
Plaatsingslijst

Archief     

Archief Bedrijfsapostolaat Capucijnen, Amsterdam

Lijst gegenereerd op : 2020-12-17
Archiefnummer : 676
Archiefnaam : BAPC
Datering : 1938-1985
Beschrijving : Verslagen, lezingen, artikelen, brochures, cursussen. Stukken
betreffende werkgroepen en andere bedrijfsapostolaten. Correspondentie
Catalogus : Archief Bedrijfsapostolaat Capucijnen, Amsterdam

Katholiek Documentatie Centrum

Laatste archief wijziging : 2020-12-16

Pagina 1/3

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110000427


Archief Bedrijfsapostolaat Capucijnen, Amsterdam

 
 1.Rapport Bedrijfsapostolaat Capucijnen Nederland.  1961
 
 2.Stukken betreffende de werkraad en gespreksgroepen van het B.A.,

Gemeenschappelijk Advies Kantoor (GAK) en Centraal Beheer (CB) te Amsterdam.
  1962-1965

 
 3.Stukken betreffende Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland (STOKK).

  1962-1965
 
 4.Stukken betreffende het Rooms Katholiek Bevolkingsbureau te Oosterhout, o.a.

statuten.  1960-1963
 
 5.Rede "Bedrijfsapostolaat" uitgesproken door prof.dr A. Albregts, voorzitter van de

beheersraad van het Bedrijfsapostolaat in het bisdom Haarlem, t.g.v. de opening
van een nieuw bedrijfszielzorgcentrum te Amsterdam.  1956

 
 6.Rede "Vernieuwde zielzorg" uitgesproken door prof. G.H.I. Zeegers, directeur-

generaal van het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut, t.g.v. de opening van een
nieuw bedrijfszielzorgcentrum te Amsterdam.  1956

 
 7.Stukken betreffende de Radboudstichting te 's-Hertogenbosch.  1978-1985
 
 8.Cursus over: "Ideaal en werkelijkheid", "Vrijheid en wet", "Situatie moraal", "De

zonde", gehouden door C.A.J. van Ouwerkerk CSSR.  1960
 
 9.Lezing "Bedrijfsapostolaat" gehouden door pater Ignatius Breuer OFM te 's-

Hertogenbosch.  1962
 
 10.Artikel "Dat moet je eerst onze baas leren". Bedrijfsapostolaat werkt aan andere

kant van de kloof. Uit #De Tijd - Maasbode#.  1961
 
 11.Lezing "De opgave en de weg van het bedrijfsapostolaat" gehouden door mgr G. de

Vet, bisschop van Breda, te Vlissingen.  1963
 
 12.Verslagen van vergaderingen van de regio Randstad-Noord te Amsterdam.

  1973-1978
 
 13.Brochure "Wat denkt u over het bedrijfsapostolaat" van de aalmoezeniers in het

bedrijfsapostolaat in het bisdom Breda.  1960
 
 14.Herderlijk schrijven "Richtlijnen voor de geestelijke ontwikkelingsgebieden in het

bisdom Haarlem" van mgr Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.  1954
 
 15.Lezing "Die Gegenwärtigen Konjunkturerscheinungen und ihre Konsequenzen für

die Unternehmungsleitung" gehouden door P.J. Steenbrink voor de bijeenkomst
"Kirche und Industrie".  1967

 
 16.Brochure "Gegevens over bedrijfsapostolaat in Nederland".  1964
 
 17.Brochure "Brief aan Nederlands Pastoraal Concilie" van Landelijke Contactraad

Bedrijfsapostolaat.  1969
 
 18.Brochure "Achtergronden en toekomstperspectieven van het bedrijfsapostolaat"

van drs H. Lagerberg OFM.  1969
 
 19.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van de stichting

Bedrijfsapostolaat Paters Capucijnen met de werkraad van Fokker, Heineken e.a. te
Amsterdam.  1963-1965

 
 20.Stukken betreffende de werkzaamheden van de bedrijfsaalmoezeniers.  1956-1966
 
 21.Stukken betreffende weekend kadervorming jongeren in de grafische industrie.

  1969
 
 22.Lezingen en gesprekstoffen over het bedrijfsapostolaat. Verschillende

onderwerpen.  1963-1968
 
 23.Artikel "Bedrijfsapostolaat" van pater Seraphinus Blomme, aalmoezenier van het

bedrijfsapostolaat te Amsterdam, uit #Met kap en koord#.  1964
 
 24.Artikelen "Kerk in industriële context" van B. v.d. Wal en "Sociologische

kanttekeningen" van dr L. Laeyendecker uit #Terzake#.  1968
 
 25.Verslagen van een werkbezoek in het kader van bedrijfsapostolaat.  1971
 
 26.Stukken betreffende Stichting Bedrijfsapostolaat 's-Hertogenbosch.  1957-1964
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Archief Bedrijfsapostolaat Capucijnen, Amsterdam

op de rijpere jeugd. Georganiseerd door het mgr Hoogveld-instituut te Nijmegen.
  1950

 27.Stukken betreffende de sociaal-pedagogische cursus, meer speciaal georiënteerd 
 28.Brief van mr H.W. van Doorn, namens het bestuur der KVP te Den Haag, aan

"Hoogeerwaarde Overste".  1960
 
 29.Artikel "Proeve van een pre-advies i.v.m. een studie over de relatie van kerk -

industrie - grootstad" van H. Huybrechts.  z.j.
 
 30.Stukken betreffende de leden van de werkraad.  1964
 
 31.Stukken betreffende het bedrijfsapostolaat in de bisdommen Haarlem en

Rotterdam.  1962, 1968
 
 32.Notities over de verhouding van kerken en bedrijfsleven van W. van Gelder te

Amsterdam.  1967
 
 33.Stukken betreffende het bedrijfsapostolaat te Amsterdam.  1959-1968
 
 34.Inventarisaties van werkgroepen bedrijfsapostolaat Schiedam, 's-Gravenhage,

Zaandam, Dordrecht, Delft en Amsterdam.  1962
 
 35.Verslag van de studiedag te Bergen (NH).  1967
 
 36.Artikelen: "Emigratie", "Echtscheiding", "Naar een nieuwe gestalte van de zondag",

"Stadsverschijnselen in de kerk", van pater dr Alfred OFMCap.  z.j.
 
 37.Stukken betreffende Landelijke Contactraad Bedrijfsapostolaat.  1965
 
 38.Inleiding en samenvatting gehouden door Horst Symanowski te Amsterdam en

Driebergen.  1967
 
 39.Druksels van het Centrum voor Bedrijfsapostolaat Minderbroeders Capucijnen te

Amsterdam.  1938, 1963, 1968, z.j.
 
 40.Overzicht van de suggesties die door de deelnemers aan de weekends 1969 zijn

ingebracht met betrekking tot het prioriteitenschema van A. Meijer te Amsterdam.
  1970

 
 41.Stukken betreffende Passie - Paas - maaltijd te Amsterdam.  1965
 
 42.Stukken betreffende "Limburgse Garde" te Roermond.  1951
 
 43.Brief van mgr Joâo, bisschop van Leiria (Portugal) over het pelgrimsoord Fatima.

  1960
 
 44.Stukken betreffende "Kritische gesprekken" te Amsterdam.  1968-1969
 
 45.Brief van P. Alberts, burgemeester van Rucphen (W.Br.) aan "Hoogeerwaarde

Overste" te Amsterdam.  1960
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