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Archief Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen Katholieke Raad voor Israël en Katholieke Raad voor
Kerk en Jodendom.

Ten Geleide

Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen 'Kerkelijk Raad voor Israël' en 'Katholieke Raad voor Kerk en
Jodendom' (1945-1990).

De Katholieke Raad voor Israël (KRI)  werd in 1951 opgericht als onderdeel van de Sint Willibrord Vereniging. De huidige
naam van de Raad is: KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom. Kardinaal Willebrands, die intensief werkte aan
verbetering van de betrekkingen van het Vaticaan met Israël, was er vanaf het begin bij betrokken. A.C. Ramselaar was
tot 1972 voorzitter. Van 1972 tot 1978 was dit T.C.J. de Kruif, daarna deken J.M.E. Keet. In 1988 werd deken Jaap
Kwaaitaal voorzitter. In 2001 was de plebaan van de Haarlemse nieuwe St. Bavo, Hein van Ogtrop voorzitter.

De Raad heeft als doelstelling de dialoog tussen de RK. Kerk en het jodendom. De schok van de Sjoah tijdens de
Tweede Wereldoorlog was de reden van oprichting. Wat was de rol van christelijk antisemitisme geweest? En wat
betekende de oprichting van de staat Israël in 1948 voor deze dialoog? Zoals Jaap Kwaaitaal het in 1988 verwoordde
verwachten de meeste joden geen schuldbekentenissen en onvoorwaardelijk in bescherming nemen. Ze willen weten
welke steun ze kunnen verwachten. En voor de christenen is het belangrijk dat ze veel kunnen leren van de joodse
geloofsbeleving. Een grote hindernis is dat het Vaticaan de staat Israël niet erkent. Een van de redenen daarvan is
bezorgdheid voor de positie van de christenen in de Arabische staten. Ook zijn de met Rome geünieerde kerken in die
landen daar fel op tegen. De facto erkent het Vaticaan Israël wel, er zijn permanente contacten. Het Tweede Vaticaans
Concilie verwierp de opvatting dat de joden schuldig zijn aan de dood van Christus en wilde een dialoog met het
jodendom.
Bronnen: KDC-Knipselcollectie en website Katholieke Raad voor het Jodendom
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Archief Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen Katholieke Raad voor Israël en Katholieke Raad voor
Kerk en Jodendom.

  
 1.Statements over Israël.  1973-1974
  
 2.Lezing over zijn ervaring in Oostenrijk van O. Schwarz.  z.j.
  
 3.Stukken betreffende de Israëldag te Utrecht op 28 april.  1951
  
 4.Namenlijsten voor de abonnees #Christus en Israël#.  1971
  
 5.Correspondentie van N.G. Steensma met abonnees van #Christus en Israël#.

  1971-1973
  
 6.Lijst met cataloguscoderingen.  z.j.
  
 7.Adressenlijst van de leden van de Raad van het Institutum Iudaicum.  1971
  
 8.Namenlijst van de leden van de Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en

Israël.  1972
  
 9.Stukken betreffende de sectie Oecumenische Aktie van de Raad van Kerken te

Driebergen.  1972-1973
  
 10.Verzendlijst van het Genootschap Nederland - Israël.  z.j.
  
 11.Correspondentie van M. Hoek, Vrouwe van Bethanië te Bilthoven met A.C.

Ramselaar te Apeldoorn e.a. Chronologisch geordend.  1960-1963
  
 12.Verslagen van "Rencontre des amis catholiques d'Israël" te Apeldoorn.  1958, 1960
  
 13.Stukken betreffende Israël en het Joodse volk.  1960, z.j.
  
 14.Stukken betreffende de bibliographie over het Israëlvraagstuk.  z.j.
  
 15.Stukken betreffende Israël en het Joodse volk.  z.j.
  
 16.Verslag van "World council of churches; division of studies; commission on faith

and order" te Genève.  1964
  
 17.Kronieken over Joodse personen van A.C.R.  1971
  
 18.Verslag van het gesprek over Midden-Oostenproblematiek met prof. R. Zwi

Werblowsky te Utrecht.  1974
  
 19.Statuten en reglement van de Documentatiedienst voor Joods Christelijke

betrekkingen te Brussel. Kopie.  1976
  
 20.Reisplan "Oecumenische reis naar bijbelse landen" van H.A.M. Fiolet en Ds. N.K.

van den Akker te 's Hertogenbosch.  1966
  
 21.Artikel "Biedt een onbesmette katechese garantie tegen christelijk anti-semitisme?"

van A.C. Ramselaar.  z.j.
  
