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Ten Geleide

Leerstoel Missiologie van Kath. Universiteit Nijmegen (1947-2013)
Al in 1930 werd het vak missiologie aan de Theologische Faculteit van Nijmegen onderwezen. Eerste lektor was Alph.
Mulders, tevens docent aan het Groot-seminarie in Hoeven (N-Br.). In 1948 werd in Nijmegen het Missiologisch Instituut
opgericht dat in 1963 in de faculteit werd geintegreerd. In 1973 ging de vakgroep Missiologie een post-academiale
bijscholingscursus geven voor missionarissen die met verlof zijn. Dit op verzoek van het centraal Missionair Beraad, de
Nederlandse Missieraad en van diverse stichtingen. Vóór die tijd werd deze cursus verzorgd door het Missiologisch
Instituut.
Vanaf 1977 werd het vak ook gegeven aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. De faculteit in
Nijmegen en de Universiteit in Heerlen hadden lange tijd een relatief groot aantal formatieplaatsen voor het vak. Er
werden theologen gevormd die leidende functies vervullen in missionaire organisaties in binnen- en buitenland. Als
gevolg van het niet tot stand komen van nauwe samenwerking of een fusie kon in Nijmegen in 1990 nog maar een
halftime hoogleraar en een halftime medewerker voor de missiologie uit eigen middelen worden betaald. In 1993 werd in
Heerlen de Stichting Missiologisch instituut opgericht. Aan de Kath. Universiteit van Nijmegen bestaat nu (2018) het
Nijmeegs instituut voor Missiewetenschappen (Nijmegen Institute for Mission Studies NIM) als onderdeel van de Faculteit
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.
Zie ook het KDC-archief van J.J.E. van Lin, grondlegger in 1993 van het Nijmeegs Instituut voor Missiologie.
Bron: Knipselcollectie – KDC
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1-5.Scripties. z.j.
Bevat 5 stukken
1.Scriptie "Genade en heil in kerk en wereld" door zr. B. Deling. z.j.
2.Scriptie "Incarnatie en eschatologie, als uitgangspunt van een theologie van de
binnenlandse waarden" door J.J.H.H. Bonten o.c.d. z.j.
3.Scriptie "Uittreksel van #O formaccio do catolicismo brasileiro 1550-1800# van
Eduardo Hoornaert door Ineke Sonneveld. z.j.
4.Doktoraalscriptie Missiologie "Future or present-continued. A study on the position
of minorities in the Indo-Pakistan Subcontinent" door A. Streppel. z.j.
5.Scriptie "Verleden, heden en ..... toekomst in Afrika. Een studie naar aanleiding van
het tijdsbegrip van Mbiti" door Henk van der Vorst. z.j.
6.Scriptie "Kerk en clerc in missionaire situatie, Roland Allen, Vaticanum II en de
plaatselijke kerk" door Eildert Bruining. 1968
7.Scriptie "The Maria Legio, the dynamics of a breakaway church among the luo in
East Africa" door Peter J. Dirven M.H.M. 1970
8.Scriptie "The story of my church, an Anthology of Congregational Histories from
Kenga" door dr. David Shenk. 1973
9."Een korte beschouwing van de theologie van Hugo Assmann in haar historische
context", scriptie ten behoeve van het kandidaatsexamen in de Godgeleerheid door
W.P. Bolt. 1977
10.Scriptie "Les caractéristiques essentielles des communautés Congolaises" door G.
Soudant. 1978
11.Scriptie "La supervision pastorale: . sa prétention . son fonctionnement" door B. de
Waal. 1978
12.Bijlage van de scriptie voor het doktoraalexamen pastoraal theologie "De betekenis
van de "Niet mens" en de "Niet gelovige" voor het pastorale handelen. Een
vergelijking van de Latijns Amerikaanse bevrijdingstheologie met de 'Europese'
pastoraaltheologie", door drs. R. van Rossum ss.cc., dr. E. Henau C.P., dr. M .
Lemmen pr. en Kees de Jong ss.cc. 1979
13.Scriptie "Black Experience in black theology. A Study On The RCC Missionary
Endeavour In South Africa and The Search For Justice" door Clement Gobi Mokoka.
1984
14.Scriptie "God has many names" door S.M.A.N. Pronk s.m.a. 1987
15.Een bundel brieven voor Arnulf Camps 25 jaar hoogleraar Missiologie (1963-1988)
van zijn studenten. 1988
16."Dieu en exil, la spiritualité missionaire des prêtres-ouvriers", scriptie door Wilbert
van den Berg voor het behalen van het doctoraal-examen pastoraal-theologie. 1993
17.Scriptie "Maturité spirituelle préalable indispensable au developpement intégral de
l'homme" door Damian Pakasa Mafema. Met bijlage. 1993
18.Kleine kroniek "Tussen bedrijf en kerk" door Ben Erkens en Tonia Koelman. 1994
19.Doctoraalscriptie "Ramadan en Quadragisima, beweging tussen Woord en Geest"
door Jacqueline van Meurs. 1998
20.Doctoraalscriptie "Intercultureel pastoraat" door Christiane Seiffert. 2002
21.Autobiografie "Missionaris in Kongo en Oeganda" door Piet Korse. 2006
22."Dieudonné". vijftig korte missieverhalen door Frans Kwik. 2006
23.Scriptie "Mission in Maastricht: The mission of Maastricht baptist church in the
light of Frans Wijsen's theological and missiological framework" door Roland
Smith. 2006
24.Scriptie "Bomóngó, research on the notion of the Bomóngó, a name frequently
used to indicate the Supreme Being, God, bij the Móngo, in the Equatorial Region of
The Democratic Republic of Congo" door Fr. Piet Korse. 2007
25."Regulier versus Alternatief" scriptie ter afronding van de Bacheloropleiding
Religiestudies aan de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud
Universiteit Nijmegen door Dominique P. Schöen. 2008
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26."Ecumenical dialogue in the rapidly changing post-modern world, with Special
Reference to Ethiopia" door Petros Berga Sorballa. 2009
27.Boek "Spiritual Dialogue with the Bantu" door Piet Korse. 2009
28.Promotie-onderzoek "De weg van Thummes, het leven van
missionaris/wetenschapper Theo Verhoeven (1907-1990)" door drs. Gert M.
