Plaatsingslijst

Archief

Sions Poorten

Lijst gegenereerd op : 2020-05-11
Archiefnummer : 1433
Archiefnaam : SIOP
Datering :
Catalogus : Sions Poorten

Katholiek Documentatie Centrum
Laatste archief wijziging : 2020-01-10

Pagina 1/5

Sions Poorten

1.Overzicht cursus Sions Poorten. Met aantekeningen. 1977-1985
2.Hoe tot beslissingen te komen (I A). 1977
3.Zie ik zend u (I B). 1977
4.Gemeenschap nodig voor de werker. Met aantekeningen (II A). 1978
5.Samen in de leiding staan. Met aantekeningen (II B). 1978
6.Charismatische vernieuwing is kerkvernieuwing (II C). z.j.
7.Eucharistie. Inhoudsopgave (III). z.j.
8.Bijbelstudie eerste H. Communie. z.j.
9.Eucharistie. Een bijbelse fundering (III). 1979
10.Onderlinge vergeving; uittreksel van Steve Clarks Herstel van Relaties (III B). 1978
11.Sacrament van verzoening. Dienst, opdrachten, dagindeling (IV). z.j.
12.Sacrament van verzoening. Inhoudsopgave (IV A). z.j.
13.De biecht of het sacrament van de verzoening in bijbels perspektief (IV). z.j.
14.Biechten bij priesters of bij leken? Met gespreksvragen (IV). z.j.
15.De biecht benaderd vanuit de Marburgkreis (IV B). z.j.
16.Biechten en bijbelstudie over Vasten (IV). z.j.
17.Sacrament van verzoening en kerk. Van voorhof tot heiligdom; met
huiswerkopdrachten. Met aantekeningen. Doorslag(IV). z.j.
18.Levende steen in de bouw (V A). 1978
19.Woord van God; ontmoeting met de Kerk die het Woord ontvangt en bewaart, die
overlevert en het brood breekt. Met aantekeningen (VI). z.j.
20.En de voorhang scheurde … Inhoudsopgave en inleiding (VI B). z.j.
21.En de voorhang scheurde … Met aantekeningen (VI B). 1984
22.En de voorhang scheurde … Tweede druk. Met aantekeningen (VI B). z.j.
23.Taakverdeling bij Woordviering. Met aantekeningen (VI). z.j.
24.Het Woord van God; voorbeeld van een bijbelstudie (VII B). z.j.
25.Hoe de bijbel bestuderen? z.j.
26.Bijbelstudie (III A3). z.j.
27.Een weg tussen bijbelinterpretaties (VI A). z.j.
28.De heilige doop (VII A). z.j.
29.De dooppraktijk. Met aantekeningen (VII B). z.j.
30.Bijbelstudie doop. Opdrachten. z.j.
31.Het doopsel, sacrament van gezinsuitbreiding en Voorbeeld van een les over
doopsel. Doorslagen (VII). z.j.
32.Lesopzet voor dag II: doopsel. Met aantekeningen en onderstrepingen. z.j.
33.Geweten en Heilige Geest (VII C). z.j.
34.Werking van de H. Geest en eigen werk (VII D). z.j.
35.Bijbelstudie vormsel. Opdrachten (VIII). z.j.
36.Vormsel. Vragen onder andere naar aanleiding van Scanlan (VIII B). z.j.
37.Het Heilig Vormsel (VIII A). z.j.
38.De doorbraak van de H. Geest. Met aantekeningen (IX A). z.j.
39.Sacrament van het vormsel, sacrament van zending. Met aantekeningen. Doorslag.
z.j.
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40.Gaven werkzaam maken en Gavenlijst (IX). Met aantekeningen. 1983
41.Vernieuwing H.Vormsel (VIII). Met vragen. z.j.
42.Beelddrager van God (VIII). z.j.
43.Doorbraak van de Geest (IX). Met aantekeningen. z.j.
44.De H. Geest en zijn gaven. Met aantekeningen. Doorslag (IX). z.j.
45.De gaven van de Heilige Geest (IX A). z.j.
46.Profetie in de bijbel. Met aantekeningen (IX D). z.j.
47.De gave van profetie (IX). z.j.
48.Profetie (IX C). z.j.
49.Het bidden in tongentaal (VIII D). z.j.
50.Inhoudsopgave Tweede jaar: Gezonden door de Geest. Met aantekeningen (II). z.j.
51.Zie, Hij zendt u. (Waartoe ben ik gezonden?) (2/I A). 1979
52.Als dienaar op weg en Spreek Heer, uw dienaar luistert (2/I B). z.j.
53.Leiding door God (2/I D). z.j.
54.Apostelen, dragers van de Kerk. Met vragen in doorslag (2/II A). z.j.
55.Behandeling apostelschap (2/II). z.j.
56.Bisschoppen, priesters en diakens. Met aantekeningen (2/II B). z.j.
57.Stukken betreffende herderlijk gezag. Met aantekeningen. Doorslag (2/II). z.j.
58.Apostelen. Nieuwe opzet ter beoordeling. Met aantekeningen. Doorslag (2/II). z.j.
