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Verzameling mgr. A.H. van Luyn

  
 1-18.Stukken betreffende de Bijzondere Synode van de Bisschoppen van Nederland.

  1978-1985
Bevat 18 stukken

  
  1.Kranten- en tijdschriftartikelen van diverse auteurs, gepubliceerd voorafgaand aan

de synode.  1978-1980
  
  2.Artikel 'Il nuovo seminario maggiore di Rolduc nei Paesi Bassi' van Jos. M. Dierkx.

  1979
  
  3.Brieven, discussiestukken en persberichten van diverse groepen binnen de kerk in

Nederland, opgesteld voorafgaand aan de synode.  1979-1980
  
  4.Aanstellingsbrief van Van Luyn tot lid van de synode.  1979
  
  5.Deelnemerslijst, programma en werkdocumenten van de synode, met begeleidende

brieven.  1979-1980
  
  6.Nederlandstalige versies van de werkdocumenten van de synode.  1979-1980
  
  7.Brief van Johannes Paulus II aan de kerk in Nederland.  1980
  
  8.Homilies uitgesproken door Johannes Paulus II tijdens de synode.  1980
  
  9.Persberichten over het verloop van de synode.  1980
  
  10.Aantekeningen en typoscripten van Van Luyn.  1980
  
  11.Presentielijst en uitslagenlijst van de stemrondes van de synode.  1980
  
  12.Officieel rapport met de besluiten van de synode.  1980
  
  13.Herderlijke brief van de Nederlandse bisschoppen.  1980
  
  14.Kranten- en tijdschriftartikelen van diverse auteurs, gepubliceerd tijdens en na de

synode.  1980-1985
  
  15.Brieven, discussiestukken en persberichten van diverse groepen binnen de kerk in

Nederland, opgesteld tijdens en na de synode.  1980-1981
  
  16.Verslag van Van Luyn, bestemd voor publicatie in #Don Bosco nu#.  1980
  
  17.Verslag van Van Luyn, bestemd voor de algemene vergadering van de Stichting

Nederlandse Priesterreligieuzen (SNPR), met bijbehorende aantekeningen en
correspondentie.  1980

  
  18.Brief van Johannes Paulus II aan de bisschoppen van Nederland.  1981
  
 19.Stukken betreffende de Bisschoppensynode over het Christelijke Gezin.  1980-1981
  
 20.Stukken betreffende de Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland en de Vastenactie-

Limburg.  1981
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