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1-5.Preken over diverse onderwerpen. [1954], z.j.
Bevat 5 stukken
1.Bedelpreek-propagandapreek voor gezinszorg. z.j.
2.Het mandement van de bisschoppen. [1954]
3.De Kerk. z.j.
4.Vormsel, godsdienstig leven. z.j.
5.Preek op Paps verjaardag. z.j.
6.Preken voor ongehuwde dames. z.j.
7.Rapport van de Kommissie Geestelijke Oefeningen over het verkondigingswerk in
de Nederlandse provincie der Minderbroeders. Met bijlagen. 1964
8.Lijdensmeditaties tijdens de retraite van zusters op Exaeten (Baexem, Limb.). z.j.
9.Stukken betreffende persoonlijke gegevens van P. Jansen. 1959-1966
10.Nupturiëntencursus en conferentie tijdens een weekendbijeenkomst. 1954
11.Preken voor enkele zondagen. z.j.
12.Preken over verschillende onderwerpen. 1950-1958, z.j.
13.Preken over verschillende onderwerpen. Inhoudslijst bijgevoegd. z.j.
14.Preek voor zusters te Zaltbommel bij gelegenheid van nieuwjaar. 1964
15.Preek voor mensen in de Oldenbarneveldstraat 4 te Nijmegen op de achtste zondag
na Pinksteren. 1964
16.Meditaties over de tegenwoordigheid van Christus in het Heilig Sacrament. z.j.
17.Acte van toewijding aan de Heilge Maagd. z.j.
18.Overzicht van activiteiten in een parochie. z.j.
19.Liederen, gebeden en lezingen bij gelegenheid van de plechtige hernieuwing van de
doopbeloften. z.j.
20.Preken over biecht en boete. z.j.
21.Preken over Christus. z.j.
22.Preken voor de zondagen van de advent. 1963
23.Preek over de naastenliefde in het Gerardus-Majella-ziekenhuis te Bussum. z.j.
24.Preken voor diverse zondagen van het kerkelijk jaar. 1949-1961
25.Uitgewerkt schema voor een triduum voor jonge mannen over het geslachtsleven.
z.j.
26.Preken voor een retraite van grotere meisjes over roeping. z.j.
27.Kerstpreek voor de nachtmis. z.j.
28.Preken over een jongerengemeenschap. z.j.
29.Conferenties voor religieuzen. Overzichtslijst bijgevoegd. z.j.
30.Preken over het huwelijk. z.j.
31.Preken over diverse onderwerpen. Overzichtslijst bijgevoegd. z.j.
32.Preken over diverse onderwerpen. Overzichtslijst bijgevoegd. 1952-1955,
1958-1961, 1963, z.j.
33.Preken over Gods kijk op verschillende onderwerpen. z.j.
34.Theologische heroriëntatiecursus voor aalmoezeniers (TBZ). z.j.
35.Lessen over moraaltheologie. 1960
36.Cursus over oriëntatie in de bijbel. 1960
37.Conferentie over opvoeding van 16-jarigen en ouderen. z.j.
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38.Schema's en preken voor parochiële missies. 1952, 1957-1959, z.j.
39.Stukken betreffende een triduum ter ere van Maria's Onbevlekte Ontvangenis. 1954
40.Preken voor jongens en meisjes in de puberteit. 1948, z.j.
41.Proeve van een werkschema voor het klooster van Vorden. z.j.
42.Stukken betreffende preken en conferenties voor jongeren. z.j.
43.Stukken betreffende een godsdienstige ontwikkelingsweek voor gehuwden. z.j.
44.Preken over het concilie. 1961, z.j.
45.Stukken betreffende een cursus "Inleiding tot het volle leven". z.j.
46.Preek over de "Ruimtevaart van de Katholiek". 1960
47.Conferenties gedurende een verloofdenweek. z.j.
48.Conferenties tijdens een ziekentriduum. z.j.
49.Preken bij verschillende gelegenheden. Overzichtslijst bijgevoegd. z.j.
50.Overweging "Als lieve vrouwen...". z.j.
51.Verslag van de zevende vergadering van de Kommissie Geestelijke Oefeningen te
Venray 11 juli. 1964
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