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Archief P.J.A.M. Lücker
 
      1         Album houdende handtekeningen, geestelijke spreuken, 
                religieuze kaarten en foto's, hoogstwaarschijnlijk 
                aangeboden bij zijn priesterwijding.
                1930.
                1 stuk
 
      2         Telegrammen bij gelegenheid van zijn priesterwijding.
                1930.
                1 omslag
 
      3         Artikel "Eerste plechtige H. Mis in de parochiekerk" van 
                (onbekend) over de eerste H. Mis van Lücker in de Sint 
                Stephanuskerk te Nijmegen.
                1930.
                1 stuk
 
      4         Aankondiging van zijn priesterwijding en eerste H. Mis.
                1930.
                1 stuk
 
      5         Spijskaart bij gelegenheid van de eerste plechtige H. Mis. 
                Met handtekeningen.
                1930.
                1 stuk
 
      6-7       Verhandelingen over de vastentijd.
                    6. 1938.
                    7. 1942.
                1938, 1942.
                4 cahiers
 
      8         Verhandeling over het sacramentstriduüm gehouden te 
                Tilburg.
                1942.
                1 cahier
 
      9         Aantekeningen over diverse geestelijke onderwerpen.
                1951-1952.
                1 cahier
 
      10        Lijdensmeditaties "Gethsemani", gehouden voor de KRO-radio. 
                Met aantekeningen.
                1954.
                1 omslag
 
      11        Aantekeningen over de PCJ-meditaties.
                1955.
                1 cahier
 
      12-43     Preken. Met inhoudsopgaven.
                   12. 1956, april - december.
                   13. 1957, januari - augustus.
                   14. 1957, september - december.
                   15. 1958, januari - maart.
                   16. 1958, april - augustus.
                   17. 1958, september - december.
                   18. 1959, januari - augustus.
                   19. 1959, september - december.
                   20. 1960, januari - juni.
                   21. 1960, juli - december.
                   22. 1961, januari - juni.
                   23. 1961, juli - december.
                   24. 1962, januari - augustus.
                   25. 1962, september - december.
                   26. 1963, januari - juni.
                   27. 1963, juli - december.
                   28. 1964, januari - juni.
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                   29. 1964, juli - december.
                   30. 1965, januari - augustus.
                   31. 1965, september - december.
                   32. 1966, januari - juli.
                   33. 1966, augustus - december.
                   34. 1967, januari - juni.
                   35. 1967, juli - december.
                   36. 1968, januari - juli.
                   37. 1968, augustus - december.
                   38. 1969, januari - juni.
                   39. 1969, juli - december.
                   40. 1970, januari - junir.
                   41. 1970, juli - december.
                   42. 1971, februari - maart.
                   43. 1972, mei - september.
                1956-1972.
                32 omslagen
 
      44        Preken over de H. Geest.
                1973.
                1 omslag
 
      45        Preek over de Gemeenschap der Heiligen.
                Klad.
                z.j.
                1 omslag
 
      46        Verhandeling "Kruisweg".
                Manuscript.
                z.j.
                1 omslag
 
      47        Preek uitgesproken bij gelegenheid van het overlijden van 
                zijn huishoudster Jane, tijdens de uitvaartdienst.
                1975.
                1 omslag
 
      48        Preken uitgesproken in de kerk van de H. Geest.
                1972.
                3 stukken
 
      49        Preek over de H. Geest.
                Klad.
                1970.
                1 omslag
 
      50        Aantekeningen voor een preek over Jane Kappe.
                1975.
                1 omslag
 
      51        Circulaires aan de ouders van de eerste communicanten.
                1959, 1970.
                4 stukken
 
      52        Circulaire voor de cursusgenoten van 1930. Met een 
                persknipsel houdende de namen van de jubilerende priesters.
                1970.
                1 omslag
 
      53        Brieven aan de leden van de Bijbelkring van NN [te Vught].
                1970.
                2 stukken
 
      54        Diploma "De eerste in Latijnse vertaling" behaald aan het 
                Canisius-college te Nijmegen.
                1921.
                1 stuk
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      55        Circulaire voor de misdienaars van Sint Pieter.
                1965.
                1 stuk
 
      56        Folder uitgegeven in verband met het gouden feest van 
                pastoor De Kroon en het zilveren feest van Lücker.
                1955.
                1 omslag
 
      57        Programma van het 475-jarig bestaan van de Aloude 
                Broederschap van het Hoogheilig Sacrament, het zilveren 
                feest van pastoor Lücker en het gouden feest van pastoor De 
                Kroon.
                1955.
                1 omslag
 
      58        Circulaire aan de parochianen die de leeftijd der sterken 
                hebben bereikt houdende een kerstwens.
                1957.
                1 stuk
 
