
Plaatsingslijst

Archief     

Archief G.L.M. Mathot

Lijst gegenereerd op : 2021-10-23
Archiefnummer : 650
Archiefnaam : MATH
Datering : 1894-1997
Beschrijving : Preken. Verhandelingen, aantekeningen, instructies en artikelen
over religieuze onderwerpen. Stukken betreffende eucharistievieringen,
volksmissies, conferenties en retraites. Stukken betreffende doop en huwelijk,
per persoon en echtpaar. Correspondentie. Stukken betreffende beeldende
kunst, m.n. Aad de Haas. Foto’s, tekeningen. Overzichtslijst van het beeldend
werk van Mathot. Stukken betreffende reizen. Stukken betreffende zijn familie.
Het archief betreft ook kunstwerken die bij het Museum voor Religieuze Kunst
(Krona) te Uden zijn ondergebracht.
Catalogus : Archief G.L.M. Mathot

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2021-10-21

Pagina 1/29

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000617


Archief G.L.M. Mathot

Ten Geleide

Gerardus Leonardus Mathot (1911-2000) = G.L.M. Mathot CssR
G.L. Mathot was redemptorist en kunstenaar-beeldhouwer.
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Archief G.L.M. Mathot

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 6 stukken
  
 1.Schema van een avondpreek over missiebiecht.  z.j.
  
 2.Preek over "Gods Rechten". Ontwerpen.  z.j.
  
 3.Preek over "Doodzonden". Met bijlagen.  1946
  
 4.Preek "Causa nostrae laetitiae" tijdens een jeugdretraite te Delft. Met bijlagen.  1943
  
 5.Preek over Kinderplichten gehouden te Haarlem.  1946
  
 6.Avondpreek "De zonde". Geschreven en gedrukt exemplaar.  1956
  
 7.Schema's van een preek over "Doodzonde".  1946
  
 8-11.Avondinstructies over diverse onderwerpen.  1941, 1946, z.j.

Bevat 4 stukken
  
  8.Rechtvaardigheid.  1941, 1946, z.j.
  
  9.Occasio (De naaste gelegenheid).  1941, 1946, z.j.
  
  10.Het berouw.  1941, 1946, z.j.
  
  11.Verzwijgen.  1941, 1946, z.j.
  
 12.Preek over Zaligheid.  1944
  
 13.Preek tijdens een dodenherdenking in Breda.  1946
  
 14.Preek over "De Hel".  z.j.
  
 15-18.Preek over diverse onderwerpen.  1941, 1946, z.j.

Bevat 4 stukken
  
  15.Maria.  1941
  
  16.Het gebed.  1946
  
  17.Naastenliefde.  z.j.
  
  18.Verkering.  1946
  
 19.Conferentie over het huwelijk. Met bijlagen.  z.j.
  
 20.Preek voor de Kajotters te Tilburg over hun verkering. Met bijlagen.  1946
  
 21.Preek over "De rechten van God" tijdens een missie in Wassenaar. Met bijlagen.

  1945
  
 22.Stukken betreffende een missiepreek over de dood.  1945
  
 23.Conferentie over "Het Bijzonder Oordeel".  z.j.
  
 24.Stukken betreffende een preek over "Werelds leven".  1947
  
 25.Instructie over "Het Geloof".  z.j.
  
 26.Stukken betreffende een missie te Tilburg over barmhartigheid.  1946
  
 27.Verhandeling over beginsel en grondslag van de Missie.  1941
  
 28.Preek over de missiebiecht. Met bijlagen en aantekeningen.  z.j.
  
 29.Preek over de biecht tijdens een jeugdretraite voor mulo-meisjes.  1942
  
 30.Preek "Barmhartige God" tijdens een Maria-octaaf te Wittem.  1944
  
 31.Preek over "Barmhartigheid: verloren zoon" te Groningen. Met bijlagen en

aantekeningen.  1947
  
 32.Preek over het Laatste Oordeel, tijdens een missie. Met bijlagen.  z.j.
  
 33.Verhandeling "Enkele gegevens over de milieumissie" van het Bureau Milieumissie

te Rotterdam. Met aantekeningen.  z.j.
  
 34.Gebed "Goede God" voor een komende missie.  z.j.
  
 35.Lijst met vragen die men zich kan stellen alvorens een preek te houden. Met

aantekeningen.  z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

 36.Brief van pater Eykemans over een missie in Wijk aan Zee.  1948
  
 37.Aantekeningen over een retraite van mgr. Hanssen te Wittem en over een

ontmoeting met Henk Schaar.  [1945]
  
 38.Stukken betreffende een missie in Helmond.  z.j.
  
 39.Aantekeningen betreffende verschillende onderwerpen voor missies en preken.  z.j.
  
 40.Stukken betreffende preken over de hel.  1941, 1946, 1947
  
 41.Preek over het "Laatste Oordeel". Met bijlagen en aantekeningen.  1944
  
 42.Preek over "Zaligheid". Met bijlagen en aantekeningen.  -
  
 43.Brief van L. Mathot, vader van Gerard, over een bezoek aan Roermond. Met bijlage.

  1941
  
 44.Programma voor een missie in de Martinusparochie te Utrecht.  1947
  
 45.Verhandeling "Retraite en missie, zoals het was in het begin en nu en altijd?". Met

bijlagen en aantekeningen.  z.j.
  
 46.Verhandeling "H. Mis en Volksmissie" door L. Arts, S.J. Overdruk uit #Kerk en Volk#

van 9 september.  1942
  
 47.Verhandeling over het gebed door A. Mathot en B. Berkhout. Met aantekeningen.

  z.j.
  
 48.Stukken betreffende het herstellen en handhaven van de goede katholieke

verkeerszeden.  1946
  
 49.Historisch overzicht van de volksmissie. Met bijlagen.  1948
  
 50.Preken tijdens een octaaf rond het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt

Ontvangen. Met bijlagen en aantekeningen.  1944
  
 51.Preken tijdens een "triduum sacrum" en retraites te Zenderen.  1947, 1953, 1972
  
 52.Dagorde van een retraite te Amersfoort. Met bijlage en aantekeningen.  z.j.
  
 53.Artikel over de priester van T. Vreven in #Tijdschrift voor Geestelijk Leven#

nummer2.  1984
  
 54.Stukken betreffende een retraite voor onderwijzers te Seppe.  1962
  
 55.Stukken betreffende een jeugdretraite voor meisjes.  1942
  
 56.Conferentie "Voor het geluk geboren", voor de Congregatie van de Heilige Familie,

afdeling vrouwen te Rotterdam. Met bijlagen en aantekeningen.  1942
  
 57.Stukken betreffende een recollectie voor de kweekschool van Tilburg.  z.j.
  
 58.Preek over de H. Mis. Met bijlagen en aantekeningen.  1944
  
 59.Conferentie voor ouders van jonge meisjes van 18-19 jaar in de Theresiaparochie te

Tilburg. Met bijlagen.  1948
  
 60.Stukken betreffende recollecties te Hoeven en Haaren.  1964
  
 61.Stukken betreffende een retraite voor priesters te Bergen op Zoom.  1964-1965
  
 62.Aantekeningen over verschillende bijbelteksten.  z.j.
  
 63.Aantekeningen van een retraite in Seppe.  1965
  
 64.Conferenties over het "Geregeld Gebed" voor priesters te Bergen op Zoom.  1964
  
 65.Stukken betreffende een retraite voor de zusters van Oudenbosch te Paramaribo.

  1967
  
 66.Stukken betreffende een retraite voor de fraters Redemptoristen te Paramaribo.

  1966
  
 67.Stukken betreffende een retraite van de zusters van Tilburg in Paramaribo.  1966
  
 68.Aantekeningen van een aalmoezeniersretraite.  z.j.
  
 69.Aantekeningen over medemenselijkheid.  1967, z.j.
  
 70.Verhandeling over Maria, "De Moeder en Bruid van de Allerheiligste Verlosser".  -
  
 71.Conferentie van 7 december te Paramaribo, over de sluiting van het Tweede

Vaticaans Concilie. Met bijlagen.  1965
  
 72.Conferentie over de Internationale Bidweek. Met bijlagen.  1966
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Archief G.L.M. Mathot

  
 73.Stukken betreffende zusterretraites.  1940, 1951, 1962, 1964
  
 74.Aantekeningen over apostolaat.  z.j.
  
 75.Krantenartikel "Burgerkleding binnen enkele jaren voor alle kloosterlingen?" •  z.j.
  
 76.Verhandeling over "Gebed rondom de Heilige Communie". Met bijlagen.  1948
  
 77.Aantekeningen over de biecht voor een retraite voor seminaristen te Rolduc.  1945
  
 78.Aantekeningen voor conferenties gedurende de laatste drie dagen van de Goede

Week.  1947
  
 79.Aantekeningen voor een retraite te Mook.  1963
  
 80.Stukken betreffende een serie conferenties over "De Komende in Ons Leven",

gehouden te Nuland.  1978
  
 81.Correspondentie met Jeannette Geldens over een causerie op de Achelse Kluis.

Met bijlagen.  1973
  
 82.Overweging "Horen en zien".  z.j.
  
 83.Overweging "Mens worden zonder meer".  z.j.
  
 84.Preek over "Koningschap en Herder zijn" voor de Nebo-communiteit te Mook.  1984
  
 85.Dagorde voor een bezinningsdag voor zuster Miriam (onbekend). Met aantekening.

  z.j.
  
 86.Conferentie over aanpassing en zelf kiezen, gehouden te Mariënbosch.  1968
  
 87.Stukken betreffende een conferentie over het celibaat te Haaren.  1964
  
 88-96.Stukken betreffende verschillende retraites:  1962-1983

Bevat 9 stukken
  
  88.Opening.  1962-1983
  
  89.Profeet.  1962-1983
  
  90.Koning.  1962-1983
  
  91.Hogepriester.  1962-1983
  
  92.Gelofte van onhuwbaarheid.  1962-1983
  
  93.Gelofte van armoede.  1962-1983
  
  94.Gelofte van gehoorzaamheid.  1962-1983
  
  95.Eerbied.  1962-1983
  
  96.Diversen.  1962-1983
  
 97.Verhandeling: "Christelijke roeping: dienen en heersen".  z.j.
  
 98.Stukken betreffende een retraite te Velp.  1971
  
 99.Stukken betreffende conferenties over "De Goede Herder".  1951, 1965-1970
  
 100.Stukken betreffende een conferentie over toekomst.  1964, 1971, z.j.
  
 101.Stukken betreffende de tekst "Wie zijn leven weggeeft, ontdekt het".  1968, 1974, z.j.
  
 102.Stukken betreffende een retraite voor het zusterklooster, "De Goede Herder" te

Almelo.  1978-1980
  
 103.Overzichten van kerkelijke tarieven.  1980-1984
  
 104.Theologische aantekeningen over geloof, kinderdoop en eucharistie.  z.j.
  
 105.Artikel "Duivel slechts een randfiguur" uit #De Gelderlander# van 30 september.