Knepper. 2010
29.Boek "Across to Bongandó" door Fr. Jan Hartering M.H.M. 2010
30."Identiteitsvorming bij Afgaanse jongeren in Nederland", een onderzoek met GIDSmethode door Lieke van de Sanden. 2010
31.Boek "Production théologique chrétienne africaine. 1956-2010", bibliographie
sélective de 6000 ouvrages et articles de théologiens/nés africains informatisés
dans le cédérom "Larethea" door Josée Ngalula. 2011
32.Scriptie "Reviewing Reality Dynamics of African Divination" door Walter E.A. van
Beek en Phil M. Peek. [2013]
33-35.Scripties. 1967
Bevat 3 stukken
33.Doctoraalscriptie "Het belang van de Afrikaanse staminitiatie voor de geestelijke
initiatie" door D.J.C. Loobuyck o.m.o. 1967
34.Doctoraalscriptie "De katholieke kerk in Kongo-Kinshasa" door P.H.G.J. Weijs
O.M.I. 1967
35.Doctoraal scriptie "Breuk of continuiteit" door P.F.M. Horsten W.P. 1967
36-41.Scripties. 1969
Bevat 6 stukken
36.Scriptie voor het doctoraal-examen in de Missiologie "Godsdienst, sociale
verandering en conflict" door J.M. van Engelen. 1969
37.Doctoraalscriptie "Het kerkelijk ambt in Chili" door J.H.T. Kaldenhoven O.M.I. 1969
38.Doctoraal scriptie "Een theologie der godsdiensten" door J. van Lin. Met bijlagen.
1969
39.Doctoraalscriptie "De kerkorde op Java, een beschrijving van het ontstaan en de
functionering van de kerkorde op Java" door M.A. Rooijakkers. 1969
40.Scriptie "De Rooms-Katholieke missie in Suriname ten tijde van mgr. Grooff
(1826-1852)" door Joop Vernooij. 1969
41.Doctoraal scriptie "The pastoral approach to magical man" door J.G. Platvoet. 1969
42-46.Scripties. 1970
Bevat 5 stukken
42.Kandidaatsscriptie "Huwelijk en huwelijkssacrament in Centraal-Afrika" door J.C.W.
Brock. 1970
43.Doctoraalscriptie "Een herorïentering in de missionering bij de hedendaagse
pausen", de verhouding tussen Ecclesia universalis en ecclasiae locales in de
jongste pauselijke documenten door Jos Kirkels o.m.i. 1970
44.Scriptie "Afrikanisering: Een opening naar dialoog [...] de katholieke kerk in
Tanzania" door Wim Meijs. Met bijlagen. 1970
45.Doctoraalscriptie "Het bisdom Pangkalpinang, een studie over katholieke
missiemethode vooral in de periode 1925-1955" door Karel A. Steenbrink. 1970
46.Doctoraalscriptie "Armoede en volksreligie in Mexico, een onderzoek naar pastorale
vooronderstellingen" door L.A. de Wit. 1970
47-55.Scripties. 1971
Bevat 9 stukken
47.Doktoraalscriptie "Marginaliteit en integratie", een studie over de
ontwikkelingkansen van een rurale Chileense samenleving door H.W. Bakker. 1971
48.Doctoraalscriptie "De religiositeit van de Ameto - partner in Dialoog -" door G.M.M.
Guppen. 1971
49.Doctoraalscriptie "Millard Richard Shaull, een Noord-Amerikaans theoloog in ZuidAmerika" door W.A. van den Eerenbeemt. 1971
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literatuuronderzoek in missiologisch persperktief" door Frans Paul van der Hoff.
1971
50.Scriptie "De Pinksterbeweging in Chili, haar sociaal-economisch ethos; een
51.Bijlage behorend bij: De Pinksterbeweging in Chili door Frans Paul van der Hoff.
1971
52.Kandidaatsscriptie in de theologie "Ontwikkeling in het denken van katholiek links
in Brazilië" door Th. v.d. Maat. 1971
53.Doktoraalscriptie "Een missionair-theologische benaderingswijze van de Bantoereligieusiteit" door J.A. Streppel. 1971
54.Doktoraalscriptie "Het katholicisme op de Filippijnen; Westers of eigenlands?" door
Frans Wulleman. 1971
55.Scriptie over "Christianity in World History" van dr. A. Th. van Leeuwen, door L.
Mees. 1971
56-63.Scripties. 1972
Bevat 8 stukken
56.Doctoraalscriptie "Pierre - Joseph Proudhon" naar een overstijging van burgelijk
individualisme door Fons Huet. 1972
57.Doctoraalscriptie "Enige indikaties over de houding van de missiekerken tegenover
de onafhankelijke kerkbeweging" door D.D.A. Rapol. 1972
58.Kandidaatscriptie "The church of the lord (Aladura) en de katholieke kerk in West
Afrika: Rond de spanning localiteit - universaliteit" door J.G.E. van de Ven. 1972
59.Doktoraalscriptie "Ujamaa en theologie, naar een nieuw zelfverstaan van de r.k.
kerk van Tanzania in een socialistische kontekst" door Ton Voskuilen. 1972
60.Verslag van een studie over macht en onmacht van de tweede algemene
vergadering van de bisschoppensynode "Christendom en macht" door Boy Borger,
Jan Custers, Harrie van Eekert, Leo Mesman, Willy van Olffen, Martin van Rijn, Theo
Salemink, Frans Smulders, Bientje Sterringa en Gerard Wentholt. 1972
61.Bijlage bij "Christendom en macht". 1972
62.Doktoraalscriptie "Enige theologie bedrijvende veldwerkers in Azië en Afrika, H.
Maurier, Eug. Hillman, J. Dournes" door Jan Topper. 1972
63.Doktoraalscriptie "De Kimbangu - kerk van botsing naar dialoog" door Ko
Uiterwaal. 1972
64-68.Scripties. 1973
Bevat 5 stukken
64.Doktoraalscriptie "Bestaanservaring en pastoraal handelen", studie van de beleving
van menselijke existentie in de situatie van ouderschap en van het daaraan
beantwoordende pastorale optreden van de kerk door H.S.M. Groenen. 1973
65.Kandidaatsscriptie "De katholieke kerk van Ghana: Een indigene kerk?" door J.M.
Koek. 1973
66.Doktoraalscriptie "Kerkverandering en katholieke aktie in Brazilië: Een onderzoek
naar aanzetten tot een missionaire kerk" door Th. van der Maat. 1973
67.Doktoraalscriptie "Het LEVEN en de LEER" door Meindert Muller. 1973
68.Scriptie van de missionarissen-cursus aan de theologische faculteit "De technische
assistentie in het kader van het katholieke onderwijs in Kameroen" door J.
Verhoeven F.S.C. 1973
69-83.Scripties. 1974
Bevat 15 stukken
69.Scriptie "Korrelatie als pastorale houding" door W.J. Clout. 1974
70.Proefschrift "Strukturalisme en godsdiensthistorie" door Leo Diks. 1974
71.Doktoraalscriptie "De Filippijnen, een onderzoek naar de historische en relationele
aspekten van de onderontwikkeling van het Filippijnse volk" door Willem Geertman.
1974
72.Doktoraalscriptie "Geschiedenis en Betekenis van het missiewerk onder de
Aborigines van Australië" door R.J.H.M. van Geffen. 1974
73.Doktoraalscriptie "Kerk en Andesindianen in Peru" door Wim Hooglugt. 1974
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bevrijding" door K. de Jong. 1974
74.Kandidaatsscriptie "Van ontwikkeling naar bevrijding, een vergelijking van de
75.Scriptie
"De Ch.
