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Archief Nationale Raad voor Liturgie

Ten Geleide

Nationale Raad voor Liturgie (1910-...) 
Spoedig na de oprichting van verschillende diocesane liturgische verenigingen bleek meer onderlinge samenwerking
gewenst. Op initiatief van de Liturgische Propagandacommissie van 's-Hertogenbosch werd gestreefd naar de
totstandkoming van een Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland. Deze federatie werd op 20 mei 1915
opgericht. Het federatiebestuur, bestaande uit twee afgevaardigden van elke vereniging, nam allerlei initiatieven: het
uitgeven van een tijdschrift Maandschrift voor Liturgie (1916-1924), voortgezet als Ons Liturgisch Tijdschrift (1924-1941)
en liturgische volksuitgaven, het organiseren van liturgische weken. Veel initiatieven konden niet goed worden uitgevoerd
vanwege de moeilijke structuur van de federatie: elk belangrijk besluit moest worden goedgekeurd door de afzonderlijke
verenigingen.
In 1952 werd door de federatie het Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat (ILS) opgericht en werden met goedkeuring van
het episcopaat op 31 maart 1955 de statuten veranderd. Nu kreeg de federatie meer armslag, omdat de afgevaardigden
van hun besturen volledige volmachten ontvingen om zelfstandig op te treden. Bij deze gelegenheid werd de Federatie
van Liturgische Verenigingen in Nederland omgezet in de Stichting Liturgische Federatie (LF). Dr. L. Brinkhoff OFM werd
door de Nederlandse bisschoppen tot directeur van het ILS, het uitvoerend orgaan van de LF, benoemd. Het ILS
beoogde een centrum van voorlichting, actie en studie op liturgisch gebied te zijn.
In 1963 werd de LF opgeheven om plaats te maken voor een geheel nieuwe stichting, de Nederlandse Commissie voor
Liturgie (NCL) met als uitvoerend orgaan het Nederlands Liturgisch Centrum (NLC) te Nijmegen. De organisatiestructuur
werd in 1971 wederom gewijzigd en de NCL ging over in de Stichting Nationale Raad voor Liturgie (NRL), met als
uitvoerend orgaan het secretariaat NRL, aanvankelijk gevestigd te Utrecht, later in Zeist. Dr. P. Vriens OFMCap werd in
1971 voorzitter van de NRL, in 1973 opgevolgd door mgr.dr. C.G.F. Braun MSC. Secretaris werd drs. E.P. de Jong,
voormalig directeur van het NLC.

De NRL wil de vernieuwing van de liturgie behoedzaam en met verantwoordelijkheidsbesef begeleiden en moedigt de
creativiteit aan. Om de ontwikkeling te begeleiden geeft de NRL bijvoorbeeld een jaarlijks Directorium voor de
Nederlandse Kerkprovincie, een boekje met een liturgische kalender en met liturgische suggesties voor de eucharistie,
het boetesacrament, de huwelijksinzegening en de ziekenzalving uit. Verder geeft de NRL vertalingen uit van de officiële
liturgische teksten van de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, en zorgt daarnaast ook voor een aanbod van
alternatieve teksten. In 2015 is de NRL gevestigd in het bisschoppelijk paleis te 's-Hertogenbosch.
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 1.Jaarverslagen.  1961-1965
  
 2.Kasboek van de liturgische uitgaven van het secretariaat. Met bijlagen.  1920-1937
  
 3.Balansen van de liturgische volksuitgaven.  1929-1952
  
 4.Brieven en doorslagen van brieven over de liturgische volksuitgaven.  1941-1946
  
 5.Klapper houdende een overzicht van de liturgische uitgaven van het secretariaat.

Met bijlagen.  1949-1952
  
 6.Financiële verslagen en balansen betreffende liturgische volksuitgaven. Met

bijlagen.  1922-1933
  
 7.Kasboek van de redactie van het #Maandschrift voor liturgie#.  1916-1941, 1943,

1945
  
 8.Kasboek van de liturgische uitgaven met rekeningen.  1922-1942, 1948-1952
  
 9.Brieven en doorslagen van brieven over de liturgische volksuitgaven.  1940-1954
  
 10.Missaal.  1962
  
 11.Verslagen van vergaderingen van de Federatie der Liturgische Verenigingen in

Nederland.  1915-1940, 1946-1963
  
 12.Stukken betreffende de Permanente Tentoonstellingsraad voor Katholieke Kunst

(PETRA).  1928, 1939-1940
  
 13.Stukken betreffende doopcirculaires en doopdiploma's.  1928, 1939-1940
  
 14.Stukken betreffende huwelijks- en begrafenisplechtigheden.  1934, 1937-1938
  
 15.Stukken betreffende de RK Vereniging van Nederlandse Miswijnhandelaars.

  1936-1952
  
 16.Stukken betreffende de RK Vereniging van Kerkwaskaarsenfabrikanten.  1919-1959
  
 17.Stukken betreffende de liturgische dagen.  1925, 1928, 1936, 1938-1939
  
 18.Stukken betreffende de liturgie van Jeruzalem.  1950
  
 19.Stukken betreffende Alexandrijnse liturgieën.  1935
  
 20.Stukken betreffende Antiocheens-Byzantijnse liturgieën.  1935
  
 21.Stukken betreffende Clementijnse liturgie.  1934-1936
  
 22.Stukken betreffende liturgie van Jeruzalem vergeleken met de liturgie van

Alexandrië en varianten van andere liturgie.  z.j.
  
 23.Stukken betreffende het liturgisch congres te Uden en Nijmegen, gehouden van 12

tot en met 19 september.  1959
  
 24.Brieven houdende een bevestiging van deelname aan het liturgisch congres te

Weert, gehouden op 1 en 2 augustus.  1943
  
 25.Stukken betreffende het liturgisch congres, gehouden te Maastricht van 27 juli tot

en met 2 augustus.  1946
  
 26.Brieven en doorslagen van brieven over de voorbereiding van het verslagboek van

het liturgisch congres te Maastricht.  1949
  
 27.Stukken betreffende het studiecongres over de encycliek #Mediator Dei#, gehouden

van 21 tot en met 23 april 1949 te Heeswijk.  1953
  
 28.Stukken betreffende het internationaal studiecongres voor pastoraal en liturgie,

gehouden te Sint Odiliënberg (Elzas).  1952
  
 29.Stukken betreffende het liturgisch studiecongres te Heeswijk, gehouden van 9 tot

en met 12 februari.  1953
  
 30.Stukken betreffende het nationaal liturgisch congres gehouden te Chartres.  1953
  
 31.Stukken betreffende de derde internationale liturgische studiebijeenkomst,

gehouden te Lugano.  1953
  
 32.Stukken betreffende de internationale liturgische studiebijeenkomst, gehouden te

Leuven van 12 tot en met 16 september.  1954
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18 tot en met 21 september en afgesloten te Rome op 22 september.  1956
 33.Stukken betreffende het internationaal liturgisch congres, gehouden te Assisi van  
 34.Stukken betreffende het liturgisch congres, gehouden te Antwerpen van 21 tot en

met 24 juli.  1958
  
 35.Stukken betreffende de liturgische studiedagen, gehouden in het Herwegen

Instituut te Maria-Laak.  1958-1959, 1961-1962
  
 36.Stukken betreffende de liturgische studiedagen, gehouden te Tongerlo van 8 tot en

met 11 september.  1962
  
 37.Stukken betreffende de liturgische wetenschappelijke werkweken, gehouden te

Trier.  1961-1963
  
 38.Stukken betreffende de voettochten naar 's-Hertogenbosch.  1958, 1960
  
 39.Stukken betreffende de gespreksgroep van Nederlandse en Duitse priesters te

Heijthuijsen.  1954
  
 40.Stukken betreffende Voorhof '59, de ontmoetingsmaand over kerk en kunst te

Nijmegen.  1959
  
 41.Stukken betreffende de studiedagen van de Sint Gregoriusvereniging te Culemborg.

  1959
  
 42.Stukken betreffende de landdag voor directeuren van kerkkoren, georganiseerd

door de Nederlandse Sint Gregorius-vereniging te Utrecht.  1960
  
 43.Stukken betreffende het herstel van de oude pausvigilie.  1951
  
 44.Brieven en doorslagen van brieven.  1952
  
 45.Brieven en doorslagen van brieven.  1953
  
 46.Brieven en doorslagen van brieven.  1954
  
 47.Brieven en doorslagen van brieven.  1955
  
 48.Brieven en doorslagen van brieven.  1956
  
 49.Brieven en doorslagen van brieven.  1957
  
 50.Brieven en doorslagen van brieven.  1958
  
 51.Brieven en doorslagen van brieven.  1959
  
 52.Brieven en doorslagen van brieven.  1960
  
 53.Brieven en doorslagen van brieven.  1961
  
 54.Brieven en doorslagen van brieven.  1962
  
 55.Brieven en doorslagen van brieven.  1963
  
 56.Brieven en doorslagen van brieven.  1964-1965
  
 57.Brieven en doorslagen van brieven.  1966-1968
  
 58.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1947-1962
  
 59.Brieven en doorslagen van brieven. Alfabetisch op naam.  1952-1966
  
 60.Brieven en doorslagen van brieven over film- en lichtbeelden.  1917-1919, 1923,

1930-1936, 1938-1940, 1953-1961
  
 61.Stukken betreffende lijsten en catalogi van Gregoriaanse en andere liturgische

grammofoonplaten.  1955, 1962
  
 62.Stukken betreffende de liturgische weken en de propagandacommissie.  1910-1914
  
 63.Financieel verslag over 1932 van de federatie van liturgische verenigingen.  1932
  
 64.Stukken betreffende het stempel der federatie der Nederlandse liturgische

verenigingen.  1937
  
 65.Stukken betreffende het liturgisch tijdschrift.  1937, 1942
  
 66.Stukken betreffende het voorstel tot samenwerking van Pax Christi en de federatie

van liturgische verenigingen.  1928
  
 67.Brieven van het aartsbisdom Utrecht.  1930-1931
  
 68.Stukken betreffende de uitgave van de geschriften van pastoor Beukering.  1938
  
 69.Stukken betreffende de samenwerking met jeugdbewegingen en KJV-verkenners.