 22.Stukken betreffende "Le symposium sur les relations judeo chrétiennes" te

Straatsburg.  1967
  
 23.Verhandeling "Israël, Land, Staat". Een theologische beoordeling van het Bijbels

Werkgenootschap Sint Hieronymus.  z.j.
  
 24.Stukken betreffende het pastoraal concilie.  1967-1970
  
 25.Verhandeling "Het mysterie van Israël en de oecumenische beweging" van C.F.

Pouwels O.P.  z.j.
  
 26.Adressenlijst van instellingen voor Volksontwikkelingswerk van de Federatie van

Vormingscentra te Driebergen.  1971
  
 27.Televisieprogramma "Tegenover of Samen", gesprekken over de joods-christelijke

betrekkingen anno 1971.  1971
  
 28.Stukken betreffende de Deutscher Koördinierungsrat der Gesellschaften für

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit te Frankfurt am Main.  1972
  
 29.Verklaring van Arie Kuiper aan de Katholieke Nederlandse Pers (KNP) over de KRI

en de Drie van Breda.  z.j.
  
 30.Lijst met namen van instanties en groepen die zich bezig houden met kwesties voor

joden en jodendom.  z.j.
  
 31.Artikel "Hoe gaat het met Anneke Beekman?" uit #De Leidse Lutheraan#.  1960
  
 32.Lijsten van katholieke joden en half-joden.  z.j.
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Archief Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen Katholieke Raad voor Israël en Katholieke Raad voor
Kerk en Jodendom.

 33.Artikel "Apostolaat t.a.v. Israël".  1951
  
 34.Stukken betreffende de Raad van Kerken in Nederland te Utrecht.  1968
  
 35.Stukken betreffende de Dienst aan Israël, interkerkelijk reveil.  1969
  
 36.Rapport van E. Flesseman-van Leer, secretaresse namens de commissie ter

voorbereiding van een theologische verklaring aangaande de staat Israël, voor het
Breed Moderamen van de Generale Synode der N.H. Kerk te 's Gravenhage.  1970

  
 37.Stukken betreffende The International, consultative committee - Jewish co -

operation te Londen.  1971
  
 38.Stukken betreffende de Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël.

  1970-1972
  
 39.Stukken betreffende the World conference of christians for Palestina te Beirut

(Libanon).  1972
  
 40.Stukken betreffende de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël te Vlaardingen.

  1972
  
 41.Brieven van de Anne Frank Stichting te Amsterdam aan T. de Kruyf te Utrecht.

Bijlage; verslag van een vergadering.  1970
  
 42.Persberichten over het jodendom en Palestina.  1945, 1960-1965, 1970-1973, z.j.
  
 43.Stukken betreffende the Service International de Documentation Judéo Chrétienne

(SIDIC) te Rome.  1966-1969, 1977
  
 44.Stukken betreffende de stichting het Leeshuis te Amsterdam.  1969
  
 45.Stukken betreffende de redactie van #Christus in Israël#, het driemaandelijks

contactorgaan van de KRI uit de Sint Willibrordusvereniging te Apeldoorn.
  1960-1973

  
 46.Stukken betreffende de joden in Irak.  1969
  
 47.Stukken betreffende de Stichting Compendium Rerum Judaicarum (CRJ).  1969
  
 48.Overzicht "Zur Lehre der Wissenschaft vom Judentum" an den Deutschen

Universitäten, und Kirchlichen Hochschulen.  1970
  
 49.Correspondentie van pater C. Pauwels O.P., secretaris, met verschillende personen.

Chronologisch geordend.  1953-1961
  
 50.Artikelen "Opmerkingen bij de concept-oproep tot de Christenheid voor Israël" van

O.J.R.A. Schwarz en J.G.M. Willebrands.  1956
  
 51.Stukken betreffende Israël en het jodendom.  1964, 1967, 1972, z.j.
  
 52.Correspondentie van A. Ramselaar, voorzitter van het KRI te Apeldoorn met

verschillende personen. Chronologisch geordend.  1950-1972
  
 53.Programma ter gelegenheid van de uitreiking van de Buber - Rosenzweig medaille

aan Mgr. A. Ramselaar te München.  1972
  
 54.Stukken betreffende 'HADDERECH'. Nederlandse vereniging van Jesjica

Hammasjiach Belijdende Joden te 's Gravenhage.  1969-1970
  
 55.Brieven aan Marga Klompé van Mgr. Antonia Vergani, president de l'Oevre Sint

Jacques te Haifa (Israël).  1956
  
 56.Stukken betreffende T. Wijnhoven te Amsterdam.  1950, z.j.
  