  1985
  
 106.Aantekening over de houding van de mens tegenover God.  1983
  
 107.Preek over de profeet. Met bijlagen.  1964, 1968
  
 108.Stukken betreffende een retraite te Seppe.  1963
  
 109.Aantekeningen voor recollecties te Paramaribo.  1965-1967
  
 110.Stukken betreffende een retraite voor de paters Salesianen.  1967
  
 111.Aantekeningen voor een conferentie over Maria.  1969
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Archief G.L.M. Mathot

  
 112.Conferenties over Christus als koning, rechter en dienaar. Met bijlage.  1959
  
 113.Stukken betreffende het onderwerp "leven overeenkomstig je geloof".  1967-1971
  
 114.Stukken betreffende een retraite te Haaren.  1964
  
 115.Stukken betreffende een recollectie over liturgie.  1969
  
 116.Stukken betreffende een conferentie over "Geloven in deze tijd".  1967
  
 117.Stukken betreffende priesterretraites te Hees en te Paramaribo.  1964-1965
  
 118-121.Stukken betreffende recollecties te Haaren.  1964

Bevat 4 stukken
  
  118.Over priesteropleiding.  1964
  
  119.Over evenwicht; in de tegenstellingen, in de spanningen.  1964
  
  120.Over Jezus lijden en verheerlijking.  1964
  
  121.Over de apostolische geest.  1964
  
 122.Stukken betreffende een recollectie over vrijheid.  1967
  
 123-128.Stukken betreffende een retraite voor religieuzen.  1968-1972

Bevat 6 stukken
  
  123.Gemeenschap van religieuzen.  1968-1972
  
  124.Het gebed.  1968-1972
  
  125.Zorgende liefde voor de kerk.  1968-1972
  
  126.Groeien naar ruimte, naar vrijheid.  1968-1972
  
  127.Onderlinge barmhartigheid.  1968-1972
  
  128.Liturgisch leven.  1968-1972
  
 129.Verhandeling "Een leefbaar religieus huis" door Edward Schillebeeckx. Kopie Met

bijlage.  z.j.
  
 130.Stukken betreffende een viering met als thema "De tastbaarheid van het heil".

  1963-1964, 1982
  
 131.Stukken betreffende een conferentie over "Echtheid" gegeven in de Choorstraat te

Den Bosch.  1979
  
 132.Krantenartikel "Religieuzen pleiten voor geestelijk LPO" over geloven in dialoog.

  1981
  
 133.Eucharistieviering met als thema "Wie zichzelf weggeeft...".  1980
  
 134.Verhandeling over de gelofte van armoede. Met bijlagen.  1968
  
 135.Kerstnachtviering in de Nebo-kerk. Met bijlagen.  1979
  
 136.Stukken betreffende een conferentie voor broeders in Roermond.  1978
  
 137.Stukken betreffende een recollectiedag te Zenderen.  1979
  
 138.Eucharistieviering voor het feest van de Allerheiligste Drievuldigheid. Met bijlagen.

  1979
  
 139.Gedichten over een non.  1949, 1964
  
 140.Artikel "Een gedrevene bidt" in het #Bisdomblad# van 29 november.  1974
  
 141.Aantekeningen over vernieuwingen.  z.j.
  
 142.Artikel "Jeugd en geloven" door mgr. J. Bluyssen in #De Gelderlander# van 17 april.

  1976
  
 143.Artikel "Maatschappij weet geen raad met eenzaamheid" door Martin Deelen in #De

Telegraaf# van 15 januari.  1975
  
 144.Stukken betreffende conferenties voor de Nebo-communiteit.  1978-1979
  
 145.Liturgieviering bij het Derde Lustrum van het Dispuut DJANA.  1979
  
 146.Brief aan Pastor de Gruyter over het gebruik van dictaten.  1981
  
 147.Aantekeningen over "Het Bovennatuurlijke" door Professor Kreling OP.  1956-1957
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Archief G.L.M. Mathot

Kreling OP.  1955
 148.Aantekeningen over "De Souvereiniteit van God in de Theologie" door Professor  
 149.Aantekeningen over "Het boek der psalmen en onderwerpen der algemene inleiding

tot het Oude Testament" door Professor van der Ploeg.  1955-1958
  
 150.Aantekeningen over "Geschiedenis van het Rijk Gods in het Oude Testament" door

Professor van der Ploeg  1955-1958
  
 151.Aantekeningen over "Synoptische Theologie" door professor Grossouw.  1955
  
 152.Aantekeningen over het "Evangelie volgens Sint Jan" door professor Grossouw.

  1955-1956
  
 153.Aantekeningen over de "Eerste brief van de H. Johannes" door professor

Grossouw.  1956-1957
  
 154.Aantekeningen over "Joanneïsche Theologie" door professor Grossouw.

  1956-1957
  
 155.Aantekeningen over de "Brief aan de Romeinen" door professor Grossouw.

  1957-1958
  
 156.Aantekeningen over de "Theologie van St. Paulus" door professor Grossouw.

  1957-1958
  
 157.Artikel "Retraite en missie" in #Ministerium Verbi#, jaargang 6, nummer 1.  1952
  
 158.Artikel "Christologische Missie" met medewerking van G. Mathot in #Ministerium

Verbi#, jaargang 6.  [1952]
  
 159.Artikelen "De Christo-centrische Missie" met medewerking van G. Mathot in

#Ministerium Verbi#.  1953-1957
  
 160.Artikel "Preek over de zonde" in #Ministerium Verbi#, jaargang 10, nummer 4.  1956
  
 161.Stukken betreffende preken, conferenties en vieringen voor de Nebo-communiteit.

  1981, 1984-1986
  
 162.Stukken betreffende een bijbelclub.  1964-1968, 1985
  
 163.Correspondentie over het gebruik van aantekeningen over de vier evangelisten.

  1987
  
 164.Aantekeningen over het Nieuwe Testament.  z.j.
  
 165.Eucharistieviering bij de diakenwijding van Jan Hafmans en Karel Weerkamp.  1980
  
 166.Brief van professor Grossouw over de scriptie "De Profeet van Nazareth".  1956
  
 167-170.Verhandelingen.  1957, z.j.

Bevat 4 stukken
  
  167.De Profeet van Nazareth.  1957, z.j.
  
  168.De door de Vader Gezondene.  1957, z.j.
  
  169.Prediking en Kerk.  1957, z.j.
  
  170.De eerste drie verzen van het 13e hoofdstuk uit de handelingen der Handelingen der

Apostelen. Met bijlagen.  1957, z.j.
  
 171.Literatuurlijsten en notities over de Handelingen der Apostelen. Met bijlage.  1960,

z.j.
  
 172.Aantekeningen over de synoptische evangeliën.  z.j.
  
 173.Verhandeling "Summier commentaar (met notities) van de "Handelingen"".  z.j.
  
 174.Aantekeningen betreffende conclusies en studies over evangelieprediking en

handelingen van de apostelen.  z.j.
  
 175.Lijst met stellingen. Met bijlagen.  z.j.
  
 176.Aantekeningen over De Kerk. Met bijlage.  1966-1967, z.j.
  
 177.Aantekeningen over "Wederkomst en Oordeel".  1965, 1980, z.j.
  
 178.Stukken betreffende de verhandeling "A en (onleesbaar) Eerstgeborene" door

Forcello.  1974-1980
  
 179.Aantekeningen over "A en (onleesbaar) dat uur" door Forcello.  1964, 1967-1971
  
 180.Aantekeningen over geloven in deze tijd.  1964, 1967-1968
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Archief G.L.M. Mathot

leven:  1971-1972
Bevat 6 stukken

 181-186.Stukken betreffende een retraite voor de Nebo-communiteit over Kerk en religieus  
  181.Opening.  1971-1972
  
  182.Kerk als Gods ideaal.  1971-1972
  
  183.Kerk in feite: zwak tot ergernis.  1971-1972
  
  184.Religieus leven: leven ex fide.  1971-1972
  
  185.Religieus leven: kerk zijn is diagnose.  1971-1972
  
  186.Religieus leven: kerk zijn is ibi libertas.  1971-1972
  
 187.Stukken betreffende een recollectie te Haaren met als thema "Actieve Kerk" in

verband met het Kerstgebeuren.  1964
  
 188.Eucharistievieringen met als thema: "De Kerk". Met bijlagen en aantekeningen.

  1970-1972, 1981
  
 189.Inspirerende materialen voor de Advent.  1971-1973
  
 190.Adventsviering.  z.j.
  
 191.Eucharistieviering voor de dagmis van Kerstmis. Met bijlagen.  1984
  
 192.Stukken betreffende de viering van Kerstmis.  1972, 1981
  
 193.Inspirerende materialen voor de kersttijd.  1973
  
 194.Stukken betreffende vieringen voor Oudjaar.  1973-1975, 1984
  
 195.Stukken betreffende vieringen voor advents- en kersttijd in de Sint Maartenskliniek

te Nijmegen.  1973-1974
  
 196.Eucharistieviering op Kerstmis in de Nebo-communiteit. Met bijlagen.  1970
  
 197.Eucharistieviering op het feest van de Heilige Familie te Soeterbeeck. Met bijlagen.

  1984
  
 198.Aantekeningen betreffende preken voor Advents-en kersttijd.  1970, z.j.
  
 199.Aantekeningen over een kerstviering.  1981
  
 200.Brief van Gerard Thuring aan de pastores van het dekenaat Beek-Ubbergen over

teksten voor grafstenen. Met bijlage.  1972
  
 201.Eucharistievieringen voor de zondagen van de Advent. Met bijlagen en

aantekeningen.  1968, 1973
  
 202.Hervormde Vrouwen-Dienst in de Sint Maartenskliniek.  1973
  
 203.Eucharistieviering op Kerstmis en Oudjaar in de Obrechtkerk in Amsterdam.  1978,

1982
  
 204.Programma voor een Kerstconcert in de Sint-Maartenskliniek door het Nijmeegs

Barokensemble.  1973
  
 205.Eucharistievieringen in de adventstijd voor de Nebo-communiteit. Met bijlagen.

  1970
  
 206.Eucharistievieringen voor de kerstdagen in de Sint Maartenskliniek.  1972, 1973,

1977
  
 207.Gezinsdienst voor Kerstmis. Met bijlage.  1972
  
 208.Homilie op Goede Vrijdag voor de Nebo-communiteit. Met bijlagen.  1986
  
 209.Stukken betreffende de Eucharistieviering op Witte Donderdag in de Nebo-

communiteit.  1986
  
 210.Overzicht van een Eucharistieviering op Witte Donderdag.  1976
  
 211.Eucharistieviering voor Pasen. Met bijlagen.  1973
  
 212.Eucharistievieringen voor Pasen en de tweede zondag van Pasen. Met bijlagen.

  1978
  
 213.Eucharistieviering voor Pasen. Met bijlagen.  1986
  
 214.Viering van de Paaswake in de Nebo-communiteit. Met bijlagen.  1977
  
 215.Homilie op Witte Donderdag in de Nebo-communiteit.  1980
  
 216.Homilie op Witte Donderdag.  1981
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Archief G.L.M. Mathot

  
 217.Circulaire van de Nationale Raad voor Liturgie van de Nederlandse

Bisschoppenconferentie over een uitgave van de plechtigheden van de Goede
Week.  1972

  
 218.Vastenmeditaties voor de Nebo-communiteit.  1961
  
 219.Vastenhomilieën "Ons christelijk bestaan".  z.j.
  
 220.Verhandeling "In Jezus' lijden". Meditaties met linoleumsneden van Aad de Haas.

Typescript en druk. Met bijlage.  1949
  
 221.Vastenmeditaties "Waaraan stierf Hij?" te Lent en Valburg.  1967
  
 222.Vastenhomilieën over het lijden.  z.j.
  
 223.Artikelen in kranten en radiogids over het boek #In Jezus' Lijden#.  1949
  
 224.Aantekeningen over eenzaamheid.  1950
  
 225.Stukken betreffende het verschijnen van het boek "In Jezus' Lijden".  1949
  
 226.Vieringen van de Goede-Week plechtigheden in de Sint-Maartenskliniek.  1974
  
 227.Stukken betreffende de viering van de 40-dagen.  1973
  
 228.Stukken betreffende de viering van Goede Week en Pasen in de Sint-

Maartenskliniek.  1968-1974
  
 229.Programma voor de viering van de Goede Week en Pasen.  1966
  
 230.Eucharistieviering voor Aswoensdag.  z.j.
  