  1938
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 70.Brief van uitgeverij De Gemeenschap.  1930
  
 71.Brief van de liturgische vereniging in het bisdom Haarlem houdende een reactie op

de notulen van de bestuursvergadering van het federatiebestuur.  1916
  
 72.Artikel "De Zondagsmis" van dr. Jos Creyghten SJ in #De Maasbode#.  1938
  
 73.Stukken betreffende het concept voor de liturgische week te Leuven.  1938
  
 74.Brief van fr. Frennis te Ankeveen.  1940
  
 75.Stukken betreffende het kerstspel "Een spel van lijden en verlossing".  1941
  
 76.Statuten en huishoudelijk reglement van de Diocesane Kostervereniging Sint Guido

in het aartsbisdom Utrecht.  1946
  
 77.Stukken betreffende een bestuurswisseling van het secretariaat.  1947
  
 78.Brief van C.J. Smits te Tilburg.  1946
  
 79.Stukken betreffende een enquête over de uitgave van het #Breviarium Romanum#.

  1947
  
 80.Stukken betreffende de Werkmethode Roermond en mogelijkheden voor het eigen

bisdom.  1947
  
 81.Stukken betreffende de uitgave van het boek #Het feesteigen van de Serafijnse

orde#.  z.j.
  
 82.Stukken betreffende de uitgave van het boek #Het Franciscaans Missaaleigen#.

  1950
  
 83.Brieven aan de Federatie.  1947-1948
  
 84.Stukken betreffende het stempel van de Federatie.  1947
  
 85.Stukken betreffende de richtlijnen inzake de houding van de gelovigen tijdens de

Mis en de betreffende misweken.  1937-1944
  
 86.Stukken betreffende de misweken.  1937-1939, 1943, 1952, 1956
  
 87.Brieven en doorslagen van brieven over #Ons liturgisch tijdschrift#.  1915,

1928-1930, 1934
  
 88.Correspondentie met de NV Gooi en Sticht uit Hilversum.  1934-1939
  
 89.Brieven en doorslagen van brieven over de uitgave van het tijdschrift van de

federatie.  1939-1951
  
 90.Brieven en doorslagen van brieven over de samenwerking van de Federatie met de

Katholieke Radio Omroep (KRO).  1927-1928
  
 91.Stukken betreffende lezingen over liturgische onderwerpen uitgezonden door de

KRO.  1932-1934, 1937, 1939
  
 92.Stukken betreffende de samenwerking met de Sint Gregoriusvereniging.  1921-1946,

1956-1964
  
 93.Brieven en doorslagen van brieven over kindermisboekjes.  1930, 1938, 1943
  
 94.Commentaren van pastores op een circulaire over gezamenlijk bidden.  z.j.
  
 95.Statuten van de Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland en de

koninklijke goedkeuring.  1937
  
 96.Stukken betreffende de oprichting van het Interdiocesane Actiecentrum voor

Liturgie.  1945-1948
  
 97.Stukken betreffende de oprichting van een tijdschrift voor liturgie voor Nederland

en Vlaanderen.  1946-1947
  
 98.Stukken betreffende de oprichting van het Interdiocesaan Secretariaat voor

Liturgie.  1946-1947
  
 99.Stukken betreffende een fusie tussen de Sint Gregoriusvereniging en het Sint

Bernulphusgilde.  z.j.
  
 100.Stukken betreffende een programmaverklaring.  z.j.
  
 101.Stukken betreffende een ontwerp-reorganisatie inzake liturgische actie in

Nederland.  z.j.
  
 102.Stukken betreffende de uitgave van liturgische albums.  1947-1948
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Archief Nationale Raad voor Liturgie

 103.Stukken betreffende de uitgave van het tijdschrift voor liturgie door de Abdij
Affligem Hekelgem (België).  1949-1959

  
 104.Stukken betreffende mutaties betreffende de liturgie in de #Pius-Almanak#.  1959
  
 105.Stukken betreffende de concept-overeenkomst tussen de Sint Gregoriusstichting

en de liturgische federatie.  1934-1956
  
 106.Stukken betreffende de uitgeverij J.H. Gottmer te Haarlem.  1956
  
 107.Stukken betreffende de Bossche liturgische vereniging.  1952-1963
  
 108.Stukken betreffende vernieuwde prefaties voor Advent en Sacramentsdag.  1955
  
 109.Stukken betreffende vernieuwde rubrieken voor de brevier en missaal afgekondigd

in 1961 door Paus Johannes XXIII.  1960-1961
  
 110.Stukken betreffende de veranderde huwelijksritus.  1953-1955
  
 111.Stukken betreffende de kwestie Leuven-Affligem.  1920
  
 112.Brief van de aartsbisschop van Freiburg aan het "Hochwürdige grossdeutsche

Episkopat".  1941
  
 113.Lijst van de liturgische verenigingen in de verschillende bisdommen in Nederland.

  z.j.
  
 114.Maandblad #Mededelingen#, aflevering van maart, van het interdiocesaan liturgisch

secretariaat.  1961
  
 115.Stukken betreffende nieuwe liturgische uitgaven en copies.  z.j.
  
 116.Statuten van de parochiële liturgische kring.  z.j.
  
 117.Lijst van deelnemers aan een koffietafel van de liturgische vereniging in het bisdom

Roermond.  z.j.
  
 118.Brief van Jordach.  z.j.
  
 119.Stukken betreffende het lekenweekend over liturgie gehouden op 26 en 27

september.  z.j.
  
 120.Voorstel van prof. Wijtenburg aangaande de leesportefeuille rondgezonden aan het

federatie-bestuur.  z.j.
  
 121.Voorlopig rapport van de commissie tot bevordering van een algemene actie door

de federatie der liturgische verenigingen in de overige katholieke organisaties in
Nederland.  z.j.

  
 122.Concept-reglement voor de redactie van #Mededelingen voor Liturgie#.  z.j.
  
 123.Stukken betreffende onderwerpen voor besprekingen in het diocees Limburg.  z.j.
  
 124.Verantwoording van het vervaardigen van een Nederlandse missaalcopie.  z.j.
  
 125.Verhandeling "De Ritu poenitentiali in Missa" van Jungmann.  1963
  
 126.Mededeling van het Interdiocesaan Liturgisch Secretariaat te Nijmegen.  z.j.
  
 127.Stukken betreffende de in opdracht van het bisdom Rotterdam gereedgemaakte

tekst van het boekje voor de gelovigen voor de H. Mis en plechtigheden der
Oliewijding op Witte Donderdag door L.J.S. Rogier.  z.j.

  
 128.Notulenboek.  1915-1930
  
 129.Brieven en doorslagen van brieven.  1952
  
 130.Brieven en doorslagen van brieven.  1953
  
 131.Brieven en doorslagen van brieven.  1954
  
 132.Brieven en doorslagen van brieven.  1955
  
 133.Brieven en doorslagen van brieven.  1956-1962
  
 134.Brieven en doorslagen van brieven.  1963
  
 135.Brieven en doorslagen van brieven.  1964-1965
  
 136.Verslagen van de enquête over de paasnacht-viering in het bisdom Haarlem.  1953
  
 137.Stukken betreffende de liturgische studiedagen voor missionarissen, gehouden te

Heeswijk van 7 tot en met 11 maart.  1960
  
 138.Stukken betreffende de enquête van de liturgische vereniging voor de bisdommen

Haarlem en Rotterdam.  1956
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Archief Nationale Raad voor Liturgie

  
 139.Stukken betreffende de enquête over de liturgische vernieuwing in het bisdom

Breda.  1956
  
 140.Stukken betreffende de enquête over de Goede Week onder leken in de

Nederlandse bisdommen.  1956
  
 142.Stukken betreffende plechtigheden van de Goede Week in de geest van het

Memoriale Rituum opgemaakt door E. Moureau van het Groot-Seminarie te Luik en
J. Nyssen van het Seminarie Sint Truiden.  z.j.

  
 143.Stukken betreffende de enquête betreffende de Brevierhervormingen onder de

Nederlandse priesters.  1956-1957
  
 144.Stukken betreffende het meditatieboek op het Klein-Brevier.  1953-1954
  
 145.Stukken betreffende het Klein-Brevier voor kloosterlingen.  1953-1955
  
 146.Correspondentie met uitgeverij J.H. Gottmer te Haarlem.  1954-1955
  
 147.Stukken betreffende het boek #De christen in het voetspoor# door drs. K. Piket.