 57.Correspondentie van pater Nota S.J. te Nijmegen met "Chica" 'n Vrouwe van

Bethanië te Bilthoven.  1959
  
 58.Artikel "Na de storm", nogmaals de Drie van Breda, een verklaring van de KRI door

A.C. Ramselaar.  z.j.
  
 59.Brief aan "My dear Mother Adolpho,..." (onbekend).  z.j.
  
 60.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging (SWV).  1965-1971
  
 61-62.Verslagen van vergaderingen te (op verschillende plaatsen).  1951-1974

Bevat 2 stukken
  
  61.1951-1969
  
  62.1970-1974
  
 63.Correspondentie van N. Peterse te Warmond met het secretariaat van S.W.V. te

Boxtel.  1966-1967
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Archief Katholieke Raad voor het Jodendom, voorheen Katholieke Raad voor Israël en Katholieke Raad voor
Kerk en Jodendom.

 64.Concept van een schrijven aan kardinaal Alfrink te Utrecht van T. de Kruijf te Zeist,
houdende de kwestie van het Midden-Oosten.  1973

  
 65.Ontwerp structuur-nota KRI van L. Simons en H. Divendal en (onbekend) te Utrecht.

  1969-1970
  
 66.Memo aan de leden van A. Kuiper te Amsterdam.  1972
  
 67.Brieven aan mej. T. Larsen te Bilthoven van verschillende personen en instanties.

Chronologisch geordend.  1959-1964
  
 68.Namenlijst van de deelnemers aan de lezing van P. Niessen.  1959
  
 69.Brief van G. Cohen - Stuart te Leiden aan "Hooggeachte Heer", houdende het relaas

van een pelgrimage naar Israël en Jordanië.  1966
  
 70.Ledenlijst.  z.j.
  
 71.Brief met verslag van A.C. Ramselaar aan het bestuur van SWV.  1970
  
 72.Tweede concept herstructurering.  1971
  
 73.Verhandeling over enkele aspecten van de geschiedenis van het jodendom en

Amsterdam van A.J. Herzberg te Amsterdam.  z.j.
  
 74.Stukken betreffende het Nederlands Palestina Komitee te Amsterdam.  1976-1977
  
 75.Stukken betreffende de Israëlcommissie van de Pax Christigroep te Eindhoven.

  1965
  
 76.Jaarverslag Sint Willibrord Vereniging (SWV) te 's Hertogenbosch van T. de Kruijf,

voorzitter.  1974
  
 77.Lijst van genodigden op het 5e lustrum.  1976
  
 78.Adressenlijst van de leden.  1978
  
 79.Verslag van werkzaamheden over de periode februari 1976 tot september 1977 van

J. Schoneveld, theologisch adviseur te Jeruzalem der Nederlandse Hervormde
Kerk.  1977

  
 80.Stukken betreffende de vier Moderamina te Utrecht.  1976
  
 81.Stukken betreffende de katholieke leergangen te Tilburg.  1974
  
 82.Lijsten van wijsgerige en theologische tijdschriften in de bibliotheken te Tilburg.

  1967
  
 83.Stukken betreffende de commissie Kerkelijke Bibliotheken te Breda.  1969-1971
  
 84.Stukken betreffende het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

(PINK).  1969-1971
  
 85.Stukken betreffende het Documentatie Centrum Concilie (DOC) te Amersfoort.

  1963-1964
  
 86.Kanttekeningen over mentaliteitsgeschiedenis t.b.v. de discussie die hierover zou

plaats vinden te Leuven.  1975
  
 87.Artikel "De grote beslissingen", over het 2e Vaticaans Concilie van A.C. Ramselaar.

  z.j.
  
 88.Nota Nationaal Samenwerkingsorgaan (NSO) voor de geestelijke gezondheidszorg.

  z.j.
  
 89.Artikel "Levensbeschouwing -ideologie- beleidingsuitgangspunt" van W. Ottow te 's

Gravenhage.  1971
  
 90.Memo's aan de leden, van Arie Kuiper te Amsterdam.  1972
  
 91.Stukken betreffende Jews, Christians and Muslims (JCM) te Amsterdam.  1972-1973
  
 92.Lijst met cataloguscoderingen.  1973
  
 93.Artikel over de wording van de staat Israël van (onbekend). Met correcties.  z.j.
  
 94.Verslag van een dissertatie-studie van J. Schoneveld te Jeruzalem, bestemd voor

de Hervormde Raad voor de verhouding van kerk en Israël te Utrecht.  1972
  
 95.Stukken betreffende het Interkerkelijk contact Israël te Utrecht (ICI).  1972-1978, z.j.
  
