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Archief Bedrijfsapostolaat Tilburg

Ten Geleide

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg (1953-1975)
Het Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg, 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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Archief Bedrijfsapostolaat Tilburg

 
 12.Jaarprogramma BAtil 1966-1967.  1966
 
 13.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat Land van Cuijk.  1959-1961
 
 14.Brochure bedrijfsapostolaat.  1960
 
 15.Folder bedrijfsapostolaat Tilburg.  1965
 
 16.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat bisdom Den Bosch.  1956, 1959-1960,

1963-1966
 
 17.Verslag van gespreksgroepen o.l.v. aalmoezeniers Centrum Bedrijfsapostolaat

Tilburg.  1965
 
 18.Stukken betreffende Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard.  1967-1968
 
 19.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat Nijmegen.  1965-1966
 
 20.Notulen bestuursvergadering Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollen

Stoffen.  1967
 
 21.Uitnodigingen, agenda's, afschriften ingekomen stukken en notulen van

vergaderingen Stichting Bedrijfsapostolaat Tilburg.  1957-1968
 
 22.Stukken houdende enquête betreffende enige grondvragen in de huidige

ontwikkeling van het BA.  z.j.
 
 23.Stuk getiteld "De mentaliteit van de bedrijfsaalmoezeniers".  z.j.
 
 24.Verslag van het studieweekend van de landelijke contactraad.  1966
 
 25.Stukken betreffende studiebijeenkomst van de Nederlandse bedrijfsaalmoezeniers

te Soesterberg.  1965
 
 26.Uittreksel van "Werk en leven van de industriële loonarbeider als object van een

sociale ondernemingspolitiek".  1951
 
 27.Presentielijst van pastoors en kapelaans.  z.j.
 
 28.Stuk getiteld "Verleden en toekomst van ons Bedrijfsapostolaat" door K.

Vosskühler.  1957
 
 29.Stuk getiteld "Het bedrijfsapostolaat, zoektocht van priester en leek" door

aalmoezenier W.J. van der Sloot.  z.j.
 
 30.Correspondentie.  1959-1960, 1963, 1968
 
 31.Stukken betreffende arbeid van de gehuwde vrouw.  z.j.
 
 32.Stukken betreffende organisatiestructuur.  z.j.
 
 33.Verslag cursus Maatschappelijke Verhoudingen.  z.j.
 
 34.Stuk getiteld "Onze verantwoordelijkheid t.o.v. het jeugdige personeel in de

onderneming".  z.j.
 
 35.Stuk betreffende gezinsuitgaven.  1959
 
 36.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat Amsterdam.  1966-1967
 
 37.Stukken houdende ontwerp voor een onderzoek naar de inhoud van het BA in het

bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 38.Stuk houdende vragen over het bedrijfsapostolaat in het bisdom.  z.j.
 
 39.Stuk getiteld "De kerk in de wereld van deze tijd" door Centrum Bedrijfsapostolaat

Tilburg.  1965
 
 40.Stuk houdende redevoering betreffende aanstellen Boeken als hoofdaalmoezenier

bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 41.Balansen, staten van baten en lasten en bijdragen ondernemingen over 1968, 1969

en 1970, Stichting Bedrijfsapostolaat Tilburg  1968-1971
 
 42.Stukken betreffende bedrijfsapostolaten diverse bisdommen; brochures,

contactblaadjes en materiaal voor gesprekken.  1970-1972
 
 43.Aflevering #La voce d'Italia#, tijdschrift voor Italianen in Nederland.  1960
 
 44."De kerstening van de arbeidersmilieus" door Loew, uit #Katholiek Archief#.

Overdruk.  1960
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 45.Artikel over Chicago Business Industrial Project.  z.j.
 
 46."Het paars loopt rood aan", uit #De Amsterdammer#. Overdruk.  1966
 
 47."Enkele gedachten over de moderne industriële arbeid" door H. Sterrenburg.