 231.Stukken betreffende een eucharistieviering op Witte Donderdag.  1978
  
 232.Stukken betreffende de veertig-dagen-tijd.  1971, 1973, z.j.
  
 233.Stukken betreffende vieringen van de Goede-Week-plechtigheden in de

Dominicuskerk te Nijmegen.  1972, 1974, 1976.
  
 234.Stukken betreffende Goede-Week- en Paasvieringen.  1972-1975
  
 235.Stukken betreffende de viering van de Goede Week en Pasen.  1970-1972
  
 236.Liturgie-programma gedurende de 40-dagen in de Sint Maartenskliniek.  1973
  
 237.Eucharistieviering van de vijfde zondag van de 40-dagentijd. Met aantekeningen.

  1975
  
 238.Paaswake-viering "Toch straalt er licht in de duisternis".  z.j.
  
 239.Goede-Week-vieringen in de Sint Maartenskliniek.  1976
  
 240.Reclamefolder voor een tentoonstelling over het dier in de beeldende kunst. Met

aantekeningen.  1973
  
 241.Artikel "Wij hebben de Heer gezien" in het #Bisdomblad# van 9 april.  1976
  
 242.Stukken betreffende Goede-Week-vieringen.  1973
  
 243.Preek over "Heden is deze Tijd tussen..." op Hemelvaartsdag in de Nebo-

communiteit.  1971
  
 244.Stukken betreffende de liturgie.  1966-1971, z.j.
  
 245.Homilie voor de twaalfde zondag na Pinksteren. Met bijlagen.  1971
  
 246.Stukken betreffende een preek over het geloof.  z.j.
  
 247.Preek op de achtste zondag na pinksteren over "De Geest en het menselijk vernuft".

Met bijlage.  z.j.
  
 248.Preek over "Het biddend geloven".  1971
  
 249.Aantekeningen over "oordelen".  1969
  
 250.Aantekeningen over "niet achterom zien, vooruitkijken".  z.j.
  
 251.Aantekening over wedijver in liefde.  z.j.
  
 252.Aantekening over "opbouwen niet afbreken".  z.j.
  
 253.Aantekening over "Gods trouw".  z.j.
  
 254.Schema van een Pinksterviering.  1974
  
 255.Eucharistieviering "Jezus herkennen" op de derde zondag van Pasen.  1974
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Archief G.L.M. Mathot

  
 256.Eucharistieviering "Eindpunt en begin" op hemelvaartsdag. Met bijlagen.  1970
  
 257.Aantekening over de levenstaak.  z.j.
  
 258.Aantekening over "Maak Jezus duidelijk in je leven".  z.j.
  
 259.Eucharistieviering "Een spiegelbeeld in de woestijn" op de eerste zondag in de

40-dagen-tijd. Met bijlagen en aantekeningen.  1971
  
 260.Stukken betreffende lezingen en gebeden tijdens eucharistievieringen.  1966, 1968,

1970-1971, z.j.
  
 261.Eucharistieviering "Wie waagt die wint" op de tiende zondag na Pinksteren. Met

bijlagen.  1970
  
 262.Homilie van B. Kalman bij de uitvaart van Fr. Pennock op 30 mei. Gedeeltelijk.  1970
  
 263.Eucharistieviering "Toekomstmuziek" op de vijfde zondag van Pasen. Met bijlagen

en aantekeningen.  1971
  
 264.Eucharistieviering voor de eerste zondag van de advent. Met bijlagen en

aantekeningen.  1968
  
 265.Homilie voor 19 en 20 juni over tegenstellingen.  1971
  
 266.Adventsoefening voor de seminariekapel van de Nebo-communiteit.  1967
  
 267.Eucharistieviering voor de achtste zondag na Pinksteren. Met kanttekeningen.  1969
  
 268.Eucharistieviering voor de vierde zondag in de Paastijd. Met bijlagen en

aantekeningen.  1969
  
 269.Eucharistieviering voor de herdenking van de Doop des Heren. Met bijlagen.  1969
  
 270.Homilie over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.  1969
  
 271.Preek over "Geloven geeft de mens zijn zinrijke levenstaak". Met bijlage en

aantekeningen.  1971
  
 272.Stukken betreffende de eucharistieviering bij gelegenheid van het 40-jarig

inwijdingsfeest van de Nebo.  1968
  
 273-280.Eucharistievieringen voor de zondagen. Met bijlagen en aantekeningen.  1980-1987

Bevat 8 stukken
  
  273.1980
  
  274.1981
  
  275.1982
  
  276.1983
  
  277.1984
  
  278.1985
  
  279.1986
  
  280.1987
  
 281-303.Instructies over:  1940-1956

Bevat 23 stukken
  
  281.De erfzonde.  1940-1956
  
  282.Onze Lieve Vrouw.  1940-1956
  
  283.Zalig worden  
  
  284.Verrijzenis.  1940-1956
  
  285.Kuisheid.  1940-1956
  
  286.Liefde tot God.  1940-1956
  
  287.Hoofdzonden.  1940-1956
  
  288.Bestaan van God.  1940-1956
  
  289.Geest van Christus.  1940-1956
  
  290.Ongeloof en bijgeloof.  1940-1956
  
  291.Noodzakelijkheid van geloof.  1940-1956
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Archief G.L.M. Mathot

  292.Aflaten.  1940-1956
  
  293.Naastenliefde.  1940-1956
  
  294.De dag des Heren.  1940-1956
  
  295.De zondeval.  1940-1956
  
  296.Gods liefde.  1940-1956
  
  297.Volmaakt berouw.  1940-1956
  
  298.Gods Goedheid.  1940-1956
  
  299.Ware vrijheid.  1940-1956
  
  300.Rechtvaardigheid.  1940-1956
  
  301.Gods gedragsregels.  1940-1956
  
  302.Genademiddelen.  1940-1956
  
  303.Christelijk handelen.  1940-1956
  
 304.Preek over de nederigheid.  z.j.
  
 305.Stukken betreffende een viering op allerzielendag.  1971
  
 306.Preek over het brengen van offers. Met bijlagen.  1961
  
 307.Preek over "Het woord der waarheid".  1962
  
 308-334.Stukken betreffende preken over:  1940-1967, z.j.

Bevat 28 stukken
  
  308.De letter anti liefde.  1940-1967, z.j.
  
  308-334-22.Met bijlagen en aantekeningen.  1940-1967, z.j.
  
  309.De doofstomme.  1940-1967, z.j.
  
  310.De bediening des geestes.  1940-1967, z.j.
  
  311.De liefde en de realiteit.  1940-1967, z.j.
  
  312.Geduld en troost.  1940-1967, z.j.
  
  313.Ik heb de wereld overwonnen.  1940-1967, z.j.
  
  314.Vernieuwing van de geest.  1940-1967, z.j.
  
  315.Het goede zaad.  1940-1967, z.j.
  
  316.Werken aan de schepping.  1940-1967, z.j.
  
  317.Het grootste gebod.  1940-1967, z.j.
  
  318.Bescherming door het kruis.  1940-1967, z.j.
  
  319.Hemelvaart en wederkomst.  1940-1967, z.j.
  
  320.Het leven dat hij bracht.  1940-1967, z.j.
  
  321.Goedheid.  1940-1967, z.j.
  
  322.Uitgestotenen weer opnemen.  1940-1967, z.j.
  
  323.Geen andere hand dan die van jou.  1940-1967, z.j.
  
  324.Verlangen naar Jezus.  1940-1967, z.j.
  
  325.Wereldmissiedag.  1940-1967, z.j.
  
  326.Rijkdom van de H. Mis.  1940-1967, z.j.
  
  327.Feest van de H. Familie.  1940-1967, z.j.
  
  328.Eerlijkheid, oprechtheid.  1940-1967, z.j.
  
  329.Gods scheppende liefde.  1940-1967, z.j.
  
  330.Jezus heengaan en wederkomst.  1940-1967, z.j.
  
  331.Pasen.  1940-1967, z.j.
  
  332.Hemelvaart.  1940-1967, z.j.
  
  333.Drievuldigheidszondag.  1940-1967, z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

  
  334.Onkruid tussen de tarwe.  1940-1967, z.j.
  
 335-336.Eucharistievieringen met als thema:  1967-1968

Bevat 2 stukken
  
  335.Eenheid van eredienst en leven.  1967-1968
  
  336.Onze wereld is mij genoeg.  1967-1968
  
 338.Eucharistievieringen van de Sint Adelbert-vereniging. Met bijlagen.  1967
  
 339.Verhandeling over: "Het begin der Verlossing". Met bijlage.  z.j.
  
 340-349.Instructies over:  1939-1943, 1962-1964, 1969

Bevat 10 stukken
  
  340.Christus' Koningsheerschappij.  1943
  
  341.Christus Rex Veritatis.  1945
  
  342.Christus' Koningschap.  1939
  
  343.Christus, Koning en middelpunt van alle harten.  1942
  
  344.Feest van Christus Koning.  1943
  
  345.Christus, Koning der Koningen.  1963
  
  346.Feest van Cristus Koning.  1964
  
  347.Willibrorduszondag.  1962
  
  348.Liefde, lijden, dood.  1969
  
  349.Dood en verrijzenis.  1964
  
 350-359.Eucharistievieringen voor de zondagen.  1966-1979

Bevat 10 stukken
  
  350.1966-1971
  
  351.1972
  
  352.1973, 1e halfjaar.  1973
  
  353.1973, 2e halfjaar.  1973
  
  354.1974
  
  355.1975
  
  356.1976
  
  357.1977
  
  358.1978
  
  359.1979
  
 360.Votiefmissen.  z.j.
  
 361.Stukken betreffende liturgische vieringen bij bijzondere gelegenheden in de Sint

Maartenskliniek.  1967, 1974, z.j.
  
 362.Stukken betreffende liturgische vieringen.  1972, z.j.
  
 363.Stukken betreffende 40-dagentijd, Goede week en Pasen.  1971-1976
  
 364.Verhandeling "Indrukken en inzichten uit mijn ziekenhuispastoraat in de Sint

Maartenskliniek". Met bijlagen.  1976
  
 365.Verhandeling "Heel de Sint Maartenskliniek" door (onleesbaar).  z.j.
  
 366.Liturgie-viering bij het Derde Lustrum van het Dispuut DJANA.  1979
  
 367.Brief aan dokter Mol over een rapport.  1945
  
 368.Preek over bijbelverhalen en wetenschap.  z.j.
  
 369.Aantekeningen over nihilisme.  z.j.
  
 370.Brief aan dokter Mol over ziekenverpleging door religieuzen.  1945
  
 371.Stukken betreffende prediking.  1946-1947, z.j.
  
 372.Schema voor de cursus "Vooropleiding tot verpleegster".  z.j.
  

Pagina 12/29

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387375
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387376
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387377
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387378
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387379
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387380
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387381
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387382
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387383
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387384
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387385
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387386
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387387
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387388
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387389
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387390
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387391
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387392
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387393
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387394
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387395
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387396
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387397
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387398
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387399
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387400
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387401
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387402
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387403
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387404
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387404
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387405
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387406
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387407
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387407
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387408
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387409
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387410
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387411
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387412
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387413
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387414
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387415


Archief G.L.M. Mathot

 373.Stukken betreffende de opleiding van ziekenhuispersoneel.  1944
  
 374.Inleiding "De rol van de pastor in het begeleidingsteam" door A.H.J. Thiadens.  z.j.
  