 96.Verslagen van vergaderingen.  1975-1978, 1981
  
 97.Stukken betreffende de geschiedenis.  z.j.
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 98.Artikelen over personen die actief waren in de KRI, in het #Nijmeegs
Universiteitsblad# en het #Nieuw Israëlitisch Weekblad# (NIW).  1960, 1990

  
 99.Artikel "Enkele uitgangspunten betreffende bijbelse katechese" van C. Koot te

Amsterdam.  1973
  
 100.Stukken betreffende "La deuxième rencontre des centres catholiques d'Israël" te

Apeldoorn.  1961
  
 101.Artikel "Het Israël op aarde" van W. Veldhuis.  z.j.
  
 102.Rondzendbrief aan alle medegelovigen in Christus; Vrienden van Israël; van D.

Gutter te Amsterdam.  1951
  
 103.Stuk "Praatpapier boekjes" Gooi en Sticht. Met aantekeningen.  1973
  
 104.Artikel "Geen neutraliteit" van verschillende personen. Gestuurd aan de klassikale

vergaderingen op 30 oktober.  1973
  
 105.Correspondentie van A. Bredero (secretaris) met verschillende personen.

Chronologisch geordend.  1958, 1963, 1970, 1973, 1975-1977
  
 106.Brieven aan "Beste Toon" en "Beste Kees" van verschillende personen.  1960, 1962,

1966-1967
  
 107.Brief van B. Speekenbrink te Veghel aan "Waarde Heer". Bijlage: brief van H.

Divendal.  1965
  
 108.Brief van D. Rookmaker te Eindhoven aan pater H. Sondaal te Boxtel. Bijlage:

circulaire van Rookmaker voor leden van de Pax Christi over een reis naar Israël.
  1962

  
 109.Artikel "Twee volken kunnen met recht zeggen dat Palestina hun land is". Gesprek

tussen Said Hammami (PLO) en Hoshe Machover (Matzpen). Uit: #De Groene
Amsterdammer#.  1976

  
 110.Namenlijsten van verschillende instanties.  1972-1973, z.j.
  
 111.Brief aan "Beste Ad" te (onbekend) van E. Honée te Mainz.  1964
  
 112.Rondzendbrief van Dr. Chayim Gevaryahu, voorzitter van het Genootschap voor

Bijbelstudie in Israël. Bijlage: brief van J. Schoneveld te Jeruzalem.  1973
  
 113.Brieven aan T. de Kruijf te Driebergen van verschillende instanties.  1967,

1972-1973, z.j.
  
 114.Brief van Maria ter Steeg te (onbekend) houdende de verklaring van de Zusters van

Sion te Brussel.  1974
  
 115.Brief van Johannes kardinaal Willebrands te Utrecht aan F. Zwarts, wnd. secretaris

te Apeldoorn.  1977
  
 116.Rondzendbrief van het Comité Leerhuisbijeenkomsten te Nijmegen w.g. A.

Leenders-Evers.  1967
  
 117.Brief van L. Duiverman, directrice van het vormingscentrum de Keijenberg te

Renkum aan de deelnemers van #de Trouw#, reis naar Israël.  1972
  
 118.Brief van W. Zuidema, secretaris-generaal van Institutum Iudaicum te Brussel.  1975
  
 119.Brief van N. Hoekstra te Utrecht van de Humanistische Stichting voor Geestelijke

Volksgezondheid.  1971
  
 120.Stuk ter inzage, met verzoek tot mede-ondertekening, toegezonden door Ds. Grolle

te (onbekend) van prof. H. van Ouen, president en Dr. E. van Schenk,
Zentralsekretar.  z.j.

  
 121.Brief van J. [Mogniehan] te Dublin aan Sister Diepen.  1954
  
 122.Brieven van J. Roelink van de VU te Amsterdam aan Hooggeachte collega en van

onbekend aan Hooggeleerde Heer.  1975
  
 123.Artikel "Christenen moeten beseffen dat er joden vermoord zijn" door T. Krabbe in

de #Twentsche Courant# van 12 augustus.  1989
  
 124-127.Agenda's en verslagen van vergaderingen. Met bijlagen.  1987-1990

Bevat 4 stukken
  
  124.1987
  
  125.1988
  
  126.1989
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  127.1990
  
 128-129.Stukken betreffende studiedagen.  1984-1985

Bevat 2 stukken
  
  128.8 december.  1984
  
  129.1 juni.  1985
  
 130.Persinformatie van de Sint Willibrord Vereniging.  z.j.
  
 131.Verhandeling "Faith and the Younger Generation" door Mr. J. Burg.  z.j.
  
