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99.Verklaring van J. van Laarhoven. vicaris generaal van het bisdom Den Bosch inzake
het verlof van Kuijpers voor zijn reis naar Australië en benoeming van de
plaatsvervanger. 1969
100.Brief van mgr. Bluijssen te Den Bosch inzake het eervolle ontslag van Kuijpers als
pastoor van de parochie H.H. Paulus en Antonius van Padua te Vught. 1970
101.Brief van mgr. Bluijssen te Den Bosch inzake de benoeming van Kuijpers tot basiszielzorger in de parochie van de Caecilia te Veldhoven. 1970
102.Notitie: "Mijn zicht op het priesterschap en mijn positie als pastoor. Typescript.
1970
103.Brief van S. Adema te Eemnes houdende een dankwoord en een verzoek aan
Kuijpers hem eens op te zoeken. 1971
104.Formulier bestemd voor onderzoek naar redenen voor scheiding van tafel door de
pastoor. [1950]
105.Formulieren te gebruiken voor het aanvragen van dispensatie wanneer er beletsels
bestaan om het kerkelijk huwelijk te voltrekken. 1950
106.Formulieren bestemd voor canoniek onderzoek naar de achtergronden van mensen
die een kerkelijk huwelijk willen sluiten. [1950]
107.Huwelijksinstructie samengesteld door rector A. Hoegen en deken W. Mulder. 1956
108.Referaat, Die Tauffeier, gehouden tijdens het Würzburger Pastoraltheologisches
Seminar op 10 juli door H. [Frindler]. Typescript. 1958
109.Stukken betreffende een cursus voor verloofden. [1950]
110.Notitie gemaakt nav het rapport door Fr. Hoeben over democratie in een plaatselijke
kerk. Typescript. 1972
111.Verslag van door Kuijpers gegeven antwoorden op vragen uit een enquête over
geloof. 1973
112.Certificaat van vaccinatie tegen de pokken en cholera. 1969
113.Paspoort. 1973
114.Brief van mgr. Bluijssen van Den Bosch inzake verlof om een reis naar Australië te
maken. Met als bijlage een celebret. 1974
115.Brief van [Ine] te Adelaide, Australië inzake Kuijpers' bezoek aan Australië. 1974
116.Toespraak gehouden voor de Kruisbogenvereniging Arbeiders Vriendenkring
Veldhoven b.g.v. hun 50-jarige bestaan. Met als bijlage een feestgids. Klad. 1977
117.Gedachtenisprentje b.g.v. de priesterwijding en eerste H. Mis van L. Kerssemakers.
1927
118.Jaarverslag van de parochie H.H. Paulus en Antonius van Padua te Vught. Met
bijlagen. Concept. 1969
119.Aantekening over het leven en de verveling op het seminarie te Haaren na de
priesterwijding, geschreven op 25 september. Met een aantekening van 24
augustus. Typescript. 1940, 1942, z.j.
120.Overzicht van plaatsen in Nederland waar zich miraculeuze of veel vereerde
Mariabeelden bevinden, gerangschikt per provincie. Met als bijlagen een landkaart
van Nederland en schema. z.j.
121.Gedicht en verhandeling over moeilijke jaren. Typescript. z.j.
122.Brief aan H. Goddefrog te Eindhoven. Met kanttekeningen. [1955]
123.Lijsten houdende namen en adressen van personen die een aankondiging krijgen
van Kuijpers' benoeming en installatie tot pastoor van de H.H. Paulus en Antonius
van Padua te Vught. 1964
124.Preek over de melaatsheid in Columbia, gehouden door missionaris van Galen in
Veghel op 7 september. Typescript. 1947
125-126.Gebed. z.j.
Bevat 2 stukken
125.Van een kind. z.j.
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126.Van een vader. z.j.
127.Gedicht: "Mijn stille gebed" door de zuster van Kuijpers, A. Kuijpers. z.j.
128.Staat houdende naam en jaar van ingekochte wijn. 1964-1974
129.Lijst houdende 20 vragen en antwoorden over de parochie H.H. Paulus en Antonius
van Padua te Vught, bestemd voor een quiz. Met spelregels. 1970
130.Stuk houdende de tekst voor het bidprentje van W. Boers te Vught. z.j.
131.Aantekeningen over het traditionele priesterschap overgeschreven van p. 38 uit
#Vertellingen van de pelgrims van Canterbury#, eind 14e eeuw. Manuscript. z.j.
132.Artikel: "Oudste inwoner van Vught vertelt" overgetypt uit de #Noordbrabantse
Courant# van 11 februari. Typescript. 1942, z.j.
133.Parochiegids van de H. Lambertusparochie te Veghel. z.j.
134.Aantekeningen over pauselijke missiegenootschappen. Manuscript. z.j.
135.Verhandeling: "De zeven drenkelingen" overgeschreven uit een boek van broeder
Ambrosius. Manuscript. z.j.
136.Stuk houdende een fragment uit "Kerzen für Maria" uit de verhalenbundel
#Wanderer kommst du nach Sap# van H. Boll. z.j.
137.Lijsten houdende namen en adressen van parochianen van de St. Caecilia parochie
te Veldhoven die deelnemen aan de gezinsbijdrage. 1970
138.Lijsten houdende mutaties in het parochianenbestand van de St. Caeciliaparochie
te Veldhoven. 1970-1971
139.Circulaire van mgr. Bluijssen te Den Bosch inzake grote benoemingen. 1971
140.Herderlijke brief van de Nederlandse bisschoppen voor te lezen op
Drievuldigheidszondag, 6 juni. 1971
141.Verslagen van bijeenkomsten van pastores, kerkbestuur en commissie
Gezinsbijdrage van de St. Caeciliaparochie te Veldhoven inzake adviezen van het
KASKI-rapport Veldhoven. Met als bijlagen het KASKI-rapport en handleiding
pastorale reconstructie en kerkruimtelijke voorzieningen en het dekenaat
Veldhoven. 1971
142.Circulaire van P. Jeurgens, secretaris Priesterberaad, bisdom Den Bosch inzake
discussienota het ambtelijk priesterschap. 1971
143.Stukken betreffende volwassencatechesatie omtrent het vormsel in Eindhoven en
omstreken. 1972
144.Brief van mgr. Bluijssen te Den Bosch inzake verlof om een reis naar Australië te
maken. 1971
145.Eucharistieviering b.g.v. het 40-jarig bestaan van de Katholieke Vrouwenbeweging
op 27 augustus. Met bijlagen. 1977
146.Stukken betreffende financiële bijdragen van de St. Caeciliaparochie te Veldhoven
aan het missiewerk. 1972-1978
147.Brief van J. Janssens te Reusel inzake de halfjaarlijkse reünie van het seminarie te
Haaren. 1981
148.Programma houdende bijbelteksten en uitleg daarbij. Bestemd voor Leerhuis; een
kring van mensen die samen bijbelteksten bespreken. Met kanttekeningen. 1981
149.Pastoraal werkplan van de parochie H. Michaël te Eindhoven. 1981-1982
150.Circulaire van een aantal parochianen van de St. Caeciliaparochie te Veldhoven
inzake gespreksgroepen voor jongeren. 1982
151.Uitnodiging van de contactgroep Welzijnswerkers in Veldhoven voor een
bijeenkomst over jongerenproblematiek in Veldhoven. 1981
152.Uitnodiging van en verslag van het pastores-team van parochie d'Ekker in
Veldhoven. 1981
153.Uitnodiging en agenda van de pastores van het St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven
voor een pastores-bijeenkomst. 1981
154.Circulaire van het pastores-team van het St. Joseph Ziekenhuis te Eindhoven over
het overbrengen van de administratie van patiënten naar de Pastorale Dienst van
het ziekenhuis. 1981
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155.Stukken betreffende de activiteiten van de Katholieke Bond voor Ouderen en
Gepensioneerden en de Stichting Raad van het Open Bejaardenwerk Veldhoven.
1981-1982
156.Krantenartikel over het afscheid van C. van Rooy en de intrede van J. Verhees als
pastoor der St. Caeciliaparochie te Veldhoven. Uit het #Veldhovens Weekblad#.
1981
157.Rapport: #Bouwstenen voor een pastoraal plan in het dekenaat Veldhoven# door J.
Vriesema van het Diocesaan Pastoraal Centrum. Met als bijlagen richtvragen bij dit
rapport. 1981
158.Uitnodigingen en notulen van parochievergaderingen der St. Caeciliaparochie te
Veldhoven. Met bijlagen. 1981-1982
159.Circulaire inzake de cursus catechese; dichterbij te Veldhoven. Gedurende vijf
avonden van oktober tot maart. 1981-1982
160.Polis der vrijwillige ouderdomsverzekering van de Raad van Arbeid te Eindhoven
vanaf september, beëindigd in januari. Met bijlagen. 1949, 1951
161.Bewijs van aandeel in de onderlinge kerkelijke brandwaarborg-maatschappij St.
Donatus te Amsterdam. Met bijlagen. 1941, 1958
162.Bewijs van deelgerechtigheid in de onderlinge verzekering-maatschappij Protector
te Amsterdam. 1964
163.Bewijs van deelgerechtigheid in de onderlinge verzekerings-maatschappij Protector
te Amsterdam. Met bijlagen. 1941, 1943, 1960-1961
164.Begroetingen en voorbeden. Met aantekeningen. [1964-1968]
165.Preek gehouden met kerstmis door H. Jansen. 1964
166.Vastenbrief van de bisschoppen van Nederland aan priesters, religieuzen en
gelovigen over godsdienstonderwijs op de lagere school. 1965
167-1.Vastenbrief van de bisschoppen in Nederland aan priesters, religieuzen en
gelovigen over het concilie. 1966
167-2.Over de eucharistie. 1965
167-168.Herderlijk schrijven. 1965
Bevat 2 stukken
168.Over het concilie. 1965
169.Preekschema over dienstbaarheid van de priester aan onze levensroeping door het
Landelijk Centrum voor de Roeping te Woerden. 1964
170.Brief van mgr. Bekkers over Wereld Missiedag bestemd voor de afkondiging op 11
oktober. 1964
171.Stukken betreffende doop, eerste H. Communie en hernieuwing van de
doopbeloften. [1964-1967]
172-173.Lijdensmeditaties. 1941, 1952
Bevat 2 stukken
172.1941
173.1952
174-179.Preken over heiligen. Manuscripten. 1941-1946
Bevat 6 stukken
174.Petrus. 1941
175.Petrus en Paulus. 1942
176.Lucia. 1944
177.Theresia. 1945
178.Agnes. 1946
179.Paulus. z.j.
180-182.Preken gehouden op Allerzielen. Manuscripten. 1940-1942
Bevat 3 stukken
180.1940
181.1941
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182.1942
183-190.Preken over Maria, onder andere gehouden in de Rozenkransmaand; oktober.
Manuscripten en typescript. 1940-1946, 1951, 1953
Bevat 8 stukken
183.1940
184.1942
185.1943
186.1944
187.1945
188.1946
189.1951
190.1953
191.Overzicht van de vier delen van de Rozenkransmaand; oktober waarin bij iedere
dag een gedachte is opgenomen. z.j.
192.Preekschema voor het feest van Maria's goddelijk moederschap op 11 oktober. z.j.
193.Herderlijke brief van de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid en
gelovigen over het dogma dat Maria met ziel en lichaam ten hemel werd
opgenomen. 1950
194.Aantekeningen over de H. Familie. Manuscript. 1947
195.Preken en aantekeningen bestemd voor instructie van parochianen inzake de
catechismus. 1940-1943
196-211.Preken. Manuscripten en typescripten. 1940-1949, 1951-1957
Bevat 16 stukken
196.1940
197.1942
198.1943
199.1944
200.1945
201.1946
202.1947
203.1948
204.1949
205.1951
206.1952
207.1953
208.1954
209.1955
210.1956
211.1957
212-225.Preken. Manuscripten en typescripten. 1958-1970
Bevat 14 stukken
212.1958
213.1959
214.1960
215.1961
216.1962
217.1963
218.1964
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 5/7

Archief T.A. Kuijpers
219.1965
220.1966
221.1967
222.1968
223.1969
224.1970
225.z.j.
226.Aantekeningen over aflaten. Manuscript. z.j.
227.Krantenartikel over Allerheiligen en Allerzielen uit de #Veghelse Courant#. 1946
228.Mis-teksten. [1969]-1982
229.Menu-kaarten. 1952, 1961-1975
230.Bidprentjes. 1967, 1981
231.Kerstkaarten. 1943, 1969
232.Wenskaarten en brief b.g.v. Kuijpers' benoeming in de parochie H.H. Paulus en
Antonius van Padua te Vught. 1964
233.Geboortekaartjes. 1970, 1972, 1976, 1982
234.Uitnodigingen en aankondigingen van jubilerende scholen, onderwijzen,
stichtingen en verenigingen. 1971, 1973, 1981-1982
235-237.Aankondigingen. 1953-1981
Bevat 3 stukken
235.Van huwelijken. 1953-1981
236.Van 25-jarige huwelijken. 1953-1981
237.Van 50-jarige huwelijken. 1953-1981
238.Stukken betreffende de viering van het 25-jarig priesterjubileum van F. Bakker, MSF
te Veldhoven. 1981
239.Uitnodiging en krantenartikelen tgv het 25-jarig priesterjubileum van B. v.d. Sande
te Veldhoven. 1981
240.Uitnodiging en misboekje t.g.v. het zilveren priesterjubileum van A. Timmermans te
Vught. 1981
241.Aankondiging en misboekje t.g.v. de diakenwijding van J.Kloeg door mgr. Bluijssen
in de kerk van O.L. Vrouw te Hemelopneming te Reusel. 1982
242.Stukken betreffende de viering van de diakenwijding van A. Goumans door mgr.
Bluijssen in de St. Lambertuskerk te Veldhoven. 1981
243.Uitnodiging en feestgids t.g.v. het 40-jarig priesterjubileum van H. Peters te
Knegsel. 1981
244.Stukken betreffende de viering van de installatie van J. Verhees, CssP als pastoor
van de St. Caeciliaparochie te Veldhoven. 1981
245-249.Misboekjes en misteksten. [1967]-1982
Bevat 5 stukken
245.Van huwelijksinzegeningen. [1967]-1982
246.Van 25-jarige huwelijksfeesten. [1967]-1982
247.Van 40-jarige huwelijksfeesten. [1967]-1982
248.Van 50-jarige huwelijksfeesten. [1967]-1982
249.Van 60-jarige huwelijksfeesten. [1967]-1982
250-254.Misboekjes. 1968, 1973-1982
Bevat 5 stukken
250.Van doopvieringen. 1968, 1973-1982
251.Van uitvaartdiensten. 1968, 1973-1982
252.Van installatie-plechtigheden. 1968, 1973-1982
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253.Van het gouden priesterfeest van pastoor Holtus. 1968, 1973-1982
254.Van gouden kloosterfeest van zuster A. v.d. Ven. 1968, 1973-1982
255.Aankondiging van het zilveren kloosterfeest van zuster L. Rooyers te Veghel. 1981
256.Huwelijkspreken. 1943-1946, 1953, 1981
257.Toespraak b.g.v. Kuijpers' laatste dienst als basispastor van de St. Caeciliaparochie
te Veldhoven. Concept. 1981
258.Stukken betreffende een door Kuijpers gemaakte bedevaart naar Beauraing. 1982
259.Notities over diverse onderwerpen. z.j.
260.Verhandeling over herinnering aan Veghel tijdens de oorlogsjaren tot september
van het laatste oorlogsjaar. 1983
261.Aanvullingen en errata op het boek #Corridor naar het verleden# over Veghel. Deze
aanvullingen handelen voornamelijk over Kuijpers. 1983
262.Dankbetuiging van de militaire afgevaardigden van de Amerikaanse ambassade
voor bewezen diensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1946
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