 375.Stukken betreffende ziekenverpleging door religieuzen.  z.j.
  
 376.Verhandeling over morgen-en avondgebed.  z.j
  
 377.Verhandeling: "Afbraak of doorbraak; kanttekeningen over de eredienst van de

nieuwe mens".  1969
  
 378-386.Stukken betreffende conferenties gehouden in Mariëndaal.  1982-1984

Bevat 9 stukken
  
  378.Schema.  1982-1984
  
  379.28-29 januari.  1982
  
  380.22-23 april.  1982
  
  381.26-27 augustus.  1982
  
  382.27 januari.  1983
  
  383.28 januari en 28 april.  1983
  
  384.29-30 september.  1983
  
  385.22-23 februari.  1984
  
  386.1-2 juli.  1984
  
 387.Stukken betreffende het gebed, behandeld in de Choorstraat.  1981-1982
  
 388.Aantekeningen voor een conferentie over "De Heiligmaker".  z.j.
  
 389.Stukken betreffende een retraite te Rijsenburg.  1967
  
 390.Stukken betreffende de crisis in het kloosterleven.  1973
  
 391.Stukken betreffende bezinning over het geloof.  1981
  
 392.Stukken betreffende de voormis.  z.j.
  
 393.Stukken betreffende de viering van de Eucharistie.  z.j.
  
 394.Stukken betreffende conferenties en vieringen in de Choorstraat.  1981-1982
  
 395.Stukken betreffende eucharistievieringen uitgezonden via de Katholieke Radio

Omroep (KRO).  1964
  
 396.Tekst voor het bidprentje van A. Hoedelmans door hemzelf opgesteld.  1983
  
 397.Decreet over aangepaste vernieuwing van het religieuze leven. Met aantekeningen.

  1966
  
 398.Lezingen voor een eucharistieviering.  z.j.
  
 399.Stukken betreffende de ziekendagen te Boxmeer.  1983
  
 400.Stukken betreffende een bezinningsdag over "aanwezigen hulpbehoevendheid en

hulpvaardigheid".  1980
  
 401.Aantekeningen over verpleging.  z.j.
  
 402.Stukken betreffende de viering van Witte Donderdag.  1982-1983
  
 403.Stukken betreffende doopliturgie.  1965-1970, 1983
  
 404-450.Stukken betreffende de doop van:  1970-1972, 1974, 1976-1979, 1981-1988

Bevat 47 stukken
  
  404.Maria Bolmers.  1982
  
  405.Rogier Aukema.  1985
  
  406.Lodewijk van Thiel.  1988
  
  407.Carlijn Strengers.  1981
  
  408.Sebastiaan Keller.  1984
  
  409.Marieke Arts.  1981
  
  410.Niki van Aar.  1982
  
  411.Bart-Jan van Seggelen.  1982
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Archief G.L.M. Mathot

  
  412.Marieke-Anne van Seggelen.  1981
  
  413.Annelies Bolmers.  1985
  
  414.Pauline Bolmers.  1987
  
  415.Job van Thiel.  1986
  
  416.Joris Broekman.  1988
  
  417.Tessa Arts.  1983
  
  418.Alexander Hermans.  1987
  
  419.Laura Elise Cremers.  1979
  
  420.Lorraine Mathot.  1984
  
  421.Theresia Maria.  z.j.
  
  422.Laurien Keller.  1982
  
  423.Jaap Strengers.  1980
  
  424.Marcus Kloppenburg.  1985
  
  425.Familie Aukema.  1985
  
  426.Annelie Arts.  1978
  
  427.Karin van Seters.  1977
  
  428.Marieke Zuidgeest.  1972
  
  429.Marieke (onbekend).  z.j.
  
  430.Bart-Jan (onbekend).  z.j.
  
  431.Michaël Alexander (onbekend).  1978
  
  432.Patrick Leo Mathot.  1978
  
  433.Maarten Brand.  1979
  
  434.Bernard Dirk Vroom.  1972
  
  435.Sebastianus Klep.  1978
  
  436.Erwin Vroom.  1970
  
  437.Matthijs Bolmers.  1981
  
  438.Marijke Bolmers.  1983
  
  439.Cecilia van der Grient.  1983
  
  440.Wouter Edmond Vroom.  1976
  
  441.Tim Strengers.  1979
  
  442.Rudi (onbekend).  1974
  
  443.Lucas Matthijs Cremers.  1976
  
  444.Jeroen (onbekend).  z.j.
  
  445.Rudolf Cremers.  1974
  
  446.Michaël Arts.  1974
  
  447.Anne Marieke (onbekend).  1970
  
  448.Janneke Vroom.  1979
  
  449.Miel en Erik Bingen.  1971
  
  450.Onbekend.  z.j.
  
 451.Doopliturgie volgens de Byzantijns-Slavische ritus.  z.j.
  
 452.Verhandeling "De toekomst van de kinderdoop" uit de "Werkmap voor Liturgie".

  1977
  
 453.Stukken betreffende de verhandeling "Gebroken Brood".  z.j.
  
 454.Stukken betreffende een eucharistisch triduum te Borne.  1971
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Archief G.L.M. Mathot

 455.Stukken betreffende mysterie en mysterietaal.  z.j.
  
 456.Stukken betreffende de schuldbelijdenis.  z.j.
  
 457.Stukken betreffende de instellingswoorden.  z.j.
  
 458.Stukken betreffende het manuscript "Bijbelse achtergrond van de

eucharistieviering".  1982
  
 459-521.Stukken betreffende eucharistieviering bij het huwelijk van:  1967-1981, 1972-1981,

1975-1987, 1977-1988
Bevat 63 stukken

  
  459.Margrit van de Berg en Paul Manche.  1987
  
  460.Hermi Herweyer en Harpert van Seggelen.  1981
  
  461.Bertine van der Meulen en Wim Broekman.  1988
  
  462.Jacques Giesen en Kitty Peelen.  1981
  
  463.Bert (onbekend) en Hermina (onbekend).  1983
  
  464.Rob Fritschy en Rosemarie Schouten.  1978
  
  465.Peter Gerrits en Simone Vroom.  z.j.
  
  466.Leo Krieger en Birga Kloppenburg.  1986
  
  467.Evert Arts en Paulien Righolt.  1980
  
  468.Hans (onbekend) en Ans (onbekend).  z.j.
  
  469.Jan Strengers en Karin Alde Kalter.  1977
  
  470.Bart van Aar en Veronique Arts.  1981
  
  471.Wilbert Seuren en Marije Scheeren.  1978
  
  472.Anneke van Ekeren en Jan Hein Broekman.  1987
  
  473.Paulien (onbekend) en Evert (onbekend).  1980
  
  474.Wilma van Steen en Ton van Seters.  z.j.
  
  475.Muis Stieger en Kees Pijnenborg.  1975
  
  476.Fons Mathot en Véronique Prézelin.  1980
  
  477.Marijke Jacobs en Dirk Vroom.  1969
  
  478.Aert van Seggelen en Mandy van Montfoort.  1978
  
  479.Frans Grefkens en Yvonne Burgers.  1977
  
  480.Bertrand (onbekend) en Marina (onbekend).  1975
  
  481.Joris Kloppenburg en Rita Vieth.  1980
  
  482.Dré Kluytmans en Greetje Hoffs.  1976
  
  483.Marion (onbekend) en Frits (onbekend).  z.j.
  
  484.José (onbekend) en Theo (onbekend).  z.j.
  
  485.Peter Bolmers en Ria Swenker.  1978
  
  486.Emile van Thiel en Cathrien Strengers.  1980
  
  487.Markus Steiner en Monique Brand.  1978
  
  488.Paula Voessen en Mat Janssen.  1974
  
  489.Bart Mathot en Riet Binneveld.  z.j.
  
  490.Peter Bolt en Roseliek Teepen.  1978
  
  491.Ed van Hezike en Wilma Berson.  1979
  
  492.Marlou (onbekend) en Frits (onbekend).  z.j.
  
  493.Thomas Barset en Bernadette Osse.  1981
  
  494.Hans Arnold van Wel en Annelies Evers.  1972
  
  495.Vincent (onbekend) en Godelief (onbekend).  1975
  
  496.Teuntje de Haas en Theo Bouwmans.  1974
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Archief G.L.M. Mathot

  
  497.Rieky (onbekend) en Jos (onbekend).  z.j.
  
  498.Hans (onbekend) en Agnes (onbekend).  1967
  
  499.Petra (onbekend) en Jaap (onbekend).  1975
  
  500.Carla (onbekend) en Ton (onbekend).  1970
  
  501.Annie van Oorschot en Ton Pasteuning.  1970
  
  502.Jan Velthuis en Toos Balke.  z.j.
  
  503.Piet Polman en Davina Fogarin.  1971
  
  504.Paula Janssen en Paul de Haas.  1972
  
  505.Cor (onbekend) en Anoinette (onbekend).  z.j.
  
  506.Poen Liam (onbekend) en Marjo (onbekend).  1976
  
  507.Ilde (onbekend) en Herman (onbekend).  1981
  
  508.Philip Keller en Rosemarijn Strengers.  1978
  
  509.Gerard van Oyen en Plonie Huisman.  z.j.
  
  510.Anneke Blok en Ad Gerrits.  1977
  
  511.Tineke Bulder en Ruud Spijker.  1977
  
  512.Rienke de Jong en Jochem Overheul.  z.j.
  
  513.Hans van Helden en Marie Thérèse Barten.  1969
  
  514.Marlène Janssen en Pierre Demacker.  1977
  
  515.Jessie Janssen en Guus Broesterhuizen.  z.j.
  
  516.Tonny Willemsen en Annie Lups.  1967
  
  517.Jaap de Kort en Petra Remmen.  1970
  
  518.Linda Jansen en Nico Witjes.  z.j.
  
  519.Jos Jansen en Riky Verbakel.  1975
  
  520.John Hendriks en Riny van Deelen.  1978
  
  521.Pieter Heinstra en Marijke Frank.  1977
  
 522.Stukken betreffende huwelijkstoespraken.  1949-1978
  
 523.Stukken betreffende huwelijksvieringen.  1969-1975
  
 524.Huwelijksvieringen.  1968-1986
  
 525.Correspondentie met zijn nicht Agnes Schok. Met bijlage.  1967
  
 526.Artikel "Homofiele vriendschap als revolutiemodel" door Pater J. van Kilsdonk, SJ.

in #De Tijd# van 8 juli.  1977
  
 527.Lijst van bijbelteksten.  z.j.
  
 528.Verhandeling "Bevestiging en inzegening van het huwelijk". Met bijlagen.  1972
  
 529-533.Stukken betreffende:  1971-1987

Bevat 5 stukken
  
  529.Priesterfeesten.  1971-1987
  
  530.Huwelijksjubilea.  1971-1987
  
  531.Kloosterjubilea.  1971-1987
  
  532.Verjaardagvieringen.  1971-1987
  
  533.Overige feesten.  1971-1987
  
 534.Artikel "Vrede" van Emmy van Overeem in #Elseviers Magazine# van 18 september.

  1982
  
 535-539.Stukken betreffende liturgie der overledenen.  1953-1987

Bevat 5 stukken
  
  535.1953-1969
  
  536.1970-1979

Pagina 16/29

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387997
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387998
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387999
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388000
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388001
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388002
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388003
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388004
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388005
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388006
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388007
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388008
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388009
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388010
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388011
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388012
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388013
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388014
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388015
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388016
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388017
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388018
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388019
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388020
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387449
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387450
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387448
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387447
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387446
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387446
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387451
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387452
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387453
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387454
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387455
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387456
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387457
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387458
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387459
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110773607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387461
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387462


Archief G.L.M. Mathot

  
  537.1980-1984
  
  538.1985-1987
  
  539.z.j.
  