  1953-1954
  
 148.Stukken betreffende het samenstellen van het liturgisch woordenboek.  1957-1962
  
 149.Stukken betreffende de uitgave van het boek #De Atlas van de Christelijke

Eredienst#.  1956-1957
  
 150.Stukken betreffende de rozenkrans voor overledenen.  1930
  
 151.Stukken betreffende de uitgave van de zondagsmissaal #Bron van christelijke

geest#.  1930
  
 152.Stukken betreffende de bepalingen inzake de KRO-radiouitzendingen van de mis.

  1948
  
 153.Brieven van Paul Brand aan pater Lucas Brinkhoff OFM te Rome.  1948
  
 154.Brief van overste H. de Groot te Nijmegen.  1947
  
 155.Verslag van de Contactvergadering voor actuele misweek-leiders gehouden te

Woerden op 25 augustus.  1947
  
 156.Circulaire "Notities bij een misweek door de Norbertijnen" van P.J. van Kaathoven

O.Praem. houdende richtlijnen voor de celebrant.  z.j.
  
 157.Aantekeningen van E. Bruning OFM over de offerritus.  1919
  
 158.Circulaire van L. Alting van Geusau OFM inzake de voorbereidingen voor de

misweek.  z.j.
  
 159.Nota "Conclusies van de misweek".  z.j.
  
 160.Artikel over het apostolaat van de mis in Nederland in #l'Osservatore Romano# van

21 december.  1950
  
 161.Perikopenlijst uitgegeven door het Nederlands Liturgisch Centrum.  1967-1968
  
 162.Stukken betreffende het catechumenaat.  1952-1958
  
 163.Lijsten van liturgische uitgaven. Alfabetisch op auteursnaam.  z.j.
  
 164.Correspondentie tussen pater L. Brinkhoff en de KRO betreffende spreekbeurten.

Met bijlagen.  1953, 1958, 1961-1962
  
 165.Themaboek houdende schetsen voor eventuele uitzendingen van de KRO over de

bevordering van de koormuziek in Nederland door prof. dr. J.M.A.F. Smits van
Waesberghe.  1960

  
 166.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst, een bijeenkomst van de Sint

Gregoriusvereniging, de liturgische federatie en de KRO.  1959
  
 167.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  1960
  
 168.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  1961
  
 169.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  1962
  
 170.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  1963
  
 171.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  1964
  
 172.Stukken betreffende de Conveniat-samenkomst.  z.j.
  
 173.Stukken betreffende missie en liturgie.  1949, 1956-1962
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Archief Nationale Raad voor Liturgie

 174.Stukken betreffende een nieuwe doopritus.  1955-1959
  
 175.Stukken betreffende de Rituaal-Commissie.  1953-1962
  
 176.Brief van Gulielmus, bisschop van Roermond.  1945
  
 177.Brieven en doorslagen van brieven.  1946-1953
  
 178.Stukken betreffende jaarverslagen van de redactie van het #Maandschrift voor

liturgie#, later #Ons Liturgisch Tijdschrift#.  1916-1941
  
 179.Verslagen van de redactievergaderingen van #Ons Liturgisch Tijdschrift#.

  1925-1932
  
 180.Brieven en doorslagen van brieven.  1915-1930, 1934-1938, 1943-1944
  
 181.Stukken betreffende de Rituaal-Commissie.  1957-1963
  
 182.Stukken betreffende de Cura Infirmorum.  1956-1963
  
 183.Stukken betreffende het begrafenisritueel.  1956, 1960-1963
  
 184.Stukken betreffende de Nederlandse commissie voor liturgie.  1963-1966
  
 185.Verslagen van de enquête onder de priesters over de Goede Week-viering in de

bisdommen Utrecht, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Roermond.  1956
  
 186.Verslagen van de enquête onder priesters over de Goede Week-viering in het

bisdom Den Bosch.  1956
  
 187.Verslagen van de enquête onder priesters over de Paasnacht-liturgie in de

bisdommen Utrecht, Groningen, Den Bosch en Roermond.  1953
  
 188.Enquête onder leken in het bisdom Roermond over de Paasnacht-liturgie.  1953
  
 189.Stukken betreffende de kosters-opleiding.  1963-1967
  
 190.Krantenknipsels betreffende de Pax Christi-Voettocht naar Den Bosch.  1958
  
 191.Stukken betreffende liturgische uitgaven van het Interdiocesaan Liturgisch

Secretariaat.  1957-1958
  
 192.Rapport "Tussen angst en durf in - acties en reacties, roepingenwerk (1967-1968)",

opbouw-documentatie, uitgegeven door het Oriëntatiecentrum voor Kerkelijke
Roeping.  1968

  
 193.Brochure #Aan onze medebroeders in het priesterschap#, ondertekend door de

bisschoppen tijdens het Concilie te Rome van 26 oktober.  1964
  
 194.Rondzendbrief van pater Angelus Han Tali OFM te Formosa aan familie en vrienden.

  1965
  
 195.Stukken betreffende de huwelijks- en begrafenisritus.  1965
  
 196.Preadvies over het diakonaat, aangeboden aan het Concilie van de Nederlandse

Kerkprovincie.  1966
  
 197.Instructieboekje bij de bandopnamen van de Goede Week-plechtigheden.  1955
  
 198.Brieven van pastoor Lauwaert, secretaris. Met bijlage.  1947, z.j.
  
 199.Verslag van een vergadering van de Federatie van Liturgische Verenigingen.  z.j.
  
 200.Partituren gebruikt ten behoeve van de samenstelling van liturgieën.  z.j.
  
 201.Boekenlijst van werken over de Heilige Mis.  z.j.
  
 202.Mededeling van dr. Lucas Brinkhoff OFM, secretaris, over de uitgave van een

zangersboekje.  z.j.
  
 203.Uitnodiging aan C. Vergeer, rector van Berg en Bosch te Bilthoven, voor deelname

aan het Eerste Internationale Pastoraal-Liturgisch Congres van 18 tot en met 21
september te Assisië (Italië). Met kanttekeningen.  1956

  
 204.Bestelkaarten voor boeken, grammofoonplaten en filmstroken.  1955, z.j.
  
 205.Mededelingen van dr. Lucas Brinkhoff OFM, secretaris, over de Goede Week-

viering.  z.j.
  
 206.Circulaire van dr. Lucas Brinkhoff OFM, secretaris, inzake een serie lichtbeelden

over de Heilige Mis.  z.j.
  
 207.Overzicht van de selectie grammofoonplaten, filmstroken en kaarten voor de advent

en kerstmis.  z.j.
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Archief Nationale Raad voor Liturgie

 208.Verslagen van vergaderingen van het Liturgisch Centrum Den Bosch.  1963-1967
  
 209.Circulaire inzake de aankondiging van de liturgische studiebijeenkomst in de Abdij

van Berne te Heeswijk op 24 en 25 maart. Met uitnodiging.  1963
  
 210.Verhandeling "De offerande" van T.A. Vismans OP.  1963
  
 211.Verslag van de vergadering van de commissie Vormgeving Liturgische

Plechtigheden van het Liturgisch Centrum Den Bosch van 2 januari.  1964
  
 212.Schema's van de viering van de zondagsmis.  1964
  
 213.Rapport "De zondagsmis in de parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch" van

het Liturgisch Centrum Den Bosch.  1964
  
 214.Rapport "De Zondagsmis in de Tilburgse parochies" van het Liturgisch Centrum

Den Bosch.  1964
  
 215.Circulaire inzake de oprichting van het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) van het

bisdom 's-Hertogenbosch.  z.j.
  
 216.Circulaires van de Nederlandse bisschoppen inzake het verschijnen van één

directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie.  1968
  
 217.Schema voor een rustig verloop van de eucharistie.  [1968]
  
 218.Verslag van de studiebijeenkomst "Liturgie en Kerkbouw", georganiseerd door het

Liturgisch Centrum Den Bosch in de Abdij van Berne te Heeswijk op 8 en 9 april.
  1962

  
 219.Verslag van de studiebijeenkomst "De dienst van het woord in het geheel van de

eucharistieviering", georganiseerd door het Liturgisch Centrum Den Bosch in de
Abdij van Berne te Heeswijk op 24 en 25 maart.  1963

  
 220.Journaal van het secretariaat van het Liturgisch Centrum Den Bosch voor januari

en februari.  1964
  
 221.Circulaire van het Liturgisch Centrum Den Bosch aan de priesters van het bisdom

's-Hertogenbosch inzake de wijziging van enkele rubrieken in de Heilige Mis.  1965
  
 222.Verslagen van vergaderingen van de Commissie voor Liturgie in het bisdom Breda.

  1965-1970
  
 223.Agenda's voor vergaderingen van de Commissie voor Liturgie in het bisdom Breda.

  1968-1970
  
 224.Circulaire van de Commissie voor Liturgie in het bisdom Breda inzake de Ordo

Missae en het vernieuwde Calendarium Romanum.  1969
  
 225.Uitnodiging en agenda voor de contactdag van liturgische correspondenten

georganiseerd door de Commissie voor Liturgie in het bisdom Breda op 27 mei.
  1969

  
 226.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Liturgische Commissie Haarlem.

  1965-1967
  
 227.Agenda's voor vergaderingen van de werkgroep Liturgische Commissie Haarlem.

