerk andere taal" van T. Krabbe, augustus  1991
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 879.Artikel "Denken in mannen", wie de aandacht trekt, moet zijn oksels scheren van W.
Ras, uit Zijwind, nummer 1  1991

 
 880.Tekst voor de afscheidsmiddag, sectie De Vrouw in Kerk en Samenleving (V.K.S.)

van A. Schulthuis-Stolms uit Vrouwen, kerken en veranderingen, gehouden op 24
mei  1991

 
 881.Artikel "Zo zou liturgie kunnen zijn" van D. Vernooij  z.j.
 
 882.Tekst "Konturen des Frauenbildes in der gegenwärtigen Liturgie" met als thema

"Nennt uns nicht Brüder!"  z.j.
 
 883.Concept van de reader Vrouw, Taal, Liturgie, onder verantwoording van de

Adviescommissie Emancipatie van E. de Boer, D. Dijk, T. Hibma en M. Jansen  1990
 
 884."Vrouwen en liturgie" van C. Manders, een overdruk uit het Tijdschrift voor

Geestelijk Leven, 42e jaargang  1986
 
 885.Tekst van de viering "Vrouwendag - vrouwenliturgie" van C. te Dorsthorst uit Vrouw

en Woord, 12e jaargang, nummer 2, maart  1991
 
 886.Werkmap voor Liturgie, 16e jaargang, aflevering 4 september  1982
 
 887."Tot zo ver deze lezing" teksten van lezingen, columns en gedichten ter

gelegenheid van de presentatie van: De lezingen van het B-jaar, gelezen door
vrouwen, 15 november te Haarlem  1996

 
 888."Laat ons bidden" een handreiking bij het voorbereiden van inclusieve liturgie van

werkgroep Mirjam, uitgegeven ter gelegenheid van de internationale vrouwendag
gehouden op 5 en 6 maart  1994

 
 889."Vrouw zijn in het licht van het evangelie", een bundel feministisch-theologische

studies  1982
 
 890."Wij vrouwen vieren" verslag van de landelijke conferentie "Vrouwen en Liturgie"

van A. Brugman, gehouden op 3 en 4 mei  1985
 
 891."Vader en Zoon en man en vrouw bij Karl Barth en kriticae/i onder het gelijkheid"

scriptie van A. van den Dool voor het doktoraal examen aan de theologische
faculteit van de Rijksuniversteit te Utrecht  1985-1986

 
 892.Cantate "Met Mirjam en Mozes mee", met muziek van J.W. van de Velde en tekst van

G. Boessenkool. Met bijlage  1988
 
 893."De bal moet verder rollen", over huwelijk en huwelijkswetgeving, je hebt er

eigenlijk allemaal mee te maken, verslag van de informatie-/werkdag gehouden op
16 november  1991

 
 894.#En de godin schudde de wateren# geschiedenis van een beweging van M. Buitink,

I. Hekman, J. Prager-Stein en A. van Steyn  1992
 
 895."Dag mens" 26 bestaans-liederen op muziek van J. Boevé-van Doorn met teksten

van M. de Jong-Colder, G. Luijpers-de Man en C. Vollenhoven op 't Land  1994
 
 896.Folder "Een groet doet leven" vragen ter overweging, 21-22 december  1991
 
 897.Mini-magazine "Betahnië" van de Vrouwen van Bethanië, 63e jaargang, mei  1990
 
 898.Folder informatiecentum, dokumentatie ter informatie over het Centrum tot

Ondersteuning van Vrijwilligers in het Pastoraat (COVIP)  z.j.
 
 899.Folder "Frau" Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands-eine lebendige

Gemeinschaft  z.j.
 
 900.Folder van de Hogeschool de Horst, een opleiding op menselijke maat, Theologie

en Welzijnswerk Deeltijd  1992-1993
 
 901.Jaarverslag van de stichting De Santenkraam, werkplaats voor bijbelse spiritualiteit

en creativiteit  1991
 
 902.Brochure Oecumenisch Decennium: Kerken Solidair met Vrouwen  1988-1998
 
 903.Folder met informatie over het Catharina Halkes fonds met antwoordkaart  1989
 
 904.Folder "Nieuw bij de Horstink": #Terug naar de Sinaï# Het Jodendom vanuit

feministisch perspectief van J. Plaskow met bestelkaart  z.j.
 
 905.Folders van Stichting 't Fonds, fonds voor de zaken van vrouw en kerk te Rotterdam

  z.j.
 
 906.Folder van "Vuurdoop" een centrum voor actie en bezinning  z.j.
 
 907.Folder van het Documentatiecentrum van het Bijbels Museum met aanvraag voor

informatie  z.j.
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Verzameling Informatiecentrum Vrouw en Liturgie

 
 908.Folder over de stichting Vrouw en Kerk 2/3 Wereld (VKW)  z.j.
 
 909.Brochure van Het Spint, werkcentrum en informatiecentum voor feminisme en

geloof. Met bijlagen  1990
 
 910.Folder van de stichting Vrouw en Pastoraat, vrouwenhulpverlening  z.j.
 
 911."Vroom en Vrolijk", mini-nummer, een tweemaandelijks tijdschrift voor vrouwen en

mannen over homoseksualiteit en geloof met bestelkaart  1989
 
 912.Bochure Bisschoppelijke Commissies Contactcommissies en Referentschappen

van H.A. van Munster o.f.m.  1988-1993
 
 913.Folder "Vrouwen leren van vrouwen uit de geschiedenis" dagprogramma,

gehouden op 10 en 24 februari en 10 en 24 maart met inlegvel  1994
 
 914.Folder van het Feministisch netwerk vrouw-geloof-maatschappij Zuid Nederland  z.j.
 
 915.Knipselboek "Zij waait waarheen zij wil" opstellen over de Geest, aangeboden aan

C.J.M. Halkes  z.j.
 
 916.Folder Vrouw en Woord, informatie en uitwisseling rond vrouw geloof en

samenleving met aanvraagkaart voor een abonnement  z.j.
 
 917.Brochure Vrouwen in Zicht, over het Steunpunt Vrouwenwerk van "De Zwanenhof"

pastoraal Centrum voor Twente  1988
 
 918.Brochure Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO) met

bestelformulier  z.j.
 
 919.Brochure Feminisme en Theologie fondslijst. Met bijlage  1990
 
 920.Gids voor het onderzoek van levensbeschouwing, christelijk geloof en ethiek aan

de Katholieke Universiteit Nijmegen  z.j.
 
 921.Folder Liturgie und Frauenfrage, ein Beitrag zur Frauenforschung aus

liturgiewissenschaftlicher Sicht van T. Berger en A. Gerhards  z.j.
 
 922.Brochure Publivorm Fondslijst, voorjaar  1991
 
 923.Verslag van het onderzoek "Gesprekken met gelovigen" binnen de Rooms

Katholieke Kerkprovincie in het Jaar van de Vrouw door de Unie Nederlandse
Katholieke Vrouwenbeweging  1975

 
 924.Brochure Klassewerk, klasseverschillen overbruggen via Training van I. Roelofs

  1986
 
 926.Gebedsfolders "Wij knopen bij elkander aan, shalom een vredesnet"  z.j.
 
 927.Folders van de huisgemeente Hoge Steen Langenboom  z.j.
 
 928.Lijst van werkstukken van de Huisgemeente Hogesteen  1988,1991
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