Concept-artikel.  1966
 
 48.Aflevering van #BVA-Perspektief#.  1966
 
 49.Stuk houdende schriftlezing en predikatie door M. Huybregts.  1966
 
 50."Kerstening van de onderneming" door P. Victorius. Conceptartikelen.  z.j.
 
 51.Aflevering van #Nederlandse Katholieke Stemmen#.  1956
 
 52.Artikel over bedrijfsapostolaat Tilburg. Concept.  z.j.
 
 53.Antwoorden op vragen aangaande de houding van de arbeider t.o.v. de kerk, lijstje

met vragen.  1958
 
 54.Aflevering van #Kerk en Bedrijf#, uitgave van BAtil.  z.j.
 
 55.Nieuwjaarsbeschouwing van M. Huybregts, voorzitter van de landelijke contactraad

voor het BA tijdens de bijeenkomst van de raad te Utrecht.  1964
 
 56.Stuk houdende inleiding voor de vergadering van 24 januari 1963, door M.

Huybregts.  1963
 
 57.Stuk houdende enkele stellingen betreffende sociaal-cultureel werk in en door de

onderneming.  1955
 
 58.Stuk houdende "Eisen te stellen aan de ideale aalmoezeniers: wensen t.a.v. zijn

opleiding".  z.j.
 
 59.Stuk getiteld "De kerngroepen van het bedrijfsapostolaat" door L. Mennens.  1959
 
 60.Rede over het bedrijfsapostolaat.  z.j.
 
 61.Stuk getiteld "Functie-groep Kerk en Bedrijf" eerste verslag van een functioneel-

analytisch zelfonderzoek aalmoezeniers Noord- en Midden-Limburg.  1966
 
 62.Stuk houdende motivering van een zelfstandig bedrijfsapostolaat.  z.j.
 
 63.Rede van mgr. Bekkers bij opening van Centrum Bedrijfsapostolaat te Eindhoven.

  1963
 
 64.Stuk houdende gedachten over een christelijke arbeidsopvatting, BA Etten.  1964
 
 65.Stuk houdende "Eerste onderwerp van de kadercursus", Katholiek Sociaal Centrum

Amsterdam.  1960
 
 66.Stukken betreffende inventarisatie bedrijfsapostolaat werkgroep Zaanstreek.  z.j.
 
 67.Nota aangaande de functie van het BA in het dekenaat Amsterdam.  z.j.
 
 68.Verslag over het jaar 1965 van het Universitair Instituut Vormingswerk

Bedrijfsleven.  1966
 
 69.Aflevering van #Stemmen van Stapelen#.  1966
 
 70.Aflevering van correspondentieblad voor de geestelijke adviseurs in de

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging.  z.j.
 
 71.Bijscholing bedrijfsaalmoezeniers. Concept.  z.j.
 
 72.Stuk getiteld "De oriëntering in het bedrijfsapostolaat" door H. Korz.  1965
 
 73.Lijstje met namen van genodigden bij rede van kardinaal Alfrink in het #Kontakt der

Kontinenten#.  1965
 
 74.Stuk houdende gegevens door M. Huybregts verstrekt aan kardinaal Alfrink voor de

opbouw van BA in het aartsbisdom.  z.j.
 
 75.Prae-advies C.M. Thoen getiteld "De uitoefening van het Bedrijfsapostolaat".  1965
 
 76.Bijlagen betreffende diverse bedrijfsapostolaten.  1964-1965
 
 77.Overzichtje van de plaatsen in Nederland waar BA aanwezig is.  1961
 
 78.Brochure over BA, tekst door M. Huybregts.  z.j.
 
 79.Brochure "De kerk in het bedrijf".  z.j.
 
 80.Brochure bedrijfsapostolaat in de bisdommen Breda en 's Hertogenbosch.  1963
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 81.Aflevering van contactblad voor het bedrijfsapostolaat Carmel, Oss.  1963
 
 82.Brochure van Centrum Bedrijfsapostolaat Den Bosch.  1961
 
 83.Model statuten Stichting Bedrijfsapostolaat.  z.j.
 