      59        Artikel "Fel protest van pastoor Lücker tegen 
                VARA-televisie-programma".
                z.j.
                1 stuk
 
      60        Spijskaart.
                1955.
                1 stuk
 
      61        Prentbriefkaart van Lambert, Willem Gr., Jos van Dal en van 
                (onleesbaar) uit Waalwijk.
                1979.
                1 stuk
 
      62        Uitnodiging voor de maaltijd gegeven bij gelegenheid van 
                het zilveren priesterfeest.
                1955.
                1 stuk
 
      63        Circulaire aan de medeparochianen van de parochie Sint 
                Pieter houdende kerst- en nieuwjaarswensen en inzake het 
                kerkegeld.
                1957.
                1 stuk
 
      64        Preken bestemd voor de vastentijd en de maand november.
                1959, 1964.
                2 stukken
 
      65        Richtlijnen voor de eucharistieviering in de Kerstnacht.
                z.j.
                1 stuk
 
      66        Klapper op de preken.
                1957-1970.
                1 stuk
 
      67        Plakboek houdende berichten en nieuws van de parochie Sint 
                Pieter te 's-Hertogenbosch.
                1953-1958.
                1 stuk
 
      68-69     Plakboek houdende persknipsels, hoofdzakelijk kritieken op 
                VARA-uitzendingen.
                   68. z.j.
                   69. 1964.
                1964, z.j.
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                2 stukken
 
      70        Plakboek houdende persknipsels over kerk, celibaat en de 
                positie van de vrouw in de kerk.
                1957-1961.
                1 stuk
 
      71        Plakboek houdende persknipsels en foto's van zijn 
                installatie tot pastoor in 's-Hertogenbosch.
                1951-1954.
                1 stuk
 
      72        Plakboek houdende nieuws van de parochie Sint Pieter te 
                's-Hertogenbosch.
                1956.
                1 stuk
 
      73        Artikelen over en adhesiebetuiging met J.M. Lücker, zijn 
                broer, in verband met diens vertrek als hoofdredacteur van 
                De Volkskrant.
                1964.
                1 omslag
 
      74        Kaartsysteem houdende trefwoorden op de preken.
                1956-1970.
                1 systeembak
 
      75        Geluidsband houdende de preken "Judas" en "8 december".
                1954.
                1 geluidsband
 
      76        Geluidsband houdende de preken "Kus" en "Pauspreek".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      77        Geluidsband houdende de preken "Wee U", "Vrede" en "Wat is 
                er¬".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      78        Geluidsband houdende de preken "Wat is er tussen U en 
                mij¬", "En op een afstand" en "Met het teken van het 
                kruis".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      79        Geluidsband houdende de preken "Kruisgang en kruisweg".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      80        Geluidsband houdende de preken "Radio" en "Huwelijkspreek".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      81        Geluidsband houdende de preken "Zr. Determeyer e.a.", 
                "Rector Heeren" en "Triduüm II".
                1955.
                1 geluidsband
 
      82        Geluidsband houdende de preken "Rector Heeren", "Triduüm 
                III" en "Hoogmis".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      83        Geluidsband houdende de preken "Triduüm I" en "Avondmis 
                bisschop".
                1955.
                1 geluidsband
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      84        Geluidsband houdende de preken "Preekstoel", 1e en 2e 
                gedeelte.
                1955.
                1 geluidsband
 
      85        Geluidsband houdende preken en speeches ter gelegenheid van 
                een receptie e.a.
                1955.
                1 geluidsband
 
      86        Geluidsband houdende opnamen van een parochieavond en een 
                kindermiddag.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      87        Geluidsband houdende toespraken voor kerkmeesters.
                1956.
                1 geluidsband
 
      88        Geluidsband houdende preken van "Pastoor Lücker, 1e deel".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      89        Geluidsband houdende de preken "Meditaties".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      90        Geluidsband houdende de preken "Radio passieweek".
                1956.
                1 geluidsband
 
      91        Geluidsband houdende "Mis-preken".
                1968.
                1 geluidsband
 
      92        Geluidsband houdende opnamen van een reünie.
                1965.
                1 geluidsband
 
      93        Geluidsband houdende preken voor het huwelijk.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      94        Geluidsband houdende preken bestemd voor de Goede Week.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      95        Geluidsband houdende opnamen van Berendsen uit Leuven.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      96        Geluidsband houdende opnamen van en over H. Verbruggen.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      97        Geluidsband houdende de preek "Ja, ik wil".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      98        Geluidsband houdende de preek "Judas en Caiphas".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      99        Geluidsband houdende de preken "Vincentius à Paulo", "De 
                Farizeeër" en "De liefde".
                z.j.
                1 geluidsband
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      100       Geluidsband houdende de preken "De preekstoel", 1e en 2e 
                gedeelte.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      101       Geluidsband houdende de preken "Voor de huisvrouw".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      102       Geluidsband houdende preken, o.a. "Over leven en dood".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      103       Geluidsband houdende de radioprogramma's "Zwerftochten door 
                het rijk van de muziek" (schoolradio van de KRO) en "Als de 
                ziele luistert: De dagen voor Kerstmis".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      104       Geluidsband houdende "Lijdensmeditaties".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      105       Geluidsband houdende "Lijdensmeditaties".
                z.j.
                1 geluidsband
 