 132.Richtlijnen voor de Joods-Christelijke dialoog door de Nationale Braziliaanse

Bischoppenconferentie.  z.j.
  
 133.Toespraak van Maria Wolff over OJEC-activiteiten.  z.j.
  
 134.Informatie van deken Keet van Amsterdam. Met aantekeningen.  z.j.
  
 135.Uitnodiging voor een receptie voor de deelnemers aan een bijeenkomst van de

Liaison Committee of the Holy Sec Commission for Religious Relations with
Judaism.  1984

  
 136.Brief van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) houdende toezegging van een

financiële bijdrage.  1984
  
 137.Circulaire aan penningmeesters van kerken en verenigingen die participeren in de

ICI over voldoen van bijdragen.  1984
  
 138.Brief van N. van den Akker, penningmeester van de SWV, over voldoen van nota's.

Met bijlagen.  1984
  
 139.Brief van A. Holvast, administrateur Contakt Israël over ICI-vouwbladen. Met bijlage.

  1984
  
 140.Correspondentie met de Rooms Katholieke Bisschoppenconferentie over

voordracht van kandidaten. Met bijlagen.  1984
  
 141.Krantenartikelen over het pausbezoek.  1984
  
 142.Overzicht van begrotingscijfers van de SWV voor 1985.  1984
  
 143.Stukken betreffende het Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland

(OJEC).  1984-1986
  
 144.Brief van de Stichting Christenen voor Israël over contacten met de PLO. Met

bijlage.  1984
  
 145.Brieven aan de SWV en aan Frater Fernando over de benoeming van P. Rookmaker

tot penningmeester.  1985
  
 146.Ingekomen stukken. Met inhoudsopgaven.  z.j.
  
 147.Lezing door kardinaal C.M. Martini, aartsbisschop van Milaan op een Internationaal

Colloquium te Saltino.  1984
  
 148.Verhandeling "Het Vaticaan en de staat Israël", portret van een onduidelijke

verhouding, door Mr. L.A. Levisson.  [1984]
  
 149.Notitie betreffende de verhouding RK Kerk-Jodendom, door M. Poorthuis.  1980
  
 150.Artikel "Paulus kan niet de bron van anti judaïsme zijn" door M. Poorthuis in #Tr.#

(onbekend) van 12 september.  1984
  
 151.Correspondentie met dominee A. Huijg ASB over J. Goldstein.  1985
  
 152.Verslag van een studiedag gehouden op 1 juni te Amsterdam.  1985
  
 153.Uitnodiging voor een programma van een Midden-Oosten conferentie door Pax

Christi Nederland.  1985
  
 154.Begroting voor 1986.  1985
  
 155.Programma voor de jaarvergadering van de SWV.  1985
  
 156.Beleidsplan: nadere uitwerking van enige meer organisatorische punten.  1985
  
 157.Taakstelling van de politieke commissie.  1985
  
 158.Brief van K. Bak aan M. (onbekend) over de studiedag van 1 juni.  1985
  
 159.Overzicht van doelstellingen en taakstelling van het pastoraat.  z.j.
  
 160.Brief van D. Rookmaker aan S. Schoon over financiële bijdragen.  1985
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 161.Notitie van de Raad van Kerken over een Israelisch wetsvoorstel dat contacten met
de PLO strafbaar stelt.  z.j.

  
 162.Brief van R. Dijker aan kardinaal J. Willebrands over een verklaring betreffende

betrekkingen met het jodendom.  1985
  
 163.Verhandeling "The Catholic Church and the religious meaning of Israël", door H.

Steegman.  1985
  
 164.Brief van J. Schoneveld, bestuurslid van de European Regional Conference Church

and Judaism (ERKKJ) over de conferentie van 13 tot 17 april te Birmingham.  1985
  
 165.Amendement op een gedeelte van de bisschoppelijke synode betreffende het

jodendom.  1985
  
 166.Verhandeling "Het Vaticaan en het jodendom", door J. Keet.  1985
  
 167.Artikelen uit kranten en tijdschriften over jodendom. Gedeeltelijk gekopiëerd.

  1985-1986
  
 168.Verslagen van maandvergaderingen.  1986
  
 169.Financiëel jaarverslag 1985.  1986
  
 170.Correspondentie met H. Ernst, bisschop van Breda.  1986
  
 171.Taakstelling van de Adviescommissie Kerk en Samenleving.  z.j.
  
