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Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

 
 1.Statuten voor een parochieel sociaal-charitief centrum.  z.j.
 
 2.Rapport over de geschiedenis, het doel, de werkwijze en de financiële positie van

de stichting Onze Buurthuizen te Sittard.  z.j.
 
 3.Rapport betreffende de katholieke binnenlandse kinderuitzending.  1949
 
 4.Rapport betreffende het voorkomen in Nederland van burenhulp, samengesteld

naar gegevens, verstrekt door de provinciale inspecteurs van de dienst voor
maatschappelijke zorg.  1949

 
 5.Rapport van het bestuur van de afdeling Amsterdam van de vereniging voor

maatschappelijk werk(st)ers "Dr. Ariens" houdende taak en werkzaamheden van de
maatschappelijk werkster in de parochie. Met bijlage.  1949

 
 6.Stukken betreffende leidraad voor de groepsbespreking op de studiedag, gewijd

aan de sociaal-charitieve zorg op 29 januari 1949 te Den Bosch.  1949
 
 7.Memorandum inzake bezwaren van de zijde der katholieke kinderbescherming

tegen het rapport reorganisatie voogdijraden.  z.j.
 
 8.Stukken betreffende de toekomstige organisaties van het maatschappelijk werk

door Piet van Loon en mr. M. van Ginneken.  1947
 
 9.Toespraak "Noodzakelijke sociale hervormingen" van drs. P. van Loon

uitgesproken op het congres van de Bossche Diocesane Katholieke
Arbeidersbeweging te Gemert op 14 augustus.  1948

 
 10.Redevoering "De ontwikkeling van het maatschappelijk werk" van mej. W. Hillen

uitgesproken op de feestvergadering bij het 25-jarig bestaan der school voor
maatschappelijk werk te Sittard.  1946

 
 11.Lezing "Meer zelfstandigheid van de provincie op het terrein van het sociale

gewest" van drs. J. van Loon uitgesproken op de studiedagen van Brabantia Nostra
op 3 en 4 april te Heeswijk.  1948

 
 12.Lezing "Katholicisme in actie door de alles bezielende christelijke caritas ook op

wereldlijk terrein" van dr. E. Eijkemans uitgesproken op de veertiende Limburgse
sociale studieweek te Rolduc 7-9 augustus.  1938

 
 13.Circulaire houdende een voorlopige instructie voor de rijksconsulenten voor

sociale bijstand.  1947
 
 14.Circulaire van het ministerie van sociale zaken inzake het werk der

gezinsverzorging.  1948
 
 15.Circulaire van J.P. Huibers Bisschop van Haarlem houdende de zelfstandigheid van

de parochiële Armbesturen.  1946
 
 16.Circulaire van Dr. J. Geerdink Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom Utrecht

houdende reorganisatie Parochiële Armbesturen.  1947
 
 17.Circulaire van dr. J. Geerdink Vicaris-Generaal van het aartsbisdom Utrecht inzake

de oprichting van een Diocesaan Sociaal Charitief Bureau.  1947
 
 18.Stukken betreffende de plaats en de taak van de vrouw in de sociale zorg, gezien

vanuit organisatorisch oogpunt door drs. G. van Loon. Met bijlage.  1949, z.j.
 
 19.Stukken betreffende de bestrijding van de sociale noden.  1948, z.j.
 
 20.Circulaire van het katholiek Bureau voor maatschappelijk en cultureel overleg te 's-

Gravenhage houdende de doelstelling van het Katholiek Bureau.  1948
 
 21.Artikel van drs. P. van Loon over "Eis des tijds": Sociale scholing voor onderwijzers

in de Volkskrant van 27 september. Met bijlage.  1948
 
 22.Nota van drs. Th.J. Platenburg te 's-Gravenhage over de taak der

standsorganisaties bij de maatschappelijke gezinszorg. Met bijlage.  1948
 
 23.Artikel kerk en caritas van dr. L. Buys in Nederlandse Katholieke Stemmen. Met

bijlage.  z.j.
 
 24.Artikel van drs. Piet van Loon te Waalwijk over het verminkte gezin.  1947
 
 25.Richtlijnen van de bond ter bevestiging van het RK Buitengewoon Lager Onderwijs

inzake godsdienstig-zedelijke en sociale nazorg van de oud-leerlingen der RK
scholen en internaten voor zwakzinnigen in Nederland.  1946
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Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

 26.Artikel "De organisatie der kerkelijke en bijzondere armenzorg" van mr. N.L.J.
Bruinsma in het Katholiek Cultureel Tijdschrift van maart. Met bijlage.  1947

 
 27.Notulen van de installatie-bijeenkomst van de adviescommissie Armenzorg te

Utrecht op 7 juli 1944. Met bijlage.  1944
 
 28.Notulen van de vergaderingen adviescommissie Armenzorg te Utrecht. Met bijlage.

  1944, 1946
 
 29.Stukken betreffende de formulering van statuten voor parochiële en interparochiële

sociaal-charitieve centra.  z.j., 1949
 
 30.Werkprogramma voor de adviescommissie Armenzorg van 21 juli.  1944
 
 31.Nota van Piet van Loon inzake de voornaamste katholieke maatschappelijke

organisaties.  1948
 
 32.Verslag van de bespreking betreffende de Nederlandse Caritas-Missie en haar

werkzaamheden op 27 november 1947. Met bijlage.  1947
 
 33.Memorandum over de opbouw van maatschappelijk werk van katholieke zijde en de

naar aanleiding daarvan gerezen moeilijkheden van de kant van de
overheidsbemoeiing.  1947

 
 34.Voorstel tot herziening van de RK speciale verzorging.  z.j.
 