      106       Geluidsband houdende een conférence van Wim Kan en enkele 
                preken.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      107       Geluidsband houdende een huwelijkspreek e.a.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      108       Geluidsband houdende de preek "Het spirituele leven van de 
                christenen" e.a.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      109       Geluidsband houdende een goede vrijdagviering en een preek 
                over het celibaat.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      110       Geluidsband houdende "Vastenmeditaties" e.a.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      111       Geluidsband houdende het televisieprogramma "Zo is 't ..." 
                uit de jaren zestig en andere televisie- en 
                radioprogramma's, o.a. de 97e ontmoeting België-Nederland 
                met verslaggever Van Rijn.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      112       Geluidsband houdende radio- en televisie-programma's.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      113       Geluidsband houdende een conférence van Wim Kan, e.a.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      114       Geluidsband houdende de eucharistieviering van een 
                kerstnacht.
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                z.j.
                1 geluidsband
 
      115       Geluidsband houdende adventspreken.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      116       Geluidsband houdende vastenpreken.
                z.j.
                1 geluidsband
 
      117-118   Toespraken uitgesproken in het KRO-radioprogramma "Als de 
                ziele luistert".
                Typescripten.
                  117. Over de goede week en het gezin, 5 april 1955.
                  118. Over de passietijd en ons dagelijks leven, 20 maart 
                       1956.
                1955-1956.
                2 stukken
 
      119       Brief van C. van de Hoed te Zeist houdende een verzoek om 
                de toespraak uitgesproken over de passietijd en ons 
                dagelijks leven.
                1956.
                1 stuk
 
      120-122   Toespraken "Luisteraars in de verte" uitgesproken voor de 
                KRO-radio over Jezus' leven en sterven.
                Typescripten.
                  120. In de tweede vastenweek.
                  121. In de derde vastenweek.
                  122. In de vierde vastenweek.
                [1955].
                3 stukken
 
      123       Toespraak "De weldaad van de vrijheid" uitgesproken voor de 
                KRO-radio op 5 mei.
                Typescript.
                1955.
                1 stuk
 
      124       Verhandeling over het huwelijk.
                Typescript.
                z.j.
                1 stuk
 
      125       Artikelen over open communicatie uit Het Brabants 
                Dagblad.
                1969.
                1 omslag
 
      126       Toespraak over de oprichting van een Centrum van Liefde in 
                's-Hertogenbosch, waar men om hulp bij huishoudelijke zaken 
                kan vragen.
                1959.
                1 stuk
 
      127       Lijdensmeditatie.
                1954.
                NB: Onvolledig.
                1 stuk
 
      128       Preek uitgesproken ter gelegenheid van het huwelijk van 
                Monique en Frans.
                Typescript.
                z.j.
                1 stuk
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      129       Preek over ontwikkelingen in het missiewerk uitgesproken op 
                wereldmissiedag in de Karmelkerk te Amstelveen op 22 
                oktober. Met correcties.
                Typescript.
                1967.
                1 stuk
 
      130       Preek over het Tweede Vaticaans Concilie, uitgesproken op 3 
                oktober.
                Typescript.
                1963.
                1 stuk
 
      131       Voorstel en toelichting betrekking hebbende op de liturgie 
                voor het huwelijk van Fiet en Karel op 17 februari. Met 
                aantekeningen.
                1973.
                1 omslag
 
      132       Verhandeling "Hoe moet een biechtvader neurotici beschouwen 
                en behandelen¬" van (anoniem). Met aantekeningen.
                Typescript.
                1953.
                1 omslag
 
      133       Verslag van W. de Man houdende een aantal minder prettige 
                indrukken opgedaan bij het RK Vormingscentrum Waalheuvel te 
                Ubbergen gedurende de vormingscursus van 19 tot en met 21 
                november.
                1956.
                1 stuk
 
      134       Preek bestemd tot inleiding op de toewijding van het 
                diocees door de bisschop van 's-Hertogenbosch, welke 
                plaatsvond tijdens de sluiting van het Maria-Congres op 12 
                juli te 's-Hertogenbosch.
                Typescript.
                1953.
                1 stuk
 
      135       Uittreksel van een lijdensmeditatie uitgesproken voor de 
                KRO-radio met Pasen.
                1954.
                1 stuk
 