Mondiale
Verantwoordelijkheid
van
de Plaatselijke
door K.en de
studies van
Elliot en
G. Gutiérrez over het
probleem
van de Kerk"
ontwikkeling
Linders. 1974
76.Doctoraalscriptie "De missionaire aanwezigheid van de kerk in Accra, aanzetten tot
een planning van de pastoraal onder de migranten in Accra" door F.J. Mulders.
1974
77.Verhandeling "Priesterschap en presbyteraat volgens het concilie van Trente,
analyse van het ontstaan van Trente's leer over het wijdingssacrament, met een
waardering in het licht van de Dogmatische Constitutie over de Kerk van Vaticanum
II" door Hub. G.P. Reumkens. 1974
78."De articuli, canones en doctrinae" bijlage bij de doctoraalscriptie door Hub G.P.
Reumkens. 1974
79.Kandidaatsscriptie "Wereld en Missie" door C.I.G.M. Söntjens. 1974
80.Baccalaureaatscriptie "Verlossing en Bevrijding, Geschenk en opgave!" door F.E.
Thoolen. 1974
81.Doctoraalscriptie "De religie van de Braziliaanse neger in de veranderende
samenleving" door Wim Timmermans. 1974
82.Verhandeling "Het Braziliaanse katholicisme, een pastoraal-theologische
benadering" door Ludovic Vandaele. 1974
83.Doktoraalscriptie "De r.k. in Ethiopië: Een demissionaire kerk?" door J.J.M. van
Vugt. 1974
84-96.Scripties. 1975
Bevat 13 stukken
84.Baccalaureaatscriptie "Kerk en Wereld nu" door J.B. Berendsen SS.CC. 1975
85.Werkstuk "De ontwikkeling naar een katachese voor en met volwassen in Oeganda"
door O. Dierikx w.p. 1975
86.Scriptie "The Unique Significance of the Person of Jesus Christ" door I. PhilipsenD'Souza. 1975
87.Scriptie "Parochie of Christelijke basisgemeenschap, een verhaal over de Parochie
van Medera, Teso District, Diocees Tororo, Uganda", door A.J.R. van den Eeden.
1975
88.Doktoraalscriptie "De ontwikkeling naar de basisgemeenschappen in Brazilië" door
Leo Th. Gottenbos. 1975
89.Scriptie "Betrokken by Gods werk in de wereld" door zr. Leonie Heijdra. 1975
90.Doctoraalscriptie "Moslim-gastarbeiders: Missie of omissie?" door V.G.M. Hermans.
1975
91.Scriptie "Van Phasing-out tot Phasing-in" door Piet Kok M.H.M. 1975
92.Scriptie "Kerkelijk leiderschap in de plaatselijke gemeenschappen in Ghana" door
John. P. Mensink. 1975
93.Kandidaatscriptie "Missie en Culturen, missionaire ontmoeting in cultureelanthropologisch en theologisch persperctief" door J.M. Rooijakkers. 1975
94.Scriptie "Contemplatief leven op west Kalimantan" door zr. Gabriela van der Velden
O.C.Cap. 1975
95.Scriptie "Een goed geoliede organisatie of een lokaal gebeuren: de kerk van Ghana"
door J.G.E. van de Ven. 1975
96.Scriptie "Van een koloniaal-Portugese naar een Afrikaans-Angolese kerk" door H.
Verdijk c.s.sp. 1975
97-111.Scripties. 1976
Bevat 15 stukken
97.Scriptie "Peuple d'autrui", une approche anthropologique de l'oeuvre pastorale en
milieu centrafricain door [onbekend]. 1976
98.Werkstuk "Naar een vernieuwde huwelijkspastoraal in Zaïre" door Harry Bardoel.
1976
99.Literatuuronderzoek "De dialoog is mogelijk" door Jon Erkens. 1976
100.Scriptie "Het bisdom Doumé in Cameroun, ontstaan en ontwikkeling" door Hans
Evers cssp. 1976
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101.Essay "Volle kerken of integrale ontwikkeling? - enkele aspecten van 't missionair
handelen in Zaïre -" door E. van der Hart. 1976
102.Scriptie "Dialoog tussen christenen en islamieten in Indonesië" door pater Kerubin
Hooijschuur O.F.M.Cap. 1976
103.Werkstuk "Gedachten rond het idee van een voorbereidende periode tot het
kloosterleven in het bisdom Doumé, in Oost-Kameroen" door Br. Fr. Huysmans
F.S.C. 1976
104.Scriptie "Wat constitueert kerk? Een vergelijkende studie tussen J.C. Hoekendijk, H.
Berkhof en H. Küng" door J. Mersel. 1976
105.Scriptie "Jezus Christus verkondigd en beleden in de gezinsmissen" door Harry
Philipsen. 1976
106.Scriptie "Ontmoeting tussen Melanesiese en westerse geneeskunde" door zr.
Norbertine Rijk. 1976
107.Scriptie "Polygamie bij de Ashanties" door W. Ruyling. 1976
108.Doctoraalscriptie "Bevrijding en Katechese" door R. van Schrojenstein Lantman.
1976
109.Doctoraalscriptie "De zorg voor de zieken onder de Fanti van Zuid-Ghana" door
J.C.H.A. Smeele. 1976
110.Gedachten over missionair onderwijs "Opvoeding, ontwikkeling en conscientisatie"
door Jos Vanwesenbeek C.S.Sp. 1976
111.Werkstuk "De christelijke gemeenschap in Malawi" door Pieter Wels, Witte Pater.
1976
112-127.Scripties. 1977
Bevat 16 stukken
112.Rapport "Taiwan kerk na een generatie" door Frans Bomers. 1976
113.Scriptie "Kerk op haar keerpunt, historische schets van kerk-van-bovenaf op weg
naar kerk-van-onderop in Latijns-Amerika" door Ina van de Bunt. 1977
114.Werkstuk "Authenticiteit en/of lokale kerk in Zaïre" door Ad van Dijk cicm. 1977
115.Werkstuk "Ethiopië en nu?" door Jan Ermers cm. 1976
116.Doktoraalscriptie "Kerk die kiest voor haar volk, kerkvernieuwing in Brazilië met
speciale aandacht voor de prelazie van Cametá" door G.W.J. Franken. 1977
117.Werkstuk "De Keniaanse gelovigen 'verzorgd' of zorgend?" door Tjeu Haumann.