 540.Stukken betreffende een bespreking in "De Vlasakkers" te Amersfoort over de

arbeid op klein seminaries.  1964
  
 541.Programma voor oriëntatiedagen voor de derde klas van een seminarie.  1964
  
 542.Stukken betreffende oriëntatiedagen "Korte Vliet".  1964
  
 543.Conferenties over onze verbondenheid met God, Kerk en Samenleving.  1945
  
 544.Schema voor materialen voor klas V voor de kerk. Met bijlagen.  z.j.
  
 545.Stukken betreffende een retraite over de Kerk.  1964
  
 546.Artikel "Liturgische dagen voor klas 4 van het klein seminarie" in Ministerium

Verbi" van april.  1961
  
 547.Aantekeningen over een kerk in Cella di Vazzi (Italië).  z.j.
  
 548.Preek voor het feest van de Heilige Bartholomeus, apostel.  1947
  
 549.Preek bij de eerste Heilige Mis van Bert van der Plas.  1959
  
 550.Preek over "De Volmaakte Dag" voor de H. Familie, afdeling vrouwen te Rotterdam.

Met bijlagen  1942
  
 551.Preek "Heilig Hart; liturgie.  1943
  
 552.Preek op Beloken Pasen. Met bijlagen.  1951-1952
  
 553.Preek "Uw verholen waarde" voor de Heilige Familie, afdeling vrouwen te

Rotterdam.  1943
  
 554.Stukken betreffende een Boetetriduum ter ere van Onze Lieve Vrouw van

Altijddurende Bijstand.  1944
  
 555.Preek voor de feestdag van Maria Geboorte.  1971
  
 556.Dagorden voor retraites.  z.j.
  
 557.Aantekening over J. van Laarhoven, regent van het seminarie te Sint-Michielsgestel.

  z.j.
  
 558.Bijbeltekst.  z.j.
  
 559.Dagorde voor een retraite te Kaatsheuvel. Met bijlagen.  1962
  
 560.Aantekeningen over roeping.  z.j.
  
 561.Brief van (onleesbaar) over het komende seizoen.  1964
  
 562.Lijst van bijbelteksten over "De Eerstgeborene".  z.j.
  
 563.Preken over Maria. Met bijlagen en aantekeningen.  1942, 1952, 1961
  
 564.Preek over Godverbondenheid.  1945
  
 565.Preek over het Geestelijk Ambt. Met bijlagen.  1968
  
 566.Preek over de "Verlossing van Christus".  z.j.
  
 567.Correspondentie tussen Frits (onbekend) Mia (onbekend) en (anoniem) over Gods

Openbaring.  1964
  
 568.Preken over de Heilige Familie. Met bijlagen.  1941, 1946, 1950, 1954
  
 569.Preek over Gods barmhartigheid.  1947
  
 570.Preek over huwelijksliefde.  z.j.
  
 571.Aantekeningen over het Heilig Jaar.  z.j.
  
 572.Aantekeningen over lidmaatschap van godsdienstige verenigingen.  z.j.
  
 573.Aantekeningen over het huwelijk.  1968
  
 574.Verhandeling over "Schuilkerken vandaag".  1969
  
 575.Preken over Pinksteren en de Heilige Geest.  1946-1965
  
 576.Preken over Maria, gehouden in de parochie van Onze Lieve Vrouw in 't Zand.  1944
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Archief G.L.M. Mathot

  
 577.Stukken betreffende een vredestriduum ter ere van Onze Lieve Vrouw.  1943, 1946
  
 578.Stukken betreffende een retraite voor het klein seminarie.  1962-1963
  
 579.Stukken betreffende een jeugdretraite voor mulomeisjes.  1942
  
 580.Stukken betreffende een vormingsweek voor meisjes.  1942
  
 581.Aantekening over de vreugde van de schepping.  z.j.
  
 582.Brief van (onleesbaar) over contactdagen.  1964
  
 583.Verslag van een bijeenkomst van stafleden van klein seminaries. Met bijlage.  z.j.
  
 584.Toespraak bij het overlijden van pater Duynstee.  z.j.
  
 585.Toespraak bij de eerste Heilige Mis van een pasgewijd priester.  z.j.
  
 586.Preek over het blijvende en het veranderende.  1961
  
 587.Conferentie over het oordeel tijdens een retraite te Seppe. Met bijlagen.  1962
  
 588.Conferentie over zielenijver.  1932
  
 589.Preek over Gods barmhartigheid. Met bijlage.  1959
  
 590.Verhandeling over "Ritus in de Rooms Katholieke Kerk".  z.j.
  
 591.Verhandeling over het bestaan van God en het belang daarvan voor ons leven.  z.j.
  
 592.Verhandeling over kerkbeeld en gezagsverhoudingen. Met bijlage.  z.j.
  
 593.Verhandeling over "De Barmhartige Samaritaan".  1969
  
 594.Stukken betreffende ambt en celibaat.  1967
  
 595.Stukken betreffende de Sint Vincentius Vereniging.  1953
  
 596.Conferentie over het Eucharistisch leven. Met bijlagen.  1940
  
 597.Preken voor zondagen gedurende het jaar.  1951-1952, 1967
  
 598.Preken bij gelegenheid van het 40-urengebed.  1945
  
 599.Preken bij gelegenheid van eerste vrijdag van de maand.  1942-1943
  
 600.Preek ter gelegenheid van een noveen der drie weesgegroeten. Met bijlage.  1949
  
 601.Stukken betreffende een retraite voor militieplichtigen.  1945
  
 602.Preek bij de honderdste verjaardag van de Aartsbroederschap van Belletable.  z.j.
  
 603.Verhandeling over de Rozenkrans.  z.j.
  
 604.Schemata van Pater W. Duynstee CssR over ons apostolaat.  z.j.
  
 605.Plan der oefening voor een moederweek.  z.j.
  
 606.Artikel "Kunstenaars verbroederen".  z.j.
  
 607-619.Preken en conferenties over:  1941-1944

Bevat 13 stukken
  
  607.Zalig de vredestichters.  1941-1944
  
  608.Maria Onbevlekt Ontvangen.  1941-1944
  
  609.Maria Hemelvaart.  1941-1944
  
  610.Maria Geboorte.  1941-1944
  
  611.H. Mis met Maria.  1941-1944
  
  612.De meimaand.  1941-1944
  
  613.De vlucht naar Egypte.  1941-1944
  
  614.Maria's overgave aan Gods Voorzienigheid.  1941-1944
  
  615.Afwezigen.  1941-1944
  
  616.'t Nieuwe licht van 't Mensgeworden Woord.  1941-1944
  
  617.Tobias.  1941-1944
  
  618.Getuigen voor de Waarheid.  1941-1944
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Archief G.L.M. Mathot

  619.Allerzielen.  1941-1944
  
 620.Aantekeningen over Onnozele Kinderen.  z.j.
  
 621.Brief aan Liesje (onbekend) bij gelegenheid van haar verjaardag.  z.j.
  
 622.Preek over de Heilige Stefanus voor het Kleuterhuis De Krabbebos.  1943
  
 623.Stukken betreffende een triduum en retraite voor Vincentianen te Breda.  1944
  
 624.Stukken betreffende een retraite voor Vincentianen te Amsterdam.  1952, 1955
  
 625.Preek over "Koning Christus, Kracht der Sterken". Met bijlagen.  1950
  
 626.Preken over de Heilige Gerardus Majella. Met bijlagen.  1950-1957
  
 627.Preek bij het zilveren priesterjubileum van Jan van Wesel. Met bijlagen.  1961
  
 628.Preek bij het zilveren priesterjubileum van J. Peters CssR. Met bijlagen.  1959
  
 629.Preek bij het zilveren priesterjubileum van (onbekend). Met bijlagen.  1961
  
 630.Preek op het feest van de Allerheiligste Verlosser. Met bijlagen.  1957
  
 631.Preek over de Heilige Alfonsus Maria in het Juvenaat. Met bijlagen.  1939
  
 632.Preek voor het feest van Kerstmis. Met bijlagen.  1942
  
 633.Preek voor de negende zondag na Pinksteren. Met bijlagen.  1952
  
 634.Preek bij de inkleding van Zuster Marie Bernadette in de Carmel te Bergen op Zoom.

  z.j.
  
 635.Preek over "Maria Advent".  1960
  
 636.Aantekeningen over onze veranderende plaats in de Kerk en in de congregatie.

  1931
  
 637.Richtlijnen bij de benoeming voor de missie of de studie.  1934
  
 638.Verhandeling over "De plaats van de vrouwelijke katholieke leek in de Kerk".  z.j.
  
 639.Preek bij gelegenheid van zijn gouden priesterfeest. Met aantekeningen.  1981
  
 640.Brief aan Agnes Schreurs verliefdheid en huwelijksleven.  1960
  
 641.Stukken betreffende een triduum voor jonge mannen over de nieuwe

maatschappelijke taak.  1945
  
 642.Stukken betreffende conferenties te Paramaribo.  1965-1966
  
 643.Conferentie over het Apostolaat van de Kerkzang.  1941
  
 644.Conferentie over de Heilige Gerardus.  1960
  
 645.Liefdadigheidspreek gehouden op 30 maart in de Sint Agatha parochie te Lisse. Met

bijlage.  1941
  
 646.Conferentie voor de Broeders van de Nebo-communiteit over de armoede.  1961
  
 647.Verhandeling over de Bisschoppen.  z.j.
  
 648.Liefdadigheidspreek in de Posthoorn te Amsterdam.  1942-1944
  
 649.Liefdadigheidspreek te Wylre.  1953
  
 650.Aantekeningen over de "Kromstaf".  z.j.
  
 651.Preek voor Willibrordzondag.  1961
  
 652.Verhandeling over "De moeder van de Allerheiligste Verlosser".  z.j.
  
 653.Preken bij gelegenheid van 100 jaar Kromstaf.  1953
  
 654.Preek voor Zondag Gaudete. Met bijlagen.  1962
  
 655.Preek voor de tweede zondag van de advent. Met bijlagen.  1960
  
 656.Preek over het gebruik van vrijheid.  1941
  
 657.Preek voor de vigilie van Kerstmis. Met bijlagen.  1962
  
 658.Conferenties over de "Middelares van alle genade" gegeven te Schalkhaar.  1955
  
 659.Viering van oudejaarsavond in de Nebo-communiteit.  1971
  
 660.Conferentie over roeping.  1970
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Archief G.L.M. Mathot

 661.Stukken betreffende een triduum over de nieuwe maatschappelijke taak.  1945
  
 662.Conferentie over redding, bevrijding en verlossing, gehouden voor de radio.  1965
  
 663.Aantekeningen uit het boek "Wenn das Leben gelingen soll" van Charlotte Bühler.

  1964
  
 664.Homilie over "De oorsprong van de Verlossing" bij gelegenheid van 250 jaar CssR.

  [1982]
  
 665.Redevoering bij de heropening van de vernieuwde Sionshof. Met bijlagen.  1981
  
 666.Stukken betreffende een eucharistieviering met als thema: "De liefde van God en de

gemeenschap van de Heilige Geest".  1977
  
 667.Aantekeningen over de woorden van de consecratie.  z.j.
  
 668.Aantekeningen over sleutelwoorden.  z.j.
  
 669.Aantekening over het Kerkelijk jaar.  z.j.
  
 670.Aantekeningen over geloof, God is dood, liefde en geduld.  z.j.
  
