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Archivalia J.P. van Bergen

Ten Geleide

J.P. van Bergen (...-...)
J.P. van Bergen was voorzitter van de diocesane pastorale raad van het bisdom Rotterdam.
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Archivalia J.P. van Bergen

  
 1.Stukken betreffende Pastoraal Beraad bisdom Breda en bisdom Den Bosch.  1968
  
 2-5.Stukken betreffende Diocesane Pastorale Raad (DPR) Rotterdam.  1966-1969

Bevat 4 stukken
  
  2.Met aantekeningen en correspondentie van Van Bergen, voorzitter van de DPR.

  1969
  
  3.1968
  
  4.1967
  
  5.1966
  
 6.Verslag van de DPR-Rotterdam, van Van Bergen.  1966-1968
  
 7.Akte van de "Stichting Ontwikkelingsgebieden in het bisdom Rotterdam" van

notaris L.W.A. Duynstee te 's-Gravenhage.  1964
  
 8.Rapport "Quo vadis"..., een globale verkenning van het verschijnsel recreatie en

toerisme in het bisdom Rotterdam, van J.P. van Bergen, rapporteur.  1964
  
 9.Rapport 'Weg van introvertie" van de Stichting Ontwikkelingsgebieden in het

bisdom Rotterdam van J.P. van Bergen, rapporteur.  1969
  
 10.Verslagboek van de studiedag over het vraagstuk van de confessionele

voorzieningen, uitgegeven door het Katholiek Maatschappelijk Beraad en de
Stichting Ontwikkelingsgebieden in het bisdom Rotterdam.  1964

  
 11.Proeve van een voorlopige staalkaart van functies in dienstverlenende sectoren

binnen enige dekenaten van het bisdom Rotterdam, betreffende de mogelijke inzet
van vrouwelijke religieuzen.  1966

  
 12.Stukken betreffende het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, met

aantekeningen.  1967-1968
  
 13.Stukken betreffende "Stichting Ontwikkelingsgebieden in het bisdom Rotterdam",

met aantekeningen.  1967-1970
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