1977
118.Kandidaatsscriptie "De Eucharistie, Pasen van heel het leven of alleen Pascha
Christi" door Jan Heusschen. 1977
119.Doktoraalscriptie "Hoofdlijnen in het theologiseren van Hugo Assmann" door Jan
van Rijsbergen. 1977
120.Scriptie "The church in sabah, past crisis and future" door G. Saraber mhm. 1977
121.Doktoraalscriptie "De verklaring van Barbados en de kerken" door Jan van
Schaarden. 1977
122.Doktoraalscriptie "Naar een pastoral indigena in de Peruaanse Sierra?" door Theo
de Valk. 1977
123.Werkstuk "Op weg met het volk, studie voor een aangepaste pastorale praktijk in de
marginale zônes van Port-au-Prince Haïti (Grote Antillen)" door Charles Verbrugge
CICM. 1977
124.Doctoraalscriptie "Huisbezoek als ontmoeting- proeve van onderzoek naar de zin
van het pastorale huisbezoek" door A. Franssen en M. Steeghs. 1977
125.Bijlagen bij "Huisbezoek als ontmoeting". 1977
126.Doktoraalscriptie "Naar de overkant Markus Missionair", een onderzoek naar
beelden en symbolen van 'het missionaire' in het tweede evangelie door Th. C.
Vergeer. 1977
127.Bijlage bij "Naar de overkant Markus Missionair". 1977
128-133.Scripties. 1978
Bevat 6 stukken
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128.Werkstuk "Een moment van bezinning", de Kerk van Mozambique in vergadering
bijeen door Wim Breeuwer SS.C.C. 1978
129.Werkstuk "Diakonie, Bedreiging of Bevrijding" door zr. Lydewijde v.d. Drift. 1978
130.Kandidaatsscriptie "Kerk voor de armen?" door René Heinrichs. 1978
131.Scriptie "Sterven, gebeuren tussen hoop en vrees" door Marijke Huijts. 1978
132.Scriptie "Samenleving en kerk in Tanzania" door Karel Stoops. 1978
133.Doktoraalscriptie "Kerk en bevolkingsvraagstuk" een bezinning op de opdracht van
de kerk met betrekking tot het bevolkingsvraagstuk door Jan Voeten. 1978
134-144.Scripties. 1979
Bevat 11 stukken
134.Scriptie "Samen op weg naar een zelfstandige kerk. De kerk in het gebied RobyLokalema, Bopako-Bosu Modanda in het bisdom Lisala in de volksrepubleik Zaïre"
door Th. Bögels. 1979
135.Werkstuk "Predikanten in Ghana in de 18e eeuw, enkele missionaire aspecten" door
J. van Brakel. 1979
136.Kandidaatsscriptie "Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge?" door Guus Dohmen.
1979
137.Doktoraalscriptie "Pastoral care, healing sustaining guiding" door Irene Philipsen.
1979
138.Doktoraalscriptie "Het verschijnsel bekering bij nieuwe religieuze bewegingen"
door Anke Hoenkamp-Bisschops. 1979
139.Werkstuk "De kerkdeur opent ook op de Nederlandse Antillen" door zr. Felicité
Renders. 1979
140.Scriptie "Van gebed naar transcendente wegen", een verslag in "pastoraalfilosofiese aantekeningen bij de weg van een 'eenheidstrever' " door J.A.
Scheepers. 1979
141.Scriptie "Katholieke scholengemeenschap, een aanzet tot het begeleiden van het
identiteitsvinden" door J.C.J.M. Olde Scheper. 1979
142.Baccalaureaats- en M.O.- scriptie "Gelovig spreken, een onderzoek naar structuur
en herkomst ervan" door Hans Schepers. 1979
143.Scriptie "Vastenaktie en pastoraat, samen bouwen aan gerechtigheid overal!?" door
Frans Thoolen. 1979
144.Kandidaatsscriptie "Op weg naar de vrijheid", een studie bij Comblin door Egon
Verbraak. 1979
145-157.Scripties. 1980
Bevat 13 stukken
145.Scriptie "Vorming van lekenleiders voor de christengemeenschappen in Lebamba
(Gabon)" door B. Al C.S.Sp. 1980
146.Scriptie "Gemeente: object of subjekt? Hoe kan een gemeente, die objekt is van het
ambt, komen tot een kollektief subjekt van een subversief verhaal" door Nel van de
Belt, Héleen Broekma en Esther Geertsma. 1980
147.Scriptie "[Honderdentien]" door J. Boex. 1980
148.Werkstuk "Missie in beweging, reflecties bij de groei naar een nieuwe missionaire
samenwerking en missiepastoraal in de Vlaamse kerk" door Paul De Buck W.P.
1980
149.Scriptie "Christelijk getuigenis in Mozambiek toen en nu" door G. van der Heijden
S.M.M. 1980
150.Scriptie "Het begrafenisritueel onder de Akan in Ghana, een pastoraaltheologisch
onderzoek" door Frans Kroezen. 1980
151.Scriptie "Een kerk voor allen kerk voor elkaar" door Alfonse-Mary Nelen. 1980
152.Scriptie "Mission as exchange" door Clemy van Ogtrop S.H.C.J. 1980
153.Doktoraalscriptie "Aan de voet van de Kilimanjaro" door J.W.H.M. Stoks. 1980
154.Scriptie "Pastoraal bij de studerende jeugd in Indonesië" door M.M. Tanuwidjaja
Winarto. 1980
155.Scriptie "Samen kerk-zijn in Zaïre" door Francisca Verrijt. 1980
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156.Doktoraalscriptie "Participerende hermeneutiek als missiologische methodologie
van de volksreligieusiteit", een autobiografische geloofsverantwoording van een
missionair ontwikkelingswerker door Frans Daniëls. 1980
157.Tweede gedeelte van de doktoraalscriptie "Participerende hermeneutiek als
missiologische methodologie van de volksreligieusiteit", het autobiografisch
kernverhaal door Frans Daniëls. 1980
158-166.Scripties. 1981
Bevat 9 stukken
158.Kandidaatsscriptie "Christelijk geloof in een moderne wereld", een proeve van
theorievorming over de 'secularisatie' door Mart Corsius. 1981
159.Werkstuk "Een volgend stuk van de weg..." door Piet Giesen, Augustijn. 1981
160.Werkstuk "Samen C.C." door Gerard Gommers C.M. 1980
161.Essay "Development work or evangelisation?" door Elisabeth van Grieken sa. 1981
162.Doktoraalscriptie "Theologie van de kerkelijke dienst en opleiding daartoe",
pastoraal theologie onderzoek naar oorzaken van apolitisme en mogelijkheden tot
kritische inzet daarin, door F. de Lourenco. 1981
163.Scriptie "Creatief omgaan met het religieuze: suggesties voor het basispastoraat"
door John Mersel SS.C.C. 1981
164.Kandidaatsscriptie "Want armen zullen er altijd zijn in het land", een vergelijkende
studie van de situatie van de arme ten tijde van Amos in Israël en de arme in 1981 in
Brazilië door J.J. Rietveld. 1981
165.Scriptie "Afrikaans christelijke theologie, een eigen weg" door Gidie Ritzerveld.