 671.Stukken betreffende een viering tijdens een kapittel te Zenderen.  1974
  
 672.Homilie gehouden op Hemelvaartsdag te Westerhelling.  1978
  
 673.Aantekeningen over het gebed.  z.j.
  
 674.Stukken betreffende een eucharistieviering bij de afsluiting van een retraite.  1969,

1971
  
 675.Aantekeningen over bijbelse teksten.  1971
  
 676.Verslagen van gesprekken in het dekenaat Nijmegen over het religieuze leven, naar

aanleiding van het Nederlands Pastoraal Concilie. Met bijlagen en aantekeningen.
  z.j.

  
 677.Stukken betreffende een eucharistieviering bij gelegenheid van een

communiteitsbijeenkomst.  1977
  
 678.Stukken betreffende een eucharistieviering met als thema "Een uur vrede".  z.j.
  
 679.Gebedsoefening voor de communiteit op het feest van Sint Petrus en Paulus.  z.j.
  
 680.Stukken betreffende een bijbelclub.  1967-1968
  
 681.Conferentie over navolging.  1968
  
 682.Stukken betreffende een conferentie over gelijkvormigheid met Christus.  1981
  
 683.Lijst van adressen. Met aantekeningen.  z.j.
  
 684.Artikel "Het verrijzenisverhaal is gewoon te zwak om verzonnen te zijn" door

Pinchas Lapide in #De Tijd# van 17 april.  1981
  
 685.Artikel "De evangelische raden aanbevelingen die boven het "noodzakelijke" uit

verwijzen naar wat "beter is" in het #Katholieke Nieuwsblad# van 17 augustus.
  1984

  
 686.Artikel: "De Kerk moet haar tijd hebben" door Hans Bouma in #Trouw# van 29

november.  1984
  
 687.Stukken betreffende seminarieretraites.  1965-1967
  
 688.Stukken betreffende liturgie en vrijmetselarij.  1968
  
 689.Lezing "Geloof, Hoop en Liefde" voor de Vrijmetselaarsloge. Met bijlagen.  1972
  
 690.Stukken betreffende een tentoonstelling van schilderijen van Liesbeth Heuff en Tom

Vijftigschild.  1976-1977
  
 691.Aantekeningen over kunst en over publicaties over kunst.  z.j.
  
 692.Stukken betreffende de opening van de tentoonstelling van wandkleden van

Antoinette van der Lee en Elly Kuipers.  1979
  
 693.Brief van Sr. M. Noël OSB van Les Ateliers Monastiques te Ermeton-sur-Biest (B)

over een toespraak van pater Mathot. Met bijlage.  1960
  
 694.Stukken betreffende een artikel over "'n Gebrek in onze Opvoeding?"  z.j.
  
 695.Toespraak over werken van Heleen de Baar.  z.j.
  
 696.Verhandeling over kunst. Met bijlagen.  z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

 697.Stukken betreffende een tentoonstelling van wandkleden van Els Gerhardt-Lutkie
en smeedstukken van Harry de Groot.  1968

  
 698.Stukken betreffende een tentoonstelling van aquarellen van F. Weidinger en van

caseïneschilderingen van J. van Doorn.  1961
  
 699.Stukken betreffende een tentoonstelling van etsen van Georges Rouault.  1961
  
 700.Schema van stofbehandeling en indeling voor het vak "esthetica der beeldende

kunst" op het klein seminarie. Ontwerp.  z.j.
  
 701.Verhandeling "De volgroeidheid van het Avondmaal van Leonardo da Vinci".  z.j.
  
 702.Verhandeling "Over Pieter Brueghel (d.O)".  1969
  
 703.Aantekeningen over kunst.  z.j.
  
 704.Artikelen over kunst in #Katholiek leven#.  1957-1958
  
 705.Brief van Paus Leo XIII aan George Freihen von Hertling, voorzitter der Deutsche

Gesellschaft fur christliche Kunst".  1894
  
 706.Lessen over kunst.  1938
  
 707.Les over kunstvaardigheid. Met bijlagen.  z.j.
  
 708.Aantekeningen over Matthias Grunewald en het Isenheimer Altar.  z.j.
  
 709.Stukken betreffende kunst.  1950-1958
  
 710.Aantekeningen betreffende de Kruisweg van Servaes.  1919, [1931]
  
 711.Stukken betreffende een tentoonstelling van een kruisweg in de Waag te Nijmegen.

  1965
  
 712.Correspondentie met N. Nolens over lessen in kunst op het seminarie.  1940
  
 713.Stukken betreffende de Nachtwacht.  1956
  
 714.Overzicht voor stofbehandeling en indeling voor het vak aestetica der beeldende

kunst op het klein seminarie. Ontwerp. Met bijlagen.  1939, z.j.
  
 715.Verhandeling over de Nebo-communiteit en de Nebo-gebouwen bij gelegenheid van

het 60-jarig bestaan.  1988
  
 716.Stukken betreffende vier schilderijen over vier schilderijen uit 1604 en 1605,

gesigneerd met CG.  1986-1987
  
 717.Stukken betreffende de tentoonstelling "Als ich can" van beelden van G. Mathot in

het museum voor religieuze kunst te Weert.  1988-1989
  
 718.Stukken betreffende het koperen priester jubileum.  1949
  
 719.In memoriam voor Pater B. Baars CssR.  1945
  
 720.Verslag van de illegale reis van pater L. Bleijs van Nederland naar Londen.  1944
  
 721.In memoriam voor Pater J.A.J. Peters CssR. Met bijlage.  1961
  
 722.Stukken betreffende het huwelijk van Eric Lankhorst en Monique Schreurs.  1967
  
 723.Volmacht voor bankboekjes. Kopie.  z.j.
  
 724.Krantenartikelen over Professor P. Calon.  1972-1973, z.j.
  
 725.Artikel "76-jarige schilder bleef zijn eigen stijl trouw" over Henk Valk door Koos

Tuitjes in #De Gelderlander# van 27 april.  1973
  
 726.Programma voor de viering van "100 jaar Redemptoristen in Wittem". Met bijlagen.

  1936
  
 727.Krantenartikel over de bevrijding.  1945
  
 728.Artikelen over het overlijden van Pater Leonard Buys, algemene overste van de

Redemptoristen, in #Inter Nos#.  1953
  
 729.Artikelen over het Nijmeegs tenniskampioenschap van Piet Tilman.  1979
  
 730.Stukken betreffende geboorten, huwelijken, verlovingen en jubilea.  1961-1976
  
 731.Artikel "In memoriam Professor dr. J.J.G. Prick" door J.J. Groen in #Nederlands

Tijdschrift voor Geneeskunde#.  1978
  
 732.Briefkaart van het Practicum te Wittem, houdende wens voor volledig herstel.  1949
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Archief G.L.M. Mathot

Cornelis van Geleuken. Met bijlagen.  1939
 733.Album met tekeningen aangeboden bij het afscheid van Frans Hafkemeyer en  
 734.Brieven en briefkaarten van ouders, broers en zussen.  1944-1945
  
 735.Brief van L. Buysen uit Rome.  1950
  
 736.Bewijs van lidmaatschap van het Corpus Studiosorum Noviomagensium Carolus

Magnus.  1955
  
 737.Stukken betreffende het feest van de priesterwijding en de eerste Heilige Mis.

  1936-1938
  
 738.Stukken betreffende het zilveren huwelijksfeest van de ouders van L.H. Mathot en

W.C. Wildenburg.  1932
  
 739.Documenten.  1911, 1933, 1938-1958
  
 740.Intelligentietest.  z.j.
  
 741.Foto's van vader Leonardus Mathot en moeder Wilhelmina Wildenburg. Met

aantekeningen.  1954
  
 742.Inschrijvingskaart als student aan de Universiteit van Nijmegen.  1955
  
 743.Stukken betreffende het overlijden van Charles Schreurs.  1985
  
 744.Lijsten van gegevens over de familie Mathot.  z.j.
  
 745.Redevoeringen van F. Duynstee, F. Perrick en W. Jonkers bij het overlijden van

Professor D. van Eck. Met aantekeningen.  1968
  
 746.Artikelen over de kruiswegstaties van Aad de Haas te Wahlwiller en Nijmegen.

  1949, 1953, 1972
  
 747.Artikelen uit kranten en tijdschriften over Aad de Haas.  1949-1972
  
 748.Programma's van het Mijnstreek Kamer Orkest.  1955-1956
  
 749.Stukken betreffende de kunst van Aad de Haas.  1970-1972
  
 750.Stukken betreffende andere kunstenaars.  1949-1961
  
 751.Correspondentie en aantekeningen over diverse kunstenaars en kunstwerken.  z.j.
  
 752.Brief van het Bisdom Roermond over de kruisweg te Wahlwiller. Met bijlagen.  1947
  
 753.Verhandeling "Theologie der gewijde kunst".  z.j.
  
 754.Verhandeling "De tweede Aad de Haas". Met bijlagen.  z.j.
  
 755.Inleiding in Wahlwiller Schema's.  z.j.
  
 756.Brief van A. de Werd, conservator van het Jan Cunen museum te Oss, houdende

uitnodiging een lezing te houden over moderne kunst.  1956
  
 757.Rede uitgesproken bij de opening der tentoonstelling van Aad de Haas in de Waag

te Nijmegen.  1956
  
 758.Artikel "Aad de Haas, heksenjacht op een schilder" in de #Katholieke Radiogids#.

  [1973]
  
 759.Aantekeningen over Aad de Haas.  z.j.
  
 760.Artikel over Aad de Haas in #Krities Krijt# van maart/april.  1972
  
 761.Catalogi van de tentoonstellingen van schilderijen van Aad de Haas.  1971
  
 762.Brief aan de redactie van het #Limburgs Dagblad# over polemieken tegen Aad de

Haas.  1949
  
 763.Biografie van Aad de Haas door Raph de Haas.  z.j.
  
 764.Brief van (onleesbaar) over de bisschoppen en het kerkbestuur in Rome.  z.j.
  
 765.Brief van Nel de Haas over miniatuurtjes.  1973
  
 766.Brief van (onbekend) over Aad de Haas. Met bijlagen.  [1958]
  
 767.Uitnodigingen voor het bezoeken van tentoonstellingen van Aad de Haas.  1966,

1973
  
 768.Brief van Aad en Nel de Haas.  1956
  
 769.Brieven over een artikel dat Albert ter Kuyle schreef over de kunst van Aad de Haas

in #De Tijd# van Paaszaterdag.  1949
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Archief G.L.M. Mathot

 770.Brief aan Monseigneur (anoniem) over de veroordeling van de linoleumsneden van
Aad de Haas.  z.j.

  
 771.Uitnodiging tot het bijwonen van een lezing over een expositie van Aad de Haas.

Met bijlage.  z.j.
  
 772.Correspondentie over zijn ziekte en rustperiode.  1948-1949
  
 773.Correspondentie over illustraties en schilderingen van Aad de Haas. Met bijlagen.

  1948-1949
  
 774.Brief van J. Creighton SJ, hoofdredacteur van #De Linie# over een artikel van Albert

ter Kuyle. Met bijlagen.  1949
  
 775.Verhandeling over de veroordeling van de kruisweg van Servaas en de illustraties

van Aad de Haas door het Heilig Officie. Met bijlagen.  z.j.
  
 776.Uitnodiging voor een Studie-congres van het Volksmissie-Comité.  1949
  
 777.Gezamenlijk schrijven van D. Bouvy, A. Diepenbrock, L. Linssen, B. Majorick, G.

Mathot, J. Timmmers en N. Tummers over schoonheid van liturgie. Met bijlage.  z.j.
  
 778.Verhandeling over de kruisweg te Wahlwiller.  z.j.
  
