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Ten Geleide

zie het KDC archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
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1.Stukken betreffende een regionale bijeenkomst van het Besturen-overleg te 's
Hertogenbosch op 24 oktober in verband met de beleidsnota 1990-1995 1989-1990
2.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het Besturen-Overleg
1989-1997
3.Akte van oprichting van de Dienst in de Industriële Samenwerking vanwege de
Kerken, afdeling Noord-Brabant Noord-Oost en Nijmegen (DISB0) 1996
4.Jaarrekening. Met bijlagen 1988-1990
5.Statuten van de federatie DISK. Met bijlagen 1994-1996
6.Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost
Brabant. Uittreksel 1997
7.Adressenlijst van de federatieve vereniging DISB in oprichting z.j.
8.Agenda voor de jaarvergadering. Met bijlagen 1998
9.Brief van R. Anema, voorzitter van de federatie, over overleg van de Stuurgroep
Arbeidspastoraat met het federatiebestuur 1997
10.Verslag van een bijeenkomst in verband met de situatie in verschillende regio's,
gehouden te Oss op 15 september 1998
11.Verslag van een kort overleg op een bijeenkomst over de toekomst van het DISKwerk, gehouden te Oss op 23 juni 1999
12.Verslag en besluitenlijst van een bijeenkomst van het dagelijks bestuur op 8
februari 2000
13.Brief van E. Verhoeven, vicaris generaal van het bisdom 's Hertogenbosch, aan R.
Anema over zorg door diocesane pastorale werk(st)ers 2000
14.Correspondentie van R. Anema, voorzitter, met diverse personen en instellingen
1996, 2000
15.Adressenlijst van het Arbeidpastoraat Bisdom 's Hertogenbosch, regio OostBrabant/Nijmegen [1996]
16.Memo van de voorzitter betreffende een regionale bijeenkomst [1998]
17.Lijst van leden van het algemeen bestuur en van de federatie 1996
18.Lijst van deelnemers aan een werkdag arbeidspastoraart te Eindhoven op 13
december 1997
19.Stukken betreffende de presentatie van DISK-Oss op de besturendag van de
federatie op 13 december 1997
20.Raamplan van activiteiten van het Arbeidpastoraat regio Brabant-Oost/Nijmegen
1997
21.Programma voor een federatiedag bij de Stichting Evangelie en Bedrijfsleven
Eindhoven z.j.
22.Presentatie van arbeidspastores op de besturendag van de vereniging Federatie
Regio te Eindhoven 1997
23.Notitie van de Stuurgroep Arbeidspastoraat Dekenaat Tilburg/Goirle in verband met
overleg met de Dekenale Vereniging 1998
24.Circulaire van A.J. van der Meer, van DISK-Nijmegen, aan collega's over armoede in
Nederland 1998
25.Stukken betreffende het arbeidspastoraat 1994-1995
26.Dossier Reorganisatie Bedrijfspastoraat Aartsbisdom Utrecht 1997
27.Programma van de klassikale conferentie "Samen gemeente zijn" van de Classis
Peel- en Kempenland Samen op Wegkerken op 11 november 1998
28.Stuk betreffendede maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven z.j.
