
Plaatsingslijst

Archief     

Archivalia J. van Loon

Lijst gegenereerd op : 2021-09-21
Archiefnummer : 404
Archiefnaam : LOON
Datering : 1960-1971
Beschrijving : Rapporten van de Commissie Vernieuwing van de Congregatie der
Missionarissen van de H. Familie; andere rapporten en stukken betreffende de
vernieuwing van het kloosterleven.
Catalogus : Archivalia J. van Loon

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-09-20

Pagina 1/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000174


Archivalia J. van Loon

  
 1.Statistische overzichten en brieven betreffende de stand van zaken in parochies

van de Congregatie van de H. Familie in Chili, opgesteld door en van J. de Kinderen
msf te Santiago. Met als verslag van een bezoek door T. Voermans na de
aardbeving in 1960.  1960-1961

  
 2.Rapport van de commissie Vernieuwing der Nederlandse Provincie van de

Congregatie der missionarissen van de H. Familie bestemd voor deelnemers aan
het Provinciaal Beraad van 21-9-1967, houdende de 1e vragenlijst en reacties
daarop.  1966

  
 3.Verslag van de studiedagen te Kaatsheuvel over het religieus leven van de

Nederlandse Provincie van de Congregatie der missionarissen van de H. Familie,
georganiseerd door de commissie Vernieuwing van deze congregatie van 4-6 april.
  1967

  
 4.Rapport van de commissie Vernieuwing der Nederlandse Provincie van de

Congregatie der missionarissen van de H. Familie, bestemd voor deelnemers aan
het Provinciaal Beraad van 21-9-1967, houdende de 2e vragenlijst, reacties daarop
en het 2e interimrapport.  1967

  
 5.Verslag van antwoorden op de 2e vragenlijst van de commissie Vernieuwing ten

dienste van de leden van deze commissie.  1967
  
 6.Rapport van de commissie Vernieuwing houdende trefwoordenregisters en

conclusies inzake de door deze commissie opgestelde rapporten over vernieuwing
van het religieuze leven.  1967

  
 7.Verslag van de vergadering van het Provinciaal Bestuur der Nederlandse Provincie

van de Congregatie der missionarissen van de H. Familie en de commissie
Vernieuwing over de voortzetting van het gesprek over regelvernieuwing.  1967

  
 8.Rapport 'On changes in religious life and their background' door Commission XVII,

part I. Met als bijlage overdruk uit "De kloosterling", houdende samenvatting van
het gehele rapport.  [1967]

  
 9.Rapport 'De vernieuwing van het religieus leven' door A. Nuij o.s.b. van de sectie

religieus leven van de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen.  1967
  
 10.Rapport 'De religieuze experimenten in Nederland' door A. Nuij o.s.b. van de sectie

religieus leven van de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen.  1967
  
 11-12.Rapporten opgesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse

Provincie van de Congregatie der missionarissen van de H. Familie t.b.v. het
Provinciaal Kapittel maart-april van de:  1968
Bevat 2 stukken

  
  11.Commissie interne verhoudingen.  1968
  
  12.Commissie externe verhoudingen.  1968
  
 13-14.Rapporten opgesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse

Provincie van de Congregatie der missionarissen van de H. Familie t.b.v. het
Provinciaal Kapittel maart-april 1968 van de:  1968
Bevat 2 stukken

  
  13.Commissie opleiding. Met bijlage.  1968
  
  14.Commissie voor de missie. Met bijlagen.  1968
  
 15-17.Rapporten opgesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van de Nederlandse

Provincie van de Congregatie der missionarissen van de H. Familie t.b.v. het
Provinciaal Kapittel maart-april 1968 van de:  1968
Bevat 3 stukken

  
  15.Commissie economische zaken.  1968
  
  16.Commissie religiositeit.  1968
  
  17.Commissie zieken- en bejaardenzorg.  1968
  
 18.Lijst houdende een 5-tal punten welke afgelopen dienen te worden bij de keuze van

kandidaten voor provinciaal.  [1967]
  
 19.Voorstel tot oprichting van een provinciale adviesraad.  [1967]
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Archivalia J. van Loon

commissie van drie.  1968
 20.Rapport 'Ontwerp van de regel' van de Congregatie der missionarissen van de H.

Familie, voorbereid door de centrale commissie en herzien en voltooid door de
  
 21.Verhandeling over de noodzaak van een overlegorgaan welk tot taak moet hebben

'het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van een evangelisch geïnspireerd leven in
dienst van kerk en wereld' voor de Congregatie der missionarissen van de H.
Familie, door G. Dierick.  1969

  
 22.Rapport 'Decreten, goedgekeurd door het buitengewone generaal kapittel' van de

Congregatie der missionarissen van de H. Familie, opgesteld door H. Bliestle,
sup.gen. m.s.f. Met bijlage.  1969

  
 23.Verslag van de vergadering van het Provinciaal Kapittel van de Congregatie der

missionarissen van de H. Familie.  1971
  
 24.Financieel overzicht over 1970 van het provincialaat m.s.f.  1971
  
 25.Uitnodiging en verslagen betreffende de in het voorjaar van 1971 gehouden

hearings in de Nederlandse Provincie MSF.  1971
  
 26.Uitnodiging voor een reünie voor alle leden van de provincie en missionarissen in

Nederland op de Steffenberg te Vught.  1971
  
 27.Circulaire van het provincialaat MSF te Grave o.a. inzake de gezondheid van

verschillende leden van deze orde.  1971
  
 28-29.Adressenlijsten:  z.j.

Bevat 2 stukken
  
  28.Van huizen, van MSF in binnen- en buitenland.  z.j.
  
  29.Van leden van MSF.  z.j.
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