1981
166.Kandidaatsscriptie "Nieuwe wegen tot bevrijding? Feministische theologie in het
licht van genade en vrijheid" door Wilma Vogels. 1981
167-169.Scripties. 1982
Bevat 3 stukken
167.Scriptie "De charismatische vernieuwing in Indonesia" door H. Djajapoetranta
M.S.F. 1982
168.Werkstuk "Lokale geloofsgemeenschappen realisatie van - en gist voor - een betere
samenleving" door Willy Jansen C.I.C.M. 1982
169.Doktoraalscriptie "Poging tot een theologische waardering van de sociaalekonomische missie van de kerk in Indonesië met name op Midden-Java, met het
oog op de integratie van de kerk in de samenleving" door Henk Kampert. 1982
170-172.Scripties. 1983
Bevat 3 stukken
170.Werkstuk "Transmigratie in Indonesië, Uitdaging en Kans voor de Buitengewesten,
Eenheid in Verscheidenheid" door Jaques Maessen. 1983
171.Werkstuk "Afrika opnieuw ontdekt" naar aanleiding van een reis naar Azië door Jan
Mol, witte pater. 1983
172.Baccalaureaats II scriptie "Waarde(n)loos? Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt!"
door Hans Schepers. 1983
173-180.Scripties. 1984
Bevat 8 stukken
173.Kandidaatsscriptie "Credo-Pugno", een onderzoek naar 'aspecten van de christelijkgodsdienstige ervaring die de grondslag vormen voor beaming van de
fundamentele gelijkberechtiging van arbeiders, in verhouding tot de kerk' door
Hannie Christiaans. 1984
174.Scriptie "Missie, heil in de wereld? Heilsbemiddeling in een missiologie" door Henri
Egging. 1984
175.Scriptie "Je geld of je leven?" door John M. Koek. 1984
176.Doctoraalscriptie "Kan televisie troosten?" door W.J. Koole. 1984
177.Kandidaatsscriptie "De lange weg" door J.M. Molmans. 1984
178.Scriptie "De Kerk van Suriname en haar mogelijkheden voor morgen" door J. Mul
CssR. 1984
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partnership voor mensen - door Jeanette Schleipfenbauer. 1984
179.Kandidaatsscriptie "Partnership, een weg naar bevrijding" - de betekenis van
180.Scriptie "Ik zie overal nood, maar ik ben geen duizendpoot", over mogelijkheden en
moeilijkheden van missionair pastoraat in de stad Maastricht door Frans Wijsen.
1984
181-187.Scripties. 1985
Bevat 7 stukken
181.Scriptie "Genezing als bevrijding, gezondheidszorg en pastoraal onder Bamileke
Kameroen" door p. C. van den berg S.C.J.. 1985
182.Kandidaatsscriptie "Genade in ontmoeting" door Henk Hendrikx. 1985
183.Scriptie "Op weg naar bevrijding, aanzet voor een vergelijking tussen zwarte
theologie en femistische theologie als bevrijdingstheologie" door Alexandra de
Krijger. 1985
184.Scriptie "Naar een vredesgemeente, over de integratie van het vredeswerk in het
basispastoraat" door Marijke Kroezen-Huijts. 1985
185.Doctoraalscriptie "en genas vele ziekten..." door Gerard van Viegen. 1985
186.Scriptie "Geroepen tot medewerking aan Gods Heilsplan", kerngedachte uit het
beleid door zr. Ferdinanda Vriend. 1985
187.Scriptie "Waar verschillen gelijken en gelijken verschillen" door Dorus Wubbels.
1985
188-195.Scripties. 1986
Bevat 8 stukken
188.Scriptie "Theologie in Afrikaanse kontekst" door Maarten J.M. Baltussen. 1986
189.Scriptie "Werkend wijzer", een speurtocht naar missionaire mogelijkheden voor de
gewone parochie anno 1986 door Hans Debets. 1986
190.Scriptie "Wij blijven bij je...", een poimenische beschouwing over mogelijkheden en
moeilijkheden van pastorale begeleiding van terminale diepzwakzinnigen in een
instituut voor zwakzinnigen door J.L.J. Peeters. 1986
191.Doktoraalscriptie "Het 'volk' in het werk van Carlos Mesters" door J.J. Rietveld.
1986
192.Uitbouw van twee evaluatienota's voor het kandidaatsexamen pastoraal-theologie
door Paul Jan Smeets. 1986
193.Werkstuk "God - persoon?" door M. Touw-Tommila. 1986
194.Doktoraalscriptie "VROUWenLEVEN VROUWenWERELD" door Betty Morel en
Wilma Vogels. 1986
195.Bijlage bij VROUWenLEVEN VROUWenWERELD, interviews. 1986
196-202.Scripties. 1987
Bevat 7 stukken
196.Werkstuk "Uw koninkrijk kome, morgen mijn zoon zal alles anders zijn" door
Liesbeth van de Boom. 1987
197.Verhandeling "Religieuze pluriformiteit, een uitdaging". Het concept "faith" in de
theologie van de godsdienst bij W.C. Smith door Helma Hurkens. 1987
198.Werkstuk "De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: Goedheid Gerechtigheid
Waarheid" door zr. Ignatia Nurjati Ratnasari. 1987
199.Scriptie "Stadspastoraat als pastoraat van de bevrijding! - Pastoraal-theologische
reflecties op nieuwe vormen van stadspastoraat in Kumadi/Ghana" door R. van
Rossum, E. Henau en L. Hensgens. 1987
200.Werkstuk "Pastoraal in het binnenland van N.O. Brazilië" door P. Henk Schuten
MSF. 1987
201.Scriptie "Op weg naar een evenwichtige harmonische samenleving, basisgemeenschap Utopie Realiteit" door Helena E. Setianingsih. 1987
202.Werkstuk "Bejaarden met dementieverschijnselen, experimentele begeleiding in
een verzorgingstehuis" door zr. Inigo Siegbert. 1987
203-211.Scripties. 1988
Bevat 9 stukken
203.Scriptie "Pastoraat in Limburg" over een andere gestaltegeving van pastoraat in
Limburg door Arthur Borgers en Philippe Cremers. 1988
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204.Scriptie "Op weg naar een westerse bevrijdingstheologie en praxis" door Lodewijk
den Breejen. 1988
205.Scriptie "Een soort van heilige verontwaardiging", een onderzoek naar het belang
van missionaire spiritualiteit voor bedrijfspastores door John Gilissen U.T.P. 1988
206.Doctoraalscriptie "Kommunikatie in levensbeschouwelijk onderwijs. Een
onderwijskundige en theologische evaluatie van de Levo - ontwikkeling" door Miets
Leunissen en Niek Rondeel. 1988
207.Scriptie "Maar het koninkrijk is in u..." door Marcel G.J. Mollink. 1988
208.Doktoraalscriptie "Bekering: Begrip en operationalisering" door Sake Mulder. 1988
209.Doktoraalscriptie "Strijd van het volk bevrijding van de kerk", op zoek naar een kerk
die de ervaringen van strijd van de mensen erkent en zo opneemt in haar geloof en
in haar praxis; een filippijnse ervaring door Ellie Smeekens en Maarten Smits. 1988
210.Doktoraalscriptie "Sheri'ka, een ontmoeting met waarden van mensen in NSO en de
Grassfields" door J.M. Vos. 1988
211.Scriptie "Zaaien op goede grond", proeve van een pastoraalsociologisch en
pastoraaltheologisch onderzoek naar de totstandkoming van de motivatie van
theologiestudenten door F. Wolswijk. 1988
212-217.Scripties. 1989
Bevat 6 stukken
212.Doctoraalscriptie "Land van God, Land van allen" op zoek naar mogelijkheden en
aanknopingspunten voor een bevrijdend pastoraat binnen de Braziliaanse
grondproblematiek door Hannie Christiaans. 1989
213.Werkstuk "Parochie en Evangelisatie - Het pastoraal-theologisch denken in de jaren
vijftig - Literatuurstudie" door Eric Corsius. 1989
214.Doktoraalscriptie "Om ons gelijkvormig te maken aan de ikoon zijner heerlijkheid",
aanzet voor een orthodoxe missietheologie, vanuit een studie van de Eucharistie
door Lambert van Dinteren. 1989
215.Scriptie "Beweging dankzij crisis" een missiologisch onderzoek naar grenzen en
mogelijkheden voor wederkerige assistentie van kerken door A.A. Th. van Eijk.
