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Ten Geleide

C.H.A. Janssens (1932-2002)
Cornelis Henricus Adrianus Janssens werd geboren in Chaam op 18 november 1932. Na zijn opleiding aan het seminarie
Ypelaar in Nieuw Ginneken werd hij in 1959 priester gewijd voor het bisdom Breda.
Van 1959 tot 1964 studeerde hij theologie te Nijmegen en catechetiek aan het Institut Catholique te Parijs. Met een
onderbreking van drie jaar waarin hij wetenschappelijk medewerker was aan de theologische faculteit van Nijmegen, was
van 1964 tot aan zijn emeritaat in 1997 lid van de staf van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda. [Zie het KDCarchief van het Diocesaan Pastoraal Centrum, bisdom Breda]. Tevens was hij vanaf 1983, het jaar waarin de
Priesteropleiding Bovendonk in Hoeven werd opgericht, docent voor dogmatische theologie.
In november 2002 is hij in Zorgcentrum Zuiderhout te Teteringen overleden en begraven in Bavel.
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1.Brief van mr. T.N.J.A. van Rijn betreffende zijn bevordering tot wetenschappelijk
ambtenaar eerste klasse. Met bijlagen. 1966
2.Paspoorten geldig van 1990-1995 en 2000-2005. 1990, 2000
3.Stukken betreffende zijn lidmaatschap en aktiviteiten bij de St. Gregoriusvereniging. 1954-1956, 1969
4.Rijbewijzen. 1970, 1975, 1980
5.Stukken betreffende een inbraak in zijn woning en het naastgelegen pand. 1989
6.Correspondentie tussen N. Mooren, rector van het Diocesaan Pastoraal Centrum in
Breda en N.V. Fabrieken Brepols in Turnhout (België) over de druk van een
gebedenboek #Thuis Bidden#. Met bijlage. 1967, 1969
7.Inschrijvingsbewijs van de R.K. Universiteit te Nijmegen over de studiejaren
1959-1960 en 1961-1962. 1959
8.Betalingsbewijs van het collegegeld voor het Institut Catholique de Paris. 1963
9.Benoemingsbrief van H. Ernst, bisschop van Breda voor de functie van
stafmedewerker van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda. Met bijlagen. 1968
10.Brieven van de afdeling personeelszaken van de curatoren van de Katholieke
Universiteit en het directoraat A-Faculteiten betreffende zijn aanstelling en ontslag
als wetenschappelijk medewerker van het Theologisch Instituut van de Katholieke
Universiteit van Nijmegen en ontslagbrief van de Katholieke Universiteit AFaculteiten inzake zijn functie als wetenschappelijk medewerker bij het Instituut
voor Theologie. 1965, 1968
11.Leveringsvoorwaarden van de Bestel Centrale V.S.K.B. 1968
12.Brieven van G. de Vet, bisschop van Breda, betreffende zijn benoemingen tot Staflid
van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda en wetenschappelijk medewerker
aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en zijn
ontslag als staflid van het Diocesaan Pastoraal Centrum te Breda. 1962
13.Stukken betreffende zijn werkzaamheden voor de toeristenzielzorg in Zeeland.
1963-1964
14.Brieven van rector J. v.d. Laar van het missiehuis "St. Willibrordus" aan Kees en
familie. 1945
15.Rekening van het Instituut "Ste Marie". 1945
16.Brief van [G. Teeuwen] de provinciaal van het Gezelschap van het Goddelijk Woord
van het Missiehuis St. Franciscus Xaverius. 1951
17.Brief van G. de Vet, bisschop van Breda houdende toestemming om tot herroeping
de biecht te mogen afnemen van zusters en novicen. 1962
18.Celebret (vergunning om de mis op te dragen en de biecht af te nemen) afgegeven
door het Aartsbisdom van Parijs. 1963
19.EHBO-diploma. 1959
20.Brief van N. Nooren, secretaris van de commissie voor liturgie houdende een
verzoek om lid te worden van de diocesane commissie voor liturgie. 1964
21.Brief van Edward Schillebeeckx over zijn studie van catechismussen. 1964
22.Pelgrimspas van het "Centraal Comité Voor Het Heilig Jaar" met instructies voor
het gebruik van treinkaartjes met reductie van de Italiaanse Spoorwegen. 1950
23.Getuigschrift van de Pastorale Clinische Training van het Nederlands Hervormde
Psychiatrisch ziekenhuis "Hulp en Heil" en "Schakenbosch" te Leidschendam.