 172.Circulaire van S. Schoon over een forumdiscussie in de aula van de Vrije

Universiteit van Amsterdam.  1986
  
 173.Brief van de Israëlgroep "Laetitia Israël" over contacten.  1986
  
 174.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg van de Nederlandse

Kerkprovincie (LPO).  1987
  
 175.Brief van R. Dijker SMM. houdende de opzegging van het lidmaatschap.  1987
  
 176.Brief van E. Zev Sufott van de Israelische ambassade aan J. Berntsen, secretaris

van het aartsbisdom Utrecht over het uitreiken van onderscheidingen.  1987
  
 177.Brief van A. Kardinaal Simonis aan J. Schoon, voorzitter A.J.E.C. over betrekkingen

tussen joden en christenen.  1987
  
 178.Avondwake ter gelegenheid van Jom Hasjva, dag der vernietiging.  1986
  
 179.Stukken betreffende de zaligverklaring van Edith Stein.  1986-1987
  
 180.Artikel "Terugkeer tot de oorsprong van ons geloof".  z.j.
  
 181.Verhandeling "Is het christendom antisemitisch" van de Oxford Union Society. Met

aantekeningen.  1985
  
 182.Lezing van Johannes kardinaal Willebrands, ter herdenking van kardinaal Bea in het

conferentiecentrum Westminster Kathedral.  1985
  
 183.Overzicht van drie Joods-Christelijke projecten in Nederland.  1981
  
 184.Verslag van de maandelijkse vergadering te Utrecht op 17 december.  1981
  
 185.Medewerking van F. de Meyer aan voorzitter en leden, over opzet van de OJCE.

  1982
  
 186.Brief van de stichting voor Boete en Verzoening over een finaciële actie.  1981
  
 187.Stukken betreffende de Katholieke Bijbel Stichting.  1982
  
 188.Stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging.  1981-1984
  
 189.Stukken betreffende het secretariaat van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in

Nederland.  1981-1984
  
 190.Stukken betreffende de Nederlandse bisschoppenconferentie.  1974-1984
  
 191.Stukken betreffende het Interkerkelijk Contact Israël.  1975-1981
  
 192.Circulaire van T. de Kruijf voorzitter aan de leden, over de eigen functie en

betekenis.  1976
  
 193.Stukken betreffende de Raad van Kerken in Nederland.  1975-1984
  
 194.Circulaire van J. Keet voorzitter aan zijn collega's, houdende uitnodiging en agenda

voor de maandelijkse vergadering.  1982
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colloquium "Schriftelijke en mondelinge traditie".  1976
 195.Circulaire van het Institutum Judaicum, houdende aanbod van een verslag van een  
 196.Verslag van een gesprek tussen S. Hammami en M. Machover, "Twee volken

kunnen met recht zeggen dat Palestina hun land is".  1976
  
 197.Verhandeling "Onze gezamenlijke opdracht in de jaren tachtig" van het persbureau

der Nederlandse Hervormde Kerk.  1981
  
 198.Lijst van thema's van radioprogramma's in de serie "Uw Koninkrijk kome".  1984
  
 199.Brief van R. Dijker aan M. Poorthuis over dhr. Crijnen.  1984
  
 200.Stukken betreffende de katechetische activiteiten van het Katholiek Pedagogisch

Centrum.  1984-1985
  
 201.Aantekeningen over tegenstrijdigheden van het messianisme.  z.j.
  
 202.Circulaire van P. Palstree perschef van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in

Nederland over de Pauskrant.  1984
  
 203.Artikel "Makkers staakt uw wild geraas" door J. Looijen in #Trouw#.  z.j.
  
 204.Brief van de werkgroepen "De Kerk en het Joodse Volk" en "De Palestijnen en

Israël", aan M. Poorthuis over het Joods-Palestijns conflict.  1984
  
 205.Overweging in de serie KRO-Levende Woord, uitgesproken op 2 oktober door pater

C. Vink uit Nijmegen.  1981
  
 206.Petitie aan president Breznjev aangaande vertrek van joden uit de Sovjet Unie.

  1981
  
 207.Lijst van overdenkingen bij de uitdrukking "Joods Christelijke Traditie" door F. de

Meijer.  1981
  
 208.Kort verslag van een internationaal colloquiem van het ICCJ te

Heppenheim/Frankfurt.  1981
  
 209.Artikel "Overlegorgaan van kerk en synagoge" in #Trouw# van 4 december.  1981
  
 210.Artikel "Vingt propositions pour comprendre Israël" door J. Rash in #Etudes# van

augustus-september.  1981
  
 211.Verhandeling "Relation entre chretiens et juifs", door J. Willebrands.  1974
  
 212.Circulaire van E. van den Bergh van de werkgroep Kairos over de relatie tussen

Israël en Zuid Afrika.  1984
  
 213.Circulaire van de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam over een

studieweek van de sectie Talmudica van de vakgroep Bijbelwetenschappen.  1984
  
 214.Brief van de werkgroepen "De Palestijnen en Israël" over een datum voor een

theologenconferentie.  1984
  
 215.Mededelingenblad #De Gevo-Wing# van de geestelijke verzorging van de

Koninklijke Luchtmacht.  1981
  
 216.Lijst van stellingen voor het OJEC-forum "Van vooroordelen tot coëxistentie".  1982
  
 217.Pastorale brief "Catolic Jewish Relations" van P.L. Gerety, aartsbisschop van

Newark.  z.j.
  