Met bijlage.  1965-1966
  
 228.Verslag van het gesprek op Warmond ter inleiding op de "Actie Haarlem" van 29

december 1965.  1966
  
 229.Instructies van de werkgroep Liturgische Commissie Haarlem voor de

eucharistieviering.  [1966]
  
 230.Brief van K.J.H. Lautenschütz, secretaris van de werkgroep Liturgische Commissie

Haarlem, aan N. Nooren, voorzitter van de NCL. Met als bijlage de inleiding van J.
Kerstholt, rector van het Sint Elisabeth ziekenhuis te Alkmaar, over de
eucharistieviering volgens de nieuwe liturgie in de RK ziekenhuizen gehouden op
de bijeenkomst van ziekenhuisrectoren op 13 december 1965.  1966

  
 231.Notulen van de Adviesraad Liturgie bisdom Haarlem.  1968-1970
  
 232.Agenda's voor vergaderingen van de Adviesraad Liturgie bisdom Haarlem. Met

bijlage.  1968-1970
  
 233.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Liturgie van het Pastoraal Centrum

bisdom Groningen. Met bijlagen.  1965-1967
  
 234.Circulaires van het Pastoraal Centrum bisdom Groningen aan de priesters in het

bisdom Groningen inzake de bisschoppen-synode te Rome.  1969
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bisdom Rotterdam. Met bijlagen.  1965-1969
 235.Verslagen van vergaderingen van de Liturgische Coördinatie Commissie in het  
 236.Verslag van de vergadering van de Liturgische Coördinatie Commissie in het

bisdom Rotterdam met vertegenwoordigers van de dekenale liturgische
werkgroepen van 27 september.  1966

  
 237.Verslag van de studiedag van de Liturgische Vereniging en de Sint Gregorius

Vereniging in het bisdom Rotterdam van 8 januari.  1964
  
 238.Notulen van het bestuur van de Liturgische Vereniging bisdom Rotterdam.  1965
  
 239.Verslagen van vergaderingen van de Liturgische Commissie voor Kerkelijk Leven in

het bisdom Rotterdam.  1966-1968
  
 240.Brief van P.M. de Groot, secretaris van de Liturgische Coördinatie Commissie in het

bisdom Rotterdam, aan dr. Lucas Brinkhoff OFM, directeur, over de Liturgische
Commissie voor Kerkelijk Leven in het bisdom Rotterdam. Met als bijlage het
oprichtingsdecreet.  1966

  
 241.Stukken betreffende de installatie van de Liturgische Commissie voor Kerkelijk

Leven in het bisdom Rotterdam.  1966
  
 242.Advies inzake het voorstel betreffende de aanstelling van een vrijgestelde voor

liturgie in het bisdom Rotterdam.  1969
  
 243.Verslag van de gesprekken van de Liturgische Commissie voor Kerkelijk Leven in

het bisdom Rotterdam met de dekenale werkgroepen.  z.j.
  
 244.Notulen van de sectie Liturgie van het bisdom Utrecht.  1965
  
 245.Stukken betreffende vergaderingen van de Diocesane Werkgroep voor Liturgie in

het bisdom Utrecht.  1965-1969
  
 246.Stukken betreffende vergaderingen van het Liturgisch Centrum Roermond.

  1966-1970
  
 247.Stukken betreffende de voorbereiding van de vernieuwing van de liturgie in de

parochies in het bisdom Roermond.  1964-1965
  
 248.Stukken betreffende vergaderingen van het Interdiocesaan Beraad.  1964-1970
  
 249.Stukken betreffende het aftreden van mgr. M.A. Jansen als bisschop van Rotterdam

en de benoeming van mgr.dr. A.J. Simonis.  1970-1971
  
 250.Circulaire van het Diocesaan Missiesecretariaat bisdom Rotterdam aan de priesters

in het bisdom Rotterdam. Met bijlage.  1971
  
 251.Circulaires met aanmeldingsformulieren van de Katholieke Theologische

Hogeschool Amsterdam aan allen die geïnteresseerd zijn in de theologische
cursussen van de hogeschool.  1970-1971

  
 252.Honoreringsregeling van de priesters in de territoriale zielzorg in het bisdom

Rotterdam. Met circulaire.  1971
  
 253.Circulaire van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, inzake practische

regelingen in verband met de oprichting van het diocesaan bestuurscollege en
secretariaat.  1968

  
 254.Handleiding voor de viering van de mis, overgenomen uit de werkmap van het

bisdom Breda.  1965
  
 255.Huiszegen.  z.j.
  
 256.Informatiebulletins van het bisdom Rotterdam.  1968-1970
  
 257.Circulaire van mgr. J.B.W.M. Möller, bisschop van Groningen, aan de priesters in

het bisdom Groningen, inzake de viering van Wereldvredesdag in 1971. Met bijlage.
  1970

  
 258.Stukken betreffende de Vredesweken.  1969-1971, 1974
  
 259.Herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen over het Petrusambt, voor te

lezen op 28 juni.  1970
  
 260.Circulaire van het diocesaan bestuurscollege van het bisdom Rotterdam aan de

priesters en pastorale werkers in het bisdom Rotterdam over de voortgezette
pastorale training. Met bijlage.  1970

  
 261.Stukken betreffende de extra collecte ten behoeve van de "Nationale Actie Peru".

  1970
  
 262.Stukken betreffende de zondag voor het bedrijfsapostolaat op 22 februari.  1970
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Financiering in het bisdom Rotterdam. Met bijlagen.  1969
 263.Rapport van de Diocesane Adviescommissie tot Reorganisatie van de Kerkelijke  
 264.Stukken betreffende de Wereldmissiedag van 19 oktober.  1969
  
 265.Circulaires van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, aan de pastoors en

rectoren in het bisdom Rotterdam over een collecte ten bate van het Pastoraal
Concilie.  1969

  
 266.Herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen over het

Pastoraal Concilie, voor te lezen op 4 januari 1970.  1969
  
 267.Herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen over de 70ste verjaardag van

aartsbisschop, kardinaal Alfrink, voor te lezen op 5 juli.  1970
  
 268.Circulaire van de Nederlandse bisschoppen aan de priesters over het Europese

bisschoppensymposion gehouden te Chur van 7-10 juli.  1969
  
 269.Circulaire van de Nederlandse bisschoppen aan de priesters over Radboudzondag

op 11 januari 1970. Met bijlage.  1969
  
 270.Circulaire van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, aan de priesters in het

bisdom Rotterdam over Kerkenbouwzondag op 1 februari.  1970
  
 271.Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen.  1970
  
 272.Circulaire van de Nederlandse bisschoppen aan de priesters over het celibaat.  1970
  
 273.Circulaire van de Nederlandse bisschoppen aan de priesters over de liturgie.  1969
  
 274.Circulaire van W.M.I. van den Ende en C.G.F. Braun MSC, vicarissen-generaal in het

bisdom Rotterdam, aan de priesters in het bisdom Rotterdam over het 40-jarig
priesterjubileum van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam. Met bijlage.  1969

  
 275.Circulaire van mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam, aan de priesters in het

bisdom Rotterdam over de biecht.  1969
  
 276.Stukken betreffende de Goede Week-viering.  1968
  
 277.Stukken betreffende de prediking.  [1969]
  
 278.Circulaire van A.C. Schaaper, econoom van het bisdom Rotterdam, aan de

kerkbesturen en priesters in het bisdom Rotterdam over de reorganisatie van de
kerkelijke financiering en de honorering van de clerus.  1969

  
 279.Stukken betreffende het Liturgisch Apostolaat van de Misweken.  1964-1967
  
 280.Stukken betreffende de contactdag voor liturgie van het bisdom Utrecht op 3

februari.  1973
  
 281.Brieven en doorslagen van brieven over de functie van voorzitter van de

Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Utrecht.  1971
  
 282.Stukken betreffende de functie en financiering van meerdere kerkkoren in een

parochie.  1971
  
 283.Stukken betreffende de werkbijeenkomst Expressie in de Liturgie georganiseerd

door de sectie Liturgie van het Diocesaan Pastoraal Dienstencentrum Aartsbisdom
Utrecht (DPDC) en het Instituut voor Expressie te Bussum van 13 tot en met 16
april.  1971

  
 284.Verklaring van de diocesane pastorale Raad van het Aartsbisdom Utrecht inzake de

bisschopsbenoeming in Roermond.  1972
  
 285.Verslag van de werkdag voor jongerenkoren en tekstgroepen voor jongerenliturgie

binnen het dekenaat Breukelen van 16 april.  1972
  
 286.Brief van A.W.M. van Wunnik van de Werkgroep Liturgie Westervoort aan de sectie

Liturgie van het DPDC over misintenties. Kopie.  1971
  
 287.Voorstel van de werkgroep Catechese Basisscholen te Arnhem inzake het vormsel.

  1971
  
 288.Stukken betreffende de uitgave van een liturgisch werkboek door de sectie Liturgie

van het DPDC en door het bisdom Groningen.  1971-1972
  
 289.Stukken betreffende de mogelijke combinatie van het liturgisch

documentatiecentrum van het DPDC met dat van de Nationale Raad voor Liturgie en
de Sint Gregoriusvereniging te Utrecht.  1972

  
 290.Stukken betreffende vergaderingen van de werkgroep Liturgie van het DPDC.