1989
216.Doktoraalscriptie "Op de straat is er ook een kerk" door J.M. Molmans U.T.P. 1989
217.Scriptie "Hedendaagse pelgrims naar Santiago de Compostela" over de mogelijke
identiteitsveranderende werking van een pelgrimstocht in een geseculariseerde
cultuur door Joep Roding. 1989
218-223.Scripties. 1990
Bevat 6 stukken
218.Doktoraalscriptie "Gods - buurt - huis" missionair pastoraat in een oude stadwijk
door B. Caminada. 1990
219.Doktoraalscriptie "Dr. Alfons Ariëns 1860-1928, een missionair maatschappij
theoloog" door G.F. Deems. 1990
220.Scriptie "Dat is eigenlijk precies wat Onze Lieve Heer bedoelde" op weg naar een
spiritualiteit van missionaire aanwezigheid door Henri Egging. 1990
221.Scriptie "Missie en huwelijk in (Oost-) Afrika: Over missiologiesche stromingen
(kerkplanting, aanpassing, inkulturatie / inkarnatie) en gevolgen daarvan voor het
kerkelijk omgaan met huwelijk" door J.T. Wubbels. 1990
222.Doctoraalscriptie "Zet de kwaaiste maar achter de bar, dan gaat het goed" door
Tom J.S. Boesten. 1990
223.Bijlage bij "Zet de kwaaiste maar achter de bar, dan gaat het goed". 1990
224-229.Scripties. 1991
Bevat 6 stukken
224.Doktoraalscriptie "Ruimte vragen - ruimte geven". Een pastoraal theologisch
onderzoek vanuit missiologisch en feministisch perspektief naar het
bewustwordingsproces bij Tanzaniaanse vrouwen en zijn konsekwenties voor
pastoraal handelen door Mariëlle Beusmans. 1991
225.Scriptie "Nieuwe wegen voor grensverkeer" een literatuuronderzoek naar de
verhouding tussen evangelisering, parochie en aanvullende vormen van
missionaire pastoraal door Eric Corsius C.SS.R. 1991
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226.Scriptie "Herinner dat wij in Egypte zelf vreemdeling waren" door Bic Driessen.
1991
227.Doktoraalscriptie "Omhoog de harten! Wij hebben een wereldwijde opgave" een
missiologische fundering van de evangelische opdracht van de CAJ door Marianne
Houben. 1991
228.Scriptie "Waar zijn we met zo'n reis aan begonnen?" door Tim van Kesteren. 1991
229.Scriptie "Marokkaanse moslims in Maastricht", over de noodzaak en mogelijkheid
van een praktische dialoog met islamitische migranten vanuit een plaatselijke
geloofsgemeenschap omwille van gerechtigheid door Hans Knibbeler. 1991
230-232.Scripties. 1992
Bevat 3 stukken
230.Scriptie "Geloven in nieuwe vorm". Een onderzoek naar missionair pastoraat in de
wereld van de arbeid door Maarten Baltussen. 1992
231.Scriptie "Het nieuwe denken, uitdaging of misleiding?" door M.C. von Nordheim.
1992
232.Scriptie "Seek the 'Good life' first". A social scientific and theological study of
popular religion and evangelization in Sukumaland, North-West Tanzania door
Frans Jozef Servaas Wijsen. 1992
233-237.Scripties. 1993
Bevat 5 stukken
233.Doktoraalscriptie "De armen nabij" door Peter Broekmans. 1993
234.Doktoraalscriptie "Communicatie in een basisgemeenschap", op zoek naar meer
inzicht in de missionaire- en geloofscommunicatie enkele verbeteringsvoorstellen
door Paul ten Hacken. 1993
235.Scriptie "Nem tem mais reza aqui", missiologische studie naar een pastoraat van
basisgemeenschappen door Godelieve Kleuskens. 1993
236.Doktoraalscriptie "Niet om hem te brengen, maar om hem te vinden" door Ton
Storcken. 1993
237.Doktoraalscriptie "Maturité spirituelle préalable indispensable au developpement
intégral de l'homme" door Damien Pakasa Mafema. 1993
238-241.Scripties. 1994
Bevat 4 stukken
238.Scriptie "God Dey", surrendering tot God's grace: Resignation or redemption? door
Dorris van Gaal. 1994
239.Scriptie "Van plantatio tot intercambio". De evolutie van de inhoud en het gebruik
van de termen 'missie' en 'evangelisatie' binnen enkele documenten van de Roomskatholieke kerk, de Nederlandse kerkprovincie en het bisdom Breda: een proeve
van vergelijking door Eric Joris. 1994
240.Doktoraalscriptie "De kracht van het verhaal..." door Lieve Vandenborne. 1994
241.Doktoraalscriptie "Heelhuid en bevrijding", Aziatische feministische theologie over
prostitutie en vrouwenhandel door Jolanda van Osta. 1994
242-248.Scripties. 1995
Bevat 7 stukken
242.Doktoraalscriptie "Is er een lichtend perspectief voor lijdende mensen" door Margot
Dijkman. 1995
243.Scriptie "Want ik helemaal vreemd hier..." vreemdelingen in samenleving en kerk;
analyses en bouwstenen voor een 'integratieve' benadering, met name vanuit
pastoraat door Ben Gerritsjans. 1995
244.Proefschrift "Brazilian catholicism and the ultramontane reform (1850-1930)" door
Cornelis Franciscus Gerrit de Groot. 1995
245.Doktoraalscriptie "De uitdaging van het religieus pluralisme" door Stefan Grubben.
