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Verzameling P. Asselbergs

    
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 64 stukken
    
 1-14.Leraren-agenda's.  1956-1970

Bevat 14 stukken
    
  1.1956-1957
    
  2.1957-1958
    
  3.1958-1959
    
  4.1959-1960
    
  5.1960-1961
    
  6.1961-1962

Bevat 13 stukken
    
  7.1962-1963
    
  8.1963-1964
    
  9.1964-1965
    
  10.1965-1966
    
  11.1966-1967
    
  12.1967-1968

Bevat 11 stukken
    
  13.1968-1969
    
  14.1969-1970
    
 15.Agenda's  1980-1988
    
 16.Bonkaart voor voedingsmiddelen uitgegeven 1 oktober - 25 november.  1944
    
 17.Stukken betreffende de geschiedenis van de bouwkunst van de kerken in Nederland

en België.  z.j
    
 18.Verslag van de geschiedenis van het katholicisme.  z.j
    
 19.Stukken betreffende bezinningsgesprekken voor ouderen.  z.j.
    
 20.Brief van A. Baeten, abt van Berne te Heeswijk over de benoeming van mgr J. ter

Schure tot bisschop van 's-Hertogenbosch.  1985
    
 21.Kaartsysteem houdende beschrijvingen van religieuze voorwerpen.  z.j.
    
 22.Klassenboekjes houdende persoonsnamen en rapportcijfers.  1947-1951
    
 23.Schrift met de namen en adressen van leerlingen van de 1e en 2e klas ULO.  1955
    
 24.Schriften met namen en puntenlijsten betreffende bijbel en kerkgeschiedenis van

leerlingen van de kweekschool en voorbereidingsklassen.  1945-1954
    
 25.Schriften met namen van leerlingen en van de MMS, huishoudschool en lagere

school. Met rapportcijfers.  1950-1952, 1954-1955
    
 26.Schriften met namen van leerlingen van het fröbelonderwijs en rapportcijfers voor

het vak bijbelgeschiedenis.  1954-1955
    
 27.Adressenboek.  z.j.
    
 28.Schriften met Griekse woorden vertaald in het Nederlands betreffende het Heilige

Schrift.  z.j.
    
 29.Kasboek.  1973-1979
    
 30.Stukken betreffende een prent voorstellende een kapel ter nagedachtenis aan het

Mirakel van Amsterdam gemaakt door Valentine Efiong.  1987
    
 31.Kaartsysteem houdende aantekeningen van religieuze voorwerpen betreffende het

kruis(beeld). Met bijlagen.  z.j.
    
 32.Stukken betreffende het Oude Testament.  z.j.
    
 33.Stukken betreffende het Nieuwe Testament.  z.j.
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Verzameling P. Asselbergs

    
 34.Stukken betreffende de geschiedenis van ikonen.  z.j.
    
 35.Lezing "Maria (de Madonna) in de kunst".  z.j.
    
 36.Artikel "Ontwikkeling van de bouwstijl bij het kerkgebouw". Met bijlagen.  z.j.
    
 37-38.Reisverslagen.  1953, 1955, 1961-1962, 1964, 1966-1968, 1970-1980, 1982, 1985, z.j.

Bevat 2 stukken
    
  37.1e gedeelte.  1953, 1955, 1961-1962, 1964, 1966-1968, 1970-1980, 1982, 1985, z.j.
    
  38.2e gedeelte.  1953, 1955, 1961-1962, 1964, 1966-1968, 1970-1980, 1982, 1985, z.j.
    
 39.Stukken betreffende de commissie Altaar - Tabernakel.  1958, z.j.
    
 40.Stukken betreffende korte gebeden.  z.j.
    
 41.Uitnodiging van H.C.A. Ernst voor het bijwonen van zijn wijding tot bisschop van

Breda op 17 december.  1967
    
 42.Programma van de provincie Noord-Brabant inzake het koninklijk bezoek aan de

provincie op 24 juni. Met bijlage.  1980
    
 43.Stukken betreffende het diploma van de cursus 1955-1956 van de katholieke

filmkaderschool te Breda.  1955-1956
    
 44.Stukken betreffende zijn 12½-jarig priesterfeest op 26 november.  1952
    
 45.Stukken betreffende zijn 40-jarig priester-jubileum op 26 mei.  1980
    
 46.Stukken betreffende zijn benoemingen en ontslagen in het bisdom Breda.

  1946-1948, 1954, 1956-1957, 1959, 1980-1981
    
 47.Krantenknipsel t.g.v. zijn afscheid als pastoor van de Laurentiusparochie te

Dongen.  1981
    
 48.Krantenknipsel inzake een expositie van de handwerkjes van tante Jo Asselbergs

t.g.v. haar 75e verjaardag.  1980
    
 49.Aantekeningen over [Romaanse] kunst.  z.j.
    
 50.Aantekeningen over diverse onderwerpen.  z.j.
    
 51.Kaartsysteem.  z.j.
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