  1971-1973
  
 291.Stukken betreffende de contactdag voor liturgie van het bisdom Utrecht op 29

januari.  1972
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 292.Stukken betreffende vergaderingen van de Adviesgroep Liturgie van het DPDC.

  1971-1972
  
 293.Stukken betreffende vergaderingen van de Adviesraad Liturgie Bisdom Haarlem.

  1971-1973
  
 294.Verslag van het bezoek van drs. E.P. de Jong, directeur, aan de vergadering van

secretarissen van nationale liturgische commissies te Rome van 25 en 26 januari.
  1971

  
 295.Circulaire aan liturgische jongerengroepen inzake liturgische studiedagen.  z.j.
  
 296.Circulaire van L. Seeboldt OCarm, pastor voor de liturgie in het dekenaat

Amstelland, inzake informatie over de liturgie. Met bijlage.  z.j.
  
 297.Verslag van het overleg over het Liturgisch Centrum Amsterdam van 5 oktober.

  1970
  
 298.Overzicht van liederen gezongen door het koor van de Sint Bavo te Haarlem in 1967

en 1968.  1968
  
 299.Verslag van de Adviesraad voor Liturgie over de eventuele opzet van een

summerschool voor voortgezette liturgische vorming.  1972
  
 300.Nota "Proeve tot een signalement van een 'mozaische' liturgie" van Hein Lagerberg.

Met aantekeningen.  z.j.
  
 301.Mistekst "Eucharistie vieren met een ernstig zieke".  z.j.
  
 302.Nota inzake de criteria die men voor ogen moet houden bij het samenstellen en

beoordelen van eucharistische gebeden.  z.j.
  
 303.Jaarverslag van het Pastoraal Centrum te Haarlem over 1972. Met circulaire.  1973
  
 304.Verslag van de Kapeldag van 4 juni.  1972
  
 305.Correspondentie met C.H.M. Nolet, pastoor te Bussum, over het nieuwe Missale

Romanum.  1973
  
 306.Informatiebulletin van het bisdom Haarlem.  1968-1973
  
 307.Circulaires met inschrijfformulieren van de Katholieke Theologische Hogeschool

Amsterdam inzake cursussen.  1970-1973
  
 308.Circulaires van het bisdom Haarlem. Met bijlagen.  1969-1974
  
 309.Verhandeling "Liturgie. Een verantwoording" van Jan Duin van de Adviesraad voor

Liturgie in het bisdom Haarlem.  z.j.
  
 310.Circulaires van het Missiesecretariaat van het bisdom Haarlem inzake het tijdschrift

#Missie-Actie#. Met bijlagen.  1970-1971
  
 311.Circulaires van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo inzake de restauratie van

de Kathedraal. Met bijlage.  1970
  
 312.Stukken betreffende een viertal "Orden van dienst" van de Adviesraad Liturgie

Bisdom Haarlem.  1968
  
 313.Circulaire van mgr. Zwartkruis aan de priesters in het bisdom Haarlem inzake een

collecte voor het Bedrijfsapostolaat. Met bijlagen.  1969
  
 314.Circulaire van de Nederlandse bisschoppen aan de priesters inzake het

communiqué over de besprekingen met de paus en zijn naaste medewerkers.  1970
  
 315.Stukken betreffende vergaderingen van de Dienst voor Liturgie en Kerkmuziek in

het dekenaat 's-Gravenhage.  1968-1970
  
 316.Staat houdende een overzicht van de parochiële zangkoren in het dekenaat 's-

Gravenhage.  z.j.
  
 317.Stukken betreffende de werkgroepen Liturgische Begeleiding in de dekenaten

Gouda en Alphen.  1968-1969
  
 318-319.Jaarverslagen van de Werkgroep voor Liturgie in het Aartsbisdom Utrecht.

  1969-1970
Bevat 2 stukken

  
  318.1968
  
  319.1969
  
 320.Rapport "Bijdrage tot een pastoraal plan voor het aartsbisdom Utrecht" van het

DPDC.  1969
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Archief Nationale Raad voor Liturgie

  
 321.Notities van de Werkgroep voor Liturgie in het aartsbisdom Utrecht over de missa

normativa.  1968
  
 322.Brieven van H.J.J. van Waveren, secretaris van de Werkgroep voor Liturgie in het

aartsbisdom Utrecht aan drs. E.P. de Jong, directeur.  1968
  
 323.Verslag van de priesterbijeenkomsten gehouden door de staf van het Bureau voor

Algemene Jeugdzielzorg.  1968
  
 324.Schema van de Werkgroep voor Liturgie in het aartsbisdom Utrecht over de

paschaviering.  1969
  
 325.Rapport "Catechese rond de doop" van de sectie Volwassenencatechese van de

werkgroep voor Catechese in het aartsbisdom Utrecht.  [1969]
  
 326.Werkmap "Suggesties voor parochiële liturgische werkgroepen" van de Werkgroep

voor Liturgie in het aartsbisdom Utrecht.  1969
  
 327.Stukken betreffende vergaderingen van de Diocesane Werkgroep voor Liturgie in

het aartsbisdom Utrecht.  1969-1971
  
 328.Verhandeling "Religieus groepsleven en gebed" van zr. drs. L. Houtsma.  1974
  
 329.Stukken betreffende de Proeftuindagen en -cursussen van de Sectie Liturgie voor

Religieuzen (SLR).  1974-1976
  
 330.Brieven aan en doorslagen van brieven van drs. E.P. de Jong, secretaris van de

NRL, over de Ordo Professionis Religiosae.  1970
  
 331.Correspondentie tussen drs. C.G.M. Bak, secretaris van de SLR, en drs. E.P. de

Jong, secretaris van de NRL.  1972
  
 332.Rapport "Het gemeenschapsgebed bij de Capucijnen" van de Liturgische

Commissie OFMCap.  z.j.
  
 333.Redevoering "Gedachten naar aanleiding van de nieuwste instructie (1970) over de

liturgie" van (anoniem) uitgesproken bij een bezoek aan Paramaribo op 4 januari.
  1971

  
 334.Stukken betreffende vergaderingen van de SLR.  1968-1975
  
 335.Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de SLR en de Stichting Religieuze

Sekties en Kommissies (STRES).  1972-1975
  
 336.Stukken betreffende de brochure #Mogelijkheden en moeilijkheden bij het bidden

van religieuzen# uitgegeven door de SLR ter begeleiding van de bisschoppelijke
brief over het bidden.  1973-1974

  
 337.Circulaire van de Stichting Broedercongregaties Nederland (SBCN) over de

brochure #Mijn missie? Nooit van gehoord...!#, geschreven door een werkgroep Ad-
hoc van de SBCN. Met als bijlage de kopie voor de brochure.  1975

  
 338.Adressenlijsten van de SLR.  1969-1970
  
 339.Circulaire van de SLR aan zusters, paters en broeders inzake gebedsdiensten.  z.j.
  
 340.Programma voor de jongerenliturgie op het Katholiek Militair Tehuis te Breda op 15

februari.  1970
  
 341.Verhandeling "Plaats en functie van de presbyteri" van J. van Gool.  z.j.
  
 342.Werkmap voor Liturgie en Catechese.  [1969]
  
 343.Bibliografie "Het heil komt ter sprake" van C. Janssens.  1968
  
 344.Handleiding voor de verzorging van teksten voor jongerenmissen.  z.j.
  
 345.Circulaire van B. van Leysen inzake de opzet van de cursus verbale expressie.

  1968
  
 346.Verhandeling "Breviershervorming" van (anoniem).  z.j.
  
 347.Redevoering "Van aangezicht tot aangezicht" van dr. A. Blijlevens CSSR

uitgesproken op de contactdag van liturgische correspondenten in het bisdom
Breda op 27 mei.  1969

  
 348.Stukken betreffende vergaderingen van de Commissie voor Liturgie in het bisdom

Breda.  1970-1975
  
 349.Rapport inzake de pastorale organisatie in het bisdom Breda.  1970
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bisdom 's-Hertogenbosch op 24 oktober.  1970
 350.Stukken betreffende de instructiedag ter voorbereiding van de advents- en

kerstviering georganiseerd door de Gregorius-vereniging en het DPC van het
  
 351.Programma voor de instructiedag ter voorbereiding van de paasliturgie

georganiseerd door de Gregoriusvereniging in het DPC van het bisdom 's-
Hertogenbosch op 13 maart.  1971

  
 352.Jaarprogramma van het DPC van het bisdom 's-Hertogenbosch voor het

werkseizoen 1973-1974.  1973
  
 353.Jaaroverzicht van het DPC van het bisdom 's-Hertogenbosch over het werkseizoen

1973-1974 en het jaarprogramma voor het werkseizoen 1974-1975.  1974
  
 354.Stukken betreffende de beleidsnota "De opbouw van de Kerk" van het bisdom 's-

Hertogenbosch ter bevordering van nieuwe pastorale samenwerkingsverbanden en
van een actieve inzet van de gelovigen.  1972

  
 355.Verhuisbericht van het DPC van het bisdom 's-Hertogenbosch.  z.j.
  
 356.Circulaires van het DPC van het bisdom 's-Hertogenbosch inzake het verzamelen en

maken van materialen voor het kerstweekend.  1972
  
 357.Correspondentie tussen drs. E.P. de Jong, secretaris van de NRL, en drs. H.