 35.Stukken betreffende zijne excellentie de minister-president dr. L. Beel te 's-

Gravenhage over reorganisatie van de staatstaak met betrekking tot de sociale
bemoeiingen.  1948

 
 36.Voorstel van de heren Tellegen en van Loon inzake reorganisatie maatschappelijk

werk. Met bijlage.  1947
 
 37.Stukken betreffende beschouwing over de grondslagen van de katholieke

maatschappelijke gezinszorg.  z.j.
 
 38.Stukken betreffende werkkring en positie van de sociale werkster in de parochie.

  z.j.
 
 39.Lijsten van katholieke instellingen in de gemeenten Nijmegen en Tilburg.  z.j.
 
 40.Statuten voor een interparochieel sociaal-charitief centrum.  z.j.
 
 41.Rapport van de secretaris mr. G.J. ten Doeschate van de Aartsdiocesane sociaal-

charitieve commissie te Utrecht inzake Provinciale Opbouworganen. Met bijlage.
  1947-1948

 
 42.Stukken betreffende de beginselen, die aan de katholieke charitas ter grondslag

liggen en haar plaats bepalen in het geheel van de maatschappij.  1948
 
 43.Verslag van drs. Piet van Loon over de bespreking van de Nederlands Hervormde

kerk op 16 oktober te Utrecht.  1947
 
 44.Verslag van de studiedagen over Het Katholiek Standpunt ten opzichte van de

provinciale opbouworganen op De Horstink 12-13 juli te Laag Soeren.  1948
 
 45.Verslag van de studiedagen over De Katholieke Sociaal-charitieve Zorg op 21 en 22

maart in de Horstink te Laag Soeren.  1949
 
 46.Lijst van genodigden voor de studiedag over provinciale opbouworganen op 10 en

11 januari 1950 in De Horstink te Laag Soeren. Met bijlage.  1949
 
 47.Verslag van de vergadering van de Landelijke Leiding der Katholieke Actie met de

Diocesane Hoofdbesturen over katholieke actie en sociale charitas op 22 maart te 's-
Hertogenbosch. Met bijlage.  1950

 
 48.Verslag van de vergadering van de Episcopaatscommissie op 27 juni te 's-

Gravenhage over de oprichting van een secretariaat van het katholiek
maatschappelijk werk.  1947

 
 49.Verslag van drs. Piet van Loon over de organisatie van het katholiek

maatschappelijk werk te Rotterdam en Schiedam. Met bijlagen.  1947
 
 50.Verslag van Piet van Loon te Waalwijk over Humanitas, Stichting van

maatschappelijk werk op humanistische grondslag op 16 september.  1947
 
 51.Nota's van de stichting Provinciaal opbouworgaan Noord-Brabant inzake

Provinciale opbouworganen en de ordening van de maatschappelijke zorg. Met
bijlage.  1947-1948

 
 52.Notulen van de hoofdraad van de stichting Vincentiusvereniging in Nederland. Met

bijlage.  1949
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Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

 53.Stukken betreffende een brief van de Sint Vincentiusvereniging hoofdraad van
Nederland te 's-Gravenhage aan kardinaal de Jong inzake parochiële groepen van
vrouwen.  1949

 
 54.Stukken betreffende een voorlopig landelijk sociaal-charitief centrum.  1948-1950
 
 55.Stukken betreffende coördinatie der katholieke sociaal charitieve zorg.  1948-1949
 
 56.Agenda's en notulen van de vergaderingen. Met bijlagen.  1947-1949
 
 57.Brief van rector W. Bokeloh aan mgr. dr. J. Geerdinck te Utrecht houdende de

Nederlandse caritas missie in Duitsland.  1949
 
 58.Brief van (anoniem) aan jhr. mr. G.Th. Gevers Deynoot te 's-Gravenhage inzake de

sociale wijkcentra in 's-Gravenhage.  1947
 
 59.Brief van (anoniem) aan Johannes Kardinaal Jong te Utrecht houdende de

reorganisatie en coördinatie van de katholieke charitieve instellingen in het
aartsbisdom.  1947

 
 60.Brief van rector W. Bokeloh aan mgr. J. Huibers te Haarlem houdende de

benoeming van rector Sondael als lid van de bisschoppelijke adviescommissie.
  1947

 
 61.Brieven aan rector W. Bokeloh te Scheveningen.  1947-1948
 
 62.Brieven van en doorslagen van brieven aan rector Bokeloh.  1946-1950
 
 63.Stukken betreffende de oprichting van een diocesane sociale centrale in het bisdom

's-Hertogenbosch.  1948
 
 64.Circulaire van dr. J. de Jong aartsbisschop van Utrecht inzake verenigingen en

stichtingen.  1942
 
 65.Brief van de stichting sociaal-charitief centrum te Zwolle inzake een schrijven aan

de president van de hoofdraad der Sint Vincentiusverenigingen.  1949
 
 66.Brieven van mr. J. de Vreeze secretaris over het vastleggen van data inzake

vergaderingen.  1944, 1946
 
 67.Brief aan mr. J. Everts hoofdredacteur-secretaris van het tijdschrift voor

maatschappelijk werk te Amsterdam inzake uitbreiding hoofdredactie.  1948
 
 68.Brief aan de redactie van het katholiek sociaal tijdschrift te Roermond inzake het

artikel van Herman Divendal getiteld: wat staat ons te doen.  1948
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