 84.Stuk houdende werkwijze van het BA in het bisdom Den Bosch.  1965
 
 85.Nota betreffende BA bisdom Den Bosch.  1967
 
 86.Stukken betreffende gespreksschema "De kerk in de wereld van deze tijd", Centrum

BA Tilburg.  1965
 
 87.Literatuurlijsten.  z.j.
 
 88.Lijst met benoemingen bedrijfsapostolaat bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 89.Stukken betreffende bijeenkomsten van diocesane stuurgroep

bedrijfsaalmoezeniers bisdom Den Bosch.  1972-1973
 
 90.Stukken betreffende cursus bedrijfsbeleid door federatie van de katholieke en

protestants-christelijke werkgeversverbonden, aantekeningen door W.J. van de
Sloot.  z.j.

 
 91.Stukken betreffende cursus De persoon van Christus.  z.j.
 
 92.Stukken betreffende gespreksgroepen aalmoezeniers bisdom Breda.  1963-1965
 
 93.Stukken betreffende 8e Internationale [Industriepriester-Kontakten].  z.j.
 
 94.Vragenlijsten betreffende arbeid e.d.  z.j.
 
 95."Opvattingen over medezeggenschap in Nederland". Overdruk.  z.j.
 
 96.Verslag van een inleiding gehouden door J. Munnichs voor BA Helmond getiteld

"Werken boven de 40".  1968
 
 97.Stuk houdende problemen, die de mens in de industrie ontmoet.  z.j.
 
 98.Stukken betreffende personeelsbeheer.  z.j.
 
 99."Loont de prestatiebeloning?". Overdruk.  z.j.
 
 100.Verslagen bijeenkomsten diocesane aalmoezeniers.  1957-1965
 
 101.Uitgegane stukken Centrum Bedrijfsapostolaat Tilburg.  1965-1966
 
 102.Studierapport van de commissie Bedrijfsapostolaat te Den Bosch inhoudende een

visie t.a.v. functie en taken, werkterrein en werkwijze van het BA nu en in de
komende jaren.  1967

 
 103.Stuk getiteld "De wereld van de arbeid" door W.H.A. Schafrat, bijdrage aan een

studie door de Stichting BA in het bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 104.Stukken betreffende Betriebskerne im Bistum Essen.  1967
 
 105.Stukken betreffende BA Waalwijk.  1967, 1972
 
 106.Stukken betreffende gespreksgroepen over "De priester in deze tijd".  1967
 
 107.Stuk houdende plan bezinningsweek over taak van de priester.  1967
 
 108.Stuk houdende inhoudsopgave van verslag over BA in bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 109.Stuk bedoeld voor discussie over vervreemding.  z.j.
 
 110.Brochure met uitnodiging voor parochiële bezinning over #De Priester in deze tijd#.

  z.j.
 
 111.Verslag van enquête door J. van Thienen.  1967
 
 112.Stuk houdende taakomschrijving en opdracht ad-hoc commissie voor BA binnen

het bisdom Den Bosch.  z.j.
 
 113.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat in Limburg.  1945, 1948, 1959-1965
 
 114.Rapport betreffende het Helmondse bedrijfsleven, gezien in het licht van een

eventueel in Helmond op te richten bedrijfsapostolaat.  1958
 
 115.Stukken betreffende financiën BA Tilburg.  1952-1953, 1958-1960
 
 116.Verslag over het BA Nijmegen.  1961
 
 117.Stukken betreffende nationaal congres in Breda van Landelijk Centrum voor

Katholieke Actie.  1959
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 118.Verslag van activiteiten van F.A.C. de Mast, BA Land van Cuijk.  1962
 