1995
246.Doktoraalscriptie "Geschiedenis en huidige ontwikkelingen van het
Arbeidspastoraat in Brazilië". Een missionaire reflectie op het Arbeidspastoraat in
het aartsbisdom Campinas door Ton Halin. 1995
247.Doktoraalscriptie "Mythe en werkelijkheid". Een pastoraal-theologische verkenning
van het probleemveld van de voorplantingstechnologie in relatie tot de
keuzevrijheid en autonomie van vrouwen door Carien Lalieu. 1995
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248.Scriptie "Van het kerkmodel der 'koloniale christenheid' naar het projekt
'transmoderne'", een onderzoek naar de visie van Enrique Dussel op de
geschiedenis van de kerk in Latijns-Amerika door Harry Lamers. 1995
249-253.Scripties 1996
Bevat 5 stukken
249.Doktoraalscriptie "De kerk van morgen: abstrakt postulaat of herkenbaar
perspektief?" Een onderzoek naar de verhouding tussen de huidige
maatschappelijke veranderingen in de West-Europese kultuur en de normatieve
reaktie hierop van de christelijke kerken, met name de katholieke kerk door J.J.M.
van Eersel. 1996
250.Doktoraalscriptie "Vreemdelingenpastoraat: Een bijdrage aan de multiculturele
samenleving?" door Tonnie Poort-de Groen. 1996
251.Scriptie "Staan voor ontmoeting" door Jeannette Schleipfenbauer. 1996
252.Doktoraalscriptie "Kiezen tussen profetisme en goede opvoeding?" Een onderzoek
naar verschillen en overeenkomsten in de campagnes van de Bisschoppelijke
Vastenaktie-Nederland en de Campagna da Fraternidade-Brazilië door P.J. Smeets.
1996
253.Doctoraalscriptie "Inculturatie van de liturgie", een kritische analyse van het
gebruik van het sranan in het proces van surinamisering van de liturgie door
Duncan R. Wielzen. 1996
254-259.Scripties. 1997
Bevat 6 stukken
254.Scriptie "Mungu mmoja, dini mbalibali", communicatie tussen moslims en
christenen in Tanzania door Bence Bánki. 1997
255.Doktoraalscriptie "God in Den Haag", missiologische studie naar de mogelijkheden
van een dialoog tussen de geloofsgemeenschap en jongeren in de grote stad door
Peter Berkien. 1997
256.Doktoraalscriptie "Missionarisches Selbstverständnis der Steyler
Missionsschwestern (CMSSPs) im Wandel der Zeit" door Monika Anna Damas.
1997
257.Doctoraalscriptie "Interreligieuze dialoog en milieu-problematiek" een onderzoek
naar de mogelijkheden van en de voorwaarden voor een interreligieuze dialoog
door Lilian Hoedemakers. 1997
258.Doktoraalscriptie "De verhouding tussen de priester en de pastorale werker in het
parochiepastoraat in Nederland". Een sociologische, pastoraal-agogische,
ambtstheologische, ambtshistorische, (kerk)juridische en kerkbestuurlijke analyse
door Ed van de Moos. 1997
259.Scriptie "Interactie en subjectwording: Kernopgave van missionair pastoraat met de
armen" door Wouter Waterlander. 1997
260-267.Scripties. 1998
Bevat 8 stukken
260.Doktoraalscriptie "Het nest van de wevervogel", over een bruikbare theologie voor
onze tijd door P. Giesen osa. 1998
261.Scriptie "Kerk en wereld in het teken van verzoening, metafoor van 'sjaloom'voor
alle volken" door Lolkje van der Hauw. 1998
262.Doktoraalscriptie "Mythe bij Gerardus van der Leeuw" door Anne M. KeldermanSpaa. 1998
263.Doctoraalscriptie "Ruhânutâ" een inleiding in de spiritualiteit van Johannes van
Apemea, met bijzondere aandacht voor zijn door L.C.M. van Leijsen. 1998
264.Scriptie "Eerste communieviering in missionair perspektief" door Maria M. Simons.
1998
265.Doktoraalscriptie "De maat is vol!?" De kwaliteit van het Nederlands asielbeleid als
toetssteen voor de kwaliteit van de samenleving door Thea Versteeg. 1998
266.Doctoraalscriptie "Autodetermination Africaine et christianisme" quelques
considérations sur la critique et la reprise éboussiennes du Christianisme door
Kizito Dihongo - Omandje. 1998
267.Doktoraalscriptie "Een vrouw met een missie?", Eleonara Agatha Schröder (*1916):
Het leven van een leek in dienst van de kerk door H.Th. de Jong. 1998
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268-270.Scripties. 1999
Bevat 3 stukken
268.Doctoraalscriptie "Met Andere Ogen, Lijden en Bevrijden in de Vierde en Derde
Wereld" door D.J.M. Aarts. 1999
269.Scriptie "Initiatie in het geloof", religie geworteld in de dagelijkse werkelijkheid van
het leven door Huguette Huyghe. 1999
270.Doctoraalscriptie "Contextualiteit en missiologie, over het contextualiseringsproces
in de missiologie/missionaire praktijk" door Hannie Luiten. 1999
271.Scriptie "Fundamentalism in the New Religious Movements in Kenya: its Implication
for Inculturation in the Catholic Church door Silas Cyprian Kwimba. 2002
272-277.Scripties. 2003
Bevat 6 stukken
272.Doktoraalscriptie "Allemaal Andersdenkenden - Allemaal Andersgelovigen" over de
rol van religie binnen intercultureel bedrijfsmanagement, onderzoek na actie in
Nigeria door Frans Dokman. 2003
273.Doktoraalscriptie "Geestelijke verzorging in een multiculturele samenleving" door
Indra Fixe. 2003
274.Scriptie "Twee oren en maar één mond", over dialoog tussen kerkbetrokken
gelovigen en mix-gelovigen door Paul Oosterhoff. 2003
275.Doktoraalscriptie "Begrijpen wij elkaar?" Jongeren en enkele Rooms Katholieke
documenten over het verstaan van het woord missie door Annemiek Tuytelaars.
2003
276.Scriptie "Making Plans Together", Dutch Mainstream Christian Churches in
Dialogue with Contemporary Searches for Spirituality door Jeannette Wolff. 2003
277.Scriptie "Religious education in Uganda: Towards a contemporary liberal
approach" door Ssemugoma-Kawere Angelo OSB. 2003
278.Scriptie "Pastoral planning in view of Musoma diocese, northwest Tanzania" door
Sabinus Moremi Ogenge. 2004
279.Scriptie "The mission of the church and human rights (Towards a Process of
improvement in Nigeria)" door Odoeme Paul C. 2005
280.Scriptie "The transformation of islamic identity among muslim migrants in Nairobi:
Implications for intercultural and interreligious dialogue" door Joseph M. Wandera.
2006
281-282.Scripties. 2007
Bevat 2 stukken
281.Scriptie "Christian-Muslim and Theological Reflection upon the Mutual CoExistence of Christians and Muslims" door Eyob Jemaneh Merin. 2007
282.Scriptie "Retreat of the people as a means for pastoral care a case study in the
diocese of Banjarmasin South Kalimantan - Indonesië" door Adi Saptowidodo.