      136       Aantekeningen ten behoeve van de inleiding "Op zoek naar de 
                levenshouding van de moderne christen in deze moderne 
                tijd".
                [1955].
                1 stuk
 
      137       Formulier ten behoeve van de burgerlijke overheid 
                betreffende het overgaan van gezinnen in de Sint 
                Pieterparochie te 's-Hertogenbosch.
                1956.
                1 stuk
 
      138       Artikelenserie "De kleine preekstoel" in Sint 
                Jansklokken. Met typescripten.
                1953.
                1 omslag
 
      139-142   Lijdensmeditaties. Met kanttekeningen.
                Concepten, typescripten en doorslagen.
                  139. "De koning".
                  140. "De pelgrim".
                  141. "De kruisdrager".
                  142. "De overwinnaar".
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                1955.
                4 omslagen
 
      143       Brief van G. Smit te 's-Graveland over de toezending van de 
                laatste bladzijden van een geschrift over de sacramenten en 
                Jezus' sterven. Met bijlagen.
                [1955].
                1 omslag
 
      144       Verhandeling "The church, God's strength in our weakness" 
                van H. Rahner SJ.
                Typescript.
                [1956].
                1 stuk
 
      145       Programma voor de cursus "Katechese" gegeven aan de eerste 
                tot en met de zesde klas van de HBS en het gymnasium van 
                het Sint Janslyceum te 's-Hertogenbosch.
                1967.
                1 stuk
 
      146       Circulaire van het kerkbestuur van Sint Petrus' Banden aan 
                de parochianen, houdende een verzoek om de gezinsbijdrage.
                1962.
                1 stuk
 
      147       Herderlijk schrijven van de bisschoppen van Nederland in de 
                Paastijd.
                1965.
                1 stuk
 
      148       Circulaire van de bisschoppen van Nederland aan alle 
                priesters inzake de encycliek Humanae Vitae. Met 
                aantekeningen.
                1968.
                1 omslag
 
      149       Artikel "Geloofsbelijdenis van paus Paulus VI" van 
                (onbekend) uit De Tijd.
                1968.
                1 stuk
 
      150       Recensie over het VARA-programma "Zo is het" uit De Tijd.
                1966.
                1 stuk
 
      151       Vastenmeditaties uitgesproken voor de KRO-radio bestemd 
                voor publicatie. Met aantekeningen en correcties.
                Typescripten.
                1954.
                NB: Onvolledig.
                1 omslag
 
      152       Nota "Naar een pastoraal beleid in Den Bosch Noord", van 
                het kerkbestuur en het pastoresteam van de San 
                Salvatorparochie te 's-Hertogenbosch.
                [1975].
                1 deel
 
      153       Uittreksel van de nota inzake een nieuwe 
                rechtspositieregeling van pastorale werkers in de 
                Katholieke kerkparochie van Nederland.
                1972.
                1 deel
 
      154       Artikelen over priesters die uittreden en huwen.
                [1970].
                1 stuk
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      155-156   Toespraken uitgesproken in het KRO-radioprogramma "Als de 
                ziele luistert".
                Typescripten.
                  155. "De dagen voor Kerstmis", op 21 december.
                  156. "De huisvrouw uit Nazareth", op 17 augustus.
                1954.
                2 stukken
 
      157       Toespraak "H. Vincentius à Paulo en christenliefde" 
                uitgesproken in het KRO-radioprogramma "Als de ziele 
                luistert" op 19 juli. Met correcties en kanttekeningen.
                Concept.
                1955.
                NB: Onvolledig.
                1 stuk
 
      158       Toespraken "Sla uw slag" over een geldinzamelingsactie ten 
                bate van de jeugdzorg, uitgesproken voor de KRO-radio op 8 
                januari.
                Concept en typescript.
                1955.
                1 omslag
 
      159       Preek over de mens die alleen is en de mens die eenzaam is.
                Typescript.
                1958.
                1 stuk
 
      160       Overweging betreffende het huwelijk van Annie en Piet.
                z.j.
                NB: Onvolledig.
                1 stuk
 
      161       Programmateksten van radio- en televisieuitzendingen van de 
                KRO naar aanleiding van de pauselijke encycliek over 
                geboorteregeling.
                1968.
                1 stuk
 
      162       Knipselplakboek.
                1980-1981, z.j.
                1 deel
 
      163       Preekschema's. Met brief.
                1969-1970, 1974.
                1 omslag
 
      164       Stukken houdende preekstoelgesprekken. Met bijlagen.
                1953-1954, z.j.
                1 omslag
 
      165       Brief aan dr. J. Roes van het KDC houdende een reactie op 
                de plaatsingslijst alsmede vragen en aanvullende 
                verklaringen. Met aantekeningen.
                Copie.
                1982.
                1 stuk
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