 779.Correspondentie met Jef Bonten uit Simpelveld over Aad de Haas.  1983
  
 780.Verslag van een bespreking van de Stichting Aad de Haas (St AdH) te Heerlen.  1984
  
 781.Krantenartikelen over kruiswegstaties in het ziekenhuis te Heerlen en

wandschilderingen in het Bernarduscollege.  1958, 1961
  
 782.Krantenartikelen over de overschrijving van Aad de Haas van het bisdom

Roermond naar het bisdom Luik.  1959
  
 783.Brief van Peter (onleesbaar) van #Haagsche Post# over in bruikleen geleverd

materiaal.  z.j.
  
 784.Krantenartikel over een tentoonstelling van stukken van Aad de Haas.  1955
  
 785.Krantenartikelen over een tentoonstelling van werken van Aad de Haas te Nijmegen.

  1961
  
 786.Scriptie "Aad de Haas en zijn schilderkunst van 1940-1950" van Dorus Wintgens.

  1976
  
 787.Brief aan Pastoor Deckers van Wahlwyller over zijn contacten met Aad de Haas.

  1987
  
 788.Brief aan Cor (anoniem) over zijn bestuurslidmaatschap van de St. AdH.  1981
  
 789.Brieven van Cor Bertrand, secretaris van de St AdH over vergaderingen.  1981
  
 790.Notulen van vergaderingen van de St AdH. Met bijlagen.  1974-1981
  
 791.Oprichtingsacte van de St AdH.  1974
  
 792.Brieven van Plusproducties van het NRC Handelsblad over linosneden van Aad de

Haas.  1976
  
 793.Artikelen over de kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller.  1980-1981
  
 794.Verhandeling over het kerkje van Wahlwiller door Cor Bertrand.  z.j.
  
 795.Nieuwjaarswens van Frans Jacobs uit Deurne.  1956
  
 796.Brief van Nel de Haas over de ontwikkelingen in het kerkje van Wahlwiller.  1981
  
 797.Stukken betreffende het kerkje te Wahlwiller uitgeleend aan Professor Sarneel.

  1951, 1974
  
 798.Correspondentie over de stichtingsacte van de St AdH.  1974-1975
  
 799.Brief van het provincialaat van de Paters Redemptoristen aan de leden van de

commissie Pretiosa over overdracht van schilderijen. Met bijlage.  1979
  
 800.Stukken betreffende het in leven roepen van de St AdH en het inrichten van een

documentatie centrum.  z.j.
  
 801.Mededelingen van het secretariaat van de St AdH.  1978
  
 802.Verslag van activiteiten en werkzaamheden van de St AdH van september 1973 tot

september 1978.  [1978]
  
 803.Aantekeningen betreffende kosten en werkzaamheden.  z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

 804.Brief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg over onderlinge
samenwerking.  1974

  
 805.Mededeling dat de familie A.J. Mathot te Amsterdam in het bezit is van werken van

Aad de Haas.  1974
  
 806.Lijsten van adressen.  z.j.
  
 807.Brief aan de directie van Kon Talens BV over restauratie van de schilderingen in het

kerkje van Wahlwiller. Met bijlage.  1974
  
 808.Mededeling van Doris Wintgens over een schilderij van Aad de Haas. Met

aantekening.  z.j.
  
 809.Lijst van boeken, artikelen en tijdschriften met gegevens over Aad de Haas.  z.j.
  
 810.Correspondentie van Jan (onbekend) met Nel (de Haas?) over samenwerking met

het Rijksburo voor Kunst-Documentatie.  1977
  
 811.Briefkaart van Cor Bertrand over kopieën.  1975
  
 812.Brief van Cor Bertrand over het aankopen van schilderijen.  1975
  
 813.Documentatieblad van de St AdH.  z.j.
  
 814.Verhandeling over de Paters Redemptoristen in Suriname door van M.  z.j.
  
 815.Verhandeling "Communicatie-problematiek in het Bisdom Paramaribo".  z.j.
  
 816.Verhandeling "Documentatie zielzorggebreken". Met bijlage.  z.j.
  
 817.Aantekeningen over Nederlandse Redemptoristen in Suriname.  z.j.
  
 818.Brief van Pater M. van Delft CssR, over de problemen na het overlijden van Pater

Provinciaal en de vertegenwoordiging bij het eeuwfeest in Suriname.  1966
  
 819.Stukken betreffende de geschiedenis van Suriname van 1866 tot 1966.  1966
  
 820.Brieven van Joao Baptista van Gasselte uit Recife. Met bijlage.  1965
  
 821.Brief van I. Struys over het nieuwe huis waarin de familie woont.  z.j.
  
 822.Brief van J. de Groot CssR over zijn vijftigjarig priesterleven.  1965
  
 823.Brief van F. (onleesbaar) procurator van de Redemptoristen, houdende financiële

afspraken voor zijn reis naar Suriname.  1965
  
 824.Briefkaart van Bert Tilman e.a. houdende beste wensen voor de reis naar Suriname.

  z.j.
  
 825.Brieven van Pater St. Kuijpers CssR te Rome, over het Concilie en over de

oprichting van een Pastoraal Centrum. Met bijlage.  1965
  
 826.Brief van Professor P. Calon aan Barend (anoniem). Met een aanvulling door Mia

(anoniem) voor Pater Mathot.  1965
  
 827.Stukken betreffende een reis naar en een verblijf in Suriname.  z.j.
  
 828.Brieven van Miep, Harrie, Monique e.a.  1966
  
 829.Verslag van een reis naar Kenya.  1975
  
 830.Aantekeningen van een reis naar Portugal.  1971
  
 831.Stukken betreffende het lidmaatschap van de Friends of Church and Society

Abroad (Focasa).  1971, 1975, z.j.
  
 832.Foto albums.  z.j.
  
 833.Stukken betreffende een reis naar Spanje.  z.j.
  
 834.Stukken betreffende eeuwfeest der Paters Redemptoristen in Suriname.  1966
  
 835-841.Stukken betreffende een reis naar:  1939, 1966-1979

Bevat 7 stukken
  
  835.New York en Suriname.  1966
  
  836.Israël.  1973
  
  837.Italië.  1977
  
  838.Frankrijk.  1969
  
  839.Wenen.  1979
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Archief G.L.M. Mathot

  840.Istanboel, Turkye.  1979
  
  841.Vlaanderen.  1939
  
 842.Boekje "De eucharistische kruistocht voor volwassenen" en kaarten ontvangen van

moeder.  z.j.
  
 843.Folders ontvangen van vader.  z.j.
  
 844.Gedicht door drie nichtjes opgedragen aan Heeroom. Met foto.  1948
  
 845.Krantenfoto's van uitgeverij A.J. Mathot in het #Boskoopsch Nieuws- en

Advertentieblad#.  1978
  
 846.Foto's. Met aantekeningen.  1932-1974, z.j.
  
 847.Foto's. Met datums en of jaartallen.  1931-1983
  
 848.Foto's.  z.j.
  
 849.Groepsfoto's gemaakt te Vaals.  1926, z.j.
  
 850.Foto.  z.j.
  
 851.Prentbriefkaarten. Met aantekeningen.  1948, z.j.
  
 852.Bewijs van inschrijving als student aan de theologische faculteit. Met bijlagen.

  1955
  
 853.Gedicht bij de 80ste verjaardag van (anoniem) Met bijlagen.  1972, z.j.
  
 854.Overlijdensbericht van vader Leonardus Hermanus Mathot.  1958
  
 855.Gebed "Onder Uw bescherming".  z.j.
  
 856.Plattegrond van een huis aan de Hobbemakade.  z.j.
  
 857.Stukken betreffende het gouden priesterfeest van H.W.J. Hoosemans.  1951
  
 858.Gedachtenisprentje van dr. Franciscus Reijnders. Met aantekeningen.  1979
  
 859.Overlijdensbericht van Agnes Schörn-Schreurs.  1976
  
 860.Krantenartikel "Artiest schildert tijdens preek".  1969
  
 861.Foto van Clemens de Haas en zijn moeder.  z.j.
  
 862.Viering "Het doopsel van kinderen". Met bijlage.  1976, z.j.
  
 863.Verhandeling "Onze heilige missiedagen". Met aantekeningen.  1946, z.j.
  
 864.Handleiding voor de Heilige Missie van 5 tot 13 oktober in de parochie van Onze

Lieve Vrouw Rozenkrans te Haarlem.  1946
  
 865.Mededeling over Columbaria uit #Analecta# van augustus.  1974
  
 866.Verhandeling "Ik zal er zijn voor U" door John Rademakers. Met aantekening.  1976
  
 867.Verhandeling "Bidden maakt anders" door J. Lescrawaet e.a. Met bijlage.  1974
  
 868.Kerstliederen.  z.j.
  
 869.Verhandeling "De bijbelse achtergronden van eucharistie-avondmaal". Met bijlage.

  1972
  
 870.Artikel "Meditatiomortas" van G. van Leeuwen in #Rondom het woord# jr.g. 14, no.

4.  1972
  
 871.Voorbeden voor gebruik in de eucharistievieringen en andere diensten. (10 series).

  1971
  
 872.Getuigschrift als herinnering aan de plechtige Heilige Communie op 5 april.  1923
  
 873.Ansichtkaarten. Met aantekeningen.  z.j.
  
 874.Aankondiging van de geboorte van Carola Maria en Jules Maria Fritschy Met

aantekeningen.  1960
  
 875.Aantekeningen voor een preek over modern apostolaat.  z.j.
  
 876.Ontwerptekeningen. Met aantekeningen.  z.j.
  
 877.Foto's. Met aantekeningen.  1956, z.j.
  
 878.Foto's van een bronzen beeld van J. Tenhorn-Renckens door B. Kemner.  1981
  
 879.Foto's van een beeld van man met kind. Met bijlage en aantekeningen.  z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

  
 880.Foto's van een afbeelding van het kerstgebeuren boven de ingang van een kerk.  z.j.
  
 881.Foto's van een borstbeeld van J.J.G. Prick.  1969
  
 882.Foto's van kunstwerken.  z.j.
  
 883.Foto's van het Sint Jozefbeeld op het binnenplein van het bejaardencentrum Sint

Jozefshof, Brakkestein te Nijmegen.  1961
  
 884.Foto's van een beeld van een man met een kind.  z.j.
  
 885.Foto's van een bronzen beeld van een man met paard.  z.j.
  
 886.Foto's van een beeld "Verloren Vorm" door Gerard Rief.  1952
  
 887.Foto's van een beeld van de slapende pauw.  1971
  
 888.Foto's van een kunstwerk "Mozes".  z.j.
  
 889.Foto's van een beeld van "Een man met een kind" door B. Kemner uit Cuijk.  1961
  
 890.Foto's van een kerstgroep in de Nebo-Kerk.  1963-1967
  
 891.Foto's van een beeld van Onze Lieve Vrouw met Kind.  1981
  
 892.Foto's van het beeld "Pax".  1982, 1984
  
 893.Foto's van een beeld van een herder in de kerk van Aken-Terkoest. België.  1967
  
 894.Foto's van een kunstwerk boven de ingang van het Nebo-seminarie.  1960
  
 895.Foto's van een kunstwerk uit te voeren door A. Banning uit Bockhoven en

eigendom van Fr. Banning uit Oisterwijk.  1966
  
 896.Foto's van een monument gedacht op de huidige plaats van de Eijser Linde te Eijs-

Wittem (L). Ontwerp.  1948
  
 897.Foto's van een tekening van Christus aan het kruis en van zijn moeder. Ontwerp.