 119.Verslag ontmoetingsdag van de bedrijfsaalmoezeniers paters Capucijnen uit

Amsterdam, Tilburg en Den Bosch.  1960
 
 120.Verslagen van de werkzaamheden van de bedrijfsaalmoezeniers van Centrum BA

Den Bosch over 1957-1958, 1960 en 1961.  1957-1958, 1960-1962
 
 121.Stukken betreffende cursus en conferentie voor industriepredikanten en

bedrijfsaalmoezeniers.  1969-1970
 
 122.Uitgegane stukken BA Tilburg en adressenlijsten.  1952-1959
 
 123.Stukken betreffende werkgroep Pastorale Brief o.l.v. Bureau Bedrijfsapostolaat,

J.W. Scheffers.  1971
 
 124.Jaarverslag Credo Pugno, afdeling Tilburg over het jaar 1953.  1954
 
 125.Rapport betreffende de apostolaatskernen te Tilburg.  1950
 
 126.Brief van NKV: uitnodiging voor 'sociale ochtend'.  1964
 
 127.Krantenknipsel over BA Tilburg uit #Het Nieuwsblad van het Zuiden#.  1964
 
 128.Brieven van F. van Loosdrecht, bedrijfsapostolaat bisdom Den Bosch.  1964
 
 129.Stukken houdende greep uit 13 jaar BA Tilburg door pater Victorius.  1954-1963
 
 130.Stukken betreffende commissie Secularisatie.  1968-1969
 
 131.Folders bedrijfsapostolaat in de bisdommen Breda en Den Bosch.  1962-1963
 
 132.Aflevering 2 van contactblad voor het bedrijfsapostolaat Carmel, Oss.  1963
 
 133.Aflevering van het contactblad van het BA in Oss en Uden.  z.j.
 
 134.Aflevering 3 en 4 van #Binnenlands Apostolaat#, orgaan van de Sint Willibrord

Vereniging.  1959
 
 135.Twee afleveringen van contactblad BA Amsterdam.  1964
 
 136.Kort verslag door P. Victorius over BA in het bijzonder in Tilburg.  z.j.
 
 137.Verslagen van twee bijeenkomsten van bedrijfsaalmoezeniers van het bisdom Den

Bosch.  1964
 
 138.Agenda, verslagen van vergaderingen Stichting BA Tilburg.  1964
 
 139.Kleine uiteenzetting werkzaamheden aalmoezeniers.  z.j.
 
 140.Stukken betreffende textielweverij Mutsaers & van Poppel NV, Tilburg.  1966
 
 141.Stukken betreffende kadercursus bedrijfsapostolaat Sociale Vorming.  1962-1963
 
 142.Stuk houdende nabeschouwing missie, Tilburg.  1958
 
 143.Stuk getiteld "Die Kirche im Dienste der Welt".  z.j.
 
 144.Stuk houdende richtlijnen voor het BA in het diocees Roermond.  1965
 
 145.Correspondentie met dr. Holger Samzon.  1967
 
 146.Stuk houdende peiling naar de opvattingen over het BA onder medewerkers aan het

BA in het bisdom Breda.  1959
 
 147.Afleveringen van reeks #BA Bisdom Breda#.  1961-1963
 
 148.Werkcahiers I, II en III van BA Amsterdam.  1964-1965
 
 149.Programma van het forum voor de kernleden van BA Breda.  1966
 
 150.Stuk houdende richtlijnen voor het BA in het district Emmen.  1958
 
 151.Stuk houdende richtlijnen voor de opbouw van apostolaatskernen in de

arbeidsmiddens.  z.j.
 
 152.Stukken betreffende "Ruimte tot menswording voor de jeugd", rapporten, verslagen

ten behoeve van plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie.  1968-1969
 
 153.Nota over de huidige situatie van de katholieke levensscholen.  z.j.
 