Mostermans, secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, over de orde van dienst
voor het vormsel. Met bijlagen.  1972

  
 358.Voorbeden voor het weekend van 9 en 10 september naar aanleiding van de

tragische gebeurtenissen tijdens de Olympische Spelen te München.  1972
  
 359.Repertoire-lijsten van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom 's-

Hertogenbosch.  z.j.
  
 360.Programma voor de zesde diocesane Kloosterkorendag van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging van het bisdom 's-Hertogenbosch te Sint Michielsgestel in het
Seminarie Beekvliet op 30 december.  1968

  
 361.Deelnameformulier voor de cursus "Dirigenten van jongerenkoren".  z.j.
  
 362.Mutatielijst van de grote benoemingen in het bisdom 's-Hertogenbosch.  1970
  
 363.Circulaire van mgr. J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch, inzake de

benoeming van 3 territoriale vicarissen.  1969
  
 364.Verslagen van 5 gespreksdagen van 15 priesters van het bisdom 's-Hertogenbosch

over wat gaande is in kerk en wereld.  1969
  
 365.Uitnodiging en programma voor de jongerenkorendag van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging van het bisdom 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch op 30
mei.  1970

  
 366.Circulaire van mgr. J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch, inzake het

Pastoraal Concilie te Noordwijkerhout. Met bijlage.  1970
  
 367.Correspondentie tussen de Commissie voor Liturgie in het bisdom Breda en drs.

E.P. de Jong, directeur van het NLC en secretaris van de NRL.  1968, 1970,
1973-1974

  
 368.Oprichtingsakte met statuten van de NV Boek- en Grammofoonplatenhandel

Liturgica te Nijmegen.  1964
  
 369.Brieven en doorslagen van brieven over financiële aangelegenheden van de NV

Boek- en Grammofoonplatenhandel Liturgica. Met bijlagen.  1969-1971
  
 370.Accountantsrapporten opgemaakt door accountantskantoor Lombarts en

Schellekens van de NV Boek- en Grammofoonplatenhandel Liturgica inzake de
jaarrekeningen over 1964 tot en met 1969.  1965-1970

  
 371.Oprichtingsakte met statuten van de NV Handelmaatschappij Musica te Amsterdam.

  1960
  
 372.Brieven en doorslagen van brieven over de NV Handelmaatschappij Musica te

Amsterdam. Met bijlagen.  1954-1964
  
 373.Stukken betreffende de overgang van de NV Handelmaatschappij Musica van

Amsterdam naar Nijmegen en de arbeidsovereenkomst tussen de NV Boek- en
Grammofoonplatenhandel Liturgica en J.G.M. Mensink, directeur.  1963-1964

  
 374.Stukken betreffende het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1974.  1973-1974
  
 375.Stukken betreffende het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1975.  1974-1975
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1976.  1975
 376.Stukken betreffende het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar  
 377.Brieven aan en doorslagen van brieven van drs. E.P. de Jong, directeur van het

NLC, over Dabar, lezingen en tussenzangen van de zon- en feestdagen in het
kerkelijk jaar, opgenomen op geluidsband en uitgegeven door het NCL, het
Pastoraal Centrum te Haarlem en het Instituut voor Expressie te Bussum. Met
bijlagen.  z.j.

  
 378-381.Brieven aan en doorslagen van brieven van drs. E.P. de Jong, secretaris van de

NRL en directeur van het NLC. Met bijlagen.  1970-1973
Bevat 4 stukken

  
  378.1970
  
  379.1971
  
  380.1972
  
  381.1973
  
 382.Oraties voor de Advent, de Vastentijd, Pinksteren en Pasen.  1965-1969
  
 383.Correspondentie met F.J.P.M. van Neerven van de werkgroep-Utrecht over het

vertalen van oraties.  1968-1969
  
 384.Brief van F.A.E. de Gruyter van het uitgevers- en drukkersbedrijf NV Gooi & Sticht

te Hilversum aan prof.dr. H.A.J. Wegman, voorzitter van de NCL, over oraties.  1967
  
 385.Stukken betreffende proefvertalingen van oraties.  1966-1967
  
 386.Oraties voor iedere dag van het jaar.  z.j.
  
 387.Stukken betreffende de wedstrijd aangaande het vertalen van liturgische teksten,

georganiseerd door de Tekstcommissie van de Vlaamse Interdiocesane Commissie
voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) en de NCL.  1966-1967

  
 388.Statuten van de ICLZ.  [1964]
  
 389.Verslagen van werkvergaderingen van de ICLZ.  1964-1968
  
 390.Verslagen van vergaderingen van de Adviesraad van de ICLZ.  1964-1965
  
 391.Overzicht van de activiteiten van de ICLZ van 1964 tot en met 1966.  [1966]
  
 392.Stukken betreffende vergaderingen van de ICLZ.  1968-1973
  
 393.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de ICLZ.  1967-1968
  
 394.Verslagen van vergaderingen van de vicarissen van de Vlaamse bisdommen,

verantwoordelijk voor de liturgie.  1968-1973
  
 395.Verslagen van vergaderingen van de Zangcommissie van de ICLZ.  1972-1973
  
 396.Lijst van uitgaven van ICLZ-zangfichen.  1974
  
 397.Stukken betreffende het symposion over liturgieviering gehouden op Bouvigne te

Breda op 1 en 2 mei.  1964
  
 398.Stukken betreffende het symposion over rite van de NCL en de ICLZ, gehouden te

Nijmegen op 29 en 30 september 1966.  1965-1966
  
 399.Stukken betreffende het symposion "Religie en liturgie" gehouden te Berg en Dal

op 27 en 28 april 1967.  1966-1967
  
 400.Stukken betreffende het symposion "Liturgie - Gedragswetenschappen" van de

NCL en de ICLZ, gehouden te Berg en Dal op 22 en 23 november 1968.  1968-1969
  
 401.Stukken betreffende het interconfessioneel dispuut inzake de taal in het kerkelijk

spraakgebruik van de NCL en de prof.dr. G. van der Leeuw-Stichting, gehouden te
Hemmen op 7 en 8 maart.  1969

  
 402.Ledenlijsten van de comissies Callewaert en Cornelis.  z.j.
  
 403.Stukken betreffende de oprichting van de werkgroep voor liturgie in het bisdom

Rotterdam.  1970
  
 404-409.Stukken betreffende vergaderingen van de Diocesane Werkgroep Liturgie (DWL)

van het bisdom Rotterdam.  1970-1975
Bevat 6 stukken

  
  404.1970
  
  405.1971
  
  406.1972
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  407.1973
  
  408.1974
  
  409.1975
  
 410.Stukken betreffende samenwerking tussen de Groep van Liturgisten, de Werkgroep

voor Liturgie in het bisdom Rotterdam en de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging
in het bisdom Rotterdam.  [1970]

  
 411.Verhandeling van (anoniem) over de Heilige Schrift.  z.j.
  
 412.Stukken betreffende cursussen van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het

bisdom Rotterdam.  [1974]
  
 413.Circulaires van mgr. dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, aan de religieuzen

en pastoraal werkers in het bisdom Rotterdam inzake het afscheid van drs. A.
Kroese OCD, dr. C.G.F. Braun, vicaris, drs. W.M.I. van den Ende, vicaris en pater
Wierts.  1975

  
 414.Brief van mgr. dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, aan de parochieraad van

de parochie Gedachteniskerk Paus Johannes XXIII te Leidschendam over de
ambtsbediening. Met bijlage.  1974

  
 415.Brief van dr. C.G.F. Braun, vicaris-generaal in het bisdom Rotterdam, aan drs. G.

Gerelings over de voortgezette vorming van pastores in liturgicis. Met bijlage.  1971
  
 416.Stukken betreffende de ontwerptekst voor een liturgie rond de wijding van een

bisschop.  1971
  
 417.Circulaire van de werkgroep voor liturgie van het dekenaat Noordwijk aan pastores,

parochieraden en plaatselijke werkgroepen voor liturgie inzake de beschrijving van
de plaatselijke werkgroep voor liturgie. Met bijlage.  1969

  
 418.Stukken betreffende de liturgieviering van de werkgroep voor liturgie van het

dekenaat Westland.  z.j.
  
 419.Stukken betreffende de diocesane bestuursvergaderingen van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam.  1970-1972
  
 420.Stukken betreffende de actie "Erbij horen = Erbij zijn" in het bisdom Rotterdam.

  1970
  
 421.Stukken betreffende de actie "Kom over de Brug II" in het bisdom Rotterdam.  1972
  
 422.Verklaring van het Diocesaan Bestuurscollege over de kinderkatechese in het

bisdom Rotterdam.  z.j.
  
 423.Circulaires van drs. W. Postma, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, en mgr.

dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, inzake het aftreden van drs. W. Postma
als vicaris-generaal.  1972

  
 424.Collecteschema 1973 voor het bisdom Rotterdam.  1972
  
 425.Circulaires van drs. H.M.G.J. van de Ven, algemeen econoom van het bisdom

Rotterdam, aan de pastores en kerkbesturen van het bisdom Rotterdam inzake de
kerstbijdrage-actie "Kerk van de grond".  1972

  
 426.Verslagen van vergaderingen van de Dekenale Dienst voor Liturgie en Kerkmuziek.