  1942
  
 898.Foto's van een beeld van een kogelstootster.  1969
  
 899.Afbeelding "De kruisdood" in het retraitehuis te Bergen.  1940
  
 900.Foto's van een beeld van "De Barmhartige Samaritaan" van B. Kemner uit Cuijk.

  1981
  
 901.Foto's van een beeld van Petrus Donders.  1978
  
 902.Tekening van H. ten Horn van (onleesbaar); eigendom van Lamens ten Horn.  [1967]
  
 903.Foto's van een doek voorstellende de Vijf Wijze Maagden.  z.j.
  
 904.Foto van een beeld van een kind op een zwaan.  z.j.
  
 905.Foto's van een detail van het Therisia van Lisieux altaar van de Nebo-kerk.  1958
  
 906.Foto's van een prekende redemptorist (J. Broekman).  z.j.
  
 907.Foto's van een beeld van "Jacob in de strijd met de engel". Met bijlage.  z.j.
  
 908.Foto's van kruisbeelden.  z.j.
  
 909.Foto's van een beeld van de predikende Christus.  z.j.
  
 910.Foto's van een beeld van een herder op het kerkhof van Buitenveldert.  1953-1955,

1969
  
 911.Foto's van een beeld van "Spelende Kinderen".  1981-1982
  
 912.Foto's van beelden van muzikanten.  z.j.
  
 913.Foto's van beelden van een Spaanse hidalgo.  1966
  
 914.Foto's van een beeld ven de Goede Herder.  z.j.
  
 915.Foto's van een beeld van de druiventrosdragers.  z.j.
  
 916.Foto's van een ontwerp van een vredeskruis te Wittem en van een streekmonument

voor gevallenen.  1945, 1947
  
 917.Foto's van een klokkenverzameling.  1969
  
 918.Foto's van een beeld van een fluitspeler in Seppe (NB).  1967
  
 919.Foto's van een beeld van een vrouw. Met aantekeningen.  z.j.

Pagina 26/29

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387790
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387791
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387792
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387794
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387795
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110388021
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387796
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387797
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387798
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387799
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387800
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387801
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387802
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387803
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387804
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387805
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387806
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387807
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387808
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387809
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387810
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387811
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387812
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387813
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387814
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387815
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387816
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387817
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387818
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387819
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387820
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387821
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387822
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387823
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387824
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387825
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387826
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387827
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110387828


Archief G.L.M. Mathot

  
 920.Foto's van afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw.  1942, 1955
  
 921.Foto's van een beeld van een wenende vrouw: "Celle qui pleure".  z.j.
  
 922.Foto's van troontjes voor een schilderij van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende

Bijstand.  1935, 1941
  
 923.Foto's en tekeningen van diverse kunstwerken. Incidenteel met aantekeningen.

  1942-1976
  
 924.Foto's van een beeld van Kaïn.  z.j.
  
 925.Foto's van een beeld van Thomas More.  1980, z.j.
  
 926.Foto's van een beeld van het Heilig Huisgezin.  z.j.
  
 927.Foto's van afbeeldingen op bronzen platen.  z.j.
  
 928.Foto's van een beeld van Johannes Neumann.  z.j.
  
 929.Foto's van een beeld van een boogschutter.  z.j.
  
 930.Foto's van een afbeelding van E.M. Bingen.  z.j.
  
 931.Foto's van altaren.  z.j.
  
 932.Foto's van een beeld van [de kruisafname].  1982
  
 933.Foto's van beelden van [de samaritaanse vrouw].  1982-1983
  
 934.Foto's van de onthulling van het Titus Brandsma monument.  1985
  
 935.Foto van een tuinbeeldje de heer Biessels te Nijmegen.  1968
  
 936.Foto's van een beeld van een man met een kind op zijn schouder.  z.j.
  
 937.Stukken betreffende liturgie, geboorte en missieweken met afbeeldingen naar

ontwerpen van G. Mathot.  1946-1957
  
 938.Foto's van een beeld van een man op een zetel.  1980
  
 939.Foto's van glas-in-lood ramen.  1968-1979
  
 940.Foto's van een beeld van een opengaande bloem.  z.j.
  
 941.Foto's van een beeld van een vrouw. In brons.  z.j.
  
 942.Foto's van een beeld van een omhoogkijkende man van B. Kemner uit Cuijk.  z.j.
  
 943.Foto's van een bronzen kandelaar.  1958
  
 944.Foto van een bronzen beeld "De ongelovige Thomas".  1979
  
 945.Foto's van een bronzen beeld "Salome".  1980
  
 946.Foto's van een doek over een lezenaar.  z.j.
  
 947.Foto's van diverse kunstwerken. Incidenteel met aantekeningen.  z.j.
  
 948.Schets- en tekenblok. Met aantekeningen.  z.j.
  
 949.Foto's van een beeld van een boogschutter.  z.j.
  
 950.Affiche betreffende een "congres over de rol en de positie van notarissen in het

verleden".  1987
  
 951.Folder over de tentoonstelling "Als ich can, beelden van Gerard Mathot".  1988
  
 952.Map met tekeningen en schilderijen. Met aantekeningen.  1979-1983
  
 953.Foto van de ruïnes van een tempel.  z.j.
  
 954.Foto's van de onthulling van een monument voor F.J.G.J. van Rens.  z.j.
  
 955.Schetsboek. Met aantekeningen.  z.j.
  
 956.Tekeningen en schetsen. Klein formaat.  z.j.
  
 957.Tekeningen en schetsen. Groot formaat.  z.j.
  
 958.Tekeningen en schetsen. Zeer groot formaat.  z.j.
  
 959.Tekeningen van een afbeelding van het kerstgebeuren boven de ingang van een

kerk.  -
  
 960.Tekeningen en schetsen [gemaakt te Bergen]. Incidenteel met aantekeningen.  z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

 961.Brief van H.H. Jutten uit Ommen over het veranderen van een doopkapel in een
Maria kapel.  1977

  
 962.Beschrijving van de kunstwerken in de kerk van de Nebo. Met aantekeningen.  z.j.
  
 963.Lied voor Broeder Otto.  z.j.
  
 964.Correspondentie met collega's over kunstwerken.  1941-1943
  
 965.Artikel "Hendrik Wiegersma" door B.J. Bertina in #De Volkskrant# van 6 november.

  1965
  
 966.Aantekeningen voor preken en conferenties in het retraitehuis te Seppe.  1964-1965
  
 967.Reglement voor bankboekjes van de Hollandse Bank- Unie. Met bijlage met

aantekeningen.  1964
  
 968.Affiche voor de tentoonstelling "Als ich can" beelden van Gerard Mathot in het

museum Jacob van Horne te Weert.  1989
  
 969.Preek over de Realis Presentia. Met bijlagen.  [1964]
  
 970.Correspondentie met Pater Ricardo Hesseling te Campina Grande, Brazilië.  1964
  
 971.Artikel "Perspectief der religieuze kunst" in #De Nieuwe Limburger# van 7 maart.

  1964
  
 972.Tekening in waterverf van een glas in lood raam.  z.j.
  
 973.Muurschildering in de Carmel Halsterseweg te Bergen op Zoom. "Tussen

Marialeven en Carmelleven". Ontwerp.  z.j.
  
 974.Tekeningen van "De barmhartige Samaritaan". Ontwerp.  z.j.
  
 975.Stukken betreffende de verbouwing van de Nebo-kerk.  z.j.
  
 976.Tekening "De Troon van David". Ontwerp.  z.j.
  
 977.Tekeningen van Thomas More. Ontwerp.  z.j.
  
 978.Tekening van Petrus Donders. Ontwerp.  z.j.
  
 979.Tekening voor een beeld van Sint Gerardus. Ontwerp.  z.j.
  
 980.Tekening in waterverf van een glas in lood raam. Ontwerp.  z.j.
  
 981.Tekeningen voor zes altaren op de jube's van de Nebo-kerk op zij van het

priesterkoor. Met bijlage.  1960
  
 982.Tekening van "De barmhartige Samaritaan".  z.j.
  
 983.Tekening van een borstbeeld van J.J.G. Prick door (anoniem). Met bijlage.  1978
  
 984.Homilie "Priesterwerk is het werk van de Heilige Geest", uitgesproken voor

seminaristen te Simpelveld. Met bijlagen.  1945
  
 985.Aantekeningen van diverse preken en homilieën. Met bijlage.  [1964]
  
 986.Artikel "Ontmythologisering" door G.J. Hoenderdaal in #Adelbert# uitgave van de

Neerlandia Periodieken Pers.  z.j.
  
 987.Mededelingenblad van de N.V. Gooi en Sticht, Hilversum over uitgaven betreffende

de "Dogmatische Constitutie over de Kerk".  1965
  
 996.Correspondentie over een monument voor professor Theo van Rens. Met bijlagen.

  1988-1989
  
 997.Artikelen uit kranten en tijdschriften over een oorlogsmonument te Eys.  1984-1987
  
 998.Stukken betreffende het overlijden van Willem Duynstee CssR.  1968
  
 999.Stukken betreffende een buste voor J.J.G. Prick.  1979
  
 1000.Correspondentie over een bronzen beeld van Peerke Donders in de Sint Jan van 's

Hertogenbosch. Met bijlagen.  1989-1991
  
 1001.Stukken betreffende de onthulling van een beeld van Titus Brandsma op het terrein

van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.  1985
  
 1002.Aantekeningen over beelden geinspireerd op de bijbel. Met bijlagen.  z.j.
  
 1003.Artikelen van Ferd Rondagh in #De Groene Amsterdammer# over Terruwe en

Duynstee.  1985
  
 1004.Artikelen in kranten en tijdschriften over het kwaad en het lijden.  1974, 1992, z.j.
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Archief G.L.M. Mathot

 1005.Correspondentie met diverse personen en instellingen.  1989
  
 1006.Stukken betreffende een bronzen beeldengroep ter gedachtenis aan Martin

Swenker.  1989
  
 1007.Aantekeningen over oud worden.  1975
  
 1008.Afbeeldingen van ontworpen kunstwerken.  z.j.
  
 1009.Stukken betreffende een tentoonstelling "Als ich can" van beelden van Gerard

Mathot in het museum Jacob van Horne te Weert van 6 november 1988 tot en met 8
januari 1989.  1988-1989

  
 1010.Correspondentie over een altaar voor de kerk van Weert. Met bijlagen.  1988
  
 1011.Aantekeningen over kunst, bijbel en godsdienst.  z.j.
  
 1012.Grafische werken. Met aantekeningen.  1930-1991
  
 1013.Ontwerptekeningen voor kunstwerken.  z.j.
  
 1014.Stukken betreffende het 50-jarig kloosterjubileum.  z.j.
  
 1015.Brief van Frans Wiertz, bisschop van Roermond over bezwaren tegen teksten bij

een kruisweg van Aad de Haas. Met bijlage.  1997
  
 1016.Brief van Cor Bertrand, secretaris van de Stichting Aad de Haas over verhalen die

de ronde doen over de kerk in Wahlwiller.  1982
  
 1017.Correspondentie met Teuntje Rijnen-de Haas. Met bijlage.  1995
  
 1018.Brieven van de Stichting Aad de Haas over het bepalen van een datum voor een

vergadering.  1982
  
 1019.Overzichtslijst van het werk van Mathot, door de kunstenaar zelf gemaakt. Met als

bijlage een diskette.  z.j.
  
 1020.Brief van Jef Bonten over een mogelijkheid van een bezoek aan de Nebo. Met

bijlagen.  1983
  
 1021.Stukken betreffende de kruisweg van Aad de Haas in Wahlwiller.  1982-1986,

1995-1996
  
 1022.Preek bij het huwelijk van Astrid en Sjaak (onbekend).  z.j.
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