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Archief J.J.H. Kamp

 
 1.Aantekeningen uit de Griekse lessen over Johannes Chrysostomus.  z.j.
 
 2.Aantekeningen ten behoeve van de muzieklessen.  z.j.
 
 3.Aantekeningen ten behoeve van de oude geschiedenislessen.  z.j.
 
 4.Aantekeningen ten behoeve van de bijbellessen.  z.j.
 
 5.Aantekeningen ten behoeve van de lessen ethica.  z.j.
 
 6.Aantekeningen ten behoeve van de lessen moraaltheologie.  z.j.
 
 7.Aantekeningen ten behoeve van de lessen kerkgeschiedenis.  z.j.
 
 8.Aantekeningen ten behoeve van de bijbellessen exegese.  z.j.
 
 9.Aantekeningen ten behoeve van de psycologielessen.  z.j.
 
 10.Aantekeningen ten behoeve van de lessen dogmatiek.  z.j.
 
 11.Aantekeningen ten behoeve van de lessen ascese.  z.j.
 
 12.Aantekeningen ten behoeve van de lessen uit het Handboek Mechelse Theologie.

  z.j.
 
 13.Aantekeningen ten behoeve van de lessen "Het huwelijk in de Bijbel".  z.j.
 
 14.Aantekeningen ten behoeve van de lessen economie.  z.j.
 
 15.Aantekeningen ten behoeve van de lessen (meta)physica.  1939, z.j.
 
 16.Aantekeningen ten behoeve van sociale onderwerpen, de zogenaamde "sociale

bus". Met bijlagen.  z.j.
 
 17.Aantekeningen ten behoeve van de lessen uit het handboek over "De Ecclesie

Christi".  1941
 
 18.Aantekeningen ten behoeve van de lessen philosophie.  z.j.
 
 19.Aantekeningen ten behoeve van de bijbellessen "Vera Religio".  1939, 1941
 
 20.Aantekeningen ten behoeve van de misliturgie.  1942
 
 21.Stukken betreffende moraaltheologische en kerkrechtelijke bemerkingen bij het

"Tractaat over de Sacramenten" van H. Noldin (in het algemeen).  z.j.
 
 22.Stukken betreffende bemerkingen, toegevoegd aan het tractaat van H. Noldin, over

het zesde en negende gebod.  z.j.
 
 23.Stukken betreffende behandeling van het zesde en negende gebod bij de katechese

in de lagere school.  z.j.
 
 24.Stukken betreffende de inleiding tot de studie van de pastorale psychiatrie.  z.j.
 
 25.Stukken betreffende de liturgie-beleving.  1936, 1943-1944, z.j.
 
 26.Stukken betreffende de geschiedenis van het Oude Testament.  z.j.
 
 27.Verslag van het studiejaar 1943-1944.  1944
 
 28.Scriptie van J. Kamp over "de Canon der Mis".  1943
 
 29.Aantekeningen over de Heilige Communie volgens de katechese van Cyrillus van

Jeruzalem.  z.j.
 
 30.Aantekeningen ten behoeve van lessen over Augustinus.  z.j.
 
 31.Aantekeningen ten behoeve van de lessen over de gebeden, uitgesproken onder de

Heilige Mis.  z.j.
 
 32.Aantekeningen ten behoeve van een programma, waaruit eenieder naar believe een

onderdeel kan kiezen.  z.j.
 
 33.Agenda voor de missiesectie, de speciale sectie, de liturgische sectie en de

zaterdagavonden.  z.j.
 
 34.Feestlied ter gelegenheid van de eerste Heilige Mis in de kloosterkapel op 2

augustus.  1944
 
 35.Aantekeningen ten behoeve van de liturgische vieringen op Witte Donderdag,

Goede Vrijdag en Paaszaterdag.  1965, z.j.
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Archief J.J.H. Kamp

 
 36.Oecumenische dienst bij het huwelijk van Addy van Beurden en Teus van der Kevie

op 17 december.  1970
 
 37.Programma voor de Sacramentsprocessie.  z.j.
 
 38.Schema betreffende de vieringen van de eerste en tweede zondag van de advent.

  z.j.
 
 39.Schema betreffende de gebedsstonde voor de vervolgde kerk.  z.j.
 
 40.Liturgieteksten voor de eerste communie.  1966-1967
 
 41.Liturgieteksten voor de hernieuwing der doopbeloften.  1965-1966
 
 42.Programma voor de jongerenmis van 13 september.  1970
 
 43.Bijscholingscursus, gegeven aan priesters in het Diocesaan Oriëntatie Centrum te

Haaren (N.Br) over "Entmythologisierung".  z.j.
 
 44.Stukken betreffende pastoriegesprekken over "Huwelijk en Gezin" in het dekenaat

Asten, september 1959 - februari 1960.  1959-1960
 
 45.Toespraak in de Amsterdamse studenten-ecclesia op zondag 26 januari.  1969
 
 46.Open brief van J. van Kilsdonk, Huub Oosterhuis, Ton van der Stap en Jos Vrijburg

over de verkondiging van het evangelie, over de eenheid en over het
bisschopsambt.  1969

 
 47.Circulaire houdende kerkelijk nieuws van de parochie van de Goddelijke

Voorzienigheid te Vlijmen.  z.j.
 
 48.Verhandeling van (onbekend) over de biecht in de parochie De Vliedberg.  z.j.
 
 49.Verhandeling van de dekenale commissie over de biecht.  1971
 
 50.Verhandeling "Decreet over het oecumenisme".  z.j.
 
 51.Brief van W.M. Bekkers, bisschop van 's Hertogenbosch, over de toekomst van het

priesterschap en het religieuze leven. Met bijlage.  1964
 
 52.Circulaire van het secretariaat van het bisdom over de nota "Naar een nieuwe

pastorale samenwerking". Met bijlage.  1971
 
 53.Stukken betreffende de liturgievernieuwingen.  1964-1965, 1967-1969, z.j.
 
 54.Stukken betreffende materiaal, gebruikt voor de lessen godsdienstleer en

maatschappijleer op de diverse scholen.  1948-1948, 1952-1959, z.j.
 
 55.Programma voor H.J. Kamp, pastoor te Orthen, inzake zijn 40-jarig priesterfeest op

23 mei. Met bijlage.  1931
 
 56.Tijdschrift #Communicanda#. Met kanttekeningen en bijlage.  z.j.
 
 57.Lijst houdende een reeks van oefeningen voor de aanvaarding in de SS Jordinum.

  1944
 
 58.Aantekeningen ten behoeve van priesteropleidingen en kerkenbouw.  z.j.
 
 59.Voordracht van Hein Bogers over "Bezinning op de Waarden", 21 febuari.  1941
 
 60.Tijdschriften "Domklok", uitgegeven door en voor studenten van het groot-

seminarie te Haaren (N.Br.).  z.j.
 
 61.Cahier houdende stamboom van de familie Kamp, annex Lips en Schoenmakers

door J. Kamp.  1969
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