  1973
  
 427.Stukken betreffende de commissie Verbale expressie in de liturgie.  1964-1966
  
 428-434.Brieven aan en doorslagen van brieven van de NCL en het NLC. Met bijlagen.

  1964-1970
Bevat 7 stukken

  
  428.1964
  
  429.1965
  
  430.1966
  
  431.1967
  
  432.1968
  
  433.1969
  
  434.1970
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Bevat 2 stukken
 435-436.Stukken betreffende de Missaal voor Zon- en Feestdagen uitgegeven door de NRL.

  1973-1974
  
  435.Februari - september.  1973
  
  436.1973, oktober - 1974.  1973-1974
  
 437.Stukken betreffende het uitvoerings- en auteursrecht van kerkmuziek.  1969-1970
  
 438.Stukken betreffende de landdag van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging,

gehouden in de stadsschouwburg te Utrecht op 4 oktober.  1970
  
 439.Memorandum van A. Annegarn inzake de verhuizing van het Instituut voor

Muziekwetenschap (IVM) en de bibliotheek van de Nederlandse Sint
Gregoriusvereniging.  1970

  
 440.Programma en intekenformulier voor de studiedagen van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther op 31 maart en 1
april.  1970

  
 441.Aanmeldingsformulier voor de Utrechtse cursus directie en begeleiding van de

liturgische volkszang van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.  1970
  
 442.Stukken betreffende het werkcollege kerkmuziek op het Instituut Priesteropleiding

Utrecht - Groningen.  1969
  
 443.Correspondentie tussen de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging en de NCL en het

NLC. Met bijlagen.  1959-1971
  
 444.Stukken betreffende hoofdbestuursvergaderingen van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging.  1963-1970
  
 445.Stukken betreffende algemene vergaderingen van de Nederlandse Sint

Gregoriusvereniging.  1967-1970
  
 446.Lijst van bestuursleden van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.  z.j.
  
 447.Lijst van nieuwe misliederen, samengesteld door Joseph Gelineau SJ.  z.j.
  
 448-449.Correspondentie tussen de Katholieke Bijbelstichting (KBS), de NCL, het NLC en de

NRL. Met bijlagen.  1964-1976
Bevat 2 stukken

  
  448.1964-1971
  
  449.1971-1976
  
 450.Verslagen van vergaderingen van de commissie Spelling Eigennamen in het Oude

Testament van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de KBS.  1963-1964
  
 451.Statuten van de Stichting Gemeenschappelijke Nederlandse Bijbelvertaling.  1969
  
 452.Richtlijnen voor de gemeenschappelijke KBS-NBG vertaling van de bijbel.  1969
  
 453.Nota over de functie van het secretariaat Vertalingen van het NBG inzake de

uitvoering van het gemeenschappelijke vertaalproject met de KBS.  1969
  
 454.Voorstel van het NBG voor kostenberekening van de vertaling van het evangelie

volgens Mattheus voor het gemeenschappelijke vertaalproject met de KBS.  1969
  
 455.Lijst van eigennamen uit het Nieuwe Testament volgens de gemeenschappelijke

spelling van de KBS en het NBG. Met bijlage.  1965
  
 456-458.Stukken betreffende alternatieve oraties voor de uitgave van het Nederlandse

Altaarmissaal, een vertaling van het #Missale Romanum#.  1971-1973, 1976-1977
Bevat 3 stukken

  
  456.1971-1973
  
  457.1976
  
  458.1977
  
 459.Stukken betreffende de vertaling van de oraties van het #Missale Romanum#.

  1965-1966, 1970-1971, 1973-1974, 1976
  
 460.Stukken betreffende de voorbeden bestemd voor de "Werelddag van de

Communicatiemiddelen" van 26 mei.  1974
  
 461.Drukproef van gebeden voor de weken door het jaar. Met kanttekeningen.  z.j.
  
 462-464.Gebedenbundel #Het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie#. Deel I, II

en bijlage.  1977
Bevat 3 stukken
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  462.Deel I.  1977
  
  463.Deel II.  1977
  
  464.Bijlage.  1970-1971
  
 465-466.Stukken betreffende de ontwerp vertalingen van oraties door drs. S. De Smet SJ.

  1970-1971
  
 467-468.Stukken betreffende vertalingen van prefaties.  1965-1966, 1973-1975

Bevat 2 stukken
  
  467.1965-1966
  
  468.1973-1975
  
 469.Rapport over oraties en prefaties. Met bijlage.  1966
  
 470.Stukken betreffende de Breviercommissie van de NCL.  1966-1969
  
 471.Stukken betreffende de uitgave van een nieuw Nederlands brevier.  1964-1970
  
 472.Stukken betreffende de opzet van het brevier #Gebeden voor Elke Dag#.  1969-1975
  
 473.Stukken betreffende de vertaling van Latijnse psalmen in het Nederlands.

  1964-1967
  
 474.Stukken betreffende de adventsbrief "Eredienst, poort naar de toekomst" van de

Nederlandse bisschoppen over de liturgie, verschenen in november 1975.
  1971-1975

  
 475.Stukken betreffende de Vastenbrief 1974 "Macht-Onmacht-Hoop" van de

Nederlandse bisschoppen.  1973-1974
  
 476.Herderlijk schrijven "Een nieuw missionair tijdperk" van de Nederlandse

bisschoppen van 29 juni.  1974
  
 477.Stukken betreffende de adventsbrief van de Nederlandse bisschoppen over het

gebed.  1974
  
 478.Werkboek "Bron van levend water. Een onderzoek naar de mogelijkheden van

nieuwe liturgie tijdens drie achtereenvolgende zondagen". Met bijlagen.  1972
  
 479.Correspondentie tussen de NRL en de Katholieke Radio Omroep (KRO) over

godsdienstige uitzendingen. Met bijlagen.  1971-1972
  
 480.Persberichten over de oprichting van de NRL.  1971
  
 481.Brieven aan en doorslagen van brieven van de NCL en de NRL over het uitgeven,

verzenden en propaganderen van uitgaven van de NCL en de NRL en het schrijven
van godsdienstige artikelen. Met bijlagen.  1971-1974

  
 482.Stukken betreffende de mededeling van de NRL aan de pastores en anderen die

betrokken zijn bij de verzorging van de liturgische vieringen over de liturgische
diensten met Kerstmis.  1972

  
 483.Verslag van de studiedagen van de Arbeitsgemeinschaft Katholischer Liturgiker

(AKL) over het eucharistisch gebed van 18 tot en met 21 september.  1972
  
 484.Verslag van de werkzaamheden van de NRL over het eerste halfjaar.  1972
  
 485.Namenlijst van verschillende liturgische groeperingen.  z.j.
  
 486.Programmateksten van het KRO-radioprogramma "Een Wereld op Z'n Kop".  1973
  
 487.Circulaire van de afdeling Persinformatie van de KRO inzake godsdienstige

programma's op radio en televisie in het seizoen 1973/1974.  1973
  
 488.Lezing "Ochtendwijding" van mgr. Zwartkruis, bisschop van Haarlem, uitgesproken

voor de KRO-radio op 6 oktober.  1974
  
 489.Verslagen van vergaderingen van de afdeling Muziek/Godsdienst van de KRO over

tekst en muziek voor de liturgie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
KRO.  1974

  
 490.Stukken betreffende de Begeleidingscommissie voor het omroeppastoraat van de

KRO.  1972-1974
  
 491.Stukken betreffende de vertaling van het Romeinse begrafenisritueel Ordo

Exsequiarum.  1970-1975
  
 492.Stukken betreffende de RK gebedsdienst bij een crematie.  1964-1967
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volwassenen.  1967-1968
 493.Stukken betreffende de Ordo Exsequiarum pro Adultis, de begrafenis van  
 494.Liturgietekst "Allerzielen-Herdenking".  z.j.
  
 495.Liturgietekst voor een kinderbegrafenis.  z.j.
  
 496.Liturgieteksten voor uitvaartdiensten.  z.j.
  
 497.Liturgieteksten voor de uitvaartdienst samengesteld door de Werkgroep voor

Liturgie te Heeswijk.  1968
  
 498.Brief van de proost van het Norbertinessenklooster Sint Catharinadal te Oosterhout

over de begrafenisritus. Met bijlagen.  1970
  
 499.Liturgietekst voor de uitvaart in de Belgische kerkprovincie.  1965
  
 500.Liturgieteksten voor de eucharistie bij de uitvaart, de afscheidsviering erna, voor de

begrafenis en voor de crematie.  1974
  
 501.Gezangen voor de eucharistieviering voor overledenen.  z.j.
  
 502.Liturgieteksten voor de uitvaart, opgesteld door de Functiegroep van Liturgie in het

dekenaat Helden.  [1967]
  
 503.Liturgietekst voor de uitvaart in de Mariakerk te Breda-Ginneken.  z.j.
  
 504.Liturgietekst voor de uitvaart in het kerkrayon van de H. Laurentius te Breda.  z.j.
  
 505.Liturgietekst voor de uitvaart, samengesteld door L. Testers te Sas van Gent.  z.j.
  
