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Archivalia Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond

Ten Geleide

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond (1959-1967)
Het Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de
Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.
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Archivalia Bedrijfsapostolaat, bisdom Roermond

  
 1.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen.  1963-1967
  
 2.Verslagen van vergaderingen van het bestuur. Met bijlage.  1960-1965
  
 3.Verslagen van vergaderingen van de aalmoezeniers. Met bijlagen.  1961-1966
  
 4.Verslagen van vergaderingen van teams van aalmoezeniers in de districten (Sittard,

Maastricht, Venlo). Met bijlagen.  1964
  
 5.Stukken betreffende de werkzaamheden van de financiële commissie.  1959-1962
  
 6.Stukken betreffende de jaarlijkse studiedagen.  1960-1966
  
 7.Brieven en doorslagen van brieven en circulaires.  1961-1966
  
 8.Brieven van en doorslagen van brieven aan de landelijke contactraad

bedrijfsapostolaat. Met bijlagen.  1962-1966
  
 9-17.Brieven van en doorslagen van brieven aan de districten. Met bijlagen.  1961-1966

Bevat 9 stukken
  
  9.Noord en Midden Limburg.  1965-1966
  
  10.Maastricht.  1961-1966
  
  11.Heerlen.  1961-1965
  
  12.Kerkrade.  1961-1965
  
  13.Sittard-Geleen.  1961-1966
  
  14.Roermond en omgeving.  1962-1963
  
  15.Weert.  1964, z.j.
  
  16.Venlo-Tegelen.  1961-1966
  
  17.Noordelijk Noord-Limburg.  1961-1966
  
 18.Circulaires houdende gegevens over de inrichting van het B.A.  1961-1962, z.j.
  
 19.Verslag van een teamvergadering van het B.A. Mijnstreek gehouden te Heerlen op 6

januari 1965.  1965
  
 20.Brieven van en doorslagen van brieven aan de Limburgse katholieke

werkgeversvereniging.  1962-1966
  
 21.Brieven van en doorslagen van brieven aan bedrijven en instellingen houdende

verzoeken over bijdragen in de kosten. Alfabetisch op naam (gedeeltelijk).
  1959-1966

  
 22.Stukken betreffende de aard en de inrichting van het bedrijfsapostolaat in het

algemeen en in Limburg in het bijzonder.  [1960-1966]
  
 23.Financiële verslagen over 1962-1966.  1962-1966
  
 24.Brieven en doorslagen van brieven over financiële zaken.  1962-1966
  
 25.Brieven van en doorslagen van brieven aan de leiding van het bisdom Roermond.

  1962-1966
  
 26.Stukken betreffende gesprekken tussen aalmoezeniers en studiedagen over het

bedrijfsapostolaat.  [1965]
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