 218.Toespraak van paus Johannes Paulus II over joods christelijke betrekkingen.  1982
  
 219.Brief van T. de Kruijf aan de pastores van de parochie Dijnselburg te Zeist over een

viering van het joodse paasmaal.  1982
  
 220.Brief van R. Dijker aan het secretariaat voor bevordering van de eenheid onder de

christenen houdende verzoek om informatie over de KRI.  1982
  
 221.Stukken betreffende het ICCF colloquium te Sigunta.  1981
  
 222.Verklaring van de Nederlandse regering, inzake Jerusalem.  1980
  
 223.Artikel "Katholieke Kerk probeert joden nog steeds te negeren" door F. Groeneveld.

  z.j.
  
 224.Brief van J. Keet, voorzitter aan Ch. van der Klaauw, minister van Buitenlandse

Zaken over de Israelisch-Nederlandse betrekkingen  1980
  
 225.Lijst van personen uit de samenwerking tussen christenen en moslims.  1975
  
 226.Persbericht van de Internationale Raad voor Christenen en Joden over de politieke

identiteit van de joden in Israël.  z.j.
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Bensheim.  1982
 227.Mededelingenblad van de Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts  
 228.Stukken betreffende de algemene vergadering van de ICCJ op 14 juni te New York.

  1979
  
 229.Verklaring van de landelijke synode van de Evangelische kerk in Rijnland over de

vernieuwing van de betrekkingen tussen christenen en joden.  1980
  
 230.Verhandeling over anti-semitisme.  [1980]
  
 231.Overzicht van inkomsten en uitgaven van de ICCJ.  1981
  
 232.Brief van J. kardinaal Willebrands over een enquête door de commissie voor de

Godsdienstige Betrekkingen met het Jodendom.  1978
  
 233.Overzicht van de relaties tussen de katholieke kerk en de joden.  z.j.
  
 234.Agenda voor een vergadering van de leden van het ICJ op 8 februari.  1982
  
 235.Gesprekpapier met betrekking tot een samenspel van Nederlandse organisaties

geïnteresseerd in de joods-christelijke ontmoeting door W. Zuidema.  1979
  
 236.Bestelbon voor exemplaren van "Tradition orale et ecrite" van het Instituut um

Judaïcum te Brussel.  z.j.
  
 237.Resolutie van de ICCJ over de Holocaust.  z.j.
  
 238.Toespraken bij het overlijden van mgr. A.C.R. Ramselaar. Met bijlagen.  1981
  
 239.Overdenking tijdens de veertigdagentijd, gehouden voor de KRO-televisie op 14

maart.  1981
  
 240.Artikel "Oud vooroordeel bedreigt dialoog joden-christenen" door A. Soetendorp in

#de Volkskrant#.  1981
  
 241.Programma voor een weekend op de Leuenberg over opgewekte vroomheid.  1981
  
 242.Uitnodiging voor een bijeenkomst waar drs. G. Cohen wordt voorgesteld als

opvolger van dr. J. Schoneveld.  1981
  
 243.Artikel "l'Eglise en France" door kardinaal Etchegaray in #la Documentation

Catholique#.  1981
  
 244.Rapport van het algemeen secretariaat van de ICCJ. Samenvatting met bijlagen.

  1981
  
 245.Correspondentie tussen H. van Munster, secretaris generaal van de

bisschoppenconferentie en de bisschoppen over een verklaring betreffende het
hardnekkig anti-semitisme.  1981

  
 246.Verhandeling "De Palestijnen, Israël en wij" een kritische verkenning aangeboden

bij het bezoek van een delegatie van christenen-Palestijnen aan Nederland.  1981
  
 247.Artikel "Huub Verwey, afrekenen met onze ongewenste afgod" door H. Goudriaan in

#Trouw# van 10 juni.  1982
  
 248.Verslag van de vergadering gehouden te Utrecht op 27 mei.  1982
  
 249.Artikelen over christelijke theologie na Auschwitz.  1982
  
 250.Stukken betreffende de Société Internationale de Documentation Judéo-Chrétienne.