 154.Jaarprogramma van BA Nederland.  1962
 
 155.Verslag activiteiten BA Helmond en enkele voorbeelden BA Valkenswaard en

werkmethode BA Waalwijk.  1967
 
 156.Stuk houdende memoranda aangaande het BA in het diocees Roermond.  z.j.
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 157.Stuk houdende gedachten n.a.v. een basisrapport dat zou kunnen dienen voor het

werk van de bedrijfsaalmoezeniers.  1967
 
 158.Feestuitgave mededelingenblad BA bisdom Den Bosch.  1964
 
 159.Stuk houdende exposé betreffende bedrijfsconferenties te Amsterdam, Sint-

Vincentiusvereniging.  1953
 
 160.Stukken betreffende folders uitgegeven door BA Amsterdam.  1965
 
 161.Stukken betreffende voorstellen thematiek BA Amsterdam.  1966-1967
 
 162.Stuk houdende samenvatting van inleiding over "Medezeggenschap" door prof.

Steenkamp voor Adelbert Ver. en Katholieke Werkgeversvereniging te Helmond.
  1967

 
 163.Stukken betreffende grondlijnen voor een studie over het eigen denk- en

werkterrein van het BA.  z.j.
 
 164.Stuk houdende programma voor het werkjaar 1964-1965 van Centrum voor BA,

Amsterdam.  1964-1965
 
 165.Stuk houdende ontwerp jaarthema voor het werkjaar 1965-1966 voor BA-centra.

  1965-1966
 
 166.Brochure van Universitaire Leergang Tilburg voor #De problematiek der

ontwikkelingslanden#.  1967-1968
 
 167.Verslag werkmethodes van aalmoezeniers BA Oss.  1967
 
 168.Verslag bijeenkomst bedrijfsaalmoezeniers BA bisdom Den Bosch.  1967
 
 169.Verslag vergadering BA bisdom Den Bosch over de uitgave van #Peilingen#.  1968
 
 170.Verslag studiedagen aalmoezeniers BA bisdom Den Bosch. Twee versies.  1966
 
 171.Brieven van BA bisdom Den Bosch.  1967-1968
 
 172.Brief BA Tilburg, ondertekend door J. Nooijen. Afschrift.  1967
 
 173.Stuk houdende gedachten over de aalmoezeniers.  z.j.
 
 174.Stukken betreffende bedrijfs Credo Pugno.  1950-1952
 
 175.Uitgegane stukken BA Tilburg, voor het merendeel ondertekend door P. Victorius.

  1960, 1962-1963
 
 176.Zéér kort verslag werkzaamheden in de maanden januari, april en mei.  1961
 
 177.Lijst met deelnemers aan kadercursus, Tilburg en Goirle.  1961-1962
 
 178.Verslag bijeenkomst bedrijfsaalmoezeniers en agendapunten voor volgende

bijeenkomst.  1960
 
 179.Stukken betreffende werkgroep Open Brief.  1971-1972
 
 180.Stukken betreffende training bedrijfsaalmoezeniers.  1970-1971
 
 181.Stukken betreffende korte cursus bedrijfsaalmoezeniers, Mgr. Bekkers Centrum,

gevolgd door M. v.d. Sloot.  1971
 
 182.Scriptie getiteld #Een bijdrage tot een theologische fundering van het BA#.  z.j.
 
 183.Verslagen van retraitedagen werknemers NV [Voet] bij de paters Trappisten.  1957
 
 184.Brieven van aalmoezenier P. v.d. Broek aan de kernleden: programma's voor

activiteiten, kernvergaderingen e.d.  1958-1959
 
 185.Stuk houdende jaaroverzicht BA Tilburg bij NV [Voet].  1959
 
 186.Stukken betreffende toediening doopsel arbeiders NV [Voet].  1958-1959
 
 187.Uitnodigingen voor de meeting bij paters Trappisten.  1956
 
 188.Uitnodiging BA Tilburg voor lezing pater Zacharias.  z.j.
 
 189.Overzicht activiteiten BA Tilburg Zuid bij NV [Voet] en Aa Be fabriek.  z.j.
 
