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Archivalia F.J. Bank

Ten Geleide

Franciscus Joannes Bank (1911-1996)
F.J. Bank werd geboren in Amsterdam en in 1934 in Haarlem tot piester gewijd. In 1935 werd hij benoemd tot secretaris
van het bisdom Haarlem, in 1945 tot Diocesaan directeur van de Kath. Vrouwelijke jeugdbeweging. In 1948 werd hij
kapelaan in de Elizabeth-parochie in het verwoeste Rotterdam, waar zijn parochianen nog in kelders, zolders en ruïnes
woonden.
In 1958 kreeg hij de opdracht een nieuwe parochie te stichten in Steenvoorde (Rijswijk). Dit werd de Bernadette-parochie,
waarvan hij bouwpastoor werd. Hij was, ook nog na zijn emeritaat in 1976, zielzorger van het bejaardencentrum in
Steenvoorde.
Pastoor Bank heeft zich ingezet voor de reizen naar Lourdes, hij was van 1966 tot 1981 voorzitter van de Vereniging tot
Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten. Hiervoor kreeg hij van de paus de titel van ere-prelaat. Hij was
Monseigneur, maar "de mensen kennen me als pastoor en zo blijft het."
Bank heeft na zij emeritaat gepubliceerd over o.m. genealogie
Hij overleed in 1996 te Voorburg.

Bron: Knipselcollectie KDC
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Archivalia F.J. Bank

 
 1.Brieven, correspondentiekaarten en telegram van dr. Nico Greitemann. Met bijlagen.

  1935, 1981-1989, z.j.
 
 2.Brieven van dr. Nico Greitemann aan Piet Schoonebeek, oud-klasgenoot van Bank.

  1988, z.j.
 
 3.Brieven van dr. J.H. Roes.  1981
 
 4.Circulaire van mgr. R.Ph. Bär aan de emeriti priesters van het bisdom Rotterdam

inzake het overlijden van dr. Nico Greitemann. Met bijlagen.  1990
 
 5.Brief aan dr. Nico Greitemann.  1987
 
 6.Stukken over mgr. drs. T.H.J. Zwartkruis, oud-klasgenoot van Bank.  1974, 1983
 
 7.Stukken over de kwestie van de oecumenische viering in de Bernadettekerk te

Rijswijk.  1972
 
 8.Correspondentie met mgr. drs. R.P. Bär OSB naar aanleiding van diens benoeming.

  1983
 
 9.Stukken over het overleg met kardinaal Oddi inzake de benoeming van

hulpbisschoppen voor kardinaal Willebrands.  1980-1981, 1983
 
 10.Stukken over het artikel "Lourdes et la crise actuelle" van mgr. Théas, bisschop van

Tarbes en Lourdes, verschenen in "Journal de la Grotte", waarin hij ernstige
beschuldigingen uit aan het adres van de Nederlandse bisschoppen.  1970, 1991
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