2007
283-286.Scripties. 2008
Bevat 4 stukken
283.Scriptie "Pastoral Ministry and Contemporary Challenges of Modernity of
Evangelical Churches in Ethiopië" door Asfaw Atamo Hosiso. 2008
284.Scriptie "Catechesis of Young Children in a Parish Setting with special reference to
the Archdiocese of Tabora, Tanzania" door Faustin Rwechungura. 2008
285.Scriptie "The New Christian Churches in Uganda and their Pastoral Challenges to
the Catolic Church in Uganda" door Henry Sseriiso. 2008
286.Scriptie "Muslim - Christian relations in Tanzania, convivencia or conflict?" door
Marijke Verbong. 2008
287.Scriptie "Een open verbinding met God", een zoektocht naar het hart van
traditionele in Botswana door Nell Notermans. 2009
288.Ingekomen stukken houdende Missionaire stages. z.j., 1972, 1991, 1993-1997
289.Ingekomen stukken houdende Missionair Instituut (M.I.) Assistent. 1963, 1965-1966
290.Ingekomen stukken houdende het Kardinaal Alfrink Instituut (K.A.I.). 1990
291.Ingekomen stukken houdende M.I. Quorsum Quasumus. 1950-1952
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292.Ingekomen stukken houdende M.I. Docenten en Opz. Instituut. z.j., 1947-1948,
1950-1953, 1962-1967
293.Algemene documentatie correspondentie. z.j, 1965-1968
294.Ingekomen stukken houdende M.I. Student-Assistenten. 1966-1968
295.Ingekomen stukken houdende Ruimtelijk voorzitter. z.j., 1950, 1953, 1960-1962,
1964, 1966-1967
296.Ingekomen stukken houdende M.I. Begroting Budgetten. z.j., 1948-1968
297.Overzicht ex-studenten en hun scripties en correspondentie naar en van de afdeling
Missiologie. 1976-1979
298.Ingekomen stukken houdende de fusie Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP). 1985-1987, 1989-1990
299.Ingekomen stukken houdende de vakgroep Missiologie. z.j., 1994-1995, 1998
300.Ingekomen stukken houdende de missionaire opleiding. z.j., 1997-1999
301.Ingekomen stukken houdende Vakgroep 1990. 1990
302.Ingekomen stukken houdende de vakgroep Systematische Theologie en
Godsdienstwetenschappen. 1992-1994, 1996, 1999
303.Concept voor het lustrumboek "Prof. drs. Rogier van Rossum, missiologie in
Nijmegen: 1930-1998". 1998
304.Ingekomen stukken houdende het formatieplan. 1992
305.Ingekomen stukken houdende het missiologen overleg KUN-UTP. 1990-1992
306.Folders Missiologie 2004-2005. 2004-2005
307.Ingekomen stukken en folders houdende Missiologie onderwijs. z.j., 1994-1999,
2001, 2007-2008
308.Ingekomen stukken houdende de vakgroep (10). 1973
309.Ingekomen stukken houdende M.I. Kerk en Ontwikkeling. 1967-1968
310.Ingekomen stukken houdende de vakgroep (12). 1970-1972
311.Ingekomen stukken houdende diverse studenten (11). 1968-1971
312.Ingekomen stukken houdende het project "Kennisoverdracht in de derde wereld".
1972-1973
313.Diverse documenten (1), waarschijnlijk van dr. van Pinxsteren. 1968-1969
314.Diverse documenten houdende de vakgroep Missiologie (6). 1977-1978
315.Verslagen van stafvergaderingen van de vakgroep Missiologie (5) en ingekomen
stukken houdende het doctoraalprogramma Missiologie. 1975-1978
316.Diverse documenten houdende de vakgroep Missiologie (2) waarschijnlijk van Jan
Heijke. 1974-1978
317.Ingekomen stukken houdende de vakgroep Missiologie (8). 1967-1969
318.Ingekomen stukken houdende de Vakgroep Missiologie (4). 1969-1971
319.Ingekomen stukken houdende de vakgroep Missiologie (3). z.j., 1974-1975
320.Overzichten van de colleges van het doctoraalonderwijs, studiegidsen, ingekomen
stukken houdende het overlijden van de heer Arnulf Pierre Camps en ingekomen
stukken houdende de herinrichting beroepsvoorbereidende vorming "Commissie
van Fieborg" en fusiebespreking. 1980-1982, 1983-1985, 1988-1989, 1991-1992, 2006
321.Ingekomen stukken houdende de vakgroep 1970. 1969-1971
322.Ingekomen stukken houdende houdende de vakgroep Missiologie. 1977-1979
323.Diverse verslagen van vergaderingen, voorstellen aan de leden van het bestuur en
25 persoonskaarten van studenten waarvan het merendeel de universiteit hebben
verlaten met een doctoraal examen. 1965-1968, 1974
324.Ingekomen stukken houdende de vakgroep Missiologie, drs. J. Heijke. 1980-1985
325.Map A: Verslagen van stafvergaderingen vakgroep Missiologie, 1978-1982. Map B:
Stukken van en aan J. Heijke. 1978-1982
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onderzoek, ingekomen stukken houdende de theologische faculteit; afdeling
missiologie, faculteit der Godgeleerdheid en de vakgroep Missiologie, bijlagen voor
de faculteit- of doctoraalsraad, info over het cursusjaar 1972-1972,
literatuuroverzicht en missionare planning beiden toebehorend aan van Pinxteren,
uitnodigingen, info van diverse afdelingen en zeer algemene info. z.j., 1968-1969,
1971-1973
326.Gegevens afkomstig van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk
327.Ingekomen stukken houdende de commissie Supplementaire Pastorale Training.
Geordend naar onderwerp en/of herkomst. 1972-1976
328.Notulen van stafvergaderingen Missiologie, schriftelijke mededeling van professor
Camps van een Intensieve cursus van 12 colleges te geven door gastdocent
professor dr. Felix Wilfed in oktober 1987 en een informatief schrijven van drs.
Heyke namens de vakgroep aan professor dr. Häring. 1982-1987
329.Ingekomen stukken houdende de Onderwijscommissie waaronder notulen,
leeswijzer en onderwijsprogramma's. 1981-1988
330.Correspondentie betreffende de sectie Missiologie, stukken betreffende de studie
van student F.P.P. Daniëls en contactbladen van de theologische faculteit "Abdul".
1968-1973
331.Stukken betreffende de vakgroep Missiologie. 1983-1987
332.Stukken van G.J.W. [Rogier] van Rossum. 1969-1976
333.Stukken van G.J.W. [Rogier] van Rossum. 1971-1975
334.Correspondentie tussen missionarissen en medecursisten betreffende de
onderzoeksvraag of er behoefte is aan een follow-up met J. Heyke en stafverslagen.
1978-1979
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