59.En ik zeg u: gij zijt Petrus … Inhoudsopgave en Verhandeling over het Primaat (2/II
D). z.j.
60.Hoe de bijbel bestuderen (2/III A). z.j.
61.Hoe mijn Heilige Schrift hanteren? en De hoeksteen (2/III A). z.j.
62.Pastoraat van de sacramenten, Het pastorale gesprek en Pastoraat (2/III B). 1982
63.Profetie en profetenambt. Doorslag. Met aantekeningen (2/III C). 1981
64.Het exorcisme (i.v.m. het Catechumenaat) (2/III D). z.j.
65.Teamwerk in dienst van Jezus. 1982
66.Openheid heeft zijn grenzen (2/IV A). z.j.
67.Armoede in dienst van de Heer (2/IV B). z.j.
68.De alleenstaande vrouw in de bediening (2/IV D). z.j.
69.“Wordt in het verstand volwassen” (2). z.j.
70.Doelgericht leven. 1982
71.Uitgestoten worden, als Gods weg. Met aantekeningen (2). z.j.
72.Heiligenlevens. Met vragen (XII). z.j.
73.Praktisch werk (2/III). z.j.
74.Hoe praktisch naar de Kerk toe. Met aantekeningen. Doorslagen. 1981
75.Bekering, bijbellezing en evangelisatie in de katholieke kerk. z.j.
76.Genezing en dagprogramma. Met bijlage. z.j.
77.Talitakumi (X). z.j.
78."The power to heal" van Francis Macnutt (X A). z.j.
79.De Kerk, opbouw en lidmaatschap (XI). z.j.
80.Kerk in wording. Met vragen en bijlage (XI). z.j.
81.Parochievernieuwing; Steve Martins "Parish Renewal" (XI C). z.j.
82.Vragen bij kerkvernieuwing. Doorslag (XI). z.j.
83.Jezus komt (XI B). z.j.
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84.Plaats van Sions Poorten in de Charismatische Vernieuwing en in de Kerk. Met
aantekeningen. Doorslag. 1981
85.Slotweekend en Voorstel tot een verbond(2). z.j.
86-93.Overige stukken z.j.
Bevat 8 stukken
86.Croy-weekend. 1981
87.Werkstukken en roepingsadviezen. z.j.
88.Schematische overzichten en andere leermaterialen. . z.j.
89.Liturgische teksten en vieringen. Soms met instructies en opdrachten. z.j.
90.Correspondentie tussen leiding en cursisten, informatieaanvragen en brief van
Jowan de Kever. z.j.
91.Diverse uitnodigingen, cursusinformatie en aanmeldingsformulieren. z.j.
92.Aantekeningen, meestal lesvoorbereidingen en evaluatie deelnemers. z.j.
93.Diverse artikelen. z.j.
94.Doel en functie van geestelijke leiding (deel 1). Met aantekeningen. z.j.
95.Hoe en wanneer motiveer je mensen tot geestelijke leiding (deel 2). z.j.
96.Hoe en waar in iemands geestelijke groei begint geestelijke leiding (deel 3). z.j.
97.Geestelijke leiding in het geheel van pastoraat (deel 4). z.j.
98.Uitgangspunten Groep geestelijke leiding. Doorslag. z.j.
99.Pastoraat (Kees Slijkerman). 1982
100.Concilieteksten over de eigen taak van de leek in de Kerk. z.j.
101.Leiding, geestelijke (Friedrich Wulf). z.j.
102.Geestelijke leiding (J. Peters). z.j.
103.Geestelijke leiding (Joop Horsthuis). Met aantekeningen en onderstrepingen. 1981
104.Kanttekeningen bij "Geestelijke leiding" van Joop Horsthuis. z.j.
105.Gewetensvorming en leven in Gods tegenwoordigheid (A. van Corstanje). 1982
106.Eindwerkstuk vorming geestelijke leiding geven. 1982
107-112.Overige stukken z.j.
Bevat 6 stukken
107.Overige leermaterialen. z.j.
108.Eindwerkstukken of –evaluaties geestelijke-leidinggroepen. z.j.
109.Correspondentie houdende brieven ter voorbereiding op de cursus en
motivatiebrieven. z.j.
110.Verslagen van de geestelijke-leidinggroepen Breda, Eindhoven en Utrecht. z.j.
111.Informatie, uitnodigingen en opzet cursus. Met aantekeningen. Doorslagen. z.j.
112.Aantekeningen, vooral lesvoorbereidingen, verslagen en evaluatie cursisten. z.j.
rubriek_1.Activiteiten
Bevat 2 stukken
rubriek_1.1.Leven in de Kerk 1977-1985
Bevat 1 stukken
rubriek_1.1.Cursusmateriaal 1977-1985
1.Bevat 86 stukken
rubriek_1.2.Geestelijke leiding geven 1981-1985
Bevat 2 stukken
rubriek_1.2.Cursusmateriaal 1981-1985
1.Bevat 14 stukken
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