 506-517.Liturgieteksten voor uitvaartdiensten van...  1969-1970

Bevat 12 stukken
  
  506.Hanneke (anoniem), een geestelijk gehandicapt meisje, op 6 oktober.  1969
  
  507.Jaromina de Jonge op 24 april.  1970
  
  508.Clary Stavenuiter op 29 april.  1970
  
  509.J.A. de Jonge-van Baal op 22 juni.  1970
  
  510.J.C.J.M. Poell, econoom van het aartsbisdom Utrecht, op 8 september.  1972
  
  511.C.J.F. Braun op 5 juni.  1973
  
  512.Wim Kusters op 2 april.  1974
  
  513.M.W. Engels-Tournier op 10 april.  1974
  
  514.A.W. Lazonder op 13 juni.  1974
  
  515.T.M. van Amersfoort (Kloosternaam: broeder Walther) op 19 juni.  1974
  
  516.J.H. Gottmer op 30 oktober.  1974
  
  517.Jacoba van Hese-van Riet.  z.j.
  
 518.Stukken betreffende het ritueel van de ziekenzalving samengesteld in opdracht van

de commissie voor liturgie van het bisdom Antwerpen.  1969-1970
  
 519.Stukken betreffende het boek #Sacrament, Woord, Gebed bij Ziekte en Sterven#,

samengesteld door een werkgroep van ziekenpastores in het bisdom Breda.
  1971-1974

  
 520.Verhandeling "Liturgische aspecten in de practisch-theologische dienstverlening

aan bejaarden".  1966
  
 521.Convocatie voor de vergadering van het Genootschap voor Liturgiestudie over het

sacrament der zieken op 7 oktober. Met bijlagen.  1968
  
 522.Liturgieteksten voor de ziekenzalving.  1966-1967
  
 523.Stukken betreffende de vertaling van #Ordo Unctionis Infirmerum eorumque

Pastoralis Curae# (rituaal voor de zieken) door de NRL.  1974-1975
  
 524.Drukproeven van #De Ziekenzalving#, uitgegeven door de NRL.  1976
  
 525.Stukken betreffende de werkmap voor het vormsel samengesteld door de

Interdiocesane Contactgroep L.O.-Katechese en uitgegeven door het Hoger
Katechetisch Instituut (HKI) te Nijmegen.  1968-1969

  
 526.Verslagen van gesprekken over het vormsel te Arnhem.  1969
  
 527.Stukken betreffende het vormsel van het Liturgisch Centrum Roermond.  1968
  
 528.Stukken betreffende het vormsel van de Pastorale Raad Kromme Rijnstreek.  1970
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 529.Werkmap voor het vormsel van de werkgroep Vormsel in het bisdom Hasselt

(België).  z.j.
  
 530.Werkmap voor het vormsel van de Dekenale Katechetische Werkgroep en de

Dekenale Liturgische Werkgroep te Maastricht.  1967
  
 531.Tekstboek van Christiaan de Boer over de liturgie van het vormsel voor gebruik in

het dekenaat Apeldoorn.  1969
  
 532.Stukken betreffende het vormsel van de Katechetische Werkgroep van het bisdom

Rotterdam.  1968
  
 533.Stukken betreffende het vormsel in Bilthoven.  1972
  
 534.Gezangen voor het vormsel.  z.j.
  
 535.Stukken betreffende het boekje #Het sacrament van het vormsel#, uitgegeven door

de NRL.  1971-1975
  
 536.Liturgieteksten voor het vormsel.  1968-1974
  
 537-542.Inventarislijsten van gegevens van parochies betreffende de katechese en liturgie

van het vormsel. Geordend per bisdom.  1971
Bevat 7 stukken

  
  537.Rotterdam.  1971
  
  538.Groningen.  1971
  
  539.Haarlem.  1971
  
  540.Utrecht.  1971
  
  541.Breda.  1971
  
  542.Roermond.  1971
  
  543.'s-Hertogenbosch.  1971
  
 544.Inventarislijst van gegevens betreffende de katechese en liturgie van het vormsel in

alle bisdommen samen.  1971
  
 545.Verslag van de contactdagen van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland (KJR)

van 14 en 15 september.  1972
  
 546.Stukken betreffende de "Suriname-Aktie '73".  1973-1974
  
 547-548.Kerst- en nieuwjaarskaarten.  1973-1975, 1977

Bevat 2 stukken
  
  547.1973-1974
  
  548.1975, 1977
  
 549.Brief van A. Verhagen MSC, missionaris in Kimaan (Indonesië), aan drs. E.P. de

Jong over de werkmap voor liturgie.  1969
  
 550.Stukken betreffende de paasboodschap van de Nederlandse bisschoppen voor

1975.  1974-1975
  
 551.Correspondentie tussen R.A. Aardse, directeur van de Dutch Record Company BV

(Dureco) en drs. E.P. de Jong, secretaris van de NRL, over de LP "Gregoriaans".
  1975

  
 552.Correspondentie tussen Hans Bronkhorst, redacteur van #De Tijd# en drs. E.P. de

Jong, secretaris van de NRL, over het artikel "Tien jaar volkstaalliturgie" van mr.
B.F.M. Böcker in #De Tijd# van 6 december 1974.  1975

  
 553.Uitnodiging voor de persconferentie en voorbezichtiging van het nieuwe Bijbels

Museum annex Bijbelwerkplaats op 4 juni. Met bijlage.  1975
  
 554.Nota "De sociale ontwikkelingen van het kostersambt in de kerk en binnen de

kostersorganisaties" van de Vakgroep Kosters, aangeboden aan het hoofdbestuur
van de KABO.  1975

  
 555.Artikelenserie "Crisis in de liturgie" van prof.mag.dr. J.P.M. van der Ploeg OP uit

#Katholieke Stemmen#, nr. 5 en nr. 6/7.  1975
  
 556.Brief van dr. C. Braun, hoofd van de afdeling Godsdienst en Omroeppastoraat van

de KRO, aan drs. E.P. de Jong, secretaris van de NRL, over het eucharistisch gebed
voor de eucharistieviering bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de KRO.
Met bijlage.  1975
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 557.Correspondentie tussen mgr.drs. J. van Laarhoven, vicaris-generaal van het
bisdom 's-Hertogenbosch, en dr. P. Bär, voorzitter van de NRL, over het zitting
nemen in het KRO-bestuur.  1975

  
 558.Correspondentie tussen P. Hoogeveen van de sectie Kerk en Samenleving van De

Horstink en drs. E.P. de Jong, secretaris van de NRL, over de uitgave van het
nieuwe informatiebulletin #Index#.  1976

  
 559.Brief van C. van Mechelen van de afdeling Godsdienstige Uitzendingen Radio van

de KRO aan drs. E.P. de Jong, secretaris van de NRL, over het programma
"Instemmen met Velen". Met bijlage.  1975

  
 560.Brieven aan en doorslagen van brieven van drs. E.P. de Jong, secretaris van de

NRL, over de Kalender der heiligenfeesten uit #Kommunikatie#.  1975-1976
  
 561.Stukken betreffende het symposium "Psalmen in de Nederlandse Liturgieviering"

georganiseerd door de KRO ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum op 12 juni.
  1976

  
 562.Herderlijk schrijven van Joseph Höffner, aartsbisschop van Keulen, over de

invoering van de Duitse vertaling van het Romeinse missaal.  1975
  
 563.Perscommuniqué's ten aanzien van de heer Adema.  1975-1976
  
 564.Persbulletins over het radio- en televisieprogramma "Met uw instemming" van de

NCRV en de IKOR.  1975-1976
  
 565.Stukken betreffende het #Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1977#.  1975-1976
  
 566.Stukken betreffende het #Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1978#.  1977
  
 567.Stukken betreffende het #Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1979#.  1978
  
 568.Stukken betreffende het #Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie in het jaar

1980#.  1979
  
 569-573.Brieven aan en doorslagen van brieven van drs. E.P. de Jong, secretaris van de

NRL. Met bijlagen.  1973-1977
Bevat 5 stukken

  
  569.1973
  
  570.1974
  
  571.1975
  
  572.1976
  
  573.1977
  
 574-575.Drukproeven van het #Missaal voor Zon- en Feestdagen#, uitgegeven door de NRL.

  1973
  
 576.Kopij bestemd voor de artikelen "Doop" en "Ziekenzalving" in het #Liturgisch

Woordenboek#. Met gecorrigeerde drukproeven en begeleidende brief.  1969, z.j.
  
 577-578.Kopij bestemd voor het #Liturgisch Woordenboek#. Met correcties.  z.j.

Bevat 2 stukken
  
  577.Tongerlo - Vijftigdagentijd.  z.j.
  
  578.Waaier - Zijaltaar.  z.j.
  
 579-581.Auteurkopij bestemd voor het #Liturgisch Woordenboek#. Alfabetisch geordend.

Met begeleidende brief.  [1968]
Bevat 3 stukken

  
  579.A-B  [1968]
  
  580.C-J  [1968]
  
  581.K-W  [1968]
  
 582.Programma's voor avonddiensten gehouden in de Studentenkerk te Nijmegen.

  1966
  
 583.Statuten.  1971
  
 584.Brief van S.E. Leuselink-Van Dijk over de cultus van Sint Ansfried.  1974
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Liturgische Diensten onder Leiding van een Leek aan P. Vriens ofm. cap.  1979
 585.Begeleidende brief bij het versturen van het adviesrapport van de commissie
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