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Theologie en godsdienstwetenschap algemeen (TFL F)

Veritatis Gaudium: feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
Grootseminarie St. Willibrord van het bisdom Haarlem-Amsterdam / ed. by Vijgen, Jörgen -:,
432 pages ; 24 cm.
Every chapter ends with a summary in English.
ISBN: 9789493207332; 9493207331
TFL F 07 0022

Geschiedenis van kerk en theologie (TFL K)

Resetting the origins of Christianity: a new theory of sources and beginnings / Vinzent,
Markus. Vinzent, Markus -:, xvi, 401 pages ; 24 cm.
Revised and expanded translation of authors's Offener Anfang.
Includes bibliographical references and index.
ISBN: 9781009290487; 1009290487; 9781009290517; 1009290517
TFL K 02.1 0163

Systematische theologie (TFL L)

Mag je een mens doden?: tesksten uit de Summa Theologiae over God, geloof en geweld /
Thomas. -:, 112 pages ; 22 cm. - Vertalingen van het Thomas Instituut te Utrecht ; Deel 4
ISBN: 9789021141794; 9021141795
TFL L 02 THOM 0049
Thomas van Aquino: de actuele betekenis van zijn theologie: een inleiding / Wissink, Jozef. -:,
254 pages ; 22 cm.
Includes bibliographical references and index.
ISBN: 9021137313; 9789021137315
TFL L 02 THOM 0046

Boeken in het gesloten magazijn (CBM)

Werken uit het (gesloten) magazijn (CBM TF ([A-D]))
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https://www.tilburguniversity.edu/nl/form/aanmelden-aanwinstenlijst
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1371245202
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1371245202
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1337154866
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/903100013
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/41944818


De genade van het doopsel / Schoot, Henk J. M.,. -:, 38 pages: illustrations ; 23 cm.
Valedictory address presented at the public farewell to the office of endowed professor
'Theology of Thomas Aquinas' at Tilburg University on March 3, 2023.
ISBN: 9789403687476; 9403687479
CBM TF D 1842/8
On the typology of liturgical books from the Western Middle Ages / ed. by Irving, Andrew J.
M.,. Buchinger, Harald,. Ackermann, Andrea -:, xi, 658 pages: some color illustrations ; 23 cm.
- Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Band 115
Includes bibliographical references and index.
ISBN: 9783402112922; 3402112922
CBM TF B 59190

2

https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1376246430
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/1375366336

	Theologie en godsdienstwetenschap algemeen (TFL F)
	Geschiedenis van kerk en theologie (TFL K)
	Systematische theologie (TFL L)
	Boeken in het gesloten magazijn (CBM)
	Werken uit het (gesloten) magazijn (CBM TF ([A-D]))