1967
24.Brief van G. de Vet, bisschop van Breda, houdende de benoeming tot lid van de
Commissie voor Liturgie. 1964
25.Brieven van dhr. F. Oudejans, perschef van het bisdom Breda met betrekking tot
het gebedenboek #Thuis Bidden#. 1974
26.Brief houdende het verzoek van zr. Margriet Stulemeijer tot het houden van een
lezing voor de R.K.R. Oosterhout-bijeenkomsten. 1989
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van de Diocesane Commissie voor Liturgie. 1995
27.Brief van M.P.M. Muskens, bisschop van Breda, houdende zijn herbenoeming tot lid
28.Lidmaatschapskaarten van het Institut Catholique de Paris, Bibliotheque Nationale
en de Faculté Libre de Théologie Protestante de Paris. 1963, 1965
29.Rouwbrief van zijn overlijden, teksten van zijn uitvaartdienst en zijn bidprentje.
2002
30.Prent ter herinnering aan zijn eerste H. Communie. 1939
31.Schoolrapporten van het Seminarie IJpelaar. 1953
32.Maandelijks Verslagen Der Goede Aantekeningen en een schoolrapport van het
instituut 'Sint Marie" te Huijbergen. 1945
33.Verslagen over vorderingen, ijver en gedrag van het missiehuis "St. Willibrordus" te
Steyl. 1945 - 1951
34.Lagere schoolrapporten van de Aloysiusschool in Bavel. 1939-1945
35.Tekst van een gebed in de Kersttijd voor Jong SVD. z.j.
36.Installatie- tevens eisenkaarten voor Jong SVD junioren, 3e en 2e rang. 1947, 1948
37.Receptieboek ter gelegenheid van zijn eerste Heilige Mis. 1959
38.Receptieboek [ter gelegenheid van zijn 25 jarig priesterjubileum]. z.j.
39.Bewijs van lidmaatschap van de Broederschap van priesters van het bisdom Breda,
ter ere van de Heilige Barbara, Maagd en Martelaar. 1959
40.Brieven met betrekking tot het zoeken naar een onderwerp voor een proefschrift.
1964
41.Oorkonde van de "Plechtige opdracht, gedaan in de Maria-Congregatie onder de
titel van Maria Onbevlekt Ontvangen en den H. Aloysius in het Instituut St. Marie te
Huijbergen". 42.Certificaat houdende de toestemming van Bernard Alfrink, aartsbisschop van
Utrecht tot het afnemen van de biecht en tot preken. 43.Brief houdende een antwoord aan dhr. C.M.A. Asselberge betreffende een verzoek
voor een lezing over "de huidige godsdienstige opvoeding van onze kinderen".
1964
44.Brief aan M.Oomen's boekhandel in Breda, houdende een verzoek tot korting. 1964
45.Brief aan dhr. Haarsma, houdende een schriftelijke bevestiging van een gemaakte
afspraak. 1965
46.Certificaat houdende de toestemming van Joseph Baeten, bisschop van Breda, tot
het afnemen van de biecht bij zusters en novicen voor drie jaar. 1959
47.Circulaire houdende aanspraken op ziektegeld en op pensioen na ontslag. 1968
48.Door faculteiten van de Heilige Apostolische Penitentiarie verleend rescript met
geestelijke gunsten. 1959
49.Getuigschrift van de Orde van Theologen van de Katholieke Universiteit Nijmegen
(KUN) betreffende het behalen van het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraal
examen in de dogmatiek. 1960, 1961, 1962
50.Drukwerk houdende een gebed bij de bisschopswijding van Hubertus Ernst, met
titel "God Gij verdeelt alle funkties". 1967
51.Getuigschriften van lagere en hogere priesterwijdingen. 1956-1959
52.Bewijs van toelating tot de opleiding voor het priesterschap in het grootseminarie
van Breda, Bovendonk te Hoeven, uitgegeven door het bisdom Breda. 1956
53.Twee intentieboekjes. 1962-1965, 1965-1972
54.Informatieboekje van het Institut Supérieur Catéchétique de Paris. z.j.
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