 190.Verslag van de slotvergadering van de landelijke bijeenkomst van

bedrijfsaalmoezeniers uit Nederland te Vught.  1959
 
 191.Verslag bijeenkomst leden van de landelijke commissie, door G. de Vet.  z.j.
 
 192.Diocesaan- en Clubreglement Credo Pugno.  z.j.
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 193.Stuk houdende gedachten over het werk der Apostolische Kernen,
verbondsbestuur Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging.  z.j.

 
 194.Stuk houdende aantekeningen bij het rapport over het wezen van de Credo Pugno.

  1959
 
 195.Stukken betreffende KSKI-rapport "Apostolaat in beweging: het bedrijfsapostolaat

in de beleving van zijn aalmoezeniers".  1964-1965
 
 196.Samenvatting van de voornaamste punten van bespreking te Breda 1963,

voorgelegd aan KAB.  1963
 
 197."De mens in werk en kerk", verslag van bijeenkomst te Bergen, uitgave Stichting

BA HH Petrus en Paulus.  1963
 
 198.Jaarverslag 1964 van Stichting BA Waalwijk e.o.  1965
 
 199.Inleidingen over "Kerk en Industrie" door mgr. G. de Vet en M. Huybregts op de

bijeenkomst van het BA voor Walcheren.  1963
 
 200.Stukken betreffende vergaderingen "Medezeggenschap".  1970
 
 201.Correspondentie bedrijfsapostolaat Tilburg-Noord met diverse instellingen.

  1955-1956
 
 202.Krantenknipsel "Het BA in Tilburg na enkele jaren praktijk".  1956
 
 203.Stuk houdende ontstaan, doel en methode van het BA Tilburg.  z.j.
 
 204.Concept over het BA n.a.v. enkele gesprekken daarover met personeelchefs.  1966
 
 205.Concept van J. Rijk over BA.  z.j.
 
 206.Lijst met deelnemers forum "Vorming tot sociale bekwaamheid in het

bedrijfsleven".  1966
 
 207.Jaarverslag 1965 van Stichting BA Valkenswaard.  1966
 
 208.Verslag over het werk van aalmoezenier J. van Duinhoven over het jaar 1964-1965,

BA Valkenswaard.  1964-1965
 
 209.Jaarprogramma 1965-1966 BA Eindhoven.  1965-1966
 
 210.Aflevering van #Kruispunt#, BA Sursum Corda.  1963
 
 211.Stukken betreffende Stichting BA Waalwijk e.o.  1965-1966
 
 212.Brochure over BA in Groot-Rotterdam.  1964
 
 213.Lijsten met deelnemers aan excursies Trappisten.  1957-1958
 
 214.Stuk houdende samenvatting bespreking aalmoezeniers Credo-Pugno-werk.  1955
 
 215.Folder BA Rijnmond.  1966
 
 216.Stukken betreffende experiment streekcentrum voor vorming en opleiding.  1975,

1979
 
 217.Afleveringen #Diskbulletin#.  1975-1976
 
 218.Brief van Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.  1975
 
 219.Brief van H.N.M. Schouten. Met bijlage.  1972
 
 220.Brief van P.A. Steffen. Met bijlage.  1973
 
 221.Verslag algemene vergadering SBN.  1975
 
 222.Verslag van de werkzaamheden landelijk bureau.  1974-1975
 
 223.Stukken betreffende benoeming Joop Zwart tot directeur landelijk bureau SBN.

  1975
 
 224.Stukken betreffende algemene vergadering SBN.  1975
 
 225.Krantenknipsel over BA uit bisdomblad.  1975
 
 226.Afleveringen #Diskbulletin#.  1974
 
 227.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat Waalwijk.  1972
 
 228.Stukken betreffende vergaderingen en werkgroepen van DISK en SBN.  1974
 
 229.Afleveringen #Diskbulletin#.  1973
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DISK.  1973
 230.Aflevering nummer 4 en 5 van #Peilingen#, verschijnt onder auspiciën van het 
 231.Adreslijst DISK.  z.j.
 