29.Brief van de diocesane commissie Kerk en Arbeid aan A. Hurkmans, bisschop van
's Hertogenbosch, over de reorganisatie van het arbeidspastoraat DISK Bisdom 's
Hertogenbosch 1998
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de Landelijke Instelling RK Arbeidspastoraat in Nederland 1997-2000
30.Stukken betreffende de omzetting van kerkelijke instellingen Arbeidsapostolaat in
31.Jaarverslag 1999 van het Arbeidspastoraat Dekenaat Tilburg/Goirle 2000
32.Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken 1997, 2001
33.Verhandeling "Arbeidspastoraat Regio Brabant Oost/Nijmegen; waar en hoe waren
zij actief" 1997
34.Rechtspositieregelement voor pastoraal werkers in het bisdom 's Hertogenbosch
1994
36.Verslagen van oriëntatiebijeenkomsten van de diocesane commissie Kerk en
Arbeid in januari. Met bijlage 2000
37.Notitie van W. Timmers, Coördinator van het Katholiek Centrum
Welzijnsbehartiging (KCW) over het arbeidspastoraat. Met bijlage 1997
38.Beleidsnotitie "Bedrijfspastoraat DISK op een kruispunt" van de Diocesane
Werkgroep Kerk en Arbeid 1991
39.Speech van [Rindert Anema] bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Stuurgroep Bedrijfspastoraat Dekenaat Tilburg/Goirle. Met bijlage 2000
40.Brief van H. Crijns, Directeur van de Landelijke Instelling voor het RK
Arbeidspastoraat in Nederland (LIAN) aan E. Verhoeven, Vicaris Generaal van het
bisdom 's Hertogenbosch, over de statuten van de LIAN 2000
41.Verhandeling "Bevrijde tijd; deelnemen aan een 24-uurs economie?" van
(onbekend) 1999
42.Verslagen van vergaderingen van de diocesane werkgroep Kerk en Arbeid te s'
Hertogenbosch. Met bijlagen 1998, 2000
43.Uitnodiging van R. Anema voor een bijeenkomst van de werkgroep Kerk en Arbeid
op 27 januari 2000
44.Stukken betreffende bijeenkomsten van het bestuur 1998-2000
45.Notulen van vergaderingen van het bestuur vanaf de oprichting in 1997 tot de
opheffing in 2001, uit het archief van de penningmeester 1997-2001
46.Brief van J. ter Schure, Bischop van 's Hertogenbosch aan R. Anema, over de
opvolging van vicaris Vosters door vicaris Verhoeven als beleidsfuctionaris 1990
47.Uitnodiging en agenda voor een vergadering van het Katholiek Centrum
Welzijnsbehartiging te 's Hertogenbosch op 21 november 2000
48.Stukken betreffende het besturenoverleg regio Oost-Brabant/Nijmegen 1988-1992
49.Notities betreffende het bedrijfspastoraat 1993, z.j.
50.Nieuwsbrief van de parochievergadering, secretariaat Westerpark 95 te (onbekend)
1994
51.Verslag van de vergadering van penningmeesters van de stichtingen/werkgroepen
bedrijfsaposotlaat, op 28 oktober 1985
52.Verslag van de kontaktavond voor het bedrijfspastoraat te 's Hertogenbosch op 12
september 1985
53.Inleidend woord vanuit DISK-Nijmegen over het voortbestaan van DISK. Met bijlage
z.j.
54.Notitie betreffende het standpunt van het algemeen bestuur inzake
diocesane/regionale organisatie DISK bedrijfsapostolaat 1985
55.Uitnodiging voor de regionale contactavond van het bedrijfsapostolaat DISK te 's
Hertogenbosch op 2 mei. Met bijlage 1985
56.Discussiestuk ten behoeve van de diocesane/regionale organisatie
DISK/Bedrijfsapostolaat z.j.
57.Overzicht van de aandachtsvelden van het Bedrijfsapostolaat in 1985 1985
58.Stukken betreffende de organisatie van het Bedrijfsapostolaat/DISK z.j.
59.Overzicht van gehouden thema-avonden van de Stuurgroep Evangelie en
Bedrijfsleven te Eindhoven 1968-1985. Met bijlagen 1985
60.Stukken betreffende de diocesane/regionale organisatie DISK/Bedrijfspastoraat van
de Stuurgroep BP te Tilburg-Goirle 1985
61.Adressenlijst Stichting DISK Nijmegen z.j.
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 4/5

Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen
62.Financieel jaaroverzicht 1992
63.Correspondentie met diverse personen en instellingen 1996-1999
64.Financiële verslagen 1992-1997
65-66.Bestuursverslagen 1992-1996
Bevat 2 stukken
65.1994-1996
66.1996-1999
67.Correspondentie over de financiën 1994-1999
68-70.Rekeningen 1995-1997
Bevat 3 stukken
68.1995
69.1996
70.1997
71.Correspondentie over financiële aangelegenheden in verband met de opheffing
1997-2000
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