  1981-1982
  
 251.Persbericht van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica over een Overlegorgaan

voor Joden en Christenen.  z.j.
  
 252.Brief van J. van Harten aan (anoniem), houdende dank voor informatie.  1984
  
 253.Medewerking van de parochie Dijnselberg over viering van een paasmaal.  1982
  
 254.Verhandeling "Ecumenical Considerations in Jewish-Christian Dialogue.  1982
  
 255.Agenda's en verslagen van vergaderingen. Met bijlagen.  1980-1982
  
 256.Mededeling van A. Kuyper betreffende adreswijziging.  1980
  
 257.Artikel "een dominee tussen Soekarna en Arafat" door J. Snoek in #Trouw#.  1983
  
 258.Artikel "Anti-semitisme is zo snel als een bosbrand" door H. v.d. S (onbekend).

  1981
  
 259.Overzicht van oriëntatiemateriaal voor sectievergaderingen van de 5e Assemblee

van moderamen van Israël-Colleges.  1975
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tot februari 1976.  1976
 260.Verslag van de werkzaamheden van C. Schoneveld over de periode augustus 1975  
 261.Manifest van T. Israeli Council for Israeli-Palestinian Peace.  z.j.
  
 262.Programma voor een seminar over de traditie van joodse pelgrimsfestivals en hun

betekenis voor het joods geloof.  1977
  
 263.Verhandeling "Goldwitzer over Israël", door A.A. Spijkerboer.  1976
  
 264.Resolutie van de Verenigde Naties over het Zionisme. Met bijlagen.  1975
  
 265.Verslag van een studiedag te 's-Hertogenbosch.  z.j.
  
 266.Verklaring van enkele kerkleden over Israël en de Palestijnen.  [1977]
  
 267.Aanmeldingsformulier en programma voor een cursus Iwriet.  1976
  
 268.Jaarverslag van de Hervormde Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël over

1974 en 1975.  1976
  
 269.Verslag van de Midden-Oosten Studieconferentie op 19 oktober in 's-Gravenhage.

Met bijlagen.  1976
  
 270.Verhandeling "Orientations et suggestions pour l'application de la declaration

conciliaire Nostra Aetate" door de commissie voor de Godsdienstige Contacten met
het Jodendom.  1975

  
 271.Verklaring inzake het Midden-Oosten, opgesteld door de sectie Internationale

Zaken.  z.j.
  
 272.Overwegingen over het probleem Kerk-Israël van de Zwitserse Evangelische Bond

van Kerken.  1977
  
 273.Verhandeling "Rome en zijn Jerusalemcomplex".  z.j.
  
 274.Stuk "Guidelines for Jewish-Christian Dialogue".  z.j.
  
 275.Persmededeling van W. Zuidema over de Duitse synode.  1980
  
 276.Informatieblad van de Documentatiedienst voor betrekkingen tussen joden en

christenen.  1976-1977
  
 277.Verslag van de oprichting van de Service de Documentation Judes-Chrétieme.  1976
  
 278.Lijst van vragen voor een open dag van (onbekend). Met antwoorden en

aantekeningen.  z.j.
  
 279.Artikel "Kardinaal Alfrink tien jaar internationaal voorzitter van Pax Christi: We

zitten in een dilemma in een spiraal van geweld" in #De Tijd# van 4 juli.  1975
  
 280.Opzet van #Schrift 39 Israël en de Volken# door T. van der Ende, redactiesecretaris.

Met aantekeningen.  -
  
 281.Artikel "Jammer Salomo, heel jammer, ik had nog zoveel goeie raadgevingen" door

F. Boerwinkel.  z.j.
  
 282.Artikel "Meer schot in gesprek over Midden-Oosten" door E. Flesseman- van Leer,

in #Trouw# van 7 november.  1975
  
 283.Verklaring van de ICCJ over blijvende vrede in het Midden-Oosten.  z.j.
  
 284.Informatiefolder over Israël, Jordanië en de Palestijnen.  z.j.
  
 285.Verslag van de recente activiteiten van de Ecumenical Theological Research

Fraternity in Israël, door C. Schoneveld.  1975
  
 286.Verhandeling "Zaad van Abraham" door B. Hemelsoet.  1975
  
 287.Verhandeling "Met andere volken in een land" door J. Negenman.  z.j.
  
 288.Mededeling van (onleesbaar) aan Theo (onbekend) over een gecorrigeerde versie

van (onbekend).  1981
  
 289-295.Correspondentie met verschillende personen en instellingen.  1967-1973

Bevat 7 stukken
  
  289.1967
  
  290.1968
  
  291.1969
  
  292.1970
  
  293.1971
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  295.1973
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