 232.Stukken betreffende werkgroep Open Brief.  1973
 
 233.Brief van Trip en Wethmar aan de werkers in het DISK-verband ter gelegenheid van

hun afscheid.  1973
 
 234.Stukken betreffende cursus over vervreemding, collegeaantekeningen van van A.

van Biemen.  1973
 
 235.Stukken betreffende diocesane werkgroep bedrijfsaalmoezeniers, bisdom Den

Bosch.  1973
 
 236.Open brief H. As, Beverwijk, aan de collega's in de gemeenten en parochies die

deelnemen aan het werk van Evangelie en Industrie/BA in de regio Arnhem en
omgeving.  1973

 
 237.Stukken betreffende conferentie "De mens in het bedrijfsleven".  1973
 
 238.Stukken betreffende vergaderingen DISK.  1973
 
 239.Brief van H. Hagerberg, Mozeshuis Amsterdam aan de bestuursleden en

medewerkers DISK, SBN en CIBB.  1973
 
 240.Brief met uitnodiging voor bijeenkomst van vertegenwoordigers van besturen van

de stichtingen BA en interkerkelijke stichtingen voor industriepastoraat in
Eindhoven en Nijmegen.  1974

 
 241.Krantenartikel "Kerk staat te weinig open voor sociale problemen, kritiek van DISK-

directeur J. Scheffers".  z.j.
 
 242.Uitnodigingen, agendapunten, notulen, verslagen en binnengekomen stukken

Stichting Bedrijfsapostolaat Tilburg.  1965-1971
 
 243.Brief van Spaendonck aan aalmoezeniers BA Tilburg over financiën.  1958
 
 244.Afleveringen #Diskbulletin#. Met bijlagen.  1976-1978
 
 245.Stukken betreffende bedrijfsapostolaat Helmond.  1967-1969
 
 246.Stukken betreffende werkgroep Evangelie en Bedrijfsleven van de Raad van

Kerken.  1972
 
 247.Stukken betreffende vergaderingen, studiedagen en congres van Landelijke

Contactraad Bedrijfsapostolaat, Beverwijk.  1968-1969
 
 248.Brief aan het Priesterberaad van het bisdom Den Bosch betreffende nota "De

opbouw van de kerk". Met concept-brief.  1972
 
 249.Stukken betreffende werkgroep Open Brief.  1972-1973
 
 250.Stukken betreffende verslagen, conferenties e.d. van Bureau Bedrijfsapostolaat

CIBB, gericht aan medewerkers in het BA en de Stichtingen Evangelie en Industrie.
  1970-1972

 
 251.Brieven Bureau BA aan de leden van de werkgroep Pastorale Brief.  1972
 
 252.Stukken betreffende werkgroep Bedrijfsapostolaat - Diocesaan Pastoraal Centrum

(DPC).  1972
 
 253.Stukken betreffende bijeenkomsten bedrijfsaalmoezeniers bisdom Den Bosch.

  1964-1972
 
 254.Stukken betreffende vereniging dekenaat Tilburg-Goirle.  1972
 
 255.Verslag landelijke vergadering Stichting BA Nederland (SBN).  1970
 
 256.Stukken betreffende ad-hoc-commissie m.b.t. samenspel BA met de zielzorg binnen

de dekenaten.  1967-1968
 
 257.Stukken betreffende Stichting Stuurgroep Evangelie en Bedrijfsleven.  1970-1972
 
 258.Stuk houdende ontwerp beleidsnota voortzetting BA in het dekenaat Oss.  z.j.
 
 259.Stukken betreffende cursus Vakbeweging en Recht.  z.j.
 
 260.Stukken betreffende studieweek [Heidepark].  1971
 
 261.Stukken betreffende mgr. J. Bluyssen.  1966, 1968
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https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005156
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005156
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110004902
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005157